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Bu eser, İstanbul Su Külliyatı Projesi kapsaınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve KanaZizasyon İdaresi tarafından 
finanse edilmiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfıt Gürtuna ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürü Sayın Dursun Ali Çodur olmak üzere, eserin hazırlanması ve yayınında gerekli katkı ve desteği sağlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi mensupianna teşekkürü borç bil iriz. 

Eserin hazırlanmasında büyük bir özveri ile çalışan İstanbul Araştırmaları Merkezi akademisyen, uzman, uzman yardımcısı ve çalı
şanlarına teşekkür ve takdirlerirnizi sunarız. 
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SUNU Ş 

İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul 
şehrinin kimliğini korumayı ve bu kimliğin çeşitli yönleriyle araştınlmasını sağlamayı da asli 
görevlerimizden sayıyoruz. 

Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanacak kitaplarla, İstanbul'un geçmişiyle bugünü 
ve geleceği arasında kopan bağların yeniden belli ölçüde kurolabileceğine inanıyoruz. Bizlerin ve 
yeni kuşakların bu kitapları okuyarak İstanbul'u daha çok seveceğimizi ve İstanbul'da yaşamanın 
bir ayrıcalık olduğunu daha iyi kavrayarak öğreneceğimizi ümit ediyoruz. 

Bu anlamda yürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalarımızdan biri olan İstanbul Külliyôiı 
Projesi, Türk arşivlerinde bulunan İstanbul'la ilgili belgeleri önce belli konular etrafında kronolojik 
olarak yayınlamayı ve ardından değişik açılardan yorumlamayı hedeflemektedir. Böylece çok 
ihmale uğramış şehriınİzin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve yapılması 
gerekenler konusunda herkesin yararlanabileceği sağlam bir zernin ve güvenilir zengin bir 
kaynaklar külliyatı vücut bulacaktır. 

Bu kapsamda yer alan ve İSKİ tarafından yayınlanan İstanbul Su Külliyatı Projesi de, İstanbul'da su 
meselelerinin bütün yönlerini ortaya koyacak ve yeni çalışmaların yapılmasını mümkün kılacak 
arşiv belgelerini tasnifli olarak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynakları, su yolları, isale ve dağıtım 
meseleleri, vakıf sular, tatlı sular, ·kontrol mekanizmaları, su ile ilgili müesseseler, çeşmeler, 
sebiller, şadırvanlar, havuzlar, bendler, teraziler, su verilen kurumlar, hukuki muameleler. .. Bütün 
bu konularla ilgili birinci dereceden kaynaklar bu çalışma ile ilgililerin hizmetine sunulmuş oluyor. 

Bu düşüncelerle başta iSKi Genel Müdürü Prof.Dr.Veysel Eroğlu olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan projede yer alan hocalarımıza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yayımladığımız İstanbul Su Külliyatı'nın otuzuncu cildini ilim alemine ve istanbullulara 
sunmaktan kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müfit Gürtuna 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





TAKDİM 

Tarihin her döneminde İstanbul insanlar için cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle 
İstanbul nüfusu doğal artışın yanında göçlerle de artmış, hatta göçlerle artış bazen doğal artışı da 
geçmiştir. İstanbul nüfusunun yoğunluğu ve devamlı artmasının tabii bir sonucu olarak şehrin su 
ihtiyacının karşılanması meselesi devamlı gündemde kalmıştır. 

Özellikle İstanbul'un fethinden itibaren Türk'ler, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması 
için büyük yatırımlar yaparak yer altı ve yer üstü birçok su tesisi inşa etmişler ve su hizmetlerini 
görecek kurumlar kurmuşlardır. 

Su hizmetlerinin görülmesinde Osmanlı döneminde vakıflar, Cumhuriyet döneminde de 
vakıflardan bu hizmetleri devralarak kurulan İSKİ en önemli rolü üstlenmişlerdir. 

Osmanlı döneminde hem devlet hem de vakıflar eliyle yürütülen su yatırımlarıyla 
İstanbul'da günlük kişi başına su temini 150 lt. seviyesine yükseltilmiştir. Suyun tedariki ve 
dağıtımı için şehir dışındaki yüzlerce membadan su yolları ve su kemerleri ile taşınan sular, yine 
yüzlerce çeşme ve sebil ile halka dağıtılarak kendine has bir su medeniyeti kurulmuştur. 

İSKİ bugün, son yıllarda su ve atıksu meselesinin halli için yaptığı dev projeleri 
tamamlayıp uygulamaya sokarak şehre günde 2.640.000m3, yılda 1 Milyar m3 su verebilecek 
kapasiteye ulaşmıştır. İstanbul'un fiilen su talebi ise 2.000.000m3/gün olduğundan İSKİ günde 
640.000m3 fazla su üretebilmeyi başarmış durumdadır. iSKi'nin bu büyük başarısı ile sağlanan 
su kullanım oranı ile Osmanlı dönemi oranı olan kişi başına düşen 150 lt./gün su seviyesi ancak 
aşılmıştır. 

İSKİ Vakıf Suları Arşivi'nde ve Osmanlı Arşivi'nde yer alan tarihi su defterlerinin 
İstanbul Su Külliyatı adı altında yayınından oluşan belgesel kitaplarda ayrıntılı olarak yer alan 
tüm bu bilgi ve belgelerin ortaya koyduğu 550 yıllık su medeniyeti serüvenini yayınlamaya 
devam ediyoruz. 

Akademik titizlikle yayma hazırlanan bu belgesel eserler aynı zamanda dünya 
araştırmacıları için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Su medeniyetimiz, mirasçıları olan 
İstanbul halkına bu eserler vasıtası ile intikal ettirilirken dünyaya da tanıtılmaktadır. Eserin 
hazırlanmasında yer alan araştırmacılarımızı tebrik ediyor ve İstanbul Su Külliyatı'nın otuzuncu 
cildini İstanbullulara sunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 

Dursun Ali Çodur 
İSKİ Genel Müdürü 





Giriş 

Elinizdeki kitap yayımlamakta olduğumuz İstanbul Su Külliyatı'nın 30. Cildini, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Arşivinde bulunan Vakıf su defterlerinin 1 7. Cildini teşkil etmektedir. 
Bu cilde gelinceye kadar yayıniadım ız su ci ltieri Ma-i Lezlz ve Vakıf su defterleri olarak iki kısımdır: 

Ma-i Lezlz Defterleri 

Daha önce yayımı tamamlanan 1 1  Ma-i Lezlz Cildi 1786- 1 838 yılları arasını kapsamaktaydı. Su ile i lgili işlemler 
İstanbul'un dört kazasından Eyüp ve Haslar (Havass-ı refi'a) kadıl ığı tarafından yapılmaktaydı. İşte elinizdeki 1 1 Ma-i 
Lezlz cildi bu kadıl ığın yaptığı işlemleri ihtiva etmektedir: 
1 (III). Eyüp ve Haslar kadılığının H. 1200- 1 2 171 M. 1 786- 1 802 yı llarını kapsayan 258 no'lu defter in ilk kısmını; 
2 (IV). Bu kadılığın H. 1206- 1256/ M. 179 1 - 1 840 yı llarını kapsayan 258 no'lu defterin son kısmıyla H. 1208- 1 2 1 0/ M. 
1793-1796 yıllarını kapsayan 280 no'lu defteri n ilk kısmını;  
3 (VIII). Bu kadılığın H. 1209- 1242/ M. 1794- 1 827 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin son kısmıyla H. 1209- 1 25 1/ M. 
1 795 - 1 835  yıl larını kapsayan 285 no'lu defterin tamamını  ve H. 1 2 1 1 - 1 229/ M. 1796- 1 8 1 4  yıllarını kapsayan 293 no'lu 
defterinin ilk kısmını; 
4 (IX). Bu kadılığın H. 12 12-1247/ M. 1797- 1 83 1 yı llarını kapsayan 293 no'lu defterin son kısmıyla H. 1 2 1 4- 1 249/ M. 
I 799- 1 833 yıl larını kapsayan 299 no') u defteri n tamamını ve H. 1 2 1 6- 123 1 /  M. 1 80 I- I 8 1 6  yıllarını kapsayan 3 1 4  no'lu 
defterinin ilk kısmını; 
5 (X). Bu kadılığın H. 1209- 1 2 1 6/ M. 1795- 1 802 yı llarını kapsayan 285 no'lu defterin bir kısmıyla H. 12 16-1 252/ M. 
1 80 1 - 1 837 yıllarını kapsayan 3 I 4 no'lu defterin son kısmını ve H. 1 2 1 8-1242/ M. 1 803-1 826 yıl larını kapsayan 323 
no'lu defterinin ilk kısmını; 
6 (XV). Bu kadılığın H. 1 2 1 9- 1 224/ M. 1 804-1 809 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterin son kısmıyla H. ı22 1 - 1225/ M. 
1 806- ı 8 ı O yıllarını kapsayan 3 3 1  no'lu defteriyle ve H. 1227- 1228/ M. 1 8 12-ı 8 ı 3 yıllarını kapsayan 3 5 1  no'lu 
defterinin ilk kısmını; 
7 (XVI). Bu kadılığın H. 1228-125 1/ M. 1 8 13 - 1836 yı llarını kapsayan 3 5 1  no'lu defterin son kısmıyla ve H. 1232-125 1/ 
M. 1 8 17- 1 836 yıl larını kapsayan 367 no'lu defterin ilk kısmını; 
8 (XVII). Bu kadılığın H. 1232- 1246/ M. 1 8ı7-ı830 yı llarını kapsayan 367 no'lu defterin son kısmıyla 1232-1 252/ M. 
ı 8 ı 7- 1 836 yıllarını kapsayan 375 no'lu defteri n tamamını ve 1238-ı249/ M. 1 823-1 838 yı l larını kapsayan 404 no'lu 
defterin ilk kısmını; 
9 (XVIII). Bu kadıl ığın H.  1 232-1 252/ M. 1 8 17-1 836 yıl larını kapsayan 404 no'lu defterin son kısmıyla ve H. 124 1 -
1245/ M .  1 825-1 829 yı llarını kapsayan 4 1 2  no'lu defterin i l k  kısmını; 
10 (XIX). Bu kadılığın H. 1232/ M. 1 8 17 ile H. 1 244/ M. 1 828 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin 86.sahifesiyle H. 
1245- 1246/ M. 1 829-ı 830 yıllarını kapsayan 4 1 2  no' lu defteri, 
1 1  (XX). Bu kadılığın H. ı248/M. 1 833 ile H. 1253/ M. 1 837 yıllarını kapsayan 439 no'lu defteri ihtiva etmektedir. 
Bu defterleri oluşturan hüccet kayıtlarının esası, özellikle nefs-i İstanbul denen Suriçi'ne Haslar bölgesinden 
suyollarıyla gelen içme suyunun dağıtımı, satış ve miras gibi yollarla el değiştirmesi konularıdır. Yine suların miktarı, 
kullanan kişiler ve su i le ilgili resmi görevliler bu hüccetlerde kaydedilmiştir. 

Vakıf Su Defterleri 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan ve büyük bir ihtimalle Su nezareti defterlerinden olan 37 adet 
vakıf su defterinden daha önce yayımladıklarımız şunlardır: 
1 (I). Hatt-ı hümayı1n (985-12 I 8/1 577- 1 804). 1 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 368 adet belgeden 
oluşmaktadır. 
2 (II). İlmühaber I ( 1 084-1 288/ 1673- 1871) .  2 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 576 adet belgeden 
oluşmaktadır. 
3 (V). İ lmühaber II ( 1  1 12-1287/1700- 1 87 1  ). 3 ve 4 numaralı defter in tamamıyla 5 numaralı defteri n baş kısmını ihtiva 
etmektedir. 
4 (VI). İ lmühaber III ( 1 0 15 - 13 17/1 606- 1 90 1 ). 5 numaralı defterin son kısmıyla 6 numaralı defterin tamamını ve 1 8  
numaralı defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 
5 (VII). İ lmühaber IV ( 1 272- 1344/ 1 856- 1 928). 1 8  numaralı defterin son kısmını ihtiva etmektedir. 
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6 (Xl). Kırkçeşme suları I ( 1 207- 134 ıl 1 792- ı 925). ı31 1  numaralı defteri n tamamını ihtiva etmektedir. 
7 (XII). Kırkçeşme suları II ( 1226- ı 337/ 1 8  ı ı - 1 92 ı). ı4/ı numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
8 (XXI). Halkalı suları I ( 1 290-ı 3 ı 1 1 1 873-ı 895). 24 numaralı d efierin tamamını ihtiva etmektedir. 
9 (XXII). Halkalı suları II ( 1  ı 78- ı 330/1 765- ı 9 ı4) ı 5 numaralı defteri n tamamını ihtiva etmektedir. 
ı o (XXIII). Avrupa yakası suları I (997-ı246/ 1 588- ı830) Valide suyından Kopuz deresine gelen mülhak sular, cild
i evvel başlığını taşıyan 452 (yazılı 403) sahifelik 8 numaralı defterin 258 . sahifesinin 12 13 /ı  5 Haziran ı 798-4 Haziran 
ı 799 tarihini taşıyan 7. hükmüne kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 
I 1 (XXIV). Avrupa yakası suları II (985 -ı257/ 1577- ı842) yukardaki 8 numaralı defterin 1082 / 10  Mayıs 167 1 -28 
Nisan 1 672 tarihli 259. sahifesinin 1 .  hükmünden yine İSKİ Arşivinde bulunan ve Cild-i sani başlığını taşıyan 5 ı ı 
(yazılı 405) sahifelik 9 numaralı defteri n ı ı 94 /8 Ocak-27 Aralık 1 780 tarihini taşıyan 16 .  sahifesinin 1 .  hükmüne kadar 
olan kısmını ihtiva etmektedir. 
ı2 (XXV). Avrupa yakası suları HI (98 ı-I246/ 1574- ı83 1 )  Cild-i sani başlığını taşıyan 5 ı  ı (yazılı 405) sahifelik 9 
numaralı defterin ı 082/ı O Mayıs ı 67 ı -28 Nisan ı672 tarihini taşıyan 16 .  sahifesinin 2 .  hükmünden sonuna kadar olan 
kısmını ihtiva etmektedir. 
1 3  (XXVI). Su yolcu I ( 1 1 29- 1 34 1 /1717-1925) Rah-ı abilik defteri adını taşıyan 1 92 (yazılı 1 12) sahifelik 10 
numaralı defterin tamamını ve 156 (yazılı 86) sahifelik l l  numaralı Su yolcular nezareti ve bazı ashab-ı mesalihin 
kuyudat defteri'nin ilk 36 sahifesini ihtiva etmektedir. 
14 (XXVII). Keşif defteri I ( 1 258- 127811 842-1 862) aynı adı taşıyan 93 sahifelik 12/2 numaralı defterin tamamını 
ihtiva etmektedir. 
15 (XXVIII) .  Keşif defteri II ( 1263-1 28911 847- 1 872) Keşf-i sani adını taşıyan 51 sahifelik 1 4/2 numaralı defterin 
tamamını ve 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki ashab-ı miyaha mahsus defter ' in i lk 30 sahifesini 
ihtiva etmektedir. 
1 6  (XXIX). Keşif defteri III (1258-1278/1842-1862) 27 numaral ı  Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki ashab-ı 
miyaha mahsus defter' in son kısmını ihtiva etmektedir. 
1 7  (XXX). Elinizdeki Boğaziçi-Taksim suları-l ( 1 237- 1 338 / 1 82 I- ı922) aynı adı taşıyan 468 (yazılı 388) sahifelik ı6 
numaralı defterin ilk 76 sahifesini ihtiva etmektedir. 

Katmalar 

Katma kişilerin kendi buldukları veya topraklarından çıkan suyu ana suyoluna eklemeleridir. Bununla kişiler kendi 
evlerine de su bağlatma hakkına sahip oluyorlardı. 
Sular genellikle vakıf olduğu için bu vakıfların ve suyollarına kişiler tarafından Ayasofya, Kırkçeşme, Sultan Bayezid 
gibi suyollarına yapılan "katma"ların isimleri de kaydedilmiştir. Mesela Kırkçeşme sularının anagalerileri yapıldıktan 
sonra şehirdeki evine, vakfına veya hayratına su almak isteyenler, buldukları kaynaktan suyu bir künk boru ile getirerek 
anagaleri yanındaki bir masiağa bağlarlar. Bu kimselerin kattıkları suların debilerinin bir bölümü kendilerine verilir, 
diğeri de "hakk-ı mecra" olarak ana tesiste kalır. Kırkçeşme tesislerine 570 katma yapılmıştır.' 
Bundan başka suları besleyen dere gibi su kaynakları, suların geçiş yerlerindeki "mahal"ler, suyolu köylerF, kemerler, 
teraziler de kayıtlara geçmiştir. 
Yine suların miktarının tesbitinde kullanılan sırasıyla hilal, çuvaldız, masura, kamış, lüle adlı ölçü birimleri de 
belgelerde geçmektedir. 

Şuhfidü'l-hal 

Hüccetler, bilindiği gibi, mahkemelerdeki durum tesbitlerini aksettirirler. Bu  tesbitler için yapılan oturumlarda 
şuhOdü' l-hal (duruma şahit olanlar) denen ve bugünkü yaklaşımla tanık-jüri karışımı olan uzmanlar da bulunur. 
ŞuhOdü ' l  hal'e diğer İslam devletlerinde de rastlanır. İçlerinde zaman zaman ileri gelen hukukçuların da yer aldığı bu tür 
şahitler, mahkemeye gelen ihtilafın şahitleri değil, yargılamanın müşahitleridir. Davaların niteliklerine göre bu 
müşahitler değişir. Bazan eski kadıların, hatta kazaskerlerin burada görev almaları, konunun ne kadar önemsendiğini 
gösterir.3 

1 Kazım Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi Suyolları, İstanbul, iSKi Yay., 1 999, s. 68. 
2 Su kaynak, yol ve tesislerinin korunması ve temiz tutulması için civar köyler vergi muafiyetleri karşılığında görevlendirilmişlerdi. 
Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), Eremya Çelebi, İstanbul tarihi, XVII.Asırda İstanbul, Tercüme ve tahşiye eden Hrand D. 
Andreasyan, Yeni notlarla yayıma hazırlayan Kevork Pamukciyan, İst., Eren Yay. s. l 76. 
3 Şühfidu'l-udul, udulü'l-müslim!n de denen ve bölgenin ileri gelenleri ve konu ile ilgili uzmanları arasından seçilen ve genellikle beş
altı kişi civarında olan bu şahitler muhakemeye veya karara bir şekilde müdahale etmezler sadece kadıların adil karar vermelerinde 
varlıklarıyla etkili olan bir gözlemci gurubu oluştururlar. Bu yönleriyle onlar, hakimin kararını etkileyen hatta bazan belirleyen 
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Bu ciltleri oluşturan hüccetlerin altlarında da şuhfidu'l-hiil'in isim ve ünvaniarı bulunmaktadır. Bunlar, söz konusu olan 
su davaları olduğu için, su nazırı (nazır-ı rah-ı ab), kethuda (kethuda-yı rah-ı ab), ka tip (kati b-i rah-ı ab), halife ünvanı 
da taşıyan çavuşlar (çavı1ş-ı rah-ı ab), ilgili sultan su vakıflarının bölükbaşıları (serbölük) ve yine ilgili diğer su 
vakıflarının suyolcuları olan ustalar ile haderne vs. ünvanı taşıyan su yolcularıdır. 

Su sahipleri 

Su sahipleri (ashab-ı miyah veya erbab-ı miyah) belgelerde bol miktarda geçmektedir. Bunlar dört kısma ayrılır. 
Birincisi kendisi tarafından kazılan kuyu ve kaynaklardan elde edilen suyu yakınından geçen suyoluna bir mikdar su 
hakk-ı mecra olarak terk edip bulduğu suyu masurası başına o yolun tabi olduğu vakfa i lhaken kendi evine veya 
emlakine akıtır veya suyun tapusuna sahip olur. 
İkincisi kendisi tarafından kazılan kaynaklardan elde ettiği suyu yakınından geçen suyoluna hakk-ı mecra olarak bir 
mikdar su terkiyle tarafından inşa etdirmiş olduğu çeşme veya seb\'1 gibi hayratına akıtır. Fakat suyolunun tapusunu 
alınayıp hayrat olarak vakfeder. İcare-i müeccele vermeyip o suyolu vakfına mukataa verir. Bu kısımdan bazıları 
sularının fazlasını evlerine veya hamamma dahi akıtılmasını şart koşarlar. Bu tür su ancak belirtilen ev veya hamam ile 
beraber satılır. 
Üçüncüsü; kendisi tarafından kazılan kuyular ve kaynaklardan hasıl olan suyu yakınında bulunan mecraya hakk-ı 
mecrasını vererek hane, hamam ve sa ir emlakine akıtır. Fakat vakf etmeyip mülk olarak bir tapu ile tasarruf eder. 
Dördüncüsü; bend fazlası namıyla vaktiyle evkiiftarafından kaynak sularından veya fazla adıyla mütevellileri tarafından 
verilen sulardır ki sonraları bu uygulamanın su sıkıntısına neden olacağı anlaşıldığından bend fazlası ve diğer bir isimle 
su satılması yasaklanmıştı. 4 
Su sahipleri sularını satabildikleri ve kiralayabildikleri gibi miras olarak da bırakabiliyorlardı. Bunu, icare-i müeccele, 
mülk-i müşteri!, kavramlarından ve defter-i kassam denen miras defterlerinden anlıyoruz. 
Roma imparatorları, Hadriyanus ( 1 1 7- 1 3 8), Büyük Konstantin (324-337), Valens (364-378), Theodosius I (379-395) ve 
Bizans imparatorları Jüstinyanus (527-565), Herakl i yus (6 1 0-64 1 )  ile Andronikos Komnenos ( 1 1 83- 1 1 85) İstanbul'un 
su meselesiyle aktif olarak i lgilenmişler ve suyolları ile bu yollardaki kemer gibi su tesislerinin i lk hanilerini 
oluşturmuşlardır. 

Padişahlar ve Sultanlar 

Belgelerin çoğu kez su tesisi kurma vesilesiyle bahsettikleri padişahlar; 
Sultan Abdülaziz Han ( 1 861 - 1 876) Sultan Abdülharrıld Han I. ( 1774- 1 789), 
Sultan Abdülmecid Han ( 1 839- 1 86 1 ), Sultan Mahmud Han I. ( 1730- 1754), 
Sultan Sellm Han III. ( 1789- 1 807), Sultan Süleyman Han I., Kanuni ( 1 520- 1 566), 

Çeşitli vesilelerle şu viiiide ve hanım sultanlar zikredilmektedir: 
Adile Sultan, Atiyye Sultan, 

Sultan Abdülhamld Han II. ( 1 876- 1909), 
Sultan Mahmud Han II. ( 1 808- 1 839), 

Atiyyetullah Sultan, ezınialem Viiiide Sultan, 
Mihrişah Viiiide Sultan (III. Selim'in annesi), Na'ime Sultan, 
Nilile Sultan, Refi'a Sultan, 
Saliha Sultan (Valide Sultan, I.Mahmut'un annesi), Zekiyye Sultan, 

Sadrazamlar 

Belgelerin yine özellikle su tesisi vesilesiyle bahsettikleri sadrazamlar ve hanedan mensupları şunlardır: 
Ahmed Ceviid Paşa (ı 89 ı - 1 895; II. Abdülhamid devri), Ferld Paşa ( ı  903- ı 908; II. Abdülhamid devri), 
Kamil Paşa ( ı  885- ı 909 arasında muhtelif defa! ar; II. Abdülhamid devri), Mustafıi Reşld Paşa (ı 846- 1 858 arasında muhtelif defa! ar; 
Abdülmecld devri), Rauf Paşa (ı 8 1 5- 1 852 arasında muhtelif defa! ar; 
II. Mahmud ve Abdülmecld devirleri), Yusuf İzzeddln Efendi, 
YusufKamil Paşa ( 1 863; Abdülaziz devri), 

Belgeler, bir vesileyle, Şeyhülislam Inezade'den, Kazasker es-Seyyid Ebulhüda Efendi'den, Mevali-i izamdan Selim 
Sırri Efendi'den, Mısır kadısı Vefii Beğ'den Galata kadısı Mehmed Emin Beğefendi 'den, Küçükçekmece imaını es
Seyyid el-Hacc All Efendi'den bahsetmektedir. 
Bu ciltte belgelerin özellikle su i le  i lgili bir konu vesilesiyle bahsettikleri vali, müşir, muhassıl, mutasarrıflar ve paşalar 
şunlardır: 

8.399-400. 
4 Nazım Bey, "İstanbul vilayeti Şehremiineti'ne evkiifdan devr olunan sular", İstanbul Su Kül/iyatı, XII1, Vakıf Su Tahlil/eri, 19 ve 20. 
Yüzyılda İstanbul Suları, İstanbul, İSKİ Yay., 2000 içinde, s. 1 78 .  
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Abraham Paşa (Meclis-i ayan üyesi), Ahmed Muhlis Paşa, Hacı (Ferlk), 
Ahmed Nazif Efendi, Safayizade (Adapazarı muhassılı), Ahmed Nec'ib Paşa (Musika-i hümayun m'irlivası, fer'iki), 
Ahmed Paşa (İstihkam ve İtfaiyye alayları mirlivası), Ahmed Ratib Paşa, Fer'ik (Teftiş-i askeri komisyonı üyesi), 
Ahmed Z'iver Efendi (Evkaf-ı hümayün nazırı), Akif Paşa (Selanik valisi), 
All Daniş Beğefendi (Petersburg sefareti başkatibi), All Paşa (Bitlis kumandanı), 
All Paşa (Tersane-i amire reisi), Arif Paşa (Basra valisi), 
Arif Paşa (Fer'ik, tabip), Dilaver Paşa (Liman reisi), 
Edhem Paşa (Bahriye m'irlivalarından), Edhem Paşa (Sermusahib), 
Edhem Paşa (Teftiş-i askeri komisyonu ikinci başkanı), Emin Paşa (Tab'ib m'irliva), 
Emin Paşa, Hacı (Şeyhülharem), Es'ad Paşa (Serasker), 
Hal'il Rif at Paşa (Serasker), Hasan Paşa (Kapudan-ı derya), 
Hasan Paşa, Hacı (Müş'ir, Beşiktaş polis müdürü), Hasan Rıza Paşa (Serasker), 
Hüseyin Hasib Beğefendi (Beyoğlu mutasarrıfı), Ibrah'im Paşa (Musika-i hümayun m'irlivası), 
Isınet Paşa (Mira! ay, tab ip), Mahmud Harndi Paşa (Müş'ir), 
Mehmed Bes'im Paşa, Seyyid (Tophane-i amire m'irlivalarından),Mehmed Cem'il Paşa (Paris sefiri), 
Mehmed Efendi, Seyyid (Tophane-i amire nazırı), Mehmed Emin Efendi (Kıbrıs ınuhassılı, Enderun hazinesi kethudası), 
Mehmed Emin Efendi, es-Seyyid (Hariciye nazırı mühürdarı), Mehmed Paşa (Şeyhülharem), 
Mehmed Paşa (Tanzimat meclisi reisi), Muhtar Paşa (Hazine-i hassa-nazırı), 
Osman Nuri Paşa, Hacı (Haleb valisi), Osman Paşa (Mabeyn-i hümayün müş'iri), 
Osman Paşa, Gazi (Mabeyn-i hümayun müş'iri), Reşid Paşa (Hadaik-ı şahane müfettişi), 
Rıza Paşa (Mabeyn-i hüınayun müş'iri), Rıza Paşa (Serasker), Sa''id Paşa (Baştabib fer'ik), 
Sa' id Paşa (Mabeyn-i hüınayün fer'iki), Salih Beğ (Midilli muhassılı, Dergah-ı all kapıcıbaşılarından), 
Sellm Paşa (Tophane-i amire meclis reisi), Süreyya Paşa (Mabeyn-i hümayun başkatibi), 
Şer'ifMehmed Paşa (Ahkam-ı adliyye üyesi), Şevket Paşa (İkinci fırka kumandanı), 
TUfan Paşa (Bahriye m'irlivası), VasifPaşa (Beşiktaş zabıtasına memur), 
Ya'küb Paşa (Su nazırı), Yusuf Paşa, 
Zeki Paşa (Umum mekatib-i askeriye nazırı, Tophane-i amire müş'iri), 

Saray, idare ve maliye görevlileri 

Belgelerin bahsettikleri ağalar şunlardır: 
Mehmed Emin Ağa, el-Hacc (Sipah'iler ağası), 
Rasim Ağa (Darussaade ağası), 

Muhasebeciler: 
İbrahim Efendi, Hafız (Hazine-i hassa muhasebecisi), 

HalifelerS, 
Hal'il Beğ ( Amedi-i Divan-ı hümayun halifelerinden), 
Mustafa Hayri Be� (Taşra senedat kalemi halifelerinden), 
Sürur'i Paşazade (Amed! odası halifesi), 

Dergah-ı ali kapıcıbaş ılan: 
Salih Beğ (M idiili muhassılı, Dergah-ı ali kapıcıbaşılarından), 

Emin! er: 
Mazhar Paşa (Şehremini), 

All Ağa (İstanbul ağası), 

Abdullah Efendi (Maliye hazinesi sergi muhasebesi refik-i evveli), 

Hurş'id All Beğ (Bab-ı all mektub'i odası halifelerinden), 
Mustafa Tevfik Efendi (Mektupçu kalemi halifesi), 

Musa Beğefendi (Dergah-ı ali kapıcıbaşılarından), 

Isak Ağa (Gümrük emini), 

Mahkemelerden, siciller vesilesiyle bahsedilmektedir. Sözü edilen mahkemeler şunlardır: 
Beğoğlı bidayet, Evkafteft'iş, 
Havass-ı refi'a, Ticaret, 
Kısmet-i askeriyye, Teftiş, 

Yine belgeler keşif, alım-satım (iştira, mübaya'a, bey' u şira), ferağ ve intikal, hibe, ihbar, istihbar, i'ciir ve istidir, 
istihkam, vekalet, kasame, mülkname gibi işlemlerin hüccetlerle yapılıp mahkemelerin kayıtlarına geçtiğini teyit 
etmektedir. Satış bedeli (semen) için semen-i ma'h1m, semen-i makbuz, semen-i medfil' ve semen-i mis! gibi hukuki 
terimler kullanılmaktadır. 
Belgelerin yine özellikle su vesilesiyle bahsettikleri tarikat mensupları şunlardır: 

5 Hacegan (Hocalar) denen kalem şeflerinin maiyetinde çalışan birinci sınıfmemurlara, katipiere verilen ünvan. 
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Hüsiimeddin Uşşiiki, 
Mehmed Cemllleddin Efendi, 

Diğer görevliler 

xv 

Pir, 
es-Seyyid (Uşşiiki dergiihı postnişini), 

Kamu görevlilerinin ünvaniarının başına bazan hassa müş1ri, hassa su nazırı, hassa hasekileri, hassa kassabbaşısı, hassa 
mektübcısı, hassa sermi 'marı gibi hassa kelimesi getirilir. Yine hassa çayırı ve hassa ocağı gibi ifadeler de devlet 
ihtiyaçlarına ayrılmış yerleri gösterir. 
Belgelerin su vesilesiyle bahsettikleri, kamu görevl i leri ve yarı-kamu görevlileri şunlardır: 
Abdulliih Efendi (Matbah-ı iimire müdürü), 
Abdülhamid Beğefendi, 
Abdülhamid Efendi, 
Ahmed Ağa (EnderCın-ı hümiiyCın sofalılarından), 
Ahmed Behcet Efendi (Hacegan-ı Divan-ı hümayundan), 
el-Hiicc (Hacegan-ı Divan-ı hümayundan), 
Ahmed Ri rat Efendi (Mümeyyiz, Hacegan-ı Divan-ı hümayundan), 
Ahmed Ziver Efendi (Evkaf-ı hümiiyCın niizırı), 
ArifEfendi (Serasker Halil Rifat Paşa kethudası, hacegandan), 
Halil Ağa (Kilercibaşı), 
Hüseyin Halid Efendi (Hiicegiin-ı Diviin-ı hümiiyCından), 
ismii'i l  Efendi (Istabl-ı amire serhademesi), 
Hiifız (Bahriye kapu çukadarlarından), 
İzzet Beğefendi (Seccadecibaşı), 
Mehmed Aziz Ağa (lstabl-ı amire müdürü), 
el-Hiicc (Istabl-ı amire hademesi), 
Seyyid (Tophane-i amire niizırı), 
Mehmed Emin Efendi (Kıbrıs muhassılı, Enderun hazinesi kethudası), 
es-Seyyid (Hariciye nazırı mühürdarı), 
Mehmed Necib Efendi, 
Mehmed RaCıf Beğ (RüsCımiit ketebesinden), 
Mehmed Silbit Efendi, 
Mehmed Sildık Efendi (Hazine, i hümiiyCın kethudası), 
es-Seyyid (EnderCın-ı hümiiyCın niizırı), 
Mehmed Tahir Efendi, 
Mustafii Ağa (Berberbaşı), 
Hiicı (Kapu çukadarı), 
Noryan(?) Efendi (ŞCırii-yı devlet azasından), 
Osman Ağa (Harem-i hümiiyCın hademesi), 
Osman Efendi, 
Osmiin Nuri Ağa (Istabl-ı amire müdürü), 
Rüstem Ağa (Kahvecibaşı), 
Sa'id Efendi (Teftiş mahkemesi mümeyyizi), 
Şükri Efendi (Evkafviiridiit odası mümeyyizi), 
Tahsin Beğefendi (Başkatip), 

Abdulliih Hakkı Efendi (Teşri fat odası ikinci müliizımi), 
Seyyid (Mabeyn-i hümayun maruzat müdürü), 
es-Seyyid (Maruzat-ı rikab memuru), 
Ahmed Beğefendi (Miibeyn-i hümiiyCın müdürü), 
Ahmed Efendi, 
Ahmed Kemal Efendi (Padişah kütüphanecisi), 
Ahmed ViisıfBeğ (Maarif nezareti katiplerinden), 
Ali Diiniş Beğefendi (Petersburg sefiireti başkatibi), 
EşrefBeğ (Üsküdar liman reisi), 
Halim Ağa (Musiihib), 
Hüseyin Niişid Beğ (Maarifnezareti katiplerinden), 
İsınil'li Efendi, 
İsma'il Hakkı Beğ (Divan-ı ahkam-ı adliyye müıneyyizlerinden), 
Mehmed Ağa (Saray-ı atik teberdiirları kethudası), 
Mehmed Efendi, 
Mehmed Efendi, 
Mehmed Emin Efendi (Deavi-i hfuiciyye katibi), 
Mehmed Emin Efendi, 
Mehmed HCırşid Ağa (Hazine-i hümiiyfın kapu çukadarı), 
es-Seyyid (Evkaf müfettişi), 
Mehmed Sabit Efendi (Sikke-i hümayfin muavini), 
es-Seyyid (Hacegiindan), 
Mehmed Sildık Efendi, 
Mehmed Şakir Beğefendi (Harici ye mektupçusu hulefasından), 
el-Hiicc (Tersiine-i amire jurnal odası kati bi), 
Mustafii Ağa, 
Mustafii Mazhar Beğ (İkinci hukuk dairesi 
Nu 'miin Efendi (Silistre mal müdürü), 
Osmiin Efendi (Kuşcıbaşı), 
el-Hiicc (Ekmekçiler kethudası), 
RiiifBeğ (Hazine-i hassa dava vekili), 
Sa'deddin Efendi (Evkafketebesinden), 
Süleyman Neclb Beğ (Mektı1bl-i hariciyye odası hulefiisındaıı), 
Tiihir Beğefendi (Viilide Sultan kethudası), 

Belgelerin yine özellikle su ile i lgil i  bir konu vesilesiyle bahsettikleri askeri görevl iler ise şunlardır: 

Ahmed R1lşid (Mızıka-i hümiiyfın kolağalarından), 
Feyzulliih Beğ (Bahriye miralayı), 
Halil Beğ, Miralay (Miibeyn-i hümiiyfın başcerrahı), 
Mehmed Ali Beğ ( Asiikir-i şiihane kaymakamı), 
Niizım Sevgi Beğ (BeyrCıtjandarma kumandanı), 
Zekeriyyii Beğ (Asiikir-i şiihiine müliizımı), 

Müdür! er: 
Beşiktaş polis, 
İstanbul belediyyesi hukük işleri, 
Mabeyn-i hümayfın, 
Teşrif-i hümiiyfın, 

Fenn işleri, 
İstanbul tapu, 
Silistre mal, 
Umfır-ı hukükiyye, 

Edhem Beğ, Binbaşı (Sultaniye vapurı ikinci süvarisi), 
Halil Beğ (Mızıka-i hümayun kaymakamı), 
Hüseyin Beğ (Miralay, tabip), 
Mehmed Sırri Beğ (Miralay), 
Salih Efendi (Bahriye müliizımlarından), 

Isıabi-ı iimire, 
Mabeyn-i hümayfın ma'rfızat, 
Tedrisiit-ı tiiliye, 

Belgelerin yine su vesilesiyle bahsettikleri esnaf, mültezim ve tüccar şunlardır: 
Abraham (Hayriye tüccarı), Andon (Yazıcı), 
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Antuvan Alyon (Fransa tüccarından), 
Avanis, Karakaşoğlı (Kuyumcu), 
Bonakof(?) (Rusya devleti elçisi), 
Cevrl Usta, 
Federiko (Dubravenedik konsolosu), 
Françesko (Mekteb-i tıbbi ye eczacıbaşı), 
Jan (Banker), 
Kifork, Kigork Beğ (Sarraf), 
Kostaki (Mağazacı), 
Lorando (Tücdir), 
Mehmed Rüstem Beğ (Hayriye tüccarı), 
Mustafa Efendi, Hacı (Yorgancı esniifından), 
Nevdoron(?) (Tüccar), 
Ohannes Efendi, Aznavuroğlı (Ebniye-i şiihane kalfası), 
Oseb Efendi Azaryan (Tüccar), 
Paçento Döbini (Tüccar), 
Pıtranı, Mösyö (İngiltere sefareti ikinci tercümanı), 
Serkiz Beğ (Başmimar), 
Tanfor (Basmacı), 
Toros (Hammiilbaşı), 
Yani (Tüccar), 
Yovakim (Sarraf), 
Zarifı (Banker), 

Su Nezareti 
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Aşnak (Avrupa tüccarı), 
Bogos Beğ (Barutcıbaşı), 
Bozavıçe, Mösyö (Sardunya sefiireti baş tercümanı), 
Espeçed(?) (Tablb), 
Fersad(?) (Avrupa tüccarından), 
Frankali (Tüccar), 
Kamanto, Kont Moiz de, 
Komidas Efendi (İtibiir-ı Uroilm'i-i Osmiin'i Bankası ikinci müdürü), 
Kastanti (Hekim), 
Mehmed Ağa, el-Hiicc (Hayriye tüccarı), 
Mehmed Salih, es-Seyyid (Hayriye tüccarı), 
Nesim (Tellal), 
Ohannes (Yazıcı), 
Oseb (Kuyumcu), 
Ömer Efendi (Yorgancı esniifından), 
Petro Kamara (Banker), 
Salih Efendi (Camcı esniifından), 
Serkiz Beğefendi (Ebniye-i şiihane kalfası), 
Todori (Tüccar), 
Yakorni (Sarraf), 
Yorgaki (Sarraf), 

Su teşkilatının en yüksek makamı Su nezaretidir. Bu nezaret 1 835  yılında II .Mahmut tarafından kurulmuş ve 1 869 
tarihinde de Şehremaneti'ne devredilmiştir.6 Bu tarihe kadar sular ait olan vakfın mütevellisi tarafından yönetilmekte 
idi.7 
Sular vakıf şeklinde olduğu zaman da mütevelliler birer nazır'a bağlıydılar. Mütevelli resmi bir kamu görevlisi olarak 
vakıfla ilgili işlemler onun iznine (izn-i mütevell\') bağlıdır ve verdiği temessükle (mütevelll temessüki) yapılır. 
Bunlardan belgelerde adı geçen nezaretlerin başında olan nazırlar sadr-ı a'zam, şeyhülislam ve Daru's-sa'ade ile 
Babü's-sa'ade ağaları ile Babüssaade ağaları ile çeşitli kadılardır.8 Bunlardan başka dönemimizde Evkaf-ı hümayGn 
nezaretinin kurulmuş ve çalışmakta olduğu belgelere yansımıştır. 
Genellikle musakkafat, müstağallat, akarat denen gelir kaynaklarıyla, mülhaki:itı belirtilen suyolu vakıflarıyla diğer 
vakıflar şunlardır: 
Cedld Viiiide Sultan, 
Merzifon'i Kara Mustafa Paşa, 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel, 

Hazinedarbaş ı, 
Mihrişah Viiiide Sultan, 
Sultan Mahmud Han-ı Siini, 

Kadiasker Molla Çelebi vakfı, 
Saliha Va! ide Sultan, 
Sultan Mustafa Han, 

Yine sosyal güvenlik kurumları olarak vakf sandıklanndan bahsedilmektedir. 

6 Suyun idaresi Şehremaneti'ne, tamirat ve sairesi de mülga EvkiifNeziireti'ne ait idi. B ir su nazırı, bir baş katib, iki katib ve suyolcu 
ustalarından her iki senede bir seçilir dört aded keşf memuru, müteaddid korucu, çavuş, bend muhafızı ile her suyolunun bir 
bölükbaşısı: suyolcu veya kalfa ve çıraklarından mürekkeb idi. Bkz. Nazım Bey, s. 1 77. 
1 252 tarihine gelinceye kadar su evkiifının işleri mütevelliler, cabiler, özel nazırlar tarafından görülürdü. Bu tarihte Evkaf 
Nezareti'nin teşkil i üzerine Su n ezaret i, Ev kafa bağlanmış ise de 1 293 Belediye Kanunu'yla Belediye'ye verilmiş ve 1 297 tarihinde 
yapılan düzenlemeyle bir su nazırı, bir başkatip, iki ikinci katip (refik), dört keşif memuru, altı korucu, iki çavuş ve iki ben d muhafızı 
ve bir odacıdan oluşinuştu. Bu nezaretin vazifesi Dersaadet (İstanbul suriçi) ve Bilad-ı seliise'ye (Eyüp ve Haslar, Galata ve Üsküdar) 
cari bütün suların taksimatı ve bendlerle su mecriilarının muhafazası ve yangın vukilunda yeterli su bulundurulması ve suyailarının 
tamiri, temizliği ve suyolcularının kontrolü, su ihtiyacının tesbiti ve suyla ilgili gerek Belediye, gerek Evkiif ve gerek diğer 
kurumlardan havale olunan evrakın işleme konulması, ferağ ve intikal gibi işlemlerden elde edilen gelirlerin kaydı ve hesapların 
düzenlenmesiyle Şehremaneti veznesine teslimi ve olayların incelenmesi ve kaydı ve tamirat ve inşaat harcamalarının masura 
itibariyle mütevelli ve sahiplerine dağıtılması gibi hususlardan ibaretti. Bkz. Osman Nuri Ergin, "Vesait-i itfaiyyeden İstanbul suları", 
İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tah/i/leri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 1 29. 
7 Nazım Bey, s. 1 78. 
8 Çeşitli devlet kurumlarının başında olanlar ve bazı yöneticiler de nazır ünvanına sahiptirler: Baruthane-i amire, Darbhane-i amire, 
Enderiln-ı hümayiln, Hiiriciyye, Humbarahane-i amire, Tophane-i amire, Cebehane-i amire, Haremeyn evkiifı, Uroilm mekatib-i 
askeriyye-i şahane, Su, Hububat, Zahire, Filibe ve Midilli nazıriarı gibi. 
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Su nazırı 

Bu dönemde de su işleriyle ilgili olarak devlet tarafından yönetici olarak Hassa su nazırı veya Suyolcular nazırı 
görevlendirilmişti. Bu cildi kapsayan ı 82 ı-1922 yılları arasında Su nazırı olarak görev yapan zatlar şunlardır: 
Ahmed Galib, es-Seyyid, el-Hacc, 
Hüseyin Hüsfıın Efendi, el-Hfıcc, Ya'kiib Paşa, 
Tevfik Beğefendi, 

Suyolcular kethudaları 

Suyolcuları kethudaları su nazırının yardımcısı olarak görülebilecek olan üst görevlilerdir. Aslında kethudalık bir 
yardımcılık görevi olduğu kadar, devlet, vakıflar ve esnaf ile i lgil i yüksek dereceli bir görevdir. 

Suyolcu çavuşları, lmtipleri 

Yine üst görevl ilerden olan suyolcu çavuşlarına bazan halife (kalfa) dendiğini de öğreniyoruz. Ayrıca su hazinesi, 
çeşme, maslak gibi su tesislerinden sorumlu halifeler vardır. 
Suyolcular katipleri; su nazırı, suyolcular kethudası, suyolcular çavuşları gibi Su nezaretinin merkezi unsurlarındandır. 
Belgelerde suyolcular katipleri gibi çeşitli kamu dairelerindeki katipierden bahsedilmektedir. 
Vakıflar suların düzenli akışı için su nazırına bağlı olarak çalışan suyolcular (ri'ih-ı abi) ta'yln ve bunların hizmetlerine 
karşılık maaş tahsis etmişlerdir. Sultan vakıflarında görevl i  suyolculanna bölükbaşı (serbölük), diğer vakıfların 
suyolcuiarına usta denir! 
Dönem içinde görev yapan Taksim bölükbaşısı All Ağa'dan bahsedilmektedir. 
Toplumsal görevlerin bir hizmet olarak telakki edilmesi bir gelenektir. Başçukadarlık, kahvecibaşılık, Kapı çukadarlığı, 
mabeyncilik hıdmetleri gibi. Yine suyolculuk ta bir "hıdmet" olarak telakki edildiği ve "hıdmet"lere ayrıldığı gibi 
buralarda görevli suyolcular genel olarak "hademe" (hizmetli) ünvanıyla da anılırlar. Bu ciltlerde dikkatleri çeken 
suyolculuk hizmetleri şunlardır: 
Arnabudköyi, 
Büyükdere, 
Kurıçeşme, 
RGmilihisarı, 

Bebek, 
Çırağan, 
M!rgGn, 
Taksim, 

Beğoğlı, 
Çırağan sarayı, 
M!rgGnoğlı, 
Yeniköy, 

Beşiktaş, 
Galatasaray ı, 
Ortaköy, 

Beşiktaş sarayı, 
Kasım Paşa, 

Suyolculuk faal iyetleri "hıdmet"lere ayrıldığı gibi buralarda görevli, bölükbaşılar d ışındaki suyolcuları, "hademe" 
(hizmet! i) ve usta ünvanıyla fakat genellikle sadece suyolcu olarak geçmektedirler. Başlıcaları şunlardır: 

All Ağa (Çırağan suyolcusu), 
Hasan (Taksim suyolcusu), 
Mehmed Emin Efendi (Saray-ı hüınayGn suyolcusu), 

Su yolları 

All Ağa (Taksim suyolcusu), 
Hüseyin Efendi (Suyolcu), 
Mustafa Kal fa (Taksim suyolcusu), 

İstanbul Suriçi'ni besleyen su tesisleri Halkalı su yolları (1453-1755), Kırkçeşme su yolları (1554- ı 563)10 ile ve hayır 
sahipleri tarafından vakıf olarak yaptırılan küçük suyollarından oluşur. 

9 Osman Nuri Ergin, s . l28. 
10 İstanbul'a giren sular iki kısım olup biri Kırkçeşme denilen bend suları diğeri Halkalı tabir olunur kaynak sularıdır. Kırkçeşme 
suyolları Osmanlı döneminde yapılan en önemli su tesisidir. Bu tesis ilkin Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştı. Fetihten 
sonra 50 000 civarındaki şehir nüfusunun samıçiardan sağlamaya çalıştığı su ihtiyaçlarını tamamen gidermek için Roma imparatoru 
l.Theodosius (379-395) tarafından yaptınldığı kabul edilen ve Belgrat ormanlarındaki suları İstanbul suriçine akıtan tesislerin 
onarılınası ve yeni su yollarının yapılması emredildi. Bu şekilde Cebeciköy'den Bozdoğan kemerine kadarki 25 kın. uzunluğundaki 
isale hattı yeniden yapılırmışçasına tamir edildi ve bu hat üzerindeki 21 adet kemer yeniden yaptırıldı. Ayrıca Suriçi'ndeki bölüm de 
tamir edilerek Bozdoğan kemeri [Roma imparatoru Valens (364-378) tarafından yaptınldığı için Valens kemeri diye de adlandırılır] 
altındaki Gazanfer Ağa medresesinden Haliç'e doğru yaptırılan çeşmelere (Kırkçeşıne) su akıtıldı. Sonraları Sinan tarafından yapılan 
ve Kağıthane deresinden başlayan suyolu tesislerine de Kırkçeşıne denildi. 
Mimar Sinan eski Roma su tesisi kalıntılarını izleyerek Kırkçeşme suyolları tesisini 1 554-.1 563 arasında yeniden yaptı ve genişletti. 
Tesisin Cebeciköy ile İstanbul arasındaki kısmı daha önce Fatih tarafından yaptırılınıştı. Sinan tarafından yapılan bölüm başlangıçta 
Kağıthane suyu diye anıldı. 
Kırkçeşıne suları için 22, Halkalı, Beyoğlu ve Boğaziçi, Üsküdar'a cari kaynak ve Beyoğlu'na cari Taksim denilen bend suyu da dahil 
olmak üzre 36 hizmet oluşturulmuştur. Her bir hizmetin bir suyolcusu olup bazılarının hizmetleri çok olduğundan yanlarında bir veya 
iki suyolcu kalfası vardır. Kırkçeşıne suyu Eyüp, Yenikubbe'den arazinin oluşumuna göre dolaşarak Eğrikapı'da Savaklar kubbesine 
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Halkalı suları 

Toplama havzası, surdışının batı ve kuzeybatısında bulunan Halkal ı  ve Cebeci köyleri arasındaki Avasköyü, 
Çıfıtburgaz, Davutpaşa ve Çicoz ç iftliği (Taşlıtarla) bölgesidir. Halkalı suları kaynaklardan çıkan ve bu kaynakları da 
temiz olan sulardır ve şehre künkler veya borutarla kapalı bir şekilde ve temiz olarak getirilirler. 

XVII I .  yüzyıla kadar sürekli olarak genişletilen Halkalı suyollarının başlıca kolları Fatih, Turunçluk, Şadırvan (I I .  
Mehmed), Mahmud Paşa, I I .  Bayezid, Atik All Paşa, Koca Mustafa Paşa, Ebussuud ( 1 545- 1 574), Süleymaniye, 
Mihrimah ( 1 565), Cerrah Paşa, I .  Ahmet, Saray (IV. Murad), Kasım Ağa (Sekbanbaşı), Köprülü Mehmed Paşa, 
Hekimoğlu Ali Paşa, Beylik (1. Mahmud), Nur-ı Osmaniye (Ayvalıdere, ın. Osman), Lale l i  ( I I I .  Mustafa) suyollarıdır. 
Bunların dışında Kışlalar, Topkapı çeşmesi ve Azadlı baruthanesine akıtılan sular surdışındadır. 11 
İstanbul 'un yüksek semtlerinin içme suyunu Halkalı su ları sağlarken, Kırkçeşme suları Eyüp ile suriçinin daha alçakta 
olan yerlerini besler.12 
İstanbul ' un büyük külliyelerinin suları bu tesislerden sağlanırdı. Bu suların şehre ulaşımı katmalarta genişleyerek 
kemerlerle gerçekleştirildi. Halkalı suyollarının üzerindeki iri l i  ufakl ı  çok sayıdaki su kemerinin en önemli leri Beyl ik ve 
Süleymaniye isale hatttı üzerinde Roma döneminden kalan Ma'zfılkemer ile Bozdoğan (Valens) kemeri, Sinan' ın 
yaptığı Avasköy kemeri (Tekkekemer, Yılanlıkemer, Atışalanı), Ali  Paşa kemeri (Çiftekemer, Şirinkemer, XVII I-XIX. 
yüzyıl yapısı olması muhtemeldir), Kumrulukemer (100. yıl mahallesi), Turunçluk kemeri (Günümüzde mevcut 
değildir), Kahveci kemeri (Cebeci köyü yakınındadır) ve Paşa kemeridir.13 

Kırkçeşme suları 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırı lmıştır. Belgrat ormanlarından kaynaklanan bu şebeke 
Kağıthane ve Alibey derelerinin üzerindeki bentler ile beslenınekteydi. 
Kırkçeşme sularını besleyen bentler; Kağıthane deresinin kolları olan Ayvad deresi üzerindeki Ayvad bendi, Paşa deresi 
üzerindeki Karanlıkbend (Kömürcü, 1 620), Büyükbend ve Kirazlıbenddir. Bu bendler Bahçeköy civarındadır. 
K ırkçeşme suları Kağıthane deresini Uzunkemer (Sultan Süleyman kemeri) ve Kovukkemer (Eğrikeıner) ile aşar. İki 
kemer arasında Kemerburgaz bulunmaktadır. Her iki kol II. Osman'ın yaptırdığı Başhavuzda birleştikten sonra 
Maviova kemeri ile de Alibey deresini aşar. 
Kırkçeşme tesisleri üzerinde, i lk dördünün Sinan tarafından yapıldığı kesin olan, iki veya üç katlı abidevi beş kemer 
vardır: Yukarda belirtilen Mağlova veya Maviova kemeri (Muallak kemer), Uzunkemer, Güzelcekemer 
(Gözlücekemer), Kovukkemer (Bir bölümünün Roma döneminden kalma ihtimali büyüktür) ve Paşa kemeri. Bunların 
dışında olup tek katlı olmakla birl ikte önemli kemerler vardır: Ayvad kemeri, Kurt kemeri, Karakemer, Balıkl ıkemer ve 
Valide kemeri.14 
ın. Ahmed' in yaptırdığı beş bendin sularını ulaştıran bu kemerler yanında Deliklitaş, Aziz Paşa, Cebeci, Arpacı, Viran, 
Kumrulu, Sarı Süleyman, Çavuşköy, Sul udere, Uzunkoltuk, Çiftekemer gibi küçük kemerlerle K ırkçeşme şebekesi 
zenginleşir. 
Kirkçeşme şebekesinin bend ve kemerlerınden başka birçok su ızgaraları ve havuzları vardır. Bunların başlıcaları Paşa 
deresi, Ayvad deresi, Bakrac deresi ve Ortadere üzerindeki Başhavuz, Çiftehavuz ve Balıkl ıhavuzdur. 
Kırkçeşme suları derelerdeki ve bentlerdeki suları şehre isale eden yüzey suları olduğundan kirlenme ve hastalık yapma 
ihtimalleri yüksekti. 

kadar gelir. Buradan Kırkçeşme'de Destgahcılar taksim mahalline ve oradan da Ayasofya meydanındaki son taksim mahalline gelir. 
Yenikubbe'den Eyüp ve civarı hayratına aid su ayrıldıktan sonra Eğrikapı taksim mahalline yakın bir malıaldeki maslakdan Zal 
Mahmud Paşa ve Ayvansaray cihetlerine tefrik ve isiile olunur. Eğrikapı taksiminden ayrılan Yedikule suyu Edirnekapı'yı delıne 
mecra ile geçerek Sulukule, Yenibahçe, Şehremini, Taşkasap, Haseki hastahanesi ile Cerrahpaşa hastahanesi alt taratlarından 
Sulumanastır'a kadar salma mecra ile gidip oradan künk ile Yedikule'ye kadar cari ve güzergahlarındaki hayrata su isiile eder. Fatih'in 
yaptırdığı Kırkçeşme 1 943 yılında Atatürk bulvarının açılışı sırasında ortadan kaldırıldı. Bkz. Galib Ata, "İstanbul evkaf suları", 
istanbul Su Kül/iyatı, Xl/1, Vakıf Su Tahlil/eri, 19 ve 20. yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 1 5 1 ;  Çeçen, s. 24-25. Ayrıca bkz. Nazım, 
s. 1 70, 1 9 1  
11 Halkalı suları, Halkalı ile Cebeciköy arasındaki alandan gelir. Bu suyolları 1 453 ile ı 755  yılları arasında padişahlar ve devlet 
adamları tarafından yaptırılmıştır. Bunlar başlangıçta ı 7 bağımsız isale hattından ibaret iken Mahmut Paşa ve Laleli (III . Mustafa) 
isatelerinin birleşmesiyle sonradan 1 6  hatta inmişti. Bkz. Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı  Dönemi Suyolları, s. 1 2 1 - 1 79, ayrı yazar "XVI. 
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su tesisleri", Osmanlı İmparatorluğu'nun Doruğu, 16. yüzyıl Teknolojisi, İstanbul, iSKi 
Yay., 1 999 içinde, s. 25 . 
12 Çeçen, İstanbul'un Osman l ı  Dönemi Suyollan, s. 1 00. 
13 Çeçen, aynı eser, s. 1 80- ı 84; Aynı yazar, Halkah Suları, İst. ı 99 ı ve II. Bayezid suyolu haritaları, İst. 1 997. 
14 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı  Dönemi Suyolları, s. 70-86 ve "XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su tesisleri", s. 40-
4 1 .  
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Kırkçeşme şebekesi, Halkalı gibi, 1 930'dan itibaren kapatılınaya başlanmış ve bu tesisler, bunlardan beslenen 
çeşmelerle birlikte yokolmaya terkedilmiştir. 1-' 

Taksim (Balıçeköy) suları 

Kasımpaşa, Galata, Beyoğlu, Fındıklı, Beşiktaş ve Ortaköy'de yerleşimin artması sonucu bu bölgelerin su ihtiyacının 
giderilmesi amacıyla I I I . Ahmed döneminden itibaren Bahçeköy'den su getirilmesi teşebbüslerine girişildi. XVII I .  
yüzyıl ın ortalarında I .  Mahmud'un emriyle kemerler yeni bendierin ilavesiyle tamir edildiler. Aynı dönemde, 1 73 1  de 
faksim suyu tesisleri tamamlanarak devreye girdi . .  Yine bu dönemde Beyoğlu-Galata taraflarına, Fındıkl ı 'ya kadar, 
Bahçeköy ve Balaban köyleri c ivarındaki derelerden su getirildi. Çeşitli i lavelerle tesis 1 839 yıl ında son şeklini aldı . 16 
Bu şebeke içinde Bahçeköyü kemeri, Topuzlu bend ( I .  Mahmut tarafından 1 750 yılında Kağıthane deresinin Acıelma 
koluna katılan Eskibağlar dereciği üzerinde kurulmuştur), Viiiide bendi ( I I I .  Selim' in annesi Mihrişah Sultan tarafından 
1 796 yılnda yine Kağıthane deresinin Acıelma koluna katılan Arabacı mandırası deresinin doğu kolu üzerinde 
kurulmuştur), Sultan Mahmud kemer-bendi (Bend-i cedid, I I .Mahmud tarafından 1 839 yıl ında Arabacı mandırası 
deresinin batı kolu üzerinde yaptırılmıştır) gibi eserler bulunmaktadır. 1 832 yıl ında bentlerin temizlendiğini bi liyoruz. 

Şebeke içinde Harbiye ve Taksim maksemleri gibi yerüstü, Hacı Osman bayırı maksemi gibi yer altı maksenıleri, 
maslaklar, teraziler, hazneler, çeşme, sebi l  ve şadırvanlar vardır. Azapkapı 'daki Saliha Sultan, Dolmabalıçedeki 
Mehmet Emin Ağa çeşme-sebil leri, Tophane 'deki ! .Mahmud, Kabataştaki Hekimoğlu Ali Paşa, Maçka'daki Bezmialem 
Valide Sultan çeşmeleri ile yine Tophane'deki Kı l ıç Ali ve Nüzhetiye camileri şadırvanları bu şebekeye dah ildir. Ana 
hattı Beyoğlu olan şebekenin Yeniköy, Boyacıköyü-Emirgan, Rumelihisarı, Bebek-Arnavutköyü, Oıtaköy, Yı ldız, Şişli
Kurtuluş civarı, Beşikteş, Fındıklı -Tophane, Kasımpaşa kolları vardır.17 
Taksim suyu da, tıpkı büyük ölçüde Kağıthane deresinden beslenen Kırkçeşme suları gibi yüzey sularıdır ve kirlenme 
tehlikesi taşıdıklarından içme suyu olarak kullanılmaları mahzurlu olabilir. Bu yüzden Il .  Abdülhamit şehre kaliteli 
içme suyu sağlamak amacıyla Hamidiye tesislerini gerçekleştirdi ( 1 898-1902).18 
İstanbul'un Suriçi, Eyüp ve Galata kazalarını besleyen su tesisleri bunlardır. 

Üsküdar suları 

Üsküdar suları hemen hemen tamamen Osmanlıların eseridir. Üsküdar' ın  su ihtiyacı eskiden kalan birkaç ayazmanııı 
dışında 6 tanesi hanım sultanların olmak üzere Çamlıca tepelerinin eteklerinden elde edilen kaynakların toplanmasıyla 
elde edilen 3 - 15  kın. uzunluğunda en az 1 8  suyalundan ibarettir. Bunlar arasında Mihrimalı Sultan (iki tane), Solak 
Sinan, Atik Viiiide (Nfırbiinfı Viiiide Sultan), Mahpeyker (Kösem) Viiiide Sultan (Çinili), Emetullah Viiiide Sultan 
(Cedit Valide), Mihrişah Sultan (İhsaniye), Aziz Mahmud Hüdiil, Arslan Ağa, Seliimi Ali Efendi, Kapıağası Yakub 
Ağa, Hacı Halil Efendi (Çınar), Tophanelioğlu, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, I I I .  Mustafa (Ayazma), Selimiye 
( I I I .Selim), Altunİzade ve Paşalimanı (Cevri Kalfa) suyolları belirtilebilir.19 
Bütün bunlar Çamlıca' ların sularını Üsküdar'a i letirler. Ayrıca Kayışdağı 'ndan kaynaklananlar yanında küçük suyolları 
da vardır. Bugün su yollarının hemen hiçbirisi kalmadığı gibi çeşmeler de tahrip edilmiştir.20 

Hamidiye suları 

Bunlardan başka Abdülhamid I l .  tarafından şehrin menba suyu ihtiyacını karşılamak üzere Kemerburgaz ile Cendere 
arasındaki vadide Karakemer civarında altmış kadar kaynağın suların toplanmasıyla Hamidiye (Kağıthane) şebekesi 
oluşturuldu ( 1 902).21 
Bu sistem içinde şehirde bazan aynı sokakta birkaç tane olmak üzere yüzlerce çeşme ( 1 553), sebil ve hamam 
yapılmıştır. Önemli bir kısmı abide vasfında olan bu eserler de gerek i lgisizlik, gerek "imar" ve gerekse "müteahhitlik" 
faaliyetleri i le ya yokedilmiş veya işlevsiz bırakılmışlardır. Vakıf esasına dayanan tarihi su şebekeleri yerlerini XIX. 

15 Bu konuda bkz. Çeçen, Mimar Sinan ve Kırkçeşme tesisleri, İst. ı 988. 
16 Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s.25 ı -253 . 
11 Bu konuda bkz. Naci Yüngül, Taksim suyu tesisleri, İst. ı 957. 
18 Çeçen, ayııı eser, s.3 1 5-3 1 6. 
19 Çeçen, aynı eser, s. ı 97-237. 
20 Bu konuda bkz. Çeçen, Üsküdar suları, İst. 1 99 ı .  
21 Bu konuda bkz. Çeçen, Taksim ve Hamidiye suları, İst . 1 992. 



xx VAKlF SU DEFTERLERİ 1 BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

yüzyıl ın sonlarından itibaren suyun şehre Terkos gibi civar göllerden baraj lar yoluyla nakli şeklinde oluşturulan resmi 
şebekelere b ırakmıştır.22 

Su dağıtımı 

Şehre su dağıtımı hilal, çuvaldız, masura, kamış, lüle denen ölçü birimlerine göre savak, maksem veya taksim denen 
merkezler yoluyla yapıl ıyordu. Bunlardan Eğrikapı savağı ile bugünkü Taksim semtine ismini veren Galata-Beyoğlu 
maksemi en tanınmışlarıdır. 

Sarnıçlar 

[stanbul kuşatmaları s ırasında şehre su getiren tesisler tahrip edildiğinden, Roma döneminin sonlarından itibaren açık ve 
kapalı samıçlar yapı lmıştır. Açık sarnıçlar zamanla toprakla dolmuştur Bugün bunların yerinde çeşitli "çukurbostan"lar 
vardır. Kapalı samıçiarın en büyüğü, Justinianus (527-569) zamanında yaptırılan Yerebatan (Basilica) sarnıcıdır. 
Bundan başka Büyük Konstantinus (330) döneminde yaptırılan Sultanahmet'teki B inbirdirek (Phi loxene), Tlıeodosius Il 
(408-450) tarafından yaptırılan Aetius (Vefa stadı), Aspan (Çukurbostan, Sultanselim), Hagios Makios (Altımermer) 
samıçiarı belirtilebi lir. 23 Belgelerden bazı samıçiarın kullanı ldığı anlaşılmaktadır. 
Bunların yanında şehrin muhtelif yerlerine su haznesi denen su depoları yap ılmıştır. 

Künkler 

Belgeler şehir içi isale hatlarının lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesi içersinde künklerle ve genellikle 
kurşun borularta yapıldığını kaydetmektedir. Bu konuyla i lgili olarak ta çömlekci ve künkci ustalarından da 
bahsedilmektedir. 
Künkler ve kurşun borular genellikle Halkalı sularında kullan ıl ırlar. 
Belgelerde çok geçen künkler4 az b ir basınca dayanabil irler. Bununla birlikte fazla basıncın künkü patiatmaması için su 
terazileri yapılmıştır.2" Bunlar hakkında ilerde bilgi verilecektir. 
Suyol larında eskiden kullanılan yerli kurşun borular çekme boru olmayıp kurşun levhaların birbirleri üzerine 
sarılınalarıyla bu sanatta ınahir olan ustalar tarafırdan yapı l ırdı .  Sonraları Avrupadan ithal edilen fazla basınca dayanıklı 
çekme kurşun borular kullanılmıştır26 
Bu ciltte İstanbul u besleyen sular ve suyolları şu şekilde kaydedi lmiştir: 
Çukurçeşme, Galatasariiyı ,  Karakulak, 
Kırkçeşme suları, Mihrişah Viiiide Sultan evkafı, Sultan Mahmfıd Han-ı Sanı, 
Taksim, 

Suyailarının ınecra kollarının belirli noktalarında yapılan hücrelere meslek veya galat olarak maslak denir. Bu hücreler 
su miktarlarını tesbite yararlar. Yine bu meslekler tıkanıklıkların kontrol edilmesini ve tesislerin kolaylıkla tamir 
edilmesini sağlarlar. Suların geçtiği meslekler şunlardır: 
Taksim, Yiliide Sultfın, Yüksekkaldırım (Galata), 

Bu listede yer alan suyolları arasında Halkalı i le Kanuni Sultan Süleyman adına Mi 'mar Sinan tarafından yapılan 
Kırkçeşme suyol ları dışındakiler ana su yolu değildir. Bunlar ya ana su yoluna i ltihak eden daha küçük suyollarıdırlar 
ve yaptıran hayır sahibinin adıyla anı lırlar veya ulaştıkları çeşme ve cami yada geçtikleri kemer adıyla anı l ırlar. 
Bunlardan Başhavz K ırkçeşme ana suyolu şebekesine27 Ebu' l-feth (Fatih) Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Saray-ı 

22 Bu konudaa ayrıntılı bilgi için bkz. Semav'l Eyice, "İstanbul (Tarihi eserler, Galata)", İslam Ansiklopedisi, V/2 ve Çeçen, 
İstanbul'da Osmanl ı  devrindeki su tesisleri, İst. I 984. 
23 Çeçen, aynı eser, s. 23-27; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 75.  
24 Künkler genellikle iç çapları tarafından belirlenen büyüklükleri ile tanımlanırlar. Künklerin iç çapları bir mi'mar arşınının 
(0.757738 m.) yirmidörtte biri olan parmak (0.03 1 572 m.) kavramı i le ifade edilir. Buna göre künkler Yediparmak (22, 1 cm.), 
Altıparmak ( 1 8, 94 cm.), Paşa künkü, Eski birlik, Arnavut künkü türlerine ayrılırlar. Bkz. Ergin, s. 135 ;  Çeçen, aynı eser, s. 122. 
Belgelerde künk türlerine Fesildi(?) ve Süleymiiniyye gibi türler eklenmektedir. 
25 Çeçen, aynı eser, s. 1 22. 
16 Ergin, s. 1 35; Çeçen, aynı eser, s. 123 .  
2 7  Kırkçeşme suyollarının Doğu kolu üzerinde, en önemlileri Paşa kemeri ve Kovukkemer olmak üzere, 6 kemer vardır. Tesis 
tamamlandıktan sonra yine Doğu kolu üzerinde Topuz bendi (Karanlıkbent), Büyükbeni ve Kirazlıbeni yaptırılmıştır. Kuzey kolu 
üzerinde de Uzunkemer başta olmak üzere üç kemer vardır. Bu kol üzerinde de Ayvad bendi yaptınlarak şehre verilen su 
arttırılmıştır. İki kol da Başhavuz denen dairesel bir havuzda birleşir. Başhavuz'dan çıkan ana !ağını (galeri) Alibey deresini Mağlova 
kemerinin üzerinde geçer. Sonra da Güzelcekemer üzerinden ve Fatih zamanında yapılan 2 1  küçük kemeri geçerek Eğrikapı 
maksemine ulaşır. Burada debiler ölçüldükten sonra iki ayrı yöne giden !ağını (galeri) ile şehre girer ve künklerle camilere ve 
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cedld, Sultan Ahmed, Sultan Bayezld28, Sultan Selim, Süleymaniyye29 ve Turunçluk suyolları10 veya isiile hatları 1 6  
bağımsız suyalundan o luşan Halkalı ana suyolu şebekesine dahildir.31 

Lağımlar: 

Su ve su yolları, lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesiyle kente ulaşmaktadır. Suların toplandığı bu 
lağıınlar, İstanbul ağası Ali Ağa !ağını gibi,  belgelerde bel irtilmiştir, 
Su yolları Süleyman! ve Ceneviz !ağını olarak iki kısıındır. Birinci kısmı Sultan Süleyman'ın I 525'de kurdurduğu büyük 
kemerler ve eserler ile zenginleştirdİğİ suyollarıdır. Bunlar da, çeşitli kollarıyla b irl ikte Ayvad ve Belgrad yönlerinden 
gelen ve Cebeci köyü hiziisındaki Güzelcekeıner'e kadar uzanan ve altı saate yakın uzunluğu olan kısıındır. İkincisi yani 
Ceneviz !ağını denen eski kısmı Cebeci köyünden İstanbul'a su isiile eden eski yoldur. 32 

Bu suyollarını besleyen dereler'den Arabacıoğlı ınandırası (Bahçeköy) ve Kı lıç pınarı (Sarıyer) zikredilınektedir. 

Su tesisleri 
Bendler, havuzlar, kemerler, ıskaralar, seddler, makseınler, kubbeler, Eğrikapı savağı gibi, savaklar, bacalar, Beyoğlu 
yani Taksim hazinesi gibi su hazineleri önemli su tesislerindendir. 
Kırkçeşıne tesisleri I 563 yıl ında tamamlandığında bugünkü bentler yoktu. Yalnız bir bent veya bağlama vardı .  Suların 
bol olduğu zamanlarda suyu depo ederek yaz aylarında kullanabilmek için sonradan kolların başına 4 bent yapılmıştır. 
Bunlar Karanlıkbent (Topuz bendi, Kömürci bendi, II. Osman bendi, 1 620), Büyükbent (Bend-i keblr, Belgrat bendi, 
Roma devrinden kaldığı sanılan bu bent 1 563 'te Kanuni döneminde tamir edildiği sanılmaktadır. Bugüne kalan bent 
1 724 yılında III. Ahmet döneminde yapılmış ve 1 748'de I. Mahmut i le 1 900'da II. Abdülhamit dönemlerinde 
onarılmıştır), Kirazlıbent (IL Mahmut, 1 81 8), ve Ayvad bendi (III. Mustafa, 1 765)dir.33 

Taksim sularının bentleri Kağıthane deresine katılan Acıelma deresinin kolları üzerinde kurulmuştur. Bunlardan 
Topuzlubent (1. Mahmut, 1 750) Eskibağlar deresi, Valide (Mihrişah Sultan) bendi (III. Selim 1 796) ve Sultan 
Mahmut bendi (Bend-i cedld, I l .  Mahmut, 1 839) ise Arahacı Mandırası deresinin iki kolu üzerindedir.3' 

Belgelerde adı geçen bendler şunlardır: 
Bend-i cedid (II. Mahmut bendi), 
Mihrişah Yıliide Sultan (Bahçeköy), 

Bend-i kebir, 
Sultan Mahmud (Bahçeköy), 

Suyolları üzerinde bulunan ve suyolcu dilinde kumluk denen suların toplandığı havuzlardan Viiiide Sultan havzı i le 
Havz-ı keblr (Bahçeköy) zikredilmektedir. 
Çiftehavuz, Başhavuz ve Ayvad35 ve Kirazlı ve Kurt kemeri ve Bakracdere ve Ortadere havuzları Kırkçeşme suyunun 
güzergahı üzerinde bulunmaktadırlar. Bunların en önemlisi Başhavuz'dur. Her kolun suları ayrı ayrı kendi havuzlarında 

çeşmelere dağılır. Bkz. Galib Ata, s. 1 5 1 ;  Çeçen, s. 33-36; 
18 Sultan Bayezit ( 148 1 - 15 1 2) tarafından yaptırılmıştır. İsale hattı Cebeciköy'ün 1 700 m. Güneyinden başlar ve üç koldan oluşur. 
Güneye doğru devam eden anakola yol üzerindeki menbalar da katılır. Çiçoz kubbesinden (Taşlıtarla) önce tünele girer. Sonra 
Edirnekapı'nın 200 m. güneyinde surların hendeğini bir köprü ile geçerek Mihrimalı camiinin güneyinden şehre girer. Fatih camiinin 
avlusundan sonra Bozdoğan kemerinin üzerinden geçerek Beyazıt meydanındaki kubbeye ulaşır. Bu isale hattının surlara kadarki 
uzunluğu 1 1 km. yi aşar. Son devirlerde Beylik (I .  Mahmut) suyu ile birleştirilmiştir. XX. Yüzyılın başında tamamen harap olmadan 
önce şehirde 63 yere su verirdi ve debisi 40 masura (260 metreküp/gün) idi. Bkz. Çeçen, s. 25-27. 
19 1 550- 1 557 yılları arasında yapılan Süleymaniye külliyesine ve Şehzade camiine gerekli suyu sağlamak için Kanuni Sultan 
Süleyman'ın vakfı olarak yaptırılınıştır. Bu tesisten yine Kanuni'nin vakfı olan 24 çeşıneyle birlikte çeşitli bina ve çeşmelere de su 
verilir. Haslar bölgesinden gelen Aypah kolu Mahmudiye'nin güneyindeki bir kaynakdan başlayarak kuzeyde Bendenice (Uzunova) 
deresini Ma'zul kemerinin üzerinden geçer. Doğuya yönelen isale hattı Atışalanı'da kalan eski Müderris köyündeki (Metris çiftliği) 
kemerden ve daha sonra irili ufaklı birçok kemerden geçer. Kuzeyden gelen diğer kol olan Çınarlı kolu aynı adı taşıyan bugün 
Habipler denen yerdeki kaynakdan çıkarak Cebeciköy'ün 750 ın. güneybatısından itibaren birçok kemer ve Taşiağınıdan (Sultan 
Süleyman Taş !ağını olarak ta geçer) ve 1 790 yılında yapılan Ali Paşa kemerinden geçerek Aypah kolu ile Çiçoz çiftliğinde 
(Taşlıtarla) birieşlikten sonra Edirnekapı'nın 200 m. kadar güneyinden Suriçine girer. Fatih camiinin avlusunu ve Bozdoğan kemerini 
geçerek Süleymaniye külliyesine ulaşır. Süleymaniyye suyolunun toplam uzunluğu 52 km. dir. Bkz. Çeçen, s. 27-32. 
3° Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
31 Osman Nuri Ergin, s. 1 35 - 1 37 ;  Galib Ata, s. 1 54- 155;  Çeçen, s. 26. 
32 İbrahim Edheın b. Said, "İstanbul suyollarıyla bendierinin ve mebani-i müteferri'a-i sairesinin hulasa-i ahval-i tarihiyye ve 
hılzırası", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlilleri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 47. 
33 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, 68, 86- 1 00. 
34 Çeçen, Aynı eser, 254-263. 
35 Bugün Ayvad bendi dediğimiz bend Sultan III. Mustafa zamanında inşa edilmiş olan Evhadüddin bendidir (Evhadüddin-Evhad-
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süzüldükden sonra toptan bu havuzda birleşir ve burada son defa temizlenerek doğruca İstanbul'a akar ve maksemlere 
girer. Balıkl ıhavuz ise güzergah üzerinde ve suyun süzülmesine mahsus olmayup kaynak suları temiz bir şekilde 
toplamak için güzergah dışında tesis olunmuştur.36 
Iskara tabirinden, suyolcu ıstı lahında, suların süzülmesine mahsus tesisat anlaşılıyor ise de bunlar suyu şişirip mecraya 
sokup akıtmak üzre dereterin içlerine ve uygun yerlerine ve giriş mecraları önüne yapılmış duvarlar olup gerçekte 
bunlara sedd (veya südde) demek daha doğrudur:'7 Nitekim bazı belgelerde de ıskara bu anlamda kullanılınaktaydı .  
Bu kemerlerden Ma'zı11, Bozdoğan (Valens), Karakemer ve  Turunçluk kemerleri IV .  Yüzyılda yapılan Roma 
kemerleridir. Ma'zülkemer (Mazluınkemer) Halkalı sularının ilk keıneridir. Fetihden sonra eski su yolları tamir edilerek 
ve genişletilerek şehre su getiril irken bu kemer üzerinden geçirilen Fatih suyu I. Mahmud zamanında yapılan ilave ve 
tamirlerle Beylik suyu haline dönüştürülmüştür. Yine 1557 yı lında hizmete giren Süleymaniye suyollarının künkleri de 
bu kemerin üzerinden geçirilmiştir. Bugün Atışalanı (Avasköy) bölgesindedir38 
Saraçhanebaşı'ndaki Bozdoğan kemerinin Hadriyanus ( 1 1 7- 138), tarafından yaptırılıp Valens (364-378) tarafından da 
onartıldığı i leri sürülür. Ma'zfılkemer'den geçen galerinin Bozdoğan kemerinden de geçmiş ve her ikisinin de aynı 
zamanda yapılmış olması ihtimali büyüktür.39 
Karakemer (Cebeci), XVI yüzyılda onarı larak Süleymaniye suyolunun Ç ınar kolu bu kemerden geçirilmiştir. 
"Derinınaslak önünde" olduğu bel irtilen kemer halen taşocaktarının artıkları altında kaybolınuştur!" Çiço çiftliği 
(Taşlıtarla) yakınında olup Fatih tarafından kullanıldığı bil inen Turunçluk kemeri ise bugün mevcut değildir!1 
Bizans zamanından kalan ve Cebeciköyü civarından gelen eski suyolu (Ceneviz !ağın ı) Kanuni Sultan Süleyman'ın  
yaptırdığı yol i le  Güzelcekemer'de birleşir. Başka b ir  deyişle Güzelcekemer üç  suyolunun birleştiği mahaldir. B iri 
Başhavuz'dan gelen yol; ikincisi Cebeciköyü'nden gelen yol; üçüncüsü İstanbul yönünden gelen yol. Petnahor ve 
Surgaz köyleri arasındaki Uzuncakemer gibi bu Güzelcekemer de Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşa edilmiştir. 
Bizans i mparatoru Andronikos zamanından kalan Kovukkeıner2 ile Kanuni'nin bu Uzunca ve Güzelcekemerleri 
Belgrad bendierini ası l  Kırkçeşme suyoJlarına ulaştıran mecra üzerinde tarihi ve güzel üç eser teşkil ederler!3 
Akyar (Cebeci, Küçükköy) kemeri Akyar deresinin bulunduğu vadidedir. Vlran kemeri Turunçluk suyı üzerindedir. 
Elinizdeki c iltlerde dere ve suyollarının üzerinde bulunan Kasım Ağa, Ayvad, Çaşniglr, Küçük, Subaşı (Kömürcü 
Belgrat), Tahta, Kemerburgaz gibi, köprü(cisr)lerden sözedilmektedir. 
Su dağıtım tesislerine kubbe denir. 
Maksemler de ana su dağıtımı kubbelerindendir. Bunlar, bir veya birkaç koldan gelen suyu çeşitli mecralara taksim 
etmeye yarayan oda veya binalardır. Büyüklü, küçüklü yedi sekiz tanedir. En önemlileri Eğrikapı makseıni, Taksiın
Beyoğlu makseıni, Tophane maksemi ile Eyüp'te İslambey mahallesi'ndeki Yenikubbe'dir. 44 
Kırkçeşme isale !ağını (galeri) Güzelcekemer'den ve 23 irili ufaklı kemerden geçtikten sonra ana dağıtım kubbesi olan 
Eğrikapı ınaksemine gelir. 45 Buna Eğrikapı savağı46 da denir ve bu belgelerde çok zikredilmektedir. 
Maksemtere taksim de denilir. Bu c iltde belirtilen maksemler şunlardır: 

Ayvad). Evhadüddin deresi üzerinde ve yine o isim ile anılan koruluk içerisindedir: Bu mevki Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
ıskaralar üzerine alınmış olan Bakrac ve Orta dereterin bir saatlik mesafe kadar yukarısına gelir. Bend on altı arşın yüksekliğindedir. 
Galib Ata, s. 1 50.  
3 6  İbrahim Eelhem b. Said, s. 46-47. 
37 İbrahim Edhem b. Said, s. 47. 
38 Çeçen, Halkalı suları, 1 99 1  ve İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 29. 
39 Çeçen, s.30. 
10 Çeçen, s.3 1 ;  Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 175 .  
41 Çeçen, s.32. 
42 Kemerburgaz eğri kemeri de denir. Andronikos Komnenos ( 1 1 83- l 1 85) tarafından yaptırı lmıştır. 
43 Galib Ata, s. l 5 l .  
44 Eğrikapı maksemi Kırkçeşme sularının son merhalesi olup sular bu noktadan İstanbul şehrine dağıtılır. Kent içinde başlıca üç 
maksem olup bunlardan birisi Yedikule kolu üzerindeki Yenibahçe taksimidir. Bu maksem Aksaray ve civarına kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su verdiği gibi artan suyu da Yedikule cihetine isiile eder. İkincisi Fatih camii civarında ve Destgahcılar'da bulunan 
ve Kırkçeşme denilen maksemdir. Bu taksimin görevi Tahtakale ve Çukurçeşme cihetlerine ve Yenicami'ye kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su vermek ve artan suyu da Ayasofya taksimine isiile etmektir. Üçüncüsü Ayasofya taksimidir ki Kırkçeşme suyunun 
son maksemidir. Buradan şehrin İshak Paşa cihetine ve sahile kadar olan yerlerine ve Topkapı sarayı ile Bab-ı ali ve Darbhane-i 
amire ve Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane'ye su verilir ve kış mevsiminde de suyun fazlası Yerebatan sarnıcına akıtıl ır. Bkz. İbrahim 
Edhem b. Said, s.47. 
45 Anagalerinin (Analağm) debisi lülelerle ölçülerek biri Haseki ve Yedikule semtlerini besleyen Sulukule maksemine, diğeri 
Bozdoğan kemerinin altındaki Tezgahçılar maksemine gider. Buradan ayrılan bir lağım (galeri) Tahtakale'ye gider, diğeri Gedikpaşa 
üzerinden Ayasofya makseminde son bulur. Bkz. Çeçen, s.4 1 -42 . 
46 Belgrad bendinin suyu yalnız İstanbul semtine cari olup Eğrikapı haricinde "Savaklar" denen maksernden İstanbul'un yüksek 
olmayan mahallelerindeki çeşmelere taksim olunur. Bkz. Abdurrahman Şeref, "İstanbul'da su muzayakası 1 1 79 senesine ai d birkaç 
vesika", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf su tahl illeri, 19  ve 20 yüzyılda İstanbul suları, İst. 2000 içinde, s. 1 17  
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Beğoğlı (Saliha Valide Sultan, Beyoğlu), 
Tophane, 

İstanbul, 

Bunun yanında taksim kubbesi i le  taksiın-i hüınayündan bahsedilmektedir. 

XXIII 

Su terazileri de önemli su tesislerindendir. Bunlar b ileşik kaplar ilkesine göre çalışan basınç ayarlayıcı ve suyu ölçerek 
dağıtan kesik piramit şeklindeki küçük kulelerdir. Su terazileri isalenin bazı bölgelerinde olabi lecek fazla basıncın 
künkleri patiatmaması için yapılınışlardır. Bunların üzerindeki lüleler ise suyu ölçerek çeşitli yerlere sevketmeye yarar. 
Kırkçeşıne suları yüzey suları oldukları için ana galeride su terazisine ihtiyaç yoktur. Ancak ana galeriden ayrılan künk 
borular üzerinde su terazileri vardır. Şehir şebekesi içinde yer alan çok sayıdaki su terazisi arasında Yenikapı, 
Çatladıkapı, Sultanahmet ve Tahtakale'dekiler belirtilebilir. 
Özellikle künkle gelen Halkalı sularının gerek isale hattında, gerek şehir içi dağıtımında çok sayıda ınaslak ve su 
terazisi yapılmıştır. Özellikle Nur-ı Osmaniye suyolları gibi suyollarının bulundukları engebeli arazide çok sayıda su 
terazisi yapılmış ve bu şekilde künklerdeki basınç azaltılınıştır.47 
Belgelere göre bazı su terazileri ve bulundukları ınahaller şöyledir: 
Ağa cami'i  (Beyoğlu), Arslan ağzı (Beyoğlu), Bodur (Beyoğlu), 
Çöpçiler (Kasımpaşa), Dörtyol ağzı (Beyoğlu), Galatasarayı (Beyoğlu), 
Kettancılar (Beşiktaş), 

Belgelerde su toplama havzalarında bulunan köyler büyük yer tutmaktadır 
Arnabud, Bağçe, Boyacı, 
Kadi, Mlrgun, Orta , 
Yeni, 

Belgelerde bir vesileyle İstanbul bağlarından bahsedilmektedir. 
Dimooğlı Kosti, Fısdıklı (Boyacıköy), 
Nikolaki, Yamalıoğlı Dimitraki, 

Karagözağlı Panayot, 

Su tesislerinin korunınasında etraftarının ağaçl ı  olmalarının büyük önemi vardır. B ugün de Bendler'de bunu görüyoruz. 
Bu ciltlerde, korucuların bendiere zarar verebileceği gerekçesiyle koru ve ormanlardan yaş ağaç kestirmemelerinin 
görev alanlarında olduğu belirtilmektedir. 
Yine belgelerde geçen Güzelce koru, Beğlik, Çiftehavz (Keınerler, Orta Belgrad) ve Davı1d Paşa (Ayvad) koruları aynı 
işlevi görmüş olmalıdır. 
Özellikle Haslar dediğimiz İstanbul'un Trakya kısmındaki su havzalarında bulunan Kestanelik gibi çeşitli yerleri de 
belirtmek gerekmektedir: 
Fetihten sonra çoğu harabe haline gelmiş, yetersiz ve gayr-i sıhhl olan B izans samıçiarı yerine umumi çeşmeler 
yapılmaya başlanmıştır. Evliya Çelebiye göre Fatih 200, Bayezid II. 70 ve Kanuni Süleyman 700 adet çeşme 
yaptırmıştır. XVIII. Yüzyılın sonunda 987 umumi çeşme bulunduğu nakledilir 48 B ir kısmı bulundukları yere ismini 
veren çeşıneler şunlardır: 
Acı, 
Hacı Beşir Ağa (Asmalımescid), 
Seyyid Mehmed Efendi (Beşiktaş), 
Yemenici (Asmalımescid), 

Acı (Beşiktaş), 
Laleli, 
Silahdar Paşa (Fındıklı), 

Cevrl Usta (Cihangir), 
Mehmed Emin Ağa (Dolmabahçe), 
Valide Sultan (Maçka), 

Suların akıtıldığı seblller arasında Mehmed Emin Ağa sebllhanesi (Dolmabahçe) zikredilmektedir. 
Yine suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan hamamlar9 şunlardır: 
Ağa (Beyoğlu), Ağa (Tophane), Arab iskelesi (Beşiktaş), 
Bağçeli (Tophane), Büyük (Kasımpaşa), Fındıklı (Galata), 
Hacı Himmet (Tophane), Kapuiçi, Karaköy, 
Kettancılar (Beşiktaş), Köyiçi (Beşiktaş), Mahkeme (Galata), 
Perşenbe pazarı (Galata), Yazıcı, Yeni çinili (Pangaltı), 
Yeşildirek (Azapkapı), 

Yine belgelerde özellikle mahallerin tanımlanması ve su isalesi vesileleriyle İstanbul camilerinden, mescidlerinden, 
çeşitli tekkelerden, Sultan Mahmud Han-ı Evvel imaret ve kütübhanesinden (Ayasofya), mekteplerden ; Yahya Efendi 

47 Çeçen, İstanbul 'un Osmanl ı  Dönemi Suyolları, s. 1 00, 1 87.  
48 Evli ya Çelebi, I, 327; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s .  176. 
49 İstanbul hamamları hakkında bkz. Evliya Çelebi, 1,330-334; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 249. 
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türbesinden (Beşiktaş)5°, Aya Teryan(?) (Beyoğlu), Katolik (Galata), Rum 
kiliselerinden, Fukara-yı ecnebiyye tabhanesinden (Beyoğlu) bahsedilmektedir 
Cami ler: 

(Beşiktaş), Rum (Parmakkapı) 

Abbas Ağa (Beşiktaş), 
Ayasofya-i keblr, 
Tophane, 

Ağa (Beyoğlu), 
Hazinedar Paşa (Beşiktaş), 

Arab (Galata), 
Kılıç All Paşa (Tophane), 

Tekke, dergah, mevlevihane51 , zaviye ve hankahlar: 52 
Uşşilki (Kasımpaşa), Yahya Efendi (Beşiktaş), 

Mektebler: 
İnils mektebi (Beyoğlu), 
Mekteb-i sultan\, 
Mekteb-i harbiyye (Pangaltı) 

Kabataş sultilnlsi, 
Mekteb-i tıbbiyye, 

Belgelerde kasaba, nahiye gibi isimlerle de anılan İstanbul'un çeşitli semtleri ve bölgeleri zikredilmektedir. 
Bağlarbaşı (Beşiktaş), 
Beğkoz, 
Büyükdere, 
Dörtyol ağzı (Beyoğlu), 
Galata, 
Kasım Paşa, 
Maçka, 
Nişantaşı, 
Südlice, 

Balkapanı, 
Beğoğlı, 
Çekmece-i sağTr, 
Ey yu b 
Galatasarayı (Beyoğlu), 
Kestanelik, 
medine-i Eyyub, 
Pangaltı, 

Bankaltı (Beyoğlu), 
Beşiktaş, 
Çırağan (Beşiktaş), 
Fener, 
Havass-ı refı'a, 
Köyiçi 
Mlrgun, 
Sarı yar, 
Tarabya, 

Bebek, 
Boğaziçi, 
Dolmabağçe, 
Fındıklı, 
Kabataş, 
Kurıçeşme, 
Nişilntaşı mahallesi (Beşiktaş), 
Selanik, 

Teşvlkıyye, 
Üsküdar, 

Taksim (Beyoğlu), 
Timurkapu, 
Yenibağçe, 

Tophane, 
Yüksekkaldırım (Galata), 

Tarlabaşı (Maçka, Beşiktaş), 
Tutluk (Sarı yer), 

Yine belgelerde bulundukları mahalle isimlerini veren ve semt adı olan çeşitli alanlar, yapılar, kuruluşlar ve işyerleri 
zikredilmektedir. 
Arahacıağlı mandırası (Büyükdere, Bahçeköy), 
Hatab anbilrı, 
salhane (Fındıklı), 

Sefiiretler: 
Almanya, 
İngiltere, 

Hazineler: 
Enderun-ı hümilyun, 
Hazine-i hassa, 

Danimarka, 
Petersburg, 

Evkaf-ı hümilyun, 
Hazine-i hümayun 

Bilb-ı cisr, 
Rumilihisilrı, 

Felemenk, 
Rusya, 

Haremeyn, 

Darbhane-i amire, 
Yoğurtcı kilrhanesi (Beşiktaş), 

Fransa, 
Sardunya, 

Suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan mahalleler ve bunların bulundukları semtler şunlardır: 
Abbas Ağa (Beşiktaş), 
Asariyye (Beşiktaş), 
Aya Nikola (Yeniköy), 
Bereketzade (Galata), 
Çatmamescid (Kasımpaşa), 
Defterdar Ebulfazl (Tophane), 
Ebulfazl (Tophane), 
Fındıklı, 
Hacı İlyas (Eğrikapı), 

Ağa cami' i (Beyoğlu), 
Asmalımescid (Beyoğlu), 
Ayas Paşa (Beyoğlu, Tophane, Fındıklı), 
Cihangir (Beyoğlu), 
Çırağan (Beşiktaş), 
Defterdar İbrahim Paşa (Ortaköy), 
Emekyemez (Galata), 
Firuz Ağa (Tophane, Beyoğlu), 
Hanım Hatun (Beşiktaş), 

50 Ayrıca bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 97.  

Arab dimi'i (Galata), 
Avni Efendi (Kabataş, Fındıklı), 
Bakialı (Langa), 
Cihannüma (Beşiktaş), 
Çömlekciler (Kılıç All Paşa), 
Dülbendci (Kumkapı), 
Etmekcibaşı (Tophane, Beşiktaş), 
Hacı Ahmed Ağa (Beyoğlu, Kasımpaşa), 
Hüseyin Ağa (Beyoğlu), 

51 Mevlevtler Pazartesi ve Perşembe günleri Yenikapı 'da, Salı ve Cuma Galata'da, Pazartesi Kasımpaşa'da, Çarşamba günü de 
Beşiktaş Mevlevihanelerinden ayin i cra ederler. bkz. Kömürciyan-Andreasyan (I 988), 40. 
52 İstanbul tekketeri için geniş bilgi için bkz. Bandırmalızilde, Ahmed Münib, Mecmua-yı tekil yil, İst. 1 307; Zak ir Şükrü Efendi, 
İstanbul tekketeri (Hazırlayan Şinasi Akbatu), İst. 1980; İslam Ansiklopedisi, "İstanbul", V/2, 12 14/75-80; Reşat Ekrem Koçu, 
İstanbul Ansiklopedisi, İst. 1 946; Atilla Çetin, "İstanbuldaki Tekke, zaviye ve hankahlar hakkında I 1 99/1 784 tarihli önemli bir 
vesika", 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

İbrahim Efendi (Fındıklı), 
Kadiasker Mehmed Efendi (Fındıklı), 
Karabaş (Tophane), 
Kılıç All Paşa (Beşiktaş), 
Kurıçeşme (Galata), 
Molla Çelebi (Fındıklı), 
Nişantaşı (Beşiktaş), 
Rfim Ali (Beşiktaş), 
Selime Hatfin (Fındıklı), 
Sinan Paşa-yı Atik (Beşiktaş), 
Sultan Bayezld (Galata), 
Şenlik Dede (Beşiktaş), 
Teşvlkıyye (Nişantaşı, Beşiktaş), 
Yazıcı (Galata), 
Caddel er: 
Aşıklar meydanı (Beşiktaş), 
Beşiktaş, 
Çırağan (Beşiktaş), 
Gümüşsuyı (Kabataş), 
Kabristan (Beyoğlu), 
Köybaşı (Yeniköy), 
Mezarlık (Beyoğlu), 
Postayolı (Beşiktaş), 
Selamlık (Beşiktaş), 
Tahtaminare (Fener), 
Topcılar (Tophane), 

Sokaklar: 
Abbas Ağa (Beşiktaş), 
Bakkal (Beşiktaş), 
Çeşme (Galata), 
Çiftlik (Beşiktaş), 
Fıstıklı (Beşiktaş), 
Harnınarn (Tophane), 
Hasırcıbaşı (Beşiktaş), 
İcadiyye (Teşvikiye), 
İmam (Beyoğlu), 
Kamanto (Galata), 
Kilise (Beşiktaş), 
Köyiçi (Beşiktaş), 
Küçük Parmakkapu (Beyoğlu), 
Lüleci hendek(?) (Galata), 
Mescid (Beşiktaş), 
Ortabağçe (Beşiktaş), 
Papasoğlı (Beşiktaş), 
Pişmişoğlı (Ortaköy), 
Selamlık yokuşı (Beşiktaş), 
Taşnerdüban (Kabataş), 
Tepebaşı (Beyoğlu), 
Türbe (Tophane), 
Yalı (Boyacıköy), 

İhsaniyye (Beşiktaş), 
Kalafatcıbaşı Yunus Ağa (Beyoğlu), 
Kati b Mustafa Çelebi (Beyoğlu), 
Köyiçi (Beşiktaş), 
Kurt Çelebi (Kasımpaşa), 
Müeyyedzade (Galata), 
Ömer Avnl Efendi (Kabataş), 
Sal ta Malda (Santa Marika), 
Serencebeğ (Beşiktaş), 
Sinan Paşa-yı Cedld (Tophane, Beşiktaş), 
Süheyl Beğ (Salıpazarı), 
Şeyhülharem Hüseyin Ağa (Beyoğlu), 
Tomtom (Beyoğlu, Tophane, Galata), 
Yeni (Beşiktaş), 
A 'da be(?) (Beşiktaş), 
Bayıldım (Beşiktaş, Dolmabahçe), 
Büyükdere (Beyoğlu), 
Dolmabağçe, 
Hasfurun (Beşiktaş), 
Kağıdhane (Teşvikiye), 
Köyiçi (Beşiktaş), 
Mlrgun, 
Rfim kilisesi (Tophane), 
Serencebeğ (Beşiktaş), 
Taksim, 
Yanıkkapu (Galata), 

Acıçeşme (Beşiktaş), 
Beytülmalcı (Kabataş), 
Çıkmaz hanımam (Beyoğlu), 
Derviş (Beyoğlu), 
Furun (Beşiktaş), 
Hanım (Tophane), 
Heva (Beyoğlu), 
İkinci karagolhane (Teşvikiye), 
İzzet Paşa (Kabataş), 
Karagolhane (Teşvikiye), 
Kömürci (Beşiktaş), 
Köyiçi (Beşiktaş), 
Küçükçiftlik (Teşvikiye), 
Maçka meydanı (Beşiktaş), 
Misk (Beyoğlu), 
Osman Reis (Yeniköy), 
Pınar (Beyoğlu), 
Rum mezaristiinı (Taksim), 
Sıraselvi (Tophane, Beyoğlu), 
Tekservi (Beşiktaş), 
Tozkoparan (Beyoğlu), 
Vişnezade (Beşiktaş), 
Yazıcı (Galata), 

İlyas Çelebi (Tophane), 
Kamer Hatfin (Beyoğlu), 
Kettani Ömer Paşa (Tophane), 
Kuloğlı (Tophane), 
Maçka (Beşiktaş), 
Nişancı Paşa-yı Atik (Kumkapı), 
Perizat 1-Iatun (Fındıklı), 
Sarı Lutfi Hatun (Beyoğlu), 
Sinan Paşa (Beşiktaş), 
Sirkeci Muslihiddin (Kasımpaşa), 
Süleymaniyye (Dolnıabahçe, Beşiktaş), 
Tahtaminare (Fener), 
Vişnezade (Beşiktaş), 
Yeni (Boyacıköy), 
Asariyye (Beşiktaş), 
Beğoğlı, 
Cadde-i kebir (Beyoğlu), 
Fındıklı, 
Ihlamur (Beşiktaş), 
Kakavya(?} (Yeniköy), 
Mekteb-i harbiyye (Teşvikiye), 
Posta (Beşiktaş), 
Sakızağacı (Beyoğlu), 
Sıraselviler (Tophane, Beyoğlu), 
Tarlabaşı (Maçka, Beşiktaş), 
Yıldız (Beşiktaş), 

Ada (Tophane), 
Cami' meydanı (Tophane), 
Çiftevav (Tophane, Fındıklı}, 
Felek (Galata), 
Göçebeağlı (Beşiktaş), 
Hasan Paşa deresi (Beşiktaş), 
Hırvat (Beşiktaş), 
İmam Adnan (Beyoğlu), 
Kabristan (Beyoğlu), 
Keresteci (Tophane), 
Köpribaşı (Beşiktaş), 
Kururılı (Beyoğlu), 
Latin çıkınazı (Beyoğlu), 
Mahkeme (Galata), 
Molla bayırı (Fındıklı), 
Palanka (Ortaköy), 
Pişmişoğlı (Ortaköy), 
Saray arkası (Fındıklı), 
Şişli (Beyoğlu), 
Telgraf (Beyoğlu), 
Tulumba aralığı (Tophane), 
Yalı (Beşiktaş), 
Yeniçeşme (Beşiktaş), 

Yine bir vesileyle aşağıdaki İstanbul yokuşlarından ve hayırlarından bahsedi lmektedir: 
Defterdar (Tophane), Humbaracı, İzzet Paşa (Kabataş), 
Kumparacı (Beyoğlu), Molla Çelebi bayırı (Fındıklı), Selilmlık (Beşiktaş), 
Serencebeğ (Beşiktaş), Serencebeğ (Beşiktaş), Tulumba aralığı (Tophane), 

XXV 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren Arab iskelesi (Beşiktaş) gibi İstanbul iskeleleri 
zikredilmektedir: 
Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren Aşıklar meydiinı (Beşiktaş) gibi İstanbul 
meydanlarından bahsedilmektedir. 



XXVI V AKIF SU DEFTERLERİ 1 BOGAZİÇİ VE TAK SİM SULARI 

Bir kısmı kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul çarşılarından (suk) bahsedilmektedir (Maamafih silk 
kelimesi sokak kelimesinin aslıdır): 
Karabaş (Beyoğlu), Somuncıoğlı (Cihangir), 

Bu çarşılar gibi günümüz İstanbulunda da önemlerini sürdüren pazarlar (bazar) zikredilmektedir.53 Bunların bir kısmı 
sadece yer ismi olarak varlıklarını sürdürmektedirler: 
Perşenbe (Galata), Salı (Tophane), 

Belgelerde yine bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul hanlarından bahsedilmektedir. 
Büyük Yeni hiln, Küçük Yeni han (Kasımpaşa), 

B ir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul kapıları da zikredilmektedir. Sur çevresinde kente giriş yapan 
yirmi kapı yer alır. Bunların yedisi Marmara denizine-'4, on üçü Haliç 'e  bakar.55 Ayvansaray i le Yedikule arasında altı 
kapı vardır.56 Galata da sur, dolayısıyla kapılarta çevrilmiştir. 57 
Azeb(Galata), Fener, 
Küçük kulle (Galata), Lanka, 
Parmak (Beyoğlu, Galata), Timur , 

Kum, 
Lanka Yeni, 

Yine belgelerde suların bağlandığı İstanbul sarayları, konakları ile hanelerden, sahilhanelerden ve kışialarden 
bahsedilmektedir. 

Sahilhaneler: 58 
Ahmed Nazif Efendi (Beşiktaş), 
Kalcıoğlı Kirkor (Yeniköy), 
Muhtar Paşa (Emirgan), 
Seyyid Mehmed Efendi (Beşiktaş), 

Saray lar: 
Beşiktaş, 
Maçka, 

Konaklar: 
Cemll Beğefendi (Kabataş), 
Hayreddin Paşa (Beşiktaş), 
Ragıb Beğefendi (Beşiktaş), 
Yusuf Paşa (Beşiktaş), 

Hane(menzil)ler: 
Acı Bedros (Yenikapı), 
Ahmed Reşid Beğ (Beşiktaş), 
Cevher Ağa (Galatasaray), 
Françesko (Beyoğlu), 
İsma'll Ağa (Tophane), 
Mehmed Ağa (Kabataş), 

Beslm Ağa (Beşiktaş), 
Kamil Paşa (Kurıçeşme), 
MustaFa Reşid Paşa (Emirgan), 
Şükrl Paşa (Salıpazarı), 

Çırağan, 
Saray-ı atik 

Fransız, 
Saray-ı hümayun, 

Emin Beğefendi (Nişantaşı), 
İlyas Beğefendi (Beşiktaş), 
Sellm Paşa (Cihangir), 

Ahmed Efendi (Kabataş), 
Arif Efendi (Fındıklı), 
Dilaver Mehmed Paşa (Yenibahçe), 
Halil Beğ (Beşiktaş), 
Luçika bint-i Artin (Tophane), 
Mehmed Bedreddin Efendi (Kumkapı), 

Feyzullah Efendi (Emirgan), 
Mehmed Sadık Efendi (Fındıklı), 
Osman Paşa (Beşiktaş), 
Tıngıroğlı Oseb (Yeniköy), 

Galata, 
Yıldız (Beşiktaş), 

Fısdıklı (Kılıç Ali), 
Mazhar Paşa (Beşiktaş), 
Sultanzade Mehmed Daniş Beğ (Maçka), 

Ahmed Paşa (Tophane), 
Ayişe Hürmüz Hanım (Tophane), 
Fatıma Nazire Hanım (Tophane), 
Hasan Paşa (Tophane), 
Mahmud Ağa (Maçka), 
Mehmed Emin Ağa (Kabataş), 

53 İstanbul 'da çeşitli çarşılardan ve Bit pazarı, At pazarı, Tavuk pazarı ve Esir pazarı gibi daimi pazarlardan başka semt pazarları da 
vardır. Cuma günleri civar sahiller ve köyler için Üsküdar'da, Edimekapı'da, Kocamustafapaşa, Küçükmustafapaşa ve 
Kasımpaşa'da; Cumartesi günleri şehrin ortasına düşen Fatih civarındaki Eski Ali Paşa'da, Kulaksız'da; Pazar günleri Arkadius 
sütununun bulunduğu Avretpazarın'da; Pazartesi günleri Macuncu'da ve Mısır çarşısı civarında; Salı günleri Salıpazarı denen 
Tophane ile Fındıklı arasındaki yerde ve Topkapı'da Şehremini yolunun üzerinde, Çarşamba günleri Fethiye camii ile Fatih camii 
arasındaki Çarşamba'da; Perşembe günleri de Galata'da ve Karagümrük'te pazar kurulur. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), s. 48, 
279-280. 
54 Carbognano ( 1993), Cosımo Com ı das De, ı 8. Yüzyılın Sonunda Istanbul, (İstanbul 'un günümüzdeki durumunun resimlerle 
zenginleştirilmiş tarihi topografyası), İtalyanca ve Latince, aslından çeviren:Erendiz Özbayoğlu, Eren, s.39; Kömürciyan-Andreasyan 
( 1988), 1 - 1 3 ,  6 1 - 1 56. 
55 Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 14-19, 1 57-173 .  
56 Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 20-26, 1 74- 1 94. 
57 Sema vi Ey ice, İstanbul (Galata), 12 14/14 7; Bu kapılar iskelelidir. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s.34-44; 2 ı 5-2 1 7. Ayrıca 
İstanbul kapıları hakkında bkz. Carbognano ( ı 993), s.73-79; Kritovulos, İstanbul 'un fethi, çev. M. Gökman, İst. 1 999. 
58 İstanbul sahilhaneleri hakkında geniş bilgi için bkz. Orhan Erdenen, Boğaziçi sahilhane1eri, 4 Cilt., İst. 1 993-1 994. 
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Mehmed Nur! Efendi (Fındıklı), 
Mustafa Ağa (Maçka), 
Sellm Sırri Efendi (Kabataş), 
Şeyh Yunus Efendi (Fındıklı), 

Mehmed Reş1d Ağa (Dolmabahçe), 
Mustafa Rif' at Ağa (Galata), 
Süleyman Ağa (Beşiktaş), 
Tahir Efendi (Beşiktaş), 

Musa Beğefendi (Tophane), 
Saraylı Nakşıhayiil (Fındıklı), 
Şerlfe Hafize Hanım (Fındıklı), 
Todoraki Yargiyaris (Şişli), 

Bunlardan başka belgelerde bahsedilen devlet büroları ve kamu kurumları şunlardır: 
Ahkiim-ı adliyye, Biib-ı serasker1, Bahriyye 
Darbhane-i amire, Divan-ı hümiiyun, Divan-ı muhiisebiit, 
emlak-i hümayun, emlak-i mahsusa, Enderun-ı hümiiyun, 
Evkaf-ı hümiiyun, Galatasarayı garavolhiinesi (Beyoğlu), Harem -i hümilyun, 
lstabl-ı amire, Milbeyn-i hümayun, Mektubi kalemi, 
Şehremiineti, Şura-yı devlet, Teftiş-i asker! komisyonı, 
Tersane-i amire, 

Odalar: 
Amed!, 
Evkaf varidat, 
Tersane-i amire jurnal, 

Nezaretler: 
Bahriyye, 
Hazine-i hassa, 
Su, 

Kışla, kışiaklar: 
Humbaracıyiin (Hasköy), 

Alay lar: 
İstihkfun, 

Biib-ı all mektfıbl, 
Mektubi-i hariciyye, 
Teşrifiit, 

Evkaf-ı hümiiyun, 
Ma'arif, 
Ticaret ve nafi 'a, 

Tophane-i amire, 

İtfiiiyye, 

Bab-ı all terceme, 
Senedat, 

Hariciyye, 
Milliyye, 

Elinizdeki ciltte Ruscuk hanedam gibi bazı mahalll hanedanların zikredildiğini görüyoruz: 
Bunun yanında dönem içinde Osmanlı Lirası'nın kullanımı yaygınlaşmış olduğunu öğreniyoruz. 

XXVII 

Özellikle vakıf su defterlerinde çoğu Tanzimattan sonraki ortaya çıkan idari ve iktisadi kurumlar hakkında bilgi 
verilmektedir: 

Altıncı daire, 
Biib-ı iili terceme odası, 
Der-sa'ildet senedat tedkik şu'besi, 
Musika-i hümilyun, 
Telgrathane, 

Meclis! er: 
Tanzimat, 
Meclis-i viilil, 

Daireler: 

Bank-ı Osmiin1, 
Emniyyet sandığı, 
Şehreman eti, 

Tersilne-i amire, 

Altıncı daire virgü, Der-sa'ildet senedat tedkik şu'besi, 
Mektub1-i sadr-ı all, Senediit, Senediit-ı umumiyye, 
Tahrlr-i emlak, Taşra senediit, 
Tophane-i amire mübaya'at komisyonu, Tophane-i amire, 

Beşiktaş pulis müdiriyyeti, 
Ma'ruziit-ı rikab, 
Ş irket-i hayriyye, Şura-yı devlet, 

Meclis-i a'yan, 

İkinci hukük, 
Tabi 'iyyet, 
Teftiş-i askeri komisyonu, 
Tophane-i amire muhasebe, 

Yayın hazırlama kurulu 
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YA YlN METODU 
Belgenin aslı, Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine aktarılan transkripsiyon metni i le birlikte verilmiştir. 

Dil aynen korunarak yazı Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine aktarılmış, sadeleştirme yapılmayarak belge 
ayrıca özetlenmiştir. 

Özet metin, ait olduğu transkripsiyon metninin üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet metnin baş tarafında yer alan 
rakamlar sırasıyla, defterin numarasını, defterin sayfa numarasını ve belge numarasını belirtmektedir. 
Kitabın başına eserde yer alan ana ve alt konuların değerlendirilmesi, sonuna da ayrıntılı i ndeks konularak aranan 
bilgiye ulaşmak kolaylaştırılmıştır. 

Osmanlıca metnin yazımı sırasındaki yanlış yazma, tekraren yazma, fazla yazma gibi hatalar ise, 
transkripsiyon metninde düzeltilmiştir. Harf veya hece düşmesi şeklindeki hatalar metinde, köşeli parantez ([ ]) açılarak, 
bu parantezin içinde tamamlanmıştır. Yanlış yazılan kelimeler ise, dipnotta doğrusu yazılarak düzeltilmiştir. Tekrar 
veya fazladan yazılan kelimeler de dipnotta ayrıca belirtilmiştir. 

Hicri tarihler, köşeli parantez içerisinde Miladi tarihlere çevrilmiştir. 

Yayın hazırlama kurulu 
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Boğaziçi Taksim Su Kayd Defteri 

Rumili Ciheti 

1610/1 Defterde yer alan kayıtların fihristi. 

Der hıdmet-i Taksim aded: ı 
Der hıdmet-i Galatasarayı aded:30 
Der hıdmet-i Beşiktaş sarayı aded:32 
Der hıdmet-i saray-ı Çırağan aded:5 ı 
Der hıdmet-i Ortaköy aded:75 
Der hıdmet-i Kurıçeşme aded:95 
Der hıdmet-i Rümilihisarı aded: ıoı  
Der hıdmet-i Mirgünoğlı aded: ı ı5  
Der hıdmet-i Yeniköy aded: 130 
Der hıdmet-i Kasım Paşa ve Tersane ve Südlice 
aded: ı40 
Der hıdmet-i Büyükdere ma'a Tarabya aded: ı44 
Der hıdmet-i Arnabudköyi ma 'a Bebek aded: ı 46 
Karakulak su yı kaydı : ı 5 6 
Beğkoz'da Gümrük emini İsak Ağa1: ı 56 

Der hıdmet-i Taksim 

161111 Tekolıi adlı şahsın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah Valide Sultan vakfina ait bir masura su
yun yarısını Bogos 'a ferağ ettiğine dair. 

[Der kenar] Yazı ldı. 

[Derkenar] Tarikınun tesviyesi içün l ı  Ra sene 53 
tarihinde ferman-ı ali sactır olmışdur. 

[Derkenar] Mesffirun menzili Galatasarayı ci vann
da olmağla şerh virildi. 

Merhüme ve mağffirun leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün Bağçe karyesi civarında Arabacıoğlı 
mandırası nam mahallde vakı ' Bend-i cedid'leri ma-i 
lezizlerinden Beğoğlı'nda kain taksime cari ma-i 
lezizden bir masura ma-i lezize mutasamf olan 
Tekohi nasraniyye tarafından David veledi Kigork 
zimminün vekaletiyle beher şehr on beş akçe icare-i 

1 İshak Ağa 
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müeccele ile nısf masurasını ifraz idüp kendi rdi
sıyla Bogos veled-i Artin zirnıniye feragat ve kasr-ı 
yed itmeğle virilen temessük kayd olındı. 

Fi 2 Ra sene 1 252 [ 1  7 Haziran 1 836] 

161112 ArifEfendi 'nin Mihrişah Valide Sultan vak
fından kiraladığı bir masura suyu Fındıklı 'daki 
evine bağlattığıııa dair. 

[Der kenar] Yazı ldı . 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Mihrişah Valide Sul
tan tabet seraha hazretlerinün vakfından mücedde
den bina ve ihyasına muvaffak oldukları Bağçe kar
yesi kurbında Arabacıoğlı mandırası nam mahallde 
vakı' Bend-i cedid'ün Beğoğlı nam mahallde kain 
taksime cari ma-i lezizleri fazlasından bir masura 
ma-i lezize beş yüz guruş mu'accele ve kanavatma 
tebe'iyyetle beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile 
talib ve ragıb olan Serasker devletlü Halil Rif'at 
Paşa hazretlerinün kethudası hacegandan Arif 
Efendi'ye canib-i vakfdan icar olınup ınılma ileyh 
Arif Efendi'nün Fındıklı'da kain hanesine münasib 
meslekden yalnız bir masura ma-i leziz ifraz ile 
cereyan itdürmek üzre virilen temessük kayd olındı. 

Fi gurre-i Za sene [ 1 ]253 [27 Ocak 1 838] 

1611/3 Mihrişah Valide Sultan vakfından Hacı Ali 
Paşa 'nın Tophane'ki evine yarım masura su bağla
tıldığıııa dair. 

Merhı1me ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün müceddeden bina ve 
ihyasına muvaffak oldukları bendierden derun-ı 
temessükde mastı1r kanavata tebe'iyyetle beher şehr 
otuz akçe icarelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Seyyid Veliyyüddin Ağa hüsn-i rızasıyla atı1-
fetlü el-Hacc Ali Paşa ibn-i Yfisufa feragat ve kasr-ı 
yed eylediğini ve ma-i leziz-i mezkfir el-yevm 
Astane-i aliyyeye cereyanı kat' olınmış iddüğini su 
nazırı tarafından inha olınmağla vakf-ı hazret-i 
müşarun ileyhanun Bend-i cedid'leri ma-i lezizinden 
Beğoğlı'nda vakı ' makseme cari ma-i lezizi fazla-
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sından Tophane-i amirede Kulağlı mahallesinde 
mutasarrıf oldukları hanesine münasib meslekden 
nısf masura ma-i leziz-i mezkur ifraz ile cereyfm 
itmek üzre taraf-ı vakfdan tasarrufına izn virildiği 
işbu mahalle şerh virildi. 

F1 1 9  S sene [ 1 ]254 [ 1 4  Mayıs 1 838] 

161114 Katerina adlı şahsın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait bir masura su
yu Rus elçiliğine satlığına dair. 

Merhume cennet-mekan firdevs-aşiyan Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şeri
finden müceddeden bina ve ihyasına muvaffaka ol
dukları Bağçe karyesi civarında kain Bend-i ce
did'leri ma-i lezizinden Beğoğlı'nda vakı' makseme 
cari derun-ı temessükde mastür beher şehr altmış 
akçe icarelü bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Katerina bint-i Yorgi mutasarrıfe aldığı ma-i leziz-i 
mezkfuı hüsn-i rızasıyla Rusya seraretine füruht 
itmeğle serarethane-i merkürneye cereyan itmek üzre 
canib-i vakf-ı şerife serarete ferağ olmması husüsına 
müsa'ade-i aliyye erzan buyurılınasını Der-aliyye'de 
mukTın Rusya devleti murahhas orta ilçisi Bana
kof(?) ba takrir istid' a  itmekde zikr olman bir masu
ra ma-i lezizün sefarethane-i mezküra fürfihtı husü
sına ruhsat-ı aliyye ve irade-i seniyye seref-riz-i su
dür buyunlmış olmağla ber veeh-i istid 'a canib-i 
vakf-ı şerifden iktiza iden senedinün tanzim ve i ' tası 
husüsına irade-i aliyye ta'alluk iderek ol babda 
takrir-i mezkür balasına sadır olan ferman-ı ali 
mucebince bir masura ma-i leziz-i mezkur mersume 
Katerina nasraniyye kasr-ı yedinden serarethane-i 
merküma icra alınmasına taraf-ı vakf-ı şerif cani
binden izn virildiği işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 9 B sene [ 1 ]254 [28 Eylül 1838] 

161211 Cünnecizade(?) İbrahim Ağa 'dan varisie
rine intikal eden Sultan I. Mahmud Han vakfina 
ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif kişile
rin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han hazretlerinün İstanbul'da Ayasafya-i kebir 
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cami ' -i şerifi cidan ittisalinde vakı ' müceddeden 
bina ve ihya huyurdukları kütübhane ve imaret-i 
amire ve hayrat-ı saire-i eellleleri evkaf-ı şerifleri 
mülhakiHından vakıf-ı müşarun ileyhün valide-i mil
cideleri merhume ve mağfı1run leha Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün malıruse-i Galata hari
cinde Beğoğlı nam mahallde has be ta' llah2 müced
deden bina ve ihya huyurdukları maksim-i valalanna 
cereyan iden ma-i lezızden Bağçe karyesinde ihyası
na muvaffak oldukları Bend-i cedıd'den derun-ı 
temessükde mastur beher şehr on beş akçe icarelü 
kanavatma tebe 'iyyetle nısf masura ma-i lezıze 

� �- :"f, ç-:�!;:.�. mutasarrıf olan Cünnecizade(?) İbrahım Ağa ibn-i 
-� '<- �.'t ı:-��.{{·� Hüseyin fevt olup ma-i mezkur sulbı kebır oğlı �ıtl�, �: �:-\ ·� İbrahım Edhem Efendi ve sulbiyye s�ğ1re kızı Nefise --� .,� ;� J'J,' � � ·��\·�.ft Hanı�'a b� 'de'.l-intik

-
�[1] . mezb?r Ibrah1m �dh

A
em 

'\;�, -;;� Efendı hıssesın husn-ı rızasıyla Cerrahzade 
.f.f. .\ �. � \. �-- es-Seyyid Ahmed Zemci(?) ibn-i Seyyid Mustafa'ya . t ' ' ·k , .  -f·�: t.;.' ·��- �- ferağ şod ve sağTre-i mezburenün hissesiyçün ba ( � -�· �· �: .� '\: hüccet-i şer'iyye me' zun validesi Hadice Hanım t: j. ·�·:t·t�; 't ibnet� Mehmed 

_
Tahir'e bi ' l-asal� hisse-i �ezkurı 

· -.; . ....,-: - � - merkum es-Seyyıd Ahmed Zemcı'ye(?) feragat ve 
kasr-ı yed itmeğle nısf masura ma-i mezkura 
merküm es-Seyyid Ahmed Zemci(?) uhdesine kayd 
ve kadımi vechile hanesine cereyan itmek üzre 
hamiş-i temessükde merküm Seyyid Ahmed Zem
ci(?) uhdesine kayd olındı işbu mahalle şerh virildi . 

Fı 3 B sene [ 1 ]254 [22 Eylül 1 838] 

[Derkenar] Nakl olındı varak 50. 

[Derkenar] Sahlfe eliiye naklen kaydı yapılmışdur 
(sah1fenün alt kısmında). 

Ahmed Zemci(?) Efendi'nün vukü'-ı vefatma mebnı 
ma-i mezkur kebıre kedmeleri merhum İbrahım 
Paşa halllesi Hadice Şer!fe ve rüsumat ketebesinden 
Mehmed Rauf Beğ'ün halllesi Hasene Fitnat ve Na
şide hanımlar ile Ma'arif nezareti ketebesinden Ah
med Vasıf ve Hüseyin Naşid beğlere ba'de 'l-intikal 
ma-i mezkurun mahall-i kadıminden bi' l-ihrac 
Beşiktaş'da Teşvıkıyye mahallesinde Karağolhane 
sokağında yiğirmi numrolu konağa cereyan itmek 
üzre Kilad-i sanı-i hazret-i şehriyarı İbrahım Beğ bin 

2 hasbeten l i ' llah 
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Mustafa'ya ferağ. 
Fı Mart sene [ 1 ]306 [ 1 3  Mart- 1 2  Nisan 1 890] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan sabık 
Kilan-i sanı İbrahim Ağa ma-i mezkı1rı uhde-i 
seniyye-i hazret-i mülı1kaneye kat ' iyyen ferağ. 

Fı 25 Teşrin-i sani sene [ 1 ]307 [7 Aralık 1891 ]  

1621212 Seyyid Mustafa Efendi ile Şerife Zekiye 
Hanım 'ın tasarruflannda bulunan Sultan I. M ah- · 
mud Han vakfına ait yanmşar masura suyu Seyyid 
Hasan Ağa ya ferağ ettiklerine ve söz konusu 
suyun Karaköy lıamamına bağlı bulunduğuna 
dair. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Mahmud Han hazretle
rinün İstanbul'da Ayasofya-i kebir cami ' -i şerifi 
ittisillinde vakı ' müceddeden bina ve ihya bu
yurdukları kütübhane-i vala ve imaret-i mu'alla ve 
hayrat-ı saireleri evkaf-ı şerifleri mülhakatından 
vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün valide-i macideleri 
cennet-mekan merhı1me Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün mahrı1se-i Galata'da Beğoğlı nam 
mahallde ihya huyurdukları maksern-i villalarına 
cereyan iden ma-i lezizden Bağçe karyesinde 
ihyasına muvaffak oldukları Bend-i kebir'i ma-i 
lezizinden olarak bir kıt'a [hüccet-i] şer'iyye 
mikebince nısf masura ma-i lezize mutasamf olan 
es-Seyyid Mustafa Efendi ve diğer bir kıt'a hüccet-i 
şer'iyye mantı1kınca nısf masura ma-i lezize muta
samfe Şerife Zekiyye Hanım ma-i mezkı1rı kendi 
rızalarıyla es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i Mehmed'e 
feragat ve kasr-ı yed eylemiş ve ber ınıleeb-i nizarn 
ma-i mezkı1run tahkiki lazım gelmiş aldığından 
yedierinde olan hüccetler natık oldığı üzre Abdi Ket
huda nam kirnesne kendi malıyla abar-ı mütefer
rikadan hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u 
tahsil itdürdiği ma'lı1mü' l-mikdar suyından müfrez 
cem'an bir masura ma-i leziz vakf-ı müşarun ileyha
nun ana tarikına cereyan itmekde aldığından beher 
şehr altmış akçe i care ta 'yinle salifü '  z-zikr bir 
masura ma-i mezkı1r merlcüm ve mezbı1renün ferağ
larından ınılma ileyh es-Seyyid Hasan Ağa'nun uh
desine kay d ve Galata'da vakı ' Yüksekkaldırım nam 
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mahallde kain meslekden bi' l-ifraz mutasarrıf oldığı 
Karaköy hammarnma cereyan itmek üzre vakfı 
tarafından temessüki i ' ta kılındığı işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fı gurre-i M sene [ 1]255 [ 1  7 Mart 1 839] 

16/2/3 
161213 Seyyid Hasan Ağa 'nın Mehmed Sadık 
Efendi ile Kütahya/ı Seyyid Melımed Efendi 'den eı:�..:.;.o;.,_,�.s-);.Jv� .. � �,;;.:..\#,<ıı-, ,  , . . alıp Karaköy'deki hamamına bağlattığı Mihrişah 

:_;:;;;'j"�-�!��'4:e:�..ıi,:<��·��,�;:;;;w:;;.z;::�---;�. Valid Sultan vakfına ait bir masura suyu daha 
• • 11.J'"'J"".I��.:;... ... n·..iı4- . .  _,....r.:_,.r.: S 'd ;,.� h d S d dd' E'l'. d' ·z · w':"�'""' ...... •��-;· J:,·, . ·· .  / , ·r· �.��#.I!V�,;_,: .. · � sonra eyyı 1".ıe me a e ın '.!en ı ı e eşıne ·k. 

. �

"'"'� """' 
_,J

�.._, , _.-' '.ı .• � ... /. . . . ...... � " ... ır�..�"�-'�;/e,ı..:$1.1.,...ı.�· " ·��.-'!:;:�4-:-:oı· .. �..;,.:.h ferağ ettiğine dair. 
# • • � '-1'.1'"?'·�..41d .... _.l..,t . · · · . 

..Ja..,; . .: . . .  �-Jıy . , · · .... • '-';":".1!-,,,eu-,.;�,.... �..!i�� • Merhı1me ve mag�fı1run leha cennet-mekan fir-,.,,....� · e�� . . . . . "'-�A-
&.�.�:;Sr:/:.��;.;,�..::;,�-r��/....>.A-1-·· ı:Jh--:���;� devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha ....)l.l . p, . . . . ' "''.1"/J.{.J -'.!'!.ı..ı.v� &::ı,) .M ...... �""'- . . . "'"' · '<�.i;J 2.,.e..ı .:..ı .. .J -;.;..�� ....... ���-v'��ı.. hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri musakkaratından 

'� . • "' vakıfe-i müşarun ileyhanun Bağçe karyesi kurbında 
Sultan Mahmud Han tabe serahun bendieri civarında 
Arahacıoğlu mandırası nam mahallde müceddeden 
bina ve inşa eyledükleri Bend-i keb1r ma-i lezizinden 
bir kıt' a  temessük mucebince nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Hazine-i hümayı1n kethudası 
Mehmed Sadık Efendi ve yine diğer bir kıt' a  te
messük mucebince nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan Kütahyalı es-Seyyid Mehmed Efendi 
hüsn-i rızalarıyla Karaköy hammamcısı es-Seyyid 
Hasan Ağa bin Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed idüp bir 
masura ma-i leziz-i mezkfir merküm es-Seyyid Ha
san Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed'ün uhdesine kayd 
ve Yüksekkaldırım'da kain meslekden bi' l-ifraz 
harnmam-ı mezkı1ra cereyan itmek üzre virilen 
temessük kayd olındı. 

Fı 27 R sene [ 1 ]255 [ l O  Temmuz 1 839] 

Muma ileyh Hasan Ağa bir masura ma-i mezkı1rı 
es-Seyyid Mehmed Sa'dedd1n Efendi ibn-i el-Hacc 
Emin ile zevcesi Rukıyye Hanım ibnet-i Abdullah'a 
ferağ eylediğİnden ma-i mezkfir Kasım Paşa'da sel 
kuyusında Çöpçiler derlinında terazudan ifraz ve 
mahall-i mezkfirda Çatmamescid mahallesinde 
Küçük Yenihan(?)'a icra olmağla ma-i mezkı1run asıl 
kaydı Kasım Paşa hıdmetine kayd olınmış aldığın
dan işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 27 Ca sene [ 1 ]259 [26 Haziran 1 843] 
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161214 Ayşe Hatun 'un Fatımatüzzehra Hanım 'a 
ferağ ettiği Mihrişah Va/ide Sultan vakfina aii 
yarım masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Merhı1me ve mağfı1run leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün evkaf-ı şerifelerinden Bağçe karyesi 
civarında Arahacıoğlu mandırası nam mahallde bina 
ve inşasına muvaffak oldukları Bend-i kebir'leri ma-i 
tezizinden nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Ayişe Hatlin ma-i leziz-i mezkfırı Salıbazan'nda kaill; 
Süheyl Beğ mahallesinde hanesine icra olmmak üzre 
hazine-i EnderOn-ı hümayfın kethudası esbak Kıbrıs 
[muhassılı] merhum Mehmed Emin Efendi'nün hali
lesi Fatımatüzzehra Hanım bint-i Süleyman Efen
di'ye ferağ itmeğle hamiş-i temessük kayd o lındı. 

Fı 7 Ca sene [ 1 ]255 [ 19  Temmuz 1 839] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Şerife 
Fatımatüzzehra Hanım ibnet-i Süleyman mütevef
fiye olup sulbi kebir oğlı Mehmed Tevfik Beğ ve 
sağir oğlı Seyyid Mehmed Refik Beğ işbu iki nefere 
ba'de'l-intikal sağir-i mezbı1run vasisi Seyyid Ali 
Efendi ibn-i Abdullah alıara ferağa bii hüccet-i 
şer'iyye me'zfın olmağla tarafından ve merküm 
Tevfik Beğ canibinden Emin Efendi bin Mehmed ve 
Mahbfıb bin Abdullah ihbarlarıyla vekili olan Kapu 
çukadarı Hacı Mustafa Ağa bin Bektaş bi' l-vekale 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı el-Hacc Mehmed 
Sa 'id Efendi bin Ali ile zevcesi Şerif e Hadice Hesnil 
Hanım bint-i Mir İbrahim'e ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 12 Ş sene [1 ]264 [ 14 Temmuz 1 848] 

Ber ınıleeb-i hamiş-i temessük nısf masura ma-ı 
lezize mutasarrıfiln olan el-Hacc Mehmed Sa'id 
Efendi ve zevcesi mfıma ileyha Şerife Hadice Hesna 
Hanım mutasarrıfiin oldukları ma-i leziz-i mezkfırı 
rızalarıyla Hayriyye tüccarlarından Balmfımcızade 
es-Seyyid Mehmed Salih bin el-Hacc Mehmed'e 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 23 C sene [ 1 ]267 [26 Nisan 1 85 1] 

7 
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161311 Kadri Ağa 'dan varisierine intikal eden 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait yarım masura 
suyun varisieri tarafindan Şeyh Yunus Efendi'ye 
ferağ edi/diğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan Hibet sediMi hazretlerinün 
Bağçe karyesi kurbında Mandıracıoğlı deresi nam 
mahallde bina ve inşa eyledükleri Bend-i cedid'leri 
miyahından şehriyye otuz akçe icare-i müeccelelü 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Kahvecibaşı 
Rüstem Ağa ademi Kadri Ağa fevt olup kebir 
oğullan Mustafa ve Reşid'e ba'de' l-intikal mutasar
nf oldukları nısf masura ma-i lezizi Şeyh Yunus 
Efendi'ye rızalarıyla ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
ma-i mezkün muma ileyh Şeyh Yunus Efendi 
Fındıklı'da kain hanesine icra itmek üzre zabt u ta
sarrufiyçün virilen temessük kayd olmağla işbu ma
halle şerh virildi. 

Fi 26 C sene [ 1 ]255 [6 Eylül 1 839] 

161312 Mihrişah Va/ide Sultan vakfından yarım 
masura suyun Kabataş sakinlerinden Mehmed E
min Ağa 'ya kiralandığına dair. 

Merhume ve mağfilrun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şeritinden Beğoğlu 
nam mahallde vakı' taksim e cereyan itmekde olan 
ma-i lezizi fazlasından olarak Kabataş'da A vni Efen
di mahallesinde kain Mehmed Emin Ağa ibn-i 
el-Hacc Mehmed'ün hanesine cereyan itmek üzre 
nısf masura ma-i lezizün emsali vechile iki yüz elli 
guruş mu'accele ve beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccele ile muma ileyhe icar ile uhdesine kayd 
olmarak zabt u tasarrufını havi virilen temessük 
kayd olındı. 

Fi 4 N sene [ 1 ]255 [1 l Kasım 1 839] 

1613/3 Hacı Şerife Ayşe Hanım ile Hacı Şerife 
Fatma Hanım 'ın tasarruflarında bulunan Sultan I. 
Mahmud Han vakfına ait yarını masura suyu Meh
med Ağa 'ya ferağ ettiklerine dair. 

Hudavendigar Gazi Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
hazretlerinün Ayasofya-i kebir cami ' -i şerifi ittisa
linde vakı' kütübhane-i vala ve imaret-i amire-i 
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mu'alla ve hayrat-ı saire-i celileleri evkaf-ı şerlfleri 
mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün 
valide-i macideleri cennet-mekan merhume ve 
mağffirun leha Valide Sultan tabet seraha hazret
lerinün malıruse-i Galata haricinde Beğoğlı nam 
mahallde hasbeten li ' llahi te 'ala müceddeden bina 
ve ihya huyurdukları maksern-i vaHilarına cereyan 
iden Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak oldukları 
Bend-i kebir'ün nezdinde olup ve derun-ı suretde 
muharrer nısf masura ma-i lezizün malikleri Hacce 
Şerife Ayişe Hanım ve Hacce Şerife Fatıma Hanım 
rnutasarrıf oldukları ma-i mezkurı Mabeyn-i hüma
yfin müşirliğine revnak-bahşa devletlü Rıza Paşa 
hazretlerinün tevabi' atından Mehmed Ağa ibn-i 
Abdullah'a kasr-ı yed idüp nizam-ı müstahsenesine 
nazaran derun-ı suret natık oldığı üzre karye-i mez
kurun nezdinde Kestanelik içünde Lankazade 
Mustafa Efendi ve İstanbul ağası All Ağa sekiz aded 
baca hafr ve cem' eyledükleri suyı ol mevzı ' a  karib 
s�Hifü'z-zikr İstanbul ağası All Ağa'nun lağmına 
zamm u ilhak andan Tophane cami 'ine cari vakıf-ı 
müşarun ileyh hazretlerinün ana tarikına cereyan it
mekde aldığından nısf masura ma-i mezkurun 
mahall-i icrası olan Timurkapu'da menzilden ihrac 
alınarak Kılıç Ali Paşa'da Çömlekciler mahallesinde 
muma ileyh Mehmed Ağa'nun hanesine cereyan 
itmek üzre şehriyye otuz akçe icare ta'yin ile zabt u 
tasarrufiyçün virilen temessük kayd olındı. 

Fı gurre-i L sene [ 1 ]255 (8 Aralık 1 839] 

Ma-i mezkur Başkadın kahvecibaşısı izzetlü Hasan 
Ağa bin . . .  

161314 Ömer Efendi'den varisierine intikal eden 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün ma-i lezizin
den Fındıklı'da vakı' salhaneye cari hamiş-i temes
sükde muharrer bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Ömer Efendi vefat idüp ma-i leziz-i mezkur 
sulbiyye kebire kerimesi Münife Sabire Hanım'a 
ba'de' l-intikal muma ileyha dahi müteveffiye olup 
mutasarrıfe oldığı ma-i leziz-i mezkur sadri kebir 

9 
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oğulları Seyyid Mehmed Nuri Beğ ve es-Seyyid 
Süleyman Karnil Beğ'e ba'de' l-intikal muma 
ileyhima dahi mutasarrıf oldukları ma-i leziz-i mez
kfirı Halil Efendi ibn-i Abdullah'a kasr-ı yed itmele
riyle zabt [u] tasarrufına izn virilmeğle hamiş-i te
messük kayd olındı. 

Fi 29 Za sene [ 1 ]255 [3 Şubat 1 839] 

Emine Hanım bint-i Hüseyin4 Hüseyin'ün el-yevm 
kebir ve kebire evlactı Sırri ve Hasan Mazhar efen
diler ile Melek Hanım'un vefaen uhdelerinde iken 
mezbfirfindan Hasan Mazhar Efendi bila veled fevt 
olup meblağ-ı mezbfirdan hissesi biracteri Sırri ve 
hemşiresi mezbfire Melek Hanım ile validesi Emine 
Hanım'a münhasıra olup mfima ileyhima Sırri Efendi 
ve Melek Hanım hisse-i irsiyyelerini temamen ahz 
itmeleriyle ma-i mezkfirı salıibe-i evveliyyesi mez
bfire Emine Hanım'a ba'de' l-fekk mezbfire Emine 
Hanım dahi muahharan müteveffiye olup kebir 
eviadı Sırri Efendi ve Melek ve Hayriyye hanımlara 
on beş bin guruşla ba'de' l-intikal mezbfire Melek 
Hanım intikiilen mutasarrıfe oldığı sülüs hissesini 
tarafından zevci İkinci hukuk dairesi ketebesinden 
Mustafa Mazhar Beğ ibn-i Mehmed Hfirşid 
bi' l-vekale hissedar ve karındaşları mfima ileyhima 

3 "Sırr" fazladır. 
4 "Hüseyin" fazladır. 
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Sırrı ve Hayriyye Hanım'a ber veeh-i münasafe 
kat'iyyen fed1ğ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fı 2 Kfmfin-ı sanı sene [ 1 2]94 [ 14 Kasım 1 878] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıfan olan Sırrı Beğ 
ile hemş1resi Hayriyye Hanım'dan mfima ileyh Sırrı 
Beğ nı sf masura hissesini bi ' z-zat büsn-i rızasıyla 
Beğoğlı'nda Asmalımescid mahallesinde der-dest 
inşa olınmakda bulınan iki numrolu haneye cereyan 
itmek üzre Ermeni Katolik milletinden Meryem 
bint-i Karabet'e fi 1 2  Temmuz sene 98 tarihinde fe
rağ itmeğle işbu mahalle kayd olındı. 

Fı sene minh [24 Temmuz 1 882] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Hayriyye 
Hanım ma-i mezkfirı mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac 
mahalle-i mezkfirede Dolmabağçe caddesinde sek
sen iki numrolu haneye cereyan itmek üzre Beğoğlı 
mutasarrıfı atfifetlü Hüseyin Hasib Efendi hazretleri 
ibn-i el-Hacc All'ye ferağ. 

Fı l l  Temmuz sene [ 1]307 [23 Temmuz 1891 ]  

1 3  [Temmuz sene 1 307] sened-i hakani 

Beşiktaş hıdmetine nakl. 

161411 Bağcıoğlu Nikola Kalfa 'dan varisierine 
intikal eden Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir 
masura suyun yarım masurasının varisieri tarafın
dan Alenko adlı şahsa, diğer yarım masuranın ise 
varisierden Sofice 'ye ferağ edildiğine dair. 

Bağcıoğlı Nikoli Kalfa'nun Beğoğlı'nda Salta Malda5 
mahallesinde vakı ' mutasarrıf o ldığı menzilinün suyı 
ol[ma]dığı beyanıyla Taksim suyından bir masura 
ma-i leziz icrası husfisına müsa'ade-i seniyye erzan 
ve şayan buyurılınasını mübarek ve mu 'alla hak-i 
pay-i hümayfin-ı hazret-i mülfikaneye arz-ı hal tak
ctimiyle istid 'a ve istirham itmiş ve kalfa-i mersfim 
ebniye-i cisrlerde(?) istihdam olmarak bi' d-defe' at 

5 Santa Marika 

l l  

161411 
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sıdk u istikamet ve hıdmeti sebkat eylemiş ve bu 
misillü mesbı1ku'l-hıdem haklarında hurmet-i Hiyı
kanun !rası mukayyed olan emsillinden bulınmış ol
dığına binilen vakı' olan istid'asına müsa'ade-i 
seniyye-i mülı1kane müte'allık ve erzan buyurılınası 
husı1sı bii takrir lede'l-istizan Evkaf-ı hümayı1n-ı 
şahane hazine-i behiyyesinden mazbı1t evkaf-ı şeri
feden medine-i Hazret-i Ebi Eyyı1b el-Ensari radıye 
anhu' l-bari civarında medfı1n merhı1me ve mağfı1run 
leha cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet 
seraha hazretlerinün vakf-ı şeriflerinden müced
deden bina ve ihyasına muvaffak oldukları Bağçe 
karyesi kurbında Arahacıoğlu mandırasında kain 
Bend-i cedid'leri ma-i lezizinden Beğoğlı nam 
mahallde vakı' taksimine can ma-i leziz fazlasından 
olarak menziline cereyan itme k üzre b ila mu' accele 
bir masura ma-i lezizün i ' ta alınmasına irade-i 
seniyye-i mülı1kane müte'allık ve erzan buyurıla ber 
ınıleeb-i irade-i seniyye-i mülı1kane ma-i leziz-i 
mezkı1ra emsali misillü beher şehr altmış akçe 
icare-i müeccele ta'yinle defter-i müşarun ileyhada 
mersı1m uhdesine kayd alınarak zabt u tasarrufıyçün 
virilen temessük kayd olındı. 

Fı 1 9  S sene [ 1]256 [ 1 2  Nisan 1 840] 

Beher şehr altmış akçe icare-i müeccele ile derun-ı 
temessükde bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
mersı1m Nikola Kalfa halik olup ma-i leziz-i mezkı1r 
kebir oğulları Luka ve Anesti ile kebire kızları 
Marice ve Sofıce ve Katenko ve Simeçe narnun altı 
nefere ba'de'l-intikal mersı1m[ı1n]dan Luka ve 
Anesti ve Simeçe taraflarından Mağazacı Kostaki 
veled-i Yorgi ve İstavri veled-i Tanaş ihbarlarıyla 
vekilleri olan Simeçe'nün zevci Yani veled-i Anastaş 
bi' l-vekale ma-i leziz-i mezkı1run nısf masurasını 
bi ' 1-ifraz Esbandeli(?) Kostaki zevcesi Alenko bint-i 
Nikola nasraniyyeye ve Marice ve Katenko hissele
rini dahi hissedarları mersı1me Safice'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle mersı1me Esbandeli(?) Kostaki 
zevcesi Alenko nasraniyyenün nısf masura ma-i 
leziziyçün işbu temessükden bi' l-ifraz müceddeden 
yedine bir kıt'a  temessük i ' ta olınmağla beher şehr 
otuz akçe i care-i müeccelelü nısf masura ma-i leziz-i 
mezkı1ra işbu temessükle mersı1me Sofıce nasra
niyye mutasarrıf olmak üzre hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 
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R 25 L sene 1 264 [24 Eylül 1 848] 

161412 Beyoğlu 'nda bulunan Fransız elçiliğine 
Mihrişah Valide Sultan vakfından iki buçuk masu
ra su bağlatıldığına dair. 

Merhfıme ve mağffırun leha Mihrimah6 Valide 
Sultan tabet serahil hazretlerinün Bağçe karyesi kur
bında Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde 
ihyasına muvaffak oldukları bendieri ma-i lezizle
rinden Beğoğlı'nda vakı' makseme cari olan ma-i le
zizden iki buçuk masura ma-i lezizün mahall-i mez
kfirda kain Fransa devleti sefarethanesine i ' tası 
husfısına hazret-i şehen-şahi müte'allık buyurılmış 
olmağla mfıcebince icra-yı iktizasıyla lazım gelen 
senedinün bi ' t-tanzim i ' tası babında beyaz üzerine 
sildır olan ferman-ı ali mantük-ı münifi üzre iki 
masura ma-i leziz münasib meslekden ifraz ve 
sefarethane-i mezkfıra icrasiyçün iktiza iden temes
süki tahrir olmması ferman buyurılınağın mfıcebince 
ferman-ı all-i mezkfır taraf-ı vakf-ı müşarun ileyhiida 
hıfz olınarak ber mfıceb-i iriide-i seniyye zikr olınan 
iki masura ma-i leziz sefarethane-i mezkfıra karib 
meslekden ifraz olmarak sefarethane-i mezkfira 
icrasiyçün taraf-ı vakf-ı müşarun ileyhadan bir kıt'a  
temessük i ' ta kılındığı işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 23 N sene [ 1 ]254 [ 10  Aralık 1 838] 

1614/3 Beyoğlu 'nda bulunan Rus elçiliğine Mihri
şah Valide Sultan vakfından iki masura su bağla-

1 3  

161412 

161413 
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Beğoğlı'nda vakı ' makseme cari sudan iki masura 
ma-i lezizün mahall-i mezbfirede kain Rusya devleti 
sefarethanesine i ' tası husfısına irade-i seniyye-i 
cenab-ı şehen-şahi müte' allık buyurılan mfıcebince 
icra-yı iktizasıyla lazım gelen senedinün bi 't-tanzim 

6 Mihrişah 
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i 'tası babında beyaz üzerine sad ır olan ferman-ı ali 
mantfik-ı münifi üzre iki masura ma-i lezizün müna
sib meslekden ifraz ve sefarethane-i mezkfira icra
siyçün iktiza iden temessüki tahrir olmması ferman 
buyurılınağın mikebince ferman-ı ali taraf-ı vakf-ı 
müşarun ileyhiida hıfz olmarak ber mGceb-i irade-i 
seniyye zikr olman iki masura ma-i leziz sefil
rethane-i mezkfira icrasiyçün taraf-ı vakf-ı müşarun 
ileyhden temessüki i ' ta kılındığı işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fi 23 N sene [ 1 ]254 [ 1 0  Aralık 1 838]  

1614/4 Emine Hanını 'ın Hacı Ahmed Efendi'ye 
ferağ ettiği Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün 
Bağçe karyesi kurbında Arahacıoğlu mandırası 
deresi nam mahallde müceddeden bina ve inşa bu
yurduktan Bend-i kebir'leri suyından bir masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Emine Hanım hüsn-i 
rızasıyla ma-i leziz-i mezkürı Kabataş'da A vni Efen
di mahallesinde hanesine icra itmek üzre hacegan-ı 
Divan-ı hümayfindan el-Hacc Ahmed Efendi bin 
İsma 'il Efendi'ye kasr-ı yed itmeğle uhdesine kayd 
olınmağla hamiş-i temessük işbu mahalle şerh viril
di . 

Fi 26 Ra sene [ 1 ]256 [29 Mayıs 1 840] 

Milmil ileyh Ahmed Efendi bin İsma'il'ün mutasarrıf 
oldığı bir masura ma-i lezizün nısf masurasını 
kurenii-yı hazret-i şehriyariden atüfetlü Mehmed İz
zet Beğ hazretlerine ve diğer nısf masurayı dahi vali
deleri iffetlü Zeyneb(?) Hanım'a ferağ u kasr-ı yed 
eylediğİnden zabt u tasarruflarını havi virilen şerh 
kayd olındı. 

Fi 5 Ca sene [ 1 ]256 [5 Temmuz 1 840] 

Nakl 
Beşiktaş hıdmetinde 45'inci varaka nakl olındı. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Zeyneb 
Hanım'un vukü'-ı vefatma mebni ma-i mezkfir kebi-
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re kerimesi Zekiyye Hanım ibnet-i İzzet Paşa'ya 
ba'de' l-intikal rızasıyla mahall-i kadiminden 
bi ' l-ihrac Beşiktaş'da Abbas Ağa mahallesinde yiğir
rni yedi nurnrolu konağa cereyan itmek üzre Etmek
ciler kethudası el-Hacc Osman Efendi'ye kat ' iyyen 
ferağ. 

Fi 6 Ağustos sene [ 1 ]308 [ 1 8  Ağustos 1 892] 

161511 Ataullah Efendi ile eşi Azize Hanım 'ın ta
sarruf/arında bulunan Mihrişah VaZide Sultan 
vakfıııa ait bir buçuk masura suyun bir masurasını 
Selime Ümmügülsüm Hanım 'a, yarım masurasını 
ise Mehmed Raşid Efendi'ye ferağ ettiklerine; söz 
konusu yarım masura suyun daha sonra Seyyid 
Mehmed Arif Ağa 'nın eline geçtiğine dair. 

Evkaf-ı hümayiln-ı feyz-meşhiln hazine-i celilesin
den mazbilt evkafdan cennet-mekan firdevs-aşiyan 
Mihrişah Valide Sultan tabe serahu hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldığı bendi civarında Bağçeköy 
korbında Valide havzı altında vakı ' derun-ı vadide 
kimesnenün mülk ü harimi olmayan mevzı '-i  halide 
Mehmed Ağa'nun hafr itdürdiği abar-ı müteferrika 
ve tahte' l-arz lağmdan cem' u tahsil olman bir buçuk 
masura ma-i lezizün Der-aliyye'de Lanka kapusı 
korbında Baklah mahallesinde Ağacık İbrahim Ağa 
arsasına mukaddema cari ise de bu def'a nizam-ı 
müstahsene milcebince katması mu'ayene itdürilmiş 
ve el-yevm bir buçuk masura ma-i leziz mevcild 
olarak vakf-ı hazret-i müşarun ileyhün Tophane'ye 
taksimine cari ma-i leziz tarikına cereyan itmekde 
oldığı ve Havass-ı refi'a mahkemesi siciliatından 
muhrec derkenar milcebince malikleri Ataullah 
Efendi ile halilesi Azize Hanım ma-i leziz-i mezkil
run bir masurasını Beşiktaş'da Arab iskelesi 
hammamına icra olmmak üzre hammarn-ı mezkilr 
mutasarnfı Selime Ümmügülsüm Hanım bint-i İbra
him'e ve nısf masurasını dahi Salıbazan'nda menzile 
icra olmmak üzre Mehmed Raşid Efendi ibn-i 
Ahmed Sadık Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed eyledük
lerini ve ma-i leziz-i mezkilr katması vakf-ı müşarun 
ileyhün lağmına mülhak katma sularından aldığın
dan ber milceb-i nizam-ı müstahsene ferağ u intikali 
vakf-ı müşarun ileyhadan ru'yet olmmak üzre te
messük i ' tası lazım gelmiş idüği ve bir masuranun 
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zabtiyçün mezbüre Sellme Ümmügülsüm Hanım'un 
yedine iktiza iden bir kıt 'a  temessük i ' ta olınmağla 
zikr olman menzile icra olmmak üzre nısf masura 
ma-i lezize kanavatma tebe'iyyetle 1cab iden beher 
şehr on beş akçe icare-i müeccele ta'yin kılınarak 
mezbür Mehmed Raşid Efendi ibn-i Sadık Ağa'nun 
zabt u tasarrufını havi virilen temessük kayd olındı. 

Fi 5 Za sene [ 1 ]256 [30 Aralık 1 840] 

[Derkenar] Mfima ileyh Mehmed Arif Ağa'nun işbu 
nısf masura ma-i lezizinden başka nısf masura ma-i 
lezizi dahi olup işbu hıdmetde mukayyed olmağla 
şerh virildi. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed 
Raşid Efendi ma-i mezkürı es-Seyyid Mehmed Arif 
Ağa ibn-i el-Hacc Abdülkadir'e ferağ itmeğle ma-i 
mezkfir i cra-yı kadimesi olan menzilden munkatı ' 
olarak Laleliçeşme ittisalinde meslekden ifraz ile 
Azebkapusı'nda Yeşildirek hammarnma i cra olmmak 
üzre beher şehr yüz elli akçe icare ile nısf masura 
ma-i leziz defter-i vakfda uhdesine kayd olınmağla 
işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 3 M sene 1257 [25 Şubat 1 84 1 ]  

161512 Mehmed Ali Bey'in Beşiktaş 'ta yaptırdığı iki 
adet çeşmeye bağfatmak üzere Mihrişah Valide 
Sultan vakfından iki masura su kiraladığına dair. 

Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
müceddeden bina ve inşasına muvaffak oldukları 
Bağçe karyesi civarında Arabacıoğlı mandırası dere
si nam mahallde kain Bend-i cedid'leri ma-i lezizin
den Beğoğlı'nda kain makseme cari ma-i lezizden iki 
masura ma-i leziz bin guruş mu'accele ile kasaba-i 
Beşiktaş'da İhsaniyye mahallesinde kain havass-ı 
mukarrebin-i hazret-i şehriyari devletlü Mehmed All 
Beğ hazretlerinün müceddeden bina ve inşasına mu
vaffak oldukları iki aded çeşmeye cereyan itmek 
üzre canib-i vakf-ı şerifden icar olınmağla münasib 
meslekden ifraz ile çeşme-i mezkfirelere cereyan 
itmek üzre canib-i vakfdan izn virilüp iki masura 
ma-i leziz-i mezkürun zabt u tasarrufına taraf-ı 
ahardan mani ' olmamak i çü n virilen temessük kayd 
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o lındı. 
Fi ı 3  Ca sene [ ı ]253 [ 1 5  Ağustos ı 837] 

161513 Mihrişah Valide Sultan vakfina ait iki 
masura suyun Perizat Hatun mahallesi sakinlerin
den Seyyid Abdülkadir Efendi'nin tasarrufunda 
bulunduğuna dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Perizat Hatfin 
mahallesinde bir bab haneye cari şehri altmış akçe 
icarelü iki masura ma-i leziz 5 R sene [ 1 ]252 tarihiy
le es-Seyyid Abdülkadir Efendi bin es-Seyyid Cabi 
Ahmed Efendi'nün uhdesinde mukayyed olup müna
kale işareti görilememişdür. 

Fi 1 ı Şubat sene [ ı ]338 [ ı  ı Şubat ı 922] 
Defterhaneden gönderilen kayd-ı sahh. 

161514 Beşiktaş sakinlerinden Seyyid Ömer Tahir 
Efendi 'nin tasarrufunda bulunan Mihrişah Valide 
Sultan vakfina ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Fi 2 ı  Kanun-ı sani sene [ ı ]30 ı  tarihlü 
olan vukü'atı Beşiktaş hıdroetine nakl olmarak yü
ridilmişdür. 

Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
müceddeden bina ve inşasına muvaffak oldukları 
Bağçe karyesi kurbında Arahacıağlı mandırası deresi 
nam mahallde kain Bend-i cedid'leri ma-i tezizle
rinden Beğoğlı'nda vakı' maleserne cari ma-i teziz
den nısf masura ma-i leziz iki yüz elli guruş 
mu'accele ve kanavatma tebe' iyyetle beher şehr on 
beş akçe icare-i müeccele i le havass-ı mukarrebin-i 
hazret-i şehriyariden devletlü Mehmed Ali Beğe
fendi hazretlerinün kethudaları es-Seyyid Tahir E
fendi ibn-i Halil'e canib-i vakfdan icar olınup 
Beşiktaş'da vakı' mutasarrıf o ldığı hanesine münasib 
meslekden ifraz olmarak cereyan itmek üzre zabt u 
tasarrufiyçün virilen temessük kayd olındı. 

Fl 13  Ca sene [ 1 ]253 [ 1 5  Ağustos 1 837] 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde Hasfu
run caddesinde 79 aded numrolu menzil derfinına 
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cari nısf masura ma-ı leziz ve mükerrer yetmiş 
dokuz ve yetmiş yedi ve seksen bir numrolu dört bab 
dekakin tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni mille
tinden Avrupa tüccarı Aşnak oğlı Mardros Efendi 
veled-i Mıgırdiç'ün ve derünlarına cari ma-i mezbur 
müstakıll Ömer Tahir Efendi ibn-i Halll'ün uhde
sinde iken muma ileyh Ömer Tahir Efendi vefat idüp 
nısf masura ma-i leziz mahdumları Mehmed Şevket 
ve Seyyid Ham ve Seyyid Mehmed Raşid efendilere 
intikaliyle mCıma ileyh Mardros Efendi'ye ferağınun 
icrası 3 Ş sene [ 12]82 tarihiyle müverrah mukteza 
i ' lamında gösterilmiş olmağla ol vechile ma-i 
mezkur ve menzil ve dekakin muma ileyh Mardros 
Efendi'nün uhdesinde oldığı halde mu' ameleli arz-ı 
hal ve mazbata ve harita mucebince bağçe ma
hallinden bi ' l-ifraz alıara ferağ eylediği misillü 
mezkur menzil ve dekakin ve ma-i mezkCırı dahi 
rızasıyla Rum milletinden Beşiktaş sakinlerinden 
Sarraf Andon veled-i Yorgi Sorla'ya kat'iyyen ferağ 
u kasr-ı yed olınmağla virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fl 25 Teşrin-i evvel sene 1 300 [6 Kasım 1 884] 

161515 Halil Ağa 'nın Tophane sakinlerinden Seyyid 
· Hasan Ağa 'ya ferağ ettiği Sultan I. Mahmud Han 

vakfina ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkur cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Evvel vakf-ı şeritinden olmağla şerh 
virildi. 

[Derkenar] Ma-i mezkCır mCıma ileyh Seyyid Hasan 
Ağa'nun Tophane'de İlyas Çelebi mahallesinde ha
nesine cereyan itmek üzre olmağla(?) şerh virildi. 

Derun-ı temessükde mezkur nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Ham Ağa ibn-i Ham mutasarrıf ol
dığı ma-i mezkCırı kendü hüsn-i rızasıyla Seyyid 
Hasan Ağa ibn-i Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ma-i mezkur merküm Seyyid Hasan Ağa'nun 
defter-i vakf-ı şeri'fde uhdesine kayd olınmış aldığın
dan işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı gurre-i Muharrem sene [ 12]58 [ 1 3  Şubat 1 842] 
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Müma ileyh Seyyid Hasan Ağa ibn-i Mehmed ma-i 
mezkfuı kendi rızasıyla Tophane-i amire mirliva
lanndan atüfetlü Seyyid Mehmed Besim Paşa ibn-i 
Osman ile zevcesi Şemsisara Kadın ibnet-i Abdul
lah'a ber veeh-i münasafe ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ma-i mezkür icra-yı kadimi olan Tophane'de İlyas 
Çelebi mahallesinde m enzilinden munkatı ' olarak 
Flrüz Ağa mahallesinde müma ileyhimanun menzil
lerine cereyan eylemek üzre defter-i vakfda ma-i 
mezkür müma ileyhima Seyyid Mehmed Besim Paşa 
ve zevcesi Şemsisara Kadın uhdelerine kayd olınmış 
oldığından işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 14 R sene [ 1 ]258 [25 Mayıs 1 842] 

Nısf masura ma-i lezizün nısf hisse-i şayi'asına 
mutasarrıf olan Besim Paşa ibn-i Osman bila veled 
fevt olup hisse-i mezkür mahlül ve canib-i vakfa aid 
ve raci '  o ldığından ba k�iime-i mezad 
lede' l-müzayede üç bin yedi yüz elli guruş mu'ac
cele ile icarına tali b olan Mabeyn-i hümayün ma 'rü
zat müdiri Seyyid Abdülhamid Beğefendi ibn-i 
el-Hacc All uhdesinde karar ve karar-dadesi ve 
nizarnı üzre makam-ı nezaret-i eellle-i Evkaf-ı hü
mayündan ba defter-i arz lede' l-istizan irade-i 
seniyye-i cenab-ı mülükane milcebince icanna 
müte'allık ve şeref-sudür buyurılmış olmağla ol 
vechile meblağ-ı mu'accele-i mezbürun gayr-i ez 
rüsümat-ı adi kusürı fi 27 Temmuz sene [ 1 2]79 
tarihiyle teslime-i hazine-i Harerneyn-İ muhtere
meyn kılındığı kaimesi üzerine Sergi'den sürh ile 
fürü-nihacte ve Tahsilat'dan işaret kılınmış olmağla 
ol vechile hisse-i mezkür müma ileyh Seyyid 
Abdülhamid Efendi ibn-i el-Hacc All uhdesine ve 
icare-i kadimesi olan şehriyye yiğirmi akçeden 
hissesine isabet iden şehriyye on akçe icare-i 
müeccele ile icar ve ol dahi isticar ve kabul itmeğle 
ol vechile nısf an nısf hisse ma-i leziz defter-i vakfda 
uhdesine kayd olmarak müma ileyh Abdülhamid 
Efendi'nün zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 5 Ra sene [ 1 ]280 [2 1 Ağustos 1 863] ve fi 8 
Ağustos sene [ 1 2]79 [20 Ağustos 1 863] 

Nısf masura ma-i lezizün nısfına mutasarrıfe olan 
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Besim Paşa halilesi Şemsisara Hanım müteveffıye 
olup ma-i mezkür bir nefer kebir oğlı Mehmed 
Ragıb Beğ'e ba'de' l-intikal müma ileyh Ragıb Beğ 
dahi fevt olup ma-i mezkCır iki nefer eviadı Osman 
Rifat Efendi ve Besime Hanım'a kezaJik 
ba'de' l-intikal muma ileyhimadan Osman Rif'at 
Efendi ma-i mezkürda olan hissesini Abdülhamid 
Efendi zevcesi Hediyye Hanım bint-i el-Hacc 
Osman'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek bu sü
retde nısf masura ma-i lezizün nısfı muma ileyh 
Abdülhamid Efendi'nün ve nısf-ı diğeri dahi muma 
ileyhün zevcesi Hediyye Hanım ile müma ileyha Be
sime Hanım'un uhdelerine kayd olmarak virilen te
messük işbu mahalle kayd olındı. 
Fı 10 R sene [ 1 ]288 ve fi 1 6  Haziran sene [ 1 2]87 [ 1 8  

Haziran 1 87 1 ]  

Nısf masura ma-i lezizün dört hisse i 'tibariyle bir 
hissesine mutasarrıfe olan Besime Hanım bint-i 
Mehmed Ragıb tarafından ba hüccet-i şer' iyye vekili 
Divan-ı alıkam-ı adliyye mümeyyizanından rif'atlü 
İsma'il Hakkı Beğ mezkür hisseyi bi' l-vekale his
sedarı Ma'rüzat-ı rikab me 'mürı es-Seyyid Abdül
hamid Efendi ibn-i el-Hacc Ali'ye kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fi 8 Ra sene [ 1 ]289 [ 1 6  Mayıs 1 872] Fi 4 Mayıs 
sene [ 1 2)88 [ 1 6  Mayıs 1 872] 

Nısf masura ma-i mezkura dörder hisse i 'tibariyle 
üçer hissesine Abdülhamid ve birer hissesine zevcesi 
Hediyye Hanım mutasarrıf oldukları halde muma 
ileyhimanun veratlarıyla iki nefer evladlarına intikali 
lazım gelmiş ise de şimdilik bir neferi intikille rağbet 
itmediğinden diğer bir neferi Hadice Şerife Hanım'a 
aid yarımşar hissesinün intikali ba'de' l-icra muma 
ileyhimanun rızasıyla dört hisse i ' tibariyle bir his
sesini Hasan Rıza Efendi ibn-i Hacı Mustara'ya ve 
üç hissesini zevcesi Hadice Binnaz Hanım ibnet-i 
Süleyman'a ferağ. 

Fı 24 Haziran sene [ 1 ]306 [6 Temmuz 1 890] 

Nısf masura ma-i mezkCırun nısf hissesi dahi diğer 
bir nefer evladı Ayişe Aliyye Hanım'a ba'de' l-intikal 
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anun dahi bila veled vukü'-ı vefatma mebni nısf 
hissesi canib-i mahl"Ulden bi ' 1-müzayede takarrur 
iden mu ' accele ile etibba-yı hazret-i şehriyariden 
Ferik sa ' adetlü Arif ve Hadaik-ı şahane müfettişi 
Reş!d Paşalar ve Mabeyn-i hümayfın ve Hazine-i 
hassa-i şahane da'va vekili atı1fetlü Raif Beğ ve 
kurena-yı hazret-i şehriyariden Ragıb beğefendiler 
hazeratına seviyyen !car olmdığından zabt u tasar
ruflarını mübeyyin virilen sened-i hakan! kayd olm
dı . 

Fi ı ı Şubat sene [ ı ] 3 1 0  [23 Şubat ı 895) 

161611 Züleyha Kadın 'ın Seyyid Mehmed Arif 
Ağa ya ferağ ettiği Sultan L Mahmud Han vakfına 
ait yarım masura suyun daha sonra Mehmed Raif 
Ağa 'nın eline geçtiğine dair. 

[Der kenar] M uma ileyh Mehmed Arif Ağa'nun işbu 
nısf masura ma-i lez!zinden başka nısf masura ma-i 
lez!zi dahi olup işbu hıdmetde mukayyed olmağla 
şerh virildi. 

Cennet-mekan merhum ve mağfürun leh Sultan 
Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün 
mahmiyye-i İstanbul'da Ayasofya-i kebir cami '-i şe- 1 

r!fi cidarı ittisalinde vakı' hasbeten li , Ilahi te ' ala mü
ceddeden ihyasına muvaffak oldukları kütübhane-i 
vala ve imaret-i mu 'alla ve hayrat-ı saireleri evkaf-ı 
eellleleri mülhakatından vakıf-ı müşarun ileyh 
hazretlerinün valide-i muhteremeleri cennet-mekan 
merhüme ve mağfürun leha Valide Sultan tabe se
raha hazretlerinün Galata'da Beğoğlı nam mahallde 
kain bina ve ihya huyurdukları maksimine cereyan 
iden ma-i lez!zden olmak üzre nısf masura ma-i 
lez!ze mutasarrıf olan Züleyha Kadın ibnet-i 
Abdullah mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkürı 
es-Seyyid Mehmed Arif Ağa ibn-i el-Hacc Ab
dülkadir'e feragat itmeğle ma-i lezlz-i mezkfir 
mutasarrıf o ldığı menzilden munkatı ' olarak Lale
liçeşme ittisalinde tahta meslekden ifraz ve Bab-ı 
cisr nezdinde Yeşil direk hammarnma i cra olmmak 
üzre defter-i evkiif-ı şerifde ma-i leziz-i mezkfir 
mfima ileyh es-Seyyid Mehmed Arif Ağa'nun 
uhdesine kayd olınmış oldığından hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 
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Fi gurre-i S sene [ 1 ]257 [25 Mart 1 84 1 ]  

Hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-ı 
lezize mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed Arif Ağa 
mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i mezkurı hüsn-i 
rızasıyla Mehmed Raif Ağa bin Ali'ye ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ma-i mezkfır mecra-yı kadimi olan 
Yeşildirek hammamından bi' l-ihrac münasib ma
hallden ifraz olınup Kasım Paşa'da kain Büyük
hammam'a cereyan itmek üzre hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı . 

Fi gurre-i Muhenem sene [ 1 ]266 [ 1  7 Kasıml 849] 

161612 Çıracıoğlu Minal'bı Mıgırdiç 'ten alıp 
Taksim 'deki evine bağlattığı Mihrişah Valid e 
Sultan vakfına ait yarını masura suyu daha sonra 
Maryenı 'e ferağ ettiğine dair. 

Merhurne ve mağfGrun leha cennet-mekan 
firdevs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet serahu 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Bağçe 
karyesi kurbıncia Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
mahallde vakı' Bend-i kebir'leri ma-i lezizinden 
Beğoğlı'nda kain makserne cari ma-i lezizden 
Taksim civarında hanesine ıcra itmek üzre 
kanavatma tebe'iyyetle beher şehr altmış akçe 
icare-i rnüeccelelü bir masura ma-i lezizün nısfına 
bir kıt 'a temessük mi'ıcebince mutasarrıf o lan 
Mıgırdiç veled-i Mardros zimmi mutasarrıf oldığı 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı kendi rızasıyla 
Çıracıoğlı Minal veled-i Avakim zirnıniye feragat ve 
kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfır hissedarı yedinde 
olan temessükden ifraz olınarak nısf masura ma-i 
leziz-i mezkur kadimi vechile mesfı1r Çıracıoğlı 
Minal zimminün Taksim civarında mutasarrıf oldığı 
hanesine cereyan itmek üzre beher şehr otuz akçe 
i care-i müeccele ta 'yinle virilen ternessük kayd 
o lındı . 

Fi 20 C sene [ 1 ]  258 [29 Temmuz1 842] 

Derun-ı temessükde muharrer beher şehr otuz akçe 
icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezize mutasar
rıf olan Minal veled-i Avakim zimmi kendi rızasıyla 
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hanesinden bi' l-ihrac Beğoğlı'nda Arslan ağzı nam 
mahallde terazlıdan bi' l-ifraz mahall-i mezkfirda 
hanesine cereyan itmek üzre Devlet-i aliyye re 'aya
sından Katelik milletinden Kuyumcı Karakaşoğlı 
Avanis zevcesi Maryem nasraniyye ibnet-i Terzi(?) 
Agop zirnıniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 8 Receb sene [ ı  2]65 [3 ı Mayıs ı 849] 

161613 Lozika 'nın Serpohi 'den alıp Beyoğlu 'ndaki 
evine bağlattğı Sultan I. Mahmud Han vakfina ait 
yarım masura suyun daha sonra varisieri tarafın- " 
dan Küçükoğlu Bogos 'aferağ edi/diğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel Hibe 
serahu hazretlerinün vakfı mülhaıditından ve vakıf-ı 
müşarun ileyhün valide-i macideleri Valide Sultan 
tabe seraha hazretlerinün Beğoğlı nam mahallde 
müceddeden bina huyurdukları taksimine cari ma-i 
lezizden olmak üzre bir masura ma-i lezize bir kıt 'a 
temessük natık oldığı üzre mutasarrıfe olan Serpohi 
bint-i Artin nasraniyye tarafından Malkon ve Tatyos 
Rahib ihbarlarıyla vekili olan Zakarya Rahib 
bi' l-vekale ma-i mezkfirun nısf masurasını Beğoğ
lu'nda Ağa cami' -i şerifi kurbında menziline i cra 
olmmak üzre Lozika bint-i Corci nasraniyyeye ferağ 
u kasr-ı yed iderek nısf masura ma-i leziz temessük-i 
atikden bi ' l-ifraz icare-i kadimesi olan şehriyye otuz 
akçe ile mersfime Lozika bint-i Corci nasraniyyenün 
defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd olmarak zabt u 
tasarrufiyçün virilen temessük kayd olındı. 

Fi 7 Za sene [ ı ]  257 [2 1 Aralık 1 84 1 ]  

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Lozika 
bint-i Corci müteveffiye olup ma-i leziz-i mezkfir 
kebir oğulları Floromon(?) ve Corci ve Andon ve 
Atvar ve Sezar ve Alfons ve Olef ve Alfred ve 
Cozef(?) ile kebire kızları İrone ve Papa(?) ve 
İnene(?) ve Floman ve Anora(?) ve Maryem nam on 
beş nefere ba'de'l-intikal evlad-ı merkürounun her 
birerleri taraflarından Taksim suyolcılarından All 
Ağa ve Mustafa Kalfa şehadetleriyle ferağa vekilieri 
olan Galata'da Çukacı Oseb veled-i Ohannes 
bi' l-vekale derfinına cari oldığı hane ile beraber 

23 

161613 



24 

16/614 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

tebe ' a-i Devlet-i aliyyeden Küçükağlı Bogos ve(?) 
Andon uhdesine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile ma-i mezkurun defter-i vakf-ı şerifde 
merkürnun uhdesine kayd olmması ve idire-i 
senevisi olan şehriyye otuz akçe senevi on beş 
guruşa ibiağı Haremeyn varidatından derkenar 
olmarak ol vechile ma-i leziz-i mezkur defter-i 
vakf-ı müşarun ileyhde senevi on beş guruş icare-i 
müeccele ile merküm Küçükağlı Bogos'un uhdesine 
kayd olmarak zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi gurre-i Za sene 1278 [30 Nisan 1 862] 

161614 Eva 'nın Serpohi 'den alıp Beyoğlu 'ndaki 
evine bağlattğı Sultan I. Mahmud Han vakfına ait 
yarım masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han aleyhi sicalü'r-rahmeti ve' l-gufran hazretleri
nün vakf-ı şerifi suyından bir masura ma-i lezizün 
nısf masurası bi ' l-ifraz müceddeden tahrir alınmış 
olan temessüke nakl olmarak baki nısf masura ma-i 
leziz dahi mutasarrıfesi Serpohi bint-i Artin 
nasraniyye tarafından Melkon ve Tatyos Rahib 
ihbarlarıyla vekili olan Zakarya Rahib bi ' l-vekale 
nısf masura ma-i leziz-i mezkurı şehriyye otuz akçe 
i care ile Ağa cami' -i şerifi civarında menziline 
cereyan itmek üzre Eva bint-i Ağyea nasraniyyeye 
ferağ u kasr-ı yed iderek ol vechile nısf masura ma-i 
mezkur mersume Eva nasraniyye uhdesine defter-i 
vakf-ı şerifde kayd alınmış aldığından hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 7 Za sene [ 1 ]257 [2 1 Aralık 1 84 1 ]  

Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-i 
leziz-i mezkura mutasarrıf olan Eva bint-i Ağya 
nasraniyye ma-i leziz-i mezkürı rıza ve iradetiyle 
Ağa cami'i  civarında kain mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve 
Ermeni telifesinden Maryem bint-i Ohannes 
nasdiniyyeye ferağ u kasr-ı yed eylediğini havi nısf 
masura ma-i leziz-i mezkur mersume Maryem bint-i 
Ohannes nasraniyyenün menziline cereyan itmek 
üzre hamiş-i temessükişbu mahalle kayd olındı. 
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Fı gurre-i Ş sene 1265 [22 Haziran 1 849] 

Beğoğlı'nda Cadde-i kebirde yetmiş bir numro ile 
murakkam bir bab menzile cari hamiş-i temessük
demuharrer nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Barutcıbaşı-yı esbak Bogos Beğ zevcesi Maryem 
bint-i Ohannes müteveffiye olup kebir oğullan 
izzetlü Arakil ve Simyon ve Mardros ve Ohannes ve 
Mıgırdiç ve Agop beğler ile kebire kızları Nartohi ve 
Menfagni(?) ve Tönik'e(?) yedi bin beş yüz guruş 
kıymetle ba'de' l-intikal muma ileyhimden Arakil ve 
Simyon ve Mardros ve Agop beğler ile Menfagni(?) 
Hanım bi'z-zat ve Ohannes Beğ tarafından Lutfi 
Efendi ibn-i Ömer ve Yazıcı Kigork veled-i Karabet 
şehactetleriyle ferağa vekili Simyon Beğ bi ' l-vekale 
ve muma ileyh Mıgırdiç Beğ ile Nartohi Hanım'un 
taraflarından vekili izzetlü el-Hacc Hüseyin All 
Efendi ibn-i el-Hacc Tahir bi ' l-vekale hissedarları ve 
karındaşları Tönik(?) Hanım'a kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nı sf masura ma-i leziz-i 
mezkurun intikal ve ferağı bi' l-icra ma-i mezkfir 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
icare-i kadimesinün nizarn ve emsali misillü senevi 
on beş guruşa ibiağıyla şiraen ve intikalen mfima 
ileyha Tönik(?) Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd olınmış olmağla virilen hamiş-i te
messük işbu mahalle dahi kayd olındı . 
Fı 14  Rebi'u'l-evvel sene [ ı 2]89 [22 Mayıs ı 872] ve 
fi ı ı Mayıs sene [ 12]88 [23 Mayıs 1 872] 

161711 Musahib Halim Ağa 'dan varisierine intikal 
eden Sultan I. Mahmud Han vakfina ait bir masu
ra suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han hazretlerinün 
Bend-i cedid'inden bir masura ma-i leziz Musahib-i 
hazret-i şehriyari Halim Ağa hazrederine ihsan-ı 
şahane buyurılmış aldığından bir masura ma-i mez
kfir münasib meslekden ifraz ile muma ileyhün Fın
dıklı'da kain hanesine cereyan eylemek üzre viri1en 
temessük kayd olındı. 

Fi 22 Z sene [ 1 ]257 [4 Şubat 1 842] 
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Müma ileyh Halim Ağa fevt olup ma-i mezkfır sulbl 
keb1r oğulları Mehmed ve Yahya beğlere adiyen 
ba'de' l-intikal kable't-tahr1r Yahya Beğ dahi fevt 
olup intikalen mutasarrıf aldığı nısf masura ma-i 
mezkur sağire kerimesi Mevhibe Hanım'a kezalik 
ba'de'l-intikal ancak muma ileyh Mehmed Beğ 
mutasarrıf o ldığı nısf masura ma-i mezkurı senevi on 
beş guruş icare-i müeccele müceddeden ta'y1n 
iderek rızasıyla alıara ferağ u kasr-ı yed eylediği şerh 
virildi. 

Fı gurre-i N sene 1273 [25 Nisan1 857] 

Müma ileyha Mevhibe Hanım ibnet-i Yahya 
Ağa'nun tesviye-i umfuına ba hüccet-i şer'iyye 
vasiyy-i mansubesi Emine Hanım ibnet-i Abdullah 
tarafından ferağa vekili olan Mehmed Efendi ibn-i 
el-Hacc Ham bi' l-vekale rızasıyla nısf masura ma-i 
mezkurı mecra-yı kad1mi olan Fındıklı'da kain 
haneden bi ' l-ihrac Beşiktaş'da Serencebeğ yoku
şında vakı' konağa cereyan i tmek üzre Maliyye hazı
nesi sergi muhasebesinde refik-i evvel fütüvvetlü 
Abdullah Efendi bin Osman'a kat'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle şerh virildi . 

Fı 1 5  Za sene 1274 [2 Ocak 1 858] 

161712 Tasarruflarmdaki acı suları Dolmabah
çe 'deki Tüfekhane vapuruna bağlanan Enderun 
nazırı Mehmed Sadık Efendi ile Şükrü Paşa 'ya 
Mihrişah Valide Sultan vakfından yarımşar masu
ra su verildiğine; Şükrü Paşa 'nın söz konusu yarım 
masura suyun yarım hissesini daha sonra eşi Şerife 
Ayşe Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

Enderfın-ı hümayün nazırı devletlü es-Seyyid 
Mehmed Sadık Efendi hazretlerinün sahilhfmelerine 
ve Salıbazan'nda vakı' atufetlü Şükrl Paşa hazret
lerinün sahilhanelerille cari olan ma-i telh akdeınce 
ba irade-i seniyye-i şahane Dolmabağçe'de hlin 
Tüfenghiine vapurına ba ta'y1n icra kılınmış ve 
mu'adil olmak üzre merhume ve mağfürun leha 
cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün bendieri ma-i lez1zinden olarak müşa
run ileyhima hazeratınun sahilhanelerille icare-i mü-
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Müma ileyh Şükri Paşa hazretleri nısf masura ma-i 
leziz-i mezkCırun nısf hissesini halilesi Şerife Ayişe 
Hanım ibnet-i Hüseyin'e kasr-ı yed itmeğle defter-i 
vakfda nısf masura ma-i mezkfir ber veeh-i müna
safe uhdelerine kayd olınmağla hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 27 M sene [ 1 ]258 [ l l Mart 1 848] 
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161713 Tasarruflarındaki acı suları Dolmabah
çe 'deki Tüfekhane vapuruna bağlanan Enderun 
nazırı Mehmed Sadık Efendi ile Şükrü Paşa 'ya . .  

161713 

Mihrişah Va/ide Sultan vakfından yarımşar ma- ;rf:,�t�/��:,��-ef'!.,.Q...ij���<��-:-'.k?"'��!fl�;,, 
sura su verildiğine; Mehmed Sadık Efendi 'nin ve- �iv��_, (,;. e,-;,�,;t�;t,·'{;ı����;/'?�' ��� 
fatı üzerine varisierine intikal eden söz konusu :l�:·�v-,...,_.��.�,;.ı;.;2:v ��- e,?);e/ı�i�.;;;f:;_ , "'�tl 
suyun varisieri tarafından Şükrü Paşa 'ya ferağ ;�'���v .. •,ces ı ":";ı., ����· .P)�:el.,,  ;,J ·,.!';I ;:.;-r: 

J-tn .tl· ı. :vb ,.ıeJ � /. .. • • . .  ,. ' ...-....- ..,.....Q edi/diğine dair. .cd.-� r..ie,:;, IH '  �W-t.J• ,....J'"'f.!..� �.Jı• J,�ı.,.. �-c--""''t-..;.: . �\..J "��J vo��(/\1� ....Al ı, .  ·": 
Enderfin-ı hümayfin nazırı devletlü Mehmed Sadık :t<:�lx�.. 1'�\_\;.��:-::;.[��� 
Efendi hazretlerinün Fındıklı'da kain sahilhanelerine --��-t�"\_ !_\�;.�.;�;}�\\"�. 
ve atfifetlü Şükri Paşa hazretlerinün sahilhanelerine :'i.�-�\\. '?-·\\ \1 ;�\ �\ 
cari ma-i telh akdeınce ba irade-i seniyye-i şahane · �X-�:\-.: ..:v.\�\\:l-�-�� �, 
D ı b - 'd k� · T"fı h� b� ' A  ı; �;  .. \:. '<. L �� � � \..._.. �'\ ·\. �" 
. o� ma agçe e aın �u .

eng ane :.apurına � ta yın '\\) t\ � �·&:\''t�·.-\>'--'i.. 
ıcra kılınmış ve mu'adıl olmak uzre merhume ve ��t·\l:t_� \ \\:'ç, �.\\.\,\.,.\"-
mağfı1run leha cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan ',.\�\.�\ \:�·: ·\;;�.\\.\\:� <: "'  ü1bet seraha hazretlerinün bendieri ma-i lezizinden '\\ \t-.:�· \,\\\. 
olarak müşurun ileyhima hazretlerinün sahilhane- ,, -

leriyle icare-i müecceleleriyle yarımşar masura ma-i 
leziz i ' ta olınmış o ldığından mezkCır ma-i telhe 
mu'adil olarak müşarun ileyh Sadık Efendi hazretle-
rinün nısf masura ma-i leziz defter-i vakf-ı şerifde 
uhdelerine bi' l-kayd tasarrufını havi virilen temes-
sük kayd olındı. 

Fl 1 9  Z sene 1257 [ 1 Şubat 1 842] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan müma ileyh 

7 sahilhanelerine 
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es-Seyyid Mehmed Sactık Efendi ve:ffit idüp ma-i 
lezlz-i mezkfir sulbiyye keblre kerimesi Ayişe 
Sıddika ve sağ!re kerlmeleri Şerlfe Ayişe Sıddlka ve 
Şerife Fatıma Hayriyye hanımıara ba'de' l-intikal 
sağırelerün valideleri ve ba hüccet-i şer ' iyye vasiy
yeleri Safiyye Hanım bint-i Abdullah tarafından 
vekil-i müseccel-i şer' iyyesi Hazine-i hümayun kapu 
çukadarı Mehmed Hurşid Ağa bin Abdullah 
bi ' l-vekale ve keblre-i muma ileyha bi ' l-asaıe ma-i 
leziz-i mezkfirı rızalarıyla Alıkam-ı adliyye a'zasın
dan ati'ıfetlü Şerif Mehmed Paşa hazretlerine ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

F1 25 Receb sene 1267 [27 Mayıs 1 8 5 1 ]  

Vakf-ı müşarun ileyhadan olmak üzre bin iki yüz elli 
sekiz gurre-i Muharrem tarihiyle müverrah diğer te
messük mikebince yarım masura ma-i lezlz dahi 
müteveffa-yı muma ileyh Mehmed Sadık Efendi'nün 
bala-yı hamişde muharrer aldığı üzre eviadları 
ferağından müşarun ileyh Şerif Mehmed Paşa haz
retlerinün uhdesine kayd olınmağla cem'an bir ma
sura ma-i lezizi aldığı işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 25 Receb sene 1267 [27 Mayıs 1 8 5 1 ]  

1 61714 Midilli muhassılı Salih Bey'in Ataullah 
Efendi ile eşinden alıp Fındıklı 'daki evine bağ
lattığı Sultan L Mahmud vakfina ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Nakl 
Ortaköy hıdmetine nakl. 

Hudavendigar Gazi Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
aleyhi sicalü' r-rahmeti ve' l-gufran hazretlerinün 
istanbul'da Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi cidarı 
ittisalinde vakı' kütübhane-i vala ve imaret-i amire-i 
mu 'alla ve hayrat-ı saire-i eellleleri evkaf-ı şerifleri 
mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün 
valide-i macİdeleri cennet-mekan merhume ve 
mağfi'ırun leha Valide Sultan tabet seraha hazret
lerinün malıruse-i Galata haricinde Beğoğlı nam 
mahallde müceddeden bina ve ihya huyurdukları 
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maksern-i valalarına cereyan iden ma-i lezi'zden 
Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak oldukları 
Bend-i kebi'r'ün nezdinde vakı' Ataullah Efendi ile 
halllesi Azize Hanım bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye ile 
malikler oldığı yarım masura ma-i lez1zi Midillü 
muhassılı ve Dergah-ı ali kapucıbaşılarından atfifetlü 
Salih Beğ'e bin beş yüz guruşa ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle nizam-ı müstahsenesine nazaran derun-ı 
hüccet natık oldığı oldığı8 üzre asrında Saray-ı atık 
teberdarları kethudası Mehmed Ağa ibn-i Mustafa 
Bağçeköyi kurbında Valide Sultan havzı altınde 
vakı ' derun-ı vadi'de hafr itdirdiği abar-ı müteferrika 
hafr ve tahte' l-arz lağmdan cem' u tahsll olınan 
yarım masura ma-i lezi'zün vakf-ı müşarun ileyhün 
Tophane taksimine cari ma-i lezi'z tarikına cereyan 
itmekde aldığından şehriyye on beş akçe icare ta'yin 
ü tahsis ile mfıma ileyh Salih Beğ'ün uhdesinde kayd 
ve Fındıklı'da kain hanesine cereyan itmek üzre zabt 
u tasarrufiyçün virilen temessük kayd olındı. 

Fi 23 L sene [ 1 ]256 [ 1 8  Aralık 1 840] 

Müşarun ileyh Salih Paşa hazretleri mutasarrıf oldığı 
ma-i lezizi Fındıklı'da kain mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre hüsn-i rızasıyla müteveffa Kara 
İbrahim Paşa halllesi Emine Fi'ruze Hanım bint-i 
Hacı Şa'ban'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i te
messük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 2 1  R sene 1 27 1  [ 1  1 Ocak 1 855]  

Nısf masura ma-i lezi'ze mutasarrıfe olan merhume 
İbrahim Paşa'nun halilesi Emine Firuze Hanım bint-i 
Hacı Şa'ban mutasarrıfe oldığı ma-i leziz-i mezkfırı 
konağıyla beraber Saray-ı hümayfından muhrec if
fetlü Mümtaz Hanımefendi bint-i Abdullah'a ferağ 
olınmağla işbu mahalle kayd olındı. 

Fi' 7 Receb sene [ 1 ]274 [22 Şubat 1 858] 

Fındıklı'da Molla Çelebi mahallesinde Molla bayırı 
zakağında muhterik arsa derunına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan mfıma ileyha Mümtaz 
Hanım mutasarrıfe oldığı ma-i mezburı mecra-yı 
kadiminden bi' l-ihrac Ortaköy'de Taşnerdüban'da 
Pişmişoğlı zakağında dört numrolu haneye cereyan 
itmek üzre devletlü necabetlü Süleyman Efendi 

8 "oldığı" mükerrerdir. 
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hazrederine ferağ olınmağla virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd olındı . 

F1 10 Ağustos sene [ 1 ]301 [22 Ağustos 1 885] 

161811 Katib Salih Efendi'nin Mir Halil Akif'den 
alıp Kasımpaşa 'daki evine bağlattığı Sultan I. 
Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Kasım Paşa'da. 

Cennet-mekan merhum ve mağffirun leh Sultan 
Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün 
Beğoğlu'nda makseme cereyan iden ma-i lezizden 
yiğirmi akçe icare-i müeccelelü nısf masura ma-i 
lezize mutasamf Mir Halil Akif ibn-i Ali Efendi 
tarafından Ahmed Ağa ve Ali Ağa ihbarlanyla 
ferağa vekil olan Osman Efendi bi' l-vekale ma-i 
leziz-i mezkurı hüsn-i rızasıyla Katib Salih Efendi 
ibn-i Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle Kasım 
Paşa'da Kurt Çelebi mahallesinde muma ileyhün 
hanesine cereyan itmek üzre defter-i vakfda uh
desine kayd olınrnış olmağla hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

F1 1 5  Ca sene [ 1 ]  257 [5 Temmuz 1 84 1 ]  

Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-i 
lezizün mutasamfı Katib Salih Efendi ma-i leziz-i 
mezkurı hüsn-i rızasıyla mahall-i kadimine cereyan 
itmek üzre Ruscuk hanedamndan Eyyub Beğefen
dizade sabıka S ilistre ve tevabi ' i  mal maF müdiri 
rütbe-i rabi 'a  ashabından fütüvvetlü Nu 'man 
Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed iderek hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

F1 14 Muharrem sene [ 1 ]264 [28 Ekim 1 852] 

M uma ileyh Nu 'man Efendi mutasamf o ldığı nı sf 
masura ma-i leziz-i mezkurı mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre hüsn-i rızasıyla Tersane-i ami
rede bahriyye yoklaması hacegan-ı Divan-ı hüma
yundan Mümeyyiz Ahmed Rif'at Efendi bin el-Hacc 
Mehmed Emin'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

9 "mal" mükerrerdir. 
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Fi 1 6  Ra sene [ 1 ]269 [28 Aralık 1 852] 

Muma ileyh Ahmed Rif'at Efendi ibn-i el-Hacc 
Mehmed Emin fevt olup ma-i mezkur sulbi kebire 
kerimesi Şerife Züleyha Hanım ve sulbiyye sağire 
kerimesi Zekiyye Hanım'a ba'de' l-intikal mfıma 
il ey h Mehmed Sa' deddin Efendi ve Şerif e Züleyha 
Hanım hisselerini bi' l-asale ve sağire-i mezbure 
Zekiyye Hanım'un hissesini dahi validesi ve ba 
hüccet-i şer' iyye vasisi Şerife Emine Hanım 
bi ' l-vesaye derfinına cari hanesiyle beraber Tersane-i 
amire jumal odası ketebesinden el-Hacc Mehmed 
Tahir Efendi ibn-i el-H�icc Mehmed Arife kat'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimi olan kasaba-i Kasım 
Paşa'da Kurt Çelebi mahallesinde kain haneye kema 
kan cereyan itmeğle emsalleri misillü ma-i mez
kurun iciire-i seneviyyesi olan iki guruşun on beş 
guruşa ibiağı Harerneyrı varidat derkenanndan 
anlaşılmış olmağla ol vechile nısf masura ma-i 
mezkur ber minval-i muharrer muma ileyh el-Hacc 
Mehmed Tahir Efendi'nün defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd olınmış olmağla işbu mahalle dahi 
kayd olındı. 

Fı gurre-i Ş sene 1 274 [ 1  7 Mart 1 858] 

161812 Zekiye Hanım 'ın mirasen kendisine intikal 
eden Sultan /. Mahmud vakfına ait bir masura 
suyu yarımşar masura olmak üzere Hacı İbrahim 
Ağa ile H afız H asan Ağa ya ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan merhum ve mağffırun leh Sultan 
Mahmud Han-ı Evvel tabe seriihu hazretlerinün 
Ayasofya-i kebir cami ' -i şerifi cidarı ittisalinde 
müceddeden bina ve ihya huyurdukları kütübhane-i 
viiiii ve imiiret-i amire ve hayrat-ı saireleri vakfı 
mülhakatından ve vakıf-ı müşarun ileyhün valide-i 
macİdeleri merhfıme ve mağffırun leha Valide Sultan 
hazretlerinün Beğoğlı nam mahallde müceddeden 
bina ve ihya huyurdukları taksimine cari ma-i leziz 
tarikına Bağçe karyesi kurbında Viiiide havzı altında 
dere içinde Abdi Kethuda'nun hafr itdirdiği abar-ı 
müteferrika ve lağmdan cem' u tahsil itdiği suyından 
müfrez olarak bir masura ma-i leziz katması mevcfıd 
aldığından ma-i leziz-i mezkfırun mutasarrıf-ı lahıkı 
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Ahmed Nazif Efendi fevt olup ma-i mezkur kebire 
kerimesi Zekiyye Hanım'a intikal itmeğle muma 
ileyha dahi ma-i leziz-i mezkCıresini rızasıyla 
tarafından alıara ferağa vekili oldığı İsma'll Ağa 
ibn-i Hasan ve Mehmed Ağa ibn-i Ali şehadetleriyle 
sabit olan Osman Efendi ibn-i Nu 'man bi ' l-vekale 
ma-i leziz-i mezkCırun nısf masurasını Beşiktaş'da 
menziline cereyan itmek üzre el-Hacc İbrahim Ağa 
ibn-i Hasan'a ve nısf masurasını dahi Tophane'de 
Flrfiz Ağa mahallesinde menziline cereyan itmek 
üzre Hafız Hasan Ağa ibn-i Osman'a ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ma-i leziz-i mezkCırun nısf masurasını 
Beşiktaş'da menziline cereyan itmek üzre el-Hacc 
İbrahim Ağa ibn-i Hasan'un zabtiyçün taraf-ı 
vakfdan başkaca bir kıt 'a  temessüki virilmeğle nısf 
masura ma-i leziz dahi şehriyye altmış akçe icare-i 
müeccele ta'yiniyle muma ileyh Hafız Hasan 
Ağa'nun Tophane'de Firfiz Ağa mahallesinde 
menziline cereyan eylemek üzre virilen temessük 
kayd olındı. 

Fl 23 L sene [ 1 )257 [8 Aralık 1 84 1 ]  

161813 Cevri Usta 'nın Emine Hanım 'dan aldığı 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım masııra 
suyu Cihangir mahallesinde yaptırdığı çeşmeye 
bağlattığına dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretleri vakf-ı şerifi mülhakatından vali
deleri merhCıme Valide Sultan tabet seraha hazret
lerinün malırCıse-i Galata'da Beğoğlı nam mahallde 
müceddeden bina ve ihya huyurdukları taksimine 
cari Lankazade Mustafa Efendi ve İstanbul ağası Ali 
Ağa ve Şeyhülislam inezade merhumunun Havass-ı 
refı'a kazasına tabi ' Bağçe karyesi mukabelesinde 
Kestanelik derfinında hafr eyledükleri lağm-ı mü
te 'addidede müctemi '  altı masura ma-i tezizden 
Der-sa' adet'de Tahtaminare mahallesinde menziline 
cari nısf masura ma-i lezize ba silret mutasarrıf olan 
Emine Hanım ibnet-i İsma'll mutasarrıf oldığı ma-i 
mezkCırı Harem-i hümayilnda iffetlü Cevri Usta 
hazretlerine ferağ u kasr-ı yed idüp ve ma-i mez
kurun katması el-yevm menba ' ında mevcud olarak 
mahzu[r]dan salim oldığına binaen muma ileyha 
iffetlü Cevri Usta hazretlerinün Tophane'de Cihangir 
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mahallesinde Somuncıoğlı sukında bina eylediği 
çeşmesine cereyan itmek üzre nısf masura ma-i 
mezkfira beher şehr otuz akçe icare takdiriyle muma 
ileyha uhdesine kayd alınarak zabt u tasarrufiyçün 
virilen temessük kayd olındı. 

Fi 2 1  N sene 1258  [26 Ekim 1 842] 

161814 Beyoğlu sakinlerinden Sofi 'nin tasarruffun
da bulunan Sultan I. Mahmud Han vakfina ait bir 
masura suyun yarısını Zaylo ya ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakf-ı 
şerifi mülhakatından valideleri Valide Sultan vak
fından Galata'da Beğoğlı nam mahallde müceddeden 
bina ve ihya huyurdukları taksimleri ma-i lezizinden 
beher şehr otuz akçe icarelü bir masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Sofi bint-i Yani nasranıyye 
mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkUrun nısf masu
rasını uhdesinde ibka iderek baki nısf masurayı 
şehriyye on beş akçe icare ile temessük-i atikından 
bi'l-ifraz kendi iradetiyle Beğoğlı'nda menziline 
cereyan itmek üzre Zaylo bint-i Tomazi Çiçine nas
raniyyeye ferağ u kasr-ı yed itmiş idüğinden ol 
vechile ifrazı havi temessük-i atika şerh virilerek 
yedine bi ' l-i 'ta baki nısf masurayı şehriyye on beş 
akçe icare ile mersfime Zaylo bint-i Tomazi Çiçine 
nasraniyyenün zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
kayd olındı. 

Fi 9 L sene [ I ]  259 [ 1 3  Kasım 1 842] 

161911 Yorgancı Ömer Efendi'nin Ahmed Ağa 'dan 
alıp Maçka 'daki evine bağlattığı Sultan I. Mahmud 
Han vakfina ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud Han 
[aleyhi] sicalü' r-rahmeti ve' l-gufran hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Bend-i cedid'leri fazla
sından olarak münasib meslek kanavatma tebe'iyyet
le havass-ı mukarrebin-i hazret-i cihandariden atU
fetlü İzzet Beğefendi kethudiiları Ahmed Ağa'nun 
Kabataş'da A vni Efendi mahallesinde kain muta
sarrıf oldığı hanesine cereyan itmek üzre beher şehr 
otuz akçe icare-i müeccele ta'yinle nısf masura ma-i 

33 

16/8/4 

161911 



34 

16/9/2a 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı şerif-i hazret-i müşarun 
ileyhde mfima ileyh Ahmed Ağa'nun uhdesine kayd 
alınmış aldığından ol vechile ma-i mezkfir hane-i 
mezkfireye cereyan itmek üzre virilen temessük işbu 
mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 15 Ş sene [ 1 ]259 [ 10Eylül 1 843] 

Mfima ileyh Ahmed Ağa mutasarrıf oldığı nısf 
masura ma-i mezkfirı hüsn-i rızasıyla yorgancı 
esnafından Ömer Efendi bin Ömer'e ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ma-i leziz-i mezkfir mfima ileyhün Maç
ka nam mahallde kain hanesine cereyan itmek üzre 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 3  M sene [ 1 ]261 [22 Ocak 1 845] 

Mfima ileyh Ömer Efendi mutasarrıf oldığı nısf 
masura ma-i mezkfirı hüsn-i rızasıyla mehd-i ulya-yı 
saltanat devletlü ismetlü sultan-ı aliyyetü ' ş-şan haz
retlerinün başağalık hıdmet-i seniyyesiyle mübahi 
izzetlü Abdülgani Ağa'ya ferağ. 

Fi 7 L sene [ 1 ]264 [6 Eylül 1 848] 

Mfima ileyh Abdülgani Ağa mutasarrıf oldığı ma-i 
mezkfirı rızasıyla kurena-yı hazret-i şahaneden 
sa 'adetlü Eşref Beğefendi'nün pederleri Hasan 
Ağa'ya ferağ mahall-i kadimine icra. 

Fi 6 R sene [ 1 ]270 [6 Ocak 1 854] 

161912 Sofya 'nın Angeliko 'dan aldığı Sultan I. 
Mahmud Han vakfına ait bir masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Beğoğlu'nda Asmalımescidsakinlerinden Angeliko 
bint-i Naçyo nam nasraniyye hanesi tahtında kain 
çeşmenün ta 'miratı10 lazımesi bedeninden sekiz on 
bin guruş masrafla tesviye itmiş ve hıdmeti 
mukabelesinde kendüsine iktiza iden bir masura 
ma-i lezizün beş bin guruş mu 'accele ile i ' tasını 
Tophane-i amire feriki atfifetlü Paşa hazretleri 

10 ta'miriit-ı 
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taraflarından niyaz eylemiş ve fi ' l-hakika çeşme-i 
mezkür memerr mahallde olup teşneganun suyından 
faide-mend olmasına sebeb olarak şayan-ı müsa'ade 
görünmiş olmağla iktizasınun icrası husüsı Paşa-yı 
müşarun ileyh tarafından ba tezkire iş 'ar kılınmış ve · 
bu vechile ma-i lezizün bir masurası altışar bin guruş 
mu'accele ile Evkaf-ı hümayün hazinesinden çend 
nefer re' ayaya virildiği kuyüddan tebeyyün itmiş 
aldığından keyfiyyet mübarek ve mu'alla hak-i pay-i 
hümayün-ı hazret-i mülukaneden bi ' l-istizan zikr 
alınan bir masura ma-i lezizün altı bin guruş 
mu'accele ile i 'tası husüsına irade-i seniyye-i 
mülükane müte'allık ve erzan buyurıldığına binilen 
cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı San1 tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Bend-i cedid'leri fazlasından 
olarak ber muceb-i irade-i seniyye-i mülfikane bir 
masura ma-i leziz-i mezkur nasraniyye-i mesffirenün 
hanesine cereyan itmek üzre emsali misillü şehriyye 
altmış akçe i care-i müeccele ta 'yiniyle ol vechile bir 
masura ma-i leziz-i mezkur defter-i vakf-ı şerifde 
mesfı1re uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufiyçün 
virilen temessük işbu mahalle dahi kayd alındı. 

F1 8 B sene [ 1 ]259 [5 Ağustos 1 843] 

Mesffire Angeliko nasranıyye ma-i leziz-i mezkürı 
rıza ve iradetiyle Sofya bint-i Mengele Poça nasra
niyyeye ferağ u kasr-ı yed-gerde. 

F1 8 B sene [ ı ]259 [5 Ağustos ı 843] 

Sofya bint-i Mengele Poça nasranıyye mutasarrıf 
aldığı bir masura ma-i leziz-i mezkürun nısf 
masurasını işbu temessükden bi ' l-ifraz kema kan 
uhdesinde olarak diğer hanesine cereyan itmek üzre 
bir kıt'a  temessüke talibe ve ragıbe aldığından ol 
vechile nısf masura ma-i mezkur içün müceddeden 
bir kıt'a  temessük virildiği işbu mahalle şerh virildi. 

F1 ı 9 Z sene [ ı  ]265 [ 6 Kasım 1 849] 

Nısf masura ma-i leziz[ e] mutasarrıfe olan merküme 
Sofya bint-i Mengele Poça müteveffiye olup ma-i 
mezkfuı altı nefer evlildları Kastanca ve Mariya 
Dubra ile Kazmir ve Aleksandri ve Anton ve Luka 
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veledfm-ı İstefan Flori'ye adiyen ba'de ' l-intikal 
kendülerinün diyar-ı ecnebide olup ve bulındukları 
mahallerde mütemekkin Devlet-i aliyye 
şehbenderleriyle saire tarafından bi 't-tasdik Hari
ciyye nezaret-i celilesi canibinden temhir buyurılan 
bir kıt 'a vek�Uetname mı1cebince ferağa vekllleri 
olan Der-sa'adet'de mütemekkin tüccardan Paçento 
Döbini veled-i Bernardo bi' l-vekale nısf masura 
ma-i mezkı1rı mecra-yı kadimi olan el-yevm yiğirmi 
üç numralu haneye kema kan cereyan itmek üzre 
tebe'a-i Devlet-i aliyye Latin milletinden Tüccar 
Frankali veled-i Yani'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile ma-i leziz-i mezkur emsaline tatbikan 
icare-i kadimesinün senevi on beş guruşa ibiağı 
hususı Evkaf varidiltı derkenarından anlaşılmış 
olmağla ol vechile senevi on beş guruş icare-i mü
eccele ile nısf masura ma-i leziz-i mezkur defter-i 
vakf-ı şerifde merküm Frankali uhdesine kayd 
olınmış olmağla işbu mahalle dahi şerh virildi. 

Fı 4 Zi' l-ka'de sene 1279 [22 Nisan1 863] ve fi 10 
Nisan sene [ 1 2]79 [22 Nisan 1 863] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Tüccar 
Frankali veled-i Yani fevt olup dört nefer kebir 
eviadı Yani ve Dimitri ve Despino ve Fani'ye yedi 
bin beş yüz guruş kıymetle ba'de' l-intikal eviad-ı 
merkürnundan Fani intikalen mutasarrıfe oldığı 
hisse-i şayi ' asını mecra-yı kadimine kema kan cere
yfm itmek üzre hissedarları mezburı1n Yani ve Di
mitri ve Despina'ya kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed it
meğle virilen sened hamiş[ e] kayd o lındı. 

Fı 3 1  Kanun-ı evvel sene [ ı  )292(?) [ı 2 Ocak 1 877] 

Beğoğlı'nda Asmalımescid mahallesinde Mezarlık 
caddesinde kadimen yiğirmi üç el-yevm yiğirmi yedi 
numrolu sırf mülk bir bab menzil ile derı1nına cari 
nısf masura ma-i mezbı1ra mutasarrıf olan Latin 
milletinden Tüccar Yani ve Dimitri ve hemşireleri 
Despino bintan-ı Frankali menzil ve ma-i lezizi Yu
nan devleti tebe'asındanVertoraki zevcesi Arikili 
bint-i Dimitri'ye kat ' iyyen fediğ u kasr-ı yed itmeğle 
virilen sened-i hakani kayd o lındı. 

Fı 3 Eylül sene [ 1] 300 [ 1 5  Eylül 1 884] 
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161913 Hamalbaşı Toros 'un Manya 'dan alıp 
Beyoğlu 'ndaki evine bağlattığı Mihrişah Valide 
Sultan vakfıniz ait bir çuvaldız suyu daha sonra 
Emma(?) ya ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] İş bu suyun derün-ı temessük kaydı 
başka mahallde zühur ider ise bu kayd şerh virilece
ği. 

Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
vakfı suyından bir çuvaldız ma-i lezlzün malikesi 
Manya bint-i Bogos nasraniyye tarafından vekili 
camcı esnafından Salih Efendi ibn-i Ahmed 
bi' l-vekale Hammalbaşı Toros veled-i Bogos zirn
ıniye ferağ u kasr-ı yed itmiş aldığından beher şehr 
on beş akçe i care-i müeccele ta 'ylnle ma-i mezkfir 
kadlmi üzre Galata'da Beğoğlı nam mahallde hane
sine cereyan eylemek üzre hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd alındı. 

F1 8 B sene [ 1 ]259 [5 Ağustos 1 843] 

Bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan Manya 
nasraniyye bint-i Bogos tarafından vekili camcı 
esnafından Salih Efendi ibn-i Ahmed bi' l-vekale 
Hammalbaşı Toros veled-i Bogos zirnıniye feriiğ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkfir kadlmi 
üzre menzil-i mezkfira cereyan itmek üzre virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 29 C sene 1259 [27 Temmuz 1 843] 

Bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkfrra mutasarrıf olan 
merküm Hammalbaşı Toros veled-i Bogos rızasıyla 
bir çuvaldız ma-i mezkfrrı Beğoğlı'nda Dörtyol ağzı 
nam mahallde Kalafatcıbaşı Yunus Ağa 
mahallesinde kain hanesine cereyan itmek üzre 
Devlet-i aliyye tebe'asından Emma(?) bint-i Kas
par'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i mezkfir mezbfire Emma(?) bint-i Kaspar'un 
zabt u tasarrufını havi yedine virilen hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd alındı. 

(silik) 
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1 61914 Hermit 'in, eşi Hekim Espeçed(?) 'den kendi
sine intikal eden Sultan I. Mahmud Han vakfına 
ait bir masura suyu daha sonra Şura-yı Devlet 
azası Noryan(?) Efendi 'ye ferağ ettiğine dair. 

Hekim Espeçad(?) içün Beğoğlu'nda der-dest inşa 
olman haneye cereyan itmek üzre bir masura ma-i 
lez!zün bir masura ma-i lez1zün11 icrası husfisına 
irade-i seniyye-i hazret-i mülfikane müte'allık ve 
şeref-sünfih buyurılmış oldığına binaen ma-i lez!z-i 
mezkfir valid-i macid-i kes!rü' l-mehamid-i hazret-i 
tae-dar! cennet-mekan adn-aşiyan Gaz! Sultan 
Mahmud Han aleyhi sicalü' r-rahmeti ve' l-gufran 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i 
eed!d'leri fazlasından olarak Beğoğlu'nda kain 
taks!me cereyan itmekde olan ma-i lez!zden bir 
masura ma-i lez!z hane-i mezkfira tahsis olmarak 
evreng-pıra-yı saltanat-ı uzma ve serır-ara-yı 
hilafet-i kübra zıll-i zalllu' llah ve şehen-şah-ı 
hilafet-i destgah şevketlü kerametlü mehabetlü 
kudretlü veliyyü'n-ni 'met-i b! minnet-i alemiyan ve 
b§ 'isü asayiş-i k§.ffe-i islamiyan es-sultan 
ibnü' s-sultan es-Sultan Abdülmec1d Han eda
ma' llahu eyyame mülkih! ve nasarahfi ila ahi
ri ' z-zeman efendimüz hazretlerinün nam-ı saınl-i 
tae-darileriyle defter-i vakf-ı eelll-i hazret-i müşarun 
ileyh tezyın ü tevş!h kılınmağla ma-i lez!z-i mezkfirı 
bi' ş-şevketi ve' l-ikbal kemal-i şeref-i inbisat ve 
fart-ı sürfir ve efid-i neşat ile temellük ve tasarruf 
buyurmalariyçün müeeddeden işbu temessük tahr!r 
ve imla ve bi'n-nezare kaimmakam-ı mütevelllsi ol
dığum hasebiyle tahr!r olmarak takd!me ietira kılın
dı . 

Fı 25 R sene 1263 [ l l Nisan 1 847] 

Ma-i lez!z-i mezkfirı Tab!b Espeçed(?)'ün zeveesi 
Hermit bint-i Alber bu def'a ra ' iyyet ve tabi 'iyyet-i 
saltanat-ı seniyyeyi kabul itmiş olmasıyla ihsan-ı 
şahane buyurduklarını mübeyyin ilm ü haberi vürfid 
itmiş olmağla ma-i lez!z-i mezkfira müeeddeden 
altmış akçe icare-i müeeeele ta 'y!n ü tahsis o lınarak 
ber veeh-i vakfiyyet mfima ileyhanun zabt u 
tasarrufını hav! hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı 19 Ra sene 1264 [25 Şubat 1 848] 

11 "bir masura ma-i lezlzün"  mükerrerdir. 
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Beğoğlı'nda Ağa cami' i  mahallesinde İmam [A]dnan 
sokağında yiğirmi beş ve yiğirmi yedi numrolu 
müfrez arsa derı1nına cari olan mezkfir bir masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Avusturya devleti 
tebe'asından Hermit Espeçed(?)'ün Viyana'da mu
kim olması cihetiyle tarafından ferağa ba vekiliet
name vekili Aleksan Efendi bi' l-vekale Şfua-yı 
devlet a'zasından sa'adetlü Noryan(?) Efendi hazret
lerine kat'iyyen ferağ. 

Fı 1 3  Nisan sene [ 1 ]305 [25 Nisan 1 889] 

1611011 Tophane livası Ahmed Paşa 'nın Mustafa 
Ağa 'dan aldığı Sultan I. Mahmud Han vakfina ait 
yarını masura suyun Paşanın nıirasçısız olarak 
vefatı üzerine vakıf tarafindan eşi Şerife Tayyibe 
Hanını 'a kiralandığına dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretleri vakf-ı şerifi mülhakatından 
valideleri Valide Sultan tabet seraha merhumenün 
Beğoğlı nam mahallde müceddeden bina ve ihya 
huyurdukları taksimden cereyan iden ma-i tezizden 
merhum Yusuf Paşa hakk-ı mecrasından olmak üzre 
haşiye-i temessükde muharrer nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan MustaFa Ağa mutasarrıf aldığı 
ma-i mezkurı Tophane'de Defterdar Ebulfazl ma
hallesinde hanesine cereyan itmek üzre Tophane li
vası atfifetlü Ahmed bin Hüseyin Paşa'ya ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkur defter-i 
vakf-ı şerifde muma ileyh Ahmed Paşa uhdesine 
kayd alınmış aldığından hamiş-i temessük işbu ma
halle dahi kayd alındı. 

Fı 9 C sene 1259 [7 Temmuz 1 843] 

Hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-ı 
leziz-i mezkfira mutasarrıf olan muma ileyh Ahmed 
Paşa bila veled fevt olup ma-i mezkur mahlfil ve 
canib-i vakf-ı şer!fe ai d ve raci' olmağla ba kaime 
lede' l-müzayede ber muceb-i defter-i arz bin dört 
yüz guruş mu'accele ile müteveffa-yı muma ileyhün 
zevcesi Şerife Tayyibe Hanım bint-i İbrahim 
uhdesinde karar itmeğle karar-dadesi üzre meblağ-ı 
mu'accele-i mezkure gayr-i ez rüsumat-ı adi Hare
meyn hazinesine teslim alındığını mübeyyin kaime-i 

39 

1611011 



40 

1 611012 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

mezkfir taraf-ı vakfda hıfz itdirilerek ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfir mahall-i kadimine cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfima ileyha 
Şerife Tayyibe Hanım'un uhdesine kayd olmağla iş
bu mahalle şerh virildi. 

Fi 12 Ca sene 1 269 [2 1 Şubat 1 853] 

1611012 Salih Ağa 'nın mirasçısız olarak vefatı 
üzerine mahlul kalan ve vakfı tarafından Seyyid 
Hacı Hüseyin Efendi'ye kiralanan Sultan I. Mah
mud Han vakfina ait yanm masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Hudavendigar Gazi Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
aleyhi sicalü'r-rahmeti ve' l-gufran hazretlerinün 
İstanbul'da Ayasofya-i kebir cami ' -i şerifi cidan 
ittisalinde vakı ' kütübhane-i vala ve imaret-i amire-i 
mu 'alla ve hayrat-ı saire-i eellleleri evkaf-ı şerifleri 
mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün 
valide-i macideleri cennet-mekan merhfime ve 
mağffirun leha Valide Sultan tabet seraha hazret
lerinün malırUse-i Galata haricinde Beğoğlı nam 
mahallde hasbeten li ' llahi te 'ala müceddeden bina 
ve ihya huyurduklan taksim-i valalarına cereyan 
iden ma-i lezizinden Bağçe karyesinde ihyasına 
muvaffak oldukları Bend-i cedid' [de]n ıcare-i 
müeccele ve beher şehr on beş akçe icarelü kana
vatma tebe'iyyetle(?) nısf masura ma-i leziz[e] 
mutasamf olan Salih Ağa bila veled fevt olup 
mutasamf oldığı ma-i leziz-i mezkfirı mahlfilen 
canib-i vakf-ı şerife ai d ve raci ' olmağın mfima ileyh 
Seyyid el-Hacc Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed Emin 
Efendi'ye icar olınup ol vechile vakfiyyet üzre 
virilen temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 22 S sene 1257 [ 1 5  Nisan 1 84 1 ]  

Mfima ileyh el-Hacc Hüseyin Efendi fevt olup ma-i 
leziz-i mezkfir sulbi kebir oğlı el-Hacc Ahmed 
Efendi ile sulbiyye kebire kerimesi Rafize Nazife 
Hanım'a hasbe'l-ade ba'de'l-intikal mfima ileyhi
madan el-Hacc Ahmed Efendi intikalen ma-i leziz-i 
mezkfirda olan hissesini hüsn-i rızasıyla hissedan ve 
kanndaşı mfima ileyhima12 Rafize Nazife Hanım 

12 mfima ileyha 
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bint-i el-micc Hüseyin'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile ma-i leziz-i mezkfir mfima ileyhün zabt u 
tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi 20 R sene 1 266 [5 Mart 1 850] 

Hamiş-i temessükde muharrer şehriyye on beş akçe 
icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezize muta
samf olan muma ileyha Hafize N azife Hanım muta
sarrıf aldığı ma-i leziz-i mezkun mecra-yı kadimi 
olan Kabataş'da A vni Efendi mahallesinde kain 
menzile cereyan itmek üzre Mektfibi-i hariciyye 
odası hulerasından rifatlü Süleyman Necib Beğ'ün 
validesi Hamdiyye ve üveği validesi Ni 'metullah 
hanımıara ferağ u kasr-ı yed itmeğle muma ileyhi
manun zabt u tasarruflariyçün virilen hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 23 R sene 1 27 1  [ 1 3  Ocak 1 855] 

Rub ' masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Hamdiyye 
Hanım veFat idüp iki nefer eviadı Süleyman Necib 
Beğ ve kerimesi Hadice Hanım'a ba'de ' l-intikal 
muma ileyh Necib Beğ hissesini ferağa Mahmud 
Zeki Efendi 'yi ve m uma ileyha Hadice Hanım dahi 
Osman Nuri Efendi ibn-i İsma 'll'i ba hüccet-i 
şer' iyye vekll itmiş olmalarıyla vekilan-ı muma iley
hima mezkfir hane ve rub ' masura ma-i lezizi sa'a
detlü V eli Rıza Paşa hazretlerinün halilesi Zeyneb 
Fitnat Hanım ibnet-i Abdullah'a kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kaydı alındı. 

Fi 1 6  Ağustos sene [ 1 ]302 [28 Ağustos 1 886] 

Rub ' masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Ni'me
tullah Hanım ma-i mezburı mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan i tmek üzre diğer rub' hisse mutasarrıfesi 
Zeyneb Fitnat Hanım bint-i Raşid Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile muma ileyhanun zabt u 
tasarrufını havi virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi ı ı Teşrin-i evvel sene [ 1]302 [23 Ekim 1 886] 

Nısf masura ma-i leziz mutasarrıfesi Fitnat Hanım 
ma-i mezkürı Haleb valisi Hacı Osman Nuri Paşa 

4 1  



42 

1611013 

BOÖAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

hazretleriyle halilesi Fatıma Hanımefendi'ye ber 
veeh-i münasafe ferağ itmeğle virilen sened-i hakani 
kayd olındı. 

Fi 5 Nisan sene [ ı  ]3 10 [ ı  7 Nisan ı 894] 

16110/3 Hoca Bogos 'un, Sultan Il. Mahmud Han 
vakfı tarafindan kendisine ihsan olunan yarım 
masura suyu daha sonra Teskele(?) ye ferağ etti
ğine dair. 

Darbhane-i amirede müstahdem Hoca Bogos zimmi 
hıdmet-i Devlet-i aliyye-i ebediyyü 'd-devamda müs
tahdem oldığı cihetle cennet-mekan firdevs-aşiyan 
Sultan Mahmud Han-ı Sani aleyhi' r-rahmetü' l-bari 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i 
cedid'leri fazlasından olmak üzre yarım masura ma-i 
leziz ihsan buyurılınasını istirham itmiş oldığına 
binaen Bend-i cedid-i mezkfirdan emsaline tevfikan 
ba mu 'accele yarım masura ma-i leziz i 'ta buyu
rılınası husfisı hak-i pay-i hümayfin-ı hazret-i 
tae-darilerinden bi ' l-istizan ol vechile yarım masura 
ma-i leziz-i mezkfirun i 'tası husfisına irade-i 
ihsan-ade-i hazret-i şehen-şahi müte'allık ve erzan 
buyurılmış aldığından ma-i leziz-i mezkfira beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'yinle yarım 
masura ma-i leziz-i mezkfir mersfimun uhdesine 
kayd olınup zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 5 Ca sene ı259 [4 Haziran ı 843] 

Derun-ı temessükde muharrer mersfim Bogos 
mutasarrıf oldığı yarım masura ma-i leziz-i mezkfirı 
rıza ve iradetiyle Teskele(?) bint-i Fransesko nasra
niyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı şerifde 
mesfı1re uhdesine kayd alınmış olmağla işbu ma
halle şerh virildi. 

Fi 3 Muharrem sene ı26 ı  [ ı 2  Ocak ı 845] 

1611014 Hacı Hüseyin Nazif Efendi 'nin tasar
rufunda bulunan Sultan I. Mahmud Han vakfina 
ait bir masura suyun yarısını Kabataş sakinle
rinden Selim Sırrı Efendiye ferağ ettiğine; Selim 
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Sırrı Efendi 'nin vefatı üzerine söz konusu suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dq.ir. 

Harerneyn-İ muhteremeyn hazine-i behiyyesinden 
mazbı1t cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
tabe serahu hazretlerinün vakf-ı şerifı mülhakatından 
vakf-ı müşarun ileyhün valideleri merhı1me Valide 
Sultan tabet seraha hazretlerinün Beğoğlı'nda bina 
ve inşa buyurmış oldığı taksimi ma-i lezizi faz
lasından olarak şehriyye altmış akçe icare ile bir 
kıt 'a temessük mantı1kınca bir masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan el-Hacc Hüseyin Nazif Efendi ma-i 
mezkfırun nısf masurasını şehriyye otuz akçe icare 
ile uhdesinde ibka ma'ada nısf masurasını şehriyye 
otuz akçe icare ile yedinde olan temessükinden 
bi' l-ifraz rızasıyla Kabataş'da hanesine cereyan it
rnek üzre mevall-i izamdan fazlletlü semahatlü 
Selim Sırri Efendi hazretlerine ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i mezkı1r defter-i 
vakf-ı şerifde mfıma ileyhün uhdesine kayd olınmış 
oldığından işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 23 Ca sene 1260 [ 1 O Haziran 1 844] 

Selim Sırri Efendi fevt olup üç nefer sağTr eviad
Iarına intikal ba hüccet-i şer' iyye vasisi bi' l-vesaye 
rıza ve iradetiyle esvabi-i hazret-i şehriyari rufe
kasından fütüvvetlü Mehmed İzzet Beğ ile13 ibn-i 
Ali'ye ferağ. 

Fi 13 Muharrem sene [ 12]66 [29 Kasım 1 849] 

16110/Ek 1 Osman Ağa ile Hafize Hatun 'un tasar
ruflarında bulunan Çevgiinf Halil Ağa vakfına ait 
ev ile birlikte bir masura suyu ferağ ettiklerine 
dair. 

Kumkapu kurbında kain Nişancı Paşa-yı Atik ma
hallesinde aslıab-ı hayratdan merhum Çevgan[i] 
Ağa'nun bina ve inşa huyurdukları iki aded çeşme
lerinün vakfı musakkafatından bir bab menzil ve 
menzil-i mezkı1ra cad vakf-ı mezkfırdan şehriyye on 
akçe icare-i müecceleli bir masura ma-i lezlze 
bi ' l-icareteyn mutasarrıf ve mutasarrıfe olan Osman 
Ağa ve Rafize Harun'un kasr-ı yedierinden senaver-

13 "ile" fazladır. 
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lerine ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle vakf-ı mezbfir 
canibinden icabınun icrası babında ve her halde emr 
ü ferman hazret-i men lehü' 1-emründür. 

Fi 2 1  Ca sene [ 1 2]64 [26 Nisan 1 848] 

Bende-i Mehmed Sıdki Serkatib-i ihtisab(?) 

1 611111 Mehmed Emin Efendi ile Hafize Hadice 
Hanım 'ın tasarrufunda bulunan Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Mihrişah Valide 
Sultan tabet seraha hazretlerinün bina ve ihyasına 
muvaffak oldukları Bağçe karyesinde civarında 
vakı ' Bend-i kebir'leri ma-i lezizinden Beğoğlı'nda 
vakı ' makseme cari ma-i lezizden kanavatma 
tebe'iyyetle beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile 
hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i 
lezize mutasamfan Mehmed Emin Efendi ve zevcesi 
Rafize Hadice Hanım'[dan] ınılma ileyh Mehmed 
Emin Efendi fevt olup hissesi kebir oğlı Osman Nuri 
Efendi'ye ba'de' l-intikal ınılma ileyh Mehmed14 Nuri 
Efendi hüsn-i rızasıyla ve Rafize Hadice Hanım 
tarafından el-Hacc Mustafa ibn-i İbrahim ve Osman 
Efendi ihbarlarıyla vekili olan el-Hacc Mustafa 
Efendi ibn-i Mehmed bi ' l-vekale hayriyye tüccar
larından el-Hacc Mehmed Ağa bin el-Hacc Hü
seyin'e feragat ve kasr-ı yed itmeğle nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfir Kabataş'da Avni Efendi ma
hallesinde hanesine cereyan itmek üzre ınılma ileyh 
el-Hacc Mehmed Ağa'nun zabt u tasarrufiyçün viri
len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 25 S sene 1 260 [ 1 6  Mart 1 844] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan merlrum 
el-Hacc Mehmed Ağa bin el-Hacc Hüseyin hüsn-ı 
rızasıyla ma-i mezkfirı Hazine-i hassa-i hazret-i 
şahanede Sikke-i hümayfin mu 'avini Mehmed Sabit 
Efendi ibn-i Ahmed Muhtar Efendi'ye ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

14 Osman 
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Fı selh-i Za sene 1 267 [26 Eylül 1 85 1 ]  

Mahalle-i mezkUrda Beytülmalcı zekağında yiğirmi 
beş numrolu menzil demnma cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Mehmed Sabit Efendi fevt 
olup ma-i mezkfir iki nefer kebire kerimeleri 
Fatımatüzzehra ve Ayişe Hayriyye hanımıara 
ba'de' l-intikal mfima ileyha Fatıma Hanım dahi mü
teveffiye olup kebir mahdumı Mahmud Celaleddin 
Beğ ve kebire kerimesi Evkaf ketebesinden 
Sa 'deddin Efendi zevcesi Hadice Feride Hanım 
ibnet-i İbrahim'e ba'de' l-intikal mfima ileyh Mah
mud Celaleddin Beğ'ün dahi vukü'-ı vefatma mebni 
hissesi sağır mahdumı Mehmed İrfan ve sağıre 
kerimesi Melek Hanım'a ba'de'l-intikal sağıran-ı 
mfima ileyhimanun hisselerini valideleri ve ba 
hüccet vasiyyeleri Emine Hanım ibnet-i Mehmed'ün 
ba hüccet vekili mfima ileyh Mehmed Sa 'deddin 
Efendi bi' l-vekale ve muma ileyhima Ayişe Hayriy
ye ve Hadice Feride hanımlar dahi bi' l-asale hissele
rini rızalarıyla sarrafandan Taşcıyan Serkiz Efen
di'ye kat ' iyyen ferağ. 

Fi 24 Temmuz sene [ 1 ]305 [6 Ağustos 1 889] 

1611112 Mehmed Eşref Bey 'in Hacı Mehmed Salim 
Efendi 'den aldığı Sultan I. Mahmud Han vakfına 
ait bir masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretlerinün Beğoğlı'nda taksimine cari ma-i 
lezizi ana tarikına mülhak katma sularından bir 
masura ma-i lezizün mutasarrıfı el-Hacc Mehmed 
Salim Efendi mutasarrıf oldığı ma-i mezkUrı hüsn-i 
rızasıyla Beğoğlı'nda Hüseyin Ağa mahallesinde 
kain menziline cereyan itmek üzre Mehmed Eşref 
Beğ bin Halim'e ferağ u kasr-ı yed itmiş ise de 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkfirun kat
ması keyfıyyetinün tahklki lazım gelmiş oldığından 
merhum Ali Ağa'nun Havass-ı refi'a kazasında 
Bağçe karyesinde Kestanelik içinde hafr itdirdiği 
suyından müfrez bir masura ma-i lezizün katması 
mu'ayene olındukda el-yevm mevcud olup suyı dahi 
vakf-ı müşarun ileyhün ana tarikına cereyan itmekde 
oldığından beher şehr altmış akçe icare-i müeccele 
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ta'yinle virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fi 28 Za sene ı 262 [ ı  8 Kasım ı 846] 

Hamiş-i temessükde muharrer şehriyye altmış akçe 
icarelü bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan muma 
ileyh Eşref Beğ fevt olup ma-i mezkur sulbiyye 
kebire kızı Şerife Servet ve sulbiyye sağ!re kızları 
Şerife Tal ' at ve Şerife Nazire ve Şerife Muhsine 
hanımıara hasbe' l-ade ba'de'l-intikal sığar-ı 
mezburCınun tesviye-i emrierine bil hüccet-i şer' iyye 
vasiyy-i mansubeleri es-Seyyid Kamil Efendi ibn-i 
es-Seyyid Mehmed Tahir sığar-ı mezburunun intikii
len mutasarrıf oldukları ma-ı leziz-i mezkur 
hisselerini alıara ferağa izni havi Evkaf müfettişi 
faziletlü es-Seyyid Mehmed Necib Efendi tarafla
rından virilüp canib-i vakfda hıfz olman bir kıt' a  
hüccet-i şer' iyye mantukınca sığar-ı mezburunun 
ma-i mezkurda olan hisselerini bi ' l-vesaye ve 
kebire-i mezbure Şerife Servet Hanım'un hissesini 
dahi bi' l-vekale salifü'z-zikr bir masura ma-i 
mezkfirun nısf masurasını şehriyye otuz akçe icare-i 
kadimesiyle işbu temessükden bi ' l-ifraz alıara ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle mutasarrıfı yedine müceddeden 
bir kıt ' a  temessük i 'ta olınmağla işbu temessük 
mantukınca diğer nısf masurasını dahi Fındıklı'da 
Molla Çelebi hayırında Taksim mesleğinden ifraz 
alınarak Kadiasker Mehmed Efendi mahallesinde 
hanesine cereyan itmek üzre Şerife Rafize Hanım 
bint-i Abdülhalim'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkur muma ileyhanun zabt u 
tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fı 23 R sene ı 27 ı  [ 1 3  Ocak ı 855] 

1611113 Münire Kadın 'ın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah Valide Sultan vakfına ait bir masura 
suyu yarımşar masura olmak üzere Seyyid Hüseyin 
Ağa ile Seyyid Hasan Ağa 'ya ferağ ettiğine; söz 
konusu yarım masura suyun daha sonra Seyyid 
Hasan Ağa 'dan Mehmed Ferdi Efendi'ye geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan Valide Sultan tabet seraha haz-
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retlerinün kanavatma tebe'iyyetle beher şehr otuz 
akçe icare-i müeccelelü bir masura ma-i lezize 
mutasarrıfe Münire Kadın bint-i Abdullah ma-i 
mezkilrun nısf masurasını beher şehr on beş akçe 
ıcare-i müeccele ile temessükinden bi ' l-ifraz 
Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde menzi
line cereyan itmek üzre es-Seyyid Hüseyin Ağa bin 
el-Hacc Ali'ye ve nısf masurasını dahi Tophane-i 
amire kurbında İlyas Çelebi mahallesinde menziline 
icra itmek üzre es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i Meh
med'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile milma 
ileyhanun yedinde bir şey kalmadığı ecilden milma 
ileyh es-Seyyid Hasan Ağa'nun yedine virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi gurre-i Za sene 1 266 [8 Eylül 1 850] 

Merküm Hasan Ağa rızasıyla ma-i mezkilrı kema 
kan mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre kaynı 
Mehmed Ferdi Efendi ibn-i Mehmed Ağa'ya ferağ 
itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 10 Za sene 1 27 1  [25 Temmuz 1 855] 

1611114 Seyyid Mehmed Bedreddin Efendi 'den 
varisierine intikal eden Mihrişah Va/ide Sultan 
vakfina ait bir masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Mihrişah Valide 
Sultan tabet seraha hazretlerinün müceddeden inşa
sına muvvaffak oldukları Bağçe karyesi civarında 
Bend-i cedid'leri ma-ı lezizlerinden Kumkapu 
kurbında Dülbendci mahallesinde hanesine cereyan 
itmek üzre beher şehr otuz akçe icare-i müeccelelü 
bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Bedreddin Efendi ibn-i Ahmed Efendi fevt 
olup iki nefer eviadlarından bir nefer kerimesine nısf 
masurası kable[ ' l]-intikal ol dahi bila veled fevt olup 
mahlillinden alıara ahara15 icar olınup nısf masurası 
dahi kebir ağlı Ahmed Muhtar Efendi'ye intikal 
itmek üzre pederi yedinde temessüki zayi ' almış 
aldığından ba arz-ı hal merküm Ahmed Muhtar 
Efendi niyaz itmiş olmağla ol vechile nısf masura 

15 "iihara" mükerrerdir. 
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ma-i mezkur pederi merlrum Mehmed Bedreddin 
Efendi uhdesinde mukayyed idüğine binaen merküm 
Ahmed Muhtar Efendi'ye ba 'de' l-intikal merküm 
tarafından Ahmed Beğ ve Hüseyin Ağa ihbarlanyla 
vekili olan Nuri Efendi ibn-i İsm�i'll bi' l-vekale 
Dergah-ı all kapucıbaşılarından atfifetlü Musa 
Beğefendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle nısf masura 
ma-i leziz-i mezkur Beğoğlı'nda vakı ' makseme cari 
ma-ı lezizden Tophane-i amirede Flrfiz Ağa 
mahallesinde muma ileyh Musa Beğefendi'nün 
hanesine münasib meslekden ifraz hane-i mezkura 
cereyan itmek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen cedid 
temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 22 Receb sene 1 262 [ 1  7 Temmuz 1 846] 

Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-ı 
lezize mutasarrıf olan merküm Musa Beğ biHi veled 
fevt olup ma-i mezkur mahlfilen canib-i vakfa aid ve 
raci ' bulınmış ve nizarnı üzre ba kaime le
de' l-müzayede bin beş yüz guruş mu'accele ile 
müteveffa-yı merkürnun zevcesi Hediyyetullah Ha
nım bint-i All uhdesinde karar itmiş olmasıyla ol 
vechile muma ileyhaya !can ba defter-i arz 
lede'l-istizan irade-i seniyye-i şahane ta'alluk 
eylemiş ve meblağ-ı mu'accele-i mezkur gayr-i ez 
resm-i adi teslim-i hazine kılınmış aldığından nısf 
masura ma-i leziz-i mezkur defter-i vakfda muma 
ileyha uhdesine kaydı. 

Fl 24 Za sene [ 1 ]27 1 [8 Ağustos 1 855] 

Nısf masura ma-i leziz-i mezkurı Tanzimat meclis 
reisi übbehetlü devletlü Mehmed Paşa hazretlerinün 
kayınlan Hariciyye rnekruhcısı hulefasından Meh
med Şakir Beğefendi'ye ba'de' l-ferağ mlr-i muma 
ileyh dahi rızasıyla ma-i mezkfin mahall-i kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre müşarun ileyh 
übbehetlü devletlü Mehmed Paşa hazretlerine ferağı. 

Fl 15 R sene [ 1 ]273 [ 14  Aralık 1 856] 

Müşarun ileyh Mehmed Paşa hazretleri mutasarrıf 
aldığı etraf-ı erba'ası Hristiyan menazili olarak deru-
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nında islam iskan itmek bir suretle elvirmeyeceğin
den Teftiş mahkemesi tarafından olınan i 'lam üze
rine müşfuun ileyh hazretleri nısf masura ma-i mez
kun konak ile beraber hüsn-i nzalanyla tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden Sarraf Yorgaki zevcesi Alenko 
bint-i Anastaş'a kat 'iyyen ferağı . 

Fl 3  S sene [ 1]276 [ 1  Eylül 1 859] 

Mezbure Alenko bint-i Anastaş ma-ı mezkurı 
rızasıyla mahall-i kadlmi olan Tophane'de Sıraselvi 
sokağında Fıruz Ağa mahallesinde kain hanesine 
kema kan cereyan itmek üzre tebe'a-i Devlet-i aliy
yeden Yağlıkcıoğlı Hoca Bedros'un zevcesi Luçika 
bint-i Artin'e kat 'iyyen ferağı. 

Fı 22 Receb sene [ 1 ]276 [ 15  Şubat 1 860] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarnfe olan Bedros 
zevcesi Luçika bint-i Artin ma-i mezkun hüsn-i 
rızasıyla tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Şark Ermeni 
Katoliği milletinden Abdullah oğlı Mikail zevcesi 
Tekohi bint-i Oseb'e yedi bin beş yüz guruşa 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i lezlz-i 
mezkur mecra-yı kadlmi olan Beğoğlı'nda Sıraselvi 
zokağında otuz bir ve otuz üç nurnrolı menzile kema 
kan cereyan itmek üzre virilen hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 3  Za sene [ 1 ]288 [23 Ocak 1 872] ve fi 1 2  
Kanun-ı sani sene [ 1 ]287 [24 Ocak 1 872] 

[Derkenar] Vukü'atı zeyl-i defterde 49 numrolu va
raka nakl olındı. 

Fı 1 2  Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 3 1 8  [25 Ekim 1 902] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarnfe olan Tekohi 
bint-i Oseb müteveffiye olup ma-i mezkur üç nefer 
eviadına intikali lazım gelmiş ise de bir neferi Oseb 
Rusya devleti tebe'asından oldığı cihetle hakk-ı 
intikalden mahrum bulınmış oldığına mebnl diğer iki 
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nefer eviadı Bogos Efendi ve Drohi Kadın'a 
ba'de' l-intikal mfima ileyh Bogos Efendi diyar-ı 
aharda bulındığından tarafından ba vekaletname ( . . .  ) 
Çıraçıoğlı Kirkor veled-i Manol bi' l-vekale ve 
mezbfire kadın bi ' l-asale nısf masura ma-i mezbfirı 
rızalarıyla Ebniye-i şahane kalfası sa 'adetlü Azna
vuroğlı Ohannes Efendi zevcesi ve Vartohi'ye 
kat'iyyen ferağ itdüklerinden zabt u tasarrufını havi 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 7 Teşrin-i sani sene [ 1 ]303 [ 1 9  Kasım 1 887] 

16/12/1 Istabl-ı amire müdürü Osman Nuri Ağa ile 
eşi Fatma Hanım 'un tasarruflarında bulunan Mih
rişah VaZide Sultan vakfına ait bir masura suyun 
yarısını Tophane sakinlerinden İsmail Ağa 'ya fe
rağ ettiklerine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün müceddeden binasına muvaffak 
oldukları Bağçe karyesi kurbında Arahacıağlı man
dırasında16 deresi nam mahallde vakı ' Bend-i ce
did'leri ma-i lezizinden Beğoğlı'nda kain maksime 
cari ma-i lezizden bir kıt 'a temessük mficebince ka
navatına tebe' iyyetle beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccele ile bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Istabl-ı amire müdiri atfifetlü Osman Nuri Ağa ibn-i 
Mehmed ile halilesi Fatıma Hanım ibnet-i Mehmed 
mutasarrıfan oldukları bir masura ma-i lezizün nısf 
masurasını beher şehr on beş akçe icare-i müeccele 
ile yedierinde olan temessükinden ifraz idüp hüsn-i 
rızalanyla kasaba-i Tophane'de Kettani Ömer Paşa 
mahallesinde sakin İsma'il Ağa ibn-i Mehmed'e 
feragat ve kasr-ı yed eyledüklerinden medrum İs
ma 'il Ağa'nun zabt u tasarrufına izn virilüp ma
halle-i mezbfirede mutasamf aldığı hanesine cereyan 
itmek üzre virilen cedid temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 16 Ra sene 1260 [5 Nisan 1844] 

16 mandırası 
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1 6/12/2 Basmacı Tanfor'un tasarrufunda bulunan 
Sultan Mustafa Han vakfına ait bir çuvaldız suyun 
mirasen oğlu Acı Bedros 'a intikal ettiğine dair. 

Terkin 
işbu su İstanbul'da Çukurçeşme suyından olmağla 
bi ' t-terkın hıdmet-i mezkfira kayd olınmışdur. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Mustafa Han aley
hi sicalü'r-rahmeti ve' l-gufran hazretlerinün evkaf-ı 
şerifelerinden olmak üzre Lanka Yenikapusı hari
cinde ma'lfimü' l-hudfid menzile cereyan itmek üzre 
şehriyye yedi buçuk akçe icare ile bir çuvaldız ma-i 
lezize mutasarrıf olan Basınacı Tanfor veled-i Bed
ros zimmi balik olup mutasarrıf aldığı ma-i leziz-i 
mezkfir kebir oğlı Acı Bedros zimmi[ye] hasbe'l-ade 
ba'de' l-intikal ancak mersfimun yedinde bulınan 
temessüki zayi ' olmış aldığından zayi 'den müced
deden temessük i 'tasını ba arz-ı hal istid 'a itmiş ve 
kuyfida lede' l-müraca 'a ma-i leziz-i mezkfire halik-i 
mersfimun uhdesinde aldığı mukayyed bulınmış ve 
ma-i mezkfir el-yevm mersfimun hanesine cereyan 
eylediğİnden şehriyye ta'yin kılınan yedi buçuk akçe 
icare ile mersfim Acı Bedros zimmi zikr olman ma-i 
leziz-i mezkfir zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
işbu mahalle kayd alındı . 

Fı 27 Ş sene 1 260 [ 10 Eylül 1 844] 

1 6/12/3 İbrahim Edhem Efendi'nin tasarrufunda 
bulunan Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım 
masura suyun üçte bir hissesini Nam ık Paşa 'ya fe
rağ ettiğine dair. 

Veeh-i tahrir-i hurfif oldur ki : 
Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesinden mazbfit cen
net-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu 
hazretlerinün evkaf-ı şerifleri mülhakatından vakıf-ı 
müşarun ileyhün valide-i maddeleri merhfime Vali
de Sultan tabet seraha hazretlerinün Galata'da 
Beğoğlı'nda mücceddeden bina ve inşasına muvaffak 
oldukları taksimine cereyan ma-i lezizinden olmak 
üzre Galata'da Sultan Bayezid mahallesinde Topcılar 
caddesinde 285 numro ile murakkam bir bab ham-
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mama cari' şehriyye yiğirmi akçe icare-i müeccelelü 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan İbrahim 
Edhem Efendi ibn-i Mehmed Tahir nısf masura ma-i 
leziz-i mezkürı üç hisse i 'tibariyle iki hissesini uhde
sinde bi ' l-ibka ma'ada bir hissesini rızasıyla devletlü 
Namık Paşa hazrederine iki bin beş yüz guruşa 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
mezkfir mahall-i alıara ifraz ve İcra alınmamak ve 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek defter-i 
vakfda müşarun ileyh Namık Paşa hazretlerinün uh
de-i alllerine kayd olmması Su nazırı es-Seyyid 
el-Hacc Ahmed Galib tarafından olman inhadan ve 
nısf masura ma-i lezizün icare-i kadimesi işbu dok
san iki senesi Muharrem'i gurresinden i 'tibaren se
nevi on beş guruşa iblağ olmdığı Evkaf varidatından 
yazılan derkenardan anlaşılmış olmağla ol vechile 
bir hisse ma-i mezkürun ferağı ba'de'l-icra ve icare-i 
kadimesi senevi on beş guruşa iblağ olındukdan son
ra müşarun ileyh Namık Paşa hazretleri bir hisse 
ma-i mezkfirun zabt u tasarrufiyçün başkaca te
messüke talib zikr olman bir hisse ma-i mezkfir 
şehriyye beş guruş icaresiyle bir kıt 'a  atik temes
sükinden bi' t-tefri'k ve keyfiyyet-i tefri'kı şerh 
virilerek iki hisse ma-i leziz içün mfima ileyh İbra
him Edhem Efendi yedinde ibka kılınıp ma'ada bir 
hisse ma-i leziz-i mezkGr defter-i vakfda müşarun 
ileyh Namık Paşa hazretlerinün uhde-i alilerine kayd 
olmarak zabt u tasarruflariyçün işbu cedid temessük 
tahrir ve im la ve bi' n-nezaret temhiren yedi ne i 'ta 
o lındı gerekdür ki bir hisse ma-i leziz-i mezkfira isa
bet iden senevi beş guruş icare-i müeccelesin sal be 
sal canib-i vakfa eda vü teslim ve lazım gelen ta'mir 
ü termim hissedarıyla beraber kendü mallarından 
harc u sarf ve teberru 'an li ' l-vakf eyledükce zabt u 
tasarruflarına kirnesne man i '  olmaya. 
Fı 1 3  Ca sene [ 1 ]292 [ 1  7 Haziran 1 875] ve fi 5 Hazi

ran sene [ 1 ]29 1  [ 1  7 Haziran 1 875] 

1611214 Suyolcu Hüseyin Efendi 'nin İbrahim 
Edhem Efendiye ferağ ettiği Mihrişah Va/ide Sul
tan vakfina ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şeriflerinden Bağçe 
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karyesi civarında vakı ' Bend-i kebir'leri ma-i lezi
zinden bir kıt 'a  temessük mucebince kanavatma 
tebe'iyyetle beher şehr otuz akçe icare-i müeccelelü 
bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Rah-ı abi Hü
seyin Efendi ibn-i Ahmed nısf masura ma-i lezizi 
beher şehr on beş akçe icare-i müeccele ile yedinde 
olan temessükinden ifraz hüsn-ı rızasıyla Tophane 
civarında Karabaş mahallesinde sakin İbrahim Ed
hem Efendi ibn-i Tahir'e ferağ u kasr-ı yed itmiş ol
dığından nısf masura ma-i leziz-i mezkfir merktim 
İbrahim Edhem Efendi'nün mahalle-i mezkfirede 
mutasarrıf oldığı menzil ine cereyan itmek üzre zabt 
u tasarrufiyçün virilen cedid temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fı 4 C sene ı 260 [2 ı Haziran ı 844] 

Ma-i mezkOr Tophane'de Karabaş mahallesinde 
Defterdar yokuşında on numrolu haneye icrası mu
kayyed ise [de] henüz mezkfir hane vesaireye i cra 
alınmayup açıkda bulındığından mutasarrıf olan İb
rahim Edhem Efendi ibn-i Mehmed Tahir ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf oldığı ma-i mezkfirı Tophane'de 
Defterdar Ebulfazl mahallesinde Keresteci zakağın
da bir numrolu hanesine cereyan itmek üzre Topha
ne-i amirede İstihkam ve İtfaiyye alayları mirlivası 
Ahmed Paşa'nun harem-i alileri iffetlü Ayişe Hür
müz Hanım bint-i Ali'ye ferağ itmeğle şerh virildi. 

Fı ı4 Rebi'u' l-ahir sene [ ı]294 [28 Nisan ı 877] ve 
fi ı4  Nisan sene [ ı ]293 [26 Nisan ı 877] 

Ma-i mezkOra mutasarrıfe olan muma ileyha Ayişe 
Hürmüz Hanım bint-i Ali mutasarrıfe oldığı ma-i 
leziz-i mezkfirı bi zatiha hüsn-i rızasıyla Tophane'de 
Ayas Ağa17 mahallesinde Çiftevav sokağında dokuz 
numrolu hanesine cereyan itmek üzre Serküttabi-i(?) 
hazret-i şehriyari merhum Ahmed Kemal Efendi'nün 
kerimesi iffetlü Fatıma Nazire Hanım'a ferağ itmeğle 
şerh virildi. 

Fı 4 Temmuz(?) sene [ ı]297 [ ı 6  Temmuz ı 8 8 ı ]  

Temessük tarihi fi 3 0  Temmuz sene [ ı 2]97 [ l l  A
ğustos ı 88 ı ]  

17 Paşa 
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Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatıma Na
zire Hanım mutasarrıfe aldığı ma-i lezizi mecra-yı 
kadiminden bi ' 1-ihrac Beşiktaş'da Yenimahalle'de 
Papasoğlı zakağında 5 ı numrolu haneye cereyfm it
rnek üzre Kilari-i sani-i hazret-i şehriyari sa'adetlü 
Hüseyin Efendi hazretleri uhdesine ferağ. 

Fi ı 6 Eylül sene [ ı  ]3  ı 9 [30 Eylül ı 903] 

1611215 Barutçubaşı Bogos 'un Serpohi'ye ferağ 
ettiği Sultan I. Mahmud Han vakfına ait bir masu
ra suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani aleyhi 'r-rahmetü' l-bari hazretlerinün İlı
yasına muvaff<::k oldukları Bend-i cedid'leri fazlasın
dan olmak üzre bir masura ma-i leziz hamiş-i temes
sükde muharrer aldığı üzre mutasamf olan Barut
cıbaşı Bogos zimmi ma-i leziz-i mezkurı rızasıyla 
Serpohi bint-i Simyon nasraniyyeye feragat ve kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfır defter-i 
vakf-ı müşarun ileyhde Serpohi nasraniyyenün uh
desine kayd alınmış aldığından işbu mahalle dahi 
kayd alındı. 

Fi 7 Z sene ı 259 [29 Aralık ı 843] 

Bir masura ma-i leziz-i mezkura mutasamfe olan 
mezbure Serpohi bint-i Simyon mutasamfe aldığı 
bir masura ma-i leziz-i mezkurı Ağa cami ' -i şerifi 
kurbında kain bir bab arsanun hin-i inşasında kema 
kan cereyan itmek üzre rızasıyla Barutcıbaşı rütbetlü 
Bogos Beğ zevcesi Maryem bint-i Ohannes'e 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
mezkfır defter-i vakf-ı şerifde mezbure Maryem uh
desine kayd alınmış olmağla işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fi 29 Ra sene ı 273 [29 Kasım ı 856] 

Bir masura ma-i lezize mutasamfe olan mezbure 
Maryem ma-i mezkurun nısf masurasını işbu temes
sükden bi ' l-ifraz mahalle-i mezburda diğer hanesine 
cereyan itmek üzre yedine başkaca bir kıt 'a temes-
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sük i 'tası ve nizarnı mficebince i care-i kadime-i 
mezkfiresinün senevi otuz guruşa ibiağıyla kabınun 
icrası Evkaf varidat derkenarında gösterilmiş olmağ
la ber minval-i muharrer senevi on beş guruş icare-i 
müeccele ile nısf masura ma-i mezkfir içün başkaca 
bir kıt 'a temessük bi ' l-i ' ta ma'ada nısf masura ma-i 
mezkfir senevi on beş guruş icare-i müeccele ve işbu 
temessükle mezbfire Maryem yedinde ibka alındığı 
defter-i vakfa kayd ile işbu mahalle dahi şerh virildi. 

Fı 25 Ş sene ı 27 5 [3 ı Mart ı 859] 

Mezbfire Meryem tarafından şahidan ihbarlarıyla 
Çekmece-i sağır imaını es-Seyyid el-Hacc All Efen
di bin Hasan bi ' l-vekale ma-i mezkfirı müvekkile-i 
mfima ileyhanun oğlı Arakil Efendi'nün zevcesi Ef
tik bint-i Menafa ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 
Fı ı 8  Safer sene [ ı ]287 [ ı 9  Mayıs ı 870] ve fi 9 Ma

yıs sene [ ı ]286 [2ı Mayıs ı 870] 

Mezbfire Eftik Hanım bint-i Menaf mutasarrıf aldığı 
ma-i mezkfirı mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre rızasıyla tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve 
Latin milletinden Tüccar Lorando zevcesi Karenla18 
bint-i Vicico(?) nam hatfina yedi bin beş yüz guruşa 
kat 'iyyen ferağ itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
mezkfirun zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 27 Za sene [ 12]88 [6 Şubat ı 872] ve fi 25 Ka
nun-ı evvel sene [ 1 2] 87 [6 Ocak ı 872] 

Mezbfire Karmela ma-i mezkfirı mecra-yı kadimi 
olan Ağa cami ' -i şerifi kurbında muhterik arsadan 
bi ' l-ihrac Beğoğlı'nda Cadde-i kebirde kain üç yüz 
yetmiş ve üç yüz yetmiş iki numro ile murakkam ha
nesine nakl ve cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
müşarun ileyhde mezbfire Karmela uhdesine kayd 
olınmağla işbu mahalle kayd alındı . 

Fı 8 R sene [ ı 2]93 [2 Mayıs ı 876] ve fi 20 Nisan 
sene [ ı 2]92 [2 Mayıs ı 876] 

18 Karmela 
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1611311 Serpohi 'nin tasarrufunda bulunan Mihri
şah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura suyu 
Ortaköy 'deki sahilhanesinden Beyoğlu 'ndaki evine 
nakline dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün evkafından olmağla 
vakıfe-i hazret-i müşarun ileyhanun Galata ve Top
hane-i amire ve Beşiktaş ve ol havalide bulınan 
bi ' l-cümle ibadullahun eyyam-ı sayfda kıllet-i ma-i 
lezlzden muzayakalarma ı ttı la' -ı seniyyeleri şamil 
oldukda hudavendigar-ı esbak merhum ve mağffirun 
leh Gazi Sultan Mahmud Han tabe serahu hazret
lerinün Bağçe karyesi nam mahallde vakı ' bendi 
civarında Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
mahallde müceddeden Bend-i keblr bina ve inşa 
ma-i lezizini Sultan Mahmud Han-ı Gazi bendi mec
rasına ilhak ve icra itmeleriyle ancak Sultan 
Mahmud Han bendi mecraları dik ve bu vechile maı 
kalll aldığından hudavendigar-ı esbak merhum ve 
mağffirun leh Gazi Sultan Selim Han tabe serahu 
hazretleri bend-i merkürndan Beğoğlı nam mahallde 
vakı ' makseme gelince mefrfiş olan kanavat-l 
atika[yı] külliyyen tecdid ve tevsi' buyurup huda
vendigar-ı esbak-ı müşarun ileyhün mu 'ayene-i ka
dimesi olan on altı lüle ma-i lezizi üzerine kendi 
ma-i lezizlerinden iki lüle dahi zamm ile on sekiz 
lüleye iblağ buyurup salifü'z-zikr on sekiz lüleden 
ma'ada cereyan iden ma-i lezizün fazlası her ne 
mikdar ise vakfiyye-ı müşarun ileyhanun vakf-ı şe
rifleri miyahı idüği vakf-ı şeriflerinden olan miyah-ı 
merkürneyi di[le]dükleri mahallere i 'ta buyurmaları 
ve miyah-ı merkürndan kanavatma tebe'iyyetle be
her şehr otuz akçe icare-i müeccele ile nısf masura 
ma-i lezizün hamiş-i temessükde muharrer Orta
köy'de sakin Sarraf Kiforok zimminün zevcesi Sor
pohi nasraniyye bint-i Rakes mutasarrıf aldığı ma-i 
mezkurı Beğoğlı nam mahallde Ağa cami 'i civarın
da mutasarrıfe aldığı hanesine icra itmek üzre ba 
arz-ı hal talibe olmağla kadiminden cari olan Orta
köy'de kain sahilhaneden kat' ile hane-i mezkfiresine 
cereyanına ferman-ı ali sactır olmağın mucebince 
defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd olmağla ha
miş-i temessük işbu mahalle dahi kayd alındı. 

Fi 1 6  S sene 1 262 [ 1 3  Şubat 1 846] 
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1611312 Maryora ve Nikola 'nın Beyoğlu sakinle
rinden Rosika 'ya ferağ ettikleri Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait bir masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhume ve mağffırun leha cennet-mekan Mihrişah 
V�Hide Sultan tabe seraha hazretlerinün vakf-ı şerif
leri Bend-i cedid'leri miyahından kanavatma te
be'iyyetle beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile 
Fener haricinde Tahtaminare mahallesinde kain ha
nesine icra itmek üzre bir masura ma-i lezize muta
sarnfan Maryora nasraniyye ve Nikola zimmi yed
Ierinde olan temessükini zayi ' idüp müceddeden te
messük i 'tasını ba arz-ı hal ni yaz itmiş olduklanndan 
kaydı ba'de' l-ihrac bir masura ma-i leziz-i mezkur 
mersuman Maryora ve Nikola veledan-ı Dimitri uh
delerinde mastur u mukayyed olup ol vechile atik 
temessüki zuhur ider ise amel ve i 'tibar alınmamak 
üzre beher şehr ta 'yin kılınan otuz akçe i care-i mü
eccele ta 'yinle zabt u tasarruflariyçün virilen temes
sük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi ı 8 Za sene ı 263 [28 Ekim ı 84 7] 

Derun-ı temessükde muharrer beher şehr otuz akçe 
icare-i müeccelelü bir masura ma-i lezize mutasar
rıfan Maryora nasraniyye ve Nikola zimmi mutasar
nfan oldukları bir masura ma-i leziz-i mezkurı kendi 
rızalarıyla Devlet-i aliyye re 'ayasından Katolik mil
letinden Bilazikcioğlı Bogos(?) kızı Rosika nas
raniyyeye ferağ id üp Beğoğlı civarında Ağa cami ' -i 
şerlfi kurbında Hüseyin Ağa mahallesinde mutasarrıf 
oldığı hanesine cereyan itmek üzre bir masura ma-i 
leziz-i mezkur Rosika nasraniyyenün uhdesine kayd 
olınmış aldığından virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fi 2 ı  C sene ı 264 [25 Mayıs ı 848] 

Bir masura ma-i lezize mutasarnfe olan mezbure 
Luçika bint-i Bogos müteveffiye olup ma-i mezkur 
kebir oğulları Ohannes ve Kirkor ve kebire kızı Te
kobi ve sağır oğlı Mikail ve sağire kızları Drohi ve 
Maryem'e esdasen ba'de' l-intikal sığar-ı muma iley
himün ba hüccet-i şer'iyye ve ba irade-i seniyye va
sileri ve kibar-ı muma ileyhimden Ohannes ve Kir-
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kor'un dahi kezalik bii hüccet-i şer' iyye ve kebire-i 
mezbure Tekohi tarafından Teftiş mahkemesi mü
meyyiz-i evveli Sa 'id Efendi ve Evkaf varidat odası 
mümeyyizi Şükri Efendi şehadetleriyle ferağa ve
kllleri ve arnmileri Düzoğlı Bogos Beğ ibn-i Ohan
nes sığar-ı muma ileyhimün hisselerini bi' l-vesaye 
ve kibar-ı muma ileyhimün hisselerini bi ' l-vekale 
rızasıyla kema kan mahall-i kadimine cereyfm itmek 
üzre tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Sandıkkar Hoca 
Bedros zevcesi Luçika bint-i Artin'e kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir masura ma-i le
ziz-i mezkur defter-i vakfda mezbCıre Luçika'nun 
uhdesine kayd olınmağla tahşiye kılındı. 

Fı 10 Receb sene [ 1 ]273 [7 Mart 1 857] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan mezbure 
Luçika bint-i Artin müteveffiye olup ma-i mezkCır 
k e bire kızları Maryonka ve V eronik ve D ro hi 
bintani ' l-merküm Bedros'a on beş bin guruş kıy
metle ba'de' l-intikal ancak mezbCıretan Drohi ve 
Veronik taraflarından Poladoğlı Bedros veled-i 0-
hannes müvekkilan-ı mezburetanun ma-i mezbCırda 
olan sülüsan hisse-i şayi ' alarını bi ' l-vekale hisse
darları Düzoğlı atilfetlü Milıran Beğ zevcesi mezbCı
re Maryonka Hanım'a on bin guruşa kat' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir masura ma-i 
lezizün üç hisse i 'tibariyle iki hissesi Drohi ve 
Vironik ferağlarından ve bir hissesi dahi intikalen 
mezbure Maryanka'nun uhdesine kayd olmarak mec
ra-yı kadimi olan Beğoğlı civarında Ağa cami' -i şe
rifi kurbında Hüseyin Ağa mahallesinde kain haneye 
kema kan cereyan itmek üzre ferağınun icrası ve ber 
mCıceb-i nizarn icaresinün otuz guruşa iblağ kılına
rak defter-i vakfda bir masura ma-i leziz-i mezkur 
mezbure Maryonka Hanım uhdesine kayd olmarak 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 2 1  S sene [ 1]290 [ 1 9  Nisan 1 873] ve fi 7 Nisan 
sene [ 1 ]289 [ 1 9  Nisan1 873] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Düzoğlı mü
teveffa Milıran Beğ zevcesi Maryonka Hanım ibnet-i 
Bedros ma-i mezkurı tebe'a-i Devlet-i aliyyenün 
Ermeni Katolik milletinden tüccar-ı mu'teberandan 
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Oseb Efendi Azaryan veled-i Ersenaki Efendi'ye 
ferağ. 

Fı 26 Nisan sene [ 1 ]309 [8 Mayıs 1 893] 

16/13/3 Ayşe ve Emine hanımların tasarruflarında 
bulunan Mihrişah Valide Sultan vakfına ait bir 
masura suyu Fındık/ı sakinlerinden Tersane mecli
si reisi Ali Paşa 'ya ferağ ettiklerine dair. 

Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün Galata ve 
Tophane ve Beşiktaş canibierine icra olmmak üzre 
Bağçe karyesi nam mahallde vakı ' bendin ün civa
rında Arahacıağlı mandırası deresi nam mahallde 
merhume-i müşarun ileyha hazretleri Bend-i keblr 
bina ve inşa ve ma-i lezlzi Sultan Mahmud Han ben
di mecrasına ilhak ve icra buyurmaları ile ancak 
Sultan Mahmud Han bendi mecraları dik ve maı da
hi kalll aldığından şevketlü kerametlü efendimüz 
hazretlerinün bend-i merkürndan Beğoğlı mak
semine gelince mefrfiş olan kanavat-ı atika-i medl
kayı külliyyen tecdid ve tevsl' huyurup huda
vendigar-ı esbak-ı müşarun ileyhün on sekiz lüleden 
ma'ada cereyan iden ma-i lezlzün fazlasından müşa
run ileyha Valide Sultan hazretlerinün vakf-ı şerif
leri miyahından bir masura ma-i lezlze mutasarrıfan 
olan Ayişe Hanım ve Emine Hanım ma-i lezlz-i 
mezkurı hüsn-i rızalarıyla Tersane-i amire reis-i 
meclis [i] sa 'actetlü All Paşa hazrederine ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir masura ma-i mezkur 
kadlmi vechile Fındıklı'da İbrahim Efendi mahalle
sinde vakı ' hanesine cereyan itmek üzre zabt u tasar
rufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 8 Za sene 1 263 [ 1 8  Ekim 1 847] 

1611314 Tasarruflarında Mihrişah Valide Sultan 
vakfına ait yarım masura su bulunan altı kişinin 
söz konusu suyu Ortaköy sakinlerinden Flora 'ya 
ferağ ettiklerine dair. 

[Derkenar] Sehv olınmış o ldığından Ortaköy'de 
mukayyed idüği . 
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16/13/4 Merhume ve mağfCırun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabe seraha hazretlerinün bina ve ihyasına muvaffak 

�;,/J.,,i,,.JJ , . . . oldukları Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı man-
.iii-cıf_; ��"": �-'"' � �)..bı;_.tf .. � ...... AJ., : dırası deresi nam mahallde vakı ' Bend-i kebir'leri 

.. 

• 

. '
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� +ibı..,"".:is- :1 bin Isma'il bi ' l-vekale ve nısf masura ma-i leziz-i 
. � r--•:;.a: '-- • � mezkı1rı atik temessükinden bi ' l-ifraz Devlet-i aliyye 

re'ayasından millet-i YehCıdiyandan Flora bint-i 
Badaba'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle bu sı1retde nısf 
masura ma-i mezkı1r mesfCırenün kasr-ı yedierinden 
mersume Flora bint-i Bodaba nasranıyyenün 
Ortaköy'de hanesine icra olmmak üzre virilen cedid 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi gune-i Muhanem sene 1 263 [20 Aralık 1 846) 

1611411 Mehmed Ağa 'nın tasarrufunda bulunan 
Sultan I. Mahmud Han vakfina ait yarım masura 
myu Süleyman Ağa ile Sabire Hanım 'a ferağ etti
�ine dair. 

[Derkenar] Çırağan hıdmetine nakl olındı. 

Gazi Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazretlerinün İs
tanbul'da Ayasafya-i kebir cami ' -i şerif! cidarı itti
salinde kain müceddeden bina ve ihya huyurdukları 
kütübhane-i vala ve imaret-i amire-i mu 'alla ve hay
rat-ı saire-i celileleri evkaf-ı şerlfleri musakkafa
tından vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün valide-i 
macideleri merhı1me ve mağfCırun leha Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün malıruse-i Galata haricin
de Beğoğlı nam mahallde hasbeten li ' llahi te'ala ve 
hasbeten li ruh-i resfılihi' 1-mu 'alla müceddeden bina 
ve ihya huyurduklan maksern-i valalarına cereyan 
iden ma-i lezizden Bağçe karyesinde ihyasına mu
vaffak olduklan Bend-i kebir'den beher şehr otuz 
akçe icare-i müeccelelü hamiş-i temessükde muhar
rer nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed 
Ağa ma-i mezkurun bir hissesini Süleyman Ağa bin 
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Hasan'a ve üç hissesini dahi Sabire Hanım'a ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ma-i lez!z-i mezkfir bir haneye 
cereyan itmek üzre ber minval-i muharrer hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 7 Ra sene 1 263 [23 Şubat 1 847] 

16/1412 Zamanla muhtelif kişilerin eline geçmiş 
bulunan Sultan I. Mahmud Han vakfina ait bir · 
masura suyun en son Ragıb Beyefendi 'nin tasarru
fıma geçtiğine dair. 

Merhum ve mağffirun leh Sultan Mahmud Han-ı 
Gaz! tabe serahu hazretlerinün müceddeden İstan
bul'da Ayasofya-i keb!r cami ' -i şer!fi ittisalinde kain 
müceddeden bina ve ihya huyurdukları kütübhane-i 
eellle ve imaret-i amireleri evkaf-ı şer!fi mülhaka
tından Bağçe karyesinde kain ma-i lez!z bendi 
derfinında gerek bend-i mezkfir ma-i lez!zi ve gerek 
Kapudan-ı esbak merhum Hasan Paşa ve gerek dev
letlü Yusuf Paşa hazretlerinün bend-i mezkfira İcra 
huyurdukları ma-i lez!z fazlasından olmak üzre 
erbab-ı miyah ma 'rifetleriyle hamiş-i temessük[ de] 
muharrer kasaba-i Fındıklı'da kain bir bab sahil
haneye icra olmmak üzre bundan akdem bir masura 
ma-i lez!z-i mezkfira sağıran-ı mezbfiranun vefaen 
mutasarrıf oldukları ma-i lez!z-i mezkfirı sahib-i ev
veli Hanife Hanım'a ba'de' l-ferağ ınılma ileyha uh
desinde iken muahharan devletlü ismetlü Atıyye 
Sultan aliyyetü' ş-şan hazrederine ihsan-ı şahane 
buyurılarak el-yevm sultan-ı müşarun ileyha hazret
lerinün uhde-i aliyyelerinde bulınan bir masura ma-i 
lez!z-i mezkfir kurena-yı hazret-i şehriyariden izzetlü 
Ragıb Beğefendi'ye ihsan-ı hümayfin-ı mülfikane 
buyurılmış oldığına binaen ol vechile ma-i lez!z-i 
mezkfir defter-i vakf-ı müşarun ileyhde ınılma ileyh 
Ragıb Beğefendi uhdesine kayd olmarak virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 23 Receb sene 1 264 [26 Haziran 1 848] 

1611413 Avram, İsak ve Yuda 'nın tasarruflarında 
bulunan Mihrişah Valide Sultan vakfina ait yarım 
masura suyu Beyoğlu sakinlerinden Avrupa tücca
rı Fersad'aferağ ettiklerine dair. 
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Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabe seraha 
hazretlerinün Galata ve Tophane ve Beşiktaş canib
Ierine cari olmmak üzre Havass-ı refi'a kazasına 
tabi ' Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı mandırası 
deresi nam mahallde kain müceddeden ihyasına mu
vaffak oldukları Bend-i cedid'leri ma-i lezizinden 
hamiş-i temessükde muharrer beher şehr on beş akçe 
icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezize muta
samffin Avram ve İsak ve Yuda narnun yehudller 
taraflanndan Yasef veled-i Avram ve Hayim veled-i 
Yasef ihbarlarıyla vekili olan Yasef nam-ı diğer 
Celbon yehudi bi ' l-vekale Beğoğlı'nda Galatasarayı 
civarında garavolhane ittisalinde vakı ' ana terazusın
dan bi' 1-ifraz Ağa cami ' i ci varında hanesine ce re yan 
itmek üzre re'aya-yı Devlet-i aliyyeden Katolik mil
letinden Avrupa tüccarlarından Fersad(?) veled-i 
Andon zirnıniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle nısf ma
sura ma-i mezkurun zabt u tasarrufiyçün virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 7 Ca sene ı 263 [23 Nisan ı 84 7] 

1611414 Istabl-ı amire başkademesi İsmail Efen
di 'nin Beşiktaş 'daki evine Sultan II. Mahmud Han 
bendi fazlasından bir masura su bağlanmasına 
dair. 

Istabl-ı amıre serhademesi İsma'll Efendi saye-i 
şevket-vaye-i hazret-i şahanede Beşiktaş'da kain 
mutasamf oldığı hanesinün suyı olmadığından su 
hususında duçar-ı zarfiret olmak üzre bir masura 
ma-i lezizün mübaya 'asını19 emelinde bulınmış ise 
de saireye makTs olmayup mutasamflan ferağ itme
yeceğinden ve mahlul vukü 'ında cari olan mahall ile 
beraber satılacağından sahibi alınan(?) satılacak su 
bulınınası düşvar olup Bend-i cedid fazlasından su 
i ' tası lazım geldiği halde beher masuraya ber 
muceb-i nizarn üç bin guruş mu 'accele alınmakda 
bulınmış aldığından Bend-i cedid-i mezkur fazlasın
dan olarak muma ileyhün hanesine bir masura suyun 
i ' ta ve tahsisi muvafık-ı irade-i seniyye-i hila
fet-penahl buyurıldığı halde icabınun icrası hususı 
hak-i pay-i cenab-ı mülukaneden lede' l-istizan ol 
vechile efendi-i muma ileyhün hanesine icra 

19 mübaya'ası 
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olmmak üzre Bend-i cedld-i mezkur fazlasından bir 
masura su i 'tası irade-i seniyye-i hazret-i cihanhani 
iktiza-yı eelilinden bulınmış olmağla ber muceb-i 
irade-i seniyye-i cenab-ı mülukane şehriyye altmış 
akçe ıcare-i müeccele ta 'ylnle cennet-mekan 
adn-aşiyan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i 
cedld'leri fazlasından bir masura suyun i 'tasıyla zabt 
u tasarrufiyçün virilen temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 5 R sene 1 264 [ l l Mart 1 848] 

16115/1 Başmimar Nikola Kalfa 'dan varisierine 
intikal eden Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi kurbında 
Arabacıoğlı mandırası deresinde kain binasına mu
vaffak oldukları Bend-i keblr'leri ma-i lezlzinden 
Beğoğlı nam mahallde vakı ' takslme can ma-i lezlz 
fazlasından olarak bir kıt ' a  temessük mantukınca 
Beğoğlı'nda vakı ' hanesine cereyan i tmek üzre beher 
şehr altmış akçe icare-i müeccele ile bir masura ma-i 
lezlze mutasamfe olan Nikola Kalfa halik olup ma-i 
lezlz-i mezkur keblr oğulları Luka ve Anesti ile ke
blre kızları Marice ve Safice ve Katenka ve S imeçe 
narnun altı nefere ba'de' l-intikal mersumundan Luka 
ve Anesti ve Simeçe taraflarından Mağazacı Kostaki 
veled-i Yorgi ve İstavri veled-i Tanaş ihbarlarıyla 
vekllleri olan Simeçe'nün zevci Yani veled-i Anastaş 
bi ' l-vekale ma-i lezlz-i mezkurun nısf masurasını 
Devlet-i aliyye re 'ayasından Esbandeli(?) Kostaki 
zevcesi Alenka bint-i Nikola Esteryo nasraniyyeye 
ve Marice ve Katenka nasraniyyeler hisselerini his
sedarları Safice nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed it
meleriyle ol vechile ma-i lezlz-i mezkurun nısf ma
surası atık temessükinden bi' l-ifraz defter-i vakfda 
mersum Esbandeli(?) Kostaki zevcesi Alenka bint-i 
Nikola Esteryo uhdesine kayd olınup mersum Es
bandeli(?) Kostaki zevcesi Alenka nasraniyyenün 
zabt u tasarrufiyçün virilen cedld temessük işbu ma
halle kayd alındı . 

Fı 25 L sene 1 264 [24 Eylül 1 848] 
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Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıfe olan mezbfire Alenko bint-i Nikola 
tarafından fed1ğa vekili Taksim bölükbaşılarından 
Ali Ağa ibn-i Seyyid Mehmed nısf masura ma-i 
mezkfirı mecra-yı kadimi olan menzilden bi 'l-ihrac 
Beğoğlı'nda Misk zakağında bir numro ile mu
rakkam menzile cereyan itmek üzre Ebniye-i şahane 
kalfas ı sa' adetlü Serkiz Beğefendi ibn-i Karabet'e 
bi ' l-vekale yedi bin beş yüz guruşa ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i mezkfirun 
icare-i kadimesi nizamma tevfikan senevi on beş 
guruşa iblağ olmması Evkaf varidatından derkenar 
alınmış olmağla ol vechile nısf masura ma-i mezkfi
run icare-i kadimesi senevi on beş guruşa iblağ 
olmarak defter-i vakf-ı müşarun ileyhde ınılma ileyh 
Serkiz Beğefendi uhdesine kayd alınmış olmağla 
işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 27 S sene[ 1 ]285 [ 1 9  Haziran 1 868] ve fi 6 Hazi
ran sene [ 1 ]284 [ 1 8  Haziran 1 868] 

Nısf masura ma-i mezkfir Sermi 'mar-ı hazret-i 
şehriyari Serkiz Beğ uhdesinde iken bila veled vefa
tıyla mahlfilinden ba irade-i seniyye-i cenab-ı mülfi
kane yilveran-ı hazret-i şehriyariden Tophane-i ami
re müşiri ve Umfim rnekatih-i askeriyye-i şahane na
zırı devletlü Zeki Paşa hazretlerine tefviz ve icar 
olınmağla virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 1 Mart sene [ 1 ]3 1 6  [ 1 4  Mart 1900] 

1611512 Fransız tüccar Antuvan Alyon 'a Sultan II. 
Mahmud Han bendi fazlasından verilen bir masu
ra suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

Fransa tüccarı mu'teberanından hıdmet-i saltanat-ı 
seniyyede müstahdem Antuvan Al yon'un vakı ' olan 
iltimasına mebni Beğoğlı'nda sakin oldığı hanesine 
Bend-i cedid fazlasından olmak üzre bir masura ma-i 
leziz i 'tasıyla mu 'acellesinün atıyye-i seniyye sure
tiyle irad ve masraf vechile tesviyesi şeref-riz-i 
sünfih ve sudfir buyurılan emr ü irade-i rneka
rim-ade-i hazret-i padişahi mukteza-yı eelilinden 
aldığını mübeyyin kaleminden vürfid iden ilm ü ha
ber mficebince cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi 
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Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazret
lerinün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i cedid'i 
fazlasından olarak bir masura yevmiyye dört akçe 
icare-i müeccele ta 'yinle mersum Alyon'un zabt u 
tasaırufiyçün virilen cedid temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 2 1  N sene 1 264 [22 Ağustos 1 848] 

Bir masura ma-i mezkura mutasarrıf olan mezbur 
Mösyö Antuvan Alyon rızasıyla ma-i mezkurı kema 
kan mahall-i kadimine cereyan itmek üzre Katolik 
milletinden Sarraf Yakomi zevcesi Mariya bint-i 
Françesko'ya on beş bin guruşa ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd 
o lındı. 

Fi 14 Muharrem sene [ 1 ]282 [8 Haziran 1 865] ve fi 
27 Mayıs sene [ 1 ]28 1 [8 Haziran 1 865] 

Mezbure Mariya bint-i Françesko ma-i mezkurun 
mecra-yı kadiminden ihrac olmarak Beğoğlı'nda 
Kabristan zekağında otuz bir nurnrolu hane[ye] ce
re yan itmek üzre ber muceb-i inha temessükine tah
şiye kılınmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 5 Kanun-ı sani sene [ 1 2]95 [ 1 7  Ocak 1 880] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Mariya 
bint-i Françesko ma-i mezkurun nısf masurasını 
mecra-yı kadimi olan otuz üç numrolu mükerrer ha
neye cereyan itmek üzre Fransa devleti tebe'asından 
Mösyö de Lonjevili(?) zevcesi Emma bint-i Jan 
Alyon'a ve nısf masurasını Yeniköy'de Kakavya(?) 
caddesinde bir numrolu haneye cereyan itmek üzre 
Yazıcı Ohannes zevcesi Akabi bint-i Kivork'a ferağ 
ferağ20 u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle tahşiye kı
lındı. 

Fi 3 1  Mart sene [ 1 2]98 [ 1 2  Nisan 1 882] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıfe olan Yazıcı 
Ohannes zevcesi Akabi bint-i Kivork ma-i mezkurı 
Boyacı karyesinde Fısdıklı bağı Yenimahallesi'nde 
der-dest inşa olman konağa cereyan itmek üzre 

20 "ferağ" mükerrerdir. 
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Mösyö Zarifi zevcesi Elini bint-i Dimitri 'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 1 8  Mayıs sene [ 1 2]98 [30 Mayıs 1 882] 

Vukü 'atı Yeniköy hıdmetine nakl olınmışdur. 

1611513 Kigork 'dan varisierine intikal eden 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Merhüme Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün Ga
lata ve Tophane'ye ve Beşiktaş canibierine cari ol
mak üzre Havass-ı refi'a  kazasına tabi ' Bağçe karye
si kurbında Arabacıoğlı mandırası deresi dimeğle 
ma 'rüf mahallde kain müceddeden bina ve ihyasına 
muvaffak oldukları Bend-i cedid suyından hamiş-i 
temessükde muharrer nısf masura ma-i lezize muta
samf olan Kigork veled-i Karabet zimmi Mlik olup 
nısf masura ma-i leziz-i mezkı1rı kebir oğulları 
Kirkor ve Agop nam zirnınilere ba'de' l-intikal mer
sı1man kendi rızalarıyla nısf masura ma-i leziz-i 
mezkı1rı Devlet-i aliyye re 'ayasından Katalik mille
tinden Sandıkkar Bedros veled-i Bogos zirnıniye 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkı1r 
kadiminden bi' l-ihrac Beğoğlı'nda Dörtyol ağzında 
Kalafatcıbaşı mahallesinde hanesine cereyan eyle
mek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i te
messük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 15 N sene 1 264 [ 1 6  Ağustos 1 848] 

Beğoğlı'nda Asmalımescid mahallesinde Latin çık
ınazı zakağında bir numra ile murakkam evkaf-ı sai
re musakkafatından bir bab menzile cari nı sf masura 
ma-i lezize mutasamf olan Sandıkkar Bedros Efendi 
veled-i Bogos fevt olup üç nefer kebire kızları 
Maryanka ve Dronika21 ve Drohi'ye yedi bin beş yüz 
guruş kıymetle ba'de'l-intikal mezbı1re Dronika22 
tarafından ba hüccet-i şer'iyye vekili zevci Matyas 
veled-i Agop bi' l-vekale ve mezbı1retan Maryanka 
ve Drohi bi' l-asale nısf masura ma-i leziz-i mez-

21 Veronika 
22 Veronika 
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kur[ı] mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre rızalarıyla kanunname-i hümayfin alıkarnını 
kablll ve imza iden Fransa devleti tebe 'asından 
Etyen Lorando'ya kıymet-i mezkur ile kat 'iyyen fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
lezlzün icare-i kadimesi doksan altı senesi Muhar
rem'i gurresinden i 'tibaren nizamma tevfikan senevi 
on beş guruşa iblağ olmarak ol vechile ma-i mezkur 
her halde k[an]unname-i hümayun alıkam-ı münde
ricesine ittiba' eylemek üzre defter-i vakf-ı şerlfde 
mersum Etyen Lorando'nun uhdesine kayd ile zabt u 
tasarrufını havl virilen hamiş işbu mahalle temhlren 
virildi ve işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 19 S sene 1296 [ 1  1 Şubat 1 879] ve fi 30 Kanun-ı 
sani sene [ 1]294 [ l l Şubat 1 879] 

1611514 Sadrazam Rauf Paşa 'nın eşlerinin tasarru
funda bulunan Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait 
yarım masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi kurbında 
Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde müşarun 
ileyha hazretlerinün Bend-i keblr'leri miyahından 
hamiş-i temessükde muharrer kasaba-i Fındıklı'da 
bir bab sahilhaneye icra olmmak üzre bundan akdem 
Sadr-ı a 'zam-ı es bak devletlü übbehetlü RaUf Paşa 
hazretlerinün hallle-i muhteremeleri iffetlü ismetlü 
Gamzesaz Kadınefendi ve Mümtaz Kadınefendi ve 
Re'fet Kadınefendi bi' l-iştirak uhdelerinde olup 
muahharan devletlü ismetlü Atıyyetullah Sultan 
aliyyetü' ş-şan hazrederine ihsan-ı şahane buyurı
larak el-yevm sultan-ı müşarun ileyha hazretlerinün 
uhdelerinde bulınan nısf masura ma-i lezlz Ser
kilarl-i hazret-i şehriyari rif'atlü Ham Ağa'ya ihsan-ı 
şahane buyurılmış oldığına binaen ol vechile ma-i 
lezlz-i mezkur kadlmi vechile sahilhane-i mezkureye 
icra olmmak üzre virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 23 Receb sene 1 264 [26 Haziran 1 848] 

Ber muceb-i tahşiye-i temessük nısf masura ma-i 
lezlze mutasarrıf olan muma ileyh rif'atlü Halil Ağa 
rızasıyla ma-i mezkurı kurena-yı hazret-i padişahl-
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den izzetlü All Beğefendi'ye ferağ u kasr-ı yed it
meğle işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 5 Z sene 1 269 [9 Eylül 1 853] 

1611611 F eride Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah Valide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyu Nakşıhayal Hanım 'aferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultfm aliyye
tü' ş-şan hazretlerinün Bağ çe karyesinde Arabacıoğlı 
mandırası deresi kurbında müceddeden inşa huyur
dukları Bend-i kebir'inden Beğoğlı'nda kain makse
me cari ma-i lezizi miyahından olmak üzre hamiş-i 
temessükde muharrer nısf masura ma-i lezize muta
sarrıfe olan Peride Hanım bint-i Nedim Mahmud 
Beğ hüsn-i rızasıyla nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı 
hanesinden bi'l-ihrac Fındıklı'da vakı ' hanesine icra 
olmak üzre Saraylı Nakşıhayal ibnet-i Abdullah'a 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfira yevmi nim akçe icare-i müec
cele ta 'yinle virilen hami ş işbu mahalle kayd o lındı. 

Fı gurre-i Ş sene 1 264 [3 Temmuz 1 848] 

16/16/2 Mustafa Ağa ile annesi Fatma Hanımefen
di 'nin tasarruflarında bulunan Mihrişah Valide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyu Fındıklı sa
kinlerinden Mehmed Emin Bey 'e ferağ ettiklerine 
dair. 

Merhfime Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün Ga
lata ve Tophane ve Beşiktaş canibierine cari Bağçe 
karyesi civarında Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
mahallde Bend-i kebir'i ma-i lezizinden hamiş-i te
messükde muharrer nısf masura ma-i lezize mutasar
rıflar olan Mustafa Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve vali
deleri Fatıma Hanımefendi ibnet-i Halil mutasarrıf 
oldukları nısf masura ma-i lezizi hüsn-i rızalarıyla 
Mehmed Emin Beğ ibn-i All'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile ma-i mezkfira beher şehr on 
beş akçe icare-i müeccele ta 'yinle Fındıklı mahalle
sinde kadimi vech üzre konağına cereyan eylemek 
üzre mfima ileyh Emin Beğ'ün zabt u tasarrufiyçün 
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virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 
Fı 1 7  L sene 1264 [ 1 6  Eylül 1 848] 

1611613 Daha önce Vije(?) Hanım 'ın tasarrufunda 
bulunan Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım 
masura suyun Sultan Abdülaziz Han 'a verildiğine 
dair. 

[Derkenar] Miyah-ı vakfiye 243 .  
[Derkenar] Kabataş sultanisine Taksim su yı isalesi . 

Fı gurre-i Safer sene 1 279 [28 Temmuz 1 862] ve 16 
Temmuz sene 1278 [28 Temmuz 1 862] tarihlü 
temessük sfiretidür. 

Ma'arif-i umumıyye nezareti Tedrisat-ı taliye 
müdiriyyet-i umfimiyyesi 2. Şu 'be. 

Veeh-i tahrir-i hurfif budur ki : 
Kasaba-i Fındıklı'da Avni Efendi mahallesinde kain 
evkaf-ı ma ' lfime ile mahlfit olan Vije(?) Hanım'un 
uhdesinde bulınan bir bab konağun irsal olman sekiz 
kıt' a  senedieri uhde-i ali-i hazret-i padişahiye olarak 
bi' t-tanzim takdim kılınması müte'allık ve şe
ref-sudfir buyurılan ernr ü ferman-ı hümayfin-ı 
cenab-ı şehriyari iktiza-yı eelilinden bulındığı Ma
beyn-i hümayfin canib-i alisinden ba tezkire beyan 
ve iş 'ar buyırılmış ve zikr olman sekiz kıt 'a sened
lerden bir kıt 'ası Harerneyn-İ muhteremeyn hazi
nesinden mazbfit evkafdan hudavendigar-ı esbak 
cennet-mekan Gazi Sultan Mahmud Han tabe serahu 
hazretlerinün evkaf-ı şerifesi mülhakatından valide-i 
muhteremeleri merhfime ve mağffirun leha Valide 
Sultan tabe serahanun Bağçe karyesi kurbında kain 
Bend-i kebir'lerinün Beğoğlı'nda vakı ' ihya-gerdeleri 
olan makseme cari ma-i lezizinden konağ-ı mezkfira 
cari beher şehr on beş akçe icare-i müeccelelü nısf 
masura ma-i lezizi müseccel bulınmış aldığından 
konağ-ı mezkfirun evkaf-ı ma' lurneden olan diğer 
yedi kıt 'a senedieri tebdilen ve müceddeden tanzim 
ve takdim kılındığına binaen zikr olman nısf masura 
ma-i leziz dahi şehriyye mu 'ayyen olan on beş akçe 
icaresinün nizamma tatbikan senevi on beş guruşa 
ibiağıyla hala serır-ara-yı hilafet-i uzma ve 
zib-efza-yı saltanat-ı kübra şevketlü kudretlü aza-
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metlü mehabetlü veliyy-i ni 'met-i bi minnetimüz 
veliyy-i ni 'met-i alem sebeb-i asayiş-i kaffe-i ümem 
padişahımuz es-sultan ibnü's-sultan es-Sultan Abdü
laziz Han edama' llahu te 'ala eyyame mülkihi ve 
nasarahfi ila ahiri ' d-deveran efendimüz hazretlerinün 
uhde-i me 'ali-udde-i cenab-ı padişahilerine olarak 
defter-i vakfda olan kaydı mahalli tenvir ü tezyin ve 
ol vechile atik temessüki battalda hıfz ile tebdilen ve 
müceddeden işbu temessük dahi tahrir ve kaim
makam-ı mütevellisi oldığum hasebiyle temhiren 
takdim kılındı. 

Nazır-ı Evkaf-ı hümayfin 
İ sına 'il Hakkı 

1611614 İngiliz elçiliği ikinci tercümanı Mösyö Pit
rani 'nin Beyoğlu 'ndaki evine Sultan II. Mahmud 
Han vakfından yanm masura su bağlanmasına da-
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İngiltere sefareti ikinci tercemanı Mösyö Pitrani'nün 
Beğoğlı'nda Dörtyol ağzı civarında kain hanesine 
Bend-i cedid fazlasından olarak i ' tası irade-i seniyye 
iktizasından olan yarım masura suyun bila 
mu'accele virilmesine muahharan bi' l-istizan emr ü 
ferman-ı hazret-i şahane müte'allık ve şeref-sudur 
buyurılrnış olmağla mantük-ı münifi üzre iktiza iden 
senedinün tanzim olmması babında beyaz üzerine 
sactır olan ferman-ı ali mficebince cennet-mekan Ga
zi Sultan Mahmud Han-ı San! tabe serahu hazret
lerinün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i cedid 
fazlasından olarak yarım masura ma-i lezize şeh
riyye altmış akçe icare-i müeccele ta 'yin ü tahsis 
olmarak münasib meslekden kanavatma tebe'iyyet 
ile yarım masura ma-i leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı 
müşarun ileyhde merküro Pitrani'nün uhdesine kayd 
olm up tasarrufına23 ha vi müceddeden i ' ta buyurılan 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 23 M sene 1265 [20 Aralık 1 848] 

13 tasarrufını 
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1611615 Anita 'nın tasarrufunda bulunan Sultan Il. 
Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyu daha 
sonra Fransız vatandaşı Madam Emma 'ya ferağ 
ettiğine dair. 

Sardunya sefareti baş tercemanı Mösyö Bozaviçe 
Beğoğlı'nda inşa itmekde oldığı hanesine Tak
sim'den bila mu 'accele nısf masura i ' tasına irade-i 
seniyye-i cenab-ı şehen-şah1 müte 'allık ve şe
ref-sudfir buyurılmış olmağla mantük-ı mün!fi üzre 
iktiza iden senedinün tanzim olmması babında beyaz 
üzerine sildır olan ferman-ı all mficebince cen
net-mekan adn-aşiyan Gaz! Sultan Mahmud Han-ı 
San! tabe serahu hazretlerinün vakf-ı eelllesinden 
olarak terceman-ı ınılma ileyhün Beğoğlı'nda inşa 
itmekde oldığı hanesi Kalafatcıbaşı Yunus Ağa ma
hallesinde olup Anita bint-i Migel Bozdeviçe(?) 
nasraniyye ismine oldığı haber virilmiş aldığından ol 
vechile ber ınıleeb-i irade-i seniyye nısf masura ma-i 
lez!z nasraniyye-i mersfimenün ismine olarak hane-i 
mezkfireye icra itdirilmek üzre iktiza iden temes
sükinün tahdriyçün vakf-ı müşarun ileyh tarafına 
vürfid iden ilm ü haber mficebince nısf masura ma-i 
lez1z-i mezkfira şehriyye altmış akçe icare-i müec
cele ta' y!n ü tahsis olmarak münasib meslekden 
kanavatma tebe' iyyetle hane-i mezkfireye cereyan 
itmek üzre ma-i lez1z-i mezkfir mersfime Anita bint-i 
Migel Bozdeviçe(?) nasraniyyenün zabt u tasar
rufesine taraf-ı ahardan müdahale [ve] ta'arruz 
alınmamak üzre virilen ced!d temessük işbu mahalle 
şerh virildi. 

Fı 2 1  L sene 1 265 [ 10  Eylül 1 849] 

Memalik-i mahrfise-i hazret-i şahanede tebe'a-i ec
nebiyyenün tasarruf-ı emlak itmeleri hakkında ba 
hatt-ı hümayfin te' s!s buyurılan kanunname ahkamı 
mficebince fi ' l-asl tebe'a-i saltanat-ı seniyyeden olup 
da sonradan tebdll-i tabi 'iyyet itmiş olanlar müstes
na olmak ve emlaklerine aid katfe-i husfisat ve rü
sfimat ve mu 'amelatda kavan!n ve nizarnat-ı Devlet-i 
aliyyeye ve tebe 'a-i saltanat-ı seniyye haklarında 
cad olan usUle ve kanunname-i mezkfirda musarrah 
sair kaffe-i mevadd ahkamına ittibii' eylemek üzre 
kanunname-i hümayfin ve ol babda tanzim buyurılan 
mazbata alıkarnını kabul ve tasdik iden devletler 
tebe 'asınun memalik-i şahanenün arazi-i Hicaziy-

7 1  

16/16/Sa 

16/16/Sb 

16116/Sc 
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ye'den ma'ada her tarafında tebe' a-i Devlet-i aliyye 
misillü tasarruf-ı emlak hukükından istifade itmeleri 
hususına müsa'ade-i seniyye-i hazret-i padişahi şa
yan buyurılmış olmasına mebni derun-ı temessükde 
muharrer nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Anita bint-i Migel Bozviç(?) tarafından Taksim 
suyolcılarından Hasan bin Hamza ve Yusuf Ağa bin 
Emin şehactetleriyle ferağa vekili taksim-i mezkur 
bölükbaşısı All Ağa bin Seyyid Mehmed bi' l-vekale 
ma-i mezkurı Beğoğlı'nda Derviş zakağında on do
kuz ve yiğirmi bir numralar ile murakkam bir bab 
menzile kema kan cereyan itmek üzre Fransa devleti 
sefareti tarafından bi'l-i ' ta Hariciyye kitabeti cani
binden tasdik-ı resmisi icra kılınan ilm ü haber 
mucebince devlet-i müşarun ileyha tebe'asından 
Madam Emma bint-i Mösyö Alyon'a yedi bin beş 
yüz guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkurun icare-i kadimesi ber 
muceb-i nizarn senevi on beş guruş[a] iblağ olmarak 
defter-i vakfda menzil-i mezkura cereyan itmek üzre 
mezbure Madam Emma uhdesine kayd ile her halde 
kanunname-i hümayfin-ı mezkur alıkam-ı münde
ricesine ittiba' eylemek üzre zabt u tasarrufiyçün 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 2 1  Zi ' l-ka'de sene[ 1 2]89 [21 Ocak 1 873] ve fi 9 
Kanun-ı sani sene [ 1 2]88  [2 1 Ocak 1 873] 

1611 711 Hüseyin Ağa ile eşi Rafize Hanım 'ın Hay
riye tüccarı Mehmed Rüstem Bey 'in eşi Ruk(ve 
Hanım 'a ferağ ettikleri Sultan I. Mahmud Han 
vakfina ait yarım masura suyun daha sonra muh
telif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Hudavendigar-ı esbak merhum ve mağffirun leh 
Sultan Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu hazretleri
nün Ayasafya-i kebir cami '-i şerif! civarında mü
ceddeden bina ve ihya-gerdeleri olan kütübhane ve 
imaret-i amireleri evkaf-ı şerifi mülhakatından mer
hume Valide Sultan tabet seraha Sarıyar üzerinde 
Tutluk nam mahallde Kılıç pınarına gelince taharri 
olman suyollarından hasıl olup vakf-mande olan 
miyah-ı lezizden hamiş-i temessükde muharrer nısf 
masura ma-i lezize mutasarrı:Ian olan Hüseyin Ağa 
ve zevcesi Rafize Hanım mutasarrı:Ian oldukları 
ma-i leziz-i mezkfirı Tophane'de hendek başında 
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kain mahalli24 kadimi olan hane-i mezkureye cereyan 
itmek üzre Hayriyye tüccarlarından Mehmed Rüs
tem Beğ'ün zevcesi Rukıyye Hanım bint-i Abdul
lah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile i ' ta olman 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 9 Za sene 1 265 [27 Eylül 1 849] 

Ma-i mezkura mutasarrıf olan Rukıyye Hanım bint-i 
Abdullah ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı ma-i 
leziz-i mezkurı Humbaracı yokuşında haneye cere
yan itmek üzre Galata yorgancı esnafından Hacı 
Mustafa Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu 
mahalle tahşiye kılındı. 

Fi 22 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]281 [3 Ocak 1 866] 

Ma-i mezkura mutasarrıf olan Hacı Mustafa Efendi 
bin İsma 'il ber veeh-i muharrer mutasarrıf o ldığı 
ma-i leziz-i mezkurı Boyacı karyesinde Yalı zoka
ğında on üç numrolu sahilhaneye cereyan itmek üzre 
devletlü Halim Paşa hazretlerinün halilesi Vicdan 
Hanım'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu 
mahalle tahşiye kılındı. 

Fi 1 3  Mart [ 1 ]298 [25 Mart 1 882] 

1611712 Beyoğlu sakinlerinden Sofya 'dan varisieri
ne intikal eden Sultan II. Mahmud Han vakfına ait 
yanm masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün ihyasına mu
vaffak oldukları Bend-i cedid'leri fazlasından olarak 
bir masura ma-i lezize beher şehr altmış akçe icare 
ile mutasarrıfe olan Sofya bint-i Mengele Poça 
nasraniyye mutasarrıfe oldığı ma-i mezkurun nısf 
masurasını Beğoğlı'nda Asmalımescidkurbında kadi
mi vechile hanesine cereyan itmek üzre uhdesinde 
bi' l-ibka diğer nısf hissesini atik temessükden ifraz 
iderek Arslan ağzı nam mahallinde terazudan 
bi' l-ifraz kurbında diğer mutasarrıfe oldığı hanesine 
cereyan itmek üzre başkaca bir kıt'a temessük i ' tası 

24 mahall-i 

1611712 
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niyazında bulınmış aldığından salifü'z-zikr nısf ma
surasını atık temessükden bi' l-ifraz diğer mutasarrıfe 
oldığı hanesine cereyan itmek üzre terazü-yı mezku
reden bi'l-ifraz şehriyye otuz akçe icare-i müeccele 
ta'yinle nısf masura ma-i leziz-i mezkGrun diğer ha
nesine cereyan itmek üzre başkaca virilen temessük 
işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 1 9  R sene 1265 [ 1 5  Mart 1 849] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan merküme 
Sofya bint-i Mengele Poça müteveffiye olup ma-i 
mezkGr altı nefer eviadları Kastanca ve Mariya 
Dubra ile Kazmir ve Aleksandri ve Anton ve Luka 
veledan-ı İstefani Flori'ye adiyen ba'de' l-intikal 
kendülerinün diyar-ı ecnebide olup ve bulındukları 
mahallerde mütemekkin Devlet-i aliyye şehbender
leriyle saire tarafından bi't-tasdik Hariciyye neza
ret-i celilesi canibinden tahrir buyurılan bir kıt 'a 
vkaletname mücebince ferağa vekllleri olan 
Der-sa' adet'de müremekkin tüccardan Paçento Döbi
ni veled-i Bernardo bi ' l-vekale nısf masura ma-i 
mezkGrı mecra-yı kadimi olan el-yevm üç yüz 
yiğirmi üç nurnralu haneye kema kan cereyan itmek 
üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Latin milletinden 
Tüccar Frankali veled-i Yani'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkürun senevi on 
beş guruş icare-i müeccele ile nısf masura ma-i 
mezkur defter-i vakf-ı şerifde merküm Frankali uh
desine kayd olınmağla işbu mahalle dahi şerh virildi. 
Fı 4 Zi' l-ka'de sene [ 1 ]279 [22 Nisan 1 863] ve fi 1 0  

Nisan sene [ 1 ]279 [22 Nisan 1 863] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Tüccar 
Frankali veled-i Yani fevt olup dört nefer kebir ev
ladı Yani ve Dimitri ve Despino ve Fani'ye yedi bin 
beş yüz guruş kıymetle ba'de' l-intikal evH1d-ı mer
kürnundan Fani intikalen mutasarrıfe oldığı hisse-i 
şayi 'asını mecra-yı kadimine kema kan cereyan it
rnek üzre hissedarları mezbürün Yani ve Dimitri ve 
Despina'ya bin sekiz yüz yetmiş beş guruşa 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd o lındı. 

Fı 3 1  Kanün-ı evvel sene [ 1 ]290 [ 1 2  Ocak 1 875] 
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El-yevm dört yüz yetmiş dokuz numrolu haneye cari 
nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıfan olan tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden Yazıcı Dimitri ve Yani ve hemşi
releri Despina evlad-ı Frankali ma-i mezbfin hane-i 
mezbfireye cereyan itmek üzre mutasarrıfı Rum 
milletinden İstefan ve Y orgi eviad-ı Dimitri Zafiri 
Poli(?)'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 14 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]300 [26 Ekim 1 884] Fı 
6 Muharrem sene [ 1 ]302 [26 Ekim 1 884] 

Nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan İstefan ve 
Y orgi veledan-ı Dimitri Zafiro Pelo(?) taraflanndan 
ba vekaletname-i musaddaka vekllleri sa'adetlü 
Yenidünya Dimitraki Efendi bi ' l-vekale İngiltere 
devleti tebe 'asından Banka-i Osman! me'mfirlann
dan Mösyö Çars Lafontin veled-i Edvard'a ferağ it
meğle zabt u tasarrufını havı: virilen sened-i hakanı 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 1 6  Nisan sene [ 1 ]304 [28 Nisan 1 888] 

Nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan Mösyö Çars 
Lafontin veled-i Edvar ba vekaletname veklli Mösyö 
Nikolson Prens bi' l-vekale devlet-i müşarun ileyha 
tebe 'asından tebe'asından25 Mösyö Frank Freguson 
veled-i Corc'a ferağ itmeğle zabt u tasarrufını hav1 
virilen sened-i hakanı işbu mahalle kayd alındı. 

Fı lO Teşrin-i sanı sene [ 1]3  1 7  [23 Kasım 1901 ]  

16/17/3 Arif Ağa 'nın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyu Kasımpaşa 'daki Büyükhamam 'a bağlanmak 
üzere Mehmed Raif' e ferağ ettiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün ihyasına muvaffaka aldığı bendi civa
rında Bağçeköy kurbında Valide havzı altında vakı ' 
derun-ı vad!de kimesnenün mülk ü harimi olmayan 
mevzı '-ı hallde Mehmed Ağa'nun hafr itdirdiği 

25 "tebe'asından" mükerrerdir. 
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abar-ı müteferrika ve tahte' l-arz lağmdan cem' u 
tahsil olman bir buçuk masura ma-i lezizden müfrez 
hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Arif Ağa ibn-i el-Hacc Abdül
kadir mutasarrıf aldığı ma-i leziz-i mezkfin Azabka
pusı'nda Yeşildirek hammamından bi' l-ihrac Kasım 
Paşa'da kain Büyükhammam'a icra itmek üzre Meh
med Raif ibn-i All'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle viri
len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 7 M sene 1266 [23 Kasım 1 849] 

1611 714 Hekim Kostanti 'nin Beyoğlu 'ndaki evine 
Sultan Il. Mahmud Han vakfından yarım masura 
su bağlanmasına dair. 

[Derkenar] Beğoğlı cedid defteri n ün yiğirmi altıncı 
sahifesine kayd idilmişdür. 

Fı 24 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 336 [24 Ekim 1920] 

Hekim Kastanti içün Beğoğlı'nda ba irade-i seniyye 
der-dest inşa alınan bir bab haneye mahall-i mez
kfirda kain Taksim suyından yarım masura ma-i le
ziz tahsis olmması mukteza-yı irade-i seniyye-i haz
ret-i mülfikaneden aldığı beyanıyla lazım gelen 
senedinün tanzimi Darbhane-i amire nazırı devletlü 
Paşa hazretleri taraflarından iş 'ar buyunlmış ve 
islam ve re 'ayadan bu misillü su i 'tası istid'asında 
bulmanlara Bend-i cedid fazlasından virildiği takdir
ce be her masuraya altı ş ar bin guruş mu' accele ahzı 
nizarnı iktizasından olarak mezkfir yarım masura su 
içün ber mficeb-i nizarn üç bin guruş mu 'accele a
lınması icabından olup ancak nazır-ı müşarun ileyh 
hazretlerinün meal-i iş 'arlarında mu 'accele alınup 
alınmaması hakkında bir gfine sarahat görilememiş 
olmasıyla mezkfir suyun Bend-i cedid fazlasından ol 
vechile i 'tası ve mu 'accele alınup alınmaması hak
kında ne vechile ernr ü ferman-ı mekarim-nişan-ı 
cenab-ı mülfikane şeref-sünfih ve sudfir buyurılur ise 
ol suretle icra-yı iktizasına mübaderet olmmak üzre 
ba takrir zikr o lınan nı sf masura ma-i leziz-i mezkfi
ra mu 'accele alınmayarak cennet-mekan Gazi Sultan 
Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün 
Bend-i cedld'leri fazlasından olarak mersfimun hane
sine i cra olmarak temessükinün i 'tası husfisına ira-
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de-i seniyye ta 'alluk eylediğini mübeyyin kalemin
den ilm ü haberi vürud itmeğle ol vechile ma-i le
ziz-i mezkur müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i 
cedid'leri fazlasından olarak Taksim'e cereyan iden 
ma-i lezizden hanesine cereyan itmek üzre emsali 
misillü şehriyye otuz akçe icare-i müeccele ta 'yinle 
nısf masura ma-i leziz mersum Kastanti zimminün 
zabt u tasarrufiyçün virilen cedid temessük işbu ma
halle kayd olındı . 

Fı l l  C sene 1 265 [5 Mayıs 1 849] 

16/1811 Beyoğlu sakinlerinden Artin ile Maryem 'in 
tasarruflarında bulunan Mihrişah Sultan vakfına 
ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif kişile
rin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şerifinden Bağçe 
karyesi civarında bina ve ihyasına muvaffak olduk
ları Bend-i kebir'ün ma-i lezizinden Beğoğlı'nda 
vakı ' taksime cari ma-i lezizden yine Beğoğlı \ 
kurbında hanesine cereyan itmek üzre kanavatma ; 
t�be :iy�etle be�er şehr otuz akçe icare-i mü�c�elel� '\ 
hamış-ı temessukde muharrer nısf masura ma-ı lezı- 1 · 
ze mutasarrıf olan Artin veled-i Sarraf Kirkor ve ' 
Maryem bint-i Bogos nasraniyyeden mersum Mar
yem nasraniyye halike olup rub ' masura ma-i leziz 
üç nefer kebir eviadı re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden ;., 
Kirkor ve Bogos ve Artin zirnınilere ba'de' l-intikal 
mersum dahi rub ' masura ma-i leziz-i mezkurı , 
re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden hissedarları Ermeni 
milletinden Artin veled-i Sarraf Kirkor zirnıniye fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
mezkur mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre 
virilen cedid hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 20 Ca sene 1 266 [3 Nisan 1 850] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan mersum 
Artin veled-i Sarraf Kirkor zimmi kendi rızasıyla 
Devlet-i aliyye re 'ayasından Katolik milletinden 
Serpohi nasraniyye ibnet-i Ekna zirnıniye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur 
Beğoğlı'nda Fransız sarayı karşusında kain haneden 
bi' l-ihrac yine mahall-i mezkurda Senora Serpohi 
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nasd1niyyenün hanesine cereyan itmek üzre virilen 
hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı 1 8  Z sene 1266 [25 Ekim 1 850] 

Mezbfire Serpohi bint-i Ekna zimmi mutasamfe 
oldığı nısf masura ma-i mezkfirı rızasıyla Beğoğ
lı'nda Dörtyol ağzı nam mahallde Kalafatcıbaşı Yu
nus Ağa mahallesinde kain hanesine cereyan itmek 
üzre Devlet-i aliyye tebe 'asından Emma bint-i Kas
par'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed olındığını mübey
yin işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 17 C sene 1277 [3 1 Aralık 1 860] 

Mezbfire Emma bint-i Kaspar müteveffiye olup ma-i 
mezkfir dokuz nefer kebir eviadları Cozef ve Kaspar 
ve Aleksan ve Alfons ve Kazmir ve Tayorora(?) ile 
kebire kızları Mariya ve Kalomya ve ·Emma'ya 
ba'de' l-intikal eviad-ı mezbfirfin dahi intikiilen mu
tasarrıffin oldukları nısf masura ma-i mezkfirı taraf
larından ferağa vekllleri Taksim bölükbaşılarından 
All Ağa ibn-i Seyyid Mehmed Beğoğlı'nda Tomtom 
mahallesinde Cadde-i kebir'de beş numro ile murak
kam haneye cereyan itmek üzre bi ' l-vekale tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden Sarrat Yovakim'ün dul zevcesi 
Alenko bint-i İstemat'a yedi bin beş yüz guruşa ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i le
ziz-i mezkfir icare-i kadimesi senevi on beş guruşa 
iblağ olınarak defter-i vakf-ı müşarun ileyhada mez
bfire Alenko uhdesine kayd olınmış olmağla işbu 
mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 3 Safer sene [ 1]284 [6 Haziran 1 867] ve fi 25 
Mayıs sene [ 1 ]283 [6 Haziran 1 867] 

16/1812 Emine Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyu Mustafa Rifat Bey 'e ferağ ettiğine dair. 

Terkin 
Sehven kayd olınmış oldığından Beşiktaş hıdroe
tinde mukayyeddür. 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün bina ve ihyasına muvaffak oldukları 
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Bağçe karyesi civarında Arabacıoğlı mandırası dere
si nam mahallde vakı ' bendieri ma-i lezlzinden Be
ğoğlı'nda kain makseme cari ma-i lezlzden kana
vatma tebe 'iyyetle beher şehr otuz akçe icare-i mü
eccelelü bir masura hamiş-i temessükde muharrer 
ma-i lezlzden nısf masurasına mutasarrıfe Emine 
Hanım bint-i Mehrned Efendi mutasarrıfe oldığı nısf 
masura ma-i rnezkurı hüsn-i rızasıyla küçük rnah
dumı Arnedi-i Divan-ı hümayun hulefası rnütehay
yizanından ve rütbe-i saniye ashabından izzetlü 
Mustafa Rif'at Beğ bin Mehmed Merniş'e ferağ u 
kasr-ı yed itrneğle ol vechile nısf masura ma-i rnez
kura beher şehr on beş akçe i care-i müeccele ta 'ylnle 
Beşiktaş civarında rnünasib meslekden ifraz ile ka
dlmi üzre diledükleri mahalle cereyan itmek üzre 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i ternessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 25 Muharrem sene 1264 [3 Ocak 1 848] 

1611813 Mariyana 'nın tasarrufunda bulunan Sul
tan I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyu 
Galata sakinlerinden Tekohi'ye ferağ ettiğine dair. 

Hudavendigar-ı esbak merhum ve mağfllrun leh 
Sultan Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu hazretleri
nün Ayasafya-i keblr cami ' -i şerlfinün cidarı ittisa
linde müceddeden bina ve ihya huyurdukları kütüb
hane-i latlfe ve imaret-i amireleri evkaf-ı şerlfeleri 
rnülhakatından vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün 
valide-i maddeleri Valide Sultan tabet seraha haz
retlerinün Beğoğlı nam rnahallde müceddeden bina 
ve ihya huyurdukları maksernine cereyan iden ma-i 
lezlzden Kapudan-ı derya Hasan Paşa merhumun 
hakk-ı mecrasından olmak üzre hamiş-i temessükde 
muharrer beher şehr yiğirmi akçe icare-i müeccelelü 
kanavatma tebe 'iyyetle nısf masura ma-i lezlze rnu
tasarrıf olan Mariyana ibnet-i Bedros nasraniyye 
mutasarrıfe oldığı ma-i lezlz-i mezkurı kendü hüsn-i 
rızasıyla Tekohi bint-i Manas nasraniyyeye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkur Galata'da Beraketzade26 mahallesinde hane
sine icra olmmak üzre zabt u tasarrufiyçün virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

26 Bereketzade 
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Fı 1 8  Receb sene 1 266 [30 Mayıs 1 850] 

Nısf masura ma-i lezi'ze mutasarrıf olan mersfim 
Artin veled-i Sarraf Kirkor zimmi' kendi rızasıyla 
Devlet-i aliyye re 'ayasından Katolik milletinden 
Serpohi nasraniyye ibnet-i Ekna zirnıniye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i lezi'z-i mezkfir 
Beğoğlı'nda Fransız sarayı karşusında kain haneden 
bi' l-ihrac yine mahall-i mezkfirda Senora Serpohi 
nasraniyyenün hanesine cereyan itmek üzre virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 8  Z sene 1 266 [25 Ekim 1 850] 

Mezbfire Serpohi bint-i Ekna mutasarrıfe oldığı nısf 
masura ma-i mezkfirı rızasıyla Beğoğlı'nda Dörtyol 
ağzı nam mahallde Kalafatcıbaşı Yunus Ağa ma
hallesinde kain hanesine cereyan itmek üzre Devlet-i 
aliyye tebe'asından Emma bint-i Kaspar'a kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed alındığını mübeyyin işbu mahalle 
(silik). 

1611814 Tekohi 'den varisierine intikal eden Mihri
şah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura suyun 
varisieri tarafından Katerina 'ya ferağ e dildiğine 
dair. 

[Der kenar] İş bu yarım masuradan başka bir buçuk 
masura dahi suyı olup cem'an üç kıt ' a  sened ınGce
bince iki masura suyı olmağla şerh virildi . 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün Bağçe kar
yesi civannda Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
mahallde bina ve inşasına muvaffak oldığı Bend-i 
kebi'r'i ma-i lezi'zinden hamiş-i temessükde muharrer 
nısf masura ma-i lezi'ze beher şehr on beş akçe 
icare-i müeccele ile mutasarrıf olan Devlet-i aliyye 
re 'ayasından Katolik milletinden Tekohi nasraniyye 
halike olup Devlet-i aliyye re 'ayasından Katolik 
milletinden kebi'r oğulları Simyon ve Andon ve 
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Agop ve Ohannes ve Pedros ve kebire kızları Drohi 
ve Terazina ve Katerina işbu sekiz nefer evHidlarına 
ba'de'l-intikal mesfürfin kendü rızalarıyla nısfmasu
ra ma-i leziz-i mezkilrı Devlet-i aliyye re 'ayasından 
Katalik milletinden Kalcıoğlı Ohannes zirnıninin 
zevcesi Katerina nasraniyye ibnet-i Simyonla feragat 
ve kasr-ı yed itmeleriyle mesfüre Katerina nas
raniyyenün zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i te
messük işbu mahalle kayd alındı. 

F1 1 8  Receb sene 1 266 [30 Mayıs 1 850] 

8 1  

1611911 Anastaşya 'dan varisierine intikal eden 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfuıa ait yarım masura 1611911 
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Anastaşya ibnet-i Anastas nasraniyye halike olup �: .. 
kebir oğulları Simyon ve İstavri ve kebire kızı 
Alenka nasd1niyyeye ba'de' l-intikal mersfiman Sim-
yon ve İstavri bi' l-asale ve mersfim Alenka tarafın-
dan Hasan Ağa bin Memiş ve All Ağa bin AbduWih 
ihbarlarıyla vekili olan karındaşı mersfim İstavri 
bi ' 1-vekale nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı rızala-
rıyla Beğoğlı1nda Ağa ca.mi ' i  civarında hanesine ce-
reyan itmek üzre Mekteb-i tıbbiyye-i şahane ecza 
anbarı sereczacısı binbaşılık rütbesini haiz Devlet-i 
aliyye re'ayasından Françesko veled-i Corci'ye ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i le-
ziz-i mezkfira beher şehr otuz akçe icare-i müeccele 
ta'yinle zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temes-
sük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 12 Za sene 1266 [ 19  Eylül 1 850] 

1611912 Agop 'dan varisierine intikal eden Sultan I. 
Mahmud Han vakfina ait yarım masura suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 
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Cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağffırun 
leh Sultan Mahmud Han tabe serahu hazretlerinün 
Galata ve Tophane ve Beşiktaş ve ol havaliye cere
yan eylemek üzre Bağçe karyesi civarında Araba
cıoğlı mandırası deresi nam mahallde merhfıme ve 
mağffırun leha Mihrişah Viiiide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün Bend-i kebir'i suyından müşarun ileyh 
Sultan Mahmud Han hazretlerinün tarikına ilave 
eylediği ma-i lezizden müfrez hilmiş-i temessükde 
muharrer nısf masura ma-i lezize mutasamf olan 
Agop veled-i Ohannes hillik olup mutasamf oldığı 
nısf masura ma-i leziz-i mezkur altı nefer evlildları 
Ohannes ve Kirkor ve Mikail ve kızları Tekohi ve 
Drohi ve Maryem işbu altı nefere ba'de'l-intikal 
mersumun kendü rızalarıyla Devlet-i aliyye re 'aya
sından Katolik milletinden mevrfıd ilm ü haber mfı
cebince anaları Luçika nasraniyye ibnet-i Bogos 
zirnıniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle beher şehr on beş 
akçe i care-i müeccele ta 'yinle mesfüre Luçika nasra
niyyenün zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 10 S sene 1267 [ 1 5  Aralık 1 850] 

Ber mfıceb-i tahşiye-i temessük nısf masura ma-ı 
lezize mutasamfe olan mersume Luçika nasraniyye 
rızasıyla ma-i leziz-i mezkurı milletleri tarafından 
mevrfıd memhfır ilm ü haberler mfıcebince tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden Latin re' ayasından Tüccar Baltacı 
Todori zevcesi Liza bint-i Sarla nasraniyyeye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfır 
mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre mersumenün 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 5 N sene 1 269 [ 1 3  Haziran 1 853] 

Hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasamfe olan merküme Liza bint-i Sarla tara
fından Hayriyye tücciirı Abraham veled-i Abrale(?) 
ve Yazıcı Andon veled-i Agya ihbarlarıyla ferağa 
vekili Vekiloğlı İlyas veled-i Şükri bi ' 1-vekale nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı kema kan cereyan itmek 
üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Büyük Yenihan'da 
mütemekkin sarrafan-ı mu 'teberandan Ki fo[ r ]k Beğ 
veled-i Aram'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle hilmiş-i 
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temessük işbu mahalle kayd olındı. 
Fı 2 Muharrem sene [ 12] 80 [ 19  Haziran 1 863] ve 6 

Haziran sene [ 12]79 [ 1 8  Haziran 1 863] 

16/19/3 Falina 'nın Tomtom mahallesi sakinlerin
den Hamas 'a ferağ ettiği Sultan I. Mahmud Han 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra muh
telif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhum ve mağffirun leh Sultan Mahmud Han-ı 
Gazi tabe serahu hazretlerinün Ayasafya-i kebir 
civarında müceddeden ihya huyurdukları kütübha
ne-i latif ve imaret-i amireleri evkaf-ı şerifi mülha
katından merhume Valide Sultan tabe serahanun Sa
rıyar üzerinde Tutluk nam malıallden Kılıç pınanna 
gelince tahrir olman soyollarından hasıl olup 
vakf-mande olan ma-i lezizden hamiş-i temessükde 
muharrer nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Falina nasraniyye mutasarrıfe oldığı ma-i mezkurı 
Beğoğlı'nda Tomtom mahallesinde hanesine cereyan 
itmek üzre Hamas bint-i Asvador nasraniyyeye ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle nısf masura ma-i mezkurun zabt 
u tasarrufiyçün mersum Hamas yedine virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 22 Ş sene [ 1] 267 [23 Haziran 1 85 1 ] 

Memalik-i mahrfise-i hazret-i şahanede tebe'a-i 
ecnebiyyenün tasarruf-ı emlak itmeleri hakkında ba 
hatt-ı hümayfin te' sis buyurılan kanunname ahkamı 
mucebince fi ' l-asl tebe ' a-i saltanat-ı seniyyeden olup 
da sonradan tebdll-i tebe 'iyyet itmiş olanlar müstes
na olmak ve emlaklerine aid kaffe-i hususat ve rü
sumat ve mu'amelatda ve kavanin ve nizarnat-ı 
Devlet-i aliyye ve tebe 'a-i saltanat-ı seniyye hakla
rında cari olan usUle ve kanunname-i mezkurda 
musarrah sair kaffe-i mevactd ahkamına ittiba' eyle
mek üzre kanunname-i hümayfin ve ol babda tanzim 
buyurılan mazbata alıkarnını kabUl ve tasdik iden 
devletler tebe 'asınun memalik-i şahanenün arazi-i 
Hicaziyye'den ma'ada her tarafında tebe 'a-i Devlet-i 
aliyye misillü tasarruf-ı emlak hukükında[n] istifade 
itmeleri hususına müsa 'ade-i seniyye-i hazret-i pacti
şahi şayan buyurılmış olmasına mebni hamiş-i te
messükde muharrer şehriyye otuz akçe icare-i müec-
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celelü Beğoğlı'nda Tomtom mahallesinde yetmiş üç 
numro ile murakkam hfme derunına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Hamas bint-i Asvador 
müteveffiye olup ma-i mezkur bir nefer kebir mah
dumı Seropa'ya ba'de' l-intikal merkılın dahi intikii
len mutasarrıf [aldığı] ma-i mezkun mecra-yı kadi
minden bi ' l-ihrac Beğoğlı'nda Galatasarayı karşu
sında bila numrolu der-dest inşa alınan hanesinün 
hin-i hitamında derunına cereyan itmek üzre rıza
sıyla kanunname-i hümayfin alıkarnını kabUl ve imza 
iden Fransa devleti tebe'asından Mark Gerom
bah(?)'a kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec
hile ma-i leziz-i mezkur ferağınun icrasıyla icare-i 
kadimesinün hadd-i nizamisine iblağı Evkiif varİda
tından derkenar kılınmış olmağla ma-i mezkurun 
ferağı bi ' l-icra her halde kanunname-i hümayfin ah
karn-ı mündericesine ittiba' eylemek üzre nısf masu
ra ma-i mezkura senevi on beş guruş i care ta 'yiniyle 
defter-i vakfda uhdesine kayd alınmış olmağla işbu 
şerh virildi. 
Fi 10  Şa'ban sene [ 1 ]288 [24 Ekim 1 87 1 ]  ve 12 Teş

rin-i evvel sene [ 1 ]287 [24 Ekim 1 87 1] 

1611914 Kalcıoğlu Kirkor 'dan varisierine intikal 
eden Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım ma
sura suyun varisieri tarafından Beyoğlu sakinle
rinden Bağdad sarrafı Hoca Bedros 'a ferağ edildi
ğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Evvel tabe serahu hazretlerinün valide-i 
macideleri merhume ve mağffirun leha Valide Sultan 
tabet serahanun vakf-ı şeriflerinden olmak üzre nısf 
masura ma-i lezizün mutasarnfı babaları Kalcıoğlı 
Kirkor zimminün helaki cihetiyle kendülerine inti
kali i cra olınmakda iken senedi kazaen zayi ' olmış 
idüğini beyanile ma-i mezkurun intikiilen uhdelerine 
ihalesiyle icab iden senedinün tesviyesi niyazında 
oldukları halik-i mersumun eviadları taraflarından ba 
arz-ı hal lede' l-istid'a kaydı defter-i vakfdan 
ba 'de'l-ihrac nısf masura ma-i leziz-i mezkur şehriy
ye yiğirmi akçe icare-i müeccele ile mersum Kalcı
ağlı Kirkor veled-i Anton zimminün Yeniköy'de 
kain sahilhanesine cereyan itmek üzre el-yevm uh
desinde aldığı ve ber muceb-i istid 'a Kirkor zimmi 
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bundan akdem halik olup ma-i mezkfir sekiz nefer 
eviadları Simyon ve Anton ve Agop ve Ohannes ve 
Bedros zirnınller ile kızları Drohi ve Terazina 
nasraniyyelere ba 'de ' l-intikal mersfimfin tarafların
dan Komidos veled-i Ohannes ve Refus veled-i 
Varhan zirnınller ihbarlarıyla ferağa vekllleri 
Markon veled-i Manas zimmi bi' l-vekale ma-i mez
kfir rızasıyla patrikhanesi tarafından vürfid iden ilm 
ü haber mficebince re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve 
Ermeni taifesinden sabık Bağdad sarrafı Hoca 
Bedros veled-i Simyon zirnıniye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i mezkfir mecra-yı 
kadimi olan Yeniköy'de kain sahilhane-i mezkfirdan 
bi ' l-ihrac Beğoğlı'nda hanesine cereyan itmek üzre 
mersfim Bedros zimminün zabt u tasarrufiyçün 
virilen cedid temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 3  L sene 1266 [22 Ağustos 1 850] 

1612011 Beyoğlu sakinlerinden Şakire Hatun 'dan 
oğluna intikal eden Sultan I. Mahmud Han vakfı
na ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Gazi tabe 
serahu hazretlerinün evkafından Beğoğlı nam ma
hallde vakı ' makseme tabi ' müceddeden hafr olman 
bacalarun su mesleğine vanlup bundan akdem akd-i 
meclis olman mahrfise-i Galata'ya muzare Yahya 
Efendi nam mevzı 'da hafr olman mahallün bir tarafı 
Nikolaki bağı ve bir tarafı Dimooğlı Kosti bağı ve 
bir tarafı Karagözağlı Panayot bağı ve bir tarafı 
Yamalıoğlı Dimitraki bağı ile mahdfid olup kimes
nenün lağm ve mesleğine ittisalden an mevzı 'da 
müceddeden hafr olman iki aded hacalardan 
tahte' l-arz kırk kulaç lağm ile cem' olman ma-i leziz 
lağm ağzından dört yüz aded altı pulluk ta 'bir ol ın ur 
künk ile Kılıç pınarından gelen vakıf-ı müşarun 
ileyhün valideleri merhfime ve mağffirun leha Valide 
Sultan tabet seraha hazretlerinün su mesleğine izn-i 
mütevelli ile bundan akdem ba hüccet-i şer 'iyye il
hak olman ma-i lezizden hamiş-ı temessükde muhar
rer nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Şakire 
Hatfin müteveffiye olup ma-i mezkfir sadri kebir oğlı 
Hafız Mustafa'ya hasbe' l-ade ba'de' l-intikal mer
küm Hafız Mustafa intikalen mutasarnf oldığı ma-i 
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leziz-i mezkurı kema kan mahall-i kadimine cereyan 
itmek üzre rıza ve iradetiyle Emine Hanım bint-i 
el-Hacc Yfisufa kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan 
Beğoğlı'nda kain Ağa hammarnma kema kan cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyha 
Şenfe Emine Hanım'un zabt u tasarrufiyçün virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 19 Ş sene 1 267 [20 Haziran 1 85 1 ] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Emine Ha
nım bila veled müteveffiye olarak ma-i mezkur malı
llıle aid olup canib-i vakfdan Hadice Hanım ibnet-i 
Hüseyin Paşa'ya icar olmarak hanım-ı mfima iley
hanun zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i temes
sük kayd alındı . 

Fı l l  Temmuz sene [ 12]79 [23 Temmuz 1 863] 

Ma-i mezkfira mutasarrıfe olan Hadice Hanım cari 
aldığı harnınarn ile ma-i mezkun Arnedi odası bule
tasından Sürün Paşazade sa 'actetlü All Nazif Beğe
fendi 'ye ferağ. 

Fı 15 Nisan sene [ 1 ]307 [27 Nisan 1 89 1 ]  

16/20/2 Rukiye Hanım 'dan varisierine intikal eden 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait bir masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan merhum ve mağffirun leh Gazi Sultan 
Mahmud Han tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı şeri
tinden Bağçeköyi'nde vakı ' Bend-i cedid ma-i lezizi 
fazlasından yevmi bir akçe icare-i müeccele ile ha
miş-i temessükde muharrer Yazıcı hammarnma can 
bir masura ma-i leziz-i mezkura mutasamfe olan 
Rukıyye Hanım bundan akdem müteveffiye olup 
ma-i mezkur sadri kebir oğlı Mehmed Hulfisi Efendi 
ile kebire kızı Şenfe Fatıma Hanım'a hasbe' l-acte 
ba'de'l-intikal mezbure Fatıma Hanım intikalen 
mutasarrıfe aldığı ma-i leziz-i mezkur hissesini tara
fından Hafız İsma 'll ibn-i Mehmed ve Arabzacte 
Mustafa Şükrl Efendi ihbarlanyla ferağa vekili ve 
kanndaşı muma ileyh Mehmed Hulusı Efendi 
bi ' l-vekale ve kendi hissesini dahi bi'z-zat rıza ve 
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iraderiyle hacegan-ı Divan-ı hümayfindan Ahmed 
Behcet Efendi ibn-i Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed 
olmarak harnmam-ı mezkfir temessüki İcra alınmış 
ise de ma-i mezkfirun senedi yürüdilmeyerek el-an 
sahib-i evvelleri ınılma ileyhima uhdelerinde kalmış 
aldığını ve ınılma ileyh Ahmed Behcet Efendi bu 
def'a ma-i leziz-i mezkfirı hammarn-ı mezbfir ile 
beraber hüsn-i rızasıyla hacegandan es-Seyyid 
Mehmed Sabit Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed'e ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfir 
kema kan harnmam-ı mezkfira cereyan itmek üzre 
ınılma ileyh es-Seyyid Mehmed Sabit Efendi'nün 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 13  N sene 1268 [ 1  Temmuz 1 852] 

1612013 Angelika 'nın Halil Kamil Bey ' e ferağ ettiği 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han aleyhi sicalü'r-rahmeti ve' l-gufran hazret
lerinün İstanbul'da Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi 
cidarı ittisalinde vakı ' kütübhane-i vala ve imaret-i 
amire-i mu 'alla ve hayrat-ı saire-i celileleri evkaf-ı 
şerifleri mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşarun 
ileyhün valide-i macİdeleri cennet-mekan merhfime 
ve mağffirun leha Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün mahrfise-i Galata haricinde Beğoğlı 
nam mahallde hasbeten li' llahi te 'ala müceddeden 
bina ve ihya huyurdukları maksemine cereyan iden 
ma-i lezizden Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak 
oldukları Bend-i kebir'den nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfira mutasarrıfe olan Angelika bint-i Neco 
nasraniyye mutasarrıfe oldığı nısf masura ma-i 
mezkfirı rıza ve iradetiyle Halil Kamil Beğ bin Ali 
Efendi'ye fed\ğ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkfir mecra-yı kadimi olan Beğoğlı'nda 
Dörtyol ağzı nam mahallde kain kargir haneye kema 
kan cereyan itmek üzre şehriyye on beş akçe icare-i 
müeccele ta'yiniyle mfima ileyh Halil Kamil Beğ'ün 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 19  Ş sene 1 267 [20 Haziran 1 85 1] 
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Mı1ma ileyh Halil Kamil Beğ Beğoğlı'nda Derviş 
zakağında dördünci numroda murakkam haneye cari 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan mfima ileyh 
Halil Kamil Beğ bin Mustafa Paşa tarafından ba 
hüccet-i şer'iyye vekili Necib Ağa bin Mustafa 
bi' l-vekale ma-i mezkı1n dört hisse i 'tibariyle bir 
hissesini Selanik valisi [de]vletlü Akif Paşa hazrede
rine ve bir hissesini mahdı1mları Sami Beğ'e ve iki 
hissesini Tıngırzade Bozant Efendi veled-i Oseb 
Efendi'ye yedi bin beş yüz guruşa kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkfirun birer 
hisseden iki hissesi müşarun ileyh Akif Paşa hazret
leriyle mahdı1mları Sami Beğ'ün ve iki hissesi dahi 
mı1ma ileyh Bozant Efendi'nün uhdelerine kayd 
olınmağla virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fı 25 Ş sene [ 1 ]285 [ 10  Aralık 1 868] ve fi 27 Teş
rin-i sani sene [ 1 2] 84 [9 Aralık 1 868] 

Nısf masura ma-i lezizün nısf hissesine mutasarrıf 
olan mı1ma ileyh Bozant Efendi ma-i mezkı1rı rıza
sıyla Karagözağlı Kirkor Efendi'ye kat 'iyyen ferağ 
itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd 
o lındı . 

Fı 13  Mayıs sene [ 1 ] 303 [25 Mayıs 1 887] 

1612014 İsko(?) 'nun tasarrufunda bulunan Sultan 
I. Mahmud Han vakftna ait yarım masura suyu 
Kuyumcu Os eb ' e ferağ ettiğine dair. 

Sultan Mahmud Han aleyhi' r-rahmetü ve' l-gufran 
hazretlerinün Ayasafya-i kebir cami '-i şerifi kurbın
da kütübhane-i vaıa ve imaret-i amire-i mu 'alla ve 
hayrat-ı saire-i celileleri evkaf-ı şerifleri mülhaka
tından vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün valide-i 
macİdeleri cennet-mekan merhı1me Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün malıruse-i Galata haricin
de Beğoğlı nam mahallde hasbeten li' llahi te 'ala 
müceddeden bina eylediği maksemine cereyan iden 
ma-i lezizden Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak 
oldukları Bend-i kebir'den beher şehr on beş akçe 
icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezize mutasar
rıf olan İsko(?) bint-i Kirkor nasrani mutasarrıf 
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oldığı nısf masura ma-i lezizi rıza ve iradetiyle 
re'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve Katalik taifesinden 
Portakalağlı Kuyumcı Oseb veled-i İstefan zimmiye 
ferağ u kasr-ı yed iderek ma-i leziz-i mezkfirı 
Beğoğlı'nda dilediği mahalle cereyan itmek üzre 
virilen temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 27 Muharrem sene [ 1 ]276 [26 Ağustos 1 859] 

1612111 Seyyid Mehmed Emin Efendi 'nin tasarru
funda bulunan Sultan ll. Mahmud Han vakfına ait 
bir masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Beğoğlı'nda Ağa cami 'i karşusında kain mutasamf 
oldığı arsa üzerine kargir olarak inşasına mübaşeret 
eylediği üç bab hanenün yapılacak salımıçlarına ce
reyan itmek üzre Beğoğlı taksimi fazlasından olarak 
cami ' -i şerif-i mezkilr pişgahında bulınan terazildan 
bir masura ma-i leziz i ' tası husfisı Hariciyye nazırı 
devletlü Paşa hazretlerinün mühürdarları es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi tarafından mukadernma 
bi' t-takdim ferman-ı sami sudfirıyla makam-ı neza
ret-i Evkaf-ı hümayfina havale buyurılmış olan bir 
kıt 'a takririnde istid 'a olmını ş ve ol babda ihrac 
itdirilen derkenarlar ile i 'lamı mealine nazaran cen
net-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud Han-ı 
Sani tabe serahu hazretlerinün vakf-ı celilinde[n] 
olan Bend-i cedid ile sair bendler fazlalarından islam 
ve re'ayadan zfihur iden taliblerine müceddeden su 
i ' tası lazım geldiği halde bi' l-istizan beher masura
sına altışar bin guruş mu 'accele ile fürilht olmması 
bii irade-i seniyye müesses olan nizarnı iktizasından 
bulınmış olmasıyla efendi-i mfima ileyhün zikr 
olınan hanelerine yapacağı salımıçlarına cereyan 
itmek üzre vakf-ı hazret-i müşarun ileyh Bend-i 
cedid'lerinden Beğoğlı taksimine cereyan iden ma-i 
leziz fazlasından olmak ve cami '-i mezkfir piş
gahında bulınan terazildan alınmak üzre altı bin 
guruş mu 'accele ile bir masura ma-i lezizün i 'tası 
husfisı ba takrir lede' l-istizan ol vechile icra-yı ikti
zasına irade-i seniyye-i cenab-ı şehriyari müte 'allık 
ve erzan buyurılarak icab iden temessükinün i 'tasiy
çün Evkaf muhasebesinden ilm ü haberi vürfid it
meğle ber ınıleeb-i ilm ü haber altı bin guruş mu 'ac
celesi teslim-i hazine olınmağla ol vechile bir masu-
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ra ma-i lezlz-i mezkura ber muceb-i emsal beher 
şehr altmış akçe icare-i müeccele ta 'yin ü tahsis kılı
narak defter-i vakfda efendi-i muma ileyh uhdesine 
kayd olınup zabt u tasarrufını havi müceddeden 
virilen temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 5  Ra sene 1268 [8 Ocak 1 852] 

Derun-ı temessükde vakf-ı ahar[dan] Beğoğlı'nda 
Şeyhülharem Hüseyin Ağa mahallesinde Cadde-i 
kebirde yüz yiğirmi dört numralı gedikli bir bab 
dükkan ve Sakızağacı caddesinde bir numrolu çeşme 
hevası ve üç numralu menzil ve beş numralu dükkan 
ve yedi numrolu menzil ve dokuz numrolı dükkan ve 
on bir numrolu menzil ve üç numralı dükkan deru
nına cari bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
esbak De 'avi-i hariciyye katibi sa'adetlü Mehmed 
Emin Efendi hazretleri mutasarrıf olıdığı emlak-i 
mezkUreden yedi numralı menzil ve dokuz numralı 
dükkanı uhdesinde bi ' l-ibka ma' ada üç nuınralı 
menzil ve beş numralı dükkan ve bir numralı çeşme 
hevasıyla yüz yiğirmi dört numralı gedikli dükkanı 
bi' l-ifrfiz mezkur bir masura ma-i lezizün nısf hissesi 
dahi mezkur üç numralı menzile cereyan itmek üzre 
kanunname-i hümayfın abkamını kabUl iden Rusya 
devleti tebe'asından Mikail Agopyan Efendi'ye iki 
bin yüz aded lira-i Osmani'ye kat'iyyen ve on bir 
numralı menzil ile üç numralı dükkan ve zikr olman 
nısf masura ma-i lezizi dahi mezkur on bir numralı 
menzile cereyfm itmek üzre Zarifi zevcesi Alenko 
bint-i Dimitri'ye bin aded lira-yı Osmani'ye vefaen 
ferağ u kasr-ı yed eylediği ve muma ileyh Mikail 
Agopyan nısf masura ma-i leziz-i mezkur içün baş
kaca temessüke talib olmağla nısf masura ma-i le
ziz-i mezkur üç numralı menzile cereyan itmek üzre 
senevi on beş guruş icare-i müeccele ile muma ileyh 
Mikail Agopyan Efendi yedine müceddeden başkaca 
temessük i ' ta olmarak ma' ada nı sf masura ma-i leziz 
dahi mezkUr on bir numrolı menzile cereyan itmek 
üzre mezbure Alenka'nun vefaen uhdesine kayd 
olmdığı işbu mahalle tahşiye kılındı. 
Fı 9 Cemaziye ' l-evvel sene [ 12]96 [ 1  Mayıs 1 879] 
ve fi 1 8  Nisan sene [ 12]95 [30 Nisan 1 879] 

Hamiş-i temessükde muharrer bir numralı menzile 
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cari nısf masura ma-i lezize vefaen mutasarrıfe olan 
Alenko bint-i Dimitri meblağ-ı mezbfirı temamen 
ahz idüp sahib-i evveli mfima ileyh Mehmed Emin 
Efendi hazrederine ferağ eyledikden sonra nısf ma
sura ma-i mezkfirun nısfı mecra-yı kadimine cereyan 
itmek üzre Maksudzade sa' adetlü Simyon Beğ'e ve 
ma'ada nısf hissesi mfima ileyh Mehmed Emin E
fendi yedinde ibka kılındığı misillü mfima ileyh 
Simyon Beğ'ün bir çuvaldız hissesiyçün başkaca 
yedine temessük virildiği işbu mahalle kayd olındı. 
Fl 23 Şa'ban sene [ 12]96 [ 12  Ağustos 1 879] ve fi 30 
Temmuz sene [ 12]95 [ l l Ağustos 1 879] 

Mfima ileyh Emin Efendi nısf hisse ma-i leziz-i 
mezkfirı Sakızağacı caddesinde yedi numralı men
zile cereyan itmek üzre Midhat Paşa hazretlerinün 
kethudası izzetlü TayfOr Efendi bin Abdullah'a yedi 
yüz elli guruşa ferağ eylediği şerh virildi. 

Fl 20 Kanun-ı evvel sene [ 12]95 [ 1  Ocak 1 880] 

Mfima ileyh TayfOr Ağa tarafından Mukavelat mu
harrirliği canibinden musaddak vekaletname ınGce
bince İsperaki Esan(?) Efendi veled-i Matyo 
bi ' l-vekale rızasıyla kanunname-i hümayfin alıkarnı
nı kabul ve imza iden Yunan devleti tebe 'asından 
Tanaş veled-i Lazari Rusolimo'ya üç bin yedi yüz 
elli guruşa ferağ ve mecra-yı kadimine cereyan it
rnek üzre tahşiye kılındı. 

Fl 13 Mayıs sene [ 12]97 [25 Mayıs 1 88 1 ]  

Ma-i mezkfira mutasarrıf olan Tanaş veled-i Lazari 
Rusolimo mutasarrıf oldığı ma-i mezkfirı mahall-i 
kadimine cereyan itmek üzre rızasıyla Rusya devleti 
tebe'asından Sehonofa fi 1 8  Mayıs sene [ 12]97 tarı
hiyle ferağ itmeğle şerh virildl. 

Fl 2  Eylül sene [ 12]97 [ 14 Eylül 1 88 1 ]  

16121/2 Ahonna(?) 'nın tasarrufunda bulunan 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yanm masura 
suyu Beyoğlu sakinlerinden Sorbik(?) Hanım 'a 
ferağ ettiğine dair. 

9 1  
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Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
hazretlerinün İstanbul'da Ayasofya-i kebir cami '-i 
şerifi cidarı ittisalinde vakı ' kütübhane-i bala ve i
maret-i amire-i mu 'alla ve hayrat-ı saire-i celileleri 
evkaf-ı şerifleri mülhakatından vakıf-ı hazret-i 
müşarun ileyhün valide-i macideleri merhfime ve 
mağffirun leha Valide Sultan tabet seraha hazret
lerinün malıruse-i Galata haricinde Beğoğlı nam 
mahallde müceddeden bina huyurdukları taksimine 
cereyan iden ma-i lezizinden Bağçe karyesinde ihya
sına muvaffak oldukları Bend-i kebir'inden hamiş-i 
temessükde muharrer ve Tahdr-i emlak kaleminden 
mevrfid ruhsat tezkiresi mficebince Asmalımescid 
mahallesinde Cadde-i kebir'de üç yüz elli iki nurnro 
ile murakkam menziline cari senevi on beş guruş 
icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezize mutasar
rıf olan tüccardan Nevdoron(?) zevcesi Ahonna(?) 
bint-i Andriko tarafından Belo(?) veled-i Beladin ve 
Pandesi veled-i Agnat ihbarlarıyla vekili Mösyö 
Piyer veled-i Paroci bi ' l-vekale tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden ve Ermeni Katolik milletinden Azeryan 
izzetlü Andon Efendi zevcesi Sorbik Hanım bint-i 
Kirkor'a kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
hamiş-i temessük dahi dahF7 işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 5 Receb sene 1295 [6 Temmuz 1 878] ve fi 24 
Haziran sene 1294 [6 Temmuz 1 878] 

1612113 Ahmed Şükrü Efendi 'nin tasarrufunda 
bulunan Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yanm 
masura suyu Sarafek'e ferağ ettiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Bend-i kebir'leri ma-i le
zizinden Beğoğlı'nda kain makseme cari ma-i leziz 
fazlasından olmak üzre bir kıt 'a atık temessük 
mficebince Tophane'de Kuloğlı mahallesinde kfun 
hanesine cari beher şehr otuz akçe icare-i müec
celelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
hacegan-ı Divan-ı hümayfindan Ahmed Şükri Efendi 
bin el-Hacc Mehmed Emin ma-i leziz-i mezkfirı rı
zasıyla Bab-ı all terceme odası me'mfirlarından tali
bi olan Sarafek zirnıniye ferağ u kasr-ı yed eylemiş 

27 ll dahi ll mükerrerdir. 
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ve ol vechile ma-i lezlz-i mezkurun mersum uhdesi
ne intikali hususına irade-i seniyye-i cenab-ı padişa
hl müte 'allık ve şeref-sudur olarak atik temessük-i 
mezkur fersude aldığından canib-i nezaretde battal 
keşldesiyle taraf-ı vakfda hıfz kılınmış oldığına bi
naen nısf masura ma-i lezlz-i mezkur mersum Sara
fek zimmlnün uhdesine bi'l-kayd şehriyye otuz akçe 
icare-i müeccele ta'ylniyle virilen cedld temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 17 Ca sene 1268 [9 Mart 1 852] 

1612114 Ahmed Efendi 'den varisierine intikal eden 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait üç çuvaldız su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğne 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han aleyhi 'r-rahme
tü ve' l-gufran hazretlerinün İstanbul'da Ayasafya-i 
keblr cami ' -i şerlfi civarında vakı ' kütübhane-i vala 
ve imaret-i amire-i mu 'alla ve hayrat-ı saire-i eellle
leri evkaf-ı şerlfi mülhakatından vakıf-ı hazret-i 
müşarun ileyhün valide-i macİdeleri cennet-mekan 
merhume ve mağffirun leha Valide Sultan tabet 
seraha hazretlerinün malıruse-i Galata haricinde 
Beğoğlı nam mahallde hasbeten li ruh-i rasfil-i 
kibriya müceddeden bina ve ihya huyurdukları tak
simine cereyan iden ma-i lezlzden Bağçe karyesinde 
ihyasına muvaffak oldukları Bend-i keblr'den beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccelelü kanavatma 
tebe'iyyetle hamiş-i temessükde muharrer üç çuval
dız ma-i lezlz-i mezkura mutasarrıf olan muma ileyh 
Ahmed Efendi fevt olup ma-i mezkur keblr ağlı 
Mehmed Beğ ile sağir ağlı Mustafa Beğ ve sağire 
kızı Adile Hanım'a hasbe' l-ade ba'de 'l-intikal muma 
ileyh Mehmed Beğ intikalen mutasarrıf aldığı bir 
çuvaldız ma-i mezkur hissesini rızasıyla Evkaf-ı 
hümayfin rGznamçesi ketebesinden Ahmed Efendi'ye 
ferağ u kasr-ı yed itmiş ise de bir çuvaldız ma-i 
mezkurun i cra-yı ferağı ba hatt-ı hümayfin memnu ' 
aldığından uhde-i mGma ileyhe geçmeyerek açıkda 
kalmış ve sağıran-ı mezburan Mustafa Beğ ve Adile 
Hanım'un intikalen mutasarrıf oldukları yalnız iki 
çuvaldız hisse-i mezkurelerini dahi alıara ferağa ba 
hüccet-i şer ' iyye vasiyy-i mansubesi hacegan-ı DI-
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van-ı hümayfından es-Seyyid All Efendi ibn-i Veys 
yedine izni havl Evkaf müfettişi fazlletlü Sa'deddln 
Efendi taraflarından virilen bir kıt 'a hüccet-i şer'iy
ye mantukınca sağıran-ı mezburanun hisselerini 
bi ' l-vesaye ve muma ileyh Ahmed Efendi dahi mu
tasarrıf oldığı hisse-i mezkuresini bi 'z-zat rızalarıyla 
Mengenehane-i amire mültezimi Abdullah Ağa ibn-i 
(boş) ferağ u kasr-ı [yed] itmeğle ol vechile ma-i 
lezlz-i mezkur mecra-yı kadlmi olan sahilhaneye 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde muma 
ileyh Abdullah Ağa'nun zabt u tasarrufiyçün virilen 
temessük (silik). 

Fı 7 Muharrem sene 127 1 (?) [30 Eylül 1 854] 

Üç çuvaldız ma-i lezlze mutasarrıf olan Abdullah 
Ağa fevt olup kerimesi Züleyha Hanım'a 
ba'de'l-intikal muma ileyha dahi müteveffiye olarak 
mahdumı Mehmed Faik Beğ'e intikal iderek mlr-i 
muma ileyh dahi büsn-i rızasıyla Beğoğlı'nda Ayas 
Paşa mahallesinde dört numrolı hanesine cari olmak 
üzre Adliyye müsteşarı atfifetlü ( . . . ) "Efendi hazretle
rine kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediği işbu ma
halle şerh ve işaret (silik). 

Fı 30 Mart sene [ 12]95 [ 12  Nisan 1 879] inha tarihi 

16/2211 Meclis-i vala azası Nail Beyefendi 'nin 
Mustafa Reşid Paşa 'ya ferağ ettiği Sultan II. 
Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i 
cedld fazlasından olarak Mlrgunoğlı'nda sahilhanele
rine cereyan itmekde olan senevi yiğirmi altı guruş 
otuz akçe icare-i müeccelelü üç buçuk masura ma-i 
lezlze mutasarrıf olan Meclis-i vala-yı abkam-ı 
adliyye a 'zasından sa'adetlü Nail Beğefendi haz
retleri ma-i mezkurun üç masurasını uhdesinde 
bi' l-ibka kusur yarım masurasını senevi üç guruş 
otuz pare icaresiyle yedinde olan temessükine şerh 
virdirerek bi ' l-ifraz rıza ve iraderiyle devletlü 
übbehetlü Mustafa Reşld Paşa hazrederine ferağ u 
kasr itmeğle işbu mahalle şerh virilerek kayd olındı. 

Fı 19 Za sene [ 12]68 [4 Eylül 1 852] 
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Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan fehametlü 
devletlü Reşid Paşa hazretleri ma-i leziz-i mezkun 
Safice bint-i Panayot'a ferağ. 

Fi 17  Za sene [ 1 ]273 [9 Temmuz 1 857] 

Ma-i mezkura mutasarrıfe olan mezbure Safice ma-i 
mezkurı rızasıyla kanunname-i hümayfin alıkarnını 
kabfil ve imza iden Yunan devleti tebe 'asından 
Tod[o]ri bint-i Yonbadiye'nün Beğoğlı'nda Hüseyin 
Ağa mahallesinde Misk zakağında otuz bir numrolu 
hanesine cereyan itmek üzre senevi on beş guruş 
icare-i müeccele ile defter-i vakfda uhdesine kayd 
o lındı. 

Fi 2 Şubat sene[1 ]293 [ 14  Şubat 1 878] 

Ma-i mezkura mutasarrıfe olan merküm Tod[o]ri 
bint-i Yonbadiye'nün Firfiz Ağa mahallesinde Rum 
kilisesi caddesinde yüz otuz sekiz numrolu diğer 
hanesine cereyan i tmek üzre tebdllen sened i ' ta olm
dığı. 

Fi 3 1  Teşrin-i evvel sene [ 12]97 [ 12  Kasım 1 88 1] 
inha tarihi 

16/22/2 Mehmed Necib Efendi'nin Debbağ Bilal 
Ağa ya ferağ ettiği Mihrişah VaZide Sultan vakfına 
ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif kişile
rin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan merhume Mihrişah Valide Sultan 
vakfından nısf masura ma-i leziz Fındıklı caddesinde 
seksen sekiz ve doksan dört numrolar ile murakkam 
harnmam-ı mezkura cari olmak üzre mutasarrıf olan 
Mehmed Necib Efendi rızasıyla Debbağ Bilal Ağa 
bin Abdullah'a ferağ fi 29 Ra sene 1252 ve merküm 
Bilal Ağa hüsn-i rızasıyla Mabeyn-i hümayfin-ı 
mülukaneden muhrec atufetlü İzzet Beğefendi'ye fi 
29 Muharrem sene 1262 tarihiyle ferağ şehriyye yüz 
elli akçe ile nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
müşarun ileyh Mehmed İzzet Paşa hazretleri tarafın
dan Üçünci sergerdenün üçünci bölüğinün bölük
başısı All Ağa ibn-i Abdullah ve Dördünci serger
denün ikinci bölüğinün mülazım-ı evveli Mehmed 
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Ağa ibn-i Halil ihbarlarıyla ferağa vekili Istabl-ı a
mire müdiri payelülerinden ( . . .  ) me'mürı izzetlü 
Mehmed Beğ ibn-i el-Hacc Mahmud bi ' l-vekale 
ma-i mezkürıın nısf hissesini Mehmed Raif Efendi 
ibn-i All'ye ve rub' hissesini halilesi Şerife Emine 
Hanım bint-i es-Seyyid Hasan'a ve rııb '  hissesini 
dahi rif'atlü el-Hacc Reşid Ağa ibn-i Ali'ye 

16/22!2b 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i mezkur dört hisse i 'tibariyle iki hissesi 
Mehmed Raif ve bir hissesi Şerife Emine ve diğer 
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_
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· ,lidi.o ıssesını a em ce aı ı en ı ye ıerag u asr-ı ye 
eylediği ve mütevefra-yı müma ileyhün diğer beş 
nefer eviadına intikal itmek üzre uhdesinde kalan 
beş selım hissenün ancak bir sehmi dahi kebire ke
rimesi Had1ce Hanım'a ba'de'l-intikal ol dahi müte
veffiye olarak bir selım hisse ma-i leziz-i mezkur 
kebire kerimeleri Zelıra ve Memdüha hanımlar ile 
sağır mahdümı Mehmed Necmeddin Efendi'ye inti
kali lazım gelmeğle sağır-i muma ileyh bila veled 
fevt olup bir hisseden sülüs hissesi mahlfilen canib-i 
vakfa ai d ve raci' ve kabı der-dest i cra olınmış(?) ve 
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bir sehmi sülüsan hissesi muma ileyhima Zelıra ve 
Memduha hanımiara ba'de 'l-intikal muma ileyhima 
rızalarıyla hisse-i müntakılelerini diğer on beş selım 
mutasarrıfı Raif Ağa'ya ferağ. 

Fi' 29 Teşrin-i san! sene ı 296 [ ı  ı Aralık ı 880] 

Derun-ı hamişde muharrer bir selım ma-i lezizün 
sülüs hissesine mutasarrıf olan Mehmed Necmeddin 
Efendi'nün fevtiyle mahlulden haderne-i şahane ko
lağalarından Kadri Efendi bin Ham uhdesine iki yüz 
elli guruş mu'accele ile canib-i vakfdan ferağ. 

Fı l l  Mart sene ı 297 [23 Mart 1 88 1 ]  

Bir selımden sülüs hisseye mutasarrıf olan Kadri 
Efendi bin Ham mutasarrıf oldığı hissesin rızasıyla 
fi 2 Teşrin-i sanı sene [ 12]97 Raif Ağa ibn-i All'ye 
ferağ itmeğle işbu mahalle kayd olındı. 

Hacı Reşid Ağa'nun vefiitıyla altı selım i ' tibariyle 
altı nefer eviadlarından akdeınce iki neferine intikali 
icra olındukdan sonra hissedarları Raif Ağa ibn-i All 
ve diğer dört neferden biri All Serınet Beğ'e südüs 
an rub' hissesi ba'de' l-intikal kable'l-icra ol dahi 
vefat idüp hisse-i mezkfire terk eylediği iki nefer 
sagır evHidı Mehmed Raşid ve Hanife'ye 
ba'de' l-intikal sağıran-ı merküroanun valide ve 
vasiyy-i mansubeleri Su'ada Hanım ber milceb-i 
hüccet bi' l-vesaye rızasıyla fi l l  Teşrin-i sanı sene 
[ 12]97 tahihinde Raif Ağa ibn-i All'ye ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle işbu mahalle kayd olındı. 

Nısf masura ma-i lezizün yiğirmi dört hisse i 'tiba
riyle dört hissesine mutasarrıfe olan Şerife Emine 
Hanım'un fevtiyle iki nefer eviadına selım-i mezku
run intikali lazım gelmiş ise de bir neferi şimdilik 
intikiile rağbet itmediğinden hissesi bi't-tevkıf ma'a
da bir neferi Hafız Mehmed Emin Efendi bin Meh
med Raif Ağa'ya ve anun dahi vefiitıyla üç nefer sa
ğıre kızları Emine Seniha ve Saime ve Hasene ha
nımlara iki hissenün intikalleri icra kılındukdan son
ra sağırunun mezburunun ba hüccet-i şer' iyye valide 
ve vasiyyeleri Fatıma Nazmsitan Hanım bi' l-vesaye 
ba'de'l-ferağ ol dahi der'akab rızasıyla mezbure 
Fatıma Nazmsitan Hanım'a ferağ. 

Fı ı 7 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]98 [29 Ekim 1 882] 
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Fındıklı'da Molla Çelebi mahallesinde Dolmabağçe 
caddesinde seksen sekiz numro ile murakkam a
nun(?) harnmaını derilnına cari Mihrişah Valide 
Sultan vakfından nısf masura ma-i lezizün yiğirmi 
dört hisse i ' tibariyle on yedi hissesi Mehmed Raif 
Ağa ibn-i All'nün ve altı hissesi dahi Şerife Emine 
Hanım'un uhdelerinde iken mezbfir Mehmed Raif 
Ağa'nun vefatıyla iki nefer evladından bir neferi 
İsma 'll Beğ'e ai d sekiz buçuk ve mezbfire Şerife E
mine Hanım'un dahi vefatıyla üç nefer evladından 
iki neferinün akdeınce hisse-i müntakılelerinün aha
ra ferağı bi' l-icra ve diğer bir neferi mfima ileyh 
İs ma 'il Beğ'e ai d iki hisse ki cem' an on buçuk 
hissenün uhdesine ba'de' l-intikal kable' l-icra anun 
dahi vukü '-ı vefatma mebnl beş nefer evladından bir 
neferi Mehmed Faik Beğ'e aid mezkfir on buçuk 
hissenün beş hisse tertibiyle bir hissenün uhdesine 
intikaliyle emlak-i saire ve mezkfir harnınarn hissele
ri bedeli miyanında kırk beş bin guruşa hemşlresi 
Cemlle Hanım'a ferağ. 

Fl 13 Mart sene [ 1]323 [26 Mart 1 907] 

1612213 Hasan Efendi 'den varisierine intikal eden 
Sultan Il. Mahmud Han vakfına ait yarım masura 
suyun varisieri tarafından Tüccar Todoraki 'ye fe
rağ edildiğine dair. 

Sultan Mahmud Han-ı San! tabe serahu hazretle
rinün bendi fazlasından olmak üzre yarım masura 
ma-i lezizün Beğoğlı'nda Ağa cami 'i kurbında İmam 
zakağında kain hanesine cereyanı husfisı devletlü 
ismetlü Beşinci Kadınefendi hazretlerinün ikinci 
bademesi Hasan Efendi tarafından istid 'a alınmış ve 
bu misillü bend fazlasından su i ' tasına müsa'ade-i 
seniyye erzan buyurıldığı halde tesviye olmacak 
tarikun mesarifi tarafından tesviye alınarak beher 
masurasına altı bin guruş mu ' accele ahz ve senevi 
otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle tesviyesi em
sal ve nizarnı iktizasından bulınmış idüğine ve tarik 
mesarifi dahi kendi tarafından tesviye olınacağına 
binaen emsal vechile vakıf-ı müşarun ileyh hazretle
rinün bendi fazlasından yarım masura ma-i lezlz 
içün üç bin guruş mu 'accele ve senevi on beş guruş 
icare-i müeccele tahsisiyle mfima ileyhün uhdesine 
kan husfisı ba takrir lede' l-istizan ol babda irade-i 
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seniyye-i cenab-ı mülfikane müte'allık ve şe
ref-sünfih buyurılmış ve mu'accelesi olan üç bin gu
ruş teslim-i hazine-i Evkaf-ı hümayfin kılınmış oldı
ğından ol vechile Icab iden temessükinün tahrlri 
zımnında Evkaf muhasebesinden fi 1 3  Cemazi
ye' I-ahir sene [ 1]276 tarihiyle bir kıt 'a  ilm ü haberi 
vürfid eylemiş ve ber mficeb-i ilm ü haber vakıf-ı 
müşarun ileyh hazretlerinün bendi fazlasından olarak 
yarım masura ma-i lezlz-i mezkfir ol mikdar mu 'ac
cele ve icare-i müeccele ile efendi-i mfima ileyhe 
lcar olınup ol dahi kabUl itmeğle ol vechile yarım 
masura ma-i lezlz-i mezkfir mahall-i mezkfirda kain 
hanesine cereyan defter-i vakfda uhdesine kaydile 
virilen temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 15 Cemaziye' l-ahir sene 1 276 [ 10  Ocak 1 860] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasamf olan Hasan Efen
di bundan akdem vefat iderek sulbl keblr mahdfimla
rı Abdülkadir ve Abdullah ile bir nefer sağire keri
mesi Münlre Hanım'a ba'de' l-intikal eviM-ı mfima 
ileyhim taşrada bulınduklarından tarafından ferağa 
ba hüccet-i şer' iyye vekllleri harem-i hümayfin ha
demelerinden Hasan Efendi bin Süleyman bi' l-ve
kale ma-i mezkfirı Beğoğlı'nda Hüseyin Ağa mahal
lesinde Şişli zakağında inşa itmekde aldığı otuz iki 
numrolu hanesine cereyan itmek üzre Yunan devleti 
tebe'asından Tüccar Todoraki Yorgiyaris'e kıymet-i 
ma' lurnesi yle ferağ itmeğle işbu mahalle tah şi ye 
kılındığı. 

Fı 1 8  Teşrin-i sani sene [ 1 ]297 [30 Kasım 1 88 1 ]  

1612214 Meryem Hanım 'ın Nartohi Hanım 'a ferağ 
ettiği Sultan Il. Mahmud Han vakfına ait yarım 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe 
serahu hazretlerinün Bend-i cedld'i fazlasından bir 
kıt 'a  temessük mficebince Beğoğlı'nda Parmakkapu 
civarında Hacı Ahmed Ağa mahallesinde kain hane
sine cereyan itmek üzre şehriyye altmış [akçe] 
icare-i müeccele ile bir masura ma-i lezlze mutasar
rıfe olan Barutcıbaşı rütbetlü Bogos Beğ zevcesi 
Maryarn bint- i Ohannes ma-i mezkfirun nısf masu
rasını atik temessükinden bi ' t-tefrlk mahalle-i 
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mezkurede diğer hanesine cereyan itmek üzre yedine 
başka temessük i 'tası hususı ve nizarnı mucebince 
icare-i kadlmesinün otuz guruşa ibiağıyla Icabınun 
icrası Evkaf varidat derkenarında gösterilmiş ol
mağla ol vechile nısf masura ma-i mezkfir atık te-

. messük-i mezkurdan ifraz oldığı bi' t-tahşiye bak! 
kalan nısf masura ma-i mezkur içün mezbure Mer
yem yedinde ibka kılınmış ve salifü'l-beyan ifraz 
olınan nısf masura ma-i lezlz içün dahi virilen cedld 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 25 Ş sene [ 1 ]275 [3 1 Mart 1 859] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan mezbure 
Maryem bint-i Ohannes tarafından Baruthane-i ami
re hadernesinden Mehmed Lutfi Ağa ibn-i Ömer ve 
Arslanağlı Haçador veled-i Mıgırdiç ihbarlarıyla 
ferağa vekili olan Barutcıbaşı Bogos Beğ bin Sim
yon bi'l-vekale mahall-i kadlmi olan konağa kema 
kan cereyan itmek üzre kerimesi Nartohi Hanım'a 
ferağ olınmağla virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 2 1  Ra sene [ 1 ]276 [ 1 9  Ekim 1 859] 

Beğoğlı'nda Hüseyin Ağa mahallesinde 0\.dde-i ke
blrde altmış üç nurnrolu menzil ile kanavat [ü] mü
sennatına tebe 'iyyetle Sultan Mahmud Han-ı Sani 
vakfından nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan 
Nartohi Hanım Viyana'da muk!me aldığından tara
fından ba vekaletname vekili tüccardan Mösyö Yani 
bi ' l-vekale Fransa devleti tebe 'asından Alfons Le
be'ye ferağ olınmağla virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 30 Kanun-ı sani sene [ 1 ] 300 [ 1  ı Şubat 1 884] 

Nısf masura ma-i mezkur Mösyö Alfons Lebe uhde
sinde iken vefatıyla dört nefer eviadı devlet-i müşa
run ileyha tebe 'asından Sezar Lebe ve Alfons Lebe 
ve Meri Lebe ve Emili Lebe'ye ba'de'l-intikal Sezar 
Lebe bi ' l-asale ve karındaşları tarafından vekaletna
me mucebince bi' l-vekale İran devletinün Viyana 
sefiri Neriman Han hazretlerinün zevcesi Nartohi 
Hanım bint-i Bogos Beğ'e kat 'iyyen ferağ. 
Fı 8 Temmuz sene [ 1] 3 16  [21 Temmuz 1900] 
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16/2311 Sultan ll. Mahmud Han vakfından Ba
zergan Baltacı Aristidi ye bir masura su verildiği
ne; ödenmesi gereken muaccelesini yatırmayar.ı 
Flemenk elçiliğinin elçilik binasına bir masura su 
bağlanması yönündeki talebinin ise askıya alındı
ğına dair. 

Flemenk devleti sefaretiyle Baltacı Aristidi Bazer
gan'un Beğoğlı'nda Ağa harnmaını civarında inş;� 
itdirmekde oldığı hanesinün suları olmadığından su 
hususında muzayaka çekilmemek üzre cennet-mc
kan Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazretlerinün Bend -i 
cedid'i fazlasından olarak birer masura ma-i lezizi in 
ba mu 'accele uhdelerine i can hususı sefaret-i mü�.ar 
ve bazergan-ı muma ileyhima taraflarından iltimas 
olmını ş ve bu misillü bend fazlasından su i 'tas ma 
müsa 'ade-i seniyye-i cenab-ı mülukane erzan huyu
rıldığı halde tesviye olmacak tariklarun masraflıarı 
kendü taraflarından tesviye olmması nizamından 
olup ve beher masurasına on beş bin guruş mu ' ac
cele ve senevi otuz guruş icare-i müeccele ile birer 
masura ma-i lezizün i 'tası hususı ba takrir le
de' l-istizan ol babda irade-i seniyye-i cenab-ı mü
lukane müte 'allık ve şeref-sudur buyurılmış ve iki 
yüz yetmiş beş senesi Saferü' l-hayrınun birinci güni 
tarihiyle müverrah sactır olan ferman-ı ali mucebince 
meblağ-ı mu ' accele-i mezkurlarun zimmet pusulala
rı terkim ve hazineye teslimi keyfiyyeti Sergi dı:!f
terlerinden lede' s-sual meblağ-ı mu'accele-i mez
kurlardan muma ileyh Baltacı Bazergan evvelce tes
lim olmması lazım gelen on beş bin guruş teslim-i 
hazine-i Evkaf olmarak ve bir kıt 'a zimmet pusu la
sına teslimi işaret kılındığı ve sefarethane tarafından 
vürfid idecek on beş bin guruşun henüz teslimi ne 
dair kayd bulınmadığından Flemenk devleti sefar•et
hanesine cereyan idecek bir masura ma-i mezburun 
mu'accelesi vürudına ta 'likan tevkifiyle marrü' l-be
yan bir masura ma-i lezizün teslim olınan ol mikdar 
mu'accele ve icare-i müeccele ile muma ileyh Balta
cı Mösyö Aristidi Bazergan uhdesine icar olınup ol 
dahi isticar ve kabUl itmeğle bir masura ma-i mezbur 
mahall-i mezkurda kain hanesine cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı müşarun ileyhde muma ileyh N.· :ösyö 
Aristidi Bazergan uhdesine kayd olınup zı lbt u 
tasarrufiyçün işbu cedid temessük bu mahalle kayd 
o lındı. 
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Fı 22 L sene [ 1 ]275 [25 Mayıs 1 859] 

16/2312 Akrina 'nın tasarrufunda bulunan Sultan 
Il. Mahmud Han vakfına ait yarını masura suyu 
Said Beyefendi 'ye ferağ ettiğine dair. 

Sabık Kapudan-ı derya Halil Paşa merhumun tabibi 
Kambiyo'nun zevcesi tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden 
Akrina'nun Beğoğlı'nda kain hanesine cari su olma
dığından ba irade-i seniyye Evkaf-ı hümayun hazi
nesinde teşkll buyurılan Senedat odasında çiharşen
bih günleri hususatı ru'yet olınmakda olan hazine-i 
rnezkureden mazbut cennet-mekan Sultan Mahmud 
I-Ian-ı Sani tabe serahu hazretlerinün ihyasına mu
vaffak oldukları bendieri ma-i lezlzi fazlasından ola
rak hane-i mezkuresine cereyan itmek üzre yarım 
masura ma-i lezlzün i ' tası husus ı ifade ve istid 'a 
olınmış ve bu misillü bendler ma-i lezlzi fazlasından 
su i ' tas ma müsa 'ade-i seniyye-i cenab-ı mülukane 
erzan buyurıldığı halde tesviye olmacak tarıkınun 
rrıesarifleri müste' cirleri tarafından tesviye olmmak 
üzre beher masurasına altı bin guruş mu'accele ahz 
ve münasib mikdan müeccele takdiriyle tesviyesi 
emsal ve nizarnı iktizasından oldığına binaen nısf 
masura ma-i lezlzi civarında bulınan ana tarlkına 
ilhak ile hane-i mezkura icra olmmak ve tankınun 
nıesarifi kendi tarafından tesviye kılınmak üzre ni
zam ve emsalleri vechile üç bin guruş mu 'accele ve 
senevi on beş guruş icare-i müeccele takdiriyle 
bend-i mezkur ma-i lezlzi fazlasından olarak nısf 
masura suyun merktime uhdesine lcarı hususı ba 
t.akrlr ifade ve mucebince icrası Meclis-i valfıda 
t·enslb ve istlzan olmarak irade-i seniyye-i mülukane 
dahi müte 'allık buyurılmış ve mu 'accelesi olan 
meblağ-ı mezbur üç bin guruş teslim-i hazine-i Ev
kaf-ı hümayun kılınmış ve ol vechile vakf-ı müşarun 
ileyhden iktiza iden temessükinün i ' tasiyçün fi 28 
Receb sene 1272 tarihiyle Evkaf muhasebesinden 
oda-i mezbureye ilm ü haberi vürud itmiş olmağla 
ber muceb-i ilm ü haber nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkur mezbure Akrina'nun Beğoğlı'nda kain hane
sİnı� cereyan itmek üzre defter-i vakfda uhdesine 
ka) d olınmış olmağla mezburenün zabt u tasarrufiy
çün virilen cedld temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 5 Ş sene 1 272 [ l l Nisan 1 856] 
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Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Akrazi
na(?) bint-i Dominiko ma-i mezkfırı mecra-yı kadi
minden bi ' l-ihrac Teşvikıyye mahallesinde Mekteb-i 
harbiyye caddesinde yiğirmi dokuz numrolu haneye 
cereyan itmek [üzre] makam-ı mehd-i ulya-yı salta
nat sa'adetlü Sa'id Beğefendi hazretlerine ferağ. 

Fi 2 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]305 [ 14  Aralık 1 889] 

16123/3 Hoca Artin Kalfa 'nın tasarrufunda bulu
nan Sultan I. Mahmud Han vakfina ait yarını ma
sura suyu Beşiktaş sakinlerinden kardeşi Meryem 'e 
ferağ ettiğine dair. 

[Der kenar] Beşiktaş hı dm etinde o ldığı. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han aleyhi'r-rah
metü ve' l-gufran hazretlerinün Ayasofya-i kebir ca
mi ' -i şerifi kurbında kütübhane-i vala ve imaret-i 
amire-i mu 'alla ve hayrat-ı celile-i saireleri evkaf-ı 
şerifleri mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşarun 
ileyhün valide-i macİdeleri cennet-mekan merhume 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün malıruse-i 
Galata haricinde Beğoğlı nam mahallde müceddeden 
bina eylediği maksemine cereyan iden ma-i lezizden 
Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak oldukları 
Bend-i kebir'inden beher şehr on beş akçe iciire-i 
müeccelelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Serverağlı Hoca Artin Kalfa mutasarrıf oldığı ma-i 
mezbfırı hemşiresi Meryem bint-i Ohannes'e kat'iy
yen ferağ u kasr-ı yed eylediği ve ma-i mezkurun 
mecra-yı kadimi olan Beşiktaş'da Abbas Ağa ma
hallesinde kema kan hanesine cereyan itmek üzre 
ma-i mezkurun ber muceb-i nizarn icare-i kadime
sinün on beş guruşa ibiağı Haremeyn varidat derke
narından anlaşılmış olmağla ol vechile ma-i mezkur 
mersfıme Meryem uhdesine kayd olmarak zabt u 
tasarrrufiyçün virilen temessük kayd olındı. 

Fi 29 Za sene [ 1 ]275 [ 1  Temmuz 1 859] 

16/2314 Mehnıed Tahir Efendi 'den oğluna intikal 
eden Sultan I. Mahmud Han vakfina ait yarını ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

[Der kenar] Mezkfır hammarnun işbu vakfdan diğer 
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temessükle bir masura ve Galatasarayı suyından bir 
masura daha sulan olup mukayyeddür. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Gazi tabe 
serahu hazretlerinün İstanbul'da Ayasofya-i kebir 
cami ' -i şerifi cidarı ittisalinde vakı ' bina ve ihya 
huyurdukları kütübhane-i latif ve imaret-i amireleri 
evkaf-ı şerifeleri merbfitatından beher şehr kırk beş 
akçe icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezize mu
tasarrıf olan Mehmed Tahir Ağa vefat idüp ma-i le
ziz-i mezkfir sulbi kebir oğlı İbrahim Edhem Efen
di'ye intikal itmeğle ma-i leziz-i mezkfir Bağçeli
hammam'a cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
mfima ileyhün uhdesine kayd olınrnış olmağla işbu 
mahalle virilen temessük tahrir olındı. 

Fı 29 N sene 1272 [3 Haziran 1 856] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan İbrahim 
Edhem ibn-i Mehmed Tahir mutasarrıf oldığı ma-i 
mezkfirı rızasıyla Mehmed Subhi Beğefendi ibn-i 
Ömer Nabl'ye ferağ itmeğle hamiş-i temessük kayd 
o lındı. 

Fı 23 Muharrem sene [ 12]92 [ 1  Mart 1 875] ve fi 1 8  
Şubat sene [ 12]90 [2 Mart 1 875] 

Nısf masura ma-i mezkfirı mutasarrıfı Mehmed 
Subhi Beğ ibn-i Ömer Nabi rızasıyla etibba-yı haz
ret-i şehriyariden Arif Paşa ve Hazine-i hassa-i şa
hane da 'va vekili atfifetlü Raif Beğefendi ve 
Hadika-i hassa-i şahane müfettişi Reşid Paşa ve 
kurena-yı şehriyariden atfifetlü Ragıb Beğefendi ha
zeratına seviyyen ferağ. 

Fı 21  Haziran sene [ 1 ] 3 10  [3 Temmuz 1 894] 

16123/5 Seyyid Mehmed Emin Efendi 'nin Beyoğlu 
sakinlerinden C ev her Ağa 'ya ferağ ettiği Mihrişah 
Valide Sultan vakfına ait yanm masura suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhfime Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid Meh
med Emin Efendi ibn-i el-Hacc Hasan ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf oldığı ma-i mezbfirı mecra-yı 
kadiminden bi ' l-ihrac Beğoğlı'nda Galatasarayı 
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ta'bir olınur mekteb-i sultani karşusında kain bila 
numro hanesine cereyan itmek üzre devletlü ismetlü 
Valide Sultan aliyyetü' ş-şan efendimüz hazretleri
nün başağalık hıdmet-i celilesiyle müftehir sa 'adetlü 
Cevher Ağa ibn-i Abdullah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed olınmağla zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 7  Mart sene [ 1]287 [29 Mart 1 87 1 ]  

Beğoğlı'nda Kamer Harun mahallesinde evkaf-ı 
saireden on sekiz bab dekakin ve bir bab menzil ve 
üç aded kuyuyı müştemil Karabaş çarşı1sınun nısf 
hissesiyle mezkı1r menzil derı1nına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan ınılma ileyh Cevher Ağa 
uhdesinde iken mezkı1r nısf çarşı1 ile nısf masura 
ma-i lezizi çarşu-yı mezkı1run nısf-ı ahar hissedarı 
ve zevcesi saray-ı hümayı1ndan muhrec Hazinedar 
Zerrin Hanımefendi ibnet-i Abdullah'a kat'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed olınmağla virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 30 Kanün-ı evvel sene [ 1 ]301 [ l l Ocak 1 886] 

On sekiz numrolu Karabaş çarşı1sı dimeğle ma 'rı1f 
çarşı1 ile derı1nına cari Mihrişah vakfından nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıfe olan Zerrin Hanm bila 
veled müteveffiye olarak uhde-i me 'ali-udde-i haz
ret-i padişahiye intikal iderek ol vechile senedleri
nün tanzim ve irsali Milbeyn-i hümayı1n başkitabet-i 
eelllesinden varid olan 16 Haziran sene [ 1]306 tarih
lü tezkirede bildirilmiş olmağla ol vechile takdim 
kılınan sened kayd olındı. 

Fi minh 
Uhde-i seniyye-i mülfikanede bulınan nısf masura 
ma-i lezizün Milbeyn-i hümayı1n başkatibi devletlü 
Süreyya Paşa hazretleri uhdesine ihsan buyurıl
mağla senedinün müşarun ileyh hazretleri narnma 
kaydı Senedat-ı umı1miyye idaresinden mevrfid fi 2 
Mart sene [ 1]308 tarihlü müzekkire üzerine tashih 
o lındı. 

Fi 2 Mart sene [ 1 ]308 [ 14 Mart 1 892] 

1612411 Horasancıoğlu Bedros 'dan intikal eden 
Va/ide Sultan vakfina ait yarım masura suyun di
ğer varisieri tarafindan varisierden birine ferağ 
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edi/diğine dair. 

[Derkenar] İş bu ma-i lezizün ab defterindeki atik 
kaydına i ' tibar olmmayacağı şerh virildi. 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi merhume Va
lide Sultan vakfından ve Taksim suyından nısf ma
sura ma-i leziz Beğoğlı'nda Asmalımescid mahalle
sinde Tepebaşı zakağında on beş numro ile murak
kam haneye cereyan itmek üzre mutasarrıf olan 
Horasancıoğlı Bedros veled-i Ohannes fevt olup 
ma-i mezkur beş nefer eviadı sa'adetlü Tomas Efen
di ve izzetlü Doktor Mihail Efendi ve Maksudzade 
Simyon Beğ refikası Veronika ve Y esof zevcesi 
Holban ve Takor Paşa zevcesi Arato hanımıara 
ba'de' l-intikal eviad-ı muma ileyhimden Veronika 
Hanım hissesini bi'z-zat ve Holban ve Arato 
hanımlarun tarafından hisselerini karındaşları muma 
ileyh Tomas Efendi bi ' l-vekale Doktor Mihail 
Efendi'ye kat' iyyen ferağ eyledüklerinden bu takdir
ce nısf masura ma-i mezkfir beş humus hisse 
i ' tibariyle dört humus hissesi diğer bir humus hisse 
mutasarrıfı muma ileyh Mihail Efendi hissesine ila
veten defter-i vakf-ı şerifde mecra-yı kadimine cere
yan itmek üzre uhdesine kayd olmdığı şerh virildi. 

Fi 25 Nisan sene [ 1 ]297 [7 Mayıs 1 88 1 ]  

1612412 Sofya 'nın tasarrufunda bulunan Sultan I. 
Mahmud Han vakfina ait yarım masura suyu Be
yoğlu sakinlerinden Luçika ya ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han hazretlerinün 
Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi ittisalinde vakı' 
kütübhane-i vala ve imaret-i amire-i mu 'alla ve hay
rat-ı saire-i celileleri evkafı mülhakatından ve vakıf-ı 
hazret-i müşarun ileyhün valideleri cennet-mekan 
merhume Viiiide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
malıruse-i Galata haricinde Beğoğlı nam mahallde 
müceddeden bina ve ihya huyurdukları ma-i teziz
den Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak oldukları 
Bend-i kebir'i ma-i lezizinden nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıfe olan Sofya bint-i Abos iren(?) 
mutasarrıfe aldığı ma-i mezburı rızasıyla tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Latin milletinden Terzibaşı 
Lopinik karısı(?) Luçika bint-i Corci nasraniyye[ye] 
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ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfır mecra-yı 
kadimi olan Galata haricinde Dörtyol ağzında Tom
tom mahallesinde hanesine cereyan itmek üzre mer
sfime Luçika nasraniyyenün uhdesine kaydile zabt u 
tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fı 2 1  S sene [ 1 ]269 [3 Aralık 1 852] 

16/24/3 Rahil 'den varisierine intikal eden Mihrişah 
VaZide Sultan vakfına ait bir masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Der kenar] Rusya seffuethanesi civarında Dörtyol 
ağzı nam mahallde ana terazfisından bi' l-ifraz bir 
tarik ile Bodur terazlı'ya ve işbu Bodur terazlı'dan 
bi' l-ifraz başka başka tarik ile Asmalımescid'de Hacı 
Beşir Ağa çeşmesiyle Yemenici çeşmesine ve mez
kfir çeşmenün mesleğinden derun-ı senedde muhar
rer haneye cereyan eylemesi husfısına ba i ' lam ruh
sat i 'ta olınmışdur. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Rahil bint-i Ko
norta bir masura ma-i lezize fi 20 L sene [ 1 ]240 tan
hiyle mutasarrıf olup fevt olmasıyla iki nefer oğlı 
İlya ve Rafael ile üç nefer kebire kızları Sol ve Rita 
ve Sara'ya ba 'de' l-intikal merkürnundan İl ya dahi 
fevt olup hissesi bir nefer oğlı Benhur ile üç nefer 
kebire kızları Rahil ve Sara ve Dire'ye ba'de'l-intikal 
eviad-ı mfima ileyhim intikiilen mutasarrıffin olduk
ları bir masura ma-i leziz-i mezkfirı kanunname-i 
hümayfin alıkarnını kabfil iden İtalya devleti tebe'a
sından Kont A vram de Kaman to veled-i Rafael'ün 
Beğoğlı'nda Sarı Lutfi mahallesinde Kabristan cad
desinde elli beş numrolu arsasınun hin-i inşasında 
cereyan itmek üzre bir masura ma-i leziz defter-i 
vakfda merküm Kont A vram de Kamanto veled-i 
Rafael uhdesine kayd olınmağla işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fı 2 Eylül sene [ 12]97 [ 14 Eylül 1 88 1] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan A vram Ka
manto'nun28 veled-i Rafael'ün bundan akdem vefatı 
vukü' bularak ma-i mezkfir iki nefer eviadı devlet-i 

28 Kamanto 
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müşarun ileyha tebe'asından Leon Alfanse zevcesi 
Klarise ile Kont İzak de Kamanto'ya ber veeh-i 
münasafe intikal eylediğİnden virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fl 30 Mayıs sene [ 1 ] 324 [ 1 2  Haziran 1908] 

1612414 Mehmed Ragıb Molla Efendi 'nin varisieri
nin Andon 'un varisierine ferağ ettiği Mihrişah Va
fide Sultan vakfina ait yarım masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
müceddeden bina ve ihya huyurdukları imaret-i ami
re ve türbe-i şerife ve sebll-i latlf ve mekteb-i münlfe 
ve kasaba-i Hasköy'de Humbaracıyan kışlası deri'ı
nında cami' -i şerif-i mu' alla ve hayrat-ı saireleri ev
kafı müsteğallatından olup Bağçe karyesi civarında 
Arabacıoğlı mandırası nam mahallde müceddeden 
inşa huyurdukları Bend-i keblr'leri ma-i lezlzinden 
nısf masura ma-i lezlzün sahib-i evveli olan Andon 
zimml uhdesine redd ile ferağı İcra olmmaksızın 
Veliyyünni 'arnzade fazlletlü semahatlü Mehmed 
Ragıb Monla Efendi oğlı Faik Efendi ve kerimesi 
Tevhlde Hanım'ı terk iderek vefat eylediğİnden mer
sum Andon dahi oğulları Aleksan ve Zekob zirnıni
leri terk iderek halik olmış aldığından nısf masura 
ma-i lezlz ber muceb-i nizarn mütevvefa-yı muma 
ileyhün eviadlarından halik-i mersum Beğoğlı An
don uhdesine andan dahi oğulları mersuman Aleksan 
ve Zekob uhdelerine intikaliyle anlarun dahi ferağla
rından ve tebe'a-i Devlet-i aliyyeden ve Latin re'a
yasından tüccarandan Cermenos veled-i Y oseb H eva 
zimml uhdesine kayd ile mecra-yı kadiminden 
bi ' l-ihrac taeir-i mersumun Beğoğlı'nda kain hanesi
ne cereyan itmek üzre virilen temessük kayd olındı. 

Fi 1 9  Za sene [ 1 ]  271 [3 Ağustos 1 855] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Cermenos 
tarafından ferağa vekili sa'adetlü Pavlaki Efendi 
bi' l-vekale ma-i mezkurı mecra-yı kadiminden 
bi ' l-ihrac Kuloğlı mahallesinde Hanım sokağında bir 
nurnrolu menzile cereyan itmek üzre Mösyö Cebrail 
zevcesi Broze bint-i Elyas Heva'ya fediğ. 

Fı 22 Haziran sene [ 1 2]93 [4 Temmuz 1 877] 
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Mezbure Broze vefat idüp altı nefer eviadına intikali 
lazım gelmiş ise de iki neferi Matild ve Elviz Fransa 
devleti tebe'asından olup hakk-ı intikalden mahrum 
olduklarından tebe' a  ve millet-i merkürneden olan 
di'ğer dört neferi Jozef Heva ve Garbile Heva ve 
Öjeni Heva ve Margrit Reva'ya ba 'de'l-intikal mer
kürnundan her biri mematik-i ecnebiyyede oldukla
rından Jozef ve Garbile ve Öjeni taraflarından Mar
silya ve Margrit tarafından Roma şehbenderliklerin
den musaddak vekaletname ile hisselerini ferağa 
veki'lleri Jozef Efendi bi '1-vekale tebe 'a ve millet-i 
merkürneden Marsilya'da mukim tüccardan Pol 
Dahir veled-i Nikolaki'ye ferağ. 

Fi' 1 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]305 [23 Ekim 1 8 89] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan tebe'a-i 
Devlet-i aliyyenün Latin milletinden Marsilya'da 
mukim tüccardan Pol Dahir veled-i Nikolaki tarafın
dan musaddak bir vekaletname mucebince Fransa 
devleti tebe'asından Teodor Rikodyesi(?) ma-i mez
kurı bi' l-vekale cari' oldığı hane ile beraber tebe'a-i 
Devlet-i aliyyenün Ermeni' Katoliki milletinden 
Tokadlı İradcı Kantarağlı Ohannes Efendi veled-i 
Oseb'e ferağ ve icra-yı mu'amelede tevsi''-i hadd-i 
intikali i cra kılındığı. 

Fı 17 Nisan sene [ 1 ]3 1 1  [29 Nisan 1 895] 

1612511 Hacı Kosti 'nin tasarrufunda bulunan 
Tatavla 'daki lımnama Mihrişah Va/ide Sultan vak

fından iki masura su bağlandığına dair. 

Tatavla'da zaten harnınarn oldığı halde bu defa 
virilen ruhsat-i all mucebince müceddeden bir bab 
harnınarn bina ve inşa olınmış ise de harnmam-ı 
mezkura mahsus su olmadığından hi'n-i inşasında 
hafr olınmış olan kuyularun suyı idare itmemekde 
olup bu vechile iki masura suyun lüzumı derkar 
aldığından bahisle bendierden cereyan iden fazla 
sulardan iki masura ma-i lezi'zün nizarnı üzre 
mu 'accele ve icare-i müeccele tahsisiyle kendüye 
i'carını hammarn-ı mezkurun mutasarrıfı Hacı Kosti 
ba arz-ı hal istid' a  itmiş ve harnmam-ı mezbur Def
terdar-ı esbak Ahmed Paşazade merhum el-Hacc 
Mehmed Beğ vakfı musakkafatından terbi''an üç bin 
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altı yüz zira' malıallden ibaret olup iki yüz elli zira' 
mahalline üç aded bostan kuyuları sularıyla idare 
olmmak üzre bir bab yekta harnınarn bina ve inşa 
olınmış ve salifü'z-zikr üç aded kuyu mevcfıd ınıdur 
ve hammarn-ı mezkfıra müceddeden su virilmesinde 
bir gfıne mahzfır var ınıdur evvel-i emrde bi ' t-tahkik 
i ' lam olmmak üzre Su nezareti behiyyesiyle canib-i 
teftişe havalesi Evkaf varidatından derkenar olmarak 
keyfiyyet lede' l-mu 'ayene mezkfir kuyulaı·un bir 
adedi külliyyen münhedim olup intifa' gayr-i 
mümkin ve bir adedi inde' I-misaha on iki kulaç 
umkında olarak asla su olmayup diğeri bir adedi da
hi sekiz arşun umkında ise de ancak nısf kulaç 
mikdan su mevcfıd olarak ol dahi harnmam-ı mezkfı
ra kirayet itmeyeceği ve harnmam-ı mezkfirun iki 
masura su ile idaresi mümkin aldığından ve hazine-i 
Evkaf-ı hümayfından mazbfıt merhfime ve mağffırurı 
leha Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretle
rinün evkaf-ı şerifesinden ihya-gerdeleri olan Bend-i 
kebir'leri ma-i lezlzinden hammarn-ı mezkfir civarın
da vakı' Kürkci Mihalaki m enzili karşusında kain 
ana taksimi ta'bir olınur mesleğinden harnmam-ı 
mezkfira gelince tarlk-ı arnınun ba'zı malıallerine 
Arnabud künki ve ba'zı malıallerine beş üzerine kur
şun borı ferşiyle icra itmek ve nizarnı mfıcebince on 
iki bin guruş mu' accele ve senevi otuz guruşdan 
altmış guruş i care-i müeccele ta 'yinle vakf-ı müşa
run ileyha bendi fazlasından olarak iki masura suyun 
hammarn-ı mezkfıra cereyan itmek üzre merküm 
Hacı Kosti'ye icarını nezaret-i müşarun ileyha ile 
Evkaf-ı hümayfın müfettişi tarafından bi ' l-ma'iyye 
i ' lam olmmak ve ol babda keyfiyyet ba takrir 
lede' l-arz müte'allık ve şeref-sünfıh buyurılan irade-i 
seniyye mfıcebince meblağ-ı mu'accele-i mezkfire 
teslim-i hazine-i Evkaf-ı hümayfın kılınmış aldığın
dan ber mantilk-ı irade-i seniyye iki masum ma-i 
lezlz-i mezkfi[r] bend-i müşarun ileyha fazlasından 
olmak ve hammarn-ı mezkfıra cereyan itmek üzre 
vakf-ı müşarun ileyhadan iktiza iden temessükinün 
i ' tası zımnında fi 22 S sene [ 1 2]76 tarihiyle Evkaf 
muhasebesine vürfıd iden bir kıt'a ilm ü haber 
mfıcebince senevi altmış guruş icare-i müeccele ile 
iki masura ma-i mezkfır lazım gelen tarikı teberru' an 
li ' l-vakf tarafından tesviye itmek üzre defter-i 
vakfda merküm Hacı Kosti uhdesine kayd alınarak 
zabt u tasarrufiyçün virilen cedld temessük işbu ma
halle kayd alındı. 
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Fi 25 S sene [ 1 ]276 [23 Eylül 1 859] 

16125/2 Mehmed Tahir Ağa 'nın tasarrufunda bu
lıınan Sultan I. Mahmud Han vakfina ait yarım 
masura suyun oğlu İbrahim Edhem Efendi'ye inti
kal ettiğine dair. 

Merhum ve mağffırun leh Sultan Mahmud Han-ı 
Gazi tabe serahu hazretlerinün İstanbul'da Aya
safya-i kebir cami ' -i şerifi ittisalinde vakı' bina ve 
ihya huyurdukları kütübhane-i latif ve imaret-i ami
releri evkaf-ı şerifleri rnülhakatından hamiş-i ternes
sükde muharrer beher şehr yiğirmi akçe icare-i rnü
eccelelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Mehmed Tahir Ağa fevt olup ma-i leziz-i rnezkfir 
sulb[i] kebir oğlı İbrahim Edhem Efendi'ye intikal 
eylediği ve ma-i mezkfirun mecd1-yı kadirni olan 
Kapuiçi hammarnma cereyan itrnek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde rnurna ileyh İbrahim Edhern Efen
di'nün uhdesine kayd alınmış olrnağla virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 29 L sene [ 1 ]272 [3 Temmuz 1 856] 

1612513 Ejlak kapı kethudası Milenyadi 'nin Be
yoğlu 'ndaki evine Sultan II. Mahmud Han vakfın
dan bir masura su bağlandığına dair. 

Eflak kapu kethudası Milenyadi'nün Beğoğlı'nda 
kain hanesine cereyan itrnek üzre cennet-mekan Sul
tan Mahmud Han-ı Sani hazretlerinün Bend-i cedid'i 
fazlasından bir masura ma-i lezizün ba mu 'accele 
uhdesine i can husus ı tarafından istid' a alınmış bu 
rnisillü bend fazlasından su i 'tasına rnüsa'ade-i 
seniyye-i cenab-ı mülukane erzan buyurıldığı halde 
tesviye alınacak tarikun rnesarifi tarafından tesviye 
olmarak beher masurasına altı bin guruş rnu'accele 
ahz ve senevi otuz guruş icare-i rnüeccele tahsisiyle 
tesviyesi emsal ve nizarnı iktizasından bulınrnış 
idüğine ve tarık rnesarifi dahi kendü tarafından tes
viye olınacağına binaen ernsali vechile vakıf-ı rnüşa
run ileyhün Bend-i cedid'i fazlasından bir masura 
ma-i leziz-i mezkur içün altı bin guruş rnu'accele ve 
senevi otuz guruş icare-i rnüeccele tahsisiyle uhdesi
ne icarı hususı ba takrir lede' l-istizan ol babda ira
de-i seniyye-i cenab-ı padişahi rnüte'allık ve şe
ref-sudur buyurılrnış ve rnu'accelesi olan altı bin 
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guruş tesllm-i hazine-i Evkaf-ı hümayün kılınmış 
aldığından ol vechile icab iden temessükinün tahriıi 
zımnında Evkafmuhasebesinden fi 1 3  R sene [ 12]74 
tarihlü bir kıt'a ilm ü haber vürı1d itmiş ve ber 
mikeb-i ilm ü haber vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün 
Bend-i cedid'i fazlasından olarak bir masura ma-i 
leziz mezbfıru' l-mikdar mu 'accele ve icare-i müec
cele ile uhdesine icar olınup mahall-i mezbfırda kain 
hanesine cereyan itmek üzre bir masura ma-i mezkfı
run zabt u tasarrufiyçün virilen ced[ld] temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 20 R sene [ 1 ]274 [8 Aralık 1 857] 

1612514 Ali Servet Ağa 'nın tasarrufunda bulunan 
Sultan L Mahmud Han vakfına ait yarını masura 
suyu Emine Behiye Hanımefendi'ye ferağ ettiğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakf-ı 
şerifi mülhakatından vakıf-ı müşarun ileyhün vali
deleri merhfıme Valide Sultan tabet seraha hazret
lerinün Beğoğlı'nda bina ve inşa buyurmış oldığı 
taksime cereyan iden ma-i lezizden müfrez ve 
hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Ali Servet Ağa ibn-i Abdullah 
veeh-i meşrfıh üzre mutasarrıf oldığı ma-i mezkfuı 
tarafından Kamer Harun mahallesi muhtarı İbrahim 
Ağa ibn-i Mehmed ve Beğoğlı suyolcılarından Ali 
Ağa ibn-i Seyyid Mehmed ihbarlarıyla ferağa vekili 
Bekci All Ağa ibn-i Ömer bi' l-vekale Beğoğlı tak
simi karşusında kain konağa cereyan itmek üzre hala 
şeref-bahşa-yı seraskeri devletlü übbehetlü Mehmed 
Fuad Paşa hazretlerinün halile-i muhteremeleri iffet
lü Emine Behiyye Hanımefendi hazrederine kat'iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfır defter-i 
vakfda uhdesine kayd olınmış aldığından virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 9  Şevval sene [ 1 ] 279 [8 Nisan 1 863] ve fi 27 
Mart sene [ 1 2]79 [8 Nisan 1 863] 

1612611 Danimarka elçisinin kayınpederi Batista ile 
Dubrovnik konsolosu Federiko 'nun tasarrufların
da bulunan yarımşar masura vakıf suların varisie
rine intikal ettiğine dair. 

Merhum ve mağffirun leh Sultan Mahmud Han-ı 
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Gazi hazretlerinün Bağçe karyesi nam mahallde 
bend-i merkUmları civarında Arabacıoğlı nam ma
hallde vakı' Bend-i kebir'inden müfrez hamiş-i te
messükde muharrer altmış akçe icare-i müeccelelü 
bir masura ma-i lezizün nısf masurasına Danimarka 
ilçisi asaletlü Baran de Hiş cenablarınun kayınpederi 
müteveffa Batista Tavenbeti(?) ve nısf masurasına 
dahi Dubravenedik konsolası Federiko mutasarrıflar 
iken mCıma ileyh Batista'nun fevt olması cihetiyle 
mutasarrıfe aldığı nısf masura ma-i mezkfir kebir 
oğulları Nikolaki ve Andonaki ve kebire kızları Ka
terina ve Luçika ve Elini ve Madon nam altı nefere 
ba 'de' l-intikal evliid-ı merkürnun dahi rızalarıyla 
nısf masura ma-ı rnezkfirı işbu temessükden 
bi' l-ifraz alıara fediğı hususı Danimarka devleti sera
reti tarafından ba takrir inha olmarak keyfiyyet ba 
tezkire-i samiye-i hazret-i vekalet-penahi Su nazırı 
sa'adetlü Ya 'küb Paşa hazretlerine iş 'ar buyurılrnış 
olmağla ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkfi
run alıara ferağıyla ifrazı havi bir kıt 'a cedid temes
sükinün i 'tası zırnnında nazır-ı müşarun ileyh tara
fından canib-i vakfa bir kıt 'a ilm ü haber vürfid 
itmeğle ber muceb-i ilm ü haber ifrazı havi bir kıt 'a 
cedid temessük i 'ta ve diğer m sf masura ma-i leziz 
şehriyye altmış akçe icare-i müeccele ve işbu temes
sükle merküm Federiko'nun uhdesinde ibka olmdığı 
işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 1 8  Ca sene [ 1 ]274 [5 Ocak 1 858] 

Nısf masura ma-i lezize rnutasarrıf olan Federiko 
müteveffiye olup ma-i rnezkur kebir oğulları Andan 
ve Corci ve kebire kerimeleri Papa ve diğer Luçi
ka'ya erbil'an ba'de' l-intikal evlad-ı rnurna ileyhirn 
intikalen rnutasarrıffin oldukları ma-i rnezkfirı taraf
larından Suyolcı Ali Ağa ve Kadri Kalfa ihbarlarıyla 
ferağa vekili Latin milletinden Selaha(?) ibn-i 
Françesko bi ' l-vekale nısf masura ma-i leziz-i rnez
kurı Dörtyol ağzında vakı' terazudan bi'l-ifraz Kurn
baracı yokuşında kain hanesine cereyan itmek üzre 
Elanko bint-i Nikola'ya kat'iyyen ferağ itrneğle işbu 
mahalle şerh virildi. 

Fı 24 S sene [ 1 2]76 [22 Eylül 1 859] 

1612612 Danimarka elçisinin kayınpederi Batis
ta 'dan varisierine intikal eden Mihrişah Valide 
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Sultan vakfıııa ait yarım masııra suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekfm firdevs-aşiyan merhfime Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün ihyasına 
muvaffaka buyur[ıl]duklan ma-i lezizden bir kıt 'a 
atik temessük natık oldığı üzre bir masura ma-i 
lezizün nısf masurası Beğoğlı'nda hanesine cereyan 
itmek üzre Danimarka ilçisi asaletlü Baron de Hiş 
cenablarınun kayınpederi müteveffa Batista Taven
bet(?)'ün ve nısf masurası dahi Dubravenedik kon
solası Federiko'nun uhdelerinde bulınmış ve mezkur 
Batista'nun fevt olması cihetiyle nısf masura ma-i 
mezkfir kebir oğulları Nikolaki ve Andonaki ve ke
bire kızları Katerina ve Luçika ve Elini ve Madon 
nam altı nefere ba'de'l-intikal merkürnun dahi nza
larıyla Hüdavirdi oğlı Hoca Abraham'a fariğ olmış 
oldukları beyanıyla icabınun icrası hususı Danimar
ka devleti sefaretinden ba takrir inha olmarak key
fiyyet ba tezkire-i samiye-i hazret-i vekalet-penahi 
Su nazırı sa'adetlü Ya'küb Paşa hazretlerine iş 'ar 
buyurılmış aldığından merküm Batista üzerinde 
bulınup vefatma mebni evlad-ı merkürnun uhdeleri
ne intikal iden nısf masura ma-i leziz temessük-i 
atik-ı mezkfirdan bi' l-ifraz evli'td-ı merkürnilnun fe
rağlarından Beğoğlı'nda kain hanelerine cereyan 
itmek üzre mfima ileyh Hoca Abraham ile zevcesi 
Drohi bint-i Oseb uhdelerine iştiraken kayd alınarak 
yedierine başka başka müceddeden bir kıt 'a temes
sük i ' ta olmması babında nazır-ı müşarun ileyh tara
fından canib-i vakf-ı müşarun ileyhe vürfid iden ilm 
ü haber mficebince ifrazı keyfiyyeti atik temessük-i 
mezkfira şerh virilerek muma ileyh Federiko yedinde 
ibka alınmış olmağla ber mficeb-i ilm ü haber senevi 
on beş guruş icare ta'yinle mahall-i mezkfirda kain 
hanelerine cereyan i tmek üzre m sf masura ma-i leziz 
m uma ileyhima Hoca Abraham ve zevcesi D ro hi 'n ün 
iştiraken uhdelerine kayd alınmış olmağla virilen 
temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 1 8  Ca sene [ 1 ]274 [5 Ocak 1 858] 

Beğoğlı'nda Tomtom mahallesinde Cadde-i kebir'de 
üç yüz altmış dokuz numrolu menzile diri nısf ma
sura ma-i lezize ber veeh-i münasafe mutasarrıfan 
olan Abraham Efendi ile zevcesi Drohi Kadı[n] 'dan 
muma ileyh Abraham Efendi vefat iderek nısf hisse-
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si dokuz nefer kebir ve kebire evlildları Kirkor ve 
Ohannes ve Mıgırdiç ve Agop ve Manok efendiler 
ile kerimeleri Maryarn ve Serpohi ve Aros ve Sofi 
hanımıara intikali lazım gelmiş ise de şimdilik bir 
neferi Kirkor Efendi intikiile rağbet itmediğinden 
hissesi tevkif kılınmış ve diğer üç neferi Manok E
fendi ile Serpohi ve Aros hanımlar bilii veled vefiit 
eyledüklerinden hisseleri canib-i mahlfile aid bu
lınmış olmağla ve Drohi Hanım dahi muahharan 
müteveffiye olup nısf hissesi beş nefer evlildı kebir 
ve kebire(?) mCımii ileyhim Ohannes ve Mıgırdiç ve 
Agop efendiler ile muma ileyhima Sofi ve Maryarn 
hanımıara peder ve validelerinden müntakıl hisseleri 
ba'de' l-intikal mG.mii ileyhimden Mıgırdiç Efendi ile 
Sofi ve Maryarn hanımlar pederlerinden müntakıl 
nısf hisseden(?) ya'ni rub ' masuradan dokuz hisse 
i ' tibariyle birerden üç ve validelerinden müntakıl 
rub ' masuradan beş hisse i 'tibariyle keza birerden üç 
hisselerini biriider ve hissedarları Divan-ı muhiisebiit 
a'za-yı sabıkasından sa' iidetlü Ohannes Efendi haz
retlerine kat ' iyyen feriiğ. 

Fi 1 9  Mayıs sene [ 1 ]309 [3 1 Mayıs 1 893] 

1612613 Liza 'dan varisierine intikal eden Mihrişah 
VaZide Sultan vakfına ait yarım masura suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Beğoğlı'nda Asmalımescid mahallesinde üç yüz 
doksan numrolu lokanta demnma cari Mihrişah Va
lide Sultan vakfından nısf masura ma-i lezize şehri 
o[n] beş akçe iciire-i müeccele ile mutasarrıf olan 
Avusturya devleti tebe'asından Todoraki Baltacı 
zevcesi Liza bint-i Şarl müteveffiye olup ma-i leziz-i 
mezkG.r devlet-i müşarun ileyhii tebe'asından sekiz 
nefer eviadı Aleksandır ve Aristidi ve Hektor ve 
Henri ve Aliz ve Elini ve Meri ve Evelini ve Şarlot 
evliid-ı Todoraki'ye intikal itmeğle virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 9  Haziran sene [ 1 2]96 [ 1  Temmuz 1 880] 

Ma-i mezkCıra mutasarrıffin Aleksandır ve Hektor ve 
Henri ve Aliz ve Meri ve Evelini ve Şarlot ma-i 
mezkG.rda olan hisselerini mecra-yı kadimine cere
yan itmek üzre hissedarları Aristidi veled-i Todora
ki'ye fi 28 Haziran sene [ 12]98 tarihinde kat 'iyyen 
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ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd olındı . 

Mösyö Aristidi veled-i Todoraki ma-i mezkürı rıza
sıyla Balkapanı'nda Yağcı Hasan Efendi ibn-i Meh
med'e ferağ itmeğle sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 7 Kfmfin-ı evvel sene [ 1 ]304 [ 1 9  Aralık 1 888] 

Müma ileyh Hasan Efendi vefat iderek terk eylediği 
üç nefer eviadı Hacı Şefik Beğefendi ve Rif at Efen
di ve Fatıma Şahende(?) hanımlar uhdesine olarak 
intikal[i] icra idiimiş aldığından virilen sened-i ha
kani işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 4 Teşrin-i sani sene [ 1 ]323 [ 1  7 Kasım 1907] 

16/2614 Dimitraki Efendi 'nin tasarrufunda bulu
nan Mihrişah VaZide Sultan vakfina ait yarım ma
sura suyu Yorgi Tayoharidiyeferağ ettiğine dair. 

Tophane'de Süheyl Beğ mahallesinde Tulumba ara
lığı zakağında beş numrolu bir bab kayıkhaneyi 
müştemil Topcılar caddesinde dört yüz yetmiş sekiz 
numrolu bir bab sahilhane arsası ve demnma cari 
Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan tebe'a-i Devlet-i aliyyenün 
Rum milletinden Pasbalioğlı Dimitraki(?) Efendi 
veled-i Yani rızasıyla Rusya devleti tebe'asından 
Hocabeğ'de mukım Yorgi Tayoharidi'ye ferağ u 
kasr-ı yed eylediğİnden müma ileyhün zabt u tasar
rufını havi senevi on beş guruş icare-i müeccele 
virilen zabt u tasarrufını hil.vi virilen sened-i hakani 
kayd olındı. 

Fl 12 Şubat sene [ 1 ]300 [24 Şubat 1 885] 

1612711 Seyyid Mehmed Arif Muhsin Efendi 'den 
varisine intikal ettikten sonra mahlul kalan bir ma
sura suyun Mustafa Efendi 'nin eline geçtiğine da
ir. 

Kadiasker Molla Çelebi vakfından Fındıklı'da Molla 
Çelebi mahallesinde Molla bayırı zakağında on üç 
numrolu arsaya(?) cari şehri yüz altmış akçe icare-i 
müeccele ile bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
es-Seyyid Mehmed Arif Muhsin Efendi fevt olup bir 
nefer kerimesi Rabibe Hanım'a ba'de' l-intikal kab
le' t-tahrir ol dahi bila veled müteveffiye olup 
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mahlillinden ba kaime-i mezact yüz elli aded lira-yı 
Osman] mu 'accele ile Serherber-i hazret-i şehriyari 
Mustafa Efendi ibn-i Mehmed uhdesinde takarrur 
iderek efendi-i ınılma ileyhün zabt u tasarrufiyçün 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 13 Kanun-ı sani sene 1 297 [25 Ocak 1 882] 

16/2712 Mehmed Emin Efendi 'nin tasarrufunda 
bulunan Sultan II. Mahmud Han vakfina ait bir 
masura suyu yarımşar masura olarak Mikail Agop
yan Efendi ile Alenko Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Hiin-ı Sanı hazretle
rinün Beğoğlı taksimi fazlası ma-i tezizinden Beğoğ
lı'nda Şeyhülharem Hüseyin Ağa mahallesinde Cad
de-i kebirde yüz yiğirmi dört numralu gedikli bir bab 
dükkan ve Sakızağacı caddesinde bir numralu çeşme 
hevası ve üç numralu menzil ve beş numrolu dükkan 
ve yedi numrolu menzil ve dokuz numralu dükkan 
ve on bir numro[lu] menzil ve üç numrolu dükkan 
vakf-ı ahardan oldığı halde demnma cari vakf-ı 
müşarun ileyhden bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan esbak De'avi-i hariciyye katibi sa'adetlü 
Mehmed Emin Efendi hazretleri mutasarrıf oldığı 
emlak-i mezkureden yedi numrolu menzil ve dokuz 
numrolu dükldnı uhdesinde bi' l-ibka ma'ada üç 
numrolu menzil ve beş numrolu dükkan ve bir 
numrolu çeşme hevasıyla yüz yiğirmi dört numralu 
dükkanı bi' l-ifraz kanunname-i hümayun alıkarnını 
kabUl ve imza iden Rusya devleti tebe'asından 
Agopyan Efendi'ye ve on bir numrolu menzil ile üç 
numrolu dükkanı Zarifi zevcesi Alenko bint-i 
Dimitri'ye vefaen ferağ iderek zikr olman bir masura 
ma-i lezizün nısf masurasını mezkılr üç numrolu 
menzile cereyan itmek üzre ınılma ileyh Mikail 
Agopyan Efendi'ye cari oldığı menzil ile beraber iki 
bin yüz aded lira-yı Osmani'ye kat ' iyyen ve nısf-ı 
diğerini dahi on bir numrolu menzile cereyan itmek 
üzre mezbure Alenka'ya bin aded lira-yı Osman! 
bedel-i makbuz mukabelesinde vefaen ferağ iderek 
ınılma ileyh Agopyan Efendi mutasarrıf oldığı nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkur içün başkaca bir kıt' a  
temessüke talib aldığından keyfiyyet-i tefrikı atik 
temessükine şerh virilerek mezbure Alenka'ya ferağ 
olman diğer nısf masura ma-i lezizün on bir numrolu 
menzile cereyan itmek ve senevi on beş guruş icare-i 
müeccele ile yedinde bi' l-ibka ma'ada salifü' l-beyan 
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nısf masura ma-ı leziz-i mezkôr dahi mezkôr üç 
numralu menzile cereyan itmek üzre senevi on beş 
guruş icare-i müeccele ile defter-i vakfda môma 
ileyh Agopyan Efendi uhdesine kayd ile zabt u 
tasarrufını havi müceddeden işbu temessük tahrir ve 
yed-i mersôma i 'ta kılındı. 
Fi 9 Cemaziye' l-evvel sene 1 296 [1 Mayıs 1 879) ve 
fi 1 8  Nisan sene [ ı ]295 [30 Nisan 1 879] 

1612713 Hacı Melımed Ağa, Osman Ağa ve Alımed 
Kapudan 'ın Mu/ızırbaşı Hacı Hüseyin Ağa 'ya fe
rağ ettikleri Mihrişah Va/ide Sultan vakfına ait bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Merhôme ve mağffuun leha Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün bendieri ma-i lezizinden bir masura 
ma-i lezizün dört hisse i 'tibariyle üç hissesine muta
sarrıf el-Hacc Mehmed Ağa ve Osman Ağa ve bir 
hissesine mutasarrıf Ahmed Kapudan rızalarıyla 
ma-i mezkôrı Muhzırbaşı el-Hacc Hüseyin Ağa ibn-i 
İsma 'il'e ferağ itmeğle ma-i leziz-i mezkür Be
ğoğlı'nda Tomtom mahallesinde vakı ' harnınama 
cereyan itmek üzre beher şehr üç yüz akçe icare-i 
müeccele ta'yin ile môma ileyh el-Hacc Hüseyin 
Ağa'nun zabt u tasarrufiyçün virilen işbu temessük 
kayd olındı. 

Fi 22 Ca sene [ ı  ]272 [3 ı Ocak ı 856] 

Tophane'de Tomtom mahallesinde Harnınarn 
zakağında yiğirmi bir nurnrolu Hacı Himmet 
harnmaını dimeğle arif bir bab hammarnun [lağm) ü 
kanavatma tebe'iyyetle Mihrişah vakfından derônına 
cari bir masura ma-i lezizün temaını Muhzırbaşı Ha
cı Hüseyin Ağa ibn-i İsma 'il'ün uhdesinde iken ve
ffitıyla terk eylediği dört nefer evladından bir neferi 
Faik Efendi'ye aid rub ' hissenün akdeınce mu 'ame
lesi İcra olınup bu kerre ( . . .  ) diğer üç neferinden biri 
Takıyye Hanım'a aid rub' hissenün intikali 
ba'de' l-icra mezbôrenün dahi veratıyla rub ' hisse-i 
mezkfue kebir oğlı Mehmed Ali Beğ ve kebire ke
rimesi Şeıife Fatıma Aliyye Hanım'a ba'de'l-intikal 
môma ileyhima rub ' hisse-i mezkôrı Hammami Ali 
Atıf Beğ ibn-i Hasan'a ferağ olmarak virilen sened-i 
hakani kayd olındı. 

Fi 8, 14 Ağustos sene [ 1 ]30 1 (?) [20, 26 Ağustos 
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1 885] 

Dört nefer evladdan üç neferinün mu'ameleleri ev
velce icra kılındığı gibi kusur bir neferi kuzatdan 
el-Hacc Mehmed Kamil Efendi'ye aid rub' hissenün 
mu'amele-i intikaliyyesi ba'de' l-icra hissedarı Ham
mami Ali Atıf Beğ ibn-i Hasan'a ferağ. 

Fı 5 Mart sene [ 1 ] 305 [ 1 7  Mart 1 889] 

16/2714 Rauf Paşa 'nın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah Valide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra Hüseyin Beyefendi 'nin eline 
geçtiğine dair. 

Leffen tesyir kılınan bir kıt 'a senedde muharrer uh
de-i hazret-i mülukanede bulınan yarım masura ma-i 
lez]z Seryaver-i harb-i hazret-i cihandari sa'adetlü 
Rauf Paşa hazretleıine ihsan buyurılmış aldığından 
ma-i leziz-i mezkurun müşarun ileyh narnma olarak 
müceddeden temessükinün tanzimiyle irsali ve atik 
senedinün dahi i 'adesi müte 'allık ve şeref-sudur 
buyurılan emr ü irade-i rnekarim-ade-i cenab-ı 
mülukane mukteza-yı eelilinden bulındığı Mabeyn-i 
hümayfin-ı şahane canib-i alisinden ba tezkire emr ü 
iş 'ar buyurılmış ve temessük-i mezkura nazaran 
Mihrişah Valide Sultan vakfından olarak senevi on 
beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura ma-i leziz 
emlak-i hümayfin-ı şahane dahilinde bulındığı ve 
senedinün29 mezkurun i '  adesi her ne kadar mukte
za-yı irade-i şahaneden ise de derilmnda nısf masura 
ma-i leziz muharrer olmasına mebni temessük-i 
mezkurun hükmi kalmamış ve ma-i mezkur içün 
müceddeden temessük i ' tası lazımeden bulınmış 
olmağla ber muceb-i irade-i seniyye nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı müşarun ileyhde 
müşarun ileyh Rauf Paşa hazretleri uhde-i samilerine 
kayd ile usul [i] vechile temessük-i mezkura battal 
keşidesiyle canib-i vakfda hıfz olmarak zabt u tasar
ruf-ı alilerini havi tebdilen ve müceddeden işbu 
temessük tahrir ve bi'n-nezare temhir kılınarak i 'ta 
kılındı. 

Fı 20 Ca sene [ 1 ] 285 [8 Eylül 1 868] ve fi 26 Ağus
tos sene [ 1 2] 84 [7 Eylül 1 869] 

29 sened-i 
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Kabataş'da Ömer A vni Efendi mahallesinde Gümüş
su yı caddesinde on bir numrolu konak ve demnma 
cfui ma-i lezize Hassa ordu-yı hümiiyfin müşiri 
devletlü Rafif Paşa hazretleri mutasarrıf iken taraf-ı 
eşref-i hazret-i piidişiihiden bi' l-iştira kurenii-yı haz
ret-i şehriyariden sa'adetlü Hüseyin Beğefendi haz
retlerine ihsan-ı şiihane buyunldığı Hazine-i hassa-i 
şiihane neziiretinden 26 Z sene [ ı  2]99 tarihi ı 4 1  a
dedi yle varid olan tezkirede beyan ve iş 'iir buyurıl
mış aldığından ber mficeb-i idide-i seniyye mezkur 
konak ve ma-i lezizün 30 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]98 
tarihiyle müşiirun ileyh Hüseyin Beğefendi uhdesine 
feriiğı icrii kılındığı Senedat odasından ba müzekkire 
bildirilmeğle işbu mahalle kayd alındı . 

Fi minh [30 Teşrin-i evvel sene 1 298] [ l l Kasım 
1 882] 

1612811 Sofi Hanını 'ın Yakut Hanını 'dan aldığı 
Sultan I. Mahmud Han vakfuıa ait yarını masura 
suyu Beyoğlu sakinlerinden Bedros Efendiyeferağ 
ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfın
dan nısf masura ma-i lezize mutasamfe olan Yakut 
bint-i Kirkor nasraniyye mutasarrıfe aldığı ma-i le
ziz-i mezkfin re'iiya-yı Devlet-i aliyyeden ve Kato
lik taifesinden Kayasoğlı Artin zimminün zevcesi 
Sofi bint-i Andan nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed 
eylediği ve ma-i mezkur mecra-yı kadimi olan hane
den bi 'l-ihrac Beğoğlı'nda Dörtyol ağzı nam 
mahallde Kenise zakağında ve karşusında haneye 
cereyan itmek üzre mersume Sofi bint-i Andan 
nasraniyyenün zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 29 Receb sene [ 1 ]268 [ ı  9 Mart 1 852] 

Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıfe olan Sofi bint-i Andan mutasarrıfe 
aldığı ma-i leziz-i mezkfirı rızasıyla mecra-yı kadimi 
olan Asmalımescid mahallesinde Cadde-i kebir'de 
366 numrolu haneye cereyan itmek üzre tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve millet-i merkürneden Azaryan 
izzetlü Bedres Efendi veled-i Arisdaki'ye kat ' iyyen 
feriiğ u kasr-ı yed itmeğle virilen temessük işbu ma-
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halle kayd alındı. 
Fi 1 Eylül sene [ 1 2]99 [ 1 3  Eylül 1 883] 

16/28/2 Hacı Hasan Paşa 'nın tasarrufunda bulu
nan Sultan Il. Mahmud Han vakfına ait bir masu
ra suyun yarısını Alman elçiliğine verdiğine; Paşa
nın vefatıyla oğluna intikal eden diğer yanm masu
ra suyun ise oğlu tarafından Dilaver Paşa 'ya ferağ 
edildiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazretle
rinün Bend-i ced!d'i fazlasından bir masura ma-i 
lez!z altı bin guruş mu 'accele ve senevi otuz guruş 
icare-i müeccele ile fedkan-ı kirarndan Balır-ı siyah 
bağazı muhafız vekili sa 'adetlü Hasan Paşa hazretle
rinün Tophane civannda Firfiz Ağa mahallesinde 
kain hanesine cereyan itmek üzre zabt u tasarrufiy
çün virilen temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 25 Muharrem sene 1277 [ 1 3  Ağustos 1 860] 

Firfiz Ağa mahallesinde altmış numrolu haneye cari 
bir masura ma-i lez!ze mutasamf olan el-Hacc Ha
san Paşa ma-i mezkfirun nısfını senevi on beş guruş 
icare-i müeccele-i mus!besiyle uhdesinde bi' l-ibka 
nısf-ı ahannı Beğoğlı'nda Taksim civannda der-dest 
inşa olman Almanya sefarethanesine cereyan itmek 
üzre sefarethane-i mezkfireye terk itmiş olmağla işbu 
mahalle kayd alındı. 

Fi 9 Ağustos sene [ 1 2]92 [21 Ağustos 1 876] 

Nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan Hasan Paşa 
fevt olup mutasamf aldığı ma-i mezbfir bir nefer ke
b!r mahdfimı All Beğ'e ba'de'l-intikal kable't-tahdr 
mfima ileyh All Beğ intikiilen mutasarrıf aldığı ma-i 
mezbfin bi'z-zat büsn-i nzasıyla Liman reisi sa'a
detlü Dilaver Paşa hazretleri bin Abdullah'a ferağ u 
kasr-ı yed iderek ma-i mezbfir mecra-yı kadiminden 
bi' l-ihrac Defterdar yokuşında Ebulfazl mahallesin
de on sekiz numrolu hanesine cereyan itmek üzre 
virilen sened-i hakani hakan!3° kayd alındı. 

Fi 20 Temmuz sene 1 299 [ 1  Ağustos 1 883] 

30 "hak:ani" mükerrerdir. 
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işbu kayd cedid Beğoğlı defterinün yiğinni dördünci 
sahifesine nakl olınrnışdur. 

16/28/3 Hüseyin Efendi 'den varisierine intikal e
den Sultan Il. Mahmud Han vakfına ait yanm ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Dolrnabağçe'de Süleyrnaniyye mahallesinde Bayıl
dım caddesinde dört nurnrolu vakf-ı ahar rnusakka
fatından bir bab rnenzil derfinına cari cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazretleri vakfından nısf 
masura ma-i lezize rnutasarrıf olan Mabeyn-i hürna
yfin-ı hazret-i şahane hadernesinden Hüseyin Efendi 
ibn-i Süleyman fevt olup kebir oğlı Zeynelabidin 
Efendi ve sağır oğlı İsrna 'll Hakkı ve Hüseyin efen
dilere ba'de' l-intikal kable't-tahrir evlild-ı rnezbfi
rfindan Hüseyin Efendi bila veled fevt olup sülüs 
hisse-i şayi 'ası rnahlfilinden ba kairne rnenzil hissesi 
rniyanında lede' l-rnüzayede dört bin yedi yüz yetmiş 
guruş rnu'accele ile validesi Fatıma Reyhan Hanım 
bint-i All uhdesinde karar idüp ba defter-i arz 
bi' l-istizan ol babda müte 'allık ve şeref-sudur buyu
rılan irade-i seniyye-i cenab-ı rnülfikane mantilk-ı 
rnünifi üzre sülüs hisse ma-i rnezkfir rnezbfire Fatıma 
Reyhan Hanım uhdesine 1car olınup ol dahi ist1car 
ve kabUl eyledükden sonra sağir-i rnezbfir İsrna 'll 
Hakkı Efendi'nün validesi ve tesviye-i urnfirına ba 
hüccet-i şer'iyye vasiyy-i mansilbesi rnezbfire Fatı
ma Reyhan Hanım sağır-i rnezbfirun hissesini 
bi' l-vesaye ve kendü sülüs hissesini bi ' 1-asale ve 
rnezbfir Zeynelabidin Efendi rnutasarrıf oldığı sülüs 
hissesini bi' z-zat cem' an nı sf masura ma-i rnezkfin 
hüsn ü31 rızalanyla hala serir-ara-yı hilafet-i uzrna ve 
zinet-bahşa-yı saltanat-ı kübra şevketlü rnehabetlü 
kudretlü azarnetlü pactişahırnuz es-sultan ib
nü' s-sultan es-Sultan Abdülaziz Han edama' llahu 
te 'ala eyyarne mülkibi ve nasarahfi ila ah iri ' d-deve
ran efendirnüz hazretlerinün uhde-i rne 'all-udde-i 
cenab-ı rnülfikanelerine olarak kat' iyyen yedi bin 
beş yüz guruş kıyrnetle ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
ol vechile nısf masura ma-i rnezkfirun kaydı mahalli 
narn-ı şevket-ittisarn-ı cenab-ı rnülfikane ile tezyin ü 
tenvir olmarak bi' ş-şevketi ve' l-iclal kemal-i sürfir 

31 hüsn-i 
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ve fart-ı cüd ü inbisat ile tasarruf buyunlmak üzre 
işbu mahalle virilen temessük kayd alındı. 

Fı 1 0  Ramazan sene [ 1 ]291 [2 1 Ekim 1 874] 

Fi 6 Şevval sene [ 1 ]301  ve fi 1 7  Temmuz sene 
[ 1 ]300 tarihi ve kırk dört adediyle Evkaf-ı hümayün 
nezaret-i celilesinden mevrüd tezkirede nısf masura 
ma-i leziz taraf-ı eşref-i hazret-i padişahiden Hazi
ne-i hassa-i şahane nazırı atfifetlü Agop Efendi haz
retlerine ihsan buyurılmış idüği Mabeyn-i hümayün 
başkiHibet-i celilesinden tebliğ kılınmış aldığından 
ma-i mezkür müşarun ileyhün Beğoğlı'nda Taksim 
civarında Rum mezarİstanı sokağında on ve on iki 
nurnrolu hanelerine cereyan itmek .üzre zabt u tasar
ruflarını havi virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi 2 1  Temmuz sene [ 1 ]300 [2 Ağustos 1 884] 

16/28/4 Sultan Abdülaziz Han 'ın Nejise Ha
nım 'dan aldığı Sultan II. Mahmud Han vakfına ait 
yarım masura suyu Hassa hazine nazırı Agop 
Efendi 'ye ferağ ettiğine dair. 

Beşiktaş'da Vişnezade mahallesinde ve zakağında üç 
nurnro ile rnurakkarn bir bab vakf-ı ahar rnusak
karatından menzil derünına cari cennet-mekan Sul
tan Mahmud Han-ı S ani vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Ebezade(?) Nefise Hanım 
rnutasarrıfe aldığı ma-i rnezkfirı bi zatiha rızasıyla 
hala serir-ara-yı hilafet-i uzrna ve zinet-bahşa-yı 
saltanat-ı kübra şevketlü rnehabetlü kudretlü padi
şahırnuz es-sultan ibnü' s-sultan es-Sultan Abdülaziz 
Han edama' llahu te 'ala eyyarne rnülkihi ve nasarahfi 
ila ahiri ' d-deveran efendirnüz hazretlerinün uhde-i 
rne 'ali-udde-i cenab-ı rnülükanelerine olarak yedi 
bin beş yüz guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
olmarak ve idire-i senevisi on beş guruşa ibiağıyla 
nısf masura ma-i mezbfirun defter-i vakfda olan 
kaydı mahalli narn-ı şevket-ittisarn-ı cenab-ı rnülü
kane ile tezyin ü tenvir alınarak bi' ş-şevketi ve'1-ic
lal kemal-i sürür ve fart-ı cüd ü inbisat ile tasarruf 
buyurılrnak üzre işbu mahalle şerh virilüp ternhiren 
takdime ictisar kılındı. 

Fi 4 Şa'ban sene 1 29 1  [ 1 5  Eylül 1 874] ve fi 3 Eylül 
sene [ 1 ]290 [ 15 Eylül 1 874] 
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16/29a/l 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Fi 6 Şevval sene [ 1 ]301  ve ve fi 17  Temmuz sene 
[ 1 ]300 tarihi ve kırk dört adediyle Evkaf-ı hümayun 
nezaret-i celilesinden mevrı1d tezkirede nısf masura 
ma-i lez!z taraf-ı eşref-i hazret-i padişah!den Hazi
ne-i hassa-i şahane nazın atufetlü Agop Efendi haz
retlerine ihsan buyunlmış idüği Mabeyn-i hümayun 
başkitabet-i eelllesinden tebllğ kılınmış aldığından 
ma-i mezkur müşarun ileyhün Beğoğlı'nda Taksim 
civannda Rum mezarİstanı sokağında on ve on iki 
numrolu hanelerine cereyan itmek üzre zabt u tasar
ruflarını hav1 virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 2 1  Temmuz sene [ 1 ]300 [2 Ağustos 1 884] 

16/29a/l Hilmi Efendi'nin tasarrufunda bulunan 
Sultan ll. Mahmud Han vakfına ait yanm masura 
suyu Beyoğlu 'nda inşa olunan mecma-ı devaire 
bağZatmak üzere Mustafa Asım Paşa, İbrahim Paşa 
ve Şeyh Talatf Efendi'ye ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Müşarun ileyhimunun işbu nısf masura
dan başka olarak yine bu mahalle cereyan itmek üzre 
nısf masura sulan dahi olmağla Ortaköy hıdmetinde 
mukayyeddür. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazret
lerinün hazretlerinün32 Bend-i ced!d'i fazlasından 
senevi on beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura 
ma-i lez!z Fındıklı'da Sellme Hatlin mahallesinde 
Saray arkası zokağındabir numrolu hanesine cereyan 
itmek üzre mutasarrıf olan Hil:ml Efendi ibn-i Hasan 
mutasamf oldığı ma-i lez!z-i mezkurı mecra-yı ka
d!minden bi'l-ihrac Beğoğlı'nda Tozkoparan zaka
ğında Tepebaşı zakağında der-dest inşa olınmakda 
bulınan 14 numrolu mecma'-ı devair nam ebniyeye 
cereyan itmek üzre Mustafa Asım ve İbrahim Paşa
lar hazeratıyla Şeyh Tal 'atı Efendi ibn-i Ömer' e 
iştiraken ve eslasen kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fi 5 Kam1n-ı sanı sene [ 1 ]297 [ 1 7  Ocak 1 882] 

32 "hazretlerinün" mükerrerdir. 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

16/29a/2 Bi/al Ağa 'dan varısıne intikal eden 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Merhume Mihrişah Viilide Sultan tiibet seraha haz
retlerinün evkaf-ı şerifesi ma-i lezizinden ve Taksim 
suyından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Biliil Ağa fevt olup ma-i mezkür sulbiyye sağTre kızı 
Zeyneb Zineti Hiinım'a ba'de' l-intikiH sağTre-i 
mezbGrenün validesi ve tesviye-i urofırına bii hüc
cet-i şer'iyye vasiyyesi Cemile Hanım bint-i Abdul
lah tarafından Mahmud Efendi ibn-i Mahmud 
bi' l-vekiile Hacı İlyas mahallesi imaını Tahir Efen
di'ye ba'de ' l-feriiğ ınılma ileyh dahi rızasıyla muma 
ileyha Cemile Hiinım'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 27 L sene [ 1 ]269 [3 Ağustos 1 853] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan mezbüre 
Cemile Hanım rızasıyla mahall-i kadimi olan Top
hane-i amire kışlası verasında Kettani Ömer Paşa 
mahallesinde kain harnınama kema kan cereyan it
rnek üzre mümii ileyhii Zeyneb Zineti Hanım bint-i 
Bilal Ağa'ya kat' iyyen feriiğ. 

Fi 29 Muharrem sene [ 1 ]276 [28 Ağustos 1 859] 

Ma-i mezküra mutasarrıf olan mezbüre Zeyneb 
Zineti Hanım ma-i mezkfuı mecra-yı kadiminden 
bi ' l-ihrac Beğoğlı'nda Aya Teryan(?) kilisesinün 
inas mektebine cereyan itmek üzre tebe'a-i Devlet-i 
aliyyeden Mariya bint-i Yovakim uhdesine kat 'iyyen 
ferağ. 

Fi 22 Temmuz sene [ 1 ]300 [3 Aralık 1 882] 

16/29a/3 Beşiktaş ve Fındık/ı sakinlerinden Mah
mud Efendi ile Hilmi Efendi ye Sultan II. Mahmud 
Han vakfından yarımşar masura su verildiğine; 
daha sonra Hilmi Efendi'nin söz konusu suyu Hü
seyin Bey 'eferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Beşiktaş hıdroetine nakl ve kayd o lındı. 

Mahmud Efendi'nün Beşiktaş'da Süleymaniyye ma
hallesinde ve Hilmi Efendi'nün Fındıklı'da Selimiy-
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16/29a/3 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

ye33 Hatun mahallesinde kain hanelerine cari ma-i 
leziz olmadığından mezkur hanelere cereyan itmek 
üzre cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün bendi fazlasın
dan olarak yanmşar masura ma-i lezizün ba mu 'ac
cele uhdelerine ican hususı muma ileyhima taraf
lanndan istid'a olınmış ve bu misillü bend fazlasın
dan su i 'tasına müsa'ade-i seniyye-i cenab-ı mü
lukane erzan buyunldığı halde tesviye olmacak 
tarikun mesarifi taraflarından tesviye olmarak beher 
masurasına altı bin guruş mu' accele ahz ve senevi 
otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle tesviyesi ni
zam ve emsali iktizasından bulınmış idüğine ve tarik 
mesarifi dahi kendü taraflanndan tesviye olınacağına 
binaen emsali vechile vakıf-ı müşarun ileyh hazret
lerinün bendi fazlasından yanmşar masuradan 
cem'an bir masura ma-i leziz-i mezkur içün üçer bin 
guruşdan altı bin guruş mu 'accele ve senevi on beşer 
guruşdan senevi otuz guruş icare-i müeccele tahsi
siyle uhdelerine icarı hususı ba takrir lede' l-istizan 
ol babda irade-i seniyye-i cenab-ı mülukane mü
te 'allık ve şeref-sudur buyurılını ş ve mu 'acceleleri 
olan altı bin guruş teslim-i hazine-i Evkaf-ı hümayun 
kılınmış oldığından ol vechile icab iden iki kıt ' a  
temessüklerinün tahriri zımnında Evkaf muhase
besinden fi 1 6  Zi' l-ka'de sene [ 1 ]276 tarihiyle bir 
kıt' a  ilm ü haber vürud itmiş ve ber muceb-i ilm ü 
haber vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün bendi 
fazlasından olarak yanmşar masuradan bir masura 
ma-i leziz-i mezkur ol mikdar mu'accele ve icare-i 
müeccele ile muma ileyhima uhdelerine icar olınup 
anlar dahi isticar ve kabul itmeleriyle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkur içün muma ileyh Hilmi 
Efendi'ye müceddeden bir kıt' a  temessük i ' ta 
olmdığı misillü mahalle-i mezburede kain hanesine 
cereyan itmek üzre nısf masura ma-i mezkur dahi 
muma ileyh Mahmud Efendi'nün defter-i vakf-ı 
müşarun ileyhde uhdesine kayd olmarak zabt u 
tasarrufiyçün virilen temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fi 17  Zi' l-ka'de sene [ 1 ]276 [7 Haziran 1 860] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Mahmud 
Efendi bin İbrahim ma-i mezkun mahalle-i mezku-

33 Selime 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

rede on dört numrolu haneye kema kan cereyan it
rnek üzre Hammami Raif Ağazade Hüseyin Beğ'e 
kat'iyyen ferağ itmeğle virilen sened-i hilldini işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 22 Kanun-ı sani sene [ 1 ]301 [3 Şubat 1 886] 

16/29a/4 Şerife N es ibe Hanım 'dan varisierine inti
kal eden Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazret
lerinün İstanbul'da Ayasofya-i kebir cami ' -i şerifi 
cidarı ittisalinde vakı ' bina ve ihyasına muvaffak 
oldukları kütübhilne-i celile ve imaret-i amire ve 
müberrat-ı saireleıi evkaf-ı şerifleri mülhakatından 
vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün valide-i milci
deleri cennet-mekan merhume Valide Sultan tabet 
serahil hazretlerinün malıruse-i Galata'da Azebka
pusı dahilinde kain mekteb-i şerif ve sebilhilne-i latif 
ve hayrat-ı saireleri evkafından malıruse-i mezbure 
haricinde Beğoğlu nam mahallde müceddeden bina 
ve ihyasına muvaffak oldukları maksemine cereyan 
iden ma-i lezizden hamiş-i temessükde muharrer nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Şerife Nesibe 
Hanım ibnet-i Mustafa'ya zabt u tasarrufını havi 
virilen hilmiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 5  Z sene 1255 [ 1 9  Şubat 1 840] 

Fındıklı'da Molla Çelebi mahallesinde Mezarlık üst 
sokağında on üç nurnrolu ma' a bağ çe bir bab konak 
ve kanavat ü müsennatına te be 'iyyetle derunına cari 
nısf masura ma-i mezkura mutasarrıfe olan Şerife 
Nesibe Hanım vefat idüp kebir oğlı Ahmed Reşid 
Beğ ile kızı Hamide ve Ayişe hanımiara ve mezbure 
Hamide Hanım dahi vefat idüp sülüs hissesi iki nefer 
eviadı Mehmed Emin Efendi ile Fatımatüzzehra 
Hanım'a ve mezbure Ayişe Hanım dahi vefat idüp 
sülüs hissesi kerimesi Emine Feride Hanım'a 
ba'de'l-intikal kable' l-icra muma ileyh Mehmed 
Emin Efendi bila veled fevt olup südüs hissesi 
mahlfil ma'ada evlild-ı muma ileyhimden Fatıma 
Hanım dahi diyar-ı aharda bulındığından mutasarrıf 
oldığı südüs hisseyi ferağa vekili İbrahim Besim Beğ 
bi' l-vekale diğer dört hisse mutasarrıfları Ahmed 

1 27 

16/29a/4 



1 28 
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BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Reşid Beğ ibn-i el-H1kc Bilal ve Emine Peride Ha
nım ibnet-i İbrahim Besim'e ferağ u kasr-ı yed it
meğle virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fl 2  Ağustos sene [ 1 ] 302 [ 14 Ağustos ı 886] 

16/29b/1 Musahib Halim Ağa 'dan varisierine inti
kal eden Sultan II. Mahmud Han vakfma ait bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı tabe 
serahu hazretlerinün Bend-i cedid'inden olarak hane
sine cereyan itmek üzre şehriyye altmış akçe icare-i 
müeccelelü bir masura ma-i lezize ba temessük mu
tasarrıf olan Musahib-i hazret-i şehriyari Halim 
Ağa'nun vukü'-ı vefatıyla ma-i leziz-i mezkfir kebir 
oğulları Mehmed ve Yahya beğlere ba'de' l-intikal 
mfima ileyhimadan Yahya Beğ dahi muahharan fevt 
olup intikalen mutasarrıf aldığı nısf masura ma-i 
leziz-i mezkfir sağlre kerimesi Mevhibe Hanım'a 
hasbe' l-ade kezalik ba'de' l-intikal ancak mfima 
ileyh Mehmed Beğ mutasarrıf aldığı nısf masura 
ma-i mezkfirı mahall-i kadimine cereyan itmek üzre 
atık temessükden ba tefrik müceddeden senevi on 
beş guruş icare-i müeccele ile ta 'yin iderek rızasıyla 
rnekttibi-i sadr-ı all hulefasından İlyas Beğ'ün vali
desi Ebezade(?) Aliyye Hanım'a kat'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen cedid temessük işbu ma
halle kayd alındı. 

Fl gurre-i N sene [ 1 ] 273 [25 Nisan 1 857] 

Ma-i mezbfira mutasarrıfe olan Aliyye Hanım bint-i 
İbrahim vefat iderek ma-i mezkfir kebir ağlı İlyas 
Vasfi Beğ bin el-Hacc İbrahim Efendi'ye ba'de' l-in
tikal intikalen mutasarrıf aldığı ma-i mezkfirı mahal
l-i kadiminden bi ' l-ihrac Tophane'de Salıpazarı'nda 
Süheyl Beğ mahallesinde Tulumba aralığı yokuşında 
altı numrolu haneye cereyan itmek üzre Valide Sul
tan hazinedarlarından Hanife Ru'yet Hanım bint-i 
Musa'ya kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd alındı . 

Fl 9, ı ı Mayıs sene [ 1 ]30ı  [2 ı ,  23 Mayıs ı 885] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Mı1ma ileyha Hanife Ru'yet Hanım mutasarrıfe 
oldığı ma-i leziz-i mezkı1rı hüsn-i rızasıyla mezkı1r 
haneye akmak üzre kerimesi Ü sküdar liman reisi 
Eşref Beğ'ün zevcesi Adeviyye Rabi ' a  Hanım'a on 
aded lira-yı Osman! mukabilinde ferağ itmiş olmağla 
ınılma ileyha Adeviyye Rabi 'a Hanım'un tasarrufını 
havi virilen sened işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 26 Teşrin-i sanı sene [ 1 ]325 [9 Aralık 1 909] 

Cedid defterün yiğirmi beşinci sahifesine kayd olın
mışdur. 

16/29b/2 Liza 'dan varisierine intikal eden ve diğer 
varister tarafından varisierden birine ferağ edilen 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra Madam Emma 'nın eline geçtiği
ne dair. 

Merhı1me Mihrişah Valide Sultan vakfından Beğoğ
lı'nda Katib Mustafa Çelebi mahallesinde Telgraf 
zakağında on beş numro ile murakkam senevi on beş 
guruş icare-i müeccelelü nısf masura ma-i leziz 
mezkı1r haneye cari olmak üzre mutasarrıfı olan A
vusturya ve Macaristan devleti tebe 'asından Baltacı 
Todoraki zevcesi Liza bint-i Şarl müteveffiye olup 
ma-i leziz-i mezkı1r kanunname-i hümayı1n alıkarnını 
kabı11 ve imza iden Avusturya ve Macaristan devleti 
tebe'asından eviadları Aleksandır ve Aristid ve 
Henri ve Hektor ve Aliz ve Elini ve Meri ve Evelin 
ve Şarlot evlad-ı Todoraki'ye ber veeh-i iştirak inti
kal iderek zabt u tasarruflariyçün virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kay d olındı. 

Fı 1 0  Temmuz 1 296 [22 Temmuz 1 880] 

Nısf masura ma-i lezizün dokuz hisse i ' tibariyle bi
rer hissesine mutasarrıf olan Avusturya ve Macaris
tan devleti tebe'asından Aleksandır ve Aristidi ve 
Henri ve Hektor ve Alize ve Meri ve Evelin ve 
Şarlot evlad-ı Baltacı Todoraki'nün uhdelerinde iken 
merkürnundan Aristidi ve Henri ve Hektor ve Alize 
ve Meri ve Evelin ve MerP4 ve Şarlot diyar-ı 
ecnebiyyede bulınduklarından hisselerini bir kıt'a 
vekaletname ve Hariciyye nezaret-i eelllesinden 

34 "ve Meri" fazladır. 
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BOGAZİÇİ VE T AKS İM SULARI 

varid olan tezkire mikebince vekllleri ve biraderleri 
merküm Aleksandır yedi hisseyi bi ' l-vekale ve 
kendü hissesini bi' 1 -asal e ki cem' an sekiz hisseyi ber 
ınıleeb-i ilm ü haber rızasıyla diğer bir hisse muta
sarrıfesi devlet-i müşarun ileyha tebe 'asından Mösyö 
Baron Valbin Veçera(?) zevcesi Eleni bint-i Baltacı 
Todoraki'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
zabt u tasarrufiyçün ınılma ileyha Eleni Hatlin'un 
zabt u tasarrufiyçün virilen sened-i hakani işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 28 Kanun-ı sanı sene [ 1 2]99 [9 Şubat 1 884] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Eleni bint-i 
Baltacı Todoraki mutasamfe oldığı ma-i lezizi tara
fından ba vekaletname Avusturya ve Macaristan 
tebe 'asından Der-sa'adet'de mukim Da'va vekili 
Mösyö Laveslas Medoma(?) bi'l-vekale tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyenün Latin milletinden devletlü Selim 
Mülhim(?) Paşa hazretlerinün zevcesi Madam Am
ma bint-i Karabet'e ferağ. 

Fı 24 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]321 [6 Kasım 1 905] 

16/30a!l Fındık/ı sakinlerinden Seyyid Mehmed 
Nuri Efendi 'nin tasarrufunda bulunan Mihrişah 
VaZide Sultan vakfına ait yarım masura suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhı1me Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün vakf-ı eellleleri ma-i lezizi fazlasından 
olmak üzre Beğoğlı nam mahallde vakı ' taksime 
cereyan itmekde olan ma-i lezizi fazlasından olarak 
Fındıklı'da kain Perizat Hatlin mahallesinde kain 
es-Seyyid Mehmed Nun Efendi ibn-i es-Seyyid Hacı 
Ali'nün hanesine cereyan itmek üzre yarım masura 
ma-i leziz bi ' l-ifraz iki yüz elli guruş mu 'accele ve 
beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile ınılma 
ileyh talib ve ragıb oldığı ecilden ol mikdar 
mu'accele ve icare-i müeccele ile icar ve ınılma 
ileyh dahi ber minval-i muharrer isticar ve kabUl 
birle meblağ-ı mezbı1r ahz ve umfir-ı vakf-ı şenfe 
sarf ile istihlak olmmak üzre Evkaf-ı hümayı1n hazi
ne-i eelllesine ba'de' t-tesllm meblağ-ı mezbı1run 
tağyir ü gabnına ve müstehleke-i merkürnun adem-i 
istifasına müte 'allık amme-i da 'va ve katfe-i mutale
batdan benüm ve canib-i vakf-ı şenfün zimmet-



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

lerimüzi ba'de' l-ibra ol vechile nısf masura ma-ı 
leziz-i mezkur defter-i vakf-ı müşarun ileyhada mu
ma ileyh Mehmed Nuri Efendi uhdesine kayd 
olmarak beher şehr ta 'yi n kılınan otuz akçe i care-i 
müeccelesin sal be sal canib-i vakf-ı şerife eda 
[i]tmek ve ma-i mezburun müceddeden ferş olmacak 
tarikını teberru 'an li' l-vakf kendü bedeninden harc u 
sarf ile zernan mürlinnda su yolları ta 'mire muhtac 
oldukda hissesine isabet iden mesarifi temamen eda 
eylemek şartıyla zabt u tasarrufiyçün virilen 
temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 25 Ş sene 1 255 [3 Kasım 1 839] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hacı Nuri 
Efendi ibn-i Hacı Ali vefat idüp kebir mahdumı Hü
seyin İhsan Efendi ile kebire kerimesi Hurşid Beğ 
zevcesi Emine Mevhibe Hanım'a ba'de'l-intikal 
mezbure Emine Mevhibe Hanım intikalen mutasar
rıfe aldığı nısf hissesini rızasıyla birilcteri muma 
ileyh Hüseyin İhsan Efendi'ye kat'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakani işbu ma
halle kayd alındı. 

Fı 3 Mayıs sene [ 1 ]302 [ 1 5  Mayıs 1 886] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hüseyin 
İhsan Efendi ma-i mezkurun nısfını uhdesinde 
bi' l-ibka diğer nısfını zevcesi Fatıma Sabiha Hanım 
ibnet-i Mehmed Emin'e ferağ itmeğle virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd o lındı. 

Fı 2 1  Eylül sene [ 1] 302 [3 Ekim 1 886] 

16/30a/2 Tahir Paşa 'nın Hacı Mustafa Rıfat 
Ağa 'ya ferağ ettiği Sultan I. Mahmud Han vakfına 
ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif kişi
lerin eline geçtiğine dair. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan firdevs-aşiyan 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazretleri vakfı mülha
katından valideleri Safiyye35 Valide Sultan vakfından 
hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan devletlü Tahir Paşa hazretleri 
mutasarrıf aldığı ma-i mezburı Galata'da Küçük 

35 Saliha 
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kulle kap us ı haricinde Yazı cı mahallesinde hanesine 
cereyan eylemek üzre rikab-ı şahane kapucıbaşıla
rından el-Hacc Mustafa Rif'at Ağa'ya ferağ u kasr-ı 
yed itmiş aldığından virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd alındı. 

Fi ı 9 M sene ı 26 ı [28 Ocak ı 845] 

Kulle kapusında Müeyyedzade mahallesinde Lüleci 
hendek(?) sokağında iki numrolu ma'a  bağçe menzil 
ve dört numrolu mağaza ve altı numrolu diğer bir 
bab menzil-i ahadan derunına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan el-Hacc Mustafa Ağa vefat 
idüp ma-i mezkur üç nefer eviadı Ali ve Hüseyin 
Hüsni beğler ile sağıre Vasfiyye Hanım'a ve muma 
ileyh Ali Beğ dahi vefat idüp terk eylediği beş nefer 
eviadı sağır Mustafa Niyazi ve kebiran Mehmed 
Tahir ve Timurcı Ziya ile Fatıma ve Hayriyye ha
nımlara ba'de' l-intikal sağırandan Vasfiyye Ha
nım'un vasisi Ziya Beğ ibn-i Hidayet bi' l-vesaye ve 
sağır-i muma ileyh Mustafa Niyazi'nün vasisi Hüse
yin Hüsni Beğ kezalik bi' l-vesaye ve kebiran 
bi' l-asale ma-i mezkur ile salifü' l-beyan mahalli 
rızalarıyla İtalya devleti tebe'asından Agustoni 
Ferareko veled-i Covani Batista nam makaronya
cıya(?) ferağ itmeleriyle virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd alındı . 

Fi 27 Eylül sene [ ı ]302 [9 Ekim ı 886] 

16/30a/3 Mösyö Etyen Lorando 'nun istemali 'ye 
ferağ ettiği Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait ya
rım masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Beğoğlı'nda Hüseyin Ağa mahallesinde Yeşil 
zokakda on bir ve on üç ve yiğirrni ve yiğirmi dört 
numrolu arsalar ile Cadde-i kebirde yüz kırk ve yüz 
kırk iki ve yüz kırk dört ve yüz kırk altı ve yüz kırk 
sekiz ve yüz elli ve yüz elli36 numrolu mağazalar ve 
galerya derunlarına cari merhume Mihrişah Valide 
Sultan vakfından nısf masura ma-i lezizün zabt u 
tasarrufını havi Fransa devleti tebe 'asından Mösyö 
Etyen Lorando veled-i Liber Larando'nun yedine 
virilen sened-i hakani kayd alındı. 

36 "yüz elli" mükerrerdir. 
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Fı 30 Mart sene [ 1 ]296 [ l l  Nisan 1880] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mösyö 
Etyen Lorando veled-i Liber ma-i mezburı mecra-yı 
kadimine cereyan itmek üzre Yunan devleti tebe'a
sından istematİ veled-i Anastas Opabendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakani kayd olındı . 

Fı 1 2  Mayıs sene [ 1]304 [24 Mayıs 1 888] 

Merktim İstemati veled-i Anastas Opabendi ma-ı 
mezkurı rızasıyla Meclis-i a 'yan a 'za-yı kiramından 
Abraham Paşa hazretlerine ferağ. 

Fı 2 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 307 [2 Kasım 1 89 1 ]  

Devletlü Abraham Paşa hazretleri ma-i mezkurı rı
zasıyla Fransa devleti tebe'asından Bank-ı Osmani 
müdir mu'avini Mösyö Gaston Obvano'ya kat 'iyyen 
ferağ. 

Fı 29 Teşrin-i evvel sene [ 1] 3 1 4  [ 1 0  Kasım 1 898] 

16/30a/4 Tophane sakinlerinden Kancacıoğlu Nuri 
Efendi 'den varisterine intikal eden Sultan II. Mah
mud Han vakfına ait bir masura suyun yarısının 
varisterinde kaldığına, diğer yarısının ise muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazretle
rinün Bend-i cedid'i fazlasından senevi otuz guruş 
icarelü bir masura ma-i leziz Tophane'de İlyas Çele
bi mahallesinde Türbe zakağında vakf-ı ahardan dört 
numrolu menzile cari olup ve mutasarrıfefı37 Kanca
cıoğlı Nuri Efendi'nün vefatı vuku'ına mebni ma-i 
mezkur kebir oğulları İs ma 'll Hakkı ve Mehmed 
Rif'at efendilere on beş bin guruş kıymetle 
ba'de' l-intikal eviad-ı muma ileyhima dahi bir ma
sura ma-i mezburun nı sf masurasını mahall-i kadimi 
olan menzil-i mezkura cereyan itmek üzre senevi on 
beş guruş idire-i musibesiyle uhdelerinde ibka 
iderek ma' ada nısf masurasını atik temessükinden 
ifraz iderek ilerüde irae ideceği mahalle cereyan it
rnek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Ermeni mille
tinden müteveffa Pulcı Mıgırdiç zevcesi Nikdar 

37 mutasauıfı 
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bint-i Ohannes'e ferağ itmeğle mfima ileyhanun zabt 
u tasarrufını havi virilen temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 10 Teşrin-i sanı sene [ 1 ]302 [22 Ekim 1 886] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamfe olan tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Ermeni milletinden müteveffa 
Pulcı Mıgırdiç zevcesi Nikdar Hanım [bint-i] Ohan
nes ma-i mezbfirı Beğoğlı'nda Taksim caddesinde 
Sıraservi zakağında otuz bir numrolu haneye cere
yan itmek üzre İngiltere devleti tebe 'asından Bank-ı 
Osman! müdir-i umfimisi Morgan Hubel Foster(?) 
cenablarına ferağ u kasr-ı yed olınmağla virilen 
sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 8 Teşrin-i sanı sene [ 1 ]302 [20 Ekim 1 886] 

Ma-i mezkfirun cari oldığı konağun Bank-ı Osman! 
tarafından bi ' l-vekale atfifetlü Selim Mülhim(?) 
Efendi'nün zevcesi Amma bint-i Aleksandır'a ferağ 
kılındığı sırada ma-i mezkfirun mu 'amelesi kalmış 
oldığı bu def'a nısf masura ma-i lezizi Bank-ı 
Osman! müdir mu'avini Gustav dö Nefig(?) 
bi' l-veka[le] rızasıyla efendi-i müşarun ileyh hazret
lerinün zevcesi Amma bint-i Aleksandır'a kat 'iyyen 
ferağ. 

Fı 1 5  Mayıs sene [ 1 ]309 [27 Mayıs 1 893] 

Der hıdmet-i Galatasarayı 

16/30b/1 Hamamcı Tahir Ağa 'dan oğluna intikal 
eden iki masura vakıf suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Mezkfir hammarnun Valide Sultan vak
fından iki kıt 'a  temessükle bir buçuk masura daha 
suyı olup mukayyeddür. 

Şevketlü kerametlü mehabetlü kudretlü azametlü 
veliyy-i ni 'met-i alem ve si per-i esam1-i38 kaffe-i 
enam ve ümem efendimüz hazretlerinün li vechi' lla
hi te 'ala Astane-i aliyye ve Üsküdar ve Tophane-i 

38 sebeb-i asayiş-i 
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ma'mure ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mevazı'-ı sai
re-i şahanelerinde müceddeden tanzim ve ihya bu
yurduktan cami'-i şerif ve asar -ı hayrat -ı saire-i cell
leleriyçün tertib ü tanzimine muvaffak buyurılmağla 
Tophane'de Bağçeli harnınarn dimeğle arif hamma
rnun Beşiktaş'da Bağlarbaşı'nda Mehmed Eminoğlı 
katması ta'bir olınur katmanun suyı kadimden berü 
Galatasarayı suyına ilhak[en] harnmam-ı mezkfua 
icra olınmış ise de ancak katma-i mezkur harab 
aldığından harnmam-ı rnezkureye su icra olmama
yup kalmış idüğinden katma-i rnezkfir yedi masura 
ma-i leziz vezn olmarak saray-ı rnezkur tarikına 
hakk-ı rnecra narnıyla terk birle baki iki masura 
suyınun harnmam-ı rnezkfireye icrasiyçün harnmam
cısı merhum Tahir Ağa'dan oğlu İbrahim Edhem 
Ağa kendiye intikali istid'asmda aldığından ma-i 
mezkfir katma-i rnezkfir sularından olarak bir vakf 
dahilinde aldığından müceddeden vakf-ı hürnayı1n-ı 
rnülukaneye tashih alınarak iki masura ma-i leziz 
hammarn-ı rnezkfira icra olmmak üzre beher şehr 
yüz yiğirmi akçe icare-i rnüeccele ile merhum İbra
him Edhem Ağa'nun intikalen uhdesine kayd olınup 
rnüceddeden virilen ternessük kayd olındı işbu ma
halle şerh virildi. 

Fı 24 M sene [ 1 ]254 [ 1 9  Nisan 1 838] 

Murna ileyh İbrahim Edhem Ağa iki masura ma-i 
rnezkurun bir masurasını yedinde ibka ile rna'ada bir 
masurasını Tophane-i arnirede Ağa hammarnma icra 
olmmak üzre hammarn-ı rnezkur rnutasarrıfı Hafız 
Mustafa ibn-i İbrahim'e kasr-ı yed itrneğle bir masu
ra ma-i mezkfir içün mfirna ileyh Hafız Mustara Ağa 
yedine müceddeden virilen ternessük zeyle kayd 
alınmış olrnağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 1 1  S sene [ 1 2]54 [6 Mayıs 1 838] 

Beğoğlı'nda Şeyhülharern Hüseyin Ağa mahallesin
de Çıkmaz harnınarn sokağında bir numrolu harn
ınama cari bir masura ma-i lezize rnutasarrıf olan 
İbrahim Edhern Efendi ibn-i Mehrned Tahir ma-i 
mezkfirı Mehmed Subhi Beğ ibn-i Ömer Nabi'ye 
ferağ itmeğle hamiş-i ternessük kayd olmdı. 

Fı 23 Muharrem sene [ 1 2]92 [ 1  Mart 1 875] ve fi 1 8  
Şubat sene [ 1 2)90 [2 Mart 1 875] 
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Bir masura ma-i lezizi mutasarrıfı Mehmed Subhi 
Beğ ibn-i Ömer Nabi rızasıyla etibba-yı hazret-i 
şehriyariden Arif Paşa ve Hazine-i hassa-i şahane 
da 'va vekili Raif Beğefendi ve Hadika-i hassa-i şa
hane müfettişi Reşid Paşa ve kurena-yı hazret-i 
şehriyariden Ragıb Beğefendi hazeratına seviyyen 
ferağ. 

Fi 2 1  Haziran sene [ 1 ] 3 10 [3 Temmuz 1 894] 

16/30b/2 Hanıanıcı İbrahim Edhenı Ağa 'nın Hafiz 
Mustafa Ağa ya ferağ ettiği bir masııra vakıf suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Şevketlü kerametlü mehabetlü kudretlü azametlü 
veliyyü'n-ni 'met-i alem ve sebeb-i asayiş-i kaffe-i 
enam ve ümem efendimüz hazretlerinün li vee
hi' liahi te 'ala Astane-i aliyye ve Üsküdar ve Topha
ne-i ma'mfire ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mevazı ' -ı 
saire-i şahanelerinde müceddeden tanzim ve ihya 
huyurdukları cami ' -i şerif ve hayrat-ı saire-i celilele
riyçün tertib ü tanzimine muvaffak buyunlup evkaf-ı 
hümayfin-ı feyz-meşhün-ı mülükanelerine ilhak ve 
tashih olman ( . . .  ) Beşiktaş'da Bağlarbaşı'nda Meh
med Eminoğlı katması ta'bir olınur katmanun suyı 
kadimden berü Galatasarayı suyına ilhak[en] ham
mam-ı mezküra icra olınmış ise de katma-i mezkfir 
[ha ]rab o ldığından harnmam-ı mezkfireye su i cra 
olmamayup kalmış idüğinden katma-i mezkur yedi 
masura ma-i leziz vezn olmarak saray-ı mezkür 
tarikına hakk-ı mecra namıyla terk birle baki iki ma
sura ma-i leziz Tophane-i amirede Bağçelihammam 
dimeğle ma 'rüf bir bab harnınama i cra olmmak 
hammarn-ı mezkür mutasarrıfı İbrahim Edhem Ağa 
ibn-i Tahir beher şehr altmış akçe icare-i müeccele 
ile bir masurasını yedinde olan temessükden bi' l-if
raz Beğoğlı'nda kain Ağa hammarnma icra olmmak 
üzre harnmam-ı mezkür mutasarrıfı Hfifız Mustafa 
Ağa ibn-i İbrahim'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
mfirrü'z-zikr bir masura ma-i leziz Ağa hammarnma 
icra olmmak üzre virilen temessük kayd olındı. 

F1 1 1  S sene [ 1 ]254 [6 Mayıs 1 838]  

Derün-ı temessükde muharrer müma ileyh Hafız 
Mustara Ağa bin İbrahim mutasarrıf oldığı bir masu-
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ra ma-i lez!z-i mezkfirı rıza ve iradetiyle kema kan 
mahall-i kadimine cereyan itmek üzre m1rm1ran-ı 
kir[a]mdan sa'adetlü Hüseyin Paşa ibn-i Mehmed 
Ağa'ya kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle mfima 
ileyhün zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 25 Muharrem sene 1 27 1  [ 1 8  Ekim 1 854] 

Bir masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan Hüseyin Paşa 
ibn-i Mehmed'ün vefatıyla ma-i mezkfir keb!re ke
r!mesi Hadke Hanım'a ba'de'l-intikal mfima ileyha 
intikalen mutasamfe aldığı ma-i mezkfirun nısf ma
surasını mecra-yı kad!mi olan Ağa hammarnma ce
reyan itmek üzre uhdesinde bi' l-ibka nısf-ı diğer 
masurasını işbu temessükden bi ' l-ifraz Beğoğlı'nda 
Sıraselvilerp!şgahında kain hanesine cereyan itmek 
üzre yedine başkaca bir kıt ' a  temessüke talibe ve 
ragıbe olmağla bu sfiretde nısf masura ma-i mezkfir 
harnmam-ı mezkfira ve nısf-ı aharı dahi hanesine 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şer!fde mfima 
ileyha Hadice Hanım uhdesine kayd olınmağla işbu 
mahalle tahşiye kılındı. 

Fı 14 Safer sene [ 1 2]83 [27 Haziran 1 866] ve fi 1 5  
Haziran sene [ 1]282 [27 Haziran 1 866] 

Harnmam-ı mezkfira cari nısf masura ma-i lez!ze 
mutasarrıfe olan Hadke Hanım ibnet-i Hüseyin Paşa 
ma-i mezkurı carı aldığı harnınarn ile beraber Amed! 
odası hulefasından Sürfir1 Paşazade sa'Metlü Nazif 
Beğefendi 'ye ferağ. 

Fı 1 5  Nisan sene [ 1 ]307 [27 Nisan 1 89 1 ]  

16/30b/3 Klari 'nin tasarrufunda bulunan Mihrişah 
VaZide Sultan vakfına ait yarım masura suyu Orta
köy 'deki sahilhanesinden Galata 'daki evine aklar
masına dair. 

Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün Galata ve 
Tophane-i amire ve Beşiktaş ve ol havailde olan 
ibactullahun eyyam-ı sayfda gıllet-P9 ma-i lez!zinden 
muzayakalarına ıttıla'-ı seniyyeleri şamil oldukda 
hudavendigar-ı esbak cennet-mekan firdevs-aşiyan 

39 kıllet-i 

137 

16/30b/3 



1 38  

16/30b/4 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

merhum ve mağfOrun leh Sultan Mahmud Gaz! tabe 
serahun Bağçe karyesi kurbında vakı ' Bend-i saği
r'inün civarında Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
mahallde müşarun ileyha hazretleri müceddeden 
Bend-i kebir [ihya] ve inşa ve ma-i lezizini Sultan 
Mahmud bend[i] mecrasına ilhak ve ancak Sultan 
Mahmud Han bendi mecralan dik aldığından 
şevketlü kerametlü efendimüz hazretleri bend-i mer
kürndan Beğoğlı taksimine gelince mefruş olan 
kanavat-ı atika-i mez1kasını40 külliyyen tecd!d ve 
tevs1' huyurup hudavendigar-ı esbak müşarun iley
hün mu 'ayyenat-ı kadimesi olan on altı lüle ma-i 
lez!zi üzerine müşarun ileyh efendimüz kendi ma-i 
lez!zinden iki lüle dahi zamm ile on sekiz lüleye ib
lağ huyurup salifü ' z-zikr on sekiz lüle ma-i lez!zden 
müfrez nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan Klari 
bint-i Yulda(?) nasraniyye mutasarrıf oldığı ma-i 
lez!z-i mezkurı Ortaköy'de sahilhanesinden ihrac 
birle Galata'da Yüksekkaldırım nam mahallde Bre
gezzade41 mahallesinde kain menziline cereyan it
rnek üzre ba arz-ı hal istid'a  olınmış olmakdan naş1 
ba ferman-ı all ma-i lez!z-i mezkur mecra-yı kad!mi 
olan Ortaköy'de sahilhanesinden ihrac olmarak ber 
muceb-i istid'a mahall-i mezkfirda mutasamf oldığı 
menzile icrası içün hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fı l l  Ca sene 1 262 [8 Mayıs 1 846] 

16130b/4 Agata 'nın tasarrufunda bulunan Sultan I. 
Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyu Ga
lata sakinlerinden F emiçe ye ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gaz! Sultan Mahmud 
Han aleyhi sincalü'r-rahmeti42 ve' l-gufran hazret
lerinün İstanbul'da Ayasafya-i keb!r cami ' -i şer!fi 
cidan ittisalinde vakı ' kütübhane-i vala ve imaret-i 
amire-i mu'alla ve hayrat-ı saire-i eellleleri evkaf-ı 
şerifleri mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşarun 
ileyhün valide-i macİdeleri cennet-mekan merhume 
ve mağfurun leha Valide Sultan tabet ser[a]ha haz
retlerinün malıruse-i Galata haricinde Beğoğlı nam 
mahallde müceddeden [inşa] ve ihya huyurdukları 

40 medikasını 
41 Bereketzade 
42 sicalü'r-rahmeti 
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maksemine cereyan iden ma-i lezizden Bağçe karye
sinde ihyasına muvaffak oldukları Bend-i kebir'den 
icare-i mu 'accele ve beher şehr yiğirmi akçe icare-i 
müeccelelü nısf masura ma-i lezize hamiş-i temes
sükde mutasarrıf olan Agata nasraniyye ma-i mezku
rı rızasıyla Galata civarında Parmakkapu nam ma
hallde Rum kenisesi karşusında kain menzile cere
yan itmek üzre Latin re 'ayasından Femiçe bint-i To
masa nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i 
leziz-i mezkur mersume Tomaso'nun menziline cere
yan itmek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 8  Z sene 1 264 [ 1 6  Kasım 1 848] 

16/3111 Mümtaz Kadınefendi 'nin Büsameddin Uş
şaki dergahı postnişini Seyyid Mehmed Cemaled
din Efendi'ye ferağ ettiği Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra muh
telifkişilerin eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan tabe seraha hazretlerinün 
vakf-ı şerifi ma-i lezizinden olmak üzre bir masura 
ma-i lezize bir kıt 'a temessükle ber veeh-i münasafe 
mutasarrıfan Sadr-ı es bak merhum RaUf Paşa halile
lerinden Gamzesaz ve Mümtaz kadınefendilerden 
ancak muma ileyha Mümtaz Kadınefendi muta
sarrıfe oldığı nısf masura ma-i leziz yedierinde olan 
temessük-i mezkurdan bi' t-tefrik rızasıyla kasaba-i 
Kasım Paşa'da Hacı Ahmed mahallesinde kain 
kutbü' l-arifin gavsü' l-vasılin Pir Hazret-i Büsa
meddin Uşşakı kuddise sırruhu' I-baki hazretlerinün 
dergah-ı şerifi postnişini reşadetlü es-Seyyid Meh
med Cemaleddin Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed 
Kirameddin Efendi'ye .dergah-ı şerif-i mezkureye 
cereyan itmek üzre ferağ u kasr-ı yed eylediği ve bir 
masura ma-i lezizün icare-i kadimesi emsaline tevfi
kan senevi otuz guruşa iblağ olmdığı cihetle ol 
vechile senevi on beş guruş icare-i müeccele-i musi
besiyle nısf masura ma-i mezkurun keyfiyyet-i 
tefrikı atik temessük-i mezkura şerh virilerek muma 
ileyha Gamzesaz Kadın Efendi yedinde ibka alınmış 
aldığından salifü'z-zikr nısf masura [ma-i] leziz dahi 
senevi on beş guruş icare-i müeccele ile dergah-ı 
şerif-i mezkureye cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde muma ileyh es-Seyyid Mehmed Cemaleddin 
Efendi uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufını havi 
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virilen temessük işbu mahalle kayd olındı. 
F1 23 Receb sene [ 1 ]284 [ ı  9 Kasım ı 867] ve fı 7 
Teşrin-i sani sene [ ı ]283 [ ı9  Kasım ı 867] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan mfima ileyh 
es-Seyyid Mehmed Cemaleddln Efendi ma-i mezkfi
rı mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac Beğoğlı'nda Tak
sim civarında Cadde-i keblrde kain altmış numrolu 
menzile cereyan itmek üzre Göçebezade(?) Şalcı 
tüccarı Bogos Efendi zevcesi Tekohi bint-i Canik'e 
ferağ itmeğle işbu mahalle şerh virildi. 

F1 20 S sene [ ı ]288 [ ı O  Mayıs ı 87 l ]ve fı 29 Nisan 
sene [ ı ]287 [ ı  1 Mayıs ı 87 1 ]  

Beğoğlı'nda Hüseyin Ağa mahallesinde Büyükcad
de'de yetmiş numrolu menzile cari ma-i mezkfira 
mutasarrıfe olan mfima ileyha Tekohi Hanım rıza
sıyla tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni milletinden 
Timur tüccarı Nersisyan Nersis Efendi veled-i Kir
kor'a ferağ itmeğle zabt u tasarrufını havi virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

F1 25 Ağustos sene [ ı ]304 [6 Eylül ı 888] 

1613112 Mehmed Server Paşa ve Şerefnaz Ha
nım 'ın fevatlarıyla varisierine intikal eden Cedid 
Va/ide Sultan vakfına ait yarım masura suyun va
risleri tarafindan A vatatya ile Koronya 'ya ferağ 
edi/diğine dair. 

Beğoğlı'nda Flrfiz Ağa mahallesinde Sıraserviler 
caddesinde elli yedi ve elli dokuz numrolar ile mu
rakkam bir bab gazino derfinına cari Galata'da Cedid 
Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i lezizün 
nısfına devletlü atfifetlü Mahmud Celaleddin Paşa 
hazretleri ve nısf-ı diğerine dahi eslasen Mehmed 
Server Paşa ve Ayişe Sıddika Hanımefendi ve Şeref
naz Hanım mutasarrıflar iken müşarun ileyh Server 
Paşa'nun vefiitıyla iki nefer kebire kerimeleri Fatıma 
Sa 'ide ve Azize hanımıara ve Şerefnaz Hanım'un 
dahi vefiitıyla hissesi bir nefer kerimesi müma ileyha 
Ayişe Sıddika Hanımefendi'ye ba'de'l-intikal müşar 
ve mfima ileyhim ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
oldukları cem'an nısf masura ma-i lezlzi dört hisse 
i ' tibariyle üç hissesini Yunan devleti te be' asından 
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İstavro Kebeci zevcesi Avatatya bint-i Mihal'e ve bir 
hissesini devlet-i müşfuıın ileyha tebe'asından Yorgi 
Apostolidi zevcesi Koranya bint-i İvakim'e ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle müma ileyhimanun zabt u ta
sarruflannı hav1 virilen sened-i hakanı kayd alındı. 

Fi 14 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 304 [26 Ekim 1 888] 

16/31/3 Ayşe Ziba Kadınefendi 'den varisierine inti
kal eden Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait iki 
masura suyun yarısının varisierden ikisinin üze
rinde kaldığına, diğer yarısının ise muhtelif kişile
rin eline geçtiğine dair. 

Merhüme cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan ta
bet seraha hazretlerinün vakf-ı şeritinden Bend-i ce
d1d'leri ma-i lez1zinden beher şehr altmış akçe icare-i 
müeccele ile bir kıt 'a  temessük mücebince Kaba
taş'da vakı ' sahilhaneye cereyan i tmek üzre iki ma
sura ma-i lez1ze mutasarrıfe olan Ayişe Z1ba Kadıne
fendi müteveffiye olup ma-i lez1z-i mezkür keb1r 
mahdümları İstanbul payelülerinden semahatlü Sey
yid Mehmed Şerif Efendi ve müderris1n-i kirarndan 
es-Seyyid Mehmed Dürr1 Efendi ve keb1re kerimesi 
Şerife Sel1me Hanım'a ba'de 'l-intikal müma ileyhi
ma ma-i lez1z-i mezkürun bir masurasını at1k temes
sükle uhdelerinde bi' l-ibka diğer bir masurada olan 
hisselerini hissedarları ve hemşireleri müma ileyha 
Şerife Sel1me Hanım'a ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
atık temessük-i mezküra ifrazı hav1 şerh virilüp be
her şehr otuz akçe icare-i müeccele ile bir masura 
ma-i lez1z-i mezkür müma ileyha Şerife Sellme Ha
nım'un zabt u tasarrufını hav1 virilen temessük kayd 
o lındı. 

Fi 23 S sene [ 1]262 [9 Şubat 1 847] 

Bir masura ma-i lez1ze mutasarrıfe olan Şerife Sell
me Hanım rızasıyla Arabistan ordu-yı hümayünı sü
varı livası sa 'adetlü es-Seyyid Mehmed Reş1d Paşa 
ibn-i el-Hacc Mustafa Efendi'ye ferağ. 

Fi 27 R sene [ 1]266 [ 1 2  Mart 1 850] 

Reş1d Paşa'nun vefatıyla iki nefer keb1re kerimesi 
Had1ce N az1re ve Fatımatüzzehra hanımıara 
ba'de' l-intikal mezbüre Had1ce Naz1re Hanım hisse-

1 4 1  
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sine ta 'yin idilen sahilhane malıall ile nısf masura 
ma-i lezizi rızasıyla Mezahib(?) müdiri sa'adetlü Zi
ver Beğefendi hazretleriyle halilesi Cemile Hanım'a 
ber veeh-i münasafe kat'iyyen ferağ. 

Fı 1 2  Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 303 [24 Ekim 1 887] 

1613114 Arabistan ordusu süvari mirlivası Seyyid 
Mehmed Reşid Paşa 'nın Kapıcızade Hacı Mustafa 
Ağa vakfından kiralayıp Kabataş 'daki sahilhanesi
ne bağlattığı bir masura acı suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Aslıab-ı hayratdan merhum Kapucızacte el-Hacc 
Mustafa Ağa'nun Dolmabağçe kurbında Karaabah 
nam mahallde vakı ' bina eylediği çeşmesi vakfı mu
sakkafatından olup çeşme-i mezkur civarında hafr 
eylediği kuyudan cem' olman maı mürrden olup 
ma-i mezkurun fazlasından alıara icarı vakf-ı mezku
ra evla ve enfa '  ve vakf-ı mezkurun şurutından ol
mağla ol vechile ma-i mezkurun fazlasından bir ma
sura ma-i mürre talib ve ragıb olan hala Arabistan 
ordu-yı hümayunı süvarı mirlivalarından es-Seyyid 
Mehmed Raşid43 Paşa'nun Kabataş'da makabir-i 
müslimin karşusında vakı ' Kapu ağası katibi Hüse
yin Efendi [vakfından] olmak üzre bi' l-icareteyn ba 
temessük-i mütevelli mutasamf oldığı müfrez 
sahilhaneye cereyan itmek üzre beher şehr otuz akçe 
icare-i müeccele ile bir masura ma-i mürrün zabt u 
tasarrufını havi virilen temessük kayd olındı. 

Fı gurre-i C sene [ 1 ]262 [27 Mayıs 1 846] 

Bir masura ma-ı mürre mutasarrıf olan Reşid 
Paşa'nun vefatıyla iki nefer kebire kerimesi Hadice 
N az ir e ve Fatımatüzzehra hanımlara ba 'de' I-intikal 
mezbure Hadice Nazire Hanım hissesine ta 'yin 
idilen sahilhane malıall ile nısf masura ma-i mürri 
rızasıyla Mezahib(?) müdiri sa'actetlü Ziver Beğe
fendi hazretleriyle halilesi Cemile Hanım'a ber 
veeh-i münasafe kat'iyyen ferağ. 

Fı 1 2  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]303 [24 Ekim 1 887] 

16/32a/l Kabataş sakinlerinden Kuşcubaşı Reşid 
Bey 'den varisierine intikal eden Sultan II. Mah-

43 Reşld 
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mud Han vakfına ait yarım masura suyun varisieri 
tarafından Cem il Paşa 'ya ferağ edildiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı vakfın
dan Kabataş'da Ömer A vni Efendi mahallesinde on 
dokuz numı·olu hane derunına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Kuşcıbaşı Reşid Beğ'ün vu
kü'-ı vefatma mebni ma-i mezkur eviadları Rıza ve 
Sactık ve Sabri beğle,� ile Zekiyye Hanım'a intikali 
lazım gelmiş ise de eviad-ı muma ileyhimden 
Zekiyye Hanım'un bila veled vukü '-ı vefatı cihetiyle 
ma-i mezkurun dört hisse i 'tibariyle bir hissesi 
canib-i mahlllle aid ve raci ' olup kusur üç hissesi 
muma ileyhima Rıza ve Sadık ve Sabri beğlere 
ba'de' l-intikal rızalarıyla üç bin guruş bedel muka
belesinde müşiran-ı izamdan devletlü Cemll Paşa 
hazretlerine kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed olınmağla 
virilen sened-i hakani kayd alındı. 

Fı 14 Ağustos sene [ 1 ]  305 [26 Ağustos 1 889] 

16/32a/2 Kabataş sakinlerinden İltifat Kadın 'ın 
tasarrufunda bulunan Mihrişah Valide Sultan vak
fına ait yarını masura suyun daha sonra nııılıtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Kabataş civarında 
A vni Efendi mahallesinde k ai n menziline i cra 
olmmak üzre nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
iltifat Kadın ibnet-i Abdullah bila veled fevt olup 
ma-i mezkur mahllll ve canib-i vakfa aid ve raci ' 
olmağla lede'l-müzayede Süleyman Efendi ibn-i 
İbrahim ile zevcesi Şerife Fatıma Hanım ibnet-i Ha
san uhdelerinde karar idüp beher şehr on beş akçe 
icare-i müeccele ile muma ileyhimanun zabt u tasar
ruflarını havi virilen temessük kayd alındı. 

Fı 9 Receb sene [ 1 ]249 [22 Kasım 1 833] 

Muma ileyhima rızalarıyla ma-i mezkfırı Çörekciler 
kethudası Mehmed Sactık Efendi ibn-i Ahmed ile 
es-Seyyid Osman Efendi ibn-i Yahya'ya ferağ. 

Fı 1 7  Ra sene [ 1] 250 [24 Temmuz 1 834] 

Nısf hisseye mutasarrıf olan Mehmed Sadık Efendi 
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rızasıyla hissedarı muma ileyh es-Seyyid Osman 
Efendi ibn-i Yahya'ya feragat-gerde. 

Fı 1 9  Ş sene [ 1 ]259 [ 14 Eylül 1 843] 

Muma ileyh Osman Efendi'nün vefatıyla iki nefer 
evlactı Fatıma ve Neslbe Hanım'a ba 'de' l-intikal 
mezbure Fatıma'nun bila veled vefatıyla rub ' hisse 
ma-i lezlz mahlfilinden bi' l-müzayede Zeyneb Ha
nım'a icar olınmağla zabt u tasarrufını havi virilen 
sened-i hakani kayd o lındı. 

Fı 1 5  Kanun-ı sani sene [ 1]304 [27 Ocak 1 889] 

16/32a/3 Sarraf Ohannes 'in tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün vakfından Fındıklı'da 
Molla bayırı nam mahallde 237 numrolu konağa cari 
nısf masura ma-i lezize mutasamf olan Sarraf 
Ohannes veled-i Kirkor bila veled fevt olup ma-i 
mezkur mahlfil ve canib-i vakfa aid olmağla ma-i 
mezkur Yaver-i harb-i hazret-i şehriyari izzetlü 
Mahmud Paşa'ya lcar olmarak müşarun ileyhün zabt 
u tasarrufını havi virilen temessük kayd olındı. 

Fı 10 Receb sene [ 1]273 [7 Mart 1 857] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasamf olan Mahmud 
Paşa rızasıyla Saraylı Mürgguş(?) Hanım ibnet-i 
Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed. 
Fı gurre-i Muharrem sene [ 1 ]276 [3 1 Temmuz 1 859] 
Ma-i mezkura mutasamfe olan Mürgguş(?) Hanım 
vefat itmeğle ma-i mezkur bir nefer kerimesi Hadice 
Hanım'a ba'de' l-intikal rızasıyla yaveran-ı hazret-i 
şehriyariden ve Teftiş-i askeri komisyonı a 'zasından 
Ferik sa'actetlü Ahmed Ratib Paşa hazretlerine ferağ. 

Fı 15 Teşrin-i evvel sene [ 1] 305 [27 Ekim 1 889] 

Ma-i mezkura mutasarrıf olan Ahmed Ratib Paşa 
hazretleri rızasıyla Yaveran-ı şehriyari hacesi 
el-Hacc Mehmed Rakım Efendi ibn-i Mehmed'e fe
rağ. 

Fı 1 Temmuz sene [ 1 ] 306 [ 1 3  Temmuz 1 890] 
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Nısf masura ma-i mezbura mutasarrıf olan Mehmed 
Rakım Efendi rızasıyla ma'a müştemilat Hicaz valisi 
devletlü Ahmed Ratib Paşa hazretlerinün halileleri 
Ayişe Sıddika Hanımefendi ibnet-i Hurşid Paşa'ya 
ferağ. 

Fı 7 Kanun-ı evvel sene [ 1]309 [ 1 9  Aralık 1 893] 

16/32a/4 Mehmed Ziver Bey 'in tasarrufunda bulu
nan Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım ma
sura suyu Galata sakinlerinden Anastaşya 'ya ferağ 
ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretlerinün evkaf-ı şerifleri mülhakatından 
vakıf-ı müşarun ileyhün valideleri merhume Valide 
Sultan tabet seraha hazretlerinün Beğoğlı'nda bina 
ve ihya huyurdukları taksimine cereyan iden ma-i 
lezizden olarak hamiş-i temessükde ve Tahrir-i em
lak kaleminden mevrı1d ruhsat tezkiresi mucebince 
numro-i mezkur ile murakkam konağa cari nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıf olan izzetlü Mehmed 
Ziver Beğ ibn-i Abdullah tarafından Ahmed Ağa 
ibn-i Mustafa ve Hacı Hasan Ağa ibn-i Abdullah 
şehactetleriyle Şehremaneti hademelerinden Serça
vuş Hacı Raşid Ağa ibn-i Süleyman bi ' l-vekale ma-i 
mezkur henüz konağ-ı mezkura cereyan itmeyüp 
el-yevm açıkda bulınmış aldığından bu kerre Ban
kaltı'da Büyükdere caddesinde yüz üç numrolu ham
ınama cereyan itmek üzre Galata sakinlerinden Bira
cı Vasil zevcesi Anastaşya bint-i Tanaş'a yedi bin 
beş yüz guruşa kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed idüp zabt 
u tasarrufını havi virilen temessük kayd olındı. 
Fı 7 Muharrem sene [ 1 ] 296 [3 1 Aralık 1 878] ve fi 
1 9  Kanun-ı evvel sene [ 1 2]94 [3 1 Aralık 1 878] 

Der hıdmet-i Beşiktaş sarayı 

16/32b/1 Dayezade Mehmed Bey 'in Hafız Mehmed 
Said Efendi'ye ferağ ettiği Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait bir masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
vakf-ı celileleri ma-i lezizi fazlasından olmak üzre 
Beşiktaş civarında Maçka sarayı kurbında kain 
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mehd-i ulya-yı saltanat sadef-i dürr-i hilafet devletlü 
inayetlü Vali de Sultan aliyyetü' ş-şan hazretleri n ün 
müceddeden bina ve inşasına muvaffak oldukları 
ma-i lezi'z çeşmeleri kanavatma tebe'iyyetle Tarla
başı'nda kain hanesine cereyfm itmek üzre DayezMe 
Mehmed Beğ'e bir masura ma-i leziz inayet ve ihsan 
olınmış oldığı şi!ahen irade-i inayet-ade-i hazret-i 
şehen-şahi müte' allık ve erzan buyurılmış ve ber 
m(keb-i irade-i seniyye bir masura ma-i leziz-i mez
kfır çeşme-i mezbfır kanavatma tebe'iyyetle mir-i 
mfıma ileyhün hanesine cereyan itmek üzre beher 
şehr altmış akçe icare-i müeccele ta'yin olmarak 
defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd olınup zabt u 
tasarrufını havi virilen temessük kayd olındı. 

Fi 9 B sene [ 1 ]255 [ 1 8  Eylül 1 839] 

Derun-ı temessükde muharrer bir masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Mehmed Beğ ma-i leziz-i mezkfırı 
Enderun-ı hümayfindan muhrec Hafız Mehmed 
Sa 'id Efendi ibn-i el-Hacc İbrahim Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi l l L sene 1257 [26 Kasım 1 841 ]  

Beher şehr altmış akçe icare ile bir masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Hafız Mehmed Sa 'id Efendi beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccele ile nısf masurasını 
bi ' l-ifraz hüsn-i rızasıyla Maçka'da kain hanesine 
icra itmek üzre Istabl-ı amire müdiri izzetlü Musta!a 
Ağa bin Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed iderek şehriy
ye otuz akçe icare ile nısf masura ma-i leziz uhde
sinde kalmış olmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 8 Za sene 1 267 [5 Eylül 1 85 1 ]  

Beşiktaş'da Vişnezade mahallesinde Tarlabaşı cad
desinde üç nurnro ile murakkam vakf-ı ahar musak
ka!atından menzil derfınına diri nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Hafız Mehmed Sa 'id Efendi 
ibn-i İbrahim fevt olup ma-i mezkur mahdfımı 
Mehemed İdris Beğ'e mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek [üzre] intikal eylediği işbu mahalle 
şerh virildi. 

Fi 26 Zi' l-ka'de sene [ 1 ]290 [ 1 6  Ocak 1 874] ve fi 2 
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Kanun-ı sani sene [ 1]289 [ 1 4  Ocak 1 874] 

Hamiş-i temessük ve Tahrlr-i emlak idaresinden 
vürud iden ruhsat tezkiresi natık oldığı üzre mezkur 
menzil demnma cm nısf masura ma-i lezlze muta
sarrıf olan gayr-i reşld Mehmed İdrls Beğ ibn-i Ha
fız Sa'ld'ün [ze]vcesi Fatıma Melek Hanım tarafın
dan vekll-i müsecceli Ahmed Nuri Ağa ma-i 
mezkurı bi ' l-vekale hala serir-ara-yı hilafet-i uzma 
Abdülazlz Han Efendi hazretlerinün uhde-i 
me 'all-udde-i cenab-ı mülukanelerine ferağ iderek 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

R 6 Zi' l-ka'de sene [ 1 2]91  [ 1 6  Aralık 1 874] 

Emlak-i hümayundan başka Teşvlkıyye'de vakı ' o
lup Hazine-i hassa-i şahaneye gönderilen harita-i 
mahsusada mikdar ve hududı gösterilen arsa ile mez
kur arsaya icra olmmak üzre iki masura su Mabeyn-i 
hümayfın ferlki sa'adetlü Sa'ld Paşa hazrederine 
ihsan buyurılmış aldığından diğer temessükata tah
şiye alındığı işbu nısf masura ma-i lezlzün dahi Pa
şa-yı müşarun ileyh narnma tashlh olmdığı şerh viril
di. 

R 19  Zi ' l-hicce sene [ 1 2]94 [25 Aralık 1 877] ve fi 
12  Kanun-ı evvel sene [ 1 2]93 [24 Aralık 1 877] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan muşarun 
ileyh Sa 'Id Paşa hazretleri tarafından i cra-yı ferağa 
vekili Bahriyye kapu çukadarı Hafız İsma 'll Efendi 
ma-i mezkurı uhde-i şahaneye olarak kat'iyyen ferağ 
u kasr-ı yed eylediğİnden nam-ı şahaneye olarak tak
dim kılınan sened-i hakani işbu mahalle kaydı alın
dı. 

R 1 7  Eylül sene [ 1 ]302 [29 Eylül 1 886] 
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yesi kurbında Arahacıağlı mandırası deresinam ma
hallde bina ve ihyasına muvaffak oldukları Bend-i 
cedid'leri miyahından bir kıt 'a  temessük mantukınca 
Astane-i aliyyede Yenibağçe kurbında hanesine ce
reyan itmek üzre şehriyye otuz akçe icare-i müeccele 
ile bir masura ma-i lezize iştiraken mutasarrıfan 
es-Seyyid el-Hacc Mehmed İzzet Ağa ve Şerife Ha
dice Hanım mutasarrıf oldukları bir masura ma-i 
mezkurun nısf masurasını bi'l-ifraz hüsn-i rıızala
rıyla asakir-i mansüre ferikliği rütbe-i celilesiyle 
mübahi devletlü Dilaver Mehmed Paşa ibn-i Abdul
lah'a ferağ u kasr-ı yed idüp ancak ma-i mezkurun 
Astane tarafına icrasiyçün mukaddem temessük i ' ta 
alınmış ise de valide-i müşarun ileyhanun el-yevm 
bendieri suyından Astane tarafına bir güna suları icra 
olmayup Tophane ve Beşiktaş cihetlerine icra 
olınmakda aldığından işbu ma-i mezkurun dahi ol 
tarafa nakl ü icrası lazım gelmiş olmağla bu suretde 
nısf masura ma-i mezkur Beşiktaş'da baş meslekden 
bi ' l-ifraz Maçka mahallesinde kain konaklarına icra 
olmmak üzre Paşa-yı müşarun ileyh hazretlerinün 
uhdesine kayd olmarak virilen temessük kayd alındı. 

Fi 22 N sene [ 1 ]255 [29 Kasım 1 839] 

16/32b/3 Hazinedar Mehnıed Reşid Ağa 'nın 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfından kiralayıp Dot
mabahçe 'deki evine bağlattığı yarım masura suyu 
daha sonra Beşiktaş 'daki diikkanına aktardığına 
dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet · seraha 
hazretlerinün vakf-ı celileleri ma-i lezizi fazlasından 
olmak üzre Beşiktaş civarında Maçka sarayı kurbın
da kain mehd-i ulya-yı saltanat ve sadef-i dürr-i hila
fet devletlü inayetlü Valide Sultan aliyyetü'ş-şan 
hazretlerinün müceddeden bina ve inşasına muvaf
fak oldukları ma-i leziz çeşmeleri kanavatma te
be'iyyetle Mabeyn-i hümayün-ı şahane müşiri dev 
letlü Rıza Paşa hazretlerinün hazinedan Mehmed 
Reşid Ağa'nun Dolmabağçe'de Süleymaniyye ma
hallesinde kain hanesine cereyan itmek üzre nısf 
masura ma-i leziz iki yüz elli guruş mu'accele ve 
senevi üç guruş idire-i müeccele ile muma ileyh 
Mehmed Reşid Ağa'ya icar olınmağla zabt u tasar
rufını havi virilen temessük kayd alındı. 

Fı 23 Za sene [ 1]255 [28 Ocak 1840] 
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Muma ileyh Reşid Ağa ma-i mezkurı mahalle-i mez
kurede menzilinden ihrac ile yine Beşiktaş'da Aşık
lar meydanında mutasarrıf aldığı yoğurtcı karha
nesine İcra itmeğle ol vechile temessükine taraf-ı 
vakf-ı şerifde şerh ve temhir alınmış olmağla işbu 
mahalle dahi şerh virildi. 

Fi 23 Ra sene [ 1 ]257 [ 1 5  Mayıs 1 84 1 ]  

16132b/4 Ali Efendi'nin Beşiktaş 'daki evine bağlat
tığı yarım masura vakıf suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud Han 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i 
cedid'den devletlü ismetlü Valide Sultan aliyye
tü' ş-şan hazretlerinün Beşiktaş'da Maçka nam ma
hallde bina ve ihya huyurdukları çeşme-i latif [ve] 
hayrat-ı münifelerine tahsis buyurılan ma' lu
mü' l-mikdar ma-i leziz ile civarında kain hazin-i(?) 
hazret-i cihandan amfetlü ağa hazretleıinün hıdmet-i 
kitabetlerinde müstahdem Ali Efendi'nün mutasarrıf 
aldığı hanesine cereyan itmek üzre bila mu'accele 
nısf masura ma-i leziz i ' tası hususına irade-i i h
san-ade-i hazret-i şehen-şahi müte'allık ve erzan 
buyurılmış aldığı müşarun ileyha hazretlerinün 
kethudaları amfetlü Tahir Efendi hazretlerinün tara
fından ba tezkire iş 'ar alınmış oldığına binaen ber 
muceb-i irade-i mülGkane ma-i leziz-i mezkGra em
sali misillü beher şehr otuz akçe icare-i müeccele 
ta'yin olmarak münasib meslek kanavat[ın]a te
be 'iyyetle mGma ileyhün hanesine cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd olınup zabt 
alındığını havi virilen temessük kayd alındı. 

Fi 1 1  Ra sene [ 1 ]256 [ 14 Mayıs 1 840] 

Muma ileyh Ali Efendi'nün veratıyla bağçe mahal
liyle ma-i leziz yedi nefer eviadı Mehmed Sa'id 
Pertev ve Nuri ve Şükri ve İbrahim Edhem efendi
lerle Münire ve Ayişe Sıddika ve Emine hanımıara 
ve Mehmed Sa 'id Efendi dahi fevt olup pederinden 
müntakıl bağçe ve ma-i leziz hissesiyle kadimen 
mutasarrıf aldığı hane ve bağçe mahalli kerimeleri 
Hadice Behice ve Hadice Sabiha hanımlara ve mu
ma ileyh Nuri Efendi dahi fevt olup bağçe ve ma-i 
leziz hisse-i müntakılesi eviadı Ahmed Cevdet ve 
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Atıf efendiler ile Hfiriyye Hanım'a intikal bunlardan 
Şükri Efendi ile Emine Hanım bila veled fevt olma
larıyla bağçe ve ma-i leziz hisseleri mahlfıl olup 
mfima ileyhimadan İbrahim Edhem ve Ahmed Cev
det ve Atıf efendilerle Münire ve Ayişe Sıddika ve 
Hfiriyye hanımlar bağçe ve ma-i lezizün yedi hisse 
i 'tibariyle beşer hisse-i müntakılelerini mfima iley
hima Hadice Behlce ve Hadice Sabiha hanımiara 
ferağ. 

Fi 24 Mayıs sene [ 1 ]308 [5 Haziran 1 892] 

Mfima ileyhima Hadice Behlce ve Hadice Sabiha 
hanımlar mutasarnfe oldukları ma-i leziz hisselerini 
rızalarıyla Makam-ı meşihat-penahi müsteşarı sema
hatlü İbrahim Hakkı Efendi hazrederine ferağ. 

Fi 2 Haziran sene [ 1 ]308 [ 14 Haziran 1 892] 

Beşiktaş'da Valide çeşmesinde yedi numrolu konağa 
cari nısf masura ma-i lezizün hisse-i mahlfıle-i müf
rezesiyle beraber Müsteşar-ı fetva-penahi semahatlü 
İbrahim Hakkı Efendi hazretleri narnma senedinün 
arz ve takdimi mukteza-yı irade-i seniyyeden bulın
dığı fi 3 Haziran sene [ 1 ]308 ve 379 numrolu Sene
dat-ı umfimiyye müzekkiresinde bildirilmiş olmağla 
ber mficeb-i müzekkire nısf masura ma-i leziz müşa
run ileyh hazretleri narnma tashih olmarak müzekki
resi takdim kılındı. 

Fi 3 Haziran sene [ 1 ]308 [ 1 5  Haziran 1 892] 

16/33a/l Dülbendci Agop 'dan varisierine intikal 
eden Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım ma
sura suyun varisieri tarafından Galata sakinlerin
den Vasil'e ferağ edildiğine dair. 

Merhfime Mihrişah Valide Sultan vakfından Bağçe 
karyesi civarında Arabacıoğlı mandırası nam 
mahallde müceddeden inşasına muvaffak oldığı ben
di ma-i lezizinden hamiş-i temessükde muharrer Or
taköy'de Taşnerdüban nam mahallde bir numrolu ha
neye cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Dülbendci Agop veled-i Kigork vefat idüp ma-i 
mezkfir altı nefer eviadı Şirket-i hayriyye me'mfir 
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larından istepan ve Artin efendiler kızlan Turik(?) 
ve Drohi ve Harobesima ve Kalyana'ya ba'de' l-in
tikal mezbfıre Kalyana dahi müteveffiye olup ma-i 
mezkfırda olan südüs hissesi beş nefer eviadı A vanis 
ve Mikail ve Kirkor ve Simyon ve kızı Şazik'e 
ba'de' l-intikal eviad-ı mfima ileyhimden Kirkor dahi 
fevt olup intikalen mutasarrıf oldığı humus an südüs 
hissesi iki nefer eviadı Artin ve Sezar'a ba'de'l-in
tikal merküm Simyon dahi fevt olup kezalik humus 
an südüs hissesi bir nefer kerimesi Helyana'ya 
ba 'de' l-intikal hissedaran-ı mfima ileyhim tarafından 
mfıma ileyh istepan Efendi bi ' l-vekale ve kendü his
sesini bi' l-asale ma-i mezkfirı mahall-i kadiminden 
bi' l-ihrac Beğoğlı'nda Bankaltı mahallde Büyükdere 
caddesinde doksan üç numrolu mutasarrıf oldığı bir 
bab menziline cereyan itmek üzre Galata sakinlerin
den Niğdeli Biracı Vasil veled-i Sava'ya kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle merkürnun zabt u tasarru
fını [havl] virilen temessük kayd o lındı. 
Fı 1 9  Rebi'u'l-ahire sene [ 1 2]95 [22 Nisan 1 878] ve 
fi 10 Nisan sene [ 1 2]94 [22 Nisan 1 878] 

16/33a/2 Halebii Duhanoğlu Naum 'dan varisierine 
intikal eden Mihrişah Valide Sultan vakfına ait 
yarım masura suyun varisieri tarafından Galata 
sakinlerinden Vasil'e ferağ edildiğine dair. 

Merhfime Mihrişah Valide Sultan vakfından bir ma
sura ma-i lezize mutasarrıf olan Halebii Duhanoğlı 
Naum veled-i Kapriyel fevt olup ma-i mezkfir dört 
nefer eviadı Antuvan Naum ve Pol Naum ve 
Persepilopiçe'ye(?) ba'de' l-intikal merkürnundan Pol 
Naum ve Persepilo(?) ma-i mezkfirda olan nısf ma
sura hisselerini akdeınce uhdelerine intikalini 
bi' l-icra alıara ferağ u kasr-ı yed itmiş oldukları gibi 
mfima ileyh Duhanoğlı Naum uhdesinde kalan nısf 
masura ma-i mezkfir dahi bu kerre iki nefer eviadı 
merkürnan Antuvan Naum ve Persepiçe'ye(?) 
ba'de' l-intikal mezbfire Persepiçe(?) tarafından ka
rındaşı Pol Naum ber mficeb-i ilm ü haber 
bi' l-vekale ve merküm Antuvan Naum dahi Malta'da 
bulındığından tarafından bir kıt ' a  tasdikname 
mfıcebince ma-i mezkfirda olan hissesini kezalik ka
rındaşı mfima ileyh Pol Naum Efendi bi ' l-vekale nısf 
masura ma-i mezkfirı Galata sakinlerinden Niğdeli 
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Biracı Hacı Vasil veled-i Hacı Sava'ya kat' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle nısf masura ma-i mezkur 
mecra-yı kadi'minden bi' l-ihrac Beğoğlı'nda Bankaltı 
nam mahallde Büyükdere caddesinde yüz üç 
numrolu harnınama cereyan itmek [üzre] defter-i 
vakfda uhdesine kayd ile temessük i ' tası inhii 
olınmış ise de bu maküle hammarnlara kaç masura 
su cereyan itmesi lazım geleceğinün tekrar Su neza
retinden istifsar olındukda bu maküle akara icra kılı
nacak ma-i lezi'zün üç masuradan noksan olmaması 
nizarnı iktizasından bulındığı anlaşılmış ise de ni
zam-ı mezkura dair ilm ü haber vürı1d itmemiş idüği 
ve işbu hammarnun bu kerre inha olman yanın ma
suradan ma'ada irae olınan iki kıt 'a  sened muce
bince yarımşar masuradan bir masura dahi suyı olup 
bununla beraber bir buçuk masuraya iblağ ideceğini 
bi ' t-ta 'ahhüd harnmam-ı mezbur sahibi yedinden 
sened alınarak ol vechile tari'kınun inşasına karar 
virildiği tekrar olman i '  lamdan anlaşılmış ve iktizası 
dahi Varidat'dan derkenar kılınmış oldığından ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkUra on beş 
guruş icare-i müeccele ta'yinle defter-i vakf-ı şerlfde 
merlrum Hacı V asil uhdesine kayd ile zabt u tasarru
fını havi' virilen temessük kayd olındı. 

Fı 28 Eylül sene [ 1 ]294 [ l O  Ekim 1 878] 

16/33a/3 Ahmed Muhtar Paşa 'dan varisierine inti
kal eden Sultan II. Mahmud Han vakftna ait iki 
masura suyun yarım masurasının varisieri taraftn
dan Galata sakinlerinden Vasi/'e ferağ edi/diğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı vakfın
dan iki masura ma-i lezi'ze mutasarrıf olan Ahmed 
Muhtar Paşa bundan akdem fevt olup ma-i mezkur 
mahdumı sa'adetlü Vahi'd Beğefendi ile kerimesi 
Ayişe Sabiha Hanım'a ba'de ' l-intikal muma ileyha 
Ayişe Sabi'ha Hanım tarafından birader ve hissedarı 
müşarun ileyh Vahi'd Beğefendi bi ' l-vekale kendü 
hissesini bi ' 1-asale iki masura ma-i lezi'zün nısf ma
surasını yedierinde bulınan temessükden bi ' l-ifraz 
Beğoğlı'nda Bankaltı nam mahallde Büyükdere cad
desinde kain bir numrolu haneye cereyfm itmek üzre 
Galata sakinlerinden Biracı Niğdeli Hacı Vasil 
veled-i Sava'ya kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
nısf masura ma-i mezkur defter-i vakf-ı şeri'fde mer-
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küm Hacı Vasil'ün uhdesine kaydile zabt u tasarru
fını hav1 virilen temessük kayd olındı. 

Fı 22 Receb sene [ 1 2] 89 [25 Eylül 1 872] ve fi 1 3  
Eylül sene [ 1 2]88  [25 Eylül 1 872] 

16/33a/4 Kamil Ağa 'nın Anastaşya Kadın 'a ferağ 
ettiği Sultan Il. Mahmud Han vakfına ait yarım 
masura suyun daha sonra mezat sonucu MustaftJ 
Efendi'nin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı vakfın
dan nısf masura ma-i lezize mutasamf olan mehd-i 
ulya-yı saltanat-ı seniyye devletlü ismetlü sultan-ı 
aliyyetü' ş-şan efendimüz hazretlerinün baş gulamı 
sa'adetlü Kamil Ağa ma-i mezkfin mecra-yı kadimi 
olan Maçka mahallesinde Tarlabaşı caddesinde dört 
numrolu haneden bi' l-ihrac Beğoğlı'nda Bankaltı 
nam mahallde Büyükdere caddesinde yüz üç numro
lu harnınama cereyan itmek üzre Biracı Niğdeli Hacı 
V asıl zevcesi Anastaşya bint-i bint-i44 Tanaş'a kat'iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle mfima ileyhanun zabt 
u tasarrufını hav1 virilen temessük kayd olındı. 

Fı 1 8  Ramazan sene [ 1 2]96 [5 Eylül 1 879] ve fi 22 
Ağustos sene [ 1 2]95 [3 Eylül 1 879] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamfesi Hacı Anas
tasya Kadın'un deyni mukabelesinde ma-i mezkfir 
taht-ı hacze alınarak lede ' l-müzayede iki bin guruşa 
dayini üzerinde takarrur itmiş oldığından mezbfire
nün nza ve muvafakatına bakılmaksızın ma-i mez
kfirun Mustafa Efendi narnma mu'amele-i ferağıyye
nün icrası Beğoğlı bidayet mahkemesi riyasetinden 
Şehremanet-i eelllesine mevrfid 27 Teşrin-i sanı sene 
[ 1 ] 3 1 3  tarih ve 386 numrolu tezkirede bildirilmiş ve 
ma-i mezkfir mecra-yı kadıminden ihrac olmarak 
Galata'da Arab cami 'i mahallesinde üç numrolu 
Mahkeme hammarnına cereyan itmek içün Altıncı 
daire virgü kaleminden bir kıt 'a  ilm ü haber vürfid 
itmiş olmağla ma-i mezkfir ba'dema Mahkeme 
hamrnarnına cereyan itmek üzre mfima ileyh Musta
fa Efendi ibn-i İbrahim uhdesine mu'amele-i 
ferağıyyenün icrasıyla zabt u tasarrufını hav1 virilen 

44 "bint-i" mükerrerdir. 
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sened-i hakani kayd o lındı. 
Fı Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 13  [ 1 3  Aralık 1 897- 1 2  

Ocak 1 898] 

16/33bll Mahmud Ağa 'nın Sultan II. Mahmud 
Han vakfından kiralayıp Beşiktaş 'daki evine bağ
lattığı yarım masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud Han 
aleyhi ' r-rahmetü ve' l-gufran hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Bend-i cedid'den ismetlü Valide 
Sultan aliyyetü' ş-şan hazretlerinün Beşiktaş'da Maç
ka nam mahallde bina ve ihya huyurdukları çeşme-i 
latif [ve] hayrat -ı münifelerine tahsis buyurılan 
ma 'lumü'l-mikdar ma-i leziz ile civarında kain sabık 
Oda lalası fetanetlü Mahmud Ağa hazretlerinün ha
nesine cereyan itmek üzre bila mu 'accele bir masura 
ma-i leziz i ' tası hususına irade-i ihsan-ade-i hazret-i 
şehen-şahi müte' allık ve erzan buyurılmış aldığı 
müşarun ileyha hazretlerinün kethudaları atfifetlü 
Tahir Beğefendi hazretleri tarafından iş' ar ve inha 
kılınmış oldığına binaen ber muceb-i irade-i 
seniyye-i mülukane ma-i mezkura emsali misillü 
altmış akçe i care-i müeccele ta 'yin ü tahsis o lınarak 
münasib meslek kanavatma tebe'iyyetle muma 
ileyhün hanesine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde uhdesine kayd olınup zabt u tasarrufını havi 
virilen temessük kayd alındı. 

Fi l l  Ra sene [ 1 ]256 [ 14  Mayıs 1 840] 

Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan sabıka Oda lalası Mahmud Ağa 
mutasarrıf aldığı ma-i mezkurı tarafından Yozga
di(?) Arab Ahmed Ağa bin Abdullah bi' l-vekale 
zevcesi Saraylı Fatıma Hanım ibnet-i (boş) kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed eylemiş ve ma-i mezkurun icaresi 
dahi senevi on beş guruşa ibiağıyla kema kan mec
ra-yı kadimi olan haneye cereyan itmek üzre virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 1 6  Muharrem sene [ 1 ]286 [28 Nisan 1 869] ve fi 
1 6  Nisan sene [ 1 ]285 [28 Nisan 1 869] 

Beşiktaş'da Etmekcibaşı mahallesinde Tarlabaşı'nda 
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otuz iki numrolu ma 'a bağçe hane derunına can 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı vakfından nısf masura 
ma-i lez!ze mutasarrıfe olan Saraylı Fatıma Malıce
mal Hanım mezkur hane ile nısf masura ma-i lezlzün 
nısf hisselerini uhdelerinde bi ' l-ibka ma 'ada nısf 
hisselerini zevci Serduhan1-i hazret-i şehriyari All 
Beğefendi ibn-i Mehmed Efendi'ye kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle virilen sened-i haka
ni kayd olındı. 

Fı 1 Teşrin-i sani sene [ 1 2]98 [ 1 3  Kasım 1 882] 

16/33b/2 Dolmabahçe sakinlerinden Mehmed 
Ağa 'dan varisierine intikal eden Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun varisierden 
ikisinin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Sultan tabe seraha hazret
lerinün Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı mandı
rası deresi nam mahallde müceddeden bina ve inşa 
huyurdukları Bend-i cedld'leri suyından nısf masura 
ma-i lez!ze mutasarrıfan Mehmed İzzet Ağa ve 
Had1ce Hanım mutasamfan oldukları nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkun Mehmed Ağa' [ya] ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle Dolmabağçe'de Süleymaniyye ma
hallesinde hanesine icra itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerlfde uhdesine kayd olmdığı işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fı 26 Ra sene [ 1 ]256 [29 Mayıs 1 840] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasamf olan muma ileyh 
Mehmed Ağa vefat idüp ma-i mezkur keblr mah
dumı İzzet Efendi ile keblre kerlmeleri Ayişe Naciy
ye ve Emine Saniyye hanımıara eslasen ba'de'l-in
tikal muma ileyh İzzet Efendi dahi ma-i mezkurda 
olan hissesini rızasıyla hissedar ve hemşireleri mu
ma ileyhima Ayişe Naciyye ve Emine Saniyye ha
nımlara fediğ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
mezkurun icare-i kadimesi emsali vechile senevi on 
beş guruşa ibiağı hususı Evkaf varidatı derkenarın
dan anlaşılmış olmağla ol vechile senevi on beş 
guruş icare-i müeccele ile nısf masura ma-i lez!z-i 
mezkur mecra-yı kad!mi olan menzile kema kan ce
reyan itmek üzre defter-i vakfda muma ileyhima 
uhdelerine münasafeten kayd olınmış olmağla işbu 

1 55 

16/33b/2 



1 56 

16/33b/3 

16/33b/4 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

mahalle dahi kayd alındı. 
Fl 1 8  Ca sene [ 1 ]280 [1 Kasım 1 863] ve fı 1 9  Teş

ri'n-i evvel sene [ 1 ] 279 [3 1 Ekim 1 863] 

16/33b/3 Hoca Ahmed Ağa 'nın kiraladığı yarım 
masura vakıf suyu Beşiktaş 'daki evine bağfatlığına 
dair. 

Sa'adetlü Hace(?) Ahmed Ağa'nun Beşiktaş'da 
Tarlabaşı'nda kain hanesinün ma-i lezizi olmadı
ğından hane-i mezkureye yarım masura ma-i leziz 
i ' ta olmması husus ma irade-i inayet-ade-i hazret-i 
tilediiri şeref-sünuh ve sudtir buyurılmış aldığından 
cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Gazi aleyhi 
sicalü' r-rahmeti ve'l-gufran hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Bend-i cedid'lerinden Taksim'e 
cereyan itmekde olan ma-i tezizleri fazlasından ola
rak nısf masura ma-i lezize emsali misillü otuz akçe 
icare-i müeccele ta'yin ü tahsis alınarak münasib 
meslek kanavatma tebe'iyyetle hane-i mezkfireye 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyhün uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufiyçün 
virilen temessük kayd alındı. 

Fi 6 Ca sene [ 1 ]256 [6 Temmuz 1 840] 

16/33b/4 Ataullah Efendi ile eşi Azize Hanım 'ın 
tasarruflarında bulunan Mihrişah Va/ide Sultan 
vakfına ait bir buçuk masura suyun yarım masura
sını Mehmed Raşid Efendiye, bir masurasını ise 
Selime Ümmügülsüm Hanım 'a ferağ ettiklerine 
dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Mihrişah Viiiide Sul
tan tabe serahu hazretlerinün ihyiisına muvaffak 
aldığı bendi civarında Biiğçeköy kurbında Viiiide 
havzı altında viikı' derun-ı viidide kimesnenün mülk 
ü harimi olmayan mevzı ' -ı halide Mehmed Ağa'nun 
hafr itdirdiği abiir-ı müteferrika ve tahte' l-arz lağm
dan cem' u tahsil olman bir buçuk masura ma-i 
lezizün Der-aliyye'de Lanka kapusı kurbında Baklah 
mahallesinde Ağacık İbrahim Ağa arsasına mukad
demil cari ise de bu def'a nizam-ı müstahsene ınılee
bince katması mu'iiyene itdürilmiş ve el-yevm bir 
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buçuk masura ma-i leziz mevcfid olarak vakf-ı haz
ret-i müşarun ileyhün Tophane taksimine cari ma-i 
leziz tarikına cereyan itmekde aldığı ve Havass-ı 
refi'a mahkemesi siciliatından muhrec derkenar 
mficebince malikleri Ataullah Efendi ile halilesi A
zize Hanım ma-ı mezbfirun nısf masurasını 
Salıbazan'nda menzile icra alınmak üzre on beş akçe 
icare ile Mehmed Raşid Efendi ibn-i Sadık Ağa'ya 
ve bir masurasını dahi Beşiktaş'da Arab iskelesi 
hammarnma icra olmmak üzre harnmam-ı mezkfir 
mutasarrıfesi Selime Ümmügülsüm Hanım bint-i 
İbrahim'e ferağ u kasr-ı yed eyledükleri ve ma-i le
ziz-i mezkfir katması vakf-ı müşarun ileyhün 
lağmına mülhak katma sularından aldığından ber 
mficeb-i nizam-ı müstahsene feriiğ u intikali vakf-ı 
müşarun ileyhadan ru'yet olmmak üzre temessük 
i ' tası lazım gelmiş idüği ve nısf masuranun 
zabtiyçün mezbfir Mehmed Raşid Efendi ibn-i 
Ahmed Sadık Ağa'nun yedine iktiza iden bir kıt 'a  
temessüki i ' ta olınmağla zikr alınan hammarn-ı mez
küra İcra olmmak üzre bir masura ma-i lezize 
kanavatma tebe'iyyetle icab iden beher şehr üç yüz 
akçe icare-i müeccele ta'yin kılınarak mfima ileyhii 
Selime Ümmügülsüm Hanım bint-i İbrahim'ün ham
marnma İcra olmmak üzre virilen temessük kayd 
o lındı. 

Fi 5 Za sene [ 1 ]256 [30 Aralık 1 840] 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi 
Valide Sultan vakfından bir masura ma-i lezize mu-
tasarrıf olan Rikabdar-ı hazret-i cihandari-i sabık 
el-Hacc Hasan Ağa bin Abdullah fevt olup mutasar
rıf aldığı bir masura ma-i leziz-i mezkfir mahlfil olup 
mfima ileyhün Tophane'de İlyas Çelebi mahallesinde 
vakı' mutasarrıf o ldığı bir bab konak ve müştemilatı 
ve salifü' z-zikr bir masura ma-i leziz ile hala Hazi
ne-i hümayfin kethudası Seyyid Mehmed Emin 
Ağa'ya ba mülkname-i hümayfin i 'ta ve ihsan buyu
rılmağla bir masura ma-i mezkfir şehri otuz akçe 
icare ile müma ileyhün zabt u tasarrufını havi virilen 
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temessük kayd olındı. 
Fı gurre-i Muharrem sene 1 237 [28 Eylül 1 82 1 ]  

Bir masura ma-i mezkur mutasarrıfı Mehmed Emin 
Efendi fevt olup sulbi sağir oğlı Ahmed Rauf Beğ'e 
ba'de'l-intikal vasisi Mustafa bi' l-vesaye Fatıma 
Hanım ibnet-i Süleyman'a feragat. 

Fı 25 L sene 1 245 [ 1 9  Nisan 1 830] 

Muma ileyha Fatıma Hanım ma-i mezkurı rızasıyla 
devletlü Yusuf İzzet Paşa hazretlerine feragat. 

Fl 29 Ş sene [ 1 ]254 [ 1  7 Kasım 1 838] 

Müşarun ileyh İzzet Paşa hazretleri rızasıyla ma-i 
mezkurı Meclis-i vala-yı ahkam-ı adliyye a'zasından 
sa'adetlü Mehmed Lebib Efendi hazretlerine ferağ. 

Fı 3 R sene [ 1 ]264 [9 Mart 1 848] 

Müşarun ileyh Lebib Efendi hazretlerinün ma-ı 
mezkfuı rızasıyla ferikan-ı kirarndan Tophane-i ami
re meclisi erkanından Fabrikalar müdiri sa'adetlü 
Halll Paşa hazretlerinün valideleri iffetlü Nefise Ha
nım'a ferağ. 

Fı gurre-i Muharrem sene [ 1 ]267 [6 Kasım 1 850] 
Muma ileyha Nefıse Hanım ma-i mezkfuı rızasıyla 
iffetlü Şemsinur Hanımefendi'ye ferağ. 

Fı 1 3  Receb sene [ 1 ]270 [26 Mart 1 854] 

Fındıklı'da Süheyl Beğ mahallesinde Topcılar cad
desinde vakı ' konağa cari bir masura ma-i lezize 
mutasarrıfe olan Şemsinur Hanımefendi ibnet-i Ab
dullah'un veratıyla ma-i mezkfir kebir mahdfimları 
Mahmud Celaleddin Paşa ve kebire kerimeleri Ye
gane ve Güzide hanımefendilere müşarun ileyh 
Mahmud Celaleddin Paşa dahi verat idüp sülüs his
sesi kebir mahdumları necabetlü Mehmed Celaled
din ve Mehmed Sakıb beğefendiler ve Mehmed Ka
zım ve Ahmed Fazıl beğefendiler ve kerimeleri Fet
hiyye Hanım Sultan ve sağTre kerimeleri Ayişe ve 
Fatıma Hanım sultanefendilere ve müşarun ileyhima 
Fethiyye ve Fatıma Hanım sultanefendilerün bila 
veled veratıarına mebni sülüs hisseden iki süb' i  
mahlfil olmağla baki hisseler müşar ve  muma iley-



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

him uhdelerine ba'de' l-intikal muşarun ileyhima 
Mehmed Celaleddin ve Mehmed Sakıb beğefendiler 
hazeratıyla sağTre-i müşarun ileyha Ayişe Hanım 
Sultan hazretlerinün valideleri ve vasileri devletlü 
ismetlü Cemlle Sultan aliyyetü' ş-şan hazretleri tara
fından vekil-i şer'lleri el-Hacc All Efendi ibn-i Ab
dullah bi ' l-vekale sülüsden üç süb ' hisseyi ve mfima 
ileyhima Mehmed Kazım ve Ahmed Fazıl beğefen
dilerün vekil-i şer' Ileri Fehmi Efendi bi ' 1-vekale 
sülüsden iki süb ' hisseyi ki bütüninün yiğirmi bir 
hisse i ' tibariyle cem' an beş hissesini intikal en on 
dört hisse mutasarrıfeleri mfima ileyhima Yegane ve 
Güzide hanımefendilere ferağ. 

Fı 1 8  Eylül sene [ 1 ]306 [30 Eylül 1 890] 

16/34a/2 Kabataş sakinlerinden Hacı Mahmud 
Ağa 'dan varisterine intikal eden Mihrişah Va/ide 
Sultan vakfina ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün 
müceddeden bina ve inşasına muvaffaka oldukları 
Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı mandırası deresi 
nam mahallde Bend-i cedld'leri ma-i tezizinden 
Beğoğlı'nda kain makseme cereyan iden ma-i lezlz
den kanavatma tebe' iyyetle beher şehr otuz akçe 
i care-i müeccele ile nısf masura ma-i lezlze mutasar
rıf olan Kabataş'da A vni Efendi mahallesinde sakin 
el-Hacc Mahmud Ağa ibn-i Mehmed fevt olup mu
tasarrıf oldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkfir 
sulbiyye sağTre kerimeleri Hadice ve Adeviyye işbu 
iki nefer evlildlarına ba'de'l-intikal sağTrfin-ı mezbü
rfinun vasiyyeleri Halide Hatfin ibnet-i Mehmed ta
rafından nısf masura ma-i lezlz-i mezkürı bedelini 
defter-i kassarnma idhal itmek üzre alıara ferağa 
kıbel-i şer'den ba hüccet-i şer'iyye vekili olan 
Ahmed Ağa ibn-i Osman bi ' l-vekale hüsn-i rızasıyla 
el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i el-Hacc Hasan'a feragat 
ve kasr-ı yed itmeğle müma ileyh Mehmed Ağa'nun 
zabt u tasarrufına izn virilüp atik temessüki zayi ' 
o ldığından zuhfir ider ise am el ve i ' tibar alınmamak 
üzre müma ileyh Mehmed Ağa'nun zabt u tasarrufını 
havi virilen temessük kayd olındı. 

Fı 1 8  R sene [ 1 ]253 [22 Temmuz 1 837] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan müma ileyh 
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el-Hikc Mehmed Ağa rızasıyla ma-i mezkurı Ende
run-ı hümayundan muhrec Kon ağasızade Mehmed 
Halim ibn-i Mehmed Memiş'e ferağ. 

Fi gurre-i R sene [ 1 ]263 [ 1 8  Mart 1 847] 

Muma ileyh Mehmed Halim Ağa fevt olup ma-ı 
mezkur sağ1re kerimeleri Emine Şaziyye ve Cemile 
Nazire hanımıara adiyen ba'de' l-intikal sağıretan-ı 
mezburetanun taraflarından hisselerini alıara ferağa 
me' zun olan ba hüccet-i şer 'iyye vasileri Harci45 
furun fodulacıbaşısı el-Hacc Halil ibn-i Mahmud 
bi' l-vesaye nısf masura ma-i mezkurı mecra-yı ka
dimi olan Kabataş'da A vni Efendi mahallesinde kain 
menzile cereyan itmek üzre Trabzon eyaleti muha
sebecisi Tevfik Beğefendi bin el-Hacc İsma'il Beğ'e 
ferağ. 

Fi 22 Zi' l-ka'de sene [ 1 ]276 [ 1 2  Haziran 1 860] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan müte
ka'idin-i rical-i mülkiyyeden sa'adetlü Tevfik Paşa 
hazretleri ma-i mezkurı rızasıyla halilesi A.şinadil 
Hanım ibnet-i Abdullah'a kat'iyyen ferağ. 

Fi 10  Teşrin-i sani sene [ 1 ]306 [22 Kasım 1 890] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan A.şinadil 
Hanım ma-i mezkurı rızasıyla Hacı Ali Efendi ibn-i 
Hasan'a fediğ. 

Fi 10  Temmuz sene [ 1 ]307 [22 Temmuz 1 89 1 ]  

16134a/3 Şeref Bey 'den varisierine intikal eden 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait bir masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

[Derkenar] İşbu kaydun derun-ı temessük kaydı fi 
22 Muharrem sene [ 1 2]62 tarihiyle açıkda defterde 
muharrer aldığı işaret alındı. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
hazretlerinün Beğoğlı'nda taksimine cari ma-i leziz 
tarikına mülhak katma sulardan şehriyye altmış akçe 

45 Harci 
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icare-i müeccelelü bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Şeref Beğ fevt olup ma-i mezkilr kebire kızı 
Şerif e Servet ve sağ!re kızları Şerif e Tal' at(?) ve 
Şerife Nazire ve Şerife Muhsine hanımıara has
be' I-ade ba 'de' l-intikal sığar-ı mezbilrilnun vasiyy-i 
mansubeleri es-Seyyid Kamil Efendi mezbilrfinun(?) 
hisselerini bi ' 1-vesaye ve kebire-i mezbilre Şerife 
Servet Hanım'un hissesini bi' l-vekale salifü'z-zikr 
bir masura ma-i mezkilrun nısf masurasını işbu 
temessükden bi ' l-ifraz alıara ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle mutasarrıfı yedine müceddeden bir kıt 'a  
temessük i ' ta olınmağla diğer nısf masurasını dahi 
Fındıklı'da Molla Çelebi hayırında Taksim mesle
ğinden ifraz olmarak Kadiasker mahallesinde hane
sine cereyan itmek üzre Şerife Hafize Hanım bint-i 
Abdülhalim'e ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden zabt u 
tasarrufını havi virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 23 R sene [ 1]27 1  [ 1 3  Ocak 1 855] 

Fındıklı'da Molla Çelebi mahallesinde Molla bayırı 
sokağında on altı numrolu menzil derilnına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Hafize Hanım 
bint-i Abdülhalim'ün vukü' -ı veratma mebni ma-i 
mezkilr kebire kerimeleri Şerife Münire ve Şerife 
Cemile ve Züleyha hanımıara ba'de' l-intikal mfima 
ileyha Şerife Cemile [ve] Züleyha Hanım hissesini 
Selanik vilayeti defterdarlığından müteka' id Hasan 
Tahsin Efendi zevcesi Refi'a Hanım ibnet-i Abdul
lah'a ferağ. 

Fi 25 Mayıs sene [ 1 ]307 [6 Haziran 1 89 1 ]  

16/34a/4 Seyyid Abdülhamid Ferid Efendi 'nin 
Ahmed Reşid Efendi'ye ferağ ettiği Mihrişah Vali
de Sultan vakfına ait bir masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Beşiktaş'da Ci
hannüma mahallesinde Serencebeğ yokuşında on altı 
numrolu menzil derilnına cari bir masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Mabeyn-i hümayiln-ı feyz-meşhiln-ı 
şahane kitabeti hıdmet-i mabihi ' l-mefharetiyle mü
bah! es-Seyyid Abdülhamid Ferid Efendi ibn-i 
es-Seyyid Mustafa ma-i mezkilrı rızasıyla rikab-ı 
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şahane kapucıbaşılarından rif'atlü Ahmed Reşid 
ibn-i İbrahim Edhem'e ferağ u kasr-ı yed iderek 
virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fi 14 Receb sene [ 1 ]266 [26 Mayıs 1 850] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Meyve-i huşk 
gümrükcisi Ahmed Reşid Efendi ibn-i İbrahim Ed
hem vefat iderek ma-i mezkur bir nefer kerimesi 
Hibetullah Hanım'a ba'de' l-intikal muma ileyha 
intikalen mutasarrıf oldığı bir masura ma-i mezkun 
mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Beşiktaş'da Abbas 
Ağa mahallesinde ve sokağında otuz iki numrolu 
konağa cereyan itmek üzre Beşiktaş polis müdiri 
ferikan-ı kirarndan sa'adetlü Hacı Hasan Paşa haz
retleri ibn-i MustaFa'ya ferağ. 

Fı 17 Temmuz sene [ 1 ] 307 [29 Temmuz 1 89 1] 

16/34b/l Kadri Ağa 'nın Sultan Il. Mahmud Han 
vakfından kiraladığı yarım masura suyu 
Dolmabahçe 'deki evine bağfatlığına dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün ihyasına mu
vaffak olduklan Bend-i cedid'leri fazlasından olarak 
Kadri Ağa bin Ahmed'ün Dolmabağçe'de Süleyma
niyye mahallesinde kain hanesine münasib meslek 
kanavatma tebe' iyyetle cereyan itmek üzre nısf ma
sura ma-i leziz iki yüz elli guruş mu'accele ve beher 
şehr elli akçe icare ile defter-i vakf-ı şerif-i hazret-i 
müşarun ileyhde uhdesine kayd olmarak zabt u 
tasarrufını hiivi virilen temessük kayd olındı. 

Fı 29 Ca sene [ 1 ]256 [29 Temmuz 1 840] 

16/34b/2 Şerife Ayşe Sıdıka Hanım 'ın tasarrufunda 
bulunan Mihrişah Valide Sultan vakfina ait bir 
masura bir çuvaldız suyun yarım masurasını 
Beşiktaş 'daki sahilhanesine bağlanmak üzere Sa
fayizade Ahmed Nazif Efendi'ye ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün Bağçe karyesi  civarında Arabacıoğlı 
mandırası deresi nam mahallde bina ve ihyasına mu-
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vaffak olduklan bendieri civarında konlık içinde 
müteveffa Hasan Tahsin Efendi'nün ihyasına muvaf
fak oldığı katmadan hasıl olan ma-i leziz vakf-ı haz
ret-i müşarun ileyhün bendi lağmına ilhak olınarak 
müstekallat-ı46 vakf-ı şerifden olmak üzre bir kıt 'a 
temessük mucebince kanavatma tebe'iyyetle beher 
şehr otuz yedi buçuk akçe icare-i müeccele ile bir 
masura bir çuvaldız ma-i lezlze mutasamfe olan Şe
rife Ayişe Sıddika Hanım ibnet-i Hasan Tahsin E
fendi mutasarrıfe oldığı bir masura bir çuvaldız ma-i 
lezizün beher şehr on beş akçe icare-i müeccele ile 
nısf masurasını yedinde olan temessükden ifraz idüp 
hüsn-i rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hümayundan sa
bık Adabazarı muhassılı Safayizacte Ahmed Nazif 
Efendi ibn-i İsma 'il Zühdi Efendi'ye kasr-ı yed 
itmeğle ma-ı mezkur Beşiktaş'da Kettancılar 
harnmaını kurbında terazildan ifraz olınarak mahall-i 
mezkurda Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde efendi-i 
muma ileyhün sahilhanesine icra eylemek üzre viri
len temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 6 M sene 1258  [ 1 8  Şubat 1 842] 

16/34b/3 Mehmed Emin Ağa 'nın tasarrufunda 
bulunan Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir 
masura suyu yarımşar masura olmak üzere Rıfat 
Efendi ile Seyyid Mehmed Rıfat Efendi'ye ferağ 
ettiğine dair. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi kurbında 
Arabacıoğlı mandırası deresinde müceddeden bina 
ve inşa ve Beğoğlı taksimine icra huyurdukları ma-i 
lezizlerinden bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Mehmed Emin Ağa nısf masurasını Emti 'a gümrüği 
başkatibi Rif'at Efendi'ye ferağ idüp ifrazen cedid 
temessük i 'ta olınmağla baki kalan nısf masurayı 
dahi devletlü übbehetlü veliyyü'n-ni 'am Sa 'id Paşa 
hazretlerinün hazine kitabetiyle şerefyab hacegan-ı 
Divan-ı hümayfindan es-Seyyid Mehmed Rif'at E
fendi bin es-Seyyid Ya 'küb Ağa'ya feragat itmeğle 
Vişnezade mahallesinde kain menziline İcra olmmak 
üzre uhdesine kayd olınmış olmağla hamiş-i temes
sük kayd olındı. 

46 müsteğallat-ı 
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Fi 9 S sene 1 257 [2 Nisan 1 841 ]  

16134b/4 Mehmed Emin Ağa 'mn Rıfat Efendi'ye 
ferağ ettiği Mihrişah Valide Sultan vakfina ait ya
rım masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekfm firdevs-aşiyan Mihrişah Valide Sul
tan tabet seraha hazretlerinün müceddeden bina ve 
ihyasına muvaffak oldukları Bağçe karyesi kurbında 
Arabacıoğlı mandırası deresi civarında Bend-i ke
bir'leri ma-i tezizinden Beğoğlı nam mahallde kain 
makseme cari ma-i lezizden bir kıt ' a  temessük man
tükınca bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
rikab-ı hümayün kapucıbaşılarından atüfetlü Meh
med Emin Ağa mutasarrıf aldığı bir masura ma-i 
leziz-i mezkfirun nısf masurasını beher şehr on beş 
akçe idre-i müeccele ile yedinde olan temes
sükinden ifraz idüp hüsn-i rızasıyla Emti'a gümrüği 
başkatibi Rif'at Efendi bin Es'ad Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed idüp Dolmabağçe'de Süleymaniyye ma
hallesinde menziline münasib meslekden ifraz ile 
icra olmmak üzre uhdesine kayd olınup zabt u tasar
rufiyçün virilen temessük kayd alındı . 

Fi 5 S sene [ 1 ]257 [29 Mart 1 841 ]  

Senedat odasında pençşenbih günleri ru'yet olman 
evkafdan derun-ı temessükde muharrer nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Rif' at Efendi ibn-i Meh
med Es 'ad fevt olup ma-i leziz-i mezkur kebire ke
rimeleri Züleyha Samiha ve Hadice Sabire ve Saliha 
Zahide hanımlara eslasen ba'de' l-intikal muma 
ileyhim taraflarından Kasım Paşa'da Sirkeci 
Muslihiddin mahallesi imaını Emin Efendi ibn-i 
el-Hacc İbrahim ve Bahriyye muhasebesi ketebe
sinden Ali Efendi ibn-i Osman şehadetleriyle ferağa 
vekilieri olan Bahriyye binbaşılarından Hasan Beğ 
ibn-i Süleyman bi ' l-vekale ma-i leziz-i mezkurı 
mecra-yı kadimi olan Dolmabağçe'de Süleymaniyye 
mahallesinde kain menzile kema kan cereyan itmek 
üzre devletlü ismetlü Adile Sultan hazretlerinün ta
bibi Miralay izzetlü Hüseyin Beğ ibn-i Osman'a fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mez
kurun emsaline tatbikan icare-i kadimesinün senevisi 
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on beş guruşa iblağ kılınmış olmağla bu sfiretde ma-i 
leziz-i mezkGr defter-i vakfda mir-i mfima ileyh uh
desine kayd olınmış olmağla işbu mahalle dahi kayd 
o lındı. 

Fı 23 Rebi'u' l-ahir sene 1278 [26 Aralık 1 86 1 ]  

Hazine-i hassa-i şahane nezaret-i celilesinden varid 
olan fi 25 Mart sene [ 1 ]302 tarihlü tezkirede hazine-i 
müşarun ileyhada mevküf sulardan bir masura ma-i 
lezizün kurena-yı hazret-i pftdişahi sa'adetlü Hacı 
Ali Beğefendi hazrederine ihsan-ı şahane buyurıl
dığından kaydınun tashihi Senedat-ı umfimiyye ida
resinden mevrfid fi 10 Nisan sene [ 1 ]302 tarihlü tez
kirede bildirilmiş ve diğer nısf masura ma-i lez!zün 
kaydı tesviye olınmış olmağla işbu nısf masura ma-i 
leziz dahi müşarun ileyh Osman Beğ hazretleri na
mına kayd olmarak virilen sened-i hakani işbu ma
halle kayd olmdı. 

Fı 10 Nisan sene [ 1 ] 302 [ 1 9  Nisan 1 886] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan izzetlü Hü
seyin Beğ ibn-i Osman rızasıyla hala serir-ara-yı 
hilafet-i uzma es-sultan ibnü' s-sultan es-Sultan Ab
dülaziz Han efendimüz hazretleri nam-ı şev
ket-ittisarnma ferağ itmeğle virilen hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olmdı . 

F1 3 Şa'ban sene [ 1 ]291 [ 1 4  Eylül 1 874] ve fi 2 Ey
lül sene [ 1 2]90 [ 1 4  Eylül 1 874] 

İşbu suyun diğer nısf masurası 35 'inci varakda mu
kayyeddür. 

16/35a/l Alımed Paşa 'nın Melımed Derviş Efen
di 'den aldığı Sipalıiler ağası Melımed Emin Ağa 
vakfına ait bir masura suyu yarımşar masura ol
mak üzere Abdullah Efendi ile Bilal Efendi'ye fe
rağ ettiğine dair. 

[Der kenar] Başlı su. 

Kabataş'da Ömer A vni Efendi mahallesinde İzzet 
Paşa sokağında 2, 4, 6 nururolar ile murakkam bir 
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kıt 'a menzil arsası den1nına cari Haremeyn'e mülhak 
Sipahller ağası Mehmed Emin Ağa vakfından ve 
başlı suyından kanavat ü müsennatına tebe'iyyetle 
bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Gureba hasta
hanesi müdiri Mehmed Derviş Efendi ibn-i Mustafa 
rızasıyla Gureba hastahanesi nazırı Ahmed Paşa haz
retlerine kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden 
zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

F1 26 Ağustos sene 1305 [8 Eylül 1 889] 

Bir masura ma-i mezkfira mutasarrıf olan müşarun 
ileyh Ahmed Paşa hazretleri ma-i mezkfirun nısf 
masurasını mezkfir sokakda mükerrer iki ve dört 
numrolu arsaya cereyan itmek üzre Matbah-ı amire 
müdiri sa'adetlü Abdullah Efendi'ye ve diğer nısf 
masurasını dahi mezkfir sokakda mükerrer dört num
rolu arsaya can olmak üzre Hatab anbarı kapu çuka
darı Bilal Efendi'ye ferağ itmeğle zabt u tasarrufla
rını havi virilen sened-i hakani kayd o lındı. 

Fi 30 Mayıs sene [ 1 ]3 10 [22 Mayıs 1 894] 

16/35a/2 Kabataş sakinlerinden Osman Efendi 'nin 
tasarrufunda bulunan Mihrişah Sultan vakfina ait 
yarını masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkfir fi 19  Ş sene [ 1 2]59 tan
hiyle Osman Efendi uhdesinde mukayyed aldığı 
Senedat'dan ba derkenar iş'ar olınmağla şerh virildi. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Kabataş'da Ömer 
A vni Efendi mahallesinde Taşnerdüban sokağında 
altı numro ile murakkam menzile cari senevi on beş 
guruş icarelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Osman Efendi vefat idüp ma-i mezkfir iki nefer ke
rimesi Fatıma ve Nesibe hanımıara ba'de'l-intikal 
kable' t-tahrlr mezbfire Fatıma Hanım bila veled vu
kü'-ı veratma mebni rub ' masura ma-i leziz 
mahlfilinden Zeyneb Hanım'a icar alınarak ve diğer 
rub ' hissesi dahi mezbfire [ uhdesinde] olarak zabt u 
tasarruflarını havi virilen sened-i [ha]kani kayd 
o lındı. 

Fı 25 Kanun-ı sani sene [ 1 ]304 [6 Şubat 1 889] 
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Nısf masura ma-i lezize mutasamfan olan Nesibe ve 
Zeyneb hanımlar ma-i mezkı1rı mecra-yı kadiminden 
bi' l-ihrac İzzet Paşa yokuşında mükerrer iki ve dört 
numrolu arsaya cereyan itmek üzre Matbalı-ı amire 
müdiri sa 'adetlü Abdullah Efendi ibn-i Eyyı1b'a fe
rağ. 

Fi ı ı Mayıs sene [ ı ]307 [23 Mayıs ı 89 ı ]  

16/35a/3 Beyoğlu sakinlerinden Banker Petro 
K am ara 'dan varisierine intikal eden Mihrişah Va
fide Sultan vakfina ait yarım masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Beğoğlı'nda Şeyhülharem Hüseyin Ağa mahalle
sinde Cadde-i kebirde iki nurnrolu tahtında dükkanı 
müştemil Reva sokağında yüz yetmiş dokuz numro
lu bir bab hane derı1nına cari Mihrişah Valide Sultan 
vakfından nısf masura ma-i lezize mutasamf olan 
Rusya devleti tebe'asından Banker Petro Kamara 
veled-i Manol fevt olup ma-i mezbur yedi nefer 
sağır ve sağıre eviadları Manol ve Kostantİn ve 
Etyen ve Mariya ve Katarina ve Eline ve Sofya'ya 
ba'de' l-intikal sağırun-ı merkümunun tesviye-i u
murlarına Rusya devleti serareti tarafından mevrı1d 
üç kıt' a  ilm ü haber mucebince vasiyye ve valideleri 
Madam Bolcini(?) bi' l-vesaye Mösyö Zarifi'ye 
ba'de' l-ferağ ol dahi der'akab rızasıyla kanunname-i 
hümayı1n alıkarnını kabUl iden Rusya devleti 
tebe'asından mezbı1re Bolcini(?) bint-i Lazaraki'ye 
ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden zabt u tasarrufını 
havi virilen sened-i hakani kayd o lındı. 

Fi 22 Teşrin-i sani sene [ ı 2]96 [ 4 Aralık ı 880] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasamfe olan Madam 
Bolcini(?) bint-i Lazaraki rızasıyla Tabi ' iyyet kalemi 
müdiri Bagdavelyan(?) sa'adetlü Ohan Efendi ile 
kaim-i validesi müteveffa Nersisyan Kirkor Efendi 
zevcesi Takohi Hanım bint-i Papas Ohannes'e müna
safeten ferağ. 

Fı 27 Haziran sene [ 1]307 [9 Temmuz 1 89 1 ]  

Nısf masura ma-i lezizün nısfına mutasamf olan 
Ohan Efendi rızasıyla ve veratma değin bakmak şar-
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tıyla zevcesi Virgine Hanım ibnet-i Kirkor'a ferağ. 
F1 25 Temmuz sene [ 1 ]307 [6 Ağustos 1 89 1 ]  

16/35a/4 Serasker Selim Paşa 'dan varisierine inti
kal eden Sultan II. Mahmud Han vakfina ait bir 
masura suyun varisieri tarafindan Mehmed Asaf 
B ey ' e ferağ edildiğine dair. 

Tophane-i amire meclis reisi sa' adetlü Selim Paşa 
hazretlerinün Cihangir'de kain konağınun ma-i cadsi 
olmadığından konağ-ı mezkfıra cereyan itmek üzre 
cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı tabe 
serahu hazretlerinün Bend-i cedid'i fazlasından ola
rak bir masura ma-i lezizün ba mu 'accele uhdesine 
1carı hususı devletlü serasker Paşa hazretleri tarafın
dan ba tezkire iltmas olınmış ve bu misillü bend 
fazlasından su i ' tasına müsa'ade-i seniyye-i cenab-ı 
mülukane erzan buyurıldığı halde tesviye olmacak 
tadkun mesarifi taraflarından tesviye olmarak beher 
masurasına altı bin guruş mu'accele ahz ve senevi 
otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle tesviyesi em
sal ve nizarnı iktizasından bulınmış idüğine ve tarik 
mesarifi dahi Paşa-yı müşarun ileyh hazretleri tara
fından tesviye olınacağına binaen emsali vechile 
vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i cedid'i 
fazlasından bir masura ma-i leziz-i mezkfır içün altı 
bin guruş mu'accele ve senevi otuz guruş icare-i 
müeccele tahsisiyle uhdelerine icarı husfısı bii takrir 
lede'l-istizan ol babda irade-i seniyye-i cenab-ı 
padişahi müte'allık ve şeref-sünfıh buyurılmış ve 
mu'accelesi olan altı bin guruş tesilm-i hazine-i Ev
kaf-ı hümaylin kılınmış aldığından ol vechile icab 
iden temessükinün tahriri zımnında Evkaf muhase
besinden fi 9 Şevval sene [ 12]76 tarihiyle bir kıt 'a  
ilm ü haberi vürud itmiş ve ber muceb-i ilm ü haber 
vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i cedid'i 
fazlasından olarak bir masura ma-i leziz-i mezkur ol 
mikdar mu 'accele ve icare-i müeccele ile müşarun 
ileyh Selim Paşa hazretlerinün uhdelerine icar olınup 
anlar dahi isticar ve kabül itmeğle ol vechile bir ma
sura ma-i leziz-i mezkur mahall-i mezkurda konağa 
cereyan itmek üzre müşarun ileyh hazretlerinün uh
desine defter-i vakf-ı şerlfde kayd olmarak zabt u 
tasanuflarını havi işbu cedid temessük tahdr ve ( . . .  ) 
temhiren i ' ta kılındı. 
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Fi 1 2  Şevval sene [ 1 ]276 [6 Mart 1 860] 

Beğoğlı'nda Cihangir mahallesinde Kumrılı soka
ğında yedi numrolu bir bab konak demnma cari bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Selim Paşa vefat 
idüp ma-i mezkür Mehmed Faik ve Halil ve Subhi 
beğler ile Fahrünnisa Emine Hanım'a ba'de' l-intikal 
Subhi Beğ'ün rub' hissesini b iraderi Halil Beğ 
bi ' 1-ve kale ve kendi hissesini bi' 1-asale ve Faik Beğ 
tarafından vekili İsma'il Beğ bi ' l-vekale ve Fahrün
nisa Hanım'un vekili Lami' Beğ bi ' l-vekale rızala
rıyla Mektubi-i sadr-ı ali kalemi müdiri mu 'avini 
sa'il.detlü Mehmed Asaf Beğ ibn-i Mehmed 
Bahaeddin'e ferağ. 

Fı 15 Mart sene [ 1]308 [27 Mart 1 892] 

16/35b!l Tophane sakinlerinden Ahmed Nazif 
Efendi 'den varisine intikal eden Sultan I. Mahmud 
Han vakfina ait bir masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan merhum ve mağfı1run leh Sultan 
Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu hazretlerinün 
Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi cidarı ittisalinde mü
ceddeden bina ve ihya huyurdukları kütübhiine-i 
vala ve imaret-i amire ve hayrat-ı saireleri vakfı 
mülhakatından ve vakıf-ı müşarun ileyhün valide-i 
macİdeleri merhüme ve mağfı1run leha Valide Sultan 
hazretlerinün Beğoğlı nam mahallde müceddeden 
bina ve ihya huyurdukları taksimine cari ma-i leziz 
tarikına Bağçe karyesi kurbında Valide havzı altında 
dere içinde Abdi Ketbuda'nun hafr itdirdiği abar-ı 
müteferrika ve lağmdan cem' u tahsil itdiği su yından 
müfrez olarak bir masura ma-i leziz katması mevcüd 
aldığından ma-i leziz-i mezkurun mutasarrıf-ı lahıkı 
Ahmed Nazif Efendi fevt olup ma-i mezkur kebire 
kerimesi Zekiyye Hanım'a intikal itmeğle muma 
ileyha dahi ma-i leziz-i mezküresini rızasıyla tara
fından alıara ferağa vekll o ldığı İsma 'll Ağa ibn-i 
Hasan ve Mehmed Ağa ibn-i Ali şehadetleriyle sabit 
olan Osman Efendi ibn-i Nu 'man bi 'l-vekale ma-i 
leziz-i mezkürun nısf masurasını Tophane'de F[i]ruz 
Ağa mahallesinde menziline cereyan itmek üzre Ha
fız Hasan Ağa ibn-i Osman'a ve nısf masurasını 
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Beşiktaş'da menziline cereyan itmek üzre el-Hacc 
İbrahim Ağa ibn-i Hasan'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ma-i leziz-i mezkürun nısf masurası Tophane'de 
Firı1z Ağa mahallesinde menziline cereyan itmek 
üzre Hasan Efendi ibn-i Osman'un zabtiyçün taraf-ı 
vakfdan başkaca bir kıt'a  temessüki virilmeğle nısf 
masura ma-i leziz dahi şehriyye altmış akçe icare 
ta 'yinle ınılma ileyh el-Hacc İbrahim Ağa'nun 
Beşiktaş'da menziline cereyan itmek üzre virilen 
temessük kayd alındı. 

Fi 23 L sene ı 257 [8 Aralık ı 84ı ]  

Mılma ileyh el-Hacc İbrahim Ağa fevt olup ma-ı 
mezkılr kebir mahdılmı İlyas Beğ'e ba'de'l-intikal 
ınılma ileyh dahi intikalen mutasarrıf aldığı nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkılrı dört hisse i ' tibariyle üç 
rub ' hissesi kurena-yı hazret-i şehriyariden izzetlü 
el-Hacc Mehmed Beğefendi'ye ve bir hissesi dahi 
mir-i ınılma ileyhün halilesi Emine Hanım ibnet-i 
Sena'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkılr 
kema kan mahall-i kadimine cereyan itmek üzre 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı gurre-i Receb sene ı 273 [26 Şubat ı 857] 

Nısf masura ma-i lezize dört hisse i ' tibariyle üç his
sesine ınılma ileyh Mehmed Beğ ve bir hissesine 
Emine Hanım mutasarrıf olup rızalarıyla kurenii-yı 
hazret-i şehriyariden Manastırlı izzetlü Mehmed 
Beğefendi'ye ferağ. 

Fi 23 Ra sene [ 1 ]28ı  [26 Ağustos 1 864] 

Nısf masura ma-i mezkılr taraf-ı hazret-i piidişahiden 
kurena-yı şahaneden muhrec Ziver Beğefendi'ye 
ihsan-ı şahane buyurılmış olmağla mir-i ınılma ileyh 
uhdesine kaydı icra alındı. 

Fi ı 7 Receb sene [ ı 2]82 [5 Aralık ı 865] 

Ma-i mezkılr taraf-ı eşref-i şahaneden Muzika-i hü
mayfin binbaşılarından Aziz Efendi'ye ihsan-ı şahane 
buyurıldığından kaydı tesviye alındı. 

Fı 2 Cumiide' l-ahire sene [ ı 2]83 [ ı  ı Ekim 1 866] 

Mfima ileyh Aziz Beğ fevt olup ma-i leziz-i mezkılr 
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bir nefer kebire kerimesi Fatıma Hanım'a intikali 
i cra. 

Fı 3(?) Za sene [ 1 2]95 [30 Ekim 1 878] 

Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde Acıçeşme 
sokağında kırk iki numrolu konak derfinına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatıma Hanım 
ibnet-i Aziz Beğ'ün vefatıyla dört nefer evladından 
bir neferi Hadice Tahsine Hanım bila veled vefat 
itmeğle rub ' hissesi mahlfil olarak ma'ada üç nefer 
eviadı sağir Aziz Mahmud Beğ ve sa[d]riyye 
mürahika kızı Asiye Hadice ve sağTre kızları Ayişe 
Münife Hanım'a ba 'de' I-intikal mezburandan Aziz 
Mahmud Beğ ve Asiye Hadice Hanım'un hisselerini 
ba hüccet-i şer 'iyye pederleri Ahmed Beğ ibn-i Os
man ve Ayişe Münife Hanım'un hissesini pederi 
Ahmed Süreyya Beğ bi ' l-vesaye cem'an üç rub ' his
seyi iki hissesini mekteb-i sultani şakirdanından Ali 
Rıza Beğ ibn-i Osman'a ve bir hissesini muma 
ileyhün halası Dilberaki Kalfa ibnet-i Abdullah'a 
ferağ. 

Fı 6 Kanun-ı sani sene [ 1 ] 306 [ 1 8  Ocak 1 89 1 ]  

16/35b/2 İbrahim İbiş Ağa 'dan varisine intikal e
den Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
ihyasına muvaffak olduklan Bend-i cedid'leri ma-i 
lezizinden nısf masura ma-i lezize mutasamf olan 
İbrahim İbiş Ağa fevt olup ma-i mezkur sulbi kebir 
oğlı Hasan Beğ'e ba'de' l-intikal muma ileyh Hasan 
Beğ dahi nısf masura ma-i lezizi47 mezkurı hüsn-i 
rızasıyla Mabeyn-i hümayı1n müşiri devletlü übbe
hetlü Rıza Paşa hazretlerinün vekil-i hardık hıdme
tiyle müftehir İsma 'il Efendi ibn-i Ahmed'e feragat 
ve kasr-ı yed idüp ma-i leziz-i mezkur [mahall-i] 
kadimi olan menzilden munkatı ' olarak m uma ileyh 
İs ma 'il Efendi'nün kasaba-i Beşiktaş'da Sinan Paşa 
mahallesinde münasib meslekden ifraz ile cereyan 
eylemek üzre ol vechile nısf masura ma-i lezize be-

47 ma-i lezlz-i 
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her şehr otuz akçe icare-i müeccele ta 'yin kılınarak 
defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd olınmağla ha
miş-i temessük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 1 6  M sene [ 1 ]259 [1 7 Şubat 1 843] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan mCıma ileyh 
Osman Efendi ibn-i Ahmed fevt olup nısf masura 
ma-i leziz-i mezkCır üç nefer kebir ve kebire evladı 
Salih ve Mustafli efendiler ile Sıddika Hanım'a 
ba'de' l-intikal evlad-ı mCıma ileyhim dahi mutasarrıf 
oldukları nısf masura ma-i leziz-i mezkCırı kema kan 
mahall-i kadimine cereyan itmek üzre harem-i hü
mayCın hademelerinden All Efendi ibn-i el-Hacc 
Mehmed'e yedi bin beş yüz guruşa ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile icare-i kadimesinün nizamma tev
fikan senevi on beş guruşa bi' l-iblağ defter-i vakf-ı 
şerifde muma ileyh All Efendi'nün uhdesine kayd 
olınmış olmağla virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle dahi kayd olındı. 

Fı 2 1  C sene [ 1 ]285 [8 Ekim 1 868] ve fi 26 Eylül 
sene [ 1 ]284 [8 Ekim 1 868] 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde Yeni
çeşme sokağında otuz numrolu menzil derunına cari 
nısf masura ma-i lezize mutasamf olan harem-i hü
mayCın hademelerinden All Efendi ibn-i el-Hacc 
Mehmed'ün veflitıyla terk eylediği üç nefer evladı 
Maliyye ketebesinden Ahmed Cemal ve Bab-ı seras
keri ketebesinden Mehmed Tevfik efendiler ve sağı
re Cemile Hanım'a ba'de' l-intikal muma ileyha Ce
mlle Hanım'un sülüs hissesi uhdesinde ibka olmarak 
kusur sülüsan hisselerini muma ileyhima Ahmed 
Cemal ve Mehmed Tevfik efendiler rızalarıyla dört 
hisse tertibiyle iki hissesini İsma'll Burhaneddin ve 
birerden iki hissesini Ahmed Şükri ve İbrahim 
Tevfik beğler evlad-ı İsmet Paşa hazretlerine ferağ. 

Fi 24 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 3 1 0  [26 Ekim 1 894] 

Sülüs hisse mutasamfesi Cemlle Hanım ibnet-i 
Ali'nün hissesini ferağa ba hüccet-i şer' iyye vekili 
biraderi Mehmed Tevfik Beğ bi' l-vesaye diğer sülüs 
hisse mutasamfı İsma 'll Burhaneddin Beğ ile diğer 
sülüs hisse mutasamfları Ahmed Şükri ve İbrahim 
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Tevfik beğlere ferağ. 
Fi 24 Kanun-ı evvel sene [ 1 ] 3  1 0  [5 Ocak 1 895] 

16/35b/3 Mehmed Ağa 'nın vefatıyla mahlul kalan 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet serahanun evkaf-ı şerifesinden Bağçe karye
sinde bina ve ihyasına muvaffak oldukları Bend-i 
kebir'lerinden Beğoğlu'nda vakı' makseme cari ma-i 
lezizinden beher şehr on beş akçe icare-i müeccele 
ile nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed 
Ağa'nun bila veled vefatı vukii' bulmış ve ma-i le
ziz-i mezkure mahlfilen canib-i vakf-ı şerife aid ve 
riici' almış o ldığından nısf masura ma-i leziz-i 
mezkurenün yedi yüz elli guruş mu' accele ile 
Beşiktaş'da Maçka nam mahallde kain mutasarrıf 
aldığı hanesine icra itdirmek üzre Milbeyn-i hüma
yfin hademelerinden Mehmed Emin Efendi bin 
Ahmed tatibi bulınmış olmağla mucebince nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkure defter-i vakf-ı şerifde 
muma ileyh uhdesine kayd alınmış aldığından işbu 
mahalle dahi kayd alındı . 

Fi 8 Za sene [ 1 ]259 [ 1  Aralık 1 843] 

Nısf masura ma-i lezize Şeyhülharem-i esbak Hacı 
Emin Paşa hazretleri mutasarrıf iken fevt olup sekiz 
nefer evlildlarına ba'de' l-intikal ancak bir neferi 
Mustafa Beğ mutasarrıf aldığı sümün hisse ma-i 
lezizini Emine Hanım ibnet-i Dilaver Paşa'ya fı 5 
Teşrin-i sani sene [ 1 ] 297 tarihiyle ferağ alınmış 
olmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Nısf masura ma-ı lezizün surnun hissesine 
mutasarrıfe olan Saliha Hanım ibnet-i Hacı Emin 
Paşa mutasarrıfe aldığı sümün hisse-i ma-i mezkurı 
diğer sümün hisse mutasarrıfesi üveği validesi 
Emine Hanım ibnet-i Dilaver Paşa'ya ferağ itmeğle 
bu suretde nısf masura ma-i lezizün iki sümün 
hissesinün zabt u tasarrufını havi virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 25 Kanun-ı sani sene [ 1 2]99 [6 Şubat 1 884] 
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Nısf masura ma-i lez!zün surnun hissesine muta
samfe olan Halime Hanım ibnet-i Emın Paşa hisse-i 
mezkı1reyi diğer iki hisse mutasarrıfesi üveği valide
si Emine Hanım ibnet-i Dilaver Paşa'ya kat' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakan! işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 8 Eylül sene [ 1]300 [20 Eylül 1 884] 

16/35b/4 Şerife Ayşe Sıdıka Hanım 'ın Beşiktaş 'da
ki evine bağlanmak üzere Hurşid Ağa 'ya ferağ etti
ği Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yanm masu
ra suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

Merhı1me ve mağfı1run leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün müceddeden binasına muvaffak olduk
lan bendieri civarında konlık içinde müteveffa Ha
san Tahsin Efendi'nün ihyasına muvaffak oldığı 
katmadan hasıl olan üç masura bir çuvaldız ma-i 
lez!zden nısf masura bir çuvaldız ma-i lez!z hakk-ı 
mecra olarak vakf-ı hazret-i müşarun ileyhaya terk 
ile baki kalan iki buçuk masura ma-i lez!zi bend-i 
mezkı1r civarında Atık Valide havzı p!şgahında sal
ma olarak müceddeden inşa eyledükleri çeşmeye 
icra andan önündeki maslakdan cereyan ile vakıfe-i 
hazret-i müşarun ileyhanun bendi lağmına ilhak 
olınarak müsteğallat-ı vakf-ı şer!fden olmak üzre 
zikr olman ma-i lez!z-i mezkı1rdan kanavatma te
be 'iyyetle beher şehr yiğirmi iki akçe buçuk akçe(?) 
icare-i müeccele ile bir kıt 'a  temessük mı1cebince üç 
çuvaldız ma-i lezıze mutasamf olan şerıfe Ayişe 
Sıdd!ka Hanım ibnet-i Hasan Tahsin Efendi beher 
şehr on beş akçe icare-i müeccele ile nısf masura 
ma-i lez!zi yedinde olan temessükinden ifraz idüp 
hüsn-i rızasıyla Hı1rş1d Ağa ibn-i Abdullah'a feragat 
ve kasr-ı yed itmeğle nısf masura ma-i lez!z-i mez
kı1r mı1ma ileyh Hı1rş1d Ağa'nun Beşiktaş'da men
ziline cereyan itmek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen 
temessük kayd olındı. 

Fı gurre-i R sene 1 258  [ 1 2  Mayıs 1 842] 

Mı1ma ileyh Hı1rş1d Ağa ibn-i Abdullah tarafından 
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ketebeden Hasan Efendi ve te be' adan Ahmed Efendi 
ihbarlarıyla vekil olan Cünüb(?) Ahmed Ağa ma-i 
mezkurı bi'l-vekale hüsn-i rızasıyla Galata'da Emek
yemez mahallesinde menziline İcra olmmak üzre 
el-H�icc Hafız Mehmed Eşref Efendi ibn-i Musta
fa'ya feragat ve kasr-ı yed itmeğle nısf masura ma-i 
leziz-i mezkurun kadimi olan Beşiktaş'da menzilden 
munkatı ' olarak m uma ileyh Mehmed Eşref 
Efendi'nün menziline icra olmmak üzre zabt u tasar
rufına izn virilüp defter-i vakf-ı şerifde uhdesine 
kayd olınmağla ma-i mezkUrun asıl kaydı Taksim 
hıdmetine kayd alınmış aldığından işbu mahalle şerh 
virildi . 

Fi 29 Za sene [ ı2]59 [22 Aralık ı 843] 

Galata'da Emekyemez mahallesinde Yanıkkapu cad
desinde kırk üç numrolu haneye cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf el-Hacc Mehmed Eşref Efendi 
ibn-i Mustafii'nun vefiitıyla üç nefer eviadına 
ba'de' l-intikal ve kable'l-icra bir neferi Osman Nuri 
Efendi bila veled vefat iderek sülüs hissesi 
mahlulinden fi ı 5  Teşrin-i sani sene [ ı ] 285 tarihinde 
teslim-i hazine-i Evkaf-ı hümayfin kılındığı yedinde 
bulınan m ez ad kaimesinden anlaşılan mu' accele ile 
biriideri Hafız Tahsin Efendi'ye tefviz ve icar alın
mış ve sülüsan hissesi dahi müteveffii-yı muma ileyh 
el-Hacc Mehmed Efendi'nün diğer iki nefer malı
duını Der-sa'adet senedat tedk1k şu'besine me'mur 
muma ileyh Hafız Tahsin Efendi ile Taşra senedat 
kalemi hulefiisından Mustafii Hayri Beğ intikiilen 
mutasarrıf oldığı sülüsan hisseleri ki cem'an yarım 
masura ma-i lezizi mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac 
Kurıçeşme mahallesinde ve caddesinde seksen do
kuz numrolu sahilhaneye cereyan itmek üzre kure
na-yı hazret-i şehriyariden atufetlü Arif Beğefendi 
hazretleri ibn-i Ca ' fer Beğ'e ferağ. 

Fi 25 Teşrin-i evvel sene [ ı  ]3 ı 7 [7 Kasım ı 90 ı ]  

Cedid Beşiktaş defterinün27'inci sahifesine kayd 
idilmişdür. 

Fl 22 Şubat sene ı337 [22 Aralık ı n ı ]  
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16/36all Ahmed Efendi 'nin Beznıialenı vakfından 
kiralayıp Maçka 'daki evine bağlattığı yarını masu
ra suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

Mehd-i ulya-yı saltanat dürr-i şevket-i aliyyetü'z-zat 
safiyyetü' s-sıffit devletlü ismetlü Bezmüilem Sul
tan-ı aliyyetü' ş-şan efendimüz hazretlerinün kasa
ba-i Beşiktaş'da Maçka nam mahallde vakı ' li 
vechi' llahi te'ala bina ve ihyasına muvaffak oldukla
rı çeşme-i hayat-bahşalarında(?) baş hademeleri Ah
med Efendi'nün çeşme-i mezbur civarında kain ha
nesine cereyan itmek üzre yarım masura ab-ı lez!z 
inayet ve ihsan buyurılmış ve ol vechile ab-ı mezkur 
içün hakk-ı mecra olarak yevmi bir akçe icare-i mü
eccele-i misliyye bi ' t-takdir efendi-i muma ileyhün 
zabt u tasarrufiyçün virilen temessük kayd olındı. 

F1 23 Receb sene 1 258  [30 Ağustos 1 842] 

Nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan muma ileyh 
Ahmed Efendi mutasarrıf oldığı ma-i lezizi harem-i 
hümayündan muhrec iffetlü Feleksu(?) Hanımefen
di'ye ferağ-şode. 

Fı 29 Receb sene [ 1 ]272 [5 Nisan 1 85 6] 

Nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıfe olan Feleksu(?) 
Hanımefendi ma-i mezkürı mahall-i kadimi olan 
Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde yiğirmi se
kiz numrolu konağa cereyan itmek üzre devletlü 
Edhem Paşa hazretlerinün dadısı Huriyye Hanım 
bint-i Abdullah'a ferağ ve icaresi hadd-i nizarnisine 
iblağ idilmeğle işbu mahalle şerh virildi. 
F1 12 Ramazan sene [ 1 2]85 [27 Aralık 1868] ve fi 
14 Kanun-ı evvel sene [ 1 2]84 [26 Aralık 1 868] 

Nısf masura ma-i lez!z-i mezkür cari oldığı konak ile 
beraber muma ileyhft Huriyye Hanım ferağından 
hala serir-ara-yı hilafet-i uzma ve zinet-bahşa-yı sal
tanat-ı kübra es-sultan ibnü' s-sultan es-Sultan Abdü
laz!z Han edama' llahu te 'ala eyyame mülkihi ve 
nasarahfi ila ahiri 'd-deveran efendimüz hazretleri 
nam-ı şevket-ittisarnma kayd olındı . 

F1 2 1  Şevval sene [ 12]9 1 [ 1  Aralık 1 874] ve fi 1 8  
Teşrin-i sanı sene [ 12]90 [30 Kasım 1 874] 
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Hazine-i hassa-i şahane nezaret-i celilesinden varid 
olan fi 25 Mart sene [ 1 ]302 tarihli tezkirede hazine-i 
müşarun ileyhada mevküf sulardan bir masurası 
kurena-yı sani-i hazret-i padişahi sa'adetlü Hacı Ali 
Beğefendi hazrederine ihsan buyunldığından ve se
nedi irsal kılındığından kaydiarınun tashihi Senedat-ı 
umumiyye idaresinün fi 10  Nisan sene [ 1 ]302 tarihli 
tezkirede bildirilmiş ve diğer nısf masura ma-i 
lezizün kaydı tesviye alındığı gibi işbu nısf masura 
ma-i lezizün dahi müşarun ileyh Hacı Ali Beğefendi 
hazrederine kayd olmarak virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 10 Nisan sene [ 1 ]302 [22 Nisan 1 886] 

Otuz dört numrolu varakda diğer nısf masurası 
mukayyeddür. 

16/36a/2 Hacı Ahmed Ağa 'dan varisine intikal e
den Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait yarım ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Merhume ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün ihyasına muvaffak olduk
ları imaret-i amire ve türbe-i şerife ve sebil-i latif ve 
mekteb-i münife ve kasaba-i Hasköy'de Hu[m]bara
cıyan kışlası derlinında vakı ' cami' -i şerif-i mu 'alla 
ve hayrat-ı saireleri evkafı musakka:ffitından hamiş-i 
temessükde muharrer nısf masura ma-i lezize muta
samf el-Hacc Ahmed Ağa bin Hüseyin fevt olup 
sulbi kebir oğlı Ömer Beğ'e hasbe 'l-ade ve 
ba'de' l-intikal muma ileyh Ömer Beğ pederinden 
müntakıl mutasamf aldığı nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfırı hüsn-i rızasıyla Hadice Hanım ibnet-i Meh
med ile kerimesi Halide Hanım ibnet-i Mustafa'ya 
feragat ve kasr-ı yed itmeğle beher şehr on beş akçe 
icare-i müeccele ta 'yinle ma-i mezkur kadimi 
vechile Kılıç Ali'de Fısdıklı konak dimeğle ma'rfıf 
menziline cereyan eylemek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde muma. ileyhimanun uhdelerine kayd alınmış 
aldığından hamiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd 
o lındı. 

Fi 2 B(?) sene 1 260 [ 1 8  Temmuz 1 844] 
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Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Cedid mahallesinde 
Postayalı caddesinde bir nururo ile murakkam men
zile cari nısf masura ma-i lezize Hadice Hanım bint-i 
Mehmed ile kerimesi Hallde Hanım ibnet-i Mustafa 
mutasarrıflar iken milma ileyha Hadice Hanım 
müteveffiye olup hissesi üç nefer kerimeleri Rabibe 
ve Züleyha ve mezbilre Hallde hanımıara ba'de'l-in
tikal mezbilre Züleyha Hanım dahi muahharan müte
veffiye olup ma-i mezkilrda olan hissesi iki nefer 
kebir evlildı Mehmed Salim Efendi ile kerimesi 
Hadice Şahende(?) Hanım'a ba'de' l-intikal ve mez
bilre Hallde Hanım dahi müteveffiye olup kadimen 
ve intikiilen ma-i mezkilrda olan hissesi kebire keri
meleri Fatıma Şeref ve Halisa hanımıara ba'de' l-in
tikal evliid-ı milma ileyhimden Rabibe Hanım ve 
Mehmed Salim Efendi hisselerini bi' z-zat ve 
mezbfue Hadice Şahende(?) Hanım tarafından Ömer 
Efendi ibn-i Hüseyin bi' l-vekale hissedar ve müşte
rekleri ınılma ileyha Halisa ve Fatıma Şeref hanımla
ra mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
intikiilen ve şiraen ber veeh-i münasafe uhdelerine 
kayd olarak virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi 14 Zi ' l-ka'de sene 1 290 [4 Ocak 1 874] 

N ı sf masura ma-i lezize Hac ce Halisa ve Fatıma Şe
ref hanımlar mutasarrıflar iken milma ileyhima cari 
aldığı menzil ile beraber ma-i mezkiln Yahya Efendi 
dergah-ı şerifi bulerasından ey-Şeyh Hasan Hüsni 
Efendi ve zevcesi Şerife Ümmülhayr Dervişe Hanım 
bint-i eş-Şeyh İbrahim Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakani işbu ma
halle kayd alındı. 

Fi 1 8  Haziran sene [ 1 2]99 [30 Haziran 1 883] 

16/36a/3 Seyyid Hacı Hafiz Mehmed Emin Efen
di 'den varisine intikal eden Nişantaşı 'ndaki kona
ğına bağlı Sultan I. Mahmud Han vakfina ait ya
rım masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretlerinün vakf-ı şerifi mülhakatından 
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vakf-ı müşarun ileyhün valideleri merhilme ViHide 
Sultan tabet seraha hazretlerinün Beğoğlı'nda bina 
ve inşa buyurmış oldığı taksimi ma-i lezizi fazla
sından olarak bir kıt 'a  temessük mantilkınca nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hacc Nazif 
Efendi nısf masura ma-i lezizi şehriyye otuz akçe 
icare ile Vişnezade mahallesinde konağına cereyan 
itmek üzre rızasıyla hala imam-ı sani-i hazret-i 
cihandari fazlletlü semahatlü efendi hazretlerine fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle yedinde olan temessüki ahz 
ve battalda keşidesiyle canib-i vakfda hıfz olmarak 
nısf masura ma-i leziz şehriyye otuz akçe icare ile 
defter-i vakf-ı şerifde milma ileyh es-Seyyid el-H�kc 
Hafız Mehmed Emin Efendi ibn-i Mustafa Efendi 
uhdelerine kayd olmarak zabt u tasarrufını havi işbu 
müceddeden virilen temessük kayd olındı. 

Fi 23 Ca sene 1 260 [ 1 0  Haziran 1 844] 

Mfima ileyh es-Seyyid el-Hacc Hafız Mehmed Emin 
Efendi fevt olup mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i 
leziz-i mezkilr üç nefer eviadları Hilmi Efendi ve 
Ayişe Sıddika ve Mehmed Sıdki Efendi'ye eslasen 
ba'de' l-intikal mfima ileyhimden Hilmi Efendi ve 
Ayişe Sıddika Hamm bila veled vefat itmeleriyle 
ma-i mezkfirda olan sülüsan hisseleri mahlfil ve 
canib-i vakfa aid ve raci ' olmağla lede'l-müzayede 
ba kaime-i mezkilr bin beş yüz guruş mu'accele ile 
hissedarı mfima ileyh Mehmed Sıdki Efendi'ye icar 
olmdığı ve bu cihetle nısf masura ma-i leziz-i mez
kfirun sülüs hissesi pederi müteveffa-yı milma 
ileyhün intikalinden ve sülüsanı dahi hissedar ve 
karındaşları muma ileyhimanurı mahlilllerinden 
milma ileyh Mehmed Sıdki Efendi uhdesine kayd 
olınmış olmağla şerh virildi. 

Fi 24 Ra sene 1 274 [ 1 2  Kasım 1 857] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sivas divan 
temyiz reisi faziletlü Mehmed Sıdki Efendi ibn-i 
es-Seyyid Mehmed Emin tarafından ma-i mezkilrı 
ferağa ba hüccet-i şer'iyye vekili Hüseyin Ağa ibn-i 
Abdi bi' l-vekale hala serir-ara-yı hilafet-i uzma ve 
zinet-bahşa-yı saltanat-ı kübra şevketlü kudretlü 
mehabetlü azametlü padişahımuz es-sultan ib
nü' s-sultan es-Sultan Abdülaziz Han edama' llahu 
te 'aUJ. eyyame mülkihi ve nasarahfi ila alıiri 'd-deve
ran efendimüz hazretlerinün uhde-i me 'ali-udde-i 
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cenab-ı mülükanelerine olarak yedi bin beş yüz 
guruşa kat' iyyen ferağ. 

Fi 1 0  Ramazan sene [ 1 2]9 1  [21 Ekim 1 874] 

Fi 19 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 300 tarihi ve yetmiş beş 
numrolu Evkaf-ı hümayün nezaret-i eelllesinden 
varid olan tezkirede kurena-yı cenab-ı şehriyariden 
sa 'adetlü Emin Beğefendi'nün Nişantaşı'nda vakı ' 
konağına Hazine-i hassa-i şahanede mevküf sulardan 
yarım masura suyun icrasıyla senedlerinün mCıma 
ileyh narnma tanzimi irade-i seniyye-i hazret-i 
padişahi iktiza-yı eelilinden idüği Mabeyn-i hüma
yün başkitabet-i celilesinden ba tezkire vukü' bulan 
iş 'ar üzerine hazine-i nezaret-i celilesinden bildiril
diği ve Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfından uh
de-i seniyyede bulınan yarım masura suyun hazine-i 
müşarun ileyhada olan sened-i atikı leffen gönderil
diği beyanıyla sened-i cedidün tanzim ve irsali be
yan ve iş 'ar buyurılmış ve ber muceb-i irade-i seniy
ye mir-i muma ileyh narnma olarak sened-i hakanisi 
tanzim ve takdim kılınmış olmağla ber muceb-i 
müzekkire işbu kayd mir-i muma ileyh narnma ola
rak tashih kılındı . 

Fi 1 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]300 [ 1 3  Aralık 1 884] 

16/36a/4 Mehnıed Sadık Ağa 'nın Mihrişah Va/ide 
Sultan vakfından kiraladığı yarını masura suyu 
Beşiktaş 'daki evine bağlattığına dair. 

Cennet-mekan merhume ve mağfCırun leha Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün evkaf-ı şeri
felerinden olmak üzre kendü bendierinde müretteb 
olup Beşiktaş dinibine cereyan iden ma-i lezizi bu 
def'a erbab-ı vuküf tarafından muvazene ve tahkık 
olındığına göre nısf masura ma-i leziz fazlası oldığı 
ve fazla-i mezkur müeccele ve mu 'accele ile talibine 
füruht olmması ez her cihet canib-i vakf-ı müşarun 
ileyhaya enfa' ve evla görünmiş aldığından malıru
se-i Galata'ya tabi' Beşiktaş kasabasında Kılıç Ali 
nam mahallde sakin Mehmed Sadık Ağa ibn-i Os
man Beğ(?) cennet-mekan Sultan Ahmed Han 
hazretlerinün evkaf-ı şerifesine ilhak buyurılan Ah
mediyye nam mahallde kain çeşmeleri ma-i lezizi 
fazlasından şehriyye otuz akçe icare ile ba temes-
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sük-i mütevelll mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i 
lezizi mahall-i mezkılrda kain hanesine cereyanında 
su'ubet oldığına binaen ma-i leziz-i mezkUrı canib-i 
vakf-ı celile terk ve teberru' birle mu'accelesine 
mukabil zikr olman müşarun ileyha Valide suyı faz
lasından yarım masura ma-i lezize şehriyye otuz ak
çe icare ile salifü'z-zikr mahall-i merkürnede vakı ' 
hanesine cereyan itmek üzre ınılma ileyh Mehmed 
Sadık Ağa Hilib bulınmış aldığından ol vechile ma-i 
leziz-i mezkılr ağa-yı muma ileyhe ber minval-i mu
harrer icar olmarak defter-i vakf-ı müşarun ileyhada 
uhdesine kayd olınmış aldığından müceddeden 
virilen temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 6 S sene ı 260 [26 Şubat ı 844] 

16/36bll Galip Beyefendi, Refia Talia Hanım ve 
Şerife Hadice Hanım 'm tasarruflarmda bulunan 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait bir masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Merhume ve mağfılrun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün evkaf-ı şerifelen mülha
katından hamiş-i temessükde muharrer bir masura 
ma-i lezizün sülüsanı Galib Beğefendi ve Refi'a Ta
li 'a  Hanım'un ve sülüs hissesi Şerife Hadice Ha
nım'un uhdelerinde iken muma ileyha Şerife Hadice 
Hanım mutasarrıf oldığı sülüs hissesini sağir oğlı 
Mehmed Neş'e Beğ'ün malından istidane ve kabz 
eylediği beş bin guruş deyni mukabelesinde sağir-i 
mezbura veraen ferağ itmiş ise de bu kerre meblağ-ı 
mezburı temamen eda vü teslim idüp Kısmet-i 
askeriyye mahkemesi canibinden vürud iden ilm ü 
haber mucebince sülüs hisse-i mezkfir mfima ileyha 
Şerife Hadice Hanım uhdesine ba'de' l-fekk mfima 
ileyh Galib Beğefendi'nün veratıyla mutasarrıf oldığı 
sülüs hissesi sağir mahdılmı Mehmed Ragıb Beğ'e 
ba'de'l-intikal sağir-i merkürnun validesi ve hisse-i 
mezkUresi[ ni] alıara ferağa ba hüccet-i şer' iyye 
me'zun Mesned Hanım bint-i Abdullah bi' l-vesaye 
ve mfima ileyha Şerife Hadice ve Refi 'a Tali' a  ha
nımlar dahi hisse-i şayi'alarını bi' l-asale mahall-i 
kadimine cereyan itmek üzre hüsn-i rızalarıyla mü
tevefra Şerif Mehmed Paşa halllesi Şemsinur Hanım 
bint-i Abdullah ile kerimesi Fatıma Hanım'[a] ber 
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veeh-i münasafe kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile ma-i mezkür mecra-yı kadi'mi olan Kaba
taş nam mahallde kain sahilhaneye cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şeri'fde müma ileyhimanun uh
delerine kayd olınmış olmağla zabt u tasarruflarını 
havi' virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı 6 Zi' l-ka'de sene [ 1 ]289 [6 Ocak 1 873] ve fi 25 
Kanün-ı evvel sene [ 12]88 [6 Ocak 1 873] 

Bir masura ma-i lezi'zün nısfına mutasarrıfe olan 
Şemsinur Hanım ibnet-i Abdullah'un Mısır'da bulın
masına mebni vekili Ali Şerif Paşa hazretlerinün ba 
hüccet-i şer' iyye vekili bulınan Papayan Artin Ağa 
bi' l-vekale rızasıyla Yaver-i ekrem-i hazret-i şehri
yari devletlü Mehmed Fuad Paşa hazretlerine ferağ. 

Fi' 7 Ağustos sene [ 1 ]307 [ 19  Ağustos 1 89 1 ]  

16/36b/2 Galip Beyefendi, Rejia Talia Hanım ve 
Şerife Hadice Hanım 'ın tasarruflarında bulunan 
Sultan II. Mahmud Han vakfina ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Sultan Mah
mud Han-ı Gazi' tabe serahu hazretlerinün malıruse-i 
Galata muzaratından Bağçe karyesi nam mahallde 
vakı' ihyasına muvaffak oldukları Havz-ı kebir'ün 
mecrası kurbın da Silalışör-i hazret-i şehriyari sa' a
detlü Yusuf Ağa'nun müceddeden hafr ile kanavat ü 
müsennat-ı vakfa icra eylediği ma-i lezizden yarım 
masura ma-i leziz üç hisse i 'tibariyle bir hissesi 
esbak Konya valisi mütevefra Ragıb Paşa halilesi 
Şerife Hadi'ce Hanım bint-i Selim Efendi'nün ve iki 
hissesi dahi müşarun ileyhün kerimesi Tali ' a  Hanım 
ve Galib Beğ mutasarrıflar iken müma ileyha Şerife 
Hadi'ce Hanım mutasarrıfe oldığı bir hissesini bun
dan akdem sağır Mehmed Neş 'e Beğ'e ferağ idüp bu 
kerre Kısmet-i askeriyye mahkemesi canibinden 
mevrüd ilm ü haber mücebince hisse-i mezküre sa
hibe-i evveli müma ileyha Şerife Hadice Hanım uh
desine ba'de'l-fekk ve müma ileyh Galib Beğ'ün 
veratı vukü' ıyla hisse-i mezküresi sağır mahdümı 
Ragıb Beğ'e ba'de' l-intikal sağir-i müma ileyhün 
validesi ve hisse-i mezküresini ahara ferağa ba hüc-
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cet-i şer' iyye me'zfın olan vasiyyesi Mesned Hanım 
bint-i Abdullah bi' l-vesaye ve mfıma ileyhima Şerife 
Hadice ve Tali ' a  hanımlar dahi hisse-i şayi' alarını 
bi' l-asale nısf masura ma-i mezkfırı rızalarıyla mec
ra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre müte
veffa Şerif Mehmed Paşa halilesi Şemsinur Hanım 
bint-i Abdullah ile kerimesi Fatıma Hanım'a ber 
veeh-i münasafe kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkfır ber min
val-i muharrer mfıma ileyhimün kat ' iyyen ferağla
rından mfıma ileyhima Şemsinfır ve Fatıma hanım
larun münasafeten defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine 
kayd olmmak üzre zabt u tasarruflarını havi virilen 
hamiş:-i temessük kayd alındı. 

Fı 6 Zi 'l-ka'de sene [ 1 ]289 [6 Ocak 1 873] ve fi 25 
Kanun-ı evvel sene [ 1 2]88 [6 Ocak 1 873] 

Nısf masura ma-i lezizün nısf hissesine mutasarrıfe 
olan Şemsinfır Hanım ibnet-i Abdullah'un Mısır'da 
bulınınasma mebni vekili Ali Şerif Paşa hazretle
rinün bil hüccet-i şer'iyye vekili bulınan Papayan 
Artin Ağa bi' l-vekale rızasıyla Yaver-i ekrem-i haz
ret-i şehriyari devletlü Mehmed Fuad Paşa hazrede
rine ferağ. 

Fi' 7 Ağustos sene [ 1 ]307 [ 1 9  Ağustos 1 89 1 ]  

16/36b/3 Galata kadısı Mehmed Emin Beyefen
di 'nin Hacı Mustafa vakfından kiraladığı bir ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Tophane'de Fındıklı nam mahallde kain Silahdar 
Paşa merhfımun hayr[atına] cari olan çeşmelerine 
cereyan eylemek üzre ashab-ı hayratdan el-Hacc 
Mustafa merhfımun Dolmabağçe kurbında Karaabah 
nam mahallde bundan akdem hafr itdirdiği bi'r-i 
ma-i lezizün dolab ile idare ve çeşme-i merküma 
icra olmmak üzre vakf eylediği nüküdı mürür-ı 
zernan ile zayi ' ve dolab i 'm�H ve idaresi bi'l-kül
liyye mu'attal oldığına binaen mahall-i mezkfırda 
bacalar hafrile tedarük eylediği nısf lüle ma-i leziz 
ve bi 'r-i merkürndan dahi kadimi hasıl olan nısf lüle 
su ki benüm tedarük eylediğüm ma-i leziz ile 
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cem'an erbabı ihbariyle ternam bir lüle ma-i leziz 
olup hasbeten li' llahi te 'ala müşarun ileyh Silahdar 
Paşa merhGmun çeşmesine bir masurası icra ve iki 
masurası dahi mahall-i merkürnda makabir-i müsli
min civarında müceddeden malumla bina eylediğüm 
çeşmeye cereyan idüp mürGr-ı zernan ile kanavatma 
hal el gel ür ise canib-i vakfumdan ta 'mir ü termim 
olmmak cümle-i şerayıtumdan olup ve çeşme-i mer
kürndan mikdar-ı kiraye ma-i leziz nef'an li ' l-vakf 
talibine fiirGht olmmak dahi vakfıyye-i ma 'mfilun 
biham şeriiyıtından oldığma binaen kasaba-i Fmdıklı 
m uzaratından Kabataş nam malıall de vakı ' Kapu 
ağası katibi Hüseyin Efendi vakfından bi' l-icareteyn 
bir bab sahilhaneye mutasarrıf olan sabık Galata 
kadisı Mehmed Emin Beğefendi hazretleri bir masu
ra ma-i lezize talib ve ragıb olup canib-i vakf-ı 
müşarun ileyhe icar alınarak muahharan müşarun 
ileyhün veratıyla ma-i mezkur tedavül-i eyadi ile üç 
hisse i 'tibariyle bir hissesi Galib Beğ ve diğer bir 
hissesi Refi'a Tali 'a  Hanım'un ve diğer bir hissesi 
dahi Hadlee Hanım'un taht-ı tasarruflarında iken 
muma ileyh Hadice Hanım mutasarrıfe oldığı bir 
hissesini bundan akdem sağır oğlı Mehmed Neş'e  
Beğ'e vefaen ferağ idüp bu def'a Kısmet-i askeriyye 
mahkemesi canibinden mevrGd ilm ü haber milce
bince meblağ-ı mezbur sağır-i merkürnun sandığma 
teslim kılınmış olmağla ol vechile hisse-i mezkur 
sahib-i evveli Şerife Hadice Hanım uhdesine 
ba'de'l-fekk muma ileyh Galib Beğ fevt olup hissesi 
sağır oğlı Mehmed Ragıb Beğ'e ba'de' l-intikal sa
ğır-i muma ileyhün validesi ve hisse-i mezkGresini 
alıara ferağa ba hüccet-i şer' iyye vasiyyesi Mesned 
Hanım bi' l-vesaye ve muma ileyhima Şerife Hadlee 
ve Tali 'a  hanımlar dahi hisse-i şayi 'alarını bi 'l-asaıe 
rızalarıyla mütevef!a Şerif Mehmed Paşa halilesi 
Şemsinur Hanım bint-i Abdullah ile kerimesi Fatıma 
Hanım'a ber veeh-i münasafe kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eylediğinden bir masura ma-i mezkurun 
ber minval-i muharrer intikal ve ferağı bi ' l-icra mu
ma ileyhima Şemsinur ve Fatıma hanımlarun 
münasafeten defter-i vakfda uhdelerine kayd alına
rak zabt u tasarruflarını havi virilen hamiş-i temes
sük kayd olındı. 

Fl l 1 L sene [ 1 ]289 [ 1 2  Aralık 1 872] ve fi 30 Teş
rin-i sani sene [ 1 2]88  [ 1 2  Aralık 1 872] 
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Bir masura ma-i lezizün nısf hissesine mutasamfe 
olan Şemsinur Hanım ibnet-i AbdulHih'un Mısır'da 
bulınınasma mebni vekili bulınan Şerif Ali Paşa haz
retlerinün ba hüccet-i şer' iyye vekili bulınan Papa
yan Artin Ağa bi' l-vekale rızasıyla yaveran-ı haz
ret-i şehriyariden devletlü Mehmed Fuad Paşa haz
retlerine ferağ. 

Fi 7 Ağustos sene [ 1 ]307 [ 1 9  Ağustos 1 89 1 ]  

16136b/4 Tophane sakinlerinden Mehmed Tevfik 
Efendi 'nin kızına ferağ ettiği Mihrişah VaZide 
Sultan vakfina ait yarım masııra suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhilme ve mağfilrun leha Mihrişah Valide Sultan 
vakfından olup Tophane'de Ayas Paşa mahallesinde 
Çiftevav sokağında yedi nurnrolu menzile diri nısf 
masura ma-i lezizün sülüs hissesine mutasamf olan 
Mehmed Tevfik Efendi vefatma değin bakmak şar
tıyla menzil miyanında kerimesi Ayişe Halide 
Hanım'a kat ' iyyen ferağ itmeğle virilen sened-i ha
kani kayd olındı. 

Fı 3 Mart sene [ 1 ] 309 [ 1 5  Mart 1 893] 

Nısf masura ma-i leziz Salih Efendi bin İsma'il uh
desinde iken fevt olup üç nefer evladından bir neferi 
Hüseyin Hüsni Efendi'ye ba'de' l-intikal anun dahi 
vefiitıyla malıdilını Mehmed'[e] ba'de 'l-intikal fera
ğından Tophane-i amire jumal odası kerebesinden 
müteka' id Mehmed Efendi bin Ali'ye 10  Teşrin-i 
evvel sene [ 1 2]97 tarihinde ferağ alınarak sened-i 
hakanisi virildiği anlaşılmış ve kayd-ı atikı bulma
mayarak yalnız mezkilr hissenün kaydı icra idil
mişdür. 

1613 7 all Yeniköy sakinlerinden Marina 'nın vefa
tıyla mahlul kalan Sultan L Mahmud Han vakfina 
ait bir masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 
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Cennet-mekan merhum ve mağffirun leh Sultan 
Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün İs
tanbul'da Ayasafya-i kebir cami '-i şerifi cidarı itti
salinde vakı ' kütübhane-i vala ve imaret-i amire-i 
mu' alla ve hayrat -ı saire-i celile ev kaf-ı şerifleri 
mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün va
lide-i macİdeleri cennet-mekan merhume Valide 
Sultan tabet seraha hazretlerinün mahrfise-i Gala
ta'da Beğoğlı nam mahallde hasbeten li' llahi te 'ala 
müceddeden bina ve inşa huyurdukları makseme 
cereyan iden ma-i lezizden Bağçe karyesinde mü
ceddeden bina ve ihyasına muvaffak oldukları 
Bend-i kebir'den kanav[a]tına tebe 'iyyetle bir masu
ra ma-i lezize mutasarrıfe Yeniköy nam mahallde 
sakine Marina ibnet-i Abil bila veled halike olup bir 
masura ma-i leziz kanavatma tebe 'iyyetle mahlfilen 
canib-i vakf-ı şerife aid ve raci ' olmağın ber muceb-i 
şurfit yalnız bin iki yüz guruşa48 mu 'accelede Saraylı 
Hadice Cezbisafa Hanım bint-i Abdurrahman uhde
sinde karar kılmış idüğinden bir masura ma-i lezize 
muma ileyha hanım mutasarrıfe olup şehriyye ta 'yin 
kılınan otuz akçe icare-i müeccelesin canib-i vakf-ı 
şerife eda eylemek üzre Beşiktaş'da hanelerine cere
yan eylemek üzre virilen temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 15 R sene 1 241  [27 Kasım 1 825] 

Mfima ileyha Cezbisafa Hanım bir masura ma-i 
mezkurun nısf masurasını şehriyye on beş akçe ica
re-i müeccele [ile] işbu temessükinden bi ' l-ifraz ke
rimesi Ümmügülsüm Hanım'a ferağ idüp mücedde
den temessüki virilmiş olmağla işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fi 15 R sene 1 26 1  [23 Nisan 1 845] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Saraylı 
Hadice Cezbisafa Hanım ma-i mezbfirı rızasıyla 
kurena-yı şehriyariden merhum Hasan Beğ zevcesi 
Fatımatüzzehra Hanım'a ferağ. 

Fi 24 C sene [ 1 ]267 [27 Nisan 1 85 1 ]  

Beşiktaş'da Abbas Ağa mahallesinde Selamlık yo-

48 guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

kuşı zakağında dokuz nurnrolu konağa can nısf rna
sura ma-i lezize rnutasarrıfe olan Fatıma Zelıra Ha
nım Arif Efendi'ye ve:Iaen ferağ. 

F1 27 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]87 [8 Kasım 1 87 1 ]  

Nısf masura ma-i lezize ve:Iaen rnutasarrıf olan 
Mehmed Arif Efendi ibn-i Selim ma-i rnezburı salıi
be-i evveli Fatıma Zelıra Hanım bint-i Abdullah'a 
ba'de'l-fekk rnezbure Fatıma Zelıra Hanım dahi 
ma-i mezkurı rnecra-yı kadimine cereyan itmek üzre 
dört hisse i 'tibariyle üç hissesini Saray-ı hürnayiln 
hacesi Ulvizade Hacı Hasan Efendi ibn-i Seyyid 
Ahrned'e ve bir hissesini zevcesi Ayişe Sıddika 
Hanırn'a ferağ. 

F1 24 Nisan sene [ 1 2] 88 [6 Mayıs 1 872] 

Nısf masura ma-i lezizün dört hisse i ' tibariyle üç 
hissesine rnutasarrıf olan es-Seyyid Hasan Efendi 
ibn-i es-Seyyid Ahmed fevt olup üç nefer evladından 
intikiile rağbet iden iki neferi gayr-i reşid Ahmed 
Beğ ile Fatıma Zelıra Hanırn'a iki hissesi 
ba'de' l-intikal rnerkürn Ahmed Beğ'ün hissesini aha
ra ferağa ba hüccet-i şer' iyye rne'ziln olan Fatıma 
Zelıra Hanım bi' l-vesaye Muhzırbaşı Hasan Ağa'ya 
ba'de'l-ferağ der'akab rızasıyla vasiyye-i rnezbure 
Fatımatüzzehra Hanım'un uhdesine ferağ itrneğle iki 
hisse ma-i mezbur rnurna ileyha Fatıma Zelıra Ha
nım'un uhdesine kaydile virilen hamiş-i ternessük 
kayd olındı. 

F1 9 Teşrin-i san! sene [ 1 2]94 [2 1 Kasım 1 878] 

Nısf masura ma-i lezizün dört hisse i ' tibariyle üç 
hissesine es-Seyyid Hasan Efendi ibn-i es-Seyyid 
Ahmed ve bir hissesine Ayişe Sıddika Hanım bint-i 
Osman rnutasarrıflar iken rnurna ileyh es-Seyyid 
Hasan Efendi fevt olup üç nefer eviadlarından iki 
neferine iki hissesinün akdeınce intikali icra olınup 
ma'ada bir hissesi bu def'a kebir oğlı Harndi Beğ'e 
ba'de' l-intikal rnuma ileyh Harndi Beğ bir hissesini 
ve rnurna ileyha Ayişe Sıddika Hanım bir hissesini 
rızalarıyla hissedarları Fatıma Zelıra Hanırn'a ferağ 
alınarak nısf masura ma-i mezbur temamen Fatıma 
Zelıra Hanım'un uhdesinde takarrur itrneğle hamiş-i 
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temessük kayd olındı. 
Fi ı ı Eylül sene [ ı 2]95 [23 Eylül ı 879] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatıma
tüzzehra Hanım ibnet-i Hasan rızasıyla dört hisse 
i 'tibariyle bir hissesini Hadice Kadriyye Hanım ve 
bir hissesini Alay emini Mustafa SıdkT Efendi zevce
si Fatıma Behiyye Hanım bint-i Bekir Ağa'ya ve iki 
hissesini valideleri Ayişe Sıddika Nazire Hanım'a 
ferağ itmeğle mecra-yı kadimi olan Abbas Ağa ma
hallesinde yiğirmi beş numrolu menzile cereyan it
rnek üzre virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fi 5 Kanun-ı sani sene [ 1 ]306 [ 1  7 Ocak 1 89 ı ]  

Ma-i mezkurun vukü'atı kırk dokuzuncı varaka nakl 
o lındı. 

1613 7a/2 Beşiktaş sakinlerinden Hadice Cezbisafa 
Hanım 'ın tasarrufunda bulunan Sultan L Mah
mud Han vakfina ait bir masura suyun yarısını 
Ümmiigiilsüm Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakf-ı 
şeriii mülhakatından vakıf-ı müşarun ileyhün valide
leri merhume Valide Sultan tabet serahu hazretle
rinün Beğoğlı'nda bina ve inşa buyurmış oldığı tak
sime cereyan iden ma-i lezizden şehriyye otuz akçe 
i care ile bir kıt' a temessük mantukınca Beşiktaş'da 
hanesine cereyan itmek üzre bir masura ma-i lezize 
mutasarrıfe olan Saraylı Hadice Cezbisafii Hanım 
bint-i Abdullah mutasarrıfe oldığı ma-i mezkurun 
nısf masurasını yedinde olan temessükden şehriyye 
on beş akçe icare ile bi ' l-ifraz kerimesi Ümmü
gülsüm Hanım bint-i Ahmed Reşid'e ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i mezkfir 
muma ileyha Ümmügülsüm Hanım'un uhdesine 
defter-i vakf-ı şerifde kayd olınmış aldığından işbu 
mahalle dahi kayd olındı. 

Fi ı 5  R sene ı 26 ı  [23 Nisan ı 845] 

16/3 7a/3 Beşiktaş sakinlerinden Nazenin 'in Tüccar 
Hacı Artin 'e ferağ ettiği Mihrişah Valide Sultan 
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vakfına ait suyun daha sonra Tahir Paşa 'nın eline 
geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan vakfından 
olup Beşiktaş'da Yenimahalle'de yiğirmi sekiz 
numrolu haneye cereyan itmek üzre mutasarrıfı Bile
zikci Oseb kızı Nazenin ma-i mezkfirı rızasıyla 
tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Ermeni milletinden 
Fındıklıyan Tüccar Hacı Artin veled-i Bogos'a 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden ma-i mez
kfirun zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i temes
sük kayd olındı. 
Fi 17 Zi' l-hicce sene [ 1 2] 85 [3 1 Mart 1 869] ve fi 1 9  

Mart sene [ 1 2] 85 [3 1 Mart 1 869] 

Ma-i mezkfirun cari oldığı konak ile beraber taraf-ı 
şahaneden bi ' l-mübaya' a  Sertüfengi-i hazret-i şehri
yari Tahir Paşa hazretleri uhdesine kaydı şeref-varid 
olan irade-i seniyye mficebince tesviye olmdığı Se
nedat idaresinden fi 6 Ağustos sene [ 1 ]308 tarihlü 
müzekkire[de] beyan ve i ş 'ar olınmağla ma-i mez
kfir ol vechile müşarun ileyh Tahir Paşa hazretleri 
uhdesine kaydı icra olındı. 

Fi 6 Ağustos sene [ 1 ]308 [ 1 8  Ağustos 1 892] 

Çırağan hıdroetinde elli beşinci varaka nakl o]ındı. 
Fi Kanun-ı evvel- sene [ 1 ]309 [ 1 3  Aralık 1 893- 1 2  

Ocak 1 894] 

16/37a/4 Münire Kadın 'ın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir masura su
yun yarısını Beşiktaş 'daki evine bağlanmak üzere 
Seyyid Hüseyin Ağa 'yaferağ ettiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabe serahu 
hazretlerinün vakf-ı şerifinden Bağçe karyesi kurbın
da vakı ' Bend-i kebir'leri ma-i lezizinden bir kıt 'a 
temessük mficebince kanavatma tebe 'iyyetle beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccelelü bir masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Münire Kadın bint-i Abdullah 
mutasarrıfe oldığı ma-i lez!z-i mezkfirun nısf masu-
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rasını beher şehr on beş akçe icare-i müeccele ile 
yedinde olan temessükinden bi ' l-ifraz hüsn-i rıza
sıyla Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde 
menziline cereyan itmek üzre es-Seyyid Hüseyin 
Ağa ibn-i el-Hacc Ali'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
mikebince merküm es-Seyyid Hüseyin Ağa'nun 
menzili civarında münasib meslekden ifraz ile men
ziline cereyan itmek üzre nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfirun zabt u tasarrufına izn virilüp defter-i 
vakf-ı şerifde uhdesine kayd olmarak zabt u tasarru
fiyçün virilen cedid temessük işbu işbu49 mahalle 
kayd olındı. 

Fi gurre-i Za sene ı 26 ı  [2 Kasım ı 845] 

16137a/5 Şakir Hasan Efendi 'nin tasarrufunda 
bulunan Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yanm 
masura suyu Beşiktaş 'daki evlerine bağlanmak 
üzere Mehmed Rıza Efendi ile eşi Emine Ferahfeza 
Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün vakf-ı şerifinden Bağçe karyesi civa
rında Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde 
vakı ' Bend-i cedid'leri ma-i lezizinden Beğoğlı'nda 
kain makseme cari Fındıklı hammarnma cari kana
vatma tebe 'iyyetle beher şehr yüz elli akçe icare-i 
müeccele ta 'yinle hamiş-i temessükde muharrer nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Şakir Hasan E
fendi bin Süleyman büsn-i rızasıyla ma-i leziz-i 
mezkfirı Beşiktaş'da Serencebe[ğ] yokışında sakin 
Mehmed Rıza Efendi bin İbrahim Edhem ile halilesi 
Emine Ferahfeza Hanım ibnet-i Abdullah'a ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i mez
kfirun zabt u tasarruflariyçün virilen hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi ı ı Za sene ı 262 [ ı  Kasım ı 846] 

16/37b/1 Mehmed Sadık Ağa ile eşi Mahbube 
Hanım 'ın Mihrişah VaZide Sultan vakfından kira
layıp Kabataş 'daki sahilhaneZerine bağladıklan bir 

49 "işbu" mükerrerdir. 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından olup Kabataş'da 
vakı' bir bab sahilhaneye cari olmak üzre yevm! ya
rımşar akçe idire ile bir masura ma-i lez!z musa
hihan-ı hazret-i şehriyariden Mehmed Sadık Ağa ve 
halllesi Mahbube Kadın'un zabt u tasarrufını [hav!] 
virilen temessük icmalen kayd olındı. 

Fı gurre-i Muharrem sene [ 1 ]230 [ 14  Aralık 1 8 14] 

Derun-ı temessükde muharrer bir masura ma-i 1ez1-
zün nısfına mutasarrıf olan Mehmed Sadık Ağa fevt 
olup hissesi sulbi kebir oğlı silalışör-i hassaclan 
el-Hacc Mehmed Salim Beğ'e intikal ve nısf-ı diğer 
hissesi mutasarrıfesi Mahbube Kadın dahi müte
veffiye olup mutasarrıfe aldığı hissesi kebir ağlı 
muma ileyh Mehmed Salim Beğ ile kerimesi 
el-Hacc Rukıyye Hanım ibnet-i Mehmed Efendi'ye 
ba'de' l-intikal mezbure Rukıyye Hanım hissesini 
karındaşı muma ileyh Mehmed Salim Beğ'e feragat. 

Fı 1 8  Z sene [ 1 ]242 [ 1 3  Temmuz 1 827] 

Bir masura ma-i lezlz mutasarrıfı Mehmed Salim 
Beğ fevt olup keblr oğulları Muhyiddin Beğ ve Ah
med İdrls Beğ ve keblre kerimesi Rukıyye Münire 
Hanım'a ba'de' l-intikal merkürnundan Muhyidd!n 
Beğ fevt olup mutasarrıf aldığı sülüs hissesi sağır 
oğlı es-Seyyid Mehmed Sadık ve sağıre kerimesi 
Şerife Züleyha'ya intikal itmeğle zabt u tasarruflarını 
havl virilen hamiş-i temessük kayd alındı. 

Fı 1 7  Receb sene [ 1]263 [ 1  Temmuz 1 847] 

Bir masura ma-i lezizün sülüs hissesine mutasarrı:ffin 
es-Seyyid Mehmed Sadık ve Şerife Züleyha'nun 
vasiyyeleri Şerife Adile Hanım İbnet-i semahatlü 
Şerif Molla Efendi tarafından vekil sağıranun 
arnmileri es-Seyyid Ahmed İdris Beğ alıara ferağa 
me' zun vekili bi ' 1-vekale kendi hissesini bi ' 1-asale 
ve Rukıyye Hanım dahi hissesini rızasıyla dört hisse 
i ' tibariyle üç hissesi Ahmed Hı1rşid Ağa'ya ve bir 
hissesi halllesi Nefise Hanım'a feragat. 

Fı 22 L sene [ 1 ]263 [3 Ekim 1 847] 

1 9 1  

16/37bll 
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Fındıklı'da Molla Çelebi mahallesinde Dolmabağçe 
caddesinde yüz on altı numrolu bir bab sahilhanenün 
rub' hissesiyle derı1nına cari bir masura ma-i lezizün 
rob ' ına mutasarrıfe olan el-Hacc Ahmed Hurşid E
fendi halllesi Nefise Hanım ibnet-i Hasan ölünceye 
değin bakmak şartıyla hafidi Bahriyye nezaret-i celi
lesi ketebesinden Hasan Nail Beğ ibn-i Mustafa 
Remzi'ye ferağ. 

Fi 4 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]308 [ 1 6  Ekim 1 892] 

Muma ileyha Nefise Hanım'un bundan akdem vu
kü'-ı veratma mebni salifü' l-beyan rub ' hisse mfima 
ileyh Hasan Nail Beğ uhdesinde kat' iyyet halini 
iktisab itmesinden naşi bu kerre muma ileyh rıza
sıyla mezkUr rub' hisseyi yaveran-ı hazret-i padişa
hiden ve Teftiş-i askeri komisyon-ı alisi a'zasından 
Ferik sa'adetlü Muhyiddin Paşa hazretleri ibn-i 
Abdülkadir'e ferağ. 

Fi 16  Ağustos sene [ 1 ]3 1 1  [28 Ağustos 1 895] 

Mezkfir sahilhaneye diri üç rub ' hisse ma-i lezize 
mutasarrıf olan muma ileyh Hfirşid Ağa'nun bila 
veled vukü'-ı veratma mebni ma-i mezkfir hissesi 
yaveran-ı hazret-i şehriyariden Ferik sa'adetlü Muh
yiddin Paşa hazretleri uhdesine ba irade-i seniyye 
icar olmdığı Evkaf-ı hümaylin nezaret-i celilesinden 
mevrfid 24 R sene [ 1 ] 3 1 5  tarihlü tezkirede bildiril
diği Senedat idaresinden vürfid iden müzekkire üze
rine müşarun ileyh hazretleri narnma kaydı tashih 
o lındı. 

Fı 14 Eylül sene [ 1 ] 3 1 3  [26 Eylül 1 897] 

16/37b/2 Mariyana'nın Sultan ll. Mahmud Han 
vakfından kiralayıp Galata 'daki evine bağlattığı bir 
buçuk masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Düzağlı Hoca Karabet zevcesi Manyana'nun 
Galata'da kain hanesiyçün bir mikdar ma-i leziz ina
yet ve ihsan buyurılınası hususını istid' a  itmiş ve ol 
vechile hane-i mezbfira bir buçuk masura su i 'ta 
olmması hususına müsa'ade-i meka[ri]m-ade-i haz-
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ret-i şahane şayan buyurılmış oldığına binaen cen
net-mekan adn-aşiyan Gaz! Sultan Mahmud Han-ı 
Sani tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak 
oldukları Bend-i cedid'leri fazlasından olarak ber 
mficeb-i irade-i seniyye-i mülukane mersfimenün 
hanesine cereyan itmek üzre bir buçuk masura ma-i 
leziz ta'yin ü tahsis olınmağla ol vechile ma-i leziz-i 
mezkfira emsali misillü şehriyye doksan akçe icare-i 
müeccele tahsis olmarak defter-i vakf-ı şerif-i haz
ret-i müşarun ileyhde mersüme uhdesine kayd olı
nup zabt u tasarrufesini havi müceddeden işbu 
temessük tahrir ve imla ve bi 'n-nezare i ' ta olındı. 

Fi 6 Z sene [ 1 ]260 [ 1  7 Aralık 1 844] 

Bir buçuk masura ma-i lezize mutasamfe olan mez
bfire Mariyana müteveffiye olup mutasamfe oldığı 
ma-i mezkfir kebire kızı Maryem ibnet-i Karabet'e 
ba'de' l-intikal mezbfire Maryem dahi intikalen mu
tasamfe oldığı bir buçuk masura ma-i mezkfirun nısf 
masurasını işbu temessükden bi ' 1-ifraz milletleri 
tarafından varid olan ilm ü haber mficebince tarafın
dan Kavkas veled-i Mıgırdiç ve Karabet veled-i 
Artin ihbarlarıyla ferağa vekili olan Bogos veled-i 
Agop bi ' l-vekale nısf masura ma-i mezkfirı mecra-yı 
kadiminden bi ' l-ihrac alıara kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed iderek nısf masura ma-i mezkfir içün müced
deden bir kıt 'a  temessük i ' ta olınup ma'ada bir ma
sura ma-i lez!z-i mezkfir senevi otuz guruş icare-i 
müeccele ile mezbfire Maryem uhdesine intikalen 
kayd olmarak virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fi 25 C sene [ 1]275 [3 1 Ocak 1 859] 

Beğoğlı'nda Hüseyin Ağa mahallesinde Cadde-i ke
b!rde yetmiş dört ve yetmiş altı numrolu haneye cari 
bir masura ma-i lez!ze mutasamfe olan Maryem 
bint-i Karabet Beğ tarafından Damadzade Oseb Beğ 
bi ' l-vekale Fransa devleti tebe'asından Mösyö Ka
mil Barer(?) zevcesi iren bint-i Bogos'a ferağ. 

Fi 8 Şubat sene [ 1 ]308 [20 Şubat 1 893] 

16137b/3 Yeniköy sakinlerinden İbrahim Bey'in 
tasarrufunda bulunan Sultan I. Mahmud Han vak
fina ait bir masura suyun yarısını Beyoğlu 'ndaki 
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evine bağlanmak üzere Loksandra ya ferağ ettiğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazret
lerinün vakf-ı şerifi ma-i lezizinden Yeniköy'de 
el-Hacc Osman Re!s sokağında iki yüz doksan do
kuz numro ile murakkam sahilhane derfinına cari 
senevi otuz guruş icare-i müeccelelü bir masura ma-i 
lezize bir kıt 'a  temessükle mutasarrıf olan sa 'adetlü 
İbrahim Beğ mutasarrıf oldığı bir masura ma-i le
ziz-i mezkı1run nısf masurasını uhdesinde bi ' l-ibka 
ma'ada nısf masurasını senevi on beş guruş icare
siyle temessük-i mezkurdan bi 'l-ifraz rızasıyla Al
tıncı daire hudı1dı dahilinde Beğoğlı caddesinde iki 
yüz bir numrolu menzile cereyan itmek üzre tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Latin milletinden ticaretha
nede mukım Mavro Fordani oğlı Tüccar İzboz zev
cesi Loksandra bint-i Totori'ye yedi bin beş yüz gu
ruşa kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle nısf masura 
ma-i leziz-i mezkur temessük-i mezkurdan bi ' l-ifraz 
cadde-i mezkurda kain menziline cereyan itmek üzre 
defter-i vakfda mezbure Loksandra uhdesine kayd 
olmarak nısf masura ma-i mezkurun zabt u tasarru
fını havi müceddeden virilen temessük kayd olındı. 
Fı 2 Za sene [ 1 ]287 [23 Ocak 1 87 1 ]  ve fi l l  Kanun-ı 

sani sene [ 1 2]86 [23 Ocak 1 87 1 ]  

Ma-i leziz-i mezkur tebe 'a-i Devlet-i aliyye sıfatıyla 
uhdesinde oldığı atik temessükde muharrer ise de 
tebe 'a-i saltanat-ı seniyyeden olmayup fi ' l-asl niza
rnı dairesinde Rusya devleti tebe' asından oldığı 
devlet-i müşarun ileyha sefareti tarafından bi ' l-i 'ta 
Hariciyye n ezaret-i celilesiyle Tabi 'iyyet kalemin
den tasdik-ı resmisi İcra kılınan ilm ü haberden anla
şılmağla ol vechile tabi' iyyet-i sahihasınun derciyle 
zabt u tasarrufını havi tebdilen virilen sened-i hakani 
kayd olındı. 

F1 1 2  Ş sene [ 1 ]303 [ 1 6  Mayıs 1 886] ve fi 4 Mayıs 
sene [ 1 ]302 [ 1 6  Mayıs 1 886] 

16/37b/4 Galata sakinlerinden Batola 'dan varisie
rine intikal eden Mihrişah Va/ide Sultan vakfına 
ait yarım masura suyun varisieri tarafından Jozef 
Baroş 'aferağ edi/diğine dair. 
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Galata'da Bereketzade mahallesinde Felek sokağında 
on üç numrolu menzile cari Mihrişah Valide Sultan 
vakfından nısf masura ma-i lezize Rum milleti 
nisvanından Batola bint-i Nikola'nun uhdesinde iken 
vukü'-ı veratma mebni terk eylediği yedi nefer evla
dından bir neferi Alenko validesi müteveffat-ı 
mezburenün hal-i hayatında tebe'a-i ecnebiyye ile 
tezevvücinden naşi hakk-ı intikalden mahrUm olup 
ancak altı neferi Nikolaki Beğ ve Andonaki ve 
İstefenaki ve Dimitraki ve Maryonka ve Harikla'ya 
ve ahiran Dimitraki dahi verat idüp iki nefer eviadı 
Yani ve Katina'ya intikalleri ba'de'l-icra eviad-ı 
muma ileyhimden diyar-ı ecnebiyyede bulınan İste
fenaki'nün südüs hisse-i müntakılesini musaddak 
vekaletname mucebince karındaşı muma ileyh 
Nikolaki Beğ bi' l-vekale ve kendi hissesini 
bi' l-asale ve Andonaki kezalik südüs hissesini 
bi ' l-asale ve Harikla ve Maryonka ve Yani ve Kati
na'nun üç südüs hisselerini kezalik musaddak veka
letname mucebince vekllleri V asilaki İskota 
bi ' l-vekale ki bütün menzil ve nısf masura ma-i lezi
zi Avusturya devleti tebe'asından Jojef Baroş'a 
kat' iyyen ferağ itmeleriyle ol dahi hin-i mu'amelede 
tevsi' -i hadd-i intikalinün i crasına tali b o ldığından 
bahisle ba arz-ı hal vakı ' olan istid'ası üzerine 
mu'amele-i mukteziyye bi' l-icra ol vechile hadd-i 
intikali tevsi' ile mu'amelesi icra kılınarak virilen 
sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 3 Mart sene [ 1 ] 3 1 0  [ 1 5  Mart 1 894] 

16/38a/l Abdülkadir Efendi 'nin Sultan II. Mah
mud Han vakfından kiralayıp Beşiktaş 'daki evine 
bağlattığı yarım masura suyun daha sonra muhte
lif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün ihyasına mu
vaffak oldukları Bend-i cedid'leri ma-i lezizi fazla
sından olarak Beşiktaş'da Abbas Ağa mahallesinde 
kain mutasarrıf oldığı hanesine cereyan itmek üzre 
nısf masura ma-i lezizün mu 'accele ve icare-i müec
cele ile uhdesine icar olmmasını Abdülkadir Efendi 
bin Ahmed istid'a  itmiş aldığından beher şehr otuz 
akçe i care-i müeccele ta 'yinle m uma ileyh Abdülka
dir Efendi 'nün zabt u tasarrufiyçün virilen cedid te-
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messük işbu mahalle kayd olındı. 
Fi 3 R sene 1 264 [9 Mart 1 848] 

Ma-i mezkCıra mutasarrıf olan Abdülkadir Efendi 
ma-i mezkCın Vedadıdil Hanım'a kat'iyyen fediğ. 

Fi 25 S sene [ 1 2]66 [ 10 Ocak 1 850] 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atık mahallesinde Hasfu
run caddesinde yüz on altı numrolu hane derfinına 
cari ma-i mezkCıra mutasarrıfe olan Vedadıdil Hanım 
müteveffiye olup kebir mahdCımları Rıza ve İzzet 
beğlere ba'de' l-intikal mama ileyhima nzalarıyla 
Sermusahib-i hazret-i şehriyari sa'adetlü Server Ağa 
hazretlerine kat' iyyen ferağ. 

Fi 1 8  Cumade' l-ahire sene [ 1 2]91  [1 Ağustos 1 874] 
ve fi 20 Temmuz sene [ 1 ]290 [ 1  Ağustos 1 874] 

Müteveffa Server Ağa uhdesinden münhall olan nısf 
masura ma-i mezkfu vesair müştemilatıyla beraber 
kurena-yı hazret-i şehriyariden izzetlü Tahir Beğe
fendi'ye ihsan-ı şahane buyurılmış oldığından muma 
ileyhün zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 29 Şevval sene [ 1 2]91 [9 Aralık 1 874] ve fi 26 
Teşrin-i sani sene [ 1 2]90 [8 Aralık 1 874] 

Ma-i mezkCıra mutasarrıf olan Tahir Beğ ibn-i Şakir 
ma-i mezkurı Bedestani Gümüşci Ali Beğ ibn-i Ali'
ye kat ' iyyen ferağ itmeğle virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 24 Şubat sene [ 1 ]301  [8 Mart 1 886] 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde Yeni
çeşme zekağında otuz iki numrolu konak derfinına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Bedes
tani Gümüşci All Beğ ibn-i Ali ma-i mezburı konak 
ile beraber Tabib-i hazret-i şehriyari Mirliva sa'adet
lü İsmet Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd o lındı. 

Fi 22 Haziran sene [ 1 ]303 [4 Haziran 1 887] 
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16/38a/2 Hüseyin Efendi 'nin tasarrufunda bulu
nan Mihrişah Valide Sultan vakfina ait bir masura 
suyu Beşiktaş 'daki evine bağlanmak iizere Rukiye 
Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

Merhüme ve mağfı1run leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün vakf-ı şeriflerinden Bağçe karyesi ci
varında vakı ' Bend-i kebir'leri ma-i lezizinden 
Astane-i aliyyeye ifraz huyurdukları ma-i lezizden 
müfrez beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile 
hamiş-i temessükde muharrer bir masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Hüseyin Efendi hüsn-i rızasıyla Be
şiktaş kurbında Abbas Ağa mahallesinde kain men
ziline icnl itmek şartıyla Rukıyye Hanım bint-i 
Ahmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir 
masura ma-i leziz-i mezkürun zabt u tasarrufiyçün 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 5  Receb sene 1 264 [ 1 8  Haziran 1 848] 

16/38a/3 Beş kişinin tasarrufunda bulunan 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait bir masura bir 
çuvaldız suyun yarım masurasının Beşiktaş 'daki 
evine bağlanmak iizere Ahmed Reşid Bey 'e ferağ 
edi/diğine dair. 

Cennet-mekan merhüme ve mağfurun leha Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün Bağçe kar
yesi civarında Arabacıoğlı mandırası nam mahallde 
vakı' Bend-i kebir'leri ma-i lezizinden Beğoğlı'nda 
vakı ' taksime cari ma-i lezizden bir kıt 'a temessük 
mücebince beher şehr otuz yedi buçuk akçe icare-i 
müeccele ile bir masura bir çuvaldız ma-i lezize 
mutasarrıfı1n Mehmed Seyda Beğ ve Seyyid Mustafli 
Nazim Beğ ve Seyyid Ali Şiraeddin Beğ ve Şerife 
Züleyha Hanım ve Şerife Had1ce Aliyye hanımlar
dan Şerife Züleyha ve Şerife Hadice ve Seyyid Ali 
Şiraeddin Beğ taraflarından biraderi Mustara Nazim 
Beğ ve tebe'adan İsma'il Ağa şehadetleriyle vekille
ri olan biraderleri Seyda Beğ hisse-i mezkureleri 
bi ' l-vekale ve kendi hissesini bi ' l-asale ve mfima 
ileyh Seyyid Mustara Nazim Beğ hissesini bi'z-zat 
hüsn-i rızalarıyla bir masura ve bir çuvaldız ma-i 
leziz-i mezkürun nı sf masurasını beher şehr on beş 
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akçe icare-i müeccele ile yedierinde olan temes
sükden bi' l-ifraz Beşiktaş'da Serencebe[ğ] yokışında 
Asfui.yye mahallesinde kain hanesine icra olmmak 
üzre rika.b-ı şahane kapucıbaşılarından rif'atlü Ah
med Reşid Beğ bin İbrahim Edhem'e ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i mezkur mu
ma ileyh Ahmed Reşid Beğ'ün uhdesine kayd alına
rak münasib meslekden bi' l-ifdiz hanesine icra olm
mak üzre beher şehr on beş akçe iciire-i müeccele 
ta 'yinle zabt u tasarrufiyçün virilen cedid temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 7 M sene 1266 [23 Kasım 1 849] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan rif'atlü Ah
med Hurşid(?) Beğ ma-i mezkılrı rızasıyla Istabl-ı a
mire müdirliği payelülerinden izzetlü Mehmed Hur
şid Efendi'ye mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre 
ferağ. 

Fı 8 R sene [ 1 ]268 [3 1 Ocak 1 852] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sadr-ı es bak 
merhum All Paşa'nun kethudası sa'adetlü Hurşid E
fendi ibn-i Abdullah mutasarrıf oldığı ma-i mezkılrı 
isliima satmak şartıyla mahall-i kadimine cereyfm it
rnek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Katalik mil
letinden Tıngırzade izzetlü Bozand Efendi veled-i 
Oseb'e ferağ. 
Fı 8 Cemaziye' l-ahir sene [ 12]86 [ 1 4  Eylül 1 869] ve 

fi 2 Eylül sene [ 1 2]85 [ 1 4  Eylül 1 869] 

Maçka mahallesinde Ihlamur caddesinde kırk numro 
ile murakkam vakf-ı ahardan bir bab menzil demnı
na cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Tın
gıroğlı izzetlü Bozand Efendi veled-i Oseb ma-i 
mezkılrı Üçünci hazinedar-ı hazret-i şehriyari iffetlü 
ismetlü Ebru Kemal Kalfa hazrederine mecra-yı ka
dimine kema kan cereyan i tmek üzre ferağ. 

Fı 28 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]290 [9 Ocak 1 875] 

Beşiktaş'da Şenlik Dede mahallesinde Ihlamur cad
desinde kırk numrolu menzil demnma cari nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıfe olan Ebru Kemal Hanım 
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ibnet-i Abdullah menzil ve ma-i mezkfirı rızasıyla 
devletlü İsma 'll Paşa hazretleri ibn-i Şerif Efendi'ye 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakanı işbu 
mahalle kayd alındı. 

Fı 1 Nisan sene [ 1]298 [ 1 3  Nisan 1 882] 

16/38a/4 Beş kişinin tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakftna ait bir masura bir 
çuvaldız suyun yarım masura bir çuvaldızının Be
şiktaş 'daki evine bağlanmak üzere Halil Bey 'e fe
rağ edildiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Mihrişah Valide Sul
tan tabet seraha hazretlerinün hayrat-ı celllelerinden 
Bağçe karyesi civarında Arabacıoğlı mandırası dere
si nam mahallde binasına muvaffaka oldukları bend
leri civarında konlık içinde müteveffa Hasan Tahsin 
Efendi'nün ihyasına muvaffak aldığı katmadan hasıl 
olan üç masura bir çuvaldız ma-i lezlzden müfrez 
hamiş-i temcssükde muharrer bir masura bir çuval
dız ma-i lezlze mutasarrıflar olan Mehmed Seyda 
Beğ ve Seyyid Mustafa Nazim Beğ ve es-Seyyid All 
Şifaeddln Beğ ile keblre Şerife Züleyha Lutfiyye 
Hanım ve Şerife Had1cc Aliyye hanımlardan mfima 
ileyhima Seyda Beğ ve Mustafa Nazim Beğ 
bi' l-asale ve mfima ileyhim es-Seyyid All Şifaeddln 
Beğ ve Şerlfe Züleyha Lutfiyye ve Şerife Had1ce A
liyye hanımlar taraflarından biraderleri Mustafa Na
zim Beğ ve tebe'adan İsma'll Ağa şehadetleriyle ve
kllleri olan ve50 mfima ileyh Seyda Beğ bi' l-vekale 
bir masura bir çuvaldız ma-i lezlzün yarım masura 
bir çuvaldızını münasib malıallden bi' l-ifraz Beşik
taş'da Serencebe[ğ] yokışında Asariyye mahallesin
de kain hanesine icra itmek üzre Enderfin-ı hüma
yfin-ı şahane Muzika-i hümayfin kaimmakamı Halll 
Beğ ibn-i Hasan'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle beher 
şehr yiğirmi iki akçe i care-i müeccele ta 'ylnle yarım 
masura bir çuvaldız ma-i lezlz-i mezkfirun zabt u ta
sarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fı 7 M sene 1 266 [23 Kasım 1 849] 

50 "ve" fazladır. 
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Nısf masura bir çuvaldız ma-i lez!ze mutasamf olan 
el-H�icc Ham Beğ ibn-i Hasan fevt olup ma-i mez
kfu keb!r mahdumı Hasan Tahsin Beğ ile keb!re ke
r!mesi Zelıra Hanım ve sağir mahdumı Nur! Beğ ile 
sağire kerimesi Emine Na'!me Hanım'a erba'an ba'
de' l-intikal keb1ran-ı muma ileyhima ma-i mezkurda 
olan hisse-i şayi 'alannı uhdelerinde bi ' l-ibka saği
ran-ı mezburanun ba hüccet-i şer'iyye valideleri va
siyy-i mansubeleri Esma Hanım ibnet-i Abdullah sa
ğiran-ı mezburanun intikiilen mutasamfan oldukları 
nısf hisse-i şayi'alarını bi' l-vesaye Leyla Hanım 
bint-i Abdullah'a ba 'de ' l -ferağ mezbure dahi nısf 
hisse ma-i mezkfın der'akab rızasıyla vasiyye-i mez
kure Esma Hanım'a dört bin guruşa ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle tasarrufına izn virildükden sonra vasiy
ye-i mezkure Esma Hanım sağiran-ı mezburanun 
müşterek mallanndan li ecli' l-verase ahz ü kabz ey
lediği dört bin guruş baha mukabelesinde nısf masu
ra bir çuvaldız ma-i mezkfırda olan nısf hisse-i şayi
'asını sağıran-ı mezburan Nur! Beğ ve Emine 
Na'!me Hanım'a vefaen ferağ eylediği ve nısf-ı diğe
ri dahi keb!ran-ı muma ileyhima Hasan Tahsin ve 
Zelıra Hanım'un uhdelerine kayd olınmağla ve 
icare-i kadimesi nizamma tevfıkan yiğinni iki buçuk 
guruşa bi ' 1-iblağ muma ileyhimanun zabt u tasarruf
ları içün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 13 Receb sene [ 1 ]285 [29 Ekim 1 868] ve fi 17 
Teşrin-i evvel sene [ 1 2] 84 [29 Ekim 1 868] 

Nısf masura bir çuvaldız ma-i lezize mutasamf Ha
san Tahsin ve Mehmed Nuri beğler ile Zelıra ve Na
'1me hanımlar ma-i mezkfirı bi 'z-zat hüsn-i rızalarıy
la Beşiktaş'da Yenimahalle'de Furun sokağında 22 
nurnrolu hanesine cereyan itmek üzre tebe 'a-i Dev
let-i aliyyeden Eğinli Çırakağlı Sarraf Dimitri zevce
si Sofya bint-i Yorgi'ye ferağ itmeğle virilen sened-i 
hakanı işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 23 Mart sene [ 1 2]99 [4 Nisan 1 883] 

Yeniköy hı dm etine nakl o lındı. 
Fi 26 Temmuz sene [ 1 ]309 [7 Ağustos 1 893] 
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Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Femiçe 
bint-i Tomaso mutasarrıfe oldığı ma-i mezkurı ma
hall-i kadiminden bi'l-ihrac rızasıyla Beğoğlı cadde
sinde yüz yiğirmi sekiz numro ile murakkam men
zile cereyan itmek üzre Fransa devleti tebe'asından 
Bos ile Boranda naman kirnesnelere münasafeten fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle mezbüranun uhdelerine her 
veeh-i münasafe kayd olmarak virilen hamiş-i te
messük kayd olındı. 
Fi 25 L sene [ 1 ]286 [27 Ocak 1 870] ve fi 15 Kanun-ı 

sani sene [ 1]285 [27 Ocak 1 870] 

Hane-i mezkfira cari nısf masura ma-i lezize ber 
veeh-i münasafe mutasarrıfan olan Fransa devleti te
be'asından Bos ile Boranda ma-i mezkfirı rızalarıyla 
Fransa devleti tebe'asından Bank-ı Osmani direktöri 
Jojef Aleksi Emil Dodo'ya kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle virilen hamiş-i temessük kayd o lındı. 

Beğoğlı'nda Hüseyin Ağa mahallesinde Cadde-i ke
birde yüz yiğiımi sekiz numrolu menzile cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mösyö Jojef A
leksi Emil Dodo'nun vefatıyla iki nefer sağir evlildı 
Raul ve Margrit uhdelerine münasafeten intikal mu
'amelesi icra. 

Fi 6 Mart sene [ 1]309 [ 1 8  Mart 1 893] 

16/38b/2 Şerife Me/ike Hanını 'ın Hacı Reşid Ağa ile 
H amanıcı Mehnıed Raif Efendi'ye ferağ ettiği Mihrişah 

201 

16!38b/1 
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Valide Sultan vakfına ait bir masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından olup Molla Çelebi 
mahallesinde Cami ' meydanı sokağında altı numro 
ile murakkam vakf-ı ahardan bir bab sahilhane derG-
nma cari bir masura ma-i lezize hamiş-i temessük 
mücebince mutasarrıfe olan Şerife Melike Hanım 
mutasarrıfe oldığı bir masura ma-i mezkılrı mahall-i 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre rızasıyla 
el-H�icc Reşid Ağa ve biraderi Hammami Mehmed 
Raif Efendi ibnan-ı Ali'ye ber veeh-i münasafe kat
' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ınılma ileyhimanun 
zabt u tasarruflarını havi virilen hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

Fi 29 Ramazan sene [ 12]9 1  [9 Kasım 1 874] ve fi 
Teşrin-i sani sene [ 1 2]90 [ 1 3  Kasım- 1 2  Aralık 1 874] 

Hamiş-i temessükde muharrer bir masura ma-i lezi
zün nısf hissesine mutasarrıf olan Hacı Reşid Ağa 
ibn-i Ali fevt olup kebir eviadı Ali ve Hasan ve Tah
sin beğler ile Emine ve Saniyye ve Hadice hanımıara 
ba'de' l-intikal eviad-ı müma ileyhimden Ali Beğ da-t:�� � 1:'. -- � �. hi sığar eviadı Raşid Beğ ve Hanife Hanım'ı terk ide-

-� :Lll! rek fevt olmasıyla hisse-i müntakılesi ba 'dehıl inti-
kali icra olmmak üzre bi ' t-tevkif ancak mGma iley
him Hasan ve Tahsin beğler ile Hadice Hanım hisse
lerini nzalarıyla hissedarları Mehmed Raif Ağa ibn-i 
Ali'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i mezkılr altı hisse i ' tibariyle üç hissesi mahall-i 
ahara ifraz ve icra olmmak üzre ınılma ileyh Raif A
ğa uhdesine icrası inha alınmış ve bu sGretde senevi 
otuz guruş icare-i müeccelelü bir masura ma-i mez
kılrun nısf hissesi altı hisse i 'tibariyle bir hissesi mü
teveffa-yı merküm Ali Beğ'den eviadları uhdelerine 
ba'dehıl icra kılınmak üzre bi' t-tevkif ma'ada birer 
hissesi Emine ve Saniyye Hanım'un ve üç hissesi da
hi diğer nısf hisse mutasarrıfı Mehmed Raif Ağa 
ibn-i Ali'nün uhdesine kayd alınarak virilen hamiş-i 
temessük kayd olındı. 

Fi 1 6  Zi ' l-hicce sene [ 1 2]94 [22 Aralık 1 877] ve fi 
10  Kanün-ı evvel sene [ 1 2]93 [22 Aralık 1 877] 

Hamiş-i temessükde muharrer bir masura ma-i le
zizün on iki hisse i ' tibariyle bir hissesine mutasarrıf 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

olan Ali Beğ ibn-i Reşid fevt olup iki nefer sağir ev
ladı Reşid Beğ ve Hanife Hanım'a ba'de'l-intikal 
sağid'tn-ı mezbüranun ba hüccet-i şer' iyye vasileri 
valideleri Emine Su'ada Hanım bi' l-vesaye rızasıyla 
hissedarı Mehmed Raif Ağa ibn-i Ali'ye ferağ itmeğ
le virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fi 24 Ş sene [ 1 2]95 [23 Ağustos 1 878] ve fi 3 1  
Temmuz sene [ 1 2]94 [ 1 2  Ağustos 1 878] 

Balada murakkam sahilhaneye cari bir masura ma-i 
lezizün on iki hisse i 'tibariyle on hissesine mutasar-
rıf olan Hammami Mehmed Raif Ağa ibn-i Ali fevt 
olup ma-i mezkür iki nefer eviadı Hacı İsma'il ve 
Hüseyin beğlere intikali lazım gelmiş ise de şimdilik 
bir neferi Hüseyin Beğ intikale rağbet itmediğinden 
beş hissesi bi ' t-tevkif diğer beş hissesi Hacı İs ma 'il 
Beğ'e intikali bi '1-icra ma-i mezkı1run on iki hisse i ' 
tibariyle bir hissesine mutasarrıfe olan Emine Hanım 
ibnet-i Hacı Reşid fevt olup hisse-i mezkı1r iki nefer 
kebir eviadları Tophane-i amire kalemi ketebesinden 
müteka'id Meş 'üf Beğ ile diğer mahdümı Tophane-i 
amire muhasebe kalemi ketebesinden Ahmed Beğ'e 
ba'de'l-intikal ınılma ileyhima hisselerini rızalarıyla 
hissedarları Hacı İsma'il Beğ ibn-i Mehmed Raif 
Ağa'ya ferağ itmeleriyle ma-i mezkı1run beş hissesi 
intikalen ve bir hissesi teferruğan uhdesine kayd alı
narak altı hissenün ya 'ni nı sf masuranun zabt u ta
sarrufını havi virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 3 Ağustos sene [ ı ]3 09 [ ı s  Ağustos ı 893] 

16/38b/3 Tophane sakinlerinden Hüseyin Ağa'nın Ka
mil Beyefendi'ye ferağ ettiği Sultan IL Mahmud Han 
vakfına ait yanm masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe sera
hu hazretleri vakfından olup Ayas Paşa'da vakı' 
menzile cari nısf masura ma-i lezize [mutasarrıf] o
lan Hüseyin Ağa ma-i mezkurı rızasıyla Hariciyye 
teşrifatcısı sa' adetlü Kamil Beğefendi hazrederine 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed olmdığından müşarun i
leyhün zabt u tasarrufını [havi] virilen hamiş-i te
messük kayd alındı. 
Fi 9 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 ]279 [3 Eylül 1 862] ve Fi 
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23 Ağustos sene [ 12]78 [ 4 Ağustos 1 862] 

Hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezl
ze mutasarrıf olan müşarun ileyh Kamil Beğefendi 
hazretleri ma-i mezkun Bosna gümrükcisi Servet E
fendi'nün halllesi Ayişe Sıddika Hanım'a ferağ it
meğle virilen hamiş-i temessük kayd alındı. 

Fi 1 9  Teşrin-i sani sene [ 1 2]78 [ 1  Aralık 1 862] 

Ma-i mezkilr cari aldığı menzil ile beraber taraf-ı 
eşref-i hazret-i padişahiden yüz elli bin guruş mu'ac
cele ile hanım-ı muma ileyhadan bi' l-iştira Mabeyn-i 
hümayiln katib-i rabi 'i sa 'adetlü Muhtar Efendi haz
retlerine ihsan buyurılmış aldığından müşarun iley
hün zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i temessük 
kayd alındı. 

Fı 6 Kanun-ı evvel sene [ 1 2] 82 [ 1 8  Aralık 1 866] 

Fındıklı'da Ayas Paşa mahallesinde Çiftevav soka
ğında menzile cari nısf masura ma-i lezlz Mabeyn-i 
hümayiln katibi Ahmed Muhtar Efendi bin Mehmed 
Ali'nün uhde-i tasarrufında aldığı halde vefatıyla 
terk eylediği dört nefer evladından üç neferi şimdilik 
mu'amele-i intikiile rağbet itmedüklerinden üç rub ' 
hisseleri bi ' t-tevkif kusur rub ' an nı sf hisse bir nefer 
kerimesi Hadice Lutfiyye Hanım'a ba'de' l-intikal ol 
dahi rızasıyla üveği viilidesi Emine Sadberg Hanım'a 
ferağ. 

Fi 1 0  Şubat sene [ 1 ]309 [22 Şubat 1 894] 

16138b/4 Klimil Beyefendi tarafindan Sultan 11 
Mahmud Han vakfından kiralanıp Beyoğlu 'ndaki evi
ne bağlanan ve daha sonra varisierine intikal eden bir 
masura suyun bir hissesinin muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Teşrifati-i nezaret-i hariciyye sa'adetlü Kamil Beğe
fendi hazretlerinün Beğoğlı'nda Firuz Ağa mahalle
sinde kain hanelerine cari su olmadığından hane-i 
mezkura cereyan itmek üzre cennet-mekan fir
devs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe 
serahu hazretlerinün Bend-i cedid'i fazlasından ola
rak bir masura ma-i lezlzün ba mu 'accele uhdelerine 
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icarı hususı taraflarından iltimas alınmış ve bu misil
lü bendler fazlasından su i 'tasına müsa'ade-i seniy
ye-i cenab-ı mülukane erzan buyurıldığı halde tesvi
ye olmacak tarikun mesarifi müste'cirleri tarafından 
tesviye olmarak beher masurasına altı bin guruş mu
'accele ahzı ve senevi otuz guruş icare-i müeccele 
tahsisiyle tesviyesi emsal ve nizarnı iktizasından bu
lınmış idüğine ve tarik mesarifi dahi kendü tarafla
rından tesviye olınacağına binelen emsali vechile va
kıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i cedid'i faz
lasından bir masura ma-i leziz-i mezkfır içün altı bin 
guruş mu'accele ve senevi otuz guruş icare-i müec
cele tahsisiyle mir-i müşarun ileyh uhdesine icarı hu
sfısı bel tezkire lede' l-istizan ol babda irade-i seniy
ye-i cenab-ı peldi şahi müte'allık ve şeref-sudur buyu
rılmış ve mu'accelesi olan altı bin guruş teslim-i ha
zine-i Evkaf-ı hümayiln kılınmış aldığından ol vec
hile icab iden temessükinün tahriri zımnında Evkiif 
muhasebesinden 14 Za sene [ 1 ]273 tarihiyle bir kıt' a  
ilm ü haberi vürud itmiş ve  ber muceb-i ilm ü haber 
vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i cedid'i 
fazlasından olarak bir masura ma-i leziz-i mezkur ol 
mikdar mu 'accele ve i care-i müeccele ile müşarun i
leyh Kamil Beğefendi hazretleri uhdelerine icar alı
narak zabt u tasarruflarını havi virilen temessük 
kayd alındı. 

Fı 1 6  Za sene [ 1 ]273(?) [8 Temmuz 1 857] 

Beğoğlı'nda Firuz Ağa mahallesinde alıtir ve Sıraser
viler caddesinde beş ve dokuz numrolar ile murak
kam ma'a müştemilat konak derfınına cari bir masu
ra ma-i leziz Teşrifati-i hariciyye Kamil Beğ'ün uh
desinde iken vefatıyla sekiz nefer evladından yedi 
neferi şimdilik intikiile rağbet itmediğinden hisseleri 
bi' t-tevkif diğer bir neferi Teftiş-i askeri komisyon-ı 
alisi a'zasından Ferik sa'adetlü Hilmi Paşa hazretle
rinün halilesi Fatıma Hanımefendi'ye aid olan sümün 
hisse intikal eyledükden sonra rızasıyla Evkiif-ı hü
mayiln kassamlığından mevrud ilm ü haber mfıce
bince sağır Abdi Beğ'e müştemilat-ı seliresiyle sü
mün hisseyi ferağ. 

Fı 22 Eylül sene [ 1 ] 3 1 0  [4 Ekim 1 894] 

Mukaddema sağır el-yevm kebir muma ileyh Abdi 
Beğ ibn-i Kamil Beğ ma-i leziz hissesini rızasıyla A-
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dile Zafer Hanım ibnet-i Ahmed'e ferağ. 
Fı 25 Mart sene [ 1 ] 3 14 [6 Nisan 1 898] 

Bir masura ma-i lezizün sekiz hisse i 'tibariyle bir 
hissesi Adile Zafer Hanım uhdesinde iken rızasıyla 
kurena-yı hazret-i şehriyariden atfifetlü Ragıb Beğe
fendi hazretlerine kat'iyyen ferağ. 

Fı 30 Eylül sene [ 1 ] 3 1 6  [ 1 3  Ekim 1 900] 

16139a/l Kabataş sakinlerinden Dilagah Kadın 'ın vefa
tıyla mahlul kalan Mihrişah Valide Sultan vakfına ait 
yarım masura suyun mezat sonucu Mehmed Vehbi 
Ağa 'nın eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan merhGme ve mağfGrun leha Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün Bağçe kar
yesi civarında bina ve ihyasına muvaffak oldukları 
Bend-i kebir'lerinden Beğoğlı'nda kain taksime cari 
ma-i lezizden Kabataş'da vakı ' hanesine cereyan it
rnek üzre beher şehr otuz akçe icare-i müeccelelü 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Dilagah Ka
dın bint-i Abdullah bila veled müteveffiye olarak 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfir mahlGlen canib-i 
vakf-ı müşarun ileyhaya aid ve [r]aci '  olmağla ma-i 
leziz-i mezbfir lede ' l-müzayede bin guruş mu'accele 
ile Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde kain ha
nesine cereyan itmek üzre Haderne-i hassa-i şahane 
binbaşısı Mehmed Vehbi Ağa ibn-i Mehmed'e fürfiht 
olınup meblağ-ı mu'accele-i mezkfir Evkaf-ı hüma
yfin hazinesine temamen teslim kılınmış olmağla 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfir mahall-i mezkfirda 
vakı ' hanesine cereyan i tmek üzre beher şehr otuz 
akçe icare-i müeccele ta 'yinle m uma ileyh Mehmed 
Vehbi Ağa'nun yedine virilen cedid temessük işbu 
mahalle kayd alındı. 

Fi 27 Ca sene 1264 [2 Mayıs 1 848] 

Zahr-ı temessük tarihi fi gurre-i M sene [ 1 2]64 [ 10 
Aralık 1 84 7] 

16/39a/2 Üç kişinin tasarrufunda bulunan Mihrişah 
Valide Sultan vakfına ait yarım masura suyun 
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Beşiktaş'daki evine bağlanmak üzere Mehmed Halim 
Ağa 'ya ferağ edi/diğine dair. 

Cennet-mekan merhfime ve mağffirun leha Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün Büyükdere 
civarında Arabacıoğlı madırası nam mahallde kain 
inşasına muvaffaka oldukları Bend-i kebir'leri ma-i 
lezizinden kasaba-i Beşiktaş'da Serendib51 yokuşında 
kain hanesine cereyan itmek üzre beher şehr otuz ak
çe icare-i müeccele ile hamiş-i temessükde muharrer 
nısf masura ma-i leziz mutasarrıflar olan İbrahim 
Beğ ve Ahmed Beğ ve Naile Hanım ma-i leziz-i 
mezkfirı kendi hüsn-i rızalarıyla mecra-yı kadimi o
lan Beşiktaş'da Serendib yokışında kain haneye ke
ma kan cereyan itmek üzre Mabeyn-i hümayfin ve
kil-i harcı Mehmed Halim Ağa bin Süleyman'a ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i le
ziz-i mezkfir mfima ileyh Mehmed Halim Ağa'nun 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 23 Ş sene 1 266 [4 Temmuz 1 850] 

16/39a/3 Seyyid Hacı Nazif Efendi'nin Beşiktaş'daki 
evine bağlanmak üzere Edhem Paşa 'ya ferağ ettiği 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yanm masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan merhfime ve mağffirun leha Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün Galata ve 
Tophane ve Beşiktaş ve ol havalilere icra olmmak 
üzre Bağçe karyesinde kain inşasına muvaffak oldığı 
bendi suyından hamiş-i temessükde muharrer nısf 
masura ma-i lezize şehriyye otuz akçe icare ile mu
tasarrıf olan es-Seyyid el-Hacc Ahmed Nazif Efendi 
bin Abdullah mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkfirı 
hüsn-i rızasıyla Erkan-ı harbiyye mirlivalarından iz
zetlü Edhem Paşa bin Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfir Beşiktaş'da 
Serencebe[ğ] yokışında Cihannüma mahallesinde 
kain haneye cereyan eylemek üzre zabt u tasarrufiy
çün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alın
dı. 

Fi gurre-i Ra sene 1 267 [4 Ocak 1 85 1 ]  

51 Serencebeğ 
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Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Edhem Paşa 
hazretleri ma-i mezkurı Sermusahib-i hazret-i şehri
yari sa' ade tl ü Rasim Paşa hazretlerine ferağ. 

Fi ı ı Za sene [ ı ]27 ı [26 Temmuz ı 855] 

Daru' s-sa 'adeti ' ş-şerife ağ ası müteveffa Rasim Ağa
'dan münhall olan ve Beşiktaş'da Serencebeğ yoku
şında kain bir bab konak derunına cari nısf masura 
ma-i lezize ber muceb-i irade-i seniyye kurena-yı 
hazret-i şehriyariden İbrahim Beğ uhdesine tefviziy
le zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

Fi 4 Teşrin-i evvel sene [ ı ]29 ı [ ı 6  Ekim ı 875] 

Beşiktaş'da Cihannüma mahallesinde Serencebeğ 
yokuşında ı 7 numro ile murakkam ma' a bağ çe bir 
bab konak derunına cari Mihrişah Valide Sultan vak
fından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan kure
na-yı sabıkadan el-yevm Şehremaneti meclisi a'za
sından sa'adetlü İbrahim Beğ ibn-i Ahmed Şefkati 
Efendi rızasıyla konak bedeli miyanında olarak yüz 
bin guruş bedel-i makbuz mukabilinde sudur-ı izam
dan semahatlü Ebulhüda Efendi es-Sayyadi(?) haz
retlerine52 es-Seyyid eş-Şeyh Hasan Efendi hazrede
rine ferağ. 

Fi ı 6  Nisan sene [ ı ]3 ı4 [28 Nisan ı 898] 

16/39a/4 Emine Hanım 'ın oğlu Mustafa Rıfat Bey'e 
ferağ ettiği Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yanm 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

Merhume ve mağfurun leha cennet-meldin fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabe seraha haz-

52 hazretleri ibn-i 
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mezkun hüsn-i rızasıyla küçük mahdumı Amedi-i 
Divan-ı hümayun hulefasından mütehayyizanından 
ve rütbe-i saniye ashabından izzetlü Mustafa Rif'at 
Beğ bin Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i mezkura beher şehr on beş 
akçe i care-i müeccele ta 'yinle Beşiktaş civarında 
münasib meslekden ifraz ile kadimi üzre diledükleri 
mahalle cereyan itmek üzre zabt u tasarrufiyçün viri
len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 25 Muharrem sene 1264 [2 Ocak 1 848] 

İşbu msf masura ma-i leziz ve bir bab hane taraf-ı 
eşref-i hazret-i şahaneden bi ' 1-iştira Serkurena-yı 
hazret-i şehriyari atfifetlü Hasan Beğ53 Beğefendi 
hazrederine ihsan buyurılarak virilen hamiş-i temes
sük kayd olındı. 

Fı 23 Ağustos sene [ 1]276 [4 Eylül 1 860] 
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le derunına cari nısf masura ma-i mezbura mutasarrıf 
olan kurenadan esbak Yusuf Paşa'nun vefatıyla üç 
nefer evlad-ı ki barı Fatıma Sa 'ide ve Emine Zinet 
hanımlar ile Celaleddin Beğ'e ba'de'l-intikal rızala-
rıyla Esvabi-i hazret-i şehriyari sa'adetlü İlyas Beğe-
fendi hazretlerine ferağ. 

Fı 9 Mayıs sene [ 1 ] 3 10  [24 Mayıs 1 894] 

16/39b/1 Mehmed Subhi Bey'in tasarrufunda bulunan 
VaZide Sultan vakfina ait bir masura suyu dört kişiye 

ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Hammarn-ı mezkurun yine Valide Sul-

53 "Beğ" fazladır. 
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tan vakfından nısf ve Galatasarayı suyından bir ma
sura daha suları olup mukayyeddür. 
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Y<'-"f.t t� �_, �- muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud Han hazret

lerinün valide-i macideleri merhume Valide Sultan 
hazretleri vakfından bir masura ma-i lezize mutasar
rıf olan Mehmed Subhi Beğ ibn-i Ömer Nabi ma-i 
mezkurı rızasıyla etibba-yı hazret-i şehriyaıiden Arif 
Paşa ve Hazine-i hassa-i şahane da'va vekili Raif 
Beğefendi ve Hadika-i hassa-i şahane müfettişi sa'a
detlü Reşid Paşa ve kurena-yı hazret-i şehriyariden 
Ragıb Beğefendi hazretlerine seviyyen ve kat ' iyyen 
ferağ. 

16/39b/2 

Fı 2 1  Haziran sene [ 1 ] 3 10  [3 Temmuz 1 894] 

16/39b/2 İ m re Afyon 'un tasarrufunda bulunan Sultan 
ll Mahmud Han vakfiııa ait yarım masura suyu 
Simyon Beyefendi ile Seboh Beyefendi'ye ferağ ettiğine 
dair. 

Beğoğlı'nda Asmalımescid'de Derviş sokağında on 
dokuz numro ile murakkam menzil derunına cari 
cennet-mekan Sultan Mahmud mın-ı Sani hazretleri 
vakfından nısf masura ma-i leziz Fransa devleti tebe
'asından İmre Alyon veled-i Jak Alyon uhdesinde i
ken rızasıyla tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni mil
letinden Maksudyan atfifetlü Simyon ve biraderi sa
'adetlü Seboh beğefendiler hazeriltına kat'iyyen fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fi 17 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 3 1 0  [29 Kasım 1 894] 

16/39b/3 Alenko 'nım Mehmed Emin Efendi'ye ferağ 
ettiği Sultan IL Mahmud Han vakfina ait yarım masu
ra suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud mın-ı Sani hazret
lerinün vakf-ı şerifı ma-i lezizinden Beğoğlı'nda Hü
seyin Ağa mahallesinde Sakızağacı caddesinde on 
bir numrolu menzile cari senevi on beş guruş icare-i 
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müeccelelü bir kıt'a temessükle nısf masura ma-ı 
lezize ve:ffien mutasarrıfe olan Alenko bint-i Dimitri 
meblağ-ı mezkı1rı sahib-i evveli esbak De 'avi-i hari
ciyye katibi sa'adetlü Mehmed Emin Efendi hazret
lerine redd-i ferağ eyledükden sonra müşarun ileyh 
hazretleri dahi nısf masura ma-i mezkı1run nısfını 
mecra-yı kadimi olan menzile kema kan cereyan it
rnek üzre Maksudzade sa'adetlü Simyon Beğ'e otuz 
yedi buçuk aded lira-yı Osmani'ye kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eylediği Su nezareti tarafından inha alın
mış aldığından hisse-i ma-i mezkur atik temessükin
den bi' t-tefrik ve keyfiyyet-i tefrikı dahi şerh virile
rek müşarun ileyh Mehmed Emin Efendi hazretleri 
yedinde bi' l-ibka ma'ada nısf masura ma-i mezku
run nısfı mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre senevi yedi buçuk guruş icare-i müeccele-i mu
sibesiyle defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh Simyon 
Beğ uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufiyçün mü
ceddeden virilen temessük kayd olındı. 

Fi 1 3  Şa'ban sene [ 1 ]296 [2 Ağustos 1 879] ve fi 30 
Temmuz sene [ 1 ]295 [ 1  1 Ağustos 1 879] 

Rub ' masura ma-i leziz Maksudzade Simyon Beğ'ün 
uhdesinde iken vefatıyla terk eylediği kebir malı
duını Maksud Beğ ile kebire kerimesi Polin Hanım'a 
ba 'de ' l-intikal rızalarıyla müştemilatıyla birlikde 
Maksudzade sa'adetlü Seboh Beğefendi hazretlerine 
ferağ. 

Fı 9 Nisan sene [ 1 ]3 1 1  [21 Nisan 1 895] 

rinün vakf-ı şerifi ma-i lezizinden hamiş-i temes-

2 1 1  

16/39b/3 

16/39b/4 
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sükde muharrer nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan fehametlü devletlü Mehmed Rüşdi Paşa hazret
leri ma-i mezkılrı mahall-i kadiminden bi ' l-ihrac Be
ğoğlı'nda Ağa cami' -i şerifi mahallesinde Pınar so
kağında dört numro ile murakkam menzile cereyan 
itmek üzre Evkaf-ı hümayün serveznedan tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden Viçen Efendi ibn-i Ohannes E
fendi'ye on beş bin guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed iderek zabt u tasarrufını havi virilen sened kayd 
o lındı. 

Fi 6 Şevval sene [ 12]93 [25 Ekim 1 876] ve fi 12 
Teşrin-i evvel sene [ 1 2]92 [24 Ekim 1 876] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Viçen Efen
di ma-i mezkurı mecra-yı kadiminden bi'l-ihrac Or
taköy'de Taşmerdiven'de Palanka sokağında on bir 
numrolu haneye cereyan itmek üzre ferikan-ı kiram
dan sa'adetlü Ferid Paşa hazretlerinün halilesi Nev
ber Hanım ibnet-i Hasan Paşa'ya kat'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle hanım-ı muma ileyhanun zabt u 
tasarrufını [hilvi] virilen sened-i hakani kayd alındı . 

Fi 4 Ağustos sene [ 1 ]323 [ 1 7  Ağustos 1 907] 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Fı 17  L sene 1267 [ 1 5  Ağustos 1 85 1 ]  

Ba  'zı zevat üzerlerinde mukayyed bulınan emlak ve 
akarun kendü isimlerine tahvll ve tasrihine müsa'a
de-i hazret-i şehen-şahl şayan buyurılınasını Möyö 
Baltacı İsperaki ve Aristidi tarafından rikab-ı hüma
yfin-ı hazret-i şahaneye takdim kılınan arz-ı halde is
tirham kılınmış oldığına ve öteden berü ve bunlar
dan54 ibraz-ı sıdk u gayret itmekde bulınduklarına 
nazaran kendüleri temamiyle ecnebiyyeden add olm
mayacakları cihetle mu 'amele-i istisnaiyyeye maz
hariyyetleri şan-ı mekarim-nişan-ı aliye muvafık ola
cağına ve bunun haylice emsali dahi bulındığına 
mebnl is 'af-ı il timasiarı hususına bi' l-istizan irade-i 
seniyye-i cenab-ı tacdarl müte 'allık ve şeref-sudur 
buyurılmış ve muma ileyhimanun istid 'a eyledükleri 
emlakün esamlsini mübeyyin olan pusula merbutan 
irsal kılınmış olmağla ber muceb-i irade-i seniyye 
icra-yı iktizasına himmet buyurılmak babında mu
kaddem ve muahhar beyaz üzerine sactır olan iki kıt
'a ferman-ı all üzerine pusula-i merbuta-i mezkurede 
muharrer emlakün muma ileyhima uhdelerine müna
safeten ferağınun icrasıyla temessüklerinün tahşiyesi 
zımnında müfredatını mübeyyin fi 29 Şevval sene 
[ 1 ]277 tarihiyle Evkaf muhasebesinden Senedat oda
sına bir kıt 'a  ilm ü haber vürud itmiş ve emlak-i 
mezkureden pençşenbih günleri idare olman evkaf
dan işbu bir kıt ' a  temessük mantukınca şehriyye on 
beş akçe icarelü nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe 
Papronya bint-i Ohannes hüsn-i rızasıyla ma-i lezlz-i 
mezkurı mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Beğoğlı'nda 
Ağa harnmaını civarında vakı ' hanelerine cereyan 
itmek üzre münasafeten muma ileyhimaya kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed eylediğinün takıiri alındığı cihetle 
usuline tevfikan ma-i mezkurun icare-i kadimesinün 
senevi on beş guruşa ibiağı nizam-ı mukarrarı iktiza
sından bulınmış olmasıyla ber muceb-i irade-i seniy
ye ve nizarn ma-i lezlz-i mezkur hane-i mezkura ce
reyan itmek üzre senevi on beş guruş icare ile def
ter-i vakfda muma ileyhima Mösyö Baltacı İsperaki 
ve Aristidi uhdelerine ber veeh-i münasafe kayd 
alınmış olmağla işbu mahalle dahi kayd alındı. 

Fı 5 Zi' l-ka'de sene 1 277 [ 1 6  Mayıs 1861 ]  

54 öteden berü bunlar 

2 1 3  
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16140a/2 Beşiktaş sakinlerinden Kirkor'un vefatıyla 
hissedarı Yakut'a intikal eden Sultan L Mahmud Han 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tiibe se
rahu hazretlerinün evkaf-ı celileleri musakkaffitından 
nı sf masura ma-i lezlzün mutasamfı kasaba-i Beşik
taş'da sakin iken kendüyi deryaya gark iderek bun
dan akdem halik olan Kirkor zimmlnün kasaba-i 
mezkı1rda kain mutasarrıf o ldığı nısf hisse menzili i
le derunına cereyan iden salifü'z-zikr nısf masura 
ma-i lezlz canib-i Hazine-i hassa-i şahaneden ber 
muceb-i nizarn ve ba ilm ü haber hissedan Yakut 
nasraniyyeye fiirfıht alınmış ise de ma-i lezlz-i mez
kı1r kimlerün uhdesinde ise rer olmarak kaydınun 
terkiniyle vakfı tarafından kab iden senedinün i ' tası
nı mersume Yakut nasraniyye bii arz-ı hal istid 'a a
lınmış ve keyfiyyeti lede' s-sual vakıf-ı müşarun i
leyhün valideleri Valide Sultan merhumenün Beğoğ
lı nam mahallde müceddeden bina huyurdukları tak
slme cereyan iden ma-i lezlzden ber muceb-i istid 'ii 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkur halik-i mersumun 
helakinden sonra üç nefer evlildları bulınan HanPer
sam ve Kara b et ve Şazimend narnun zirnınilere ba'
de' l-intikal mersumfm Hanpersam ve Karabet zirn
mller hisselerini hissedarları mersume Şazimend 
nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed iderek nasraniyye-i 
mersumenün el-yevm uhdesinde mukayyed oldığı 
kuyfıddan nümayan olup ancak ma-i mezkurun sene
di başkaca bulınmak mülabesesiyle ferağ u intikali
nün icrası dahi başkaca olmak lazım geleceğine ve 
su hususına dair Su nezareti canibine bir gune ilm ü 
haber vürfıd itmemiş idüğine mebnl keyfiyyeti Hazi
ne-i hassactan lede' l-istifsar halik-i mersumun uhde
sinde bulınan ma'a müştemilat kaffe-i emlaki düyu
nına mahsuben ber muceb-i nizarn hazine-i mezkure 
canibinden fiirfıht olmdığı sırada nısf hisse hane-i 
mezkure dahi su yı ile beraber diğer nı sf hisse müşte
reki bulınan mersume Yakut nasraniyyeye ba mu'ac
cele icar olmdığı irade ve iş 'ar alınmış ve ma-i mez
kurun atik temessüki yed-i aharda kalmak cihetiyle 
zuhur ider ise amel ve i ' tibar alınmamak üzre kaydı 
bi' t-terkin nısf masura ma-i mezkur mersum Yakut 
nasraniyyenün uhdesine kayd olmarak vakf-ı müşa
run ileyh canibinden müceddeden bir kıt'a  temessü
kinün i ' tası lazım gelmeğle bu suretde ber muceb-i 
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ilm ü haber nısf masura ma-i leziz-i mezkur defter-i 
vakf-ı şerifde kema fi ' s-sabık hane-i mezkureye ce
reyan itmek üzre mersume Yakut nasraniyyenün uh
desine kayd olınup beher şehr otuz akçe icare-i mü
eccele takdiriyle mersumun zabt u tasarrufiyçün vi
rilen cedid temessük işbu mahalle kayd alındı . 

Fı 7 Muharrem sene 1 267 [ 1 2  Kasım 1 850] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Yakut nas
raniyye mutasarrıf aldığı ma-i leziz-i mezkurı rıza ve 
iradetiyle tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve E[r]meni 
milletinden Kalos veled-i Karabet'e kat 'iyyen ve55 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimi olan Beşiktaş'da Köyiçi'nde 
menziline kema kfm cereyan itmek üzre virilen ha
miş-i temessük işbu [mahalle] kayd alındı. 

Fı 29 L sene 1 272 [3 Temmuz 1 856] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Kalos ve
led-i Karabet fevt olup sağir oğlı Vahan ile kebir ev
ladları Ornik ve Danyel ve Safice ve Hergit ve Da
kes ve Bestas nam yedi nefere ba'de' l-intikal merkü
mundan sağir Vahan'un er karındaşı ve ba hüccet va
sisi mezbur Ornik yedinde olan diğer izn hücceti 
mucebince sağir-i mezburun hissesini bi' l-vesaye ve 
kendü hissesini bi' l-asale ve merkürnun Dakes ve 
Danyel ve Bestas dahi hisselerini bi' l-asale rızala
rıyla ma-i mezkurı mahall-i kadimine cereyan itmek 
üzre hissedarları merkürnan Hergit ile Safice'ye ber 
veeh-i münasafe ferağ eyledükleri ve icare-i kadime
si emsalleri mucebince senevi on beş guruşa 
bi' l-iblağ temessüke tahşiye kılınması Harerneyrı va
ridatından derkenar olmağla ol vechile defter-i 
vakf-ı şerife kayd olmarak zabt u tasarruflarını havi 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd o
lındı. 

Fı 23 Ca sene [ 1]280 [6 Kasım 1 863] ve fi 24 Teş
rin-i evvel sene [ 1]279 [5 Kasım 1 863] 

Nısf masura ma-i leziz Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı 
Atik mahallesinde Köyiçi zakağında elli ikinci num-

55 "ve" faladır. 

2 1 5  
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ro ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından mu
kaddema menzil olup el-yevm bir bab gazinoya cari 
nısf masura ma-i leziz Hergit ve Sofik'ün iştiraken 
tasarruflarında iken mezburetandan Hergit biHi veled 
müteveffiye olup hissesi mahllilen canib-i vakfa aid 
bulınmış ve mezbfue Sofik mutasarrıfe oldığı hisse
sini kurena-yı hazret-i şehriyari sa'adetlü Hafız 
Mehmed Beğefendi'ye mecra-yı kadimine cereyan 
itmek üzre ve ma-i leziz-i mezkurun mahllil olan 
hissesi dahi ba kaiıne lede ' l-müzayede üç bin altı 
yüz otuz dört buçuk guruş mu' accele ile muma ileyh 
Mehmed Beğefendi uhdesinde takarrur eylediği ba 
defter-i arz lede ' l-istizan ol babda müte' allık buyurı
lan irade-i seniyye-i cenab-ı mülukane mucebince ol 
mikdar mu 'accele ile mir-i muma ileyhe icar olınup 
ol dahi isticar ve kabul itmeğle meblağ-ı mu'accele-i 
mezkurenün rüsumat-ı adiyesi bi' [l-i]fraz kusurı fi 4 
Kanun-ı evvel sene [ 12]84 tarihiyle teslim-i hazine-i 
Haremeyn oldığı Sergi'den sürhle füru-nihade ve 
Tahsilat'dan işaret kılınarak kaime-i mezkfir taraf-ı 
vakfa vürud itmeğle ol vechile nısf masura ma-i le
ziz-i mezkurun nısf hissesi mezbfire Sofik'ün tera
ğından ve nısf-ı diğeri dahi mezbure Hergit'ün bila 
veled mahllilinden defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh 
Hafız Mehmed Beğefendi'nün uhdesine kayd olma
rak bi 'n-nezare zabt u tasarrufına izn ve işbu mahal
le şerh virildi. 

16/40a/3 
F1 2 N sene [ 1 2]84 [28 Aralık 1 867] ve fi 4 Kanun-ı 

evvel sene [ 1 2] 83 [ 1 6  Aralık 1 867] 
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16/40a/3 Selim Beyefendi'nin Mihrişah Va/ide Sultan 
vakfından kiralayıp Beşiktaş'daki evine bağlattığı bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

>��� 00- �� '�=" .. ...ı:;� ... �ı.#�� , .. -� Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
..f._ ""'- ,• • ,.-. � �· h 1 . . . kf �fi d B � k . . � ;.f (;_ ��i '{t' azret erınun va -ı şen ın en agçe aryesı cıva-

'l �- L�i·: tl rında kain Bend-i kebir'leri ma-i lezizinden Beğoğ-. {· � �: {'��· :� .t lı'nda maksime cari ma-i lezizden bir kıt 'a  temessük 
."\_·, _ . �:· �: 'f; �.' .Ç. �-1 mantfikınca beher şehr otuz akçe icare-i müeccelelü �" f .. . �· i, �· .� .( �: bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Serkurena-yı 

��, I ft rt t' ı·; hazret-i padişahi atfifet;� Sel�m. Beğef:ndi hazretl�ri 

• �---�· ·�· 1'l: ,< f"t: �R:. .�.· mutasarrıf oldukları ma-ı l ezız-ı mezkurun yedlerın-
..,_.�· . �'! .. . Y::�t. �, t � .�· �� de olan temessüki kazaen zayi , olarak zayi 'den bir � ... ..::} t �: -� .�· ,�J -� kıt 'a  cedid temessük i 'tasını ba müzekkire matlub � 1 •• 10. \ •. 

buyurılmış olduklanndan ma-i mezkfirun kaydı def-
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ter-i vakfdan ba'de' l-ihrac Beşiktaş'da Serencebe[ğ] 
yokuşında mutasarrıf olduklan hanelerine İcra olm
mak üzre fi 23 Za sene [ 1]264 tarihinde bir masura 
ma-i lez!z-i mezkCır müşarun ileyh hazretlerinün uh
de-i atüfilerinde mastür u mukayyed olmağın kaydı 
mücebince beher şehr otuz akçe i care-i müeccele ta'
y!nle zayi 'den ve müceddeden virilen ced!d temes
sük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 13 S sene 1267 [ 1 8  Aralık 1 850] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan müşarun i
leyh Selim Beğefendi hazretleri ma-i mezkürı Sa
ray-ı hümayündan muhrec Nesteren Hanım'a ferağ 
itmeğle virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 7 Za sene 1 265 [25 Eylül 1 849] 

Müma ileyha Nesteren Hanım müteveffiye olup terk 
itmiş oldığı üç nefer eviadı Bab-ı all hulefiisından 
izzetlü Tevfik ve asakir-i şahane kolağalarından Rı
za beğler ile kerimesi Fatıma Hanım'a bir masur[a] 
ma-i leziz ba'de' l-intikal intikalen mutasarrıf ol
dukları ma-i mezkCırı rızalanyla Milbeyn-i hümayün 
müşiri Gazi Osman Paşa hazretleri hallleleri ismetlü 
Zatıgül Hanımefendi'ye ferağ itmeleriyle virilen 
sened-i hakanı işbu mahalle kayd o lındı. 

Fı 1 2  Mart sene [ 1 ]303 [24 Mart 1 887] 

2 1 7  
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16/40a/4 Hafiz Mehmed Said Efendi'nin tasarrufunda ��J:...�1;..::,��:�:!''=;tiJtJı:;J' 
bulunan Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait bir masura "' · · ·� · =-" "�-..6� 
suyun yarısını Tarlabaşı 'ndaki evine bağlanmak üzere 
Mustafa Ağayaferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Viiiide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün Bend-i ced!d'leri ma-i lez1zi fazlasın
dan bir kıt 'a temessük mücebince Tarlabaşı'nda kain 
hanesine cereyan itmek üzre beher şehr altmış akçe 
icare-i müeccele [ile] bir masura ma-i lez!ze muta
sarrıf olan Hiifız Mehmed Sa'id Efendi bin el-Hacc 
İbrahim mutasarrıf oldığı bir masura ma-i lezizün 
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beher şehr otuz akçe icare ile nısf masurasını 
bi ' l-ifraz kendi rızasıyla Maçka sarayı kurbında Tar
labaşı'nda kain hanelerine cereyan itmek üzre Is
tabi-ı amire müdiri izzetlü Mustafa Ağa bin Meh
med'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle mecra-yı kadimin
den bi ' l-ihrac münasib malıallden ifraz birle hane-i 
mezkı1reye cereyan itmek üzre zabt u tasarrufiyçün 
virilen cedid temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 8 Za sene 1 267 [5 Eylül 1 85 1 ]  

16/40b/1 Emin Beyefendi'nin Sultan I. Mahmud Han 
16/40b/1 ..6" .. .. ı. • " ; . � ... . . vakfından kiralayıp Nişantaşı 'ndaki konağına bağlattı-o:-.,..,,J- '-" t" �ıP .... ı:o .e;...:.,, .t  • � l\T ' D  1 fi � · � · da' ��ı;ı:,..,w<k. -..{t ...:- · , .- . �'--'"J a....,.-::� �_..;:.-..:..u.� .:_; gıyarım masura suyu l"'un raşaya erag ettigıne ır . 

. ·p-. • . o.J:-::,.#1 �.o.rl'"..-HLo L • • ".-t:< � ,.,..:.:,.�...;... U • • �� • (-'- n/J4>J�_, t:1 ·� �.b,!J -:r;'i!;ı;::j�_,v;;...i:,�-:='��:.-��,.,� L�·� Kurena-yı hazret-i şehriyariden sa 'adetlü Emin Be-�����ılo,.w--ıt)J��_....e_,;_;,;-;�:"��::'�-!J.; :: ğefendi'nün Nişantaşı'nda vakı ' konağına Hazine-i ""'-�:;ı l,ı> '� . . •.• .. �-'11..� ............... _, ,.. � .  l.;· -�Aej:� .. �:� ... ::;;:��...,,�-�-:�·(-- � "&:o; w_:;�.� hassa-i yaha�e�e mevküf s�lardan �arı� ı;ı�sura s�
�f.�(""-'7"�--4ii�.;i,��-:;..,.o_��·e.ı;.'!.,�� ��,.�� ·  yun serı 'an ıcrasıyla senedınün dahı muma ıleyh na-
�;.� ..... � , ·ı::. ·," ,(. • ..... -��� .... ı.,w ·� o , �-'Jl::-, ı k b' ' A • A l ' k A • Ad • 

q1 ·;:i,;-;ı,�.� . ı f?��� .. • ....... !>.�.::. ....... ,...... . • - • � :�...:..:-� !:: � � _ mına o ara ı t-tanzım ırsa ı mu teza-yı ıra e-ı se-<�.,< . .  "-"'�<Aob:_,l� · · ,f-.!.> � ı �� -� • d 'd" � ' MAb ' h" A A  • • ı AkA b rr,·..ft�,"" . · · : .·· · "--'f1�..2,.,_:,ı.;_,.:.. . --:--r'� 1 .. &-;· nıyye en ı ugı a eyn-ı umayun-ı mu u ane aş-.;s�� .. � .. ·0!·it-"f._;fb-:-.-r i?,;�r��� tl:; kitabet-i celilesinden ba tezkire tebliğ buyurıldığı ve 
- · ���-::·J--��·0-�r�?.:;;�L���.z-�t'..:.� Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesinden mazbı1t cenW-�rt-5....:_· �ı.ı......;...�,::.Uı.o�-':"'.C,�--t!J..�ı· net-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu 

� . _:..,.v����::� hazretleri vakf-ı şerifi mülhakatından vakıf-ı 
. .  �'- � tmüşarun ileyhün valideleri merhı1me Valide Sultan 

,__ ffi. t tab�t seraha hazretlerinün evkafın��n o� up uhde:i t"t � , '� senıyyede bulınan yarım masura ma-ı lezızün Hazı
,<.(j� �.f�\ ne-i hassa-i şahanece olan bir kıt'a senedi irsal kılın.�.�- f) �: dığı beyamy la icabınun i erası Hazine-i hassa-i şaM�: t' .� � 'i '  ne nezaret-i celilesinden varid olan tezkirede iş 'ar \�:�. � tJ kılındığı beyamy la senedin ün mir-i ınılma ileyh na-

-� f" · f�·.\ç, · t  mına olarak tanzirni Evkaf-ı hümayı1n nezaret-i cell-,\ ., � � .\' ·� �� �- lesinden 22 Safer sene [ 1 ]302 ve 29 Teşrin-i sani se-_'� · \� � tl  ne [ 1 ]300 tarihi ve yetmiş beş adediyle varid olan �. r; t \: l� tezkirede iş 'ar alınmış ve sened-i mezkı1ra nazaran 
,.;. � �-�· �· vakf-ı müşarun ileyhadan senevi on beş guruş icare-i l� \. :  1."; '! E müeccelelü nısf masura ma-i leziz Vişnezade ma

hallesinde cami ' -i şerif meydanında bir ve dokuz 
numrolar ile murakkam konağa cereyan itmekde 
iken 10  N sene [ 1 ]291 tarihiyle emlak-i hümayı1n-ı 
cenab-ı mülı1kane idadına idhal olmdığı anlaşılmış 
aldığından ber ınıleeb-i irade-i seniyye ma-i mezkı1-
run rnir-i ınılma ileyhün mezkı1r konağına cereyan it
rnek üzre icare-i kadimesiyle uhdelerine kaydı tashih 
kılınmış olmağla zabt u tasarruflarını havi işbu se
ned-i hakani kay d alındı. 
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Fl 22 Safer sene [ ı ] 302 ve fi 29 Teşrin-i sanı sene 
[ ı ]300 [ 1  ı Aralık ı 884] 

Beşiktaş'da Teşvikıyye mahallesinde Küçükçiftlik 
sokağında mükerrer yiğirmi dokuz numro ile murak
kam konak derılnına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan kurena-yı hazret-i şehriyariden atil
fetlü Emin Beğefendi hazretleri ma-i mezkı1rı kure
na-yı hazret-i şehriyariden sa' iidetlü Nuri Paşa haz
retleri uhdesine kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fl 3 Temmuz sene [ 1 ] 3 1 2  [ ı 5  Temmuz 1 896] 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi 
merhiime Valide Sultan vakfından olup Fındıklı'da 
Sellme Hatfin mahallesinde dere içinde dokuz ve üç 
numrolu menzile cari nısf masura ma-i lezize Mus
ta:Ia Refik Beğ ibn-i Ebiibekir Paşa'nun uhdesinde 
iken ve:Iatıyla kerimesi Şerife Had1ce Hanım'a ve 
anun dahi vefatıyla evlildları Mabeyn-i hümayfin-ı 
cenab-ı mülfikane katibierinden atilfetlü İbrahim 
Faik Beğefendi hazretleriyle Fatıma ve Ayişe ha
nımlara ba'de' l-intikal müşarun ileyh Faik Beğefen
di hazretleriyle Ayişe Hanım sülüsan hisselerini rı
zalarıyla diğer sülüs hisse mutasarrıfı Tophane-i a
mire mübaya'at komisyonı a'zasından Kaimmakam 
izzetlü Musta:Ia Beğ zevcesi miima ileyha Fatıma 
Hanım'a ferağ u kasr-ı yed eyledüklerinden hanım-ı 
mfima ileyhanun zabt u tasarrufını havi virilen se
ned-i hakani kayd olındı. 

Fi 25 Şubat sene [ ı  ]3 ı 5 [9 Mart ı 900] 

16/40b/3 Kalari'nin Galata 'daki evine bağlanmak üzere 
Mösyö Ab ram 'a ferağ ettiği Mihrişah Va/ide Sultan 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Mihrişah Vali de Sultan vakfından 

2 1 9  

16/40b/2 
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Mösyö Kamanto'nun emlak-i müşterasından olup ba 
irade-i seniyye uhdesine geçürilmiş olan malıaller
den ma'ada hasbe' l-usfil başka ademlerün uhdele
rinde bulınan yiğirmi üç kalem mahallerün dahi sai
rine emsal olmamak üzre büyük hafidi Mösyö Ab
ram uhdesine icra-yı ferağı encümen-i mahsus meş
veret kararı mücebince bi' l-istizan makrün-ı müsa'a
de-i seniyye-i hazret-i padişahi buyurılmış ve bunla
run müfredatını mübeyyin virilen defterün suret-i 
muhrecesi merbütan gönderilmiş olmağla icabınun 
İcrasına dair beyaz üzerine sactır olan ferman-ı ali 
üzerine lazım gelen mu 'amelesinün tesviyesiyle se
nedatınun Mösyö Abram uhdesine tahşiyesi zımnın
da Evkiif muhasebesinden 9 Za sene [ 1 ]283 tarihiyle 
balası defterlü Senedat odasına bir kıt 'a ilm ü haber 
vürüd itmiş ve emlak-i mezküreden işbu temessük 
mantükınca nısf masura mutasarrıf olan Kalari bint-i 
Yudamelti(?) tarafından vürüd iden ilm ü haber mü
cebince mahall-i kadimine cereyan itmek ve saideri
ne emsal olmamak şartıyla ber müceb-i irade-i se
niyye-i mülükane rızasıyla Mösyö Abram'a derünına 
cari menzil ile kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile kadim icaresinün emsali vechile senevi on 
beş guruşa iblağ alınarak virilen hamiş-i temessük 
kayd alındı. 

Fi 20 Zi' l-hicce sene [ 12]83 ve fi 13 Nisan sene 
[ 12]83 [25 Nisan 1 867] 

Galata'da Bereketzade mahallesinde Kamanto soka
ğında altı numrolu bir bab hane derünına cari nısf 
masura ma-i leziz İtalya devleti tebe 'asından Kont 
Avram de Kamanto veled-i Rafael Salamon uhde
sinde iken vefatıyla iki nefer eviadı devlet-i müşarun 
ileyha tebe'asından Kont İzak de Kamanto ve kızı 
Leon Alfasİ zevcesi Klaris'e ba'de ' l-intikal mezbüre 
Klarise'nün muhtell-i şu 'ür o ldığı cihetle vasisi ve 
zevci müma ileyh Leon Alfasİ ile Kont İzak de Ka
manto tarafından ba vekaletname vekilieri devlet-i 
muşarun ileyha tebe 'asından Leon Piyerto 
bi' l-vekale rızasıyla ma-i mezkürı bila şart devlet-i 
müşarun ileyha tebe'asından müma ileyh Kont Moi
ze56 Kamanto veled-i Nesim'e meccanen ve 

56 Kont Moiz de 
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ferağ. 
F1 27 Mayıs sene [ ı ]3 ı 5  [8 Haziran ı 899] 

Murna ileyh Karnanto'nun İtalya devleti tebe' asından 
iken Fransa devleti tebe'asına tashih-i kayd oldı. 

Fı ı 9 Kanun-ı evvel sene [ ı  ]320 [ ı  Ocak ı 905] 

16/41all Beşiktaş sakinlerinden Hacı Osman Nuri 
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Paşa'dan varisierine intikal eden Va/ide Sultan vakfina . . 
.ı ı.. � � t1ııf::, . . 

ait yarım masura suyun varisieri tarafından Mustafa ,_.;...;:.V .ı - .::;z.;.:..,:�.:J!ıu-;-v!.-bı-�../.-� .ı,t;;:. 
E�"' d'' fi � d·ı·-�· � ·  d · rP. · _ _,.. .... v.�: .- h...v.r //�ı bı; - " " · · '.!en ı ye erag e ı uıgıne aır. . �:'-(J)(/�..61v(r r!:'"'-' ��N-.;,,. � :;;o-:� .. ::"_.., �,.J� 

��.JOJ!f J.!;.'· ""'rP"..1fı/�--&'-U... yJ·, 1-' "!'':!....uc.::..ı.ı. 
Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi �v;� ;�:'..!"'" -: ,_;.,ı;_,.-,;, . !{_  v,J �-ı-_,.. J""JI�ljli ı.:. ''l/,.11.-..LJ.J [Yt.::JU;!..-T,.ı.J.Jic)<� . ı ""? :--�r.ı� 2Jl>;J'
Valide Sultan vakfından olup Beşiktaş'da Sinan Pa- · · �Ji.... �:..ı�0t_ı,;ı; , ,, �'"''-' �'r:...P;, ı.-,ir - ·  
şa-yı Atik mahallesinde Köpribaşı sokağında otuz 

,..._ · - <�N�"'.?...d- �-lo.u..,.{;, 
bir nurnrolu sahilhaneye cari nısf masura ma-i tezize 
mutasarrıf olan Ferik el-Hacc Osman Nuri Paşa'nun 
vefatıyla iki nefer kebire kerimeleri Nedime ve 
Fikriyye hanımıara ba'de' l-intikal mezburetan inti-
kalen rnutasarrıf oldukları nısf masura ma-i mezku-
[r]ı mecra-yı kadiminden bi 'l-ihrac Galata'da Arab 
cami 'i mahallesinde Mahkeme ( . . .  ) sokağında bir ve 
üç ve dokuz numrolar ile murakkarn Mahkeme harn-
marnma cereyan itrnek üzre Mustafa Efendi ibn-i İb-
rahim'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledüklerinden 
efendi-i rnuma ileyhün zabt u tasarrufını havi virilen 
sened-i hakani kayd alındı. 

F1 6 Şubat sene [ ı ]3 ıO  [ ı 8  Şubat ı 895] 

16/41a/2 Mösyö Jozef Azaryan 'dan varisierine intikal 
eden Va/ide Sultan vakfina ait yarım masura suyun 
varisieri tarafından Edhem Paşa ya ferağ edildiğine 

16/41a/2 

dair. ��'*'·.,J.;i 0'..:4.,.�u..-e-ı•�-1 1  J 1 � 1 f.tJ-:: ol'.··. �·tt..ı, ... _, ı,�.s ... ı.t) • •; ;, , .. ? ,VJ � �J'" · .. ı.ıu; 
C k� S 1 � M h �d H� E 1 � l ·d . fl'd··�v. -,;.;�;. · ·� -' .  :.--�-:- 0'_... >-',.,-:: c.u;_. f.. .ı,.v::.�'/ ennet-rne an u tan a mu an-ı vve va ı esı ... •  : · ?.";>�1�,._,�:,�;;.:..i .... " ... · , . �_�: , · . . . •. _ . .. 

,,..,,.;,(,::.14f.t . �., : ·. � . 
, v-, ı ,_r/ " �--.. ��'-"�-�U' : 

Valide Sultan vakfından olup Beğoğlı'nda Hüseyin t::�; .. ,�'J .. J��r��:-.�.41���� t• 7ı•'\"�·"'-'-:>.-; <ti:t 
Ağa mahallesinde Cadde-i kebirde seksen üç ve Kü- t.ı,c��.J.,ı. "'�"�.· · "._�'-�-!..;;;<;.;f�.ı�:;.J..'P..-�().f!.d-11� i.-.JJ 

.. � • • � � � ... .;A(..ı-ı • • , . . • �-o:��!..v..-��.;�"'-.-tJ!1},.\.t...,.:.,>,J!fi çuk Parmakkapu sokagında bır numrolu menzıle carı · .w(�t_:;J ��.f'.A���� •fiJ,�tj;!....--�:.,.�'� ·:. · . .. . 
f � · 1 � A 'k d 1 · b ' �·:P � · ·  • • · • · " r._ ..... � � ............. nıs masura ma-ı ezıze men a ev etı te e asın- '0\ı l "'"'.J �ı.ı.. ı.o..:.. t,.....,._,,h"'��.;' .ü�..:· . ;ı •. � --• • o ..,.._, . . -"'� . ...... ı;;.l 

dan Mösyö Jojef Azaryan uhdesinde iken veflitıyla · · 
kerimesi İngiltere devleti tebe'asından Mösyö İstanli 
Bero zevcesi Madam Marta ile sağır mahdılmı Jojef 
Azaryan'a intikal eyledükden sonra mezbure Madam 
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Marta Mısır'da mukime bulındığından tarafından ba 
hüccet-i şer' iyye vekili İngiltere devleti tebe'asından 
Mösyö Edvin Peris bi' l-vekale ve sağir-i ınılma iley
hün tarafından vasisi ve validesi Madam Anita 
bi ' l-vesaye nısf masura ma-i lezi'zi nzalarıyla Tef
tiş-i askeri komisyon-ı allsi reis-i sanisi devletlü Ed
hem Paşa hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
eyledüklerinden Paşa-yı müşarun ileyh hazretlerinün 
zabt u tasarruflarını havi virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fı 7 Haziran sene [ 1 ] 3 16  [20 Haziran 1900] 

Beğoğlı'nda Firı1z Ağa mahallesinde Sıraselvi-cadde
sinde otuz üç numrolu bir bab konak derı1nına cari 
Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i 
leziz Ermeni milletinden V artohi uhdesinde iken ve
fatıyla dört nefer evlildı Sıfanos ve Mefrohi hanım
larla V ah an ve Aznavur efendiler uhdelerine ba '
de' l-intikal bunlardan Sıfanos ve Mefrohi hanımlarla 
Vahan Efendi hisselerini bi ' l-asale ve Aznavur Efen
di hissesini tarafından vekili ve eniştesi Sidon Efendi 
bi ' l-vek1He ma-i mezkı1rı Ticaret ve nafi 'a nezaret-i 
celllesi müsteşarı atı1fetlü Nedb Mülhim(?) Efendi 
hazretlerinün zevcesi Karviş(?) Hanım bint-i Mihail 
Ra'd(?) Efendi'ye ferağ eyledükden sonra vakı' olan 
istid 'a üzerine hadd-i intikali tevsi' kılınmağla tecdi
den virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 12 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 3 1 8  [25 Ekim 1902] 

16/41a/4 Tasarrufundayarını masura su bulıman Kont 
Moiz de Kanıanto 'nun tabiiyel değişikliği dolayısıyla 
kaydının tashih edi/diğine dair. 

[Derkenar] Ma-i mezbı1run rub ' hissesi Leon Alfasi 
zevcesi Klaris bint-i Avram Kamanto'nun uhdesin
dedür. 

Fı 14 Mart sene [ 1 ]3 14 [26 Mart 1 898] 
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[Derkenar] Atik kaydı bulınamadığı cihetle müced
deden kayd idilmiş olmağla atik kaydına i' tibar idil
meyeceği şerh virildi. 

/1; ıl ı  -;.11 -;\": \ �-� · t':.' �'l_,' 
\''·l ·jt�. . 

Galata'da Yazı cı mahallesinde Yazıcı zakağında �·� � -�i C 
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otuz altı otuz sekiz kırk ve kırk iki ve kırk dört ve �· . ··� � · 
kırk altı ve kırk sekiz numrolu tahtında altı bab de- � . 3�;, .;.,..,;, .,j�;� ""; .J;i,• .,.;;,. ,;;,;,·.f>ı: ,/,v /;:,_,;,�� 
kakini m üştemil bir bab apartman derfinına cari nısf ';,:.� r:JI{�,ti�J!'.:W il-'{;�.> .. � �; ��� ���� ��:/fiJ)ü-;·-.;;;1 
masura ma-i lezizün üç rub ' hissesi İtalya devleti ..!.� ,.;,�,���·0�ç.A-�il· .1'�1'-�.;�.-.:-:�,.,�ç; �ı:., i�· 

· . ·� ·. it'�..-. Ji:ı� • .., """'' � ·  .V ; ı.> .:-• ..:.. ıv� ı,; ;;�,, h.• :.A...;..;.:o ... · .;� .. � 
tebe'asından Ko nt Moız de Kamanto'nun uhdesınde ':i-:..; ;).iJ· :U ��-M>�� ,;:.; ,_ ) , �<-·f'�·h )l-;.;.. !;.,..;:::..P4; oldığı halde Fransa devleti tabi' iyyetine dehalet ey- -&; 

' 
· ." , . 

,.� . : •. : . '� "�.�ıl· · ,'-
�;;;;.;�_ ;.:.,.�_ı.;;.·-'lı:. 

0':!, ıf,.), .J· t ıN...- r"'' ""'l· - J If" •rJ. · · 
!ediği devlet-i müşarun ileyha sefarethanesinden i 'ta -:-� _ı.c((�,.ö�L 

. . · · · · 
ohnup Hariciyye nezaret-i celilesinden tasdik-ı res- ' 

misi icra itdirilen ilm ü haberde beyan idiimiş 
olmağla tabi ' iyyeti bi 't-tashih kema kan zabt u 
tasarrufını havi tebdilen milma ileyh Kont Moiz de 
Kamanto veled-i Nesim yedine virilen sened-i 
hakani kayd olındı. 

Fı ı 9 Kanun-ı s ani sene ı 320 [ ı  Şubat ı 905] 

16/41b/1 Aram 'dan varisierine intikal eden Sultan I. 

silret ve bir kıt 'a  atik temessük milceblerince bir ma-
suradan müfrez şehriyye otuz akçe icare-i müec
celelü nısfmasura ma-i lezize mutasarrıfe olan Aram 
zimmi Mlik olup nısf masura ma-i leziz-i mezkilr 
kebir eviadları Sahak ve Kirkor zirnınller ile kebire 
kızları Harobesima ve Eftik ve Alis(?) ve Sagom(?) 
narnun altı nefere hasbe' l-ade ba'de' l-intikal mesfil
rfin taraflarından Taşcı Arok ve Anbarcı Filiboz zirn
miler ihbarlarıyla ferağa vekilieri mahallesi muhbiri 
Dros veled-i Bergam zimmi bi ' l-vekale re 'aya-yı 
Devlet-i aliyyeden ve Ermeni taifesinden Dağramacı 
Kalos veled-i Karabet zirnıniye kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed idüp ancak nısf masura ma-i leziz-i mez
kilr müşarun ileyha hazretlerinün Bend-i kebir'leri 

16/41b!l 
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ma-i lezlzinden olup Beşiktaş'da Abbas Ağa mahal
lesi cami ' -i şenfi kurbında ana mesleğinden ifraz ve 
müceddeden kurşun borı ferşiyle mahall-i mezkurda 
Uzuncaova nam mahallde kain kadim mahalli olan 
haneye icra kılınarak mevcud oldığı ve mahzurdan 
dahi salim buhndığı erbab-ı vuküf ve suyolcıları ha
ber virmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkurun atık temessük ve sureti taraf-ı vakf-ı mü
şarun ileyhacta battal keşldesiyle hıfz olmarak mes
furunun ferağlanndan mersum Kalos zimmlnün uh
desine kayd birle nısf masura ma-i lezlz-i mezkur 
mahall-i kadimine cereyan itmek üzre mersumun Sa
hak ve Kirkor ve Harobesima ve Eftik ve Alis(?) ve 
Sagom(?)'un ferağlarından defter-i vakf-ı müşarun i
leyhacta mersum Kalos veled-i Karabet zimmlnün 
uhdesine kayd olınarak zabt u tasarrufiyçün virilen 
temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 19  Ş sene 1 267 [20 Haziran 185 1 ] 

16/41b/2 Ayşe Şemstab Hanım 'ın tasarrufunda bu
lunan Sultan II. Mahmud Han vakfına ait üç masura 
suyun yarım masurasını Beşiktaş'daki evine bağ
lanmak üzere İsmaü Raif Efendiye ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] İş bu ma-i lezlz-i mezkur Çırağan hıd
roetinde olmağla şerh virildi. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani aleyhi 'r-rahmetü' l-barl hazretlerinün mü
ceddeden ihyasına muvaffak oldukları Bend-i cedld'
leri ma-i lezlzlerinden üç masura ma-i lezlze muta
sarrıfe olan A.yişe Şemstab Hanım ma-i lezlz-i mez
kurdan nısf masurasını temessüke şerh virilerek 
bi ' l-ifraz hüsn-i rıza ve tayyib-i hatırıyla Beşiktaş'da 
Abbas Ağa mahallesinde menziline icra olmmak üz
re Malikane hallfesi esbak merhum Recai Efen
dizade İsma 'll Raif Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkur 
şehriyye otuz akçe i care-i müeccele ile İsma 'll Raif 
Efendi'nün uhdesine defter-i vakf-ı şerif-i hazret-i 
müşarun ileyhde kayd olmarak zabt u tasarrufını 
havl virilen temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 15 C sene 1257 [3 Ağustos 1 841 ]  

16/41b/3 Ayşe Şemstab Hanım 'ın tasarrufunda bulu-
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nan Sultan IL Mahmud Han vakfina ait üç masura 
suyun yarım masurasını Beşiktaş'daki evine bağlan
mak üzere Süleyman Ağa ya ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani ti:ibe serahu hazretlerinün müceddeden 
inşasına muvaffak oldukları Bend-i cedld'leri ma-i 
lezlzlerinden üç masura ma-i lezlze mutasamfe olan 
Ayişe Şemstab Hanım ma-i lezlz-i mezkfirdan nısf 
masurasını yedinde bulınan temessükine şerh virile
rek bi' l-ifraz hüsn-i rızasıyla Beşiktaş'da Vişnezade 
mahallesinde kain hanesine icra itmek üzre Süley
man Ağa'ya kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masu
ra ma-i lezlz-i mezkür şehriyye otuz akçe icare-i mü
eccele ile müma ileyh Süleyman Ağa'nun uhdesine 
defter-i vakf-ı şerif-i hazret-i müşarun ileyhde kayd 
olmarak zabt u tasarrufını havl virilen temessük işbu 
mahalle kayd olındı . 

Fl l 5  C sene 1257 [3 Ağustos 1 841 ]  
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hanelerine cereyan itrnek üzre Başrnusahib-i hazret-i 
şehriyari izzetlü Hüseyin Ağa ibn-i Abdullah'a ferağ 
u kasr-ı yed itrneğle rnurna ileyhün nısf masura ma-i 
leziz-i mezkurun zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i 
ternessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 14 Ş sene 1270 [ 12  Mayıs 1 854] 

Evkaf-ı hürnayfin hazinesinde Senedat odasında 
pençşenbih günleri urnur u hususınun icrası rnukar
rer olup ber muceb-i tahşiye-i ternessük nısf masura 
ma-i lezize rnutasarrıf olan rnüşarun ileyh rnütevef!a 
Hüseyin Ağa hazretlerinün Beşiktaş'da kain mutasar
rıf oldukları mülk konağınun ftiruhtıyla düyfinınun 
tesviyesi hususına irade-i seniyye-i hazret-i müluka
ne rnüte'allık ve şeref-sünuh buyurılrnış olmasına 
rnebni ber mikeb-i irade-i seniyye konağ-ı rnezkfir 
lede' l-müzayede tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Sara 
bint-i Sirnail uhdesinde takarrur itmiş ve mahall-i 
mezkurun hristiyana ftirfihtı rnukadderna şayan bu
yurılan rnüsa'ade-i seniyye-i cenab-ı rnülukane ikti
za-yı eelilinden bulınmış aldığından mezbure uhde
sine ferağı zırnnında hüccetleri Rumili kadiaskeri 
semahatlü efendi hazrederine gönderildiği rnisillü 
konağ-ı rnezkura cari olan rnezkur nısf masura ma-i 
lezizün dahi rnezbüre uhdesine fediğınun icdisı bu
susma dair taraf-ı ali-i hazret-i seraskeriden şe
ref-varid olan bir kıt'a tezkire-i aliyye rnerbutan Su 
nazırı sa' adetlü Ya 'küb Paşa hazretleri tarafından 
vürfid iden bir kıt'a inha üzerine ma-i rnezkurun ern
saline tatbikan icaresi senevi on beş guruşa ibiağıyla 
ternessükinün tahşiye olmması Evkaf varidatından 
derkenar olınrnış olrnağla ol vechile ber minval-i 
muharrer senevi on beş guruş icare-i müeccele ile 
nısf masura ma-i rnezkur defter-i vakf-ı rnüşarun i
leyhada mezbure Sara bint-i Sirnail uhdesine kayd o
lınrnış olrnağla işbu mahalle dahi kayd olındı . 

Fı gurre-i Cemaziye' l-ahir sene 1 277 [ 1 5  Aralık 
1 860] 

16142all Mihrişah Va/ide Sultan vakfına ait yarını nıa
sura su ile ilgili bitmemiş hüküm. 

Beğoğlı Asmalımescid Cadde-i kebirde üç yüz dok
san nurnrolu lokanta demnma cari Mihrişah Valide 
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Sultan vakfından nısf masura ma-i lezize mutassanf 
olan Avusturya ve Macaristan devleti tebe'asından . . .  

16/42a/2 Avram 'ın Mihrişah Va/ide Sultan vakfından 
kiraladığı bir masura suyun daha sonra muhtelif kişile
rin eline geçtiğine dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi kurbında 
inşasına muvaffak oldukları Bend-i cedid'leri ma-i 
lezizinden bir masura ma-i lezize mutasamf olan 
A vram fevt olup ma-i mezkfu iki nefer eviadı Av
ram ve Nesim'e ba'de' l-intikal kable't-tahrir (boş) o
lup ma-i mezkfirda olan nısf hissesi bir nefer kebir 
oğlı Edvarya'ya ve merküm Avram (boş) olup ma-i 
mezkUrda olan nısf masura hissesi bir nefer kebir İ
sak'a ba'de' l-intikal merkürnan dahi mutasamf ol
dukları bir masura ma-i leziz-i mezkurı rızalarıyla 
kanunname-i hümayfin alıkarnını kabUl ve imza [i
den] İtalya devleti tebe'asından Paris'de mukim 
Ko nt A vram Kaman to veled-i Rafail'e ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle ol vechile bir masura ma-i leziz-i 
mezkur Beğoğlı taksimine cari ma-i lezizden olup 
henüz bir mahalle icra (boş) açıkda bulınmış aldığın
dan bu kerre Galata'da Felek zakağında iki ve dört 
numrolar ile murakkam haneye (boş) üzre merkü
rnan Edvarya ve İsak'un ferağ u kasr-ı yedierinden 
m uma ileyh Ko nt A vram Kamanto'nun uhdesine 
(boş) zahr-ı temessüki tahririyçün tarafına irsali Su 
nezaretinden i' lam alınmış ve iktizası Varidat'dan 
derkenar kılınmış aldığından ol vechile bir masura 
ma-i leziz-i mezkfirun ber minval-i muharrer intikal 
ve ferağınun icrasıyla ber muceb-i nizarn icaresinün 
senevi otuz guruşa ibiağıyla icare-i mezkfirun dok
san beş senesi Şevval'den i 'tibaren cabi-i vakfun 
top-ı icarat miyanına idhali ve sular hakkında cari o
lan nizam-ı müstahsenenün derciyle vakf-ı müşarun 
ileyha canibinden müceddeden bir kıt'a temessük i '
tası zımnında fi 27 Şevval sene [ 1 ]295 tarihiyle Ev
kaf muhasebesinden taraf-ı vakfa bir kıt'a ilm ü ha
ber vürfid itmiş ve ma-i mezbfir Bereketzade mahal
lesinde Felek zakağında iki numralu haneye cereyan 
ideceği Tahrir-i emlak kaleminden virilen ruhsat tez
kiresinden anlaşılmış olmağla ber muceb-i ilm ü ha
ber-i muhasebe-i Evkaf bir masura ma-i mezkfirun 
mutasamfı merküm Senyör Edvarya veled-i Av-
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ram'un vefatıyla ma-i mezkfir iki nefer oğulları (boş) 
on beş bin guruş kıymetle ba'de ' l-intikal eviad-ı 
merkürnandan Nesim dahi fevt olup (boş) olan nısf 
hissesi bir nefer oğlı Edvarya yedi bin beş yüz kıy-
metle ba'de' l-intikal merküro Avram dahi mu
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Bir masura ma-i lezize mutasamf olan A vram Ka
manto zevcesi Sebora bint-i Yasef vefat iderek ma-i 
mezkfir iki nefer eviadı İtalya devleti tebe'asından 
Kont İzak de Kamanto ile Leon Aifasi zevcesi Klari
se uhdesine intikal. 

Fi 20 Mayıs sene [ 1 ]324 [2 Haziran 1 908] 

16/42a/3 Beşiktaş sakinlerinden Ali Ağa 'nın Seyyül 
Mahmud Sım Efendi'den aldığı Mihrişah Valüle Sul
tan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra varisi 
tarafından Hadice Saniye Hanımefendiye ferağ edildi
ğine dair. 

Merhfime ve mağfGrun leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan Bend-i cedid'leri 
ma-i lezizinden nısf masura ma-i lezize mutasarrıf o
lan es-Seyyid Mahmud Sırri Efendi ibn-i es-Seyyid 
el-Hacc Mehmed Emin Efendi ma-i mezkGrı ahara 
ferağa tarafından mahdGmı Ali Efendi bi ' l-vekale 
Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Cedid mahallesinde beş 
numro ile murakkam haneye cereyan itmek üzre Is
tabla-ı57 amire serhademesi Ali Ağa ibn-i Mehmed'e 

57 Istabl-ı 
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yedi bin beş yüz guruşa kat ' iyyen ferağ eylediğİnden 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan All Ağa 
ibn-i Mehmed'ün vukü' -ı vefatıyla ma-i mezkur bir 
nefer kebire kerimesi Zelıra Hanım'a ba'de'l-intikal 
ve intikal en mutasarrıf o ldığı ma-i lezizi ba 'dehu ira
e olmacak mahalle cereyan itmek üzre Serasker-i 
merhum Hasan Rıza Paşa kerimesi Hadice Saniyye 
Hanımefendi'ye yiğirmi aded lira-yı Osmani'ye 
kat ' iyyen ferağ eylediğİnden zabt u tasarrufını havi 
işbu sened i 'ta kılındı. 

Fi 10 Teşri'n-i sani sene [ 1 ] 326 [23 Kasım 19 10] 

16142b/1 Nefise Hanını 'dan varisierine intikal eden 
Mihrişah Va/ide Sultan vakjina ait bir masura suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan merhume ve mağffirun leha Mihrişah 

. "t.<. 
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ze mutasarrıfe olan Nefise Hanım bint-i Mehmed E- 0.::; ,�0����,.::�,.,_.e,....;���."�: .. ��� .. ; min müteveffiye olup ma-i leziz-i mezkur kebir oğlı t_.?�-!·,,t,.�-:-�.....:. ,'1;;���&�..t:.. .. t:;:�:;:/·.-.. A A  " oo  A ._. A A • � ..... ,!..:i�.J�!)..)I ı.•41..u ' _...,�--� � - 0 0 ': � .," .. 
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Şeri:fe Arife Hanım'a adiyen ba'de 'l-intikal muma i- -'t-�.;·'·,�� ... . �;_::::_·�'"(""'-':V�.::;.,;����� - 4 � �-� ..... � • · ""''!....a · . . 
leyh Kadri Beğ hemşiresi tarafından vekaleten ve '"-

· · -� ... ""�-e-:ı..,;;.;;:., 
kendü tarafından asaleten ma-i leziz-i mezkurun nısf 

. 

hissesini Beşiktaş'da Kılıç Ali Paşa mahallesinde ka-
in hanesine cereyan itmek üzre harem-i hümayun-ı 
şahane hademelerinden Nevşehirli Musa Efendi 
ibn-i Hacı Hasan'a ve nısf masurasını dahi karşu 
tarafda talibine fürfiht itmek şartıyla es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
bu sfiretde ma-i leziz-i mezkürun nısf masurası atık 
temessükle mfima ileyh Mehmed Emin Efendi'nün 
uhdesine ve nısf-ı alıarı dahi temessük-i mezburdan 
bi ' l-ifraz işbu cedid temessükle muma ileyh Nevşe-
hirli Musa Efendi'ye ma-i leziz-i mezkur hanesi ci-
varında münasib meslekden bi' l-ifraz müceddeden 
kanavar ferşiyle hanesine cereyan itmek üzre beher 
şehr on beş akçe icare-i müecce1e tahsisiyle muma 
ileyh Nevşehirli Musa Efendi'nün zabt u tasarrufiy-
çün virilen cedid temessük işbu mahalle kayd olındı. 
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Fi 14 L sene 1 268 [1 Ağustos 1 852] 

16/42b/2 Hacı Hüsam Efendi'nin Tophane sakinlerin
den Seyyid Hafiz Feyzııllah Efendi'ye ferağ ettiği Sul
tan II. Mahmud Han vakfina ait yanm masııra suyun 
daha sonra muhtelif kişüerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı tabe 
serahu hazretlerinün vakf-ı şerifi ma-i lezizinden 
Mizgı1n58 karyesinde kain sahilhanesine cereyan it
rnek üzre bir masura ma-i lezize şehriyye altmış ak
çe icare-i müeccele ve bir kıt 'a  temessükle mutasar
rıf olan atfifetlü el-Hacc Hüsam Efendi hazretleri 
mutasamf oldukları ma-i mezkfirun nısf masurasını 
yedinde olan temessükden bi ' l-ifraz Tophane'de Kı
lıç Ali Paşa cami ' -i şerifi civarında Sinan Paşa-yı 
Cedid mahallesinde kain ismetlü devletlü Refi'a Sul
tan aliyyetü' ş-şan hazretleri n ün serhademelik hıd
roetinde bulınan es-Seyyid Hilfız Feyzullah Efendi 
ibn-i Hacı Mehmed'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed it
meğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfir keyfiyyet-i if
razı atik temessük-i mezkfira şerh virilerek nısf ma
sura içün müşarun ileyh yedinde ibka kılınmış ve 
ma-i mezkfira müceddeden senevi on beş guruş ica
re-i müeccele tahsisi müesses olan nizamından bu
lınmış olmağla ol vechile nısf masura ma-i mezkfir 
defter-i vakf-ı muşarun ileyhde mfima ileyh 
es-Seyyid Hilfız Feyzullah Efendi uhdesine kayd olı
nup zabt u tasarrufiyçün ifrazı havi işbu cedid te
messük kayd olındı. 

Fi 17 S sene 1276 [ 1 5  Eylül 1 859] 

Altı numrolu haneye cari nısf masura ma-i lezize 
mutasamf olan Hilfız Feyzullah Efendi ibn-i Hacı 
Ahmed ve hemşiresi Şerife Zekiyye Hanım rızala
rıyla ma-i mezkfir mecra-yı kadimine cereyan itmek 
üzre Hace-i hazret-i şehriyari semahatlü All Mahvi 
Efendi hazretleri ibn-i el-Hacc Mustafa'ya fi 19  Teş
rin-i sanı sene [ 1 2]97 tarihiyle kat'iyyen ferağ it
meğle işbu mahalle şerh virildi. 

Mfima ileyh All Mahvi Efendi ibn-i el-Hacc Mustafa 

58 Mirgfin 
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Efendi'nün vefatıyla iki nefer evladı Fatıma ve Zü
leyha Hidayet hanımıara ba'de'l-intikal muma ileyha 
mezkfir hanenün ancak sülüs hissesiyle nısf masura 
ma-i mezkurı Mustafa Efendi ibn-i Süleyman'a fe
rağ. 

Fi 14 Ağustos sene [ 1 ]3 1 8  [27 Ağustos 1902] 
Bebek hıdmet [in]e nakl olınmışdur. 

16142b/3 Beşiktaş saldnlerinden Sıvacıbaşı Ohannes 
Kalfa'nuı Vasili'yeferağ ettiği Sultan IL Mahmud Han 
vakjina ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretleri 
Bend-i cedid'i fazlasından ba irade-i seniyye bir ma
sura ma-i leziz Beşiktaş'da kain hanesine cereyan it
rnek üzre senevi otuz guruş icare-i müecce1e ile mu
tasarrıf olan Sıvacıbaşı Ohannes Kalfa mutasarrıf ol
dığı bir masura ma-i mezkurun nısf masurasını sene
vi on beş guruş icare ile temessükinden bi'l-ifraz a
har mahallde vakı' hanesine cereyan i tmek üzre baş
kaca bir kıt'a  temessük i ' ta olınup ma'ada nısf ma
sura ma-i mezkur kezalik senevi on beş guruş icare 
ile menzil-i mezkurda ibka olmdığı fı 1 3  Şevval sene 
1 276 ve nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
merküm Sıvacıbaşı Ohannes Kalfa mutasarrıf o1dığı 
ma-i mezkfirı rızasıyla Beşiktaş'da Yeni mahalle'de 
kain hanesine cereyan itmek üzre tebe'a-i Devlet-i a
liyyeden ve Ermeni milletinden Eksercioğlı Tüccar 
Tomas zevcesi Vasili bint-i Anbarcı Filibos'a ferağ. 

Fi gurre-i Ca sene [ 1]280 [ 1 5  Ekim 1 863] ve fı 2 
Teşrin-i evvel sene [ 1 2]79 [ 14 Ekim 1 863] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Vasilohi 
bint-i Filibos mutasarrıfe oldığı ma-i mezkurı hüsn-i 
rızasıyla mahall-i kadimine cereyan itmek üzre tebe
'a-i Devlet-i aliyyeden ve Rum milletinden Anbarcı 
Ares veled-i Dimitri'ye ferağ. 

Fi 27 Cemaziye'l-evvel sene [ 12]88 [ 1 3  Ağustos 
1 87 1 ]  fı 3 1  Temmuz sene [ 12]87 [ 1 2  Ağustos 1 87 1 ]  

Merküm Anbarcı Ares veled-i Dimitri fevt olup ma-i 
mezkur evlad-ı sığarı Dimitri ve Yorgi ve Kostanti 
ve Sofokli ve Vasilki ve Katerina'ya mütesaviyen in-

23 1 
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tikal itmeğle nizam-ı ced1de tevfikan hadd-i intikali
nün tevs1'i vasiyye ve valideleri Feroşni bint-i Yorgi 
tarafından istid'a  olınmasıyla usul ve nizamma tev
fik-ı mu'amele ile ma-i mezkürun tevs1 '-i intikali ic
ra kılındığı Virgü emanetinden ba müzekkire bildi
rilmeğle işbu mahalle şerh virildi . 

Fı 1 Nisan sene [ 12]97 [ 1 3  Nisan 188 1 ]  

Beşiktaş'da Yenimahalle'de Posta caddesinde yiğir
mi dokuz numrolu arsaya cari tevsl' -i intikallü nı sf 
masura ma-i lez1ze mutasarrıflin olan Dimitri ve 
Y orgi ve Kostanti ve Sofokli ve Vasilki'den Kateri
na'nun fevtiyle hissesi validesi Feroşo(?)'ya ba'
de'l-intikal merküme hissesini bi '1-asale ve sığarun 
hissesini bil hüccet-i şer' iyye bi' l-vesaye Serasker 
devletlü atüfetlü Rıza Paşa hazretlerine ferağ. 

Fı l l  Eylül sene [ 1]307 [23 Eylül 1 891 ]  

16142b/4 16/42b/4 Beşiktaş sakinlerinden Selime Ümmügülsüm 
.sJJ;. 1;_JJ, ;.;,....,"!'·�·;,·� ır�),:f;..t. �·:--:() � .... .. .  .:..- v��......... Hanım 'ın tasarrufunda bulunan Mihrişah Valiıle Sul
J,.,:;,:.,vtb'-;.;tP�,ı;·�;. �-�·).';"!'' ..:-.--: ,,;,.,J,.  ,..,, �:.>�·;�_...�_, tan vakfina ait bir masura suyu yarımşar masura ol-�vr!:-:�,., .... ,-."I<, ..;:.J �k;:_,,., r· �{" (;ıi_(''-'!"""""'�J/,- '�-:·"!..,1,� .. � • A A . , � · � ·  
.,)_:,�, �;�;, ·z),....� ..:;· t,J,".Y·,:v.t<"' ... �<'-'.##.J,ır!...t--J..u�� m�k uzere Hasan Aga ıle Aladıl Hanım aferag ettigıne 

.. ;.;e» J)��;"';.lh·•·� »� :-:-): w!#'' !""!" "�"�.J.'"':', N'Mh daır . 
..-;v,v.\t)..J'�.,,.. (:Jl-e � ;./,., '·�· i:'"�--: :� ,.,;-:..v .�·...-, ·J...; !!i-".l> 

�" L �.-ı,. � ,�, .  cv �"":{_, �..,,;d • .e;· • ..,ıt.. Merhum e ve mağfılrun leha Mihrişah Vali de Sultan 
. 

.
. tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi civarında 

bina ve ihyasına muvaffaka oldukları Bend-i ke
b1r'leri tarikına mülhak katma ma-i lez1zden olmak 
üzre beher şehr üç yüz akçe icare-i müeccele ile 
Beşiktaş'da Arab iskelesi hammarnma cari bir masu
ra ma-i lez1ze mutasarrıfe olan Sellme Ümmügülsüm 
Hanım bint-i İbrahim ma-i lez1z-i mezkürun nısf 
masurasını Mabeyn-i hümayün bekcisi Hasan Ağa 
bin Abdullah'a ve nısf masurasını dahi harem-i hü
mayündan muhrec iffetlü Aladil Hanım ibnet-i Ab
dullah'a ferağ u kasr-ı yed eylemiş ve ma-i mezkü
run temessüki der-dest mevcüd olmadığından kaydı 
müceblerince müma ileyhima yedierine başka başka 
temessük i 'ta olmmak üzre kuyüdı defter-i vakfdan 
ba'de' l-ihrac fariğa-i müma ileyha kasr-ı yedinden 
şehriyye yüz elli akçe icare-i müeccele ta'y1nle ya
rım masurası müma ileyh Hasan Ağa'nun hanesine 
cereyan itmek üzre müceddeden virilen temessük 
işbu mahalle kayd olındı . 
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Fi 7 Z sene 1 272 [9 Ağustos 1 856] 

Mihrişah Valide Sultan vakfından beher şehr on beş 
akçe idire-i müeccelelü nısf ma-i lezlz Beşiktaş'da 
Cihannüma mahallesinde Serencebe[ğ] yokuşında o
tuz numralu ma 'a bağçe bir bab konak derı1nına can 
ma-i mezkı1ra mutasarrıfe olan Şerlfe Rukıyye Ha
nım bint-i el-Hacc Süleyman hüsn ü59 rızasıyla Emti
'a gümrüği ketebesinden ve hacegan-ı Divan-ı hü
mayı1ndan es-Seyyid İsma 'll Nuri Efendi ibn-i 
el-Hacc Hasan'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
temessük i şbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 8  Ca sene 1 262 [ 1 5  Mayıs 1 846] 

Ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan İsma 'll Nuri Efendi 
fevt olup ma-i mezkı1r mahdı1mı Hüseyin Rasih Beğ 
ve kerimesi Ferlde Züleyha Hanım'a ba'de' l-intikal 
kable' t-tahrlr mezbı1re Ferlde Züleyha Hanım tara
fından ba hüccet-i şer'iyye vekili ve mahdı1mı Meh
med Nazim Beğ bi ' l-vekale rızasıyla konağ-ı mez
kı1r arsasında üç rub ' hisselerine isabet iden terbl'an 
beş yüz seksen üç zira' on iki parmak mahalli ile 
rub '  masura ma-i lezlz hissesini tebe'a-i Devlet-i a
liyyeden ve Ermeni milletinden Emniyyet sandığı 
müdiri Mıgırdiç Efendi veled-i Haçador'a kat'iyyen 
ferağ. 

Fi 7 Eylül sene [ 1 2]97 [ 1 9  Eylül 1 8 8 1 ]  

Rub' masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Hüseyin 
Rasih Efendi rızasıyla validesi Emine Cenan 
Hanım'a ferağ itmeğle zabt u tasarrufını havl virilen 

59 hüsn-i 
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sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 
Fi 22 Şubat sene [ 1 ]301 [6 Mart 1 886] 

Rub ' masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Emine 
Cenan Hanım rızasıyla Musika-i hümayfm yüzba
şılarından İbrahim Beğ ibn-i el-müteveff[a] (?) Hasan 
Beğ'e ferağ. 

Fi 10  Mart sene [ 1 ]304 [22 Mart 1 888] 

Rub ' masura ma-i mezkCırı mCıma ileyh İbrahim Beğ 
rızasıyla Ya'küb Ağa ibn-i Osman ile zevcesi Hür
müz Hanım ibnet-i Emin' e ferağ. 

Fi ı 7  Teşrin-i evvel sene [ ı ]307 [29 Ekim ı 89 1 ]  

Rub' masura ma-i leziz sekiz hisse i 'tibariyle bir 
hissesi Matbah-ı amire tablakarlarından Ya'küb Ağa 
ibn-i Osman'un uhdesinde iken vefatıyla terk eyledi
ği iki nefer kebir mahdi'ımları Telgrafhane ketebesin
den Nuri ve Halid Tosun efendilere ba 'de' l-intikal 
mi'ıma ileyh Halid Efendi yarım hissesini uhdesinde 
ibka iderek diğer mir-i(?) mi'ıma ileyh Nuri Efendi 
yanın hisse-i müntakılesini kadimen diğer bir hisse 
mutasarrıfesi ve validesi Hürmüz Hanım ibnet-i 
Emin'e ferağ. 

Fi 23 Teşrin-i s ani sene [ ı  ]3 ı O [ 5 Aralık ı 894] 

16/43a/2 Beşiktaş sakinlerinden Arif Ağa'nın Resim 
Ağa ya ferağ ettiği Valide Sultan vakfına ait yanm ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 
Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani validesi 
merhume Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
vakfından Beşiktaş'da leb-i deryada kain sahilha
nesine cari olmak üzre şehriyye altmış akçe icare-i 
müeccele ile nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Hazine-i hümayi'ın vekili sa'adetlü Arif Ağa muta
sarrıf oldığı ma-i leziz-i mezki'ırı Musahib-i hazret-i 
şehriyari izzetlü Besim Ağa bin Abdullah'a ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 
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Fı 23 Za sene [ 1 ]265 [ 1  1 Ekim 1 849] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Besim Ağa 
veeh-i meşrı1h üzre mutasarnf aldığı ma-i mezkı1n 
mahall-i kadimine cereyan itmek üzre Paris sefiri 
devletlü Mehmed Cemil Paşa hazretleri ağavatından· 
Ali Ağa ibn-i Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
işbu mahalle tahşiye kılındı . 

Fı 1 8  Kanun-ı evvel sene [ 1]279 [30 Aralık 1 863] 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde Köpri
başı zakağında 3 ı numrolu sahilhaneye cari nı sf ma
sura ma-i lezize mutasarrıf olan Ali Beğ ibn-i Mus
tafa cari aldığı sahilhane ile beraber müteveffa 
Ahmed Şükri Efendi zevcesi Hadice Hanım ibnet-i 
Abdullah'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu 
mahalle tahşiye kılındı. 

Fı 8 Teşrin-i sani sene [ 12]98 [20 Kasım 1 882] 

Hanım-ı ınılma ileyha mutasarnfe aldığı nı sf masura 
ma-i lezizi nzaşıyla60 fenkan-ı kirarndan es-Seyyid 
el-Hacc Osman Nuri Paşa hazretleri ibn-i Mehmed 
Sa'id Efendi'ye ferağ. 

Fı Kanun-ı sani sene [ 1 ]306 [ 1 3  Ocak- 12 Şubat 
1 89 1 ]  

Müşarun ileyh Osman Nuri Paşa'nun vefatıyla iki 
nefer kebire kerimelen Nedime ve Fikriyye hanım
ıara ba'de ' l-intikal rızasıyla ma-i mezkı1n mecra-yı 
kadiminden bi ' l-ihrac Galata'da Arab cami 'i mahal
lesinde Mahkeme sokağında bir ve üç numrolu Mah
keme hammarnma cereyan itmek üzre mutasarrıfı 
Mustafa Efendi ibn-i İbrahim'e ferağ. 

Fı 30 Kanun-ı sani sene [ 1 ]3 10  [ l l Şubat 1 895] 
Taksim hıdroetine nakl alındı. 

Fı 6 Şubat sene [ 1 ] 3 10  [ 1 8  Şubat 1 895] 

16/43a/3 Beşiktaş sakinlerinden Selime Ümmügülsüm 

60 rızasıyla 
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16/43a/3 Hanım 'ın tasarrufunda bulunan Mihrişah Valide Sul-
tan vakfına ait bir masura suyu yarımşar masura ol.p)..;(,iı.ı,• �r;.-'o'''� t--'-':' "�?-!:.f;:u �·;--: .. �, ...... . .:.,.. y,;.;_, ..ı;,.. mak üzere Hasan Ağa ile Atildil Hamm 'a, Aliidil '-"�;;�;�-, -:> �� h�'r �-�·%';�,. ;"!' ,..;,....ı,, '"" ='-' '";"-"';..v.. Hanım 'ın ise söz konusu SU"U daha sonra Lütfi ;_,r�;,.��." �),e, .ij,J o),[:, ç..ı. ���· -i' ;;. <';.:<'�X· ,;.,..i.. ,:.;.,,� �- .., :..ıwl--... �).1.- ,; ...;';.).• '"! .... _,_, p4,t.ı-, ....-':' -,;,_ 'tıJ ,.��� -· �. Efendi'ye ferağ ettiğine dair . • • , • • • • • • o .  • • • •  

��'�'!,'ı;"� �-:. J*��.J) ":'��:,1,�!.�.11� -��;J� Fj.f' ��,_..;.lı ..;ıı�\. '-ıf-ı,, ,.,I!J./h, '/,h,-;,• 4• ,.,.., :v ; v  ��� .ı.._,.  lo')_,.. ""�_. . ,.;;, , Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
- . . . . ?, .\.... . . ��.,:.'_��� tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi civarında 

·.�. f .� } bina ve ihyasına muvaffaka oldukları Bend-i keblr'

..-;.· ·} � ': leri tarlkına mülhak katma ma-i lezlzden olmak üz re ·�-:� · �·· \_·. beher şehr üç yüz akçe icare-i müeccelelü Beşik

� �·· tr taş'da Arab iskelesi hammarnma cari bir masura ma-i 
r<( �: � .  lezlze ?J-Utasarrıfe olan Selime Ümmügülsüm Hanım t· �� � � :� bint-i Ihrahim ma-i leziz-i mezkurun nısf masurasını 

} ·�' ,', ·;.. \ Mabeyn-i hümayfin bekcisi Hasan Ağa ibn-i Ab.�. ·�---� .� l: dullah'a ferağ u kasr-ı yed eylemiş ve ma-i mez
�: � · � �' \ .  kurun temessüki der-dest mevcud olmadığından kay
r r f: )· . t dı muceblerince muma ileyhima yedierine i 'ta olm-

mak üzre başka başka kuyfidı defter-i vakfdan ba'
de' l-ihrac rariğa-i mfıma ileyha kasr-ı yedinden şeh
riyye yüz elli akçe icare-i müeccele ta 'yiniyle yarım 
masurası muma ileyha Aladil Hanım'un hanesine ce
reyan itmek üzre müceddeden virilen temessük kayd 
o lındı. 

Fl 7 Z sene 1272 [9 Ağustos 1 856] 

Beşiktaş'da Teşvlkıyye mahallesinde İkinci karagol 
zakağında on iki nurnrolu bir bab konak ile derünına 
cari Mihrişah Valide vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Cemal Paşa merhum halilesi 
Aladil Hanım rızasıyla ba irade-i seniyye-i mülfıka
ne Duhani-i cenab-ı şehriyari sa'adetlü Lutfi Efendi'
ye ferağ itmeğle virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 6 Eylül sene [ 1 ]307 [ 1 8  Eylül 1891 ]  

16/43a/4 Beşiktaş sakinlerinden Serveroğlu Hoca Artin 
Kalfa'nın tasarrufunda bulunan Sultan L Mahmud 
Han vakfına ait yarım masura suyu kardeşi Meryem 'e 
ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han hazretlerinün İs
tanbul'da Ayasafya-i kebir cami '-i şerifi kurbında 
vakı' kütübhane-i vala ve imaret ve hayrat-ı saire-i 
celileleri evkaf-ı şerifleri mülhakatından vakıf-ı mü
şarun ileyhün valideleri cennet-mekan merhfime Va-
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lide Sultan hazretlerinün malıruse-i Galata haricinde 
Beğoğlı nam mahallde bina eylediği maksemine ce
reyan iden ma-i lez!zden Bağçe karyesinde ihyasına 
muvaffak oldığı Bend-i keb!r'den beher şehr on beş 
akçe icarelü nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan 
Serverağlı Hoca Artin Kalfa mutasarrıf aldığı ma-i 
mezburı hemş!resi Meryem bint-i Ohannes'e ferağ i
derek ve ma-i mezkfirı mecra-yı kadimi olan Beşik
taş'da Abbas Ağa mahallesinde kain hanesine cere
yan itmek ve ma-i mezkurun ber muceb-i nizarn ica
re-i kad!mesinün senevi on beş guruşa iblağı Hare
meyn varidat derkenarından anlaşılmış olmağla ol 
vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkur ber minval-i 
muharrer senevi on beş guruş icare ile mersume 
Meryem uhdesine defter-i vakf-ı müşarun ileyhde 
kayd olmarak zabt u tasarrufıyçün virilen temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 29 Za sene [ 1 ]275 [ 1  Temmuz 1 859] 
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16/43b/1 Beyoğlu sakinlerinden Fartohi Hanım 'ın ta- . c .  16/43b/1 
sarrufunda bulunan Sultan IL Mahmud Han vakfina '<�foV:.a;: �� . ·,_, . ı.: . . . 

.
. . 

ait çeyrek masura suyun varisierine intikal ettiğine dair. :..ı� i:-,.� :...-e:' .;�.....,� .  �" ��. �·:" ..... � ..._� �;� 
,J-.;..JJ.J ;.c... 16/.Y.J'-'...t,.; , . .,.}· ,e . .  - .. .  .. . �"- :-- .ı, _, "l": """_v_., J/P 

Beğoğlı Hüseyin Ağa mahallesinde Sakızağacı cad- "<"� �,/.--M' � ,.e# ı; .,._.;, 
desinde 1 1 ,  13 numrolu hane demnma cari c en- ���Nt:� ��""'" v.:. ... uı;:.· , . . 

· 

net-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazretleri �/r:'5'l.PV:����·v-:,, ;.;, ır'�':"'J��:• oj!:';);.{o,.:�"'Y.'' 
vakfından rub ' masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni milletinden mü
teveffa Persens(?) Efendi zevcesi Fartohi Hanım uh
desinde oldığı . 

F1 9 Şubat sene [ 1 ]324 [22 Şubat 1909] 

Muma ileyhün veratıyla iki nefer ker!meleri Nartohi 
ve Madlin hanımlara ba'de'l-intikal muma ileyha 
Madlin Hanım'un hissesiyçün başkaca sened-i haka
ni bi' l-i'ta mezhılre Nartohi Hanım hissesinün tev
s1' -i hadd-i intikalinün i crasını ba arz-ı hal taleb ey
lemesine mebn1 harc-ı tevsi'i ist!ra alınarak hadd-i 
intikali tevsi' idilmeğle ol vechile zabt u tasarrufı 
hav1 intikal en. 

16/43b/2 Nartohi ve Madlin hanınıların tasarruflarında 
bulunan Sultan IL Mahmud Han vakfina ait çeyrek 
masura suyu Kapamacıyan Avadis'e ferağ ettiklerine 
dair. 

' ...... ,.# � �  , • •  ' • ,</J' 
.Yı::.:., c..IJ� • : �(""'� .. .. .... ,;., �y" t ôı:. ·. 

.Z_pJ ,J,;,. ./ı 
' • . -v ... , . .-:.• ...;;, 'l ... ' . • . . �.' --� ,...., .. ,,..,, 

16/43b/2 
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[Derkenar] Madlin Hanım ba hüccet-i şer' iyye ve
kili olan Nişan Efendi Andonyan veled-i İstefan fe
rağından yine mezkür numrolu haneye cereyan it
rnek üzre Kapamacıyan Ağacan A vadi s uhdesine 
fediğıyla işbu mahalle şerh virildi . 

Fi' 23 Nisan sene [ 1 ] 327 [6 Mayıs ı 9 ı  ı ]  

Beğoğlı Hüseyin Ağa mahallesinde Sakızağacı cad
desinde ı ı ,  ı 3  numrolu hane den1nına cari' cen
net-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretleri 
vakfından rub ' masura ma-i lezizün nısf hissesine 
mutasarrıf olan tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni 
milletinden Esaban Goksi(?) Efendi zevce[si] Mad
lin Hanım uhdesinde oldığı . 

Fi 9 Şubat sene [ ı ] 324 [22 Şubat ı 909] 

Muma ileyhün veratıyla iki nefer keri'meleri Nartohi 
ve Madlin hanımıara ba'de'l-intikal muma ileyha 
Nartohi Hanım'un hissesi içün başkaca sened-i haka
ni bi ' l-i 'ta diğer nısf hissenün zabt u tasarrufı ha vi 
intikal en. 

Nartohi Hanım ba hüccet-i şer' iyye vekili olan Nişan 
Efendi Andonyan veled-i İstefan ferağından yine 
mezkur numrolu haneye cereyan itmek üzre Kapa
macıyan Ağacan Ağan(?) A vadis uhdesine ferağ ile. 

Fi' 23 Nisan sene [ ı ]327 [6 Mayıs 19 1  1 ]  
16/43b/3 Kabataş sakinlerinden Emin Bey ile annesi 

1 �/4�b/3 . Cemal Nur Hanım 'a Sultan IL Mahmud Han vakfın-
.ifl� ��..U !.ı:.(/.,._. � ... ,�...;.._.V .�.;.,.,�)� ı..:'l:. Jı..:dan bir masura su verildiğine dair . ..-�JO>� � • • - . . • . • � v� .fv,) /��\ ·;,ı  l_,.e, ·· • · ( · / 1 • • • 

. . . � -.. . . 
· · · : ' " /  ... _ ,.__,_, ıJ ,v ,,.�<P" t- � .,,,__.': Kabataş 'da kain olup Serkurena-yı hazret-i şehri-(V'�ı9.-J. � r c; ı / ı  · · · 1 • • ;_;;i . ;;/' . .  ;:-ı.; . (. �/ �...,j�_,oJ!-::-�� ;; yari-i sabık sa'adetlü Cemil Beğefendi hazretleri uh-�;i_(Ç-/_�.':::ı(:',.:�/�' 'r<� �y;'..l/�� _ıli� deAsinde Ab�lınan bir bab

• 
konağa cari'A �ulta� �ahm�d 

..Ji;: � . . ·. --'_�J� ��""-"'-.: � v/�..,��:; Han-ı San; vakfın?an bı!' ı:ı�s�ra �a-ı le�ız ıl� bera: 
.. _,v..,vf?):,.J,.h' r.N ")�f'.J.,.;. c:;;/_,tv.:,)' · ' , ber kurena-yı cenab-ı padışahıden ızzetlu Emın Beg 

"'�{� ��� ı;/ ... �;/ı:;.,;.ıJJ/'.;:'�·� ' LI1:'� ...... .. ::;1 ile valideleri Cemal Nur Hanım'a ber veeh-i iştirak 
c.,U7(�" :,../ vY .-q-_, V .V; � ..... _ ;ı ,.:�_p,;, ..b'ihsan buyurılmış o ldığından leffen irsal kılınan iki 

�' L� , �..,.. ' · · · kıt 'a senedinün muma ileyhima namlarına olarak 
tanzim itdirilerek takdim olmması müte'allık ve şe
ref-sünuh buyurılan emr ü ferman-ı inayet-unvan-ı 
hazret-i padişahi mukteza-yı münifinden bulınmış 
olmağla ber muceb-i irade-i seniyye konak-ı mezku
run senedi muma ileyhimalar namlarına olarak tan
zim kılındığı misillü ma-i mezkurun dahi defter-i 
vakfda muma ileyhima Emin Beğ ile Cemal Nur Ha
nım uhdelerine iştiraken kayd ile bi'n-nezare zabt u 
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tasarruflarına izn virilüp işbu mahalle şerh virilerek 
temhir ve takdim kılındı. 
Fi 2 Za sene [ 1 ]285 [ 15 Şubat 1 869] fi 2 Şubat sene 

[ 1 ]284 [ 14  Şubat 1 869] 

16/43b/4 Galata 'da bulunan çeşnıenin fazla acı suyu
nun Perşembe pazarı hamamma bağlı kalmasuıa dair. 

Saye-i merahim-vaye-i mülfıkanede 
Galata 
Cami ' -i cedid 
Perşenbe bazarı ve Çeşme sokağı 
Numro:7, 9 
Hammam 
Su mikdan :Çeşme fazlası ma-i mürr 
Mutasarrıfı :Rızkullah Hayat(?) Efendi 

Mezkfır hammama cari ma-i mürr fi 1 8  Ş [ 1 ]25[ 1 ]  
tarihinde senevi bin iki yüz akçe icare ile ittisalin
deki çeşmenün fazlası mezkfır çeşmenün dolu sava
ğından harnmam-ı mezkfırun hazinesine cereyan 
itmek üzre virilmiş aldığı İstanbul tapu müdiriyyeti
nün fi 5 Mart sene [ 1 ]93 1  tarihinde ihrac ve gön
dermiş aldığı kayd ve İstanbul belediyyesi umılr-ı 
hukükiyye müdiriyyetinün fi 23 Mart sene [ 1 ]93 1 
tarih ve 837 numrolı mutala'ası ve kararıyla devam-ı 
isalesi. 

İstanbul belediyyesi hukük işleri müdirliği : 837 

Umılr-ı hukükiyye müdlriyyeti mutala '  a sureti 

Mezkılr su fazlasınun Perşenbe pazarı hammamına 
akmak üzre fi 1 8  ş [ 1 ]25 1 tarihiyle mutasarrıf-ı sa
bıkı Halil Ağa uhdesinde mukayyed aldığı merbfıt fi 
3/5/[ 1 ]93 1 tarihiyle Tapu derkenarında ve bum te'yi
den hammamdan başkasınun bu fazladan İstiradesi 
imkanı görilmediği Fenn işleri derkenarından yazılı 
olmasına göre hakk iddi 'ası müstahıkkına(?) aid ol
mak üzre eskisi gibi fazla suyun harnınama akması
na müsa'ade olmmak lazım geleceği mutala' asıyla 
Fenn işleri müdiriyyetine tevdi' kılındı. 

Fı 23 Mart sene [ 1 ]93 1 

Fenn işleri numrosı:2263 
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22 Mart [ 1 ]93 1 

Su işleri şu'besine 
Fi 23/3/[ ı ]93 1 

Su işleri numrosı :363 
Fi 25 Mart sene [ 1 ]93 1 

BOGAZİÇİ VE T AK SİM SULARI 

Fenn işleri müdir mu'avini Necati 
Hukük işleri müdiri Muhlis 

16144all Şükrü Bey'in Sultan IL Mahmud Han vak
fından kiralayıp Beşiktaş 'daki evine bağlattığı bir ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Evkaf-ı hümayı1n hazinesi evkaf varidat mümeyyizi 
Şükri Beğ'ün Beşiktaş'da Abbas Ağa mahallesinde 
kain hanelerine cari su olmadığından hane-i mezkfira 
cereyan itmek üzre cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün Bend-i cedid'i 
fazlasından olarak bir masura ma-i lezizün ba mu
'accele uhdesine icarı husüsı tarafından iltimas alın
mış ve bu misillü bendler fazlasından su i ' tas ma mü
sa'ade-i cenab-ı mülfikane erzan buyurıldığı halde 
tesviye olmacak tarikun mesarifi kendü tarafından 
tesviye olmarak beher masurasına altı bin guruş 
mu'accele ahz ve senevi otuz guruş icare-i müeccele 
tahsisiyle tesviyesi emsal ve nizarnı iktizasından 
bulınmış idüğine ve tarik mesarifi dahi kendü tara
fından tesviye olınacağına binaen emsali vechile 
vakıf-ı müşarun ileyhün Bend-i cedid'i fazlasından 
bir masura ma-i leziz altı bin guruş mu'accele ve 
senevi otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle uhdesi
ne icar alınarak virilen cedid temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi 27 Ra sene [ 1 ]274 [ 1 5  Kasım 1 857] 

Bir masura ma-i lezize mutasamf olan mfima ileyh 
Şükri Beğ ma-i mezkfirun nısf masurasını uhdesinde 
bi ' l-ibka diğer nısf masurasını alıara ferağ itmeğle 
işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 8 Z sene [ 1]274 [ 19  Temmuz 1 858] 
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Nısfmasura ma-i mezkura mutasarrıf olan Şükri Beğ 
ma-i mezkurı mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre 
validesi Esma Hanım bint-i Hüseyin Hüsamedd!n 
Efendi'ye ferağ itmeğle işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 3 1  Mart sene [ 12]85 [ 1 2  Nisan 1 869] 

Nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıfe olan Esma Ha
nım müteveffiye olup ma-i mezkur oğlı Süleyman 
Şükri Beğ'e ba'de' l-intikal ma-i mezkürı derlinında 
iskan itmernek ve akar suretine konılınayup islama 
satmak şartıyla Düzoğlı atüfetlü Milıran Beğefen
di'ye kat' iyyen ferağ itmeğle işbu mahalle şerh 
virildi . 

Fı 22 Kanun-ı evvel sene [ 1 2]93 [3 Ocak 1 878] 

Beşiktaş'da Abbas Ağa mahallesinde Hasan Paşa 
deresi sokağında iki numro ile murakkam vakf-ı a
hardan menzil derünına cari nısf masura ma-i lez!z-i 
mezküra mutasarrıf olan Meclis-i a'yan a'zasından 
Düzoğlı Milıran Beğ nısf masura ma-i mezkurı 
Serseccade-i hazret-i şehriyari izzetlü Hafız Hasan 
Efendi ibn-i Memiş'e kat'iyyen ferağ itmeğle işbu 
mahalle şerh virildi. 

Fı 14 Kanun-ı sanı sene [ 12]95 [26 Ocak 1 880] 

16/44a/2 Beşiktaş sakinlerinden Kazzaz Artin 'den va
rislerine intikal eden Sultan I. Mahmud Han vakfina 
ait yarını masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Beşiktaş'da Köyiçi'nde sekiz numrolu arsa derünına 
cari cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
hazretlerinün vakfı mülhakatından valide-i muhte
remeleri merhume Valide Sultan vakf-ı şerlfı ma-i 
lez1zinden nısf masura ma-i lez!ze senevi on beş gu
ruş icare-i müeccele ile mutasarrıf olan Kazzaz Artin 
veled-i Noradon fevt olup ma-i mezkur yedi nefer 
keb!r eviadı Hacik ve mütevefra Timurcı Ohannes 
zevcesi Penpe ve mütevefra Beğlikci Ohannes zev
cesi Manak ve Kuyumcı Bağdasar zevcesi Harob ve 
Kapamacı Artiri zevcesi Tensof ve Bedros zevcesi 
Folik ve Beyazcı Mardros zevcesi Elme(?)'ye ba'
de' l-intikal merkürnundan Penpe müteveffiye olup i-
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ki nefer evlildı Mıgırdiç ve Zarike'ye ba 'de' l-intikal 
mezbure Harob dahi müteveffiye olup üç nefer evlii
dı istepan ve Alis(?) ve Drohi'ye kezalik ba'
de'l-intikal mezbure Tensaf dahi müteveffiye olup 
altı nefer evlildı Kigork ve Kirkor ve Viçen ve Kara
bet ve İskahi ve Serpohi'ye kezalik ba'de 'l-intikal ve 
mezbure Elme(?) dahi müteveffiye olup iki nefer ev
liidı Ohannes ve Hanma(?)'ya kezalik ba'de'l-intikal 
evliid-ı mumii ileyhim intikiilen mutasarrıf oldukları 
ma-i lezizi mahall-i kadiminden bi' l-ihrac yine Be
şiktaş'da Yenimahalle'de Posta caddesinde kırk bir 
nurnrolu hiineye cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden ve Ermeni milletinden Noralyan Agop E
fendi veled-i İsador'a kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed it
meğle virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd alın
dı. 

Fi 27 Eylül sene [ 1 2]96 [9 Ekim 1 880] 

Nısfmasura ma-i lezize mutasarrıf olan izzetlü Agop 
Efendi ma-i mezkfirı Tabib-i hazret-i şehriyari Ferik 
sa'iidetlü Arif Paşa ve biriideri Hadaik-ı şiihane mü
fettişi sa'iidetlü Reşid Paşa ve diğeri Hazine-i şahane 
da'va vekili sa'adetlü Raif Beğ ve diğeri kurenii-yı 
hazret-i şehriyariden atfifetlü Ragıb Beğefendi haze
ratı ibnan-ı Murad Beğ'e ferağ. 

Fi 21  Kanun-ı sani sene [ 1 ] 306 [2 Şubat 1 89 1 ]  

Ma-i mezkurun dört hisse i ' tibariyle üç hissesine 
mutasarrıf olan Tabib-i hazret-i şehriyari devletlü 
Arif ve Hadaik-ı şahane müfettişi sa'adetlü Reşid 
Paşalar ve Hazine-i ş ahiine da 'va vekili atüfetlü Raif 
Beğefendi hazeratı mezkür üç hisseyi kadimen bir 
hisse mutasarrıfı kurena-yı hazret-i şehriyariden 
atüfetlü Riigıb Beğefendi hazretlerine ferağ. 

Fi l l  Kanun-ı evvel sene [ 1 ] 3 1 3  [23 Aralık 1 897] 

16/44a/3 Karabel Kalfa'nın İskohi'yeferağ ettiği Va/ide 
Sultan vakfina ait yarını masura suyun daha sonra 
muhtelifkişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi 
Valide Sultan vakfından hamiş-i temessükde muhar-
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rer nısf masura ma-i lez1ze mutasarrıf olan Karabet 
Kalfa ma-i mezkün demnma ciir1 hane ile beraber 
tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden İskohi bint-i Bedros'a 
kat ' iyyen ferağ itmeğle virilen hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

F1 ı 5  R sene [ 1 ]274 [3 Aralık 1 857] 

Beşiktaş'da Yenimahalle'de Posta caddesinde kırk 
iki ve kırk dört ve Furun(?) sokağında otuz numrolu 
bir bab hane derünına cari nısf masura ma-i lez1ze 
mutasarrıf olan İskohi bint-i Bedros müteveffiye 
olup ma-i mezkur keb1r oğlı Entranik(?) Beğ ile dt
ğer kebir oğlı Yazıcı Hoca Bedros'a ba'de'l-intikal 
merküro Bedros rub' hissesini rızasıyla kanndaşı ve 
hissedarı muma ileyh Entranik(?) Beğ'e rızasıyla 
ferağ iderek hamiş-i temessük kayd olındı. 

F1 8 Şubat sene [ ı  ]282 [20 Şubat ı 867] 

Nısf masura ma-i mezküra mutasarrıf olan M1ralay 
izzetlü Entranik(?) Beğ veled-i Ohannes rızasıyla 
etibba-yı şehriyariden Fer1k sa'adetlü Arif Paşa ve 
Hazıne-i hassa da 'va vekili atufetlü Raif Beğefendi 
ve Hadaik-ı şahane müfettişi Reş1d Paşa ve kure
na-yı şehriyarİden atüfetlü Ragıb Beğefendi haze
ratma ferağ. 

Fı 2 Teşrin-i sanı sene [ ı  ]308 [ı4 Kasım ı 892] 

16144a/4 Beşiktaş sakinlerinden Hoca Fatma Azize 
Hanım 'ın tasarrufunda bulunan Sultan IL Mahmud 
Han vakfina ait bir buçuk masura suyun kaybolan bel
gesinin yerine yenisinin düzenlenmesine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sam tabe serahu 
hazretleri vakfı ma-i lez1zinden Beşiktaş'da Maçka ma
hallesinde pederleıi Sultanzade Mehmed Damş Beğ ko
nağına can mutasarrıfe oldığı bir buçuk masura ma-i 
lezlzün senedi kazaen zayi' o ldığından bahisle kaydınun 
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i.hn1cıyla zayi'den ve müceddeden bir kıt'a temessük 
i 'tası husüsına dair Hace Fatıma Azize Hanım tarafından 
M arz-ı hal istid'a alınmış ve Beşiktaş'da Acıçeşme itti
salinde kllin hanesine dm senevi kırk beş gunış icare-i 
müeccelelü bir buçuk masura ma-i leziz vakf-ı müşarun 
ileyh tarafından fi 27 Ra sene [ ı2]92 tfuihiyle Sultanzade 
Fatıma Azize Hanım uhdesine temessük virildiği Senedat 
idaresinden olman derkenardan ve ma-i mezkürun key
fıyyeti erbab-ı vuküfdan tahkik: olındukda ma-i mezkfu 
bendler taksim suyından olmayup Maçka civannda men
ha'dan hasıl olan yirli sulardan olup zikr olman Acıçeşme 
ittisalinde hanesine tahsis kılınmış ise de İcrasına muvaf
fak olmamayarak ma-i mezkür el-yevm emlak-i hüma
yün derunlarında kalmış ve ma-i mezkür zemini aşağıda 
aldığından her bir mahalle icrası kabil olmayup zirinde 
bulınan emlak-i hümayürılara icrası mümkin olacağı ve 
el-yevm hanım-ı müma ileyhanun taht-ı tasarrufesinde 
bulındığı ve suyun cereyan eylediği hanenün taraf-ı mm
den mübaya'ası hengamında suyı ile beraber alınmadığı 
tebeyyün eylediği halde ber müceb-i istid'a temessük 
i'tasında bir güne mahzfu olmadığı Su nezareti 
i 'lamından ve müma ileyha Azize Hanım'un menzil 
arsasınun ve bunun emsalinün asr-ı esbakda esna-yı 
mübaya'asında mezkfu suyun mübaya'a olındığına dair 
Hazine-i hassaca bir güne kayd olmadığı ve mezkfu su
yun hane-i mezkfu ile beraber alınmayup sambe-i evveli 
uhdesinde kaldığı Hazine-i hassa muhasebesiyle İdfue 
meclisinden yazılan derkenariardan anlaşılmış olmağla 
bu sfuetde sular hakkında cfui olan nizarn ve icare-i 
kadimesinün derciyle müma ileyha Azize Hanım yedine 
zayi 'den ve müceddeden temessük i 'tasiyçün fi 2 Safer 
sene [ ı  ]296 tfuihiyle Evkaf muhasebesinden taraf-ı vakfa 
bir kıt'a ilm ü haber vürüd itmiş olmağla ber müceb-i ilm 
ü haber zayi' oldığı beyan olman temessük zuhür ider ise 
amel ve i'tibar alınmamak şartıyla salifü'l-beyan bir bu
çuk masura ma-i leziz-i mezkfu senevi kırk beş guruş 
icare-i müeccele-i kadimesiyle defter-i vakfda müma 
ileyha Hacce Fatıma Azize Harnın'un uhdesine kayd ile 
zabt u tasarrufını havi zayi'den ve müceddeden işbu 
temessük tahrir ve imla ve bi'n-nezare ternhiren i 'ta kı
lındı. 

Fı 3 Safer sene [ 1]296 [26 Ocak ı 879] ve fi 14 Kanun-ı 
sani sene [ 1 ]294 [26 Ocak ı 879] 
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16/44a/5 Beşiktaş sakinlerinden üç kardeşin tasar
ruflarında bulunan VaZide Sultan vakfına ait yarım 
masura suyu Hacı Mehmed Halid Bey 'e ferağ et
tiklerine dair. 

Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde A 'dabe(?) 
caddesinde yiğirmi beş nurnro ile murakkam bir bab 
hane ma'a bağçe ve derunına cari cennet-mekan Sul
tan Mahmud Han Gazi hazretlerinün valideleri Vali
de Sultan hazretleri vakfından nısf masura ma-i 
lezizün sekiz hisse i 'tibariyle üç hissesine Hüsni Beğ 
ibn-i Süleyman dört hissesine Hadice Hanım ibnet-i 
Hüseyin ve bir hissesine Emine Hanım ibnet-i Hüse
yin mutasarrıflar iken rızalarıyla Silahdarzade Meh
med Racih Beğ mahdurnı Hazine-i hassa-i şahane 
mefruşat-ı hümayun debuy kalemi müdiri el-Hacc 
Mehmed Halid Beğ'e kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
olınmağla senevi on beş guruş icare-i müeccele ile 
muma ileyh Halid Beğ'ün zabt u tasarrufını havi 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 7 Şevval sene [ 1 ]302 [20 Temmuz 1 885] ve fi 7 
Temmuz sene [ 1 ]301 [ 19 Temmuz 1 885] 

16/44b/1 İstanbul 'da su alım satımında gözetilmesi 
gereken nizarnZara dair. 

Hüccet 
[Derkenar] Nizarnı keyfiyyeti Ceride muhasebe
sin[ de ]dir. 

Saye-i merahim-vaye-i mü1Ukaneden61 ibadulla
hun(?) k[a]tıbe-i ahvalde asayiş ve İstirahatları Zirn
nında su hususınun hakkı(?) taht-ı zabıtaya idhali ve 
tevsi'i matılib-ı ali oldığına mebni fima ba'd ashab-ı 
hayratun cami ' ve se bil ve çeşmelerine ve su muta
sarrıflarına mahsus bulınan sularun keyfiyyeti refte 
refte zahire ihrac defatir-i evkafa idrac olındukdan 
sonra esas i 'tibariyle gerek asha[bı] kasr-ı yedinden 
ve gerek mahllilden su alınup satılmakda defatir-i 
evkafda münderic bulınan kuyudına nazaran ferağ u 
intikalatı icra ve kuyuddan haric bir masura suyun 
bey ' u şirasından ve hiç ferde ve ale' I-husus re'aya
ya mutasarrıf oldukları sularından ziyade bir kıt 'a su 

61 mülGkanede 
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icra ve re 'ayaya ehl-i İslam mahlulinden ve müced
deden su füruht ve i 'ta olmmasından ve nısf masura
dan noksan olarak çuvaldız i 'tibariyle su alın up satıl
ması içün sened i' tasından kemaliyle ictinab ve ittika 
ve re 'ayaya hasbe' l-icab müceddeden su virilmek la
zım gelür ise irade-i seniyye-i şahane müte'allık bu
yurılmaksızın virilmemesine ve suyollannun bila 
ferman-ı all ferş olınmamasına i ' tina olmması hususı 
fi 16  Z sene [ 1]252 tarihinde ba hatt-ı hümaylin-ı 
şevket-makrün-ı şahane nizama rabt[a] vesile olın
mış idükde(?) mukayyeddür(?) ferman hazret-i men 
lehü' 1-emründür. 

Fi 5 C sene 1269 [ 16  Mart 1 853] 

16/44b/2 16144b/2 Beyoğlu 'ndaki Fukara-yı ecnebiye hasta
lıanesine Sultan II. Mahmud Han vakfından bir 
masura su bağlanmasına dair. 

1 • • • •  �1 ,..- r \5 /.. ,-.�>ı 1 •  • • 1 • . . . - • • .:?....&> ...., _? • • ı..r. ' o c)_._)_,. v ,!.._...P ı.; .  t · P_,-,...,. ..._.. o...J ı.... . � r . ' \ • • • •  -: �.r" � l.V• ' . • �..-r' � • • • � .., W>  • • 1  ;.r�·:. :::�"�J:'_!p,._,.:.,�,  IP..ı_,....ıP-.;.._,.:_;� , işbu arz-ı hal mealinde Beğoğlı'nda vakı' Fukara-yı 
: --. : i.J....-.,. � �.:-'�_;:._i:..) . ·.- � 1 -:: e..� ,� �  ı.- ecnebiyye tabhanesine i cra olmmak üzre bu defa  ih-

""�:;..ı�� ... ı.<ı.0���:�:�ıa.�0 :;.;_ı_.:, s�n-ı �ahane
A
buyu�ıla� _

bir 
.. 
masur� m�-i l�zizün tab-

:�� .P� �� , .i  • "' - < Qeı v r..:ı 1 t , - . hane-ı mezkureye ıcrasıyçun tesvıye-ı tankı zımnın�;ıA.;� . � ,Al-:-�� ..e./�,. • .  :.> ·-:�� da nizamma tatbikan sarahaten ferman-ı all-i ���,.4J...?',.._ı.;:t.? :_1P--;:_� ��'r IJ.;c �� �;vi,/ asatanelerinü� ş:ref-sudurı 
_
ni:azında� ibaret bulın-� , � .  · If  u__./� �; -� , ·,. � ı.-....:....J_,.ı.. mış ve ancak ıhrac olman mzam-ı senıyye ve derke-• - � \ ClV --.._p_� - ..r:.:J;_..ı. • A A • 

kA kA s ı A _;..,_,..:. . . .
. �-: ı::ı� � , - � --:. ...... _,.� . nara nazaran ma-ı mez ur cennet-me an u tan _}:"�.._..::.. -e....::..w ·. --:'_ .:-��: · � ı.. d _:::-.7 Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün 

,. �_..))���� ·l.toç.ı�4;..,�� .!/...;./ ı.. Bend-i cedid'inden olarak bu def'a bila mu'accele 
· :?;.-"'a: "-:- � '...-LJ 1 ��� bir masura ma-i leziz tabhane-i mezkfireye i cra 

_;,j � ?:] -'�.::ı .... _,� olmmak üzre irade-i seniyye-i hazret-i şahane mü-
• ., te'allık ve şeref-sudur buyurılmış oldığı derkenar-ı 

mezkfirdan nümayan olmış olmağla bu takdirce ma-i 
mezkfirun ül.bhane-i mezkfireye ıcrasıyçün ber 
mficeb-i nizarn tarikınun ferş ve tesviyesi hususı 
sarahaten ferman-ı alilerinün şeref-sudfirma müte
vakkıf mevaddan bulınmış olmağla ol babda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 6 C sene [ 12]69 [ 17  Mart 1 853] 

Tevfik 

Hüccet arz-ı hali 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe 
serahu hazretleri Bend-i cedid ma-i tezizinden bila 
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mu'accele bir masura ma-i lezizün Beğoğlı'nda vakı ' 
Fukara-yı ecnebiyye tabhanesine icra olmmak üzre 
bu def'a ihsan-ı şahane buyurılmış oldığı muhat-ı 
ilm-i ali-i vekalet-penahileri buyurıldukda ma-i mez
kı1run tesviye-i tarikı zımnında usı11 ve nizamma 
tatbikan sarahaten ferman-ı alilerinün şeref-sudur 
buyurılınası babında emr [ü] ferman hazret-i men 
lehü' l-emründür. 

Bende-i müdir-i tabhane-i mezkı1r ( . . .  ) 

16/44b/3 Muhtemel bir yangında kullanılmak üzere 
Galata 'daki Katolik milleti kilisesine bir masura 
vakıf su bağlanmasına dair. 

Cenab-ı hayru' l-hafızin daima hıfz ve ması1n buyur
sun harik zuhı1rında indifa 'ma sebeb ve medar ol
mak üzre mukaddema Galata'da Katolik milleti kili
sesi derlinında inşa olınmış olan çe nd ade[ d] kebir 
sahrnıçlara kilise-yi mezkı1r üzerinden nüzı11 iden 
baran mertebe-i kifayede olamadığından bahis ile 
Bağçe karyesinde vakı ' evkaf-ı şerife bendierinden 
mezkı1r sahrnıçlarda cereyan itmek üzre ba mu'ac
cele bir masura ma-i lezizün i 'tası husı1sı millet-i 
merküme patrikinün mukaddemce bi' t-tahkik fer
man-ı sami sudı1rıyla canib-i nezaret-i Evkaf-ı hü
mayı1na havale buyurılan bir kıt 'a takririnde inha ve 
iltimas olınmış ve ol babda ihrac itdirilen derkenar
ıara nazaran karye-i mezkı1rede kain bendler fazla
sından islam ve re 'ayactan zuhı1r iden taliblerine 
müceddeden su i 'tası lazım geldiği takdirde 
bi' l-istlzan beher masurasına altışar bin guruş 
mu'accele ahzıyla fürı1ht olmması ve bila ferman-ı 
all kü[n]klerinün ferş olmmaması ba irade-i seniyye 
müessis62 olan nizarnı iktizasından mukaddema Ba
rutcıbaşı Hoca Bogos ile sarrafandan Hoca Maksud 
ve Mıgırdiç'e ol mikdar mu 'accele ile su i 'ta kılın
dığı emsillinden idüği anlaşılmış idüğinden kilise-yi 
mezkı1r derlinında kain sahrnıçlara dahi ber mı1ceb-i 
istid 'a ve emsal ol mikdar mu 'accele ile mücedde
den bir masura ma-i lezlzün ta 'yin ü tahsisi emlı.-63 
irade-i seniyye-i cenab-ı mülı1kaneye mütevakkıf 

62 müesses 
63 emr ü 
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idüğini Evkaf-ı hümayı1n nazırı atufetlü Ahmed 
Ziver Efendi hazretleri takrir itmeleriyle keyfiyyet 
Meclis-i va.Iaya lede' l-havale takrir-i mezkfir vee
hiyle icra-yı icabı tensib ve istizan olmarak irade-i 
mülukane dahi ol vechile müte' allık buyunlmış ol
mağla mucebince tesviye-i iktizasına himmet eyle
yeler diyü nazır-ı müşarun ileyh hazretlerine hiHiben 
sadır olan ferman-ı ali mucebince teslimi keyfiyyeti 
Sergi defterlerinden lede' s-sual meblağ-ı 
mu'accele-i mezbfir altı bin guruş fi 3 1  Mayıs sene 
[ 1]270 tarihiyle teslim-i hazine-i Evkaf-ı hümayı1n 
olmarak bir kıt'a zimmet pusulasına işaret oldığı 
derkenar olındukda iktiza-yı tesviyesi zimmet def
terlerinden lede' s-sual meblağ-ı mu'accele-i mezbfir 
altı bin guruşun hazine-i mezbureye teslim olındığı 
bi ibaretiha Evkaf muhasebesine kayd ile emsali 
misillü bir masura ma-i leziz-i mezkGra senevi on iki 
guruş mukata'a  ta'yin ü tahsis olmarak s�Hifu'z-zikr 
bir masura ma-i leziz kilise-yi mezkfireye cereyan 
itdirilmek Su nezareti tarafına ve keyfiyyet ma'lfim 
olmak üzre Evkaf-ı hümayı1n zirnıneti ve cen
net-mekan vakf-ı eelili defterlerine ve patrik-i mfima 
ileyh canibine başka başka ilm ü haberlerinün tasdir 
ü i ' tası iktiza eylediği derkenar olındukda ilm ü ha
berleri virile diyü ferman buyurılınağın veeh-i 
meşrGh üzre muhasebe-i merkürneye kayd ile diğer 
ilm ü haberleri virilmeğle keyfiyyet ma' lfim olmak 
içün Katolik milleti patrik dinibine dahi işbu ilm ü 
haber virildi. 

Fi 1 5  Şevval sene 127[0] [1 1 Temmuz 1 854] 

1614511 Said Paşa 'nın Mihrişah Va/ide Sultan vak
fından kiraladığı yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhfime ve mağffırun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretleri vakf-ı şeritinden Bağçe kar
yesi kurbında Arabacıoğlı mandıra deresi nam 
mahallde kain Bend-i cedid'leri ma-i lezizinden ha
miş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezize 
mutasamf olan Sa'id Paşa'nun vukü' -ı vefatıyla nısf 
masura ma-i leziz üç nefer kebir ve kebire evlildları 
Ahmed Cemal ve Mehmed Kemal beğler ile Eda 
Hanım'a intikali lazım gelmiş ise de iki neferi inti
kale rağbet itmedükleri cihetle sülüsan hisseleri 
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bi' t-tevkif ancak bir neferi ınılma ileyh Kemal Beğ'e 
aid sülüs hisse ma-i leziz uhdesine ba'de' l-intikal 
ınılma ileyh intikalen mutasarrıf oldığı ma'a bağçe 
konağda rub ' hissesiyle ma-i lezizdeki sülüs hissesi
ni Giridizade Hacı Ahmed Efendi zevcesi Fatıma
tüzzehra Hanım ibnet-i Hafız Ahmed'e kat' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle hisse-i mezkı1r mahall-i 
alıara nakl ve ifraz alınmamak ve mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre virilen sened-i hakani işbu ma
halle kayd olındı . 

Fı 24 Mart sene [ 1 ]300 [5 Nisan 1 884] 

Nısf masura ma-i lezizün sülüsan hissesi bu kerre 
Cemal Beğ ve Ayişe Hanım evlad-ı Sa'id Paşa'ya 
ba'de' l-intikal kable' l-icra ınılma ileyh Cemal 
Beğ'ün dahi vefatı vukü ' ıyla bir nefer mahdı1mı 
Yüzbaşı Fuad Beğ'e intikal iderek ınılma ileyh Fuad 
Beğ ile ınılma ileyha Fatımatüzzehra Hanım'un bi
rerden iki sülüs hisseleri vekaleten ve ınılma ileyha 
Ayişe Eda Hanım dahi sülüs hissesini bi' z-zat 
cem'an nısf masura ma-i lezizi tüfengiyan-ı hazret-i 
şehriyari ve haderne-i hassa-i şahane binbaşılarından 
Tahir Beğ ibn-i Mehmed'e ferağ. 

Fı 21 Teşrin-i sani sene [ 1 ]309 [3 Aralık 1 893] 

16145/2 Mazhar Paşa 'dan kızına intikal eden Sul
tan Il. Mahmud Han vakfına ait yanm masura 
suyun kızı tarafından Beşiktaş polis memuru Hacı 
Hasan Paşa 'ya ferağ e dildiğine dair. 

Mabeyn-i hümayı1n başkitabet-i eelllesinden ı Ka
nun-ı sani sene [ 1 ]300 tarihiyle vfuid olan tezkire-i 
aliyyede Beşiktaş'da Yıldız saray-ı hümayı1nı civa
rında olup müteveffa Hüseyin Hüsni Paşa uhdesin
den münhall olan ma ' a  müştemilat bir bab konak ile 
mezkı1r konağa cari nısf masura ma-i leziz ve bunun 
kadim bağçesiyle muahharan emlak-i mahsusa-i haz
ret-i padişahiden bi ' l-ifraz ihsan buyurılmış olan 
arazi Şehremini devletlü Mazhar Paşa hazrederine 
ihsan buyunlmış aldığından bunlarun kamilen müşa
run ileyh uhdesine icra-yı intikaliyle senedatınun 
seri'an tanzim itdirilerek takdimi mukteza-yı emr ü 
ferman-ı hazret-i hilafet-penahiden bulındığı beyan 
ve iş 'ar buyunlmış ve mezkı1r konak ile derı1nına 
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cari cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani haz
retleri vakfından nısf masura ma-i lezlz müteveffa-yı 
müşarun ileyhün uhdesinde oldığı kayden anlaşıldığı 
gibi senedat-ı resmiyyesi dahi tanzim ve i 'ta kılınmış 
olmasıyla ber ınıleeb-i irade-i seniyye vakf-ı 
müşarun ileyhadan nısf ma-i lezizün müşarun ileyh 
Mazhar Paşa uhdesine olarak virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 7 Kanun-ı san! sene [ 1 ]300 [ 1 9  Ocak 1 885] 

Nısfmasura ma-i lezize mutasarrıf olan Mazhar Paşa 
vefat idüp ma-i mezkur bir nefer kebire kerimesi 
Şerife Sabiha Hanım'a intikal eyledükden sonra ha
nım-ı ınılma ileyha nısf masura ma-i lezlzi mecra-yı 
kadiminden bi' l-ihrac Abbas Ağa mahallesinde Ab
bas Ağa sokağında otuz iki numrolu konağa cereyan 
itmek üzre Beşiktaş polis me'mılrı müşiran-ı iziim
dan Hacı Hasan Paşa hazrederine kat' iyyen ferağ 
iderek Paşa-yı müşarun ileyh hazretlerinün zabt u 
tasarrufını hiivi virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 14 Eylül sene [ 1 ] 3 1 6  [27 Eylül 1 900] 

16/45/3 Kalosat(?) 'dan varisierine intikal eden 
Sultan II. Mahmud Han vakfina ait yarını masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe 
serahu hazretlerinün Bend-i cedld'i fazlasından ola
rak hiimiş[-i temessükde] senevi on beş guruş icare-i 
müeccelelü nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
merküm Kalosat(?) fevt olup ma-i mezkı1r sağır ağlı 
Vahan ile kebir oğulları Omik [ve] D aksi ve Danyel 
ile Sofi ve Ergit ve Pestos'a esba 'an ba'de' l-intikal 
sağır-i merkürnun ba hüccet-i şer' iyye vekili vasisi 
ve karındaşı merküm Omik bi ' l-vesaye ve kendi 
hissesi bi 'l-asale ve kibar-ı merkürnun Daksi ve 
Danyel ile Sofi [ve] Ergi(?) ve Pes to s intikal en 
mutasarrıfı1n oldukları nısf masura ma-i mezkılrı 
nzalarıyla kema kan mahall-i kadlmi olan mahalle 
cereyan itmek üzre müteveffa-yı merkürnun karın
daşı Kapriyel veled-i Karabet'e ferağ itmeğle virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 
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Fı 26 C sene[ l 2]80 [8 Aralık 1 863] ve fi 26 Teşrin-i 
sanı sene [ 12]79 [8 Aralık 1 863] 

Merktim Kapriyel mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i 
lezi'zi tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Rum milletin
den Taşcı Tanaş veled-i Hacı Anastaş'a ferağ eyledi
ği işbu mahalle şerh virildi. 
Fı 23 C sene [ 12]94 [4 Temmuz 1 877] ve fi 22 Hazi

ran sene [ 12]93 [4 Temmuz 1 877] 

Beşiktaş'da Köyiçi mahallesinde Aşıklar meydanı 
caddesinde yiğirmi yedi numrolu menzil derfinına 
cari nısf masura ma-i lezi'z-i mezbura mutasarrıf olan 
Tanaş veled-i Hacı Anastaş cad oldığı mahall ile 
tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Yehud1 milletinden 
Dellal Nesim veled-i İsak Kohen'e kat 'iyyen ferağ 
itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 23 Nisan sene 1 300 [5 Mayıs 1 884] 

Ma-i mezkurı merktim Nesim veled-i İsak rızasıyla 
tebe 'adan Rum milletinden Simeon veled-i Milenya
di Simyonsoğlı(?)'ya ferağ. 

Fı 27 Haziran sene [ 1]301 [9 Temmuz 1 885] 

Ma-i mezkurı Simeon veled-i Milenyadi rızasıyla 
dört hisse i 'tibariyle üç hissesini Saray-ı hümayfin 
timurcısı Haralambos ve bir hissesini zevcesi Veti
leem(?) Hatun'a ferağ. 

Fı 1 8  Şubat sene [ 1 ] 304 [2 Mart 1 889] 

1614514 Neyyir(?) Hanım 'ın Kabataş 'daki evine 
bağlanmak üzere Mehmed Paşa 'ya ferağ ettiği Va
fide Sultan vakfına ait yarım masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi 
merhume Validesi64 Sultan tabet seraha hazretleri 
vakfından nısf masura ma-i lezi'ze mutasarrıfe olan 

64 Valide 
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iffetlü Neyyir(?) Hanım tarafından Mülazım Meh
med Ali Ağa ibn-i Mehmed Arif ve İsma'll Hakkı 
ibn-i Mehmed Tahir ihbarlanyla ferağa vekili 
müdir-i umurı İsma'll Ağa ibn-i Mehmed bi'l-vekale 
nısf masura ma-i leziz-i mezkun İstihkam alayı mir
livası sa 'adetlü Mehmed Paşa hazrederine kat'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed iderek mahall-i kadimi olan 
Kabataş'da kain hanesine cereyan itmek üzre zabt u 
tasarrufiyçün virilen temessük kayd olındı. 
Fi 16 Cemaziye'l-ahir sene [ 1 ]278 [ 19  Aralık 1 861 ]  

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan sa'adetlü 
Mehmed Paşa hazretleri mutasarrıf olduklan ma-i 
mezburı mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac Beşiktaş'da 
Teşvikıyye mahallesinde Icadiyye zakağında altı 
numrolu menzile cereyan itmek üzre nakl eylemiş 
olmağla virilen temessük kayd olındı. 

Fi 13 Şubat sene [ 12]84 [25 Şubat 1 869] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Şeyhül
harem-i Hazret-i Nebevi-i esbak Mehmed Paşa vefat 
idüp terk eylediği yedi nefer eviadı Yüzbaşı Ali ve 
Halil ve Mahmud beğler ve Kaimmakam M es 'u d 
Beğ zevcesi Fatıma Hanım ve Kolağası Rüstem E
fendi zevcesi Şevket Hanım ile sağir mahdumı Subhi 
ve Medeni beğlere intikali lazım gelmiş ise de muma 
ileyhimden Şevket Hanım ile Subhi ve Medeni 
beğler şimdilik intikale rağbet itmedüklerinden üç 
süb' hisselerinün intikali bi' t-tevkif ma'ada dört süb ' 
hissesi muma ileyhim Alil65 ve Halil ve Mahmud 
beğler ile Fatıma Hanım'a Fatıma Hanım dahi vefat 
idüp hissesi iki nefer evlad-ı kiban Tevfik ve Edhem 
beğlere intikalleri ba'de'l-icra muma ileyhim cem'an 
intikal en mutasarrıf oldukları dört süb ' hisselerini 
rızalarıyla valideleri Şaziyye Hanım ibnet-i Cernil 
Paşa'ya kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
temessük kayd olındı. 

Fi 13 Haziran sene [ 1 ]300 [25 Haziran 1 884] sened 
tarihi 

Fi 23 Temmuz sene [ 1 ]300 [4 Ağustos 1 884] inha 
tarihi 

6s Ali 
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1614515 Zeyneb Hanım 'dan kızına intikal eden 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyun kızı tarafından Beşiktaş 'daki konağına bağ
lanmak üzere EkmekçiZer kethüdası Hacı Osman 
Efendi ye ferağ e dildiğine dair. 

[Derkenar] Esas kaydı 4'ünci varakda mukayyed
dür. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan vakfından 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Zeyneb Ha
nım ibnet-i Abdullah'un vukü'-ı vefatma mebni ma-i 
mezkur kebire kerimesi Zekiyye Hanım'a ba'de'l-in
tikiH muma ileyha mutasarrıfe oldığı ma-i mezkfir 
mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Beşiktaş'da Abbas 
Ağa mahallesinde yiğirrni yedi nurnrolu konağa ce
reyan itmek üzre Etmekciler kethudası Hacı Osman 
Efendi 'ye kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle muma 
ileyhün zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani 
kayd olındı . 

Fı 6 Ağustos sene [ 1]308 [ 1 8  Ağustos 1 892] 

1614611 Sarraf Andon 'un tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyu Şeyh Mehmed Zafir Efendiye ferağ ettiğine 
dair. 

[Der kenar] Esas kaydı Beğoğlı hıdroetinde mukay
yeddür. 

Merhfime Mihrişah Valide Sultan vakfından Sinan 
Paşa-yı Atik mahallesinde Hasfurun caddesinde 
yetmiş yedi nurnrolu haneye cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Sarraf Andon veled-i Y orgi 
rızasıyla Şeyh Mehmed Zafir Efendi ibn-i Mehmed 
Hasan'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed olınmağla zabt 
u tasarrufını havi zabt u tasarrufİnı havi66 virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fı l l  Kanun-ı sani sene [ 1]301  [23 Ocak 1 886] 

1614612 Beşiktaş sakinlerinden Mahmud Efendi ile 
Fındık/ı sakinlerinden Hilmi Efendiye Sultan II. 

66 "zabt u tasarrufını havl" mükerrerdir. 
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Mahmud Han vakfından yanmşar masura su ki
ralandığına; Mahmud Efendi 'nin söz konusu suyu 
daha sonra Hüseyin Bey 'e ferağ ettiğine dair. 

Mahmud Efendi'nün Beşiktaş'da Süleymaniyye ma
hallesinde ve Hilmi Efendi'nün Fındıklı'da Selimiy
ye67 Hatlin mahallesinde kain hanelerine cari ma-i 
leziz olmadığından mezkfir hanelere cereyan itmek 
üzre cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün bendi fazlasın
dan olarak yarımşar masura ma-i lezizün ba mu 'ac
cele uhdelerine ican husfisı mfima ileyhima tarafla
rından istid ' a  olınrnış ve bu misillü bend fazlasından 
su i 'tasına müsa'ade-i seniyye-i cenab-ı mülfikane 
erzan buyurıldığı halde tesviye olmacak tarikun 
mesarifi taraflarından tesviye olmarak beher masura
sına altı bin guruş mu 'accele ahz ve senevi otuz 
guruş icare-i müeccele tahsisiyle tesviyesi nizarn ve 
emsali iktizasından bulınmış idüğine ve tarik 
mesarifi dahi kendü taraflarından tesviye olınacağına 
binaen emsali vechile vakıf-ı müşarun ileyh hazret
lerinün bendi fazlasından yanmşar masuradan 
cem'an bir masura ma-i leziz-i mezkfir içün üç bin 
guruşdan altı bin guruş mu'accele ve senevi on beş 
guruşdan otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle uh
delerine icarı husfisı ba takrir lede' l-istizan ol babda 
irade-i seniyye-i cenab-ı mülfikane müte ' allık ve 
şeref-sudur buyunlrnış ve mu 'acceleleri olan altı bin 
guruş teslim-i hazine-i Evkaf-ı hümayfin kılınmış 
idüğinden ol vechile icab iden iki kıt 'a temessük
lerinün tahriri zırnnında Evkaf muhasebesinden fi 16  
Zi' l-ka'de sene [1 ]276 tarihiyle bir kıt 'a ilm ü haber 
vürfid itmiş ve ber mficeb-i ilm ü haber vakıf-ı 
müşarun ileyh hazretlerinün bendi fazlasından olarak 
yarımşar masuradan bir masura ma-i leziz-i mezkfir 
ol mikdar mu ' accele ve müeccele ile mfima ileyhima 
uhdelerine icar olınup anlar dahi isticar ve kabUl 
itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mez
kfir içün mfima ileyh Hilmi Efendi'ye müceddeden 
bir kıt'a temessük i 'ta olmdığı misillü mahalle-i 
mezbfirede kain hanesine cereyan itmek üzre nısf 
masura ma-i mezkfir dahi mfima ileyh Mahmud 
Efendi'nün defter-i vakf-ı müşarun ileyhada uhdesi
ne kayd olmarak zabt u tasarrufiyçün virilen temes
sük işbu mahalle kayd olındı. 

67 Sellme 
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R 17  Zi ' l-ka'de sene [ 1]276 [7 Haziran 1 860] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Mahmud 
Efendi bin İbrahim ma-i mezkurı mahalle-i mezku
rede on dört numrolu haneye kema kan cereyan it
mek üzre Hammam1 Raif Ağazade Hüseyin Beğ'e 
kat 'iyyen ferağ itmeğle virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd olındı. 
R 29 Rebi'u'l-ahire sene [ 1 ]303 [4 Şubat 1886] ve fi 

22 Kanun-ı sanı sene [ 1 ]301 [3 Şubat 1 886] 

16/46/3 Beşiktaş sakinlerinden Şerife Rukiye 
Hanım 'dan varisine intikal eden Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabe seraha hazretlerinün Büyükdere civarında Bağ
çe karyesi kurbında Arabacıoğlı mandırası nam 
mahallde kain Bend-i kebir'i ma-i lezizinden beher 
şehr on beş akçe icare-i müeccele ile Beşiktaş'da 
Ayas68 Ağa mahallesinde kain hanesine cereyan it
mek üzre nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Şerife Rukıyye Hanım bint-i Ahmed yedinde olan 
temessükini kazaen zayi ' eylediğİnden bir kıt ' a  
temessük i ' tasını ba  arz-ı hal istid ' a  itmiş ve  ol 
babda defter-i vakfa müraca' at olındukda nısf masu
ra ma-i leziz-i mezkur muma ileyhanun uhdesinde 
mastur u mukayyed bulınmış ve muma ileyha 
fi ' l-haklka temessük-i mezburı zayi ' eylediği ve 
el-yevm hayatda olarak ma-i mezkurun sahih 
mutasarrıfesi bulındığı bi ' t-tahklk Evkaf teftiş mah
kemesinden i ' lam kılınmış olmasıyla bu suretde atik 
temessüki zuhur ider ise amel ve i ' tibar alınmamak 
şartıyla kaydı mucebince zayi 'den iktiza iden 
temessükinün i 'tası zımnında Evkaf muhasebesinden 
varid olan ilm ü haber mucebince kaydı balasına 
şerh virilerek zayi 'den virilen temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

R 9 C sene [ 1]27 1 [27 Şubat 1 855] 

Beşiktaş'da Rum All mahallesinde on altı numrolu 

68 Abbas 
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haneye diri nısf masura ma-i mezküra mutasarrıfe 
olan Şerife Rukıyye Hanım'un vukü' -ı vefatma 
mebn1 ma-i mezkfu keb1r mahdümı asakir-i şahane 
binbaşılığından müteka' id el-Hacc Salih Ağa'ya ve 
anun dahi vefatma mebn1 ma-i mezkfir kebir malı
duını Mustafa Refik Beğ'e ba'de'l-intikal m1r-i mu
ma ileyh intikiilen mutasarrıf oldığı ma-i mezkürı 
mecra-yı kadimi olan haneden bi '1-ihrac Beşiktaş'da 
Teşv1kıyye mahallesinde Karagolhane sokağında 
seksen sekiz numrolu haneye cereyan itmek üzre 
yaveran-ı hazret-i şehriyariden M1rliva sa'adetlü 
Süleyman Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 8 Nisan sene [ 1 ]302 [20 Nisan 1 886] 

1614614 Üç kişinin tasarrufunda bulunan Mihrişah 
Valide Sultan vakfina ait yarım masura suyun Ha

fiz Raşid Efendi'ye ferağ edildiğine dair. 

Beşiktaş'da Vişnezade mahallesinde Tarlabaşı cad
desinde on yedi numro ile murakkam bir bab menzil 
ile derünına cari Mihrişah Valide Sultan vakfından 
nısf masura ma-i lezlzün sekiz hisse i 'tibariyle altı 
hissesi Ahmed Şükrl Beğ'ün ve birerden iki hissesi 
dahi Sıdd1ka ve Nazire hanımlarun uhdelerinde 
oldığı halde müma ileyhim menzil ve ma-i mezbürı 
İmam-ı sanl-i hazret-i şehriyari semahatlü Hafız 
Raşid Efendi hazrederine kat'iyyen ferağ u kasr-ı 
yed olınmağla virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 30 Haziran sene [ 1 ] 304 [ 12  Temmuz 1 888] 

16147a/1 Osman Beyefendi 'nin Necib Paşa 'dan 
aldığı Mihrişah Valide Sultan vakfina ait yarım 
masura suyu Beşiktaş 'da inşa edilen konağına 
bağlanmak üzere H ay reddin Paşa 'ya ferağ ettiğine 
dair. 

Merhüme ve mağffuun leha Mihrişah Valide Sultan 
evkaf-ı şerifelen ma-i tezizinden Beşiktaş'da Teşvl
kıyye mahallesinde Kağıdhane caddesinde doksan 
dört numralu haneye cari bir masura ma-i lez1ze bir 
kıt'a temessükle mutasarrıf olan sa'adetlü Neclb 
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Paşa hazretleri mutasarrıf oldukları ma-i mezkurun 
nısf masurasını uhdelerinde bi' l-ibka diğer nısf ma
surasını atık temessük-i mezkurdan bi' t-tefr1k rıza
sıyla Beşiktaş'da irae ideceği konağa icra olmmak 
üzre Kurena-yı sani-i hazret-i şehriyari sa'adetlü 
Osman Beğefendi hazretlerine kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed iderek ve ma-i mezkurun idiresi dahi se
nevi on beş guruşa bi ' l-iblağ zabt u tasarrufiyçün 
virilen temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 12  Haziran sene [ 1]294 [24 Haziran 1 878] 

Nısf masura ma-i mezkfira mutasarrıf olan sa'adetlü 
Osman Beğefendi hazretleri ma-i mezkurı rızasıyla 
Beşiktaş'da der-dest inşa olınmakda bulınan konağ
ıanna cereyan itmek üzre übbehetlü devletlü Hay
reddin Paşa hazretlerine kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd 
o lındı. 

F1 27 Nisan sene [ 1 ]298 [9 Mayıs 1 882] 

16/47a/2 Sultan Abdülhamid'in Galib Paşa 'nın 
varisierinden aldığı Mihrişah Valide Sultan vakfı
na ait yarım masura suyu Osman Paşa ya ferağ 
ettiğine dair. 

[Derkenar] Vukü'atı Senedat idaresinden vüru[d] 
iden müzekkire üzerine 62. varaka nakl. 

Beşiktaş'da Serencebeğ mahallesinde bir kıt' a  konak 
demnma cad Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf 
masura ma-i lez1ze mutasarrıf olan Galib Paşa vefat 
idüp beş nefer evladı SiHiha ve Servet hanımlar ile 
sağir mahdumı Sellm Mazhar Beğ ve Hayri Beğ ve 
Zekiyye Hanım'a ba'de'l-intikal keb!retan Saliha ve 
Servet hanımlar ile sağir-i merktim Selim Mazhar 
Beğ'ün valide ve tesviye-i umurına vasiyy-i man
subesi Emine Raife Hanım ibnet-i Ahmed ve sağT
ran-ı mezburan Hayri Beğ ve Zekiyye Hartım'un 
vasiyy-i mansubeleri Fatımatüzzehra Hanım'un li 
ebeveyn er karındaşı M1rliva sa'adetlü Mustafa Paşa 
bi ' l -vesaye konak ve nısf masura ma-i lez1z-i 
mezkfirı fı selh-i Şa'ban sene [ 12]99 ve fı 3 Temmuz 
sene [ 1 2]98 tarihiyle hala sedr-ara-yı hilafet-i uzma 
ve z1net-bahşa-yı saltanat-ı kübra şevketlü kudretlü 
padişahımuz es-sultan ibnü' s-sultan es-Sultan 
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el-Gazi Abdülhamld Han hazretlerinün uhde-i 
me 'all-udde-i mülukanelerine kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eyledükden ve senedatı tanzim kılın
dukdan sonra konak ve ma-i lezlz-i mezkurun Ma
beyn-i hümayün müşiri devletlü Osman Paşa haz
retleri uhdesine fi 12  Temmuz sene [ 12]98 tarihinde 
kat' iyyen ferağ mu' amelesinün icrasıyla senedatınun 
müşarun ileyh hazretleri narnma i ' tası mukteza-yı 
irade-i seniyyeden bulındığı iş ' ar alınmış ve ol vec
hile müşarun ileyh narnma olarak virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd o lındı. 

Fı 13 Temmuz sene 1298 [25 Temmuz 1882] 

16/47a/3 Banker Jan 'dan varisierine intikal eden 
Sultan I. Mahmud Han vakftna ait yarını masura 
suyun yarısınm varisierden biri tarafından itibar-ı 
umumi-i Osnıani Bankası ikinci müdürü Konıidas 
Efendi'ye ferağ edildiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı GaZı tabe 
serahu hazretlerinün Ayasafya-i keblr cami '-i şerifı 
civarında müceddeden bina ve ihya huyurdukları 
kütübhane-i latlfe ve imaret-i amireleri evkaf-ı şe
rlfeleri mülhakatından vakıf-ı müşarun ileyh hazret
lerinün valide-i muhteremeleri cennet-mekan merhu
me ve mağfürun leha Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün Galata'da Beğoğlu nam mahallde vakı' 
müceddeden bina huyurdukları maksemine cereyan 
iden ma-i lezizden Yusuf Paşa hakk-ı mecrasından 
olmak üzre Beşiktaş'da Köyiçi'nde Ortabağçe soka
ğında kırk sekiz numrolu bir bab fabrika derünına 
cari nısf masura ma-i leziz Fransa devleti tebe'asın
dan Banker Jan veled-i Larando'nun uhde-i tasarru
fında iken vefatıyla iki nefer evladı devlet-i müşarun 
ileyha tebe'asından Liber ve Meri'ye ba'de' l-intikal 
mezbure Meri intikalen mutasamf aldığı nısf hisse
sini tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni Katoliği 
milletinden İ'tibar-ı umumi-i Osman! Bankası 
müdir-i sanisi beğimüz izzetlü Komidas Efendi 
veled-i Andon'a ferağ itmeğle muma ileyhün zabt u 
tasarrufını havi virilen sened-i hakani kayd o lındı. 

Fi 27 Temmuz sene [ 1 ] 3 10  [8 Ağustos 1 894] 
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16/47a/4 Beşiktaş sakinlerinden Şefika Afife Ha
nım 'dan varisine intikal eden Mihrişah VaZide Sul
tan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde Köpri
başı sokağında on dokuz numrolu ma'a bağçe bir 
bab sahilhane derunına cari Mihrişah Valide Sultan 
vakfından nısf masura ma-i leziz Şehremaneti 
ketebesinden Ahmed Efendi zevcesi Şefika Afife 
Hanım ibnet-i Mehmed Tahir'ün uhdesinde iken ve
fatıyla mahdumı haderne-i şahane serçavuşlarından 
el-Hacc Safvet Efendi'ye anun dahi vefatıyla kebir 
mahdumı Bab-ı seraskeri ketebesinden Mehmed 
Tahir Beğ ve sağ1re kerimesi Afife Gülistan Hanım'a 
adiyen intikiHen69 eyledükden sonra kebir-i muma 
ileyh hissesini bi' l-asale ve sağ1renün hissesini bir 
kıt 'a izn hücceti mucebince vasisi validesi Emine 
Hanım ibnet-i Abdullah bi ' l-vesaye rızalarıyla nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı devletlü necabetlü Yu
suf İzzeddin Efendi hazretleri n ün ben d[ e ]ganından 
Hacı Aziz Tevfik Beğ ibn-i Hacı Ahmed ile zevcesi 
Şerife Emine Merzuka Hanım ibnet-i Osman'a ber 
veeh-i münasafe kat 'iyyen ferağ itmeleriyle zabt u 
tasarruflarını mübeyyin virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fı 13 Teşrin-i sani sene [ 1] 3 1 0  [25 Kasım 1 894] 

16/47b/1 Ahmed Necib Efendi 'nin Sultan II. Mah
mud Han vakfından kiralayıp Beşiktaş 'daki evine 
bağlattığı yarım masura suyun daha sonra muhte
lif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretleri 
vakfından Beşiktaş'da Şenlik Dede mahallesinde 
Maçka meydanı zakağında iki numrolu ma'a  bağçe 
bir bab hane derunına cari senevi on beş guruş 
icare-i müeccelelü yarım masura ma-i leziz fi 7 Re
ceb sene [ 1 ]280 tarihiyle Ahmed Necib Efendi uhde
sinde iken vefatıyla iki nefer eviadı Münir Beğ'le 
Binnaz Hanım'a intikali lazım gelmiş ise de bunlar
dan Münir Beğ'ün bila veled vefatıyla nısf hissenün 
nısf hissesi canib-i mahlfile aid ve raci ' bulındığın-

69 intikal 
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dan mahlillinden fi 1 8  Eylül sene [ 1 ]322 tarihiyle 
Salaheddin ve Arif beğlere i'car olındukdan sonra 
muma ileyh Arif Efendi sekiz hisse i 'tibariyle birer 
hissesi uhdesinde bi' l-ibka ve muma ileyh Salalıed
din Efendi tefvizen mutasarrıf oldığı salifu'z-zikr 
ma-i lezi'zün sekiz hisse i ' tibariyle birer hissesini 
rızasıyla zevcesi Ayişe Hanım'a ferağ eylediği varid 
olan fi 25 Nisan sene [ 1 ] 323 tarihli müzekkireden 
müsteban olmış ve bu kerre mahallesi tarafından 
vürfid iden ilm ü haberde ma-i lezi'z-i mezkurun 
nısf-ı diğerine mutasarrıfe olan Binnaz Hanım'un 
dahi ahiren vefatı hasebiyle mahdumları ve diğer 
rub' hisse mutasarrıfı Arif Beğ'le Salaheddi'n Beğ 
uhdelerine intikali i cra i dilmiş ve şu suretle nısf ma
sura ma-i lezizün iki rub ' hissesi Arif ve bir rub ' 
hissesi Salaheddi'n ve bir rub ' hissesi dahi Ayişe Ha
nım uhdelerine olarak kaydiarı tashih idiimiş olmağ
la ol vechile tashihan iktiza iden sened-i hakanlleri 
tanzim alınarak virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd olındı. 

F1 12 Mayıs sene [ 1 ]323 [25 Mayıs 1907] 

Nısf masura ma-i lezi'ze mutasarrıf olan Salaheddi'n 
ve Arif Beğ'le Salaheddi'n Beğ zevcesi Ayişe Hanım 
uhdesinde iken mecra-yı Icadiminden bi' l-ihrac Şen
lik Dede mahallesinde Göçebeağlı zakağında iki 
numro ile murakkam Köyiçi hammarnma cereyan 
iden suya ilaveten cereyan itmek üzre Arnedi'-i Di
van-ı hümayfin hulefftsından sa'adetlü Halll Beğ 
ibn-i Mehmed Raif Efendi'ye ferağ. 

Fı 8 Temmuz sene [ 1 ] 324 [2 1 Temmuz 1908] 

16/47b/2 Serasker Esad Paşa 'nın Beşiktaş 'daki 
konağına bağlı Mihrişah Valide Sultan vakfina ait 
yarım masura suyun kaybolan belgesinin yeniden 
düzenlenmesine dair. 

Beşiktaş'da kain bir bab kargir konak devletlü atufet
lü serasker paşa hazretlerine ihsan buyurılmış oldı
ğından irsal olınan yedi kıt' a  senedinün müşarun 
ileyh hazretleri narnma olarak bi 't-tanzim takdim 
kılınması müte' allık ve şeref-sudur buyurılan irade-i 
seniyye-i cenab-ı şehen-şahi mukteza-yı müni'fınden 
bulındığı ba tezkire-i mahsusa tebllğ ve iş 'ar 
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buyunlmış ve senedat-ı mezkfire leffen irsal kılınmış 
olmağla her milceb-i irade-i seniyye iktizasınun icrii
sıyla senedat-ı mezkfirenün seri 'an i 'adesi M�Hiyye 
nezaret-i celilesinden bii tezkire beyan buyurılmış 
olup ancak mezkfir yedi kıt'a senedün altı kıt 'ası 
konak-ı mezkı1run ve bir kıt'ası dahi atik istihkam 
hücceti olup konak-ı mezkfira cari merhfime Mihri
şah Valide Sultan vakfından senevi on beş guruş 
icarelü nısf masura ma-i lezizün senedi gönderilme
miş aldığından sened-i mezkfirun irsali hakkında 
nezfuet-i müşarun ileyhaya yazılan tezkireye ceva
ben sened-i mezkfirun zayi ' olmış oldığı tahkik kı
lınmış aldığından ma-i mezkfir içün zayi 'den ve 
müceddeden sened tahriri lazım gelmiş ve her 
mantük-ı irade-i seniyye konak-ı mezkı1run mevcı1d 
bulınan marrü' l-beyan altı kıt 'a senedieri bi't-tanzim 
takdim kılındığı misillü ma-i leziz-i mezkfir dahi 
senevi on beş guruş icare-i müeccelesiyle kema kan 
konak-ı mezkı1ra cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
müşarun ileyhada Serasker-i müşarun ileyh Es'ad 
Paşa hazretlerinün uhde-i devletlerine kayd olmarak 
atik temessüki zuhfir ider ise am el ve i ' tibar alınma
mak şartıyla zayi 'den ve müceddeden işbu temessük 
tahrlr ve imla ve bi 't-temhir takdim[ e] ictira o lındı. 

Fi 12 Şevval sene [ 1 ]288 [24 Aralık 1 87 1 ]  ve fi 12 
Kanun-ı evvel sene [ 1 ]287 [24 Aralık 1 87 1 ]  

16/47b/3 Mihrişah Valide Sultan vakfina ait yarım 
masura suyun Miralay Halil Beyefendi ile Fatma 
Hanım 'ın tasarrufunda bulunduğuna; daha sonra 
Fatma Hanım 'dan varisine intikal eden çeyrek ma
sura suyun varisi tarafindan Ayşe Hayriye Ha
nım 'a ferağ edildiğine dair. 

[Derkenar] Atik kaydı zuhı1rında i ' tibar olmmaya
cağı şerh virildi. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i 
leziz Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde 
Kömürci zakağında yiğirmi iki numrolu haneye cari 
senevi on beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura 
ma-i lezizün nısfı fi 23 Mart sene [ 1 ]299 tarihinde 
Mabeyn-i hümayfin-ı mülı1kane sercerrahı Miralay 
Halil Beğefendi uhdesinde ve nısf-ı alıarı dahi fi 24 
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Receb sene [ 1 ]282 tarihiyle Serherber-i hazret-i 
şehriyari Mustafa Ağa'nun zevcesi Fatıma Hanım 
bint-i Abdullah uhdesinde iken muma ileyha Fatıma 
Hanım müteveffiye olup kebir ağlı Bab-ı all mektübi 
odası huleflisından Hurşid All Beğ bin Mustafa'ya 
ba'de' l-intikal mü·-i muma ileyh dahi intikalen mu
tasarrıf aldığı hissesini Mabeyn-i hümayün-ı mülu
kane sercerrahı Miralay Ham Beğ zevcesi Ayişe 
Hayriyye Hanım bint-i Mehmed Remzi Efendi'ye 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd alındı . 

Fi 3 Zi' l-ka'de sene [ 1 2]99 [ 1 6  Eylül 1 882] 

16/47b/4 Mahmud Bey 'den kızına intikal eden 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait yarım masura 
suyun kızı tarafindan annesi Şükriye Hanım 'a fe
rağ edi/diğine dair. 

[Derkenar] Esas kaydı (kesik) hıdroetinde (kesik) 
mukayyeddür. 

Beşiktaş'da Teşvikıyye mahallesinde mükerrer yiğir
mi dokuz numrolu ma'a müştemilat bir bab konak 
ile demnma cari merhume Mihrişah Valide Sultan 
vakfından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
kurena-yı hazret-i şehriyariden Mahmud Beğ'ün vu
kü'-ı irtihaline mebni mezkGr konak ve ma-i lezizün 
terk eylediği bir nefer kerimesi ve Petersbmg sera
ret-i seniyyesi başkatibi All Daniş Beğefendi halllesi 
Muhibbe Hanım uhdesine intikali bi ' l-icra virilen 
sened-i hakani kayd o lındı . 

Fi 3 Haziran sene [ 1 ]305 [ 1 5  Haziran 1 889] 

Ma-i mezküra mutasarrıfe olan Muhibbe Hanım rı
zasıyla validesi Şükriyye Hanım ibnet-i All'ye ferağ. 

Fi 22 Eylül sene [ 1 ]307 [4 Ekim 1 89 1 ]  

16148all 1lfustaja Ağa 'mn Va/ide (Saliha) Sultan 
vakfından kiralayıp Hüseyin Halid Efendi'ye ferağ 
ettiği yarını masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 
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Cennet-mekan merhume Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün malıruse-i Galata haricinde Beğoğlı 
nam mahallde müceddeden bina ve ihya buyurduk
ları maksemine cereyan iden ma-i lezizden Bağçe 
karyesinde ihyasına muvaffak oldukları bend-i ke
birden icare-i müeccele ve beher şehr kırk akçe 
icare-i müeccelelü kanavatma tebe'iyyetle bir masu
ra ma-i lezize mutasarrıf olan Mustafa Ağa ibn-i 
Mustafa mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkurdan 
nısf masurası uhdesinde ibka ve nısf-ı alıarını 
şehriyye yiğirmi akçe icare-i müeccele ile temes
sükinden ifrazı şerh virilüp kendü hüsn-i rıza ve 
iradetiyle işbu hafızu't-temssük hacegan-ı Divan-ı 
hümayfindan sa'adetlü Hüseyin Halid Efendi ibn-i 
el-Hacc Mehmed Emin Efendi'ye feragat ve kasr-ı 
yed itmeğle müceddeden virilen temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 27 R sene [ 1 ]249 [ 1 3  Eylül 1 833] 

Derun-ı temessükde muharrer Hüseyin Halid Efendi 
nısf masura ma-i mezkfirı Istabl-ı amire müdiri 
izzetlü Mehmed Aziz Ağa ibn-i İsma 'il'e ferağ it
meğle virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı 9 R sene [ 12]64 [26 Mart 1 847] 

Hamiş-i temessük ve Tahrir-i emlak dairesiyle ma
hallesi taraflarından vürfid iden ilm ü haberler natık 
oldığı üzre Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde 
Bayıldım caddesinde otuz iki numro ile murakkam 
vakf-ı ahar musakkafatından bir bab menzil derfinına 
cari nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan 
Mehmed Aziz Ağa fevt olup ma-i mezkur kebir o
ğulları Hacı Hüsni ve Şemseddin efendiler ile kebire 
kerimesi Hadice Hanım'a ba'de'l-intikal mezbure 
Hadice Hanım tarafından tebe'adan Mustafa Ağa 
ibn-i Mehmed ve ketebeden Mustafa Efendi 
şehadetleriyle damadı Hayri Beğ bi' l-vekale ve 
mezburan Hacı Hüsni ve Şemseddin efendiler hisse-i 
şayi'alarını bi' l-asale rızalarıyla hala serir-ara-yı 
hilafet-i uzma ve zinet-bahşa-yı saltanat-ı kübra 
Abdülaziz Han efendimüz hazretlerinün uhde-i 
ma'ali-i udde-i cenab-ı mülukanelerine olarak ferağ 
u kasr-ı yed eyledükleri ve icare-i seneviyyesi olan 
yiğirmi akçenün beher akçesi bir guruş i 'tibariyle 
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senevı yıgırmi guruşa iblağ olındığı şerh virilerek 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

F1 2 1  Şevval sene [ 1 2]9 1 [1 Aralık 1 874] 

Emlak-i hümayfindan Teşvikıyye'de vakı' olup Ha
zine-i hassa-i şahaneye gönderilen harita-i mahsusa
da mikdar ve hududı gösterilen arsa ile mezkur ar
saya icra olmmak üzre müceddeden iki masura su 
Mabeyn-i hümayfin feriki sa'adetlü Sa'id Paşa haz
retlerine ihsan buyunlmış ve ber muceb-i irade-i 
seniyye diğer temessükata tahşiye olmdığı işbu te
messüke dahi şerh virilmişdür. 

Fı 19  Zi ' l-hicce sene [ 1 2]94 [25 Aralık 1 877] ve fi 
12  Kanun-ı evvel sene [ 12]93 [24 Aralık 1 877] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Sa 'id Pa
şa hazretleri tarafından icra-yı ferağa vekili Bahriyye 
kapu çukadarlarından Hafız İsma'll Efendi ma-i 
mezkfirı uhde-i şahaneye olarak kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eylediğinden nam-ı şahaneye olarak tak
dim kılınan sened-i hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 1 7  Eylül sene [ 1 ] 302 [29 Eylül 1 8 86] 

Uhde-i seniyye-i hazret-i padişahide olan nısf masu
ra ma-i leziz-i mezkfirun İkinci fırka-i hümayun ku
rnandanı Şevket Paşa hazretleri uhdesine kaydile 
sened-i hakanisinün tanzirni mukteza-yı ernr ü ira
de-i seniyye-i cenab-ı şehriyariden olmağla kaydı 
tashih kılınarak paşa-yı rnüşarun ileyh hazretlerinün 
narnma sened-i hakanisi i ' ta kılındı. 

Fi 15 Teşrin-i sanı sene [ 1 ] 3 10  [27 Kasım 1 894] 

16/48a/2 Hacı Mehmed Efendi 'nin Sultan II. 
Mahmud Han vakfından kiralayıp Sultan Abdüla
ziz Han 'a ferağ ettiği yarım masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı tabe 
serahu hazretlerinün Bend-i cedid'i fazlasından ola
rak Beşiktaş'da Süleyrnaniyye mahallesinde vakı' 
Bayıldırn caddesinde sekizinci nurnro ile rnurakkarn 
evkaf-ı saire rnusakkafatından bir bab rnenzil de-
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rı1nına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Istabl-ı amire hadernesinden el-Hacc Mehmed Efen
di ibn-i el-mkc All ma-i mezkürı rızasıyla hala 
serir-ara-yı hilafet-i uzma ve zinet-balışii-yı [ salta
nat-ı] kübrii Abdülaziz Han efendimüz hazretlerinün 
uhde-i me'all-udde-i cenab-ı mülükiinelerine feriiğ u 
kasr-ı yed itmeğle müceddeden virilen temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fl 29 Şa'biin sene [ 1 ]29 1 [ 10  Ekim 1 874] ve fı 28 
Eylül sene [ 1 2]90 [10 Ekim 1 874] 

Emlak-i hümayündan Teşvikıyye'de viikı ' olup Ha
zine-i hassa-i şiihaneye gönderilen harita-i mahsu
sada mikdar ve hudüdı gösterilen arsa ile mezkfu 
arsaya icrii olmmak üzre müceddeden iki masura su 
Mabeyn-i hümayün fedki sa'iidetlü Sa'id Paşa haz
retlerine ihsiin buyurılmış ve ber müceb-i iriide-i 
seniyye diğer temessükiita tahşiye olmdığı gibi işbu 
nısf masura ma-i lezizün dahi temessükine virilen 
tahşiye işbu mahalle kayd olındı . 

Fı Zi ' l-hicce sene [ 1 2]94 [7 Aralık 1 877-4 Ocak 
1 878] ve fı 1 2  Kanun-ı evvel sene [ 1 2]93 [24 Aralık 

1 877] 

Nısf masura ma-i mezküra mutasarrıf olan Sa'id Pa
şa hazretleri tarafından icrii-yı feriiğa vekili Bahriyye 
kapu çukadarlarından Hiifız İsmii'll Efendi ma-i 
mezkürı uhde-i şiihaneye olarak kat' iyyen feriiğ u 
kasr-ı yed eylediğİnden nam-ı şiihaneye olarak tak
dim kılınan sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 7  Eylül sene [ 1 ]302 [29 Eylül 1 884] 

16/48a/3 Angeliko 'dan varisierine intikal eden 
Beşiktaş 'daki Kettani hamamma bağlı Mihrişah 
Va/ide Sultan vakfina ait su hissesinin diğer varis
ler tarafindan varisierden birine ferağ edi/diğine 
dair. 

Mihrişah Viiiide Sultan vakfından Beşiktaş'da Sinan 
Paşa-yı Atık mahallesinde Beşiktaş caddesinde kırk 
iki nurnrolu Kettani harnmaını dimeğle arif bir bab 
harnınarn derı1nına cad bir masura ma-i lezizün altı 
hisse i 'tibariyle bir hissesine mutasarrıfe olan Fransa 
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devleti tebe' asından müteveffa Toni zevcesi Ange
like bint-i Nacyo vefat iderek ma-i mezkfır terk ey
lediği altı nefer eviadı Arşid ve Mişel ve Antuvan ve 
Fransuva Nomiko zevcesi Eksanteb ve Fransuva 
Federici zevcesi Anita ve Herkül'e intikali lazım 
gelmiş ise de ancak bu kerre intikale rağbet iden İn
giltere devleti tebe'asından Herkül 'e aid olan bir his
se ba'de' l-intikal tarafından ba hüccet-i şer' iyye fe
rağa vekili bulınan kanndaşı merkürn Arşid bi' l-ve
kale harnınarn gediği ve mülki hisseleriyle rna'an 
ma-i rnezkurda olan hissesini İtalya devleti tebe ' a
sından Fransuva Nomiko zevcesi Eksanteb bint-i 
Toni'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itrneğle hisse-i 
rnezkfır zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 5 Zi' l-ka'de sene [ 1 ]306 [3 Temmuz 1 889] ve fi 
23 Haziran sene [ 1 ] 305 [5 Temmuz 1 889] 

16/48a/4 Emin Bey 'den varisterine intikal eden 
Beşiktaş 'daki konağına bağlı Mihrişah VaZide 
Sultan vakfina ait bir masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Beşiktaş'da Sinan 
Paşa-yı Atik mahallesinde Beşiktaş caddesinde kırk 
yedi nurnrolu dekakin h evalarını m üştemil ma' a 
bağçe bir bab konak derfınına cari bir masura ma-i 
lezize rnutasarrıf olan Emin Beğ'ün ve:ffitıyla terk 
eylediği iki nefer kebir rnahdfırnı Ahmed Süreyya ve 
Mehrned Tevfik beğlere ba'de' l-intikal rnir-i rnfıma 
ileyhima ma-i leziz-i rnezkurı Kapudanzade Hasan 
Beğ ibn-i Ahrned'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed it
rneğle rnurna ileyh Hasan Beğ'ün zabt u tasarrufını 
havi virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 9 Ağustos sene [ 1 ]305 [2 1 Ağustos 1 889] 

Bir masura ma-i lezizün rnutasarrıfı Kapudanzade 
Hasan Beğ ibn-i Ahmed'ün veratı cihetiyle terk ey
lediği dört nefer evladından bir neferi Ahmed Beğ'e 
aid rub ' hisse uhdesine ba'de' l-intikal rızasıyla Be
şiktaş polis rne'rnurı yaveran-ı hazret-i şehriyariden 
ve rnüşiran-ı izarndan devletlü Hacı Hasan Paşa haz
retleri ibn-i el-Hacc Mustafa Efendi'ye kat ' iyyen 
ferağ. 
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Fi 19  Temmuz sene [ 1 ] 3 1 6  [ 1  Ağustos 1900] 

Bir masura ma-i lezizün rub ' hissesine mutasarrıf 
olan Hacı Hasan Paşa vefat iderek ma-i leziz mah
dumı yilveran-ı hazret-i şehriyariden Mirliva sa'adet
lü Mehmed Emin ve Mustara Sa 'id paşalar hazera
tıyla Şefıka ve Refıka hanımefendilere ba'de'l-in
tikal anlar dahi ma'a  bağçe konak ve ma-i lezizün 
rub' hisselerini Cambolat Beğziide Hacı Koç Paşa 
hazretleriyle mahdumı Mahmud Beğ ve kerimesi 
Nazlı Hanım'a ferağ. 

Fi 27 Kanun-ı sani sene [ 1 ]320 [9 Şubat 1906] 

16/48b/l Hafız Feyzullah Efendi'nin Sultan Il. 
Mahmud Han vakfından kiralayıp Beşiktaş 'daki 
evine bağlattığı bir masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Devletlü ismetlü Refi'a Sultan aliyyetü'ş-şan hazret
lerinün hademelerinden Hiifız Feyzullah Efendi'nün 
Beşiktaş'da Sinan Paşa mahallesinde kain Minesine 
cari olmadığından hane-i mezkureye cereyan itmek 
üzre cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe 
serahu hazretlerinün bendi fazlasından olarak bir 
masura ma-i lezizün ba mu 'accele uhdesine idirı 
hususı muma ileyh Hiifız Feyzullah Efendi tarafın
dan ba arz-ı hal istid'a olınmış ve bu misillü bend 
fazlasından su i ' tasına müsa'ade-i seniyye-i cenab-ı 
mülukane erzan buyurıldığı halde tesviye alınacak 
tarikun mesarifi tarafından tesviye olınarak beher 
masurasına altı bin guruş mu' accele ahz ve senevi 
otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle tesviyesi em
sali ve nizarnı iktizasından bulınmış idüğine ve tarik 
mesarifi dahi kendü tarafından tesviye olınacağına 
binaen emsali vechile vakıf-ı müşarun ileyh hazret
lerinün bendi fazlasından bir masura ma-i leziz-i 
mezkfir içün altı bin guruş mu'accele ahz ve senevi 
otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle muma ileyhün 
uhdesine icarı hususı bii takrir lede' l-istizan ol babda 
irade-i seniyyesi şeref-sünuh buyurılmış ve mu'ac
celesi olan altı bin guruş teslim-i hazine-i Evkaf-ı 
hümayfin kılınmış aldığından ol vechile icab iden 
temessükinün tahriri zımnında Evkaf muhasebesin
den 1 1  Şa'ban sene [ 1 ]276 tarihiyle bir kıt' a  ilm ü 
haberi vürud itmiş ve ber muceb-i ilm ü haber va-
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kıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i cedid'i faz
lasından olarak bir masura ma-i lezlz-i mezkOr ma
hall-i merkürnda kain hane-i mezkura cereyan itmek 
üzre muma ileyh Hafız Feyzullah Efendi uhdesine 
lcar olmarak zabt u tasarrufını havl virilen temessük 
kayd olındı. 

F1 ı s  Şa'ban sene [ ı ]276 [9 Mart ı 860] 

Derun-ı temessükde muharrer bir masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Hafız Feyzullah Efendi ma-i mezkO
run nısf masurasını ba tefrlk rızasıyla alıara ferağ u 
kasr-ı yed eylediğİnden nısf masura ma-i leziz içün 
ayruca temessük i ' ta olmarak ma' ada nı sf masura 
ma-i mezkOrun ibka olmdığı işbu mahalle şerh viril
di. 

Fı 1 5  Zi' l-ka'de sene [ ı ]277 [26 Mayıs ı 86 ı ]  

Nısf masura ma-i mezkfira mutasarrıf olan Hafız 
FeyzulHih Efendi rızasıyla şevket-meab efendimizün 
faytoncıbaşısı Feyzl Ağa ibn-i HayrulHih'a ferağ 
itmeğle virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

F1 ı o Receb sene [ ı 2]79 [3 ı Aralık ı 862] 

Mfima ileyh Feyzl Ağa fevt olup ma-i mezkOr oğlı 
Ahmed'e ba'de'l-intikal kable't-tahrlr mezbOr Ah
med dahi bila veled fevt olmağla ma-i mezkfir mah
lfil ve canib-i vakfa aid olmağla mu'accelesiyle ha
deme-i şahane kolağalarından el-Hacc Ahmed Raşid 
Efendi ibn-i Abdullah ile zevcesi Hüsn Melek Ha
nım ibnet-i Abdullah uhdelerine kayd olmarak 
virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı 17  Za sene [ 1 ]282 [3 Nisan 1 866] 

Nısf hisse ma-i mezkura mutasarrıf olan muma ileyh 
Ahmed Raşid Efendi bila veled fevt olup hissesi 
canib-i mahlfilden hissedarı mezbure Hüsn Melek 
Hanım uhdesine lcar olmarak zabt u tasarrufını havl 
virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 
Fı 25 Zi'l-hicce sene [ 12]86 [28 Mart ı 870] ve fi 16  

Mart sene mi nh [28 Mart ı 870] 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Cedld mahallesinde Fıs-
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tıklı sokağında on iki numrolu menzile cari nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıfe olan Hüsn Melek Hanım 
müteveffiye olup ma-i mezkfir bir nefer kebir 
mahdfimı doktor yüzbaşılarından Mehmed Balıiled
din Beğ ibn-i Şakir'e ba'de'l-intikal ınılma ileyh 
intikalen mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i lezizi 
mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac Beşiktaş'da Abbas 
Ağa mahalle ve sokağında otuz iki numrolu konağa 
cereyan itmek üzre Beşiktaş polis müdiri fenkan-ı 
kirarndan sa' adetlü Hacı Hasan Paşa hazretlerine 
kat' iyyen ferağ. 

Fı 22 Haziran sene [ 1 ] 3 12  [4 Temmuz 1 896] 

16/48b/2 Muhtar Paşa 'dan varisierine intikal eden 
Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı Sultan II. 
Mahmud Han vakfina ait iki masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından iki masura 
ma-i leziz Hazine-i hassa-i şahane nazırı devletlü 
Muhtar Paşa hazretlerinün Mirgfin'da kain sahil
hanelerine cereyan itmek üzre uhdelerinde iken 
irtihal-i dar-ı beka itmeleriyle ma-i mezkfir kebir 
mahdfimları sa'adetlü Vahid Beğ ile kerimeleri Ayi
şe Sabiha Hanım'a ba'de'l-intikal taraflarından bira
der ve hissedarları muma ileyh Vahid Beğ 
bi' l-vekale ve kendü hissesini bi' l-asale iki masura 
ma-i mezkfirun mecra-yı kadiminden ihdicile nısf 
masurasını Beşiktaş'da Maçka mahallesinde 
Tarlabaşı diddesinde dört numrolu mutasarrıf olduk
ları konağa cereyan itmek üzre mehd-i ulya-yı salta
nat devletlü ismetlü sultan-ı aliyyetü' ş-şan hazret
lerinün başgulamı sa'iidetlü Kamil Ağa hazretlerine 
ve nısf masurasını tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Rum 
milletinden Biracı V asil veled-i Sava'ya ve bir masu
rasını dahi Su katibi es-Seyyid Mehmed Emin 
Efendi'ye fi 22 Receb sene [ 12] 89 [25 Eylül 1 872] 
tarihinde ferağ o lınarak virilen temessük kayd alındı. 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi ma-i mezbfirun nısf masura
sını dahi Beğoğlı'nda Cadde-i kebir'de yüz altmış iki 
numrolu haneye cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden Kadi karyesi sakinlerinden Simsarağlı 
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Tüccar Yuvan veled-i Anastaş'a ferağ. 
[Fi] 1 7  Şevval(?) sene [ 1 2] 89 [ 1 8  Aralık 1 872] 

Mfima ileyh Mehmed Emin Efendi'nün uhdesinde 
olan nısf masura ma-i lezizi dahi Beğoğlı'nda Kum
paracı yokuşında yetmiş dört numrolu haneye cere
yan itmek üzre Almanya devleti tebe'asından dev
let-i müşarun ileyha sefareti sertabibi Doktor Her
man Mo lik veled-i Y osef Mo lik' e ferağ. 

Fı 1 3  Zi ' l-ka'de sene [ 1]289 [ 1 3  Ocak 1 873] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Doktor 
Herman Molik veled-i Yasef Molik mutasarrıf o ldığı 
ma-i mezbfirı Nişantaşı'nda yiğirmi yedi numrolu 
hanesine cereyan itmek üzre rızasıyla Serkatib-i 
hazret-i şehriyari atfifetlü Tahsin Beğefendi hazretle
rine ferağ olmarak virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fı l l  Mart sene [ 1 ] 3 1 3  [23 Mart 1 897] 

16/48b/3 Hurşid Efendi 'den varisierine intikal e
den Sultan II. Mahmud Han vakfina ait yarını nıa
sura suyun varisieri tarafindan Beşiktaş 'daki ko
nağına bağlanmak üzere Şakir Paşa ya ferağ edii
diğine dair. 

[Derkenar] Esas kaydı Mirgfin hıdmetindedür 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tiibe 
serahu hazretleri vakfından olup Mirgfin karyesi ve 
caddesinde elli iki numrolu sahilhaneye cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sadr-ı esbak 
Mustafa Reşid Paşa'nun haftan ağası Hfirşid Efendi 
bundan akdem vefat idüp ma-i mezkfir dört nefer 
kebir evlildı haderne-i şahane mülazımlarından 
Tevfik ve Rauf beğler ile Emine Na'ime ve Hadice 
Fehime hanımlara ba'de' l-intikal rızalarıyla ma-i 
mezkfirı mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac Beşiktaş'da 
Teşvikıyye mahallesinde Çiftlik sokağında mükerrer 
iki numrolu konağa cereyan itmek üzre ma'iyyet-i 
seniyye-i cenab-ı şahane erkan-ı harb müşiri devletlü 
Şakir Paşa hazrederine kat ' iyyen ferağ olmarak 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 29 Mart sene [ 1 ] 3 1 3  [ 1 0  Nisan 1 897] 
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16/49a/1 Edlıem Paşa 'dan varısıne intikal eden 
Beşiktaş 'daki konağına bağlı Mihrişah VaZide Sul
tan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan hazretleri vakfından Beşik
taş'da Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde Köyiçi cad
desinde on numrolu konak derfinına cad nısf masura 
ma-i lezlze mutasarrıf olan damad-ı şehriyari Edhem 
Paşa vefat idüp bir nefer mahdfimı Mehmed All 
Beğ'e ba'de' l-intikal anun dahi bila veled vefatıyla 
uhdesinden münhall olan nısf masura ma-i leziz 
yavedin-ı hazret-i şehriyariden ve Teftiş-i askeri 
komisyonı a 'zasından Ferlk Ahmed Ratib Paşa haz
retleri uhdesine tefvizi mukteza-yı irade-i seniyye
den oldığı Mabeyn-i hümayfin başkitabet-i celilesi
nün fi 19 Muharrem sene [ 1 ]305 tarihli tezkirede 
tebliğ olmdığı Evkaf-ı hümayfin nezaret-i celilesin
den fi 10 Safer sene [ 1 ]305 tarih ve kırk iki adediyle 
varid olan tezkirede i ş 'ar olınmış olmağla ber 
mficeb-i irade-i seniyye müşarun ileyh hazretlerinün 
zabt u tasanufını havi virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fı 20 Safer sene [ 1 ] 305 [6 Kasım 1887] fi 24 Teş
rin-i evvel sene [ 1]303 [5 Kasım 1 887] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan müşarun 
ileyh Ahmed Ratib Paşa hazretleri rızasıyla Hadice 
Hanımefendi İbnet-i müteveffa Mehmed Ali Paşa'ya. 

Fı 15 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 ]305 [ 1  Aralık 1 887] 

16/49a/2 Ümmügülsüm Hanım 'dan varisierine 
intikal eden Beşiktaş 'daki evine bağlı Sultan I. 
Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Mahmud Han-ı EvveF0 
hazretlerinün valide-i macideleri mağffire71 ve mağ
ffirun leha Valide Sultan hazretlerinün Bağçe karye
sinde müceddeden bina ve ihyasına muvaffak ol
dukları bendi ma-i lezlzinden Beşiktaş'da Abbas Ağa 

70 Selim III. olmalı 
71 merhiime 
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mahallesinde kain menziline cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Ümmügülsüm Hanım bint-i 
Ahmed Reşid müteveffiye olması cihetiyle ma-i 
mezkur sadriyye kerimesi Fatıma Lutfiyye ve Hadi
ce Neyyire hanımıara intikali lazım gelmiş ise de 
yedierinde olan senedi kazilen zayi' itmiş oldukla
rından bahisle zayi 'den müceddeden bir kıt' a  
temessük i ' tası n i  yazında oldukları ba  arz-ı hal 
lede' l-istid' a  kaydı defter-i vakfdan bi'l-ihrac nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfir mahall-i mezkfirda kain 
menzil-i mezbura cereyan itmek üzre şehriyye on 
beş akçe icare-i müeccele ile Ümmügülsüm Hanım 
bint-i Ahmed Reşid'ün el-yevm uhdesinde oldığı ve 
muma ileyhima Fatıma Lutfiyye ve Hadice Neyyire 
hanımlar müteveffiye-i mezbfirenün sadriyye sahiha 
evlildları olup muma ileyhimadan ma'ada evlildı 
olmadığından nısf masura ma-i leziz-i mezkfir ma
hall-i kadimine cereyan itmek üzre hanım-ı muma 
ileyhima uhdelerine intikaliyle zabt u tasarrufeleriy
çün zayi 'den müceddeden bir kıt 'a temessük i ' tasını 
Su nazırı Tevfik Beğefendi i ' H1m itmeleriyle ber 
mficeb-i i ' lam nısf masura ma-i leziz-i mezbfir mu
ma ileyhima Fatıma Lutfiyye ve Hadice Neyyire 
bintan-ı Salih'ün defter-i vakf-ı şerifde intikiilen ve 
münasafeten uhdelerine kayd olınup zabt u tasarruf
larını havi virilen temessük kayd olındı. 

Fi 25 Z sene [ 1 ]269 [29 Eylül 1 853] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrı:Ian olan Fatıma 
Lutfiyye ve Hadice Neyyire hanımlardan Hadice 
Neyyire Hanım'un vukü'-ı veratma mebni ma-i 
mezkfir bir nefer kerimesi Emine İffet Hanım'a 
ba'de' l-intikal mfima ileyhima Fatıma Lutfiyye ve 
Emine İffet hanımlar rızalarıyla ma-i mezkfirı mec
ra-yı kadiminden bi '1-ihrac Etmekcibaşı mahalle
sinde Ada sokağında otuz üç numrolu menzile cere
yan itmek üzre fenkan-ı kirarndan Hacı Ahmed 
Muhlis Paşa hazretlerinün halilesi ve eş-Şeyh Müş
tak Efendi'nün kerimesi Hacce Ayişe Hanım'a fenlğ. 

Fi 27 Temmuz sene [ 1 ] 307 [8 Ağustos 1 89 1 ]  

Nısf masura ma-i mezkfira mutasarrıf olan muma 
ileyha Hacce Ayişe Hanım ibnet-i eş-Şeyh Müştak 
rızasıyla paşa-yı müşarun ileyhün mahdumı asakir-i 
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şahane mülazımlanndan Zekeriyya Beğ'e kat'iyyen 
ferağ. 

F1 5 Teşrin-i sani sene [ 1 ]3 1 1  [ 1  7 Kasım 1 895] 

16/49a/3 Bekir Ağa 'dan varisierine intikal eden 
Beşiktaş 'daki konağına bağlı Va/ide (Saliha) Sul
tan vakfina ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Esas kaydı otuz altıncı varakda mukay
yeddür. 

Beşiktaş'da Abbas Ağa mahallesinde Selamlık yoku
şında yiğirmi beş numrolu bir bab konak ile deriim
na cari Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi Valide 
Sultan vakfından nısf masura ma-i lezizün dört hisse 
i 'tibariyle birer hisselerine Hadice Kadriyye ve 
Fatıma Behiyye hanımlar ibnetey-i Bekir Ağa ve iki 
hisseye valideleri Ayişe Sıddika Nazire Hanım rıza
lanyla Harem-i hümayfin-ı cenab-ı mülukane vakf 
sandığı nüküd-ı mevküfesi nazır ve mütevellisi Ha
zine-i hassa-i şahane muhasebecisi sa'adetlü Hafız 
İbrahim Efendi tasarruflarına kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed. 

Fi 10  Şubat sene [ 1 ] 306 [22 Şubat 1 89 1 ]  

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan muşarun 
ileyh Hafız İbrahim Efendi hazretleri ma-i mezkfuı 
rızasıyla Harem-i hümayfin-ı cenab-ı mülukane ha
demesinden Osman Ağa ibn-i Süleyman'a ferağ ve 
mefrfiğun lehün vakı ' olan istid' ası üzerine ma-i 
mezkurun hadd-i intikalinün tevsi'i icra kılınarak 
sened-i hakanisi i 'ta kılındı. 

Fı 19 Kanun-ı sani sene [ 1 ]309 [3 ı Ocak 1 894] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan Osman Ağa 
ibn-i Süleyman mutasamf oldığı ma-i lezizi Bahriy
ye mirlivalarından Tufan Paşa hazretlerine ferağ. 

Fi 2 1  Şubat sene [ 1 ]3 1 8  [6 Şubat 1903] 
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16/49a/4 Ahmed Beyefendi 'den varisierine intikal 
eden Beşiktaş 'daki konağına bağlı Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun bir kısmı
nın bazı varis/er tarafından varisierden birine fe
rağ edildiğine dair. 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Cedid mahallesinde Asa
riyye caddesinde kırk altı numrolu ma'a bağçe bir 
bab konak derı1nına cari Mihrişah Valide Sultan vak
fından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Mabeyn-i hümayfin müdiri Ahmed Beğefendi bin 
Mustafa'nun vukü'-ı vefatıyla mezkfır konak ve ma-i 
lezizün terk eyledi ği beş nefer eviadına intikali lazım 
gelmiş ise de üç neferi intikale rağbet itmedükl
erinden hisseleri bi' t-tevkif ma 'ada iki neferi Beyrfit 
jandarma kumandanı izzetlü Nazım Sevgi Beğ ile 
yaveran-ı şehriyariden Binbaşı rifatlü Mehmed Beğ 
zevcesi Emine Hanım'a aid iki hissesi ba'de' l-intikal 
bunlardan Nazım Sevgi Beğ humus hissesini hisse
dar ve hemşiresi mfıma ileyha Emine Hanım'a 
kat'iyyen ferağ eylediğİnden hanım-ı mfıma ileyha
nun zabt u tasarrufını hiivi virilen sened-i hakani 
kaydı alındı. 

Fı 22 Eylül sene [ 1 ]307 [4 Ekim 1 89 1 ]  

Beş nefer evladdan iki neferine aid iki humus hisse
nün akdeınce intikal ve ferağı idildiği gibi ma'ada üç 
neferinden intikale rağbet iden bir nefer kerimesi 
Lutfiyye Hanım'a humus hisse ba'de' l-intikal nza
sıyla iki humus hisse mutasarrıfesi mfıma ileyha E
mine Hanım ibnet-i Ahmed Beğ'e ferağ. 

Fi 16 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]307 [28 Ekim 1 89 1 ]  

16/49b/1 Hadice Atike Hanım 'dan varisine intikal 
eden Beşiktaş 'daki evine bağlı Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhfıme Mihrişah Valide Sultan vakfından olup 
Beşiktaş'da Cihannüma mahallesinde Serencebeğ 
caddesinde otuz üç numrolu menzile cari nısf masu
ra ma-i leziz Rüsfımat ketebesinden müteveffa Selim 
Sırri Efendi zevcesi Hadice Atike Hanım ibnet-i 
Şükfıhi Ali Efendi uhdesinde iken vefiitıyla kerimesi 
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Esma Hanım'a anun dahi vefiitıyla müteveffii Sa'id 
Efendi zevcesi Emine İnayet Hanım'a anun dahi 
fevtiyle kebir eviadı Erzincan'da sakin Mektubi ka
lemi hulefiisından Mustafii Tevfik Efendi ile Bitlis 
kumandanı All Paşa zevcesi İhsan Saliha Hanım'a ve 
asakir-i şahane kaimmakamlarından müteveffii Vasıf 
Beğ zevcesi Fatıma Sa' adet Hanım'a eslasen 
ba'de' l-intikal muma ileyha Fatıma Sa'adet Hanım 
nısf masura ma-i lezizde olan sülüs hissesini 
bi'l-asale ve gaiban-ı muma ileyhima Mustafii 
Tevfik Efendi ve İhsan Saliha Hanım'un sülüsan 
hisselerini ba hüccet-i şer' iyye vekllleri Tabiacı 
Mehmed Efendi ibn-i Abdullah bi' l-vekale dört his
se i 'tibariyle kurena-yı sabıkadan Şehremaneti mec
lis a'zasından İbrahim Beğ ve üç hissesini zevcesi 
Fatıma Gülistan Hanım'a kat'iyyen ferağ u kasr-ı 
yed eyledüklerinden nısf masura ma-i leziz zevcan-ı 
mfima ileyhima uhdelerine kaydile virilen sened-i 
hakani kayd o lındı. 

Fı 23 Haziran sene [ 1] 3 14  [5 Temmuz 1 898] 

16/49b/2 Kuyumcu Mardros 'dan varısıne intikal 
eden Ortaköyde 'ki evine bağlı Va/ide (Saliha) Sul
tan vakfma ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Ortaköy'de Palanka zakağında otuz üç numrolu ha
neye cari Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi mer
hume Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i le
ziz tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni milletinden 
Kuyumcı Mardros veled-i Mıgırdiç'ün uhdesinde 
iken rızasıyla terk eylediği bir nefer oğlı Canımyan 
Ohannes Ağa'ya anun da vefiitıyla terk eylediği dört 
nefer evladından tebe'a-i Devlet-i aliyyeden bulınan 
üç neferi Mıgırdiç Efendi ve Nemzar ve Peroz ile 
pederi merktim Ohannes'ün veratından sonra İngilte
re devleti tebe'asından Agopyan Ohannes ile 
tezevvüc iden Aratahi'ye erba'an ba'de' l-intikal 
muma ileyhimden Mıgırdiç Efendi'nün hisse-i mün
takılesini tarafından musaddak vekaletname ile ve
kili Elmasyan Artin Efendi ve Nemzar(?)'un hisse-i 
müntakılesini kezalik musaddak vekaletname 
mucebince vekili kız karındaşı merktime Aratahi 
bi' l-vekale ve kendü hissesini bi ' l-asale ve mezbfire 
Peroz kendi hissesini bi'l-asale ki cem'an nısf masu-
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ra ma-i lezizi ba'dema Beşiktaş'da Abbas Ağa 
zakağında mükerrer otuz iki numrolu haneye cere
yan itmek üzre rızalarıyla bin guruş bedel mukabe
lesinde Beşiktaş polis müdiri yaveran-ı hazret-i 
şehriyariden ve ferikan-ı kirarndan sa'adetlü el-Hacc 
Hasan Paşa hazretleri ibn-i el-Hacc Mustafa 
Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 17 Haziran sene [ 1 ]3 15  [29 Haziran 1 899] 

16/49b/3 Maryoriçe 'den varısıne int!kal eden 
Beşiktaş 'daki evine bağlı Mihrişah Va/ide Sultan 
vakfina ait yarım masura suyun daha sonra muh
telif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Der kenar] Esas kaydı açık defterde idüği. 

Merhume Mihrişah Valide Sultan vakfından olup 
Beşiktaş'da Köyiçi mahallesinde Köyiçi sokağında 
kırk iki numrolu menzile cereyan itmek üzre nısf 
masura ma-i lezizün mutasarrıfesi tebe'a-i Devlet-i 
aliyyenün Rum milletinden sa 'adetlü Lefteraki 
Paşa'nun zevcesi Maryariçe bint-i Tanaş ma-i mez
kurı tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Rum milletinden 
bakire kızı Eftalya bint-i müşarun ileyh Lefteraki 
Paşa'ya kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle mec
ra-yı kadimine kema kan cereyan itmek [üzre] 
mezburenün zabt u tasarrufını havi virilen sened-i 
hakani kayd o lındı. 

Fl 23 Şubat sene [ 1 ] 3 1 5  [7 Mart 1900] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Lefteraki 
Paşa mezkur menzil ve ma-i lezizi tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyenün Rum milletinden Beşiktaş sakinlerinden 
Ariforaki Efendi veled-i Yani Hadireoğlı'na ferağ. 

Fl 2 1  Nisan sene [ 1 ]320 [4 Mayıs 1904] 

16/49b/4 Mehmed Salih Bey 'in Beşiktaş 'daki evine 
bağlı Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait bir masu
ra suyun yarısını Alaeddin Efendi'ye ferağ ettiğine 
dair. 
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[Der kenar] Esas kaydı Ortaköy hıdmetindedür. 

Merhfıme Mihrişah Valide SuWin vakfından olup 
Beşiktaş'da Etmekcibaşı mahallesinde Tarlabaşı cad
desinde mükerrer kırk altı numrolu bir bab menzil 
derfınına cari nısf masura ma-i leziz Şehremanet-i 
celilesi a'zasından Mehmed Salih Beğ ibn-i Hasan 
uhde[ sinde] iken nı sf hissesini uhdesinde i b ka iderek 
diğer nısf hissesini rızasıyla Haderne-i şahane kapu 
çukadarı Mülazım Alaeddin Efendi ibn-i Zülfikar'a 
kat' iyyen ferağ itmeğle virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fi 1 6  Şubat sene [ 1 ]3 15 [28 Şubat 1 900] 

16/50a/1 Kiimil Paşa 'nın Kuruçeşme 'deki salıillıa
nesine bağlı Mihrişah VaZide Sultan vakfina ait bir 
masura suyu Nişantaşı 'nda bulunan konağına bağ
lattığuıa dair. 

[Der kenar] 97'nci varakdan nakl o lındı. 

Merhfıme Mihrişah Valide Sultan vakfından bir ma
sura ma-i leziz Sadr-ı sabık Kamil Paşa hazret
lerinün Kurıçeşme'de kain sahilhanelerine cereyan 
itmekde iken evvelce nısf masurası müşarun ileyh 
hazretlerinün Nişantaşı'nda kain konaklarına nakl 
alındığı bu kerre dahi nısf-ı diğeri mezkfır sahil
haneden ihrac olmarak mezkür Nişantaşı'nda vakı' 
devlethanelerine bir masura ma-i leziz-i mezkfır ce
reyan itmek içün tebdilen ve müceddeden virilen 
sened-i hakani kaydı. 

Fi 28 Mayıs sene [ 1 ]308 [9 Haziran 1 892] 

16/SOa/2 Müşir Mahmud Hanıdi Paşa 'nın padi
şalıtan alıp Teşvikiye 'deki evine bağlattığı VaZide 
(Salilıa) Sultan vakfina ait yarını masura suyun 
daha sonra hanınwıa intikal ettiğine dair. 

[Der kenar] Esas kaydı birinci varakdan o lındı. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazret
lerinün valideleri merhfıme Valide Sultan hazretleri 
vakfından olup Teşvikıyye'de İkinci karagolhane 
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· ·-� ��� .. � ... .... � �  

277 

16/49b/4 

16/SOa/1 

16/SOa/2 



278 

16/SOb/1 

.:, .. .,_.ç� .. ,; w_, ?-t'I-"'J�-?-.J �lr-ı:-a.V..J.? �;;J � tu-&!. .ı;-"" �f.J:r/V/J .. .s-cr;.,;..,(J):.:_:J., .., ,,,ı,� ��,;.:.,,_, ; Li ._  &.,_ _,1;��; �,(!W::t..�;r,fl;::,�ı:,�_, -!?_. ;,_, 1 .SJ>'J I.J) �_.r.f"�r;v_.; ,;ı;_, ,;�.s'.J�.u� .r.u<.,��.-}_,,;�<.ı..r!"� �-�!-:ı' z ..... ·��J;.,:,.u �f'N"-"f-""'<'{l<:fiJ'.J-'o!.Cifl!.-'; '--'! .Jır�--; <"';, l_, ,;.-_q<��J,· L ..ı;J4��_,'--f'CJi?�!:�Nti;ıJJı:�_e:;·�::- �-:lv,fi,!f;,;;, 
.S�.>' -! ı.IJ � lyo Jj u 'f./".AJJ-1? r � '  ;� ;:_� .  �L • •  • •  '- � 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

sokağında yiğinni numrolu ma'a bağçe bir bab hane 
derunına cari uhde-i seniyye-i cenab-ı padişah!de 
bulınan nısf masura ma-i lez!zün İkinci ordu-yı hü
mayun müşir vekili Müş!r Mahmud Harndi Paşa 
hazretlerinün narnma olarak senedinün tanz!rni 
mukteza-yı irade-i hazret-i padişah!den oldığı Se
nedat-ı umurniyye idaresinün fi 23 Temmuz sene 
[ 1 ]308 tarih ve 642 rakamlu müzekkiresinde bildi
rilmiş olmağla ma-i mezkurun müşarun ileyh 
Mahmud Harndi Paşa hazretleri uhdesine kaydı 
bi' l-icra senedi tanzim olmmak üzre idare-i mez
kureye inhası i 'ta kılınmış olmağla paşa-yı müşarun 
ileyh hazretlerinün zabt u tasarrufını mübeyyin 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 23 Temmuz sene [ 1 ]308 [4 Ağustos 1 892] 

Beşiktaş'da Teşvikıyye mahallesinde İkinci karagol 
zakağında yiğirmi numro ile ile72 murakkam tevs!'-i 
intikallü ma'a bağçe bir bab menzil derunına cari 
nısf ma-i lez!ze mutasamf olan Mahmud Harndi Pa
şa vefat iderek eviadı ve ahfadı ve er ve kız kannda
ŞI olmadığı cihetle vefatı vukü' bularak zikr o lınan 
ma'a bağçe menzil ve nısf masura ma-i lez!z tevs!'-i 
intikal nizamuarnesi mucebince halllesi Mün!re 
Hanım'a ferağ. 

Fı 6 Ağustos sene [ 1 ] 3 1 8  [ 1 9  Ağustos 1 902] 

İşbu defterün ikinci sah!fesinün sağ tarafındaki hüc
cetün ( . . .  ) naklen sened-i hakan!(?) yazılmış oldığı. 

16/SOb/1 Ayşe Hanım 'dan varisierine intikal eden 
Beşiktaş 'daki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra varis
leri tarafından Osman Fehmi Efendi'ye ferağ edii
diğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Beşiktaş'da Abbas 
Ağa mahallesinde Selarnlık caddesinde vakf-ı ahar
dan yiğirmi dört numrolu bir bab hane derunına cari 
nısf masura ma-i lez!zün mutasamfesi Ayişe Hanım 
ibnet-i Hasan'un vefatıyla terk eylediği üç nefer ev
ladı Emine ve Had1ce ve Nedbe hanımiara intikal 

72 "ile" mükerrerdir. 
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eyledükden sonra nısf hisse ma-i mezkurun üç hisse 
i 'tibariyle Hadice Hanım mutasarrıfe o ldığı yarım 
hissesini bir hisse mutasarrıfesi Nedbe Hanım'a ve 
baki yarım hissesini ve Emine Hanım bir hissesini ki 
cem'an bir buçuk hisseyi Kısmet-i askeriyye mahke
mesinden mevrud ilm ü haber mikebince zikr olman 
hane yiri miyanında asakir-i şahane kaimmakaml
arından Mehmed All Beğ'ün sağır oğlı Osman Feh
mi Efendi'ye kat' iyyen ferağ itmeleriyle zabt u tasar
ruflarını havi virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fi l 1 Mayıs sene [ 1 ]3 1 6  [24 Mayıs 1 900] 

16/SOb/2 Hacı Mehmed Eşref Efendi 'den variste
rine intikal eden Galata 'daki evine bağlı Mihrişah 
Va/ide Sultan vakfina ait yarım masura suyun da
ha sonra varisieri tarafindan Kuşçubaşı Osman 
Efendi'ye ferağ edi/diğine dair. 

Galata'da Emekyemez mahallesinde Yanıkkapu cad
desinde kırk üç numrolu haneye cari Mihrişah Vali
de Sultan vakfından nısf masura ma-i leziz 7 N sene 
1262 tarihiyle el-Hacc Mehmed Eşref ibn-i Musta
Ia.'nun uhdesinde oldığı halde ve!atıyla üç nefer evHi
dına ba 'de ' l-intikal kable' l-icra bir neferi Osman 
Nuri Efendi bila veled vefiitıyla sülüs hissesi malılu
linden fı 1 5  Teşrin-i sani sene [ 1]285 tarihiyle tes
llm-i hazine-i Evkaf-ı hümayfin kılındığı anlaşılan 
mu'accele ile biriideri Hafız Hasan Tahsin Efendi'ye 
tefviz ve icar olınmış ve sülüsan hissesi dahi müte
veffa-yı muma ileyhün diğer iki nefer malıdilını 
Der-sa'adet senedat tedkik şu'besine me'mur muma 
ileyh Hiifız Tahsin Efendi ile Taşra senedat kalemi 
bulerasından Mustafa Hayri Beğ'e bi' l-intikal intikii
len ve mahlülden tefvizen mutasarrıf oldığı cem'an 
yarım masura ma-i lezizi mecd\-yı kadiminden 
bi' l-ihrac Beşiktaş'da Etmekcibaşı mahallesinde Tar
labaşı caddesinde kırk sekiz numrolu haneye cere
yan itmek üzre Kuşcıbaşı sa'iidetlü Osman Efendi 
ibn-i Hasan'a ferağ itmeleriyle zabt u tasarrufını havi 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fl 23 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 7  [5 Kasım 1 90 1 ]  

16/SOb/3 Ahmed Ağa ile Ayşe Hanım 'ın tasarruf-
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larında bulunan Mihrişah Va/ide Sultan vakfiııa 
ait bir masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Merhüme Mihrişah Valide Sultan vakfından bir ma
sura ma-i lezize mutasamffin olan Enderün-ı hüma
yün sofalılarından Ahmed Ağa ibn-i Halil ve Ayişe 
Hanım ibnet-i el-Hacc Ebubekir'den mezbur Ahmed 
Ağa fevt olup mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i 
leziz oğullan Mehmed Rif'at ve Ahmed Tevfik E
fendi ile sağTre kerimesi AtıyyetulHih Hanım'a 
ba'de' l-intikal sağ1run vasiyyesi Hiika Hanım ba 
hüccet-i şer' iyye bi ' l-vesfıye es-Seyyid Osman Nuri 
ibn-i el-Hacc Ömer'e ve nısf-ı aharına mutasamf 
olan Ayişe Hanım büsn-i rızasıyla Faika Hanım'a 
ferağ. 

Sene 1259 [2 Şubat 1 843-2 1 Ocak 1 844] 

Bir masura ma-i lezlze mutasamf olan Faika Hanım 
bir masura ma-i mezbürun nısfını işbu temessükden 
bi' t-tefrik ahara ferağ. 

Fı 1 8  Cemaziye'l-ahir sene 1 276 [ 1 3  Ocak 860] 

Beşiktaş'da Abbas Ağa mahallesinde dört numı·olu 
haneye cari nısf masura ma-i lezize mutasamf olan 
Fatıma Faika Hanım müteveffiye olup üç nefer evia
dına ba'de' l-intikal kable' t-tahrir bir neferi Atıy
yetullah Hanım bint-i el-Hacc Ahmed bila veled 
müteveffiye olup ma-i mezburda olan sülüs hissesi 
mahlulden üç yüz guruş mu' accele ile Sultaniyye 
vapur-ı hümayünı ikinci süvarisi Binbaşı Edhem 
Beğ uhdesine lcar olındukdan sonra mütevefffi-yı 
muma ileyhanun diğer iki nefer eviadı Mehıned 
Rif'at ve Hasan Tahsin efendiler sülüsan hisselerini 
uhdelerine intikal itdirdükden sonra Hasan Tahsin 
Efendi bi' l-vekale Rif'at Efendi bi ' l -asale rızalanyla 
Bahriyye miralaylarından Feyzullah Beğ ibn-i 
el-Hacc M ustaili Ağa'ya ferağ. 

Fi 28 Temmuz sene 1290 [9 Ağustos 1 874] 

Sülüsan hisse ma-i lezize mutasamf olan Feyzi 
Beğ'ün veffitıyla kerimesi Hürmüz Hanım'a 
ba'de' l-intikal rızasıyla yaveran-ı hazret-i şehriyari
den müş[i]ran-ı izamdan Hacı Hasan Paşa hazret
lerine ferağ. 
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Fı 28 Nisan sene [ 1 ]3 19  [ l l  Mayıs 1 903] 

Sülüs hisse ma-i ma-i73 lezize mutasarrıf olan 
Bahriyye mirlivalarından Edhem Paşa bin İsma'il'ün 
uhdesinde olup müşarun ileyhün vefatıyla bir nefer 
mahdGmı Mehmed Feyzi ve iki nefer kebire keri
meleri Mahmure ve Feyziyye hanımıara ba 'de' l-inti
kal eviad-ı müşarun ileyhima dahi mezkGr sülüs his
se ma-i lezizi hüsn Ü74 rızasıyla dört yüz guruşa ko
nak ve ma-i lezizi müşarun ileyh devletlü Hacı Ha
san Paşa hazretlerine ferağ. 

Fı 21  Temmuz sene [ 1 ]3 1 9  [3 Ağustos 1 903] 

16/SOc/1 Hacı Mustafa Ağa 'nın Sultan Il. Mah
mud Han vakfından kiralayıp Maçka 'daki evine 
bağlattığı yarını masura suyun daha sonra varisie
rine intikal ettiğine dair. 

Devletlü ismetlü Hazinedar Usta hazretlerinün ha
demelerinden Hacı Mustafa Ağa'nun Beşiktaş'da 
Maçka mahallesinde Acıçeşme civarında kain hane
sine cari su olmadığından hane-i mezkura cereyan 
itmek üzre cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı 
Sani tabe serahu hazretlerinün Bend-i cedid'i fazla
sından olarak yarım masura ma-i lezizün ba , 
mu 'accele uhdesine icarı husus ı tarafından iltimas 
alınmış ve bu misillü bend fazlasından su i ' tasına 
müsa'ade-i seniyye-i cenab-ı mülukane erzan huyu
rıldığı halde tesviye olmacak tarikun mesarifi taraf
larından tesviye olmarak beher masurasına altı bin 
guruş mu 'accele ahz ve kanavatma tebe'iyyetle se
nevi on beş guruş icare-i müeccele tahsisiyle tesvi
yesi emsal ve nizarnı iktizasından bulınmış idüğine 
ve tarik mesarifi dahi kendi tarafından tesviye 
olınacağına binaen emsali vechile vakıf-ı müşarun 
ileyhün Bend-i cedid'i fazlasından yarım masura 
ma-i leziz-i mezkur içün üç bin guruş mu 'accele ve 
senevi on beş guruş müeccele tahsisiyle uhdesine 
icarı hususını ba takrir lede' l-istizan ol babda irade-i 
seniyye şeref-sudur buyurılmış ve mu 'accelesi tes
lim-i hazine kılınmış aldığından ol vechile icab iden 
temessükinün tahriri zımnında 20 Receb sene [ 1]274 

73 "ma-i" mükerrerdir. 
74 hi.isn-i 
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tarihlü Evkaf muhasebesinden vürud iden ilm ü ha
ber mucebince vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün 
Bend-i cedid'i fazlasından yarım masura ma-i leziz-i 
mezkur mahall-i merkürnede kain hanesine cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh 
el-Hacc Mustafa Ağa uhdesine kayd birle virilen 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 25 Receb sene [ 1 ]274 [ 12  Mart 1 858] 

Beşiktaş'da Şenlik Dede mahallesinde Ihlamur cad
desinde kırk beş numrolu menzil demnma diri nısf 
masur ma-i leziz mutasarrıfı el-Hacc Mustafa Efendi 
ibn-i Hacı Osman'un vefatıyla ma-i mezkur kebire 
kerimesi Cemile Hanım'la sağıran Osman Ziya E
fendi ve Sa'adet Hanım'a ba'de 'l-intikal mezbure 
Cemile Hanım ma-i lezizden intikiilen mutasarrıfe 
oldığı sülüs hissesini sağıran Osman Ziya Efendi ve 
Sa'adet Hanım'a ferağ. 

Fi 1 8  Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 307 [30 Ekim 1 89 1] 

16/SOc/2 Fatma Hanım 'dan varisierine intikal e
den Beşiktaş 'daki konağına bağlı Va/ide (Saliha) 
Sultan vakfina ait yarım masura suyun yarısının 
daha sonra Dilberaki K alfa 'nın eline geçtiğine da
ir. 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi Valide Sultan 
vakfından Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde 
Acıçeşme sokağında kırk iki numrolu bir bab konak 
derunına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe 
olan Fatıma Hanım ibnet-i Aziz'ün vefatıyla dört 
nefer evladından bir neferi Hadice Tahsine Hanım'a 
aid rub ' hisse ba 'de' l-intikal muma ileyhanun bila 
veled vukü'-ı vefatıyla mahllllinden makam-ı mehd-i 
ulya-yı saltanat devletlü ismetlü kadınefendi 
hazretlerinün başkalfası Dilberaki Kalfa ibnet-i Ab
dullah'a icar olmarak rub ' masura ma-i lezizün zabt 
u tasarrufını havi virilen sened-i hakani kayd o lındı. 
Fi 24 Zi' l-hicce sene [ 1 ] 308 [3 1 Temmuz 1891 ]  ve fi 

1 8  Temmuz sene [ 1 ] 307 [30 Temmuz 1 89 1 ]  

Mezkllr konağa cari nısf masura ma-i lezizün nısf 
hissesi müteveffa All Rıza Beğ ibn-i Osman'un bila 
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veled vefatıyla mahlUlinden ba irade-i seniyye hisse
darı müma ileyha Dilberaki Kalfa'ya tefviz ve icar 
olmarak virilen sened-i hakani kayd alındı. 

Fi ı s  Mart sene [ ı ]308 [27 Mart ı 892] 

16/SOc/3 Hacı Mehmed Emin Efendi 'den varisine 
intikal eden Beşiktaş 'daki evine bağlı Sultan Il. 
Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun da
ha sonra varisi tarafından Beşiktaş 'daki konağına 
bağlanmak üzere Beşiktaş polis müdürü Hacı Ha
san Paşa ya ferağ e dildiğine dair. 

[Derkenar] 

Numara: ı4  
Defter: ı 
Dolab :2 
Göz:2 

[Derkenar] Mu'amelelü istid 'a  üzerlerine(?). 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretleri 
vakf-ı şerifi sularından Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı 
Cedid mahallesinde Mescid sokağında bir numrolu 
menzil derfinına cari nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan ismetlü Beşinci Kadınefendi hazretlerinün 
serhademesi Hacı Mehmed Emin Efendi'nün vukü'-ı 
vefatma mebni ma-i mezkfir bir nefer mahdümı Bah
riyye mülazımlarından Salih Efendi'ye ba'de' l-inti
kal müma ileyh ma-i mezkfirı mecra-yı kadiminden 
bi ' l-ihrac Abbas Ağa mahalle ve sokağında otuz iki 
numrolu konağa cereyan itmek üzre Beşiktaş polis 
me'mürı yaveran-ı hazret-i şehriyariden ve ferikan-ı 
kirarndan sa'adetlü Hacı Hasan Paşa hazretleri ibn-i 
Hacı Mustafa'ya kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledi
ğinden konak-ı mezküra cereyan itmek içün paşa-yı 
müşarun ileyh hazretlerinün zabt u tasarrufını havi 
virilen sened-i hakani kayd alındı. 

Fi 7 Ağustos sene [ 1 ]  3 ı 2 [ ı  9 Ağustos ı 8 96] 

16/SOc/4 Dört kişinin Beşiktaş 'daki konaklarına 
bağlı VaZide (Saliha) Sultan vakfına ait yarım ma
sura suyu eski Basra valisi Arif Paşa ile eşi Fatma 
Müzeyyen Hanım 'a ferağ ettiklerine dair. 
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Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi 
merhılme Valide Sultan vakfından Beşiktaş'da Teş
vikıyye mahallesinde Ihlamur caddesinde üç numro
lu konak ve ma 'a bağçe derılnına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıfan olan Musika-i hümayıln 
kolağalarından Ahmed Raşid ve Miralay izzetlü 
Mehmed Sırrı beğler ile Fatıma Sa'adet ve Ayişe 
Maide hanımlar rızasıyla Basra valisi sabık sa'adetlü 
Arif Paşa ile halllesi Fatıma Müzeyyen Hanım bint-i 
İhsan Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed iderek zabt u 
tasarrufını havi virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 7 Mayıs sene [ 1 ] 3 14 [ 1 9  Mayıs 1 898] 

Der hıdmet-i saray-ı Çırağan 

16/5111 Mehmed Emin Ağa 'dan varisierine intikal 
eden Beşiktaş 'daki evine bağlı Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sul
tan-ı Salis tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şerifin
den Beğoğlı nam mahallde vakı ' taksime cereyan 
itmekde olan ma-i lezizi fazlasından olarak Beşik
taş'da devletlü Halll Rif'at Paşa hazretlerinün kahve
cibaşısı Mehmed Emin Ağa'nun hanesine cereyan 
itmek üzre nısf masura ma-i lezizün emsali vechile 
iki yüz elli guruş mu 'accele ve beher şehr otuz akçe 
icare-i müeccele ile zabt u tasarrufını havi ınılma 
ileyhe icar olınmağla virilen temessük kayd olındı. 

Fı 5 L sene [ 1 ]255 [ 1 2  Aralık 1 839] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed 
Emin Ağa fevt olup kebir oğlı Sa 'id Ağa ve kerime
leri Adile ve Seher hanımıara adiyen ba'de' l-intikal 
rızalanyla valideleri Fatıma Hanım bint-i Abdullah'a 
fedl.ğ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkılr ınılma ileyhimanun75 zabt u tasarruflariyçün 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 3  N sene 1270 [ 1 0  Haziran 1 854] 

75 mfima i leyhil.nun 
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Nısf masura ma-i lezi'ze mutasarrıfe olan mezbüre 
Fatıma Hanım bint-i Abdullah ma-i mezkfuı rıza
sıyla mecra-yı kadi'mi olan menzil-i mezkfırdan 
bi' l-ihrac Boğaziçi'nde Bebek nam mahallde kain 
sahilhane-i ali'lerine cereyan itmek üzre Meclis-i 
vala rei'si übbehetlü devletlü Yusuf Kamil Paşa 
hazretleriyle hali'le-i muhteremeleri iffetlü Zeyneb 
Hanımefendi hazretlerine münasafeten ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i lezi'z-i mezkurun icare-i 
kadimesi emsali misillü senevi on beş guruş[ a] iblağ 
olınmış olmağla ol vechile defter-i vakf-ı şerifde 
müşarun ileyhima hazeratınun uhdelerine ber veeh-i 
nısfiyyet kayd birle şerh virildi. 

Fi ı ı Şa'bfm sene [ ı ]280 [20 Ocak ı 864] ve fi ı o 
Kanun-ı sani sene [ 1 ]279 [22 Ocak 1 864] 

16151/2 Sultan II. Mahmud Han vakfından yarım 
masura suyun Beşiktaş 'daki Hazinedar Paşa camii • ..., • ..n.,...���A..JJı ..;_,.....;,. ..,.. 1 et,: . · . . 
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şadırvan ve çeşmesuıe baglanmasına daır. -1��:.. · cııi.:.�;,���-'�!I-�!J�:-"..;-.i"..l .. _..r.·.; . ,  . f.b.-o).;';,ov • ..,ı· · · ··" � .. � �� ı:. �  , ... . - .. .,. ..... .e> ... ıı:;;.. 
A • A '  ,._ - A A A �,}}1':,.1 ��•  � :J JVes.../(J)�..fl t::.,.. ,J�; • ,  , "";.1-:_,Jfvtf�...;� · � • '  

Cennet-mekan fırdevs-aşıyan Gazı Sultan Mahmud �1';;.:�;..;:�."!.. ·�_,...--:-At·e.);; :�-tr��":d!., .:.-�· 1"-� 
Han aleyhi sicalü'r-rahmeti ve' l-gufran hazretleri- · 

· · 
J ,._,J,...ı:l ıpı...��; ... ,�.�;..-:;ı.,.%'f""'..;;�_...,::,+-..ı-... 

nün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i cedi'd'den '""J<t."'J:-_,��·�;.;;:��}..:. -:-�.�..!....J� 7�1\ . . -"'-'UI.! ı. 1 -....._; Beşiktaş'da Serence yokuşında kain Hazi'nedar Paşa - -� �.:.;.4 ... 
cami '-i şerifinde şadurvan ve kurbın da çeşmesine 
cereyan i tmek üzre nı sf masura ma-i leziz i 'tası 
husüsına irade-i aliyye-i mülfıkane müte'allık ve 
erzan buyurılmış oldığı devletlü ismetlü Valide Sul-
tan aliyyetü' ş-şan hazretlerinün kethudası devletlü 
Tahir Beğefendi hazretleri tarafından iş 'ar ve inha 
kılınmış olmağla ber müceb-i irade-i şahane bend-i 
mezkürdan olarak nısf masura ma-i leziz şadurvan 
ve çeşme-i mezkura cereyan itmek üzre keyfiyyet 
ma'lfim olmak üzre vakf-ı eelil-i müşarun ileyhden 
marrü'z-zikr Hazinedarbaşı vakfı tarafına virilen ilm 
ü haber işbu mahalle şerh virildi. 

Fi l l  Ra sene [ ı ]256 [ 14 Mayıs 1 840] 

16151/3 Haşafçıbaşı Seyyid Mehmed Ağa 'nın 
Beşiktaş 'daki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra Suyol
cu Mehmed Ağa 'nın eline geçtiğine dair. 



286 

16/51/3 

16/51/4 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Mihrişah Valide Sul
tan tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şerifinden mü
ceddeden bina ve ihyasına muvaffak oldukları Bağçe 
karyesi kurbında Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
mahallde kain bend-i cedid'leri ma-i lezizinden 
Beğoğlı nam mahallde vakı ' makseme cari olan ma-i 
lezizden nısf masura ma-i leziz Beşiktaş'da Çırağan 
mahallesinde cami ' -i şerif karşusında menziline ce
reyan itmek üzre kanavatma tebe' iyyetle beher şehr 
on beş akçe icare-i müeccele ile Hoşabcıbaşı 
es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i el-Hacc Ahmed'ün 
defter-i vakf-ı şerifde uhdesinde olup el-yevm men
zil-i mezkura mutasamf olan haderne-i celile-i 
Mabeyn-i hümayün-ı şevket-makrün-ı şahane ile Mi
yahi Mehmed Ağa ibn-i Ebubekir uhdesine kayd ile 
temessük i 'ta olmmak üzre Su nazırı atüfetlü Hüse
yin Hüsam Efendi inha itmeğle mikebince nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkur defter-i vakf-ı şerifde mu
ma ileyh Mehmed Ağa ibn-i Ebubekir Ağa'nun uh
desine kayd olınup zabt u tasarrufını havi virilen 
temessük kayd alındı. 

Fi 23 L sene [ 1 ]253 [20 Ocak 1 838] 

1615114 Kirhor'dan varisierine intikal eden Sultan 
I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun 
diğer varisieri tarafından varisierden birine ferağ 
edi/diğine dair. 

[Derkenar] Beşiktaş'da Abbas Ağa cami ' i  karşusın
da meslekden hanesine icradur. 

Merhum ve mağfı1rurı leh Sultan Mahmud Han-ı Ga
zi tabe serahu hazretlerinün Ayasofya-i kebir cami '-i 
şerifi cidarı ittisalinde bina ve ihya huyurdukları kü
tübhane-i latife ve imaret-i amireleri evkafı mülha
katından vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün valide-i 
macideleri Valide Sultan merhumenün Beğoğlı nam 
mahallde müceddeden bina huyurdukları taksimine 
cereyan iden ma-i tezizden nısf masura ma-i lezize 
mutasamf Kirhor veled-i Kabriel mürd olup muta
samf aldığı nısf masura ma-i lezizi kebir eviadları 
Hanpersam ve Karabet ve kebire kızı Şaziment 
narnun üç nefere hasbe' l-ade ve ba 'de' l-intikal 
mersüman Hanpersam ve Karabet mutasamfan ol
dukları hisselerini hüsn-i rızalarıyla kız karındaşları 
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ve hissedarlan Şaziment bint-i mersfim Kirhor nas
raniyyeye feragat itmeleriyle hilmiş-i temessük kayd 
o lındı. 

Fl 9 Za sene [ 1 ]257 [23 Aralık 1 84 1 ]  

1615211 Beşiktaş sakinlerinden Tayyibe Hanım 'ın 
vefatıyla mahlul kalan Mihrişah Valide Sultan 
vakfina ait yarım masura suyun mezat sonucu Sa
raylı Rişkehela(?) Hanım 'ın eline geçtiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi kurbında 
Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde müced
deden bina ve inşa eyledükleri bend-i kebirlerima-i 
lezizinden Yahya Efendi kurbında Hanım Hatfin 
mahallesinde menzile cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıfe olan Tayyibe Hanım bila veled müte
veffiye olup ma-i leziz-i mezkur mahlfil olmağla 
canib-i nezaret-i Evkaf-ı hümayfindan virilen bir 
kıt'a  mezact kaimesi mficebince lede'l-müzayede bin 
gııruş mu' accele ile Saraylı Rişkehela(?) Hanım 
bint-i Abdullah üzerinde karar itmeğle nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfirun zabt u tasarrufına izn virilüp 
defter-i vakf-ı şerifde mezbure Rişkehela(?) Hanım 
uhdesine kayd alınmış olmağla hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

Fi 8 S sene [ 1 ]256 [ 1  1 Nisan 1 840] 

1615212 Azar 'ın tasarrufunda bulunan Sultan 
Mahmud Han vakfina ait yarım masura suyu 
Ortaköy 'deki evine bağlanmak üzere Kuyumcu 
Mardros 'aferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkfir Ortaköy'de müceddeden 
inşa olınan mahallün verasında hanesine İcra olmağ
la şerh virildi. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Mahmud Han hazretle
rinün Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak oldukları 
bend-i kebirden Beğoğlı nam mahallde makseme 
cereyan iden ma-i lezizden beher şehr yiğirırıi akçe 
icare-i müeccelelü kanavatma tebe'iyyetle nısf ma-
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sura ma-i lezize mutasarrıf olan Azar bint-i Agop 
nasraniyye mutasarrıfe aldığı ma-i leziz-i mezklırı 
hüsn-i rızasıyla Kuyumcı Mardros veled-i Mıgırdiç 
zirnıniye kasr-ı yed itmeğle uhdesine kayd ve 
tasarrufına izin virilmiş olmağla hamiş-i temessük 
kayd alındı. 

Fı 5 S sene [ 1 ]256 [8 Nisan 1 840] 

1615213 Çobanoğlu Cevahirci Bekosaz(?) 'dan va
rislerine intikal eden Beşiktaş 'daki evine bağlı 
Mihrişah Va/ide Sultan vakfma ait yarım masura 
suyun daha sonra varisieri tarafindan Rakesoğlıı 
Haçador 'aferağ edi/diğine dair. 

Cennet-mekfm firdevs-aşiyan Mihrişah Valide Sul
tan tabet seraha hazretlerinün bina ve ihyasına mu
vaffak oldukları Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı 
mandırası deresi civarında vakı ' bend-i kebirleri 
ma-i lezizinden Beğoğlı 'nda kain makseme cari ma-i 
lezizden Beşiktaş'da Abbas Ağa cami' kurbında ha
nesine İcra olmmak üzre beher şehr otuz akçe idire-i 
müeccelelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Çobanağlı Cevahirci Bekosaz(?) zimmi halik olup 
mutasarrıf aldığı nısf masura ma-i leziz-i mezklır 
kebir oğullan Hofık ve Artin ve Kabriyel ve 
Mardros ve Ohannes ve Aleksan ile kebire kızları 
Maryem ve Drohi işbu sekiz nefer eviadianna 
hasbe' l-ade ba'de'l-intikal mersfımfın ve mersfıman 
kendi hüsn-i rıziilarıyla Rakesoğlı Haçador veled-i 
Ohannes zirnıniye feragat ve kasr-ı yed itmeleriyle 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfır icra-yı kadimi olan 
menzilden munkatı ' olarak mesflır Haçador zim
minün Beşiktaş'da İhsaniyye mahallesinde mutasar
rıf oldığı hanesine münasib meslekden ifraz ile icra 
olmmak üzre virilen temessük kayd alındı. 

Fi 21 Ra sene [ 1 ]257 [ 1 3  Mayıs 1 84 1 ]  

1615214 Yeniköy sakinlerinden Saatçi Artin A
ğa 'nın tasarrufunda bulunan Mihrişah Va/ide 
Sultan vakfina ait yarım masura suyu Beşik
taş 'daki evine bağlanmak üzere Süleyman Efen
di ye ferağ ettiğine dair. 
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[Derkenar] Mihrişah Valide Sultan vakfından ola
rak esas kaydı Yeniköy hıdmetindedür. 

Yeniköy'de Aya Nikola mahallesinde Köybaşı cad
desinde yüz doksan dört numrolu arsaya cari mer
hume Mihrişah Vali de Sultan vakfından nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan tebe'a-i Devlet-i aliyye
den ve Ermeni milletinden mukaddema tüccar ve 
el-yevm sa'atci Artin Ağa veled-i müteveffa Azna
vuroğlı Ohannes ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
oldığı ma-i mezbürı mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac 
Beşiktaş'da Kılıç Ali mahallesinde Yıldız caddesinde 
on yedi numrolu hanesine cereyan itmek üzre 
devletlü necabetlü Süleyman Efendi hazretlerinün 
bendeganından izzetlü Mehmed Beğ ibn-i Hasan'a 
bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla ferağ eylediğinden zabt u 
tasarrufını havi virilen sened kayd olındı. 

Fi 10 Ağustos sene [ 1 ]306 [22 Ağustos 1 890] 

1615311 Hamamcı Seyyid Hüseyin Ağa 'nın Mih
rişah Va/ide Sultan vakfından kiraladığı bir masu
ra suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

[Derkenar] işbu ma-i lezizün vukü'atı elli dördünci 
varakaya kayd idildi . 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfı1run 
leh Sultan Mahmud Han tabe serahu hazretlerinün 
Galata ve Tophane ve Beşiktaş ve ol havaliye cere
yan eylemek üzre Galata muzafatından Bağçe karye
si mlm mahallde bina ve ihya huyurdukları bend-i 
sağırün an asi miyahı dik ve kalil olmağla Beğoğlı 
nam mahallde vakı' makseme gelince mefrüş olan 
kanaviltı külliyyen harab olmak derecelerine reside 
aldığından devletlü inayetlü merhametlü 
veliyyü 'n-ni 'met Mihrişah Viiiide Sultan aliy
yetü'ş-şan darnet ismetüha ve zadet iffetüha efendi
müz hazretlerinün kemal-i merhamet ve şefkatlerin
den hasbeten li ' llahi te ' ala ve taleben li merzati ' l-ali 
ma-i mezkur sayfen ve şitaen dilimen ve 
m üstemirren mu ' ayyen olan mahallere cereyan 
eyledükden ma' ada İstanbul ve Tophane maksernin e 
cereyan iden ma-i lezizi irade-i aliyye-i kera
met-ifadeleri ta 'alluk iden mahallere inayet ve ihsan 
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buyurmaları şürut-ı mer'iyye ve vakfiyye-i ma 'mu
lun bihalarından olmak üzre merhum-ı müşarun 
ileyh Sultan Mahmud Han hazretlerinün bendieri 
civannda Arabacıoğlı mandırası deresi nam ma
hallde bi' t-tevfik-ı subhani müceddeden bend-i kebir 
bina ve inşa huyurup bend-i atika gelince kanavat 
[ü] müsennat ferşi ve külli lağmlar hafrıyla ma-i le
zizi bend-i atik mecrasına ilhiik ve ol vechile Topha
ne maksemine icra buyurduklarında su nazırı ve 
serbölük vesair erbab-ı miyah ve aslıab-ı vuküf ve 
mizan ve6 ihbarlarıyla yiğirmi üç lüle ma-i leziz 
cereyan eyleyüp ve maksern-i mezkurun mu 'ay
yenat-ı kadimesi on altı lüle ma-i leziz ile idare olı
nup bu suretde yedi lüle ma-i leziz ziyade hasıl 
olmağla ber muceb-i şürut-ı vakfiyye iriide-i 
aliyyeleri ta 'alluk iden mahallere inayet buyurılacak 
oldığına binilen ziyade-i merkürndan iki lülesini tak
sim-i merkürnun ta'yinat-ı kadimesine sarf içün 
lutfen ve keremen inayet ve ihsan ve ol vechile vari
datını on sekiz lüleye iblağ[en] icra buyurıldığından 
sonra ma-i mezkurun lüzurnı olan mahallere virilüp 
reside-i hitam oldukdan sonra suyolları himem-i 
kamile-i mülukane ile muriid eylediği mahalle icra 
eylemek üzre istirhiim ve isti ' tiif iden Kılıç Ali ma
hallesinde sakin Hammarncı es-Seyyid Hüseyin Ağa 
bin Hasan hakkında derya-yı mürüvvet-i hazret-i 
veliyyü'n-ni 'arni cuş u huruş eyleyüp salifü' z-zikr 
tedarük olman ma-i leziz-i merkürneden yalnız bir 
masurasını ifraz ve yevmi on akçe icare-i müeccele 
kayd ve ta'yin ile hamiş-i temessükde muharrer bir 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan mezbure Nazife 
Hanım müteveffiye olup ma-i leziz-i mezkurı kebir 
oğlı Ömer Beğ ile77 el-Hacc Ahmed'e adiyen 
ba'de' l-intikal muma ileyh Ömer Beğ rızasıyla ma-i 
leziz-i mezkurı Beşiktaş'da Kılıç Ali Paşa mahallesi 
sakinlerinden Fatıma Sa'adet Hanım bint-i Abdul
lah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i le
ziz-i mezkur defter-i vakf-ı şerifde muma ileyhima
nun78 zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 

76 "ve" fazladır. 
77 ibn-i 
78 müma ileyhanun 

Fı 1 8  Z sene 1268 [2 Ekim 1 852] 
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Bir masura ma-i lez!ze mutasamfe olan muma 
ileyha Fatıma Sa'adet Hanım rızasıyla ma-i mezhılrı 
Musika-i hümayıln m!rlivası izzetlü Nedb Beğefen
di'ye ferağ itmeğle virilen hamiş-i temessük kayd 
o lındı. 

F1 1 8  Z sene [ 1 ]273 [9 Ağustos 1 857] 

Müşarun ileyh Nedb Paşa hazretleri ma-i mezkılrun 
nısf masurasını uhdesinde ibka iderek nısf-ı alıarını 
rızasıyla Kurena-yı san! sa'iidetlü Osman Beğefen
di'ye ferağ. 

Fı 12 Haziran sene [ 1 2]94 [24 Haziran 1 877] 

Nısf masura ma-i lez!ze mutasamf olan Nedb Paşa 
hal-i hayatında deyni mukabelesinde Maksudzade 
sa'iidetlü Simyon Beğefendi hazretlerine vetaen fe
rağ itmiş iken müşarun ileyh eda-yı deyn itmeksizin 
vukü'-ı veratma mebn! terk eylediği dört nefer 
evlad-ı kibarı Mehmed Fahredd!n ve Mustafa Hulusı 
beğler ile Fatıma İffet ve Ayişe Sab!ha hanımıara 
intikali lazım gelmiş ise de meblağ-ı deyn-i mezkur
dan bir mikdan müşarun i1eyh terekesinden ahz 
olındığına ve �vlad-ı muma ileyhimden muma ileyha 
İffet Hanım intikiile ragıb oldığına binaen ma-i 
mezburun vetadan fekk olınarak muma ileyha İffet 
Hanım uhdesine intikali lazım gelmiş ve ol vechile 
rub '  hissesi içün viri1en sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 25 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]300 [6 Ocak 1 885] 

1615312 Mehmed Esad Efendi ile eşi Rabia Ha
nım 'ın tasarrufunda bulunan Mihrişah Valide 
Sultan vakfina ait bir masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhume ve mağfılrun leha Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün bendinden olmak üzre bir kıt' a  temes
sük mucebince bir masura ma-i lez!ze mutasamtan 
olan Mehmed Es 'ad Efendi ile ha111esi Rabi 'a 
Hanım'dan m uma ileyh Mehmed Es' ad Efendi fevt 
olup mutasamf oldığı ma-i mezkfirun nısf masurası 
kebir mahdumı Emin Beğ ve keb!re kerimelen 
Hadice ve Ayişe hanımiara ba'de'l-intikal evlad-ı 
muma ileyhim intikiilen mutasamfıln oldukları nısf 
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hisselerini ve nısf-ı alıarına mutasarrıfe olan 
mezbüre Rabi'a Hanım dahi mutasarrıfe oldığı nısf 
hissesini ki bir masura ma-i mezbürı kendüleri 
Selfmik'de bulınduklarından taraflarından ba hüccet-i 
şer' iyye vekilieri Teşrifat odası mülazım-ı sanisi 
izzetlü Abdullah Hakkı Efendi bi'l -vekale ma-i 
mezkılrun mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac nısf masu
rasını Beşiktaş'da Serencebeğ yokuşında sekiz 
numrolu konağa cereyan itmek üzre Yilver-i hazret-i 
şehriyari izzetlü Süleyman Beğ ibn-i Mehmed'e yedi 
bin beş yüz guruşa ve nısf masurasını dahi mahall-i 
mezkılrda Ihlamur caddesinde Acıçeşme ittisalinde 
on sekiz numra ile murakkam arsanun hin-i inşasın
da icra olmmak üzre Çırağan suyolcısı All Ağa ibn-i 
Mehmed'e kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
senevi on beş guruş idire-i müeccele ile nısf masura 
ma-i lezizün zabt u tasaıTUfiyçün ınılma ileyh Ali 
Ağa yedine virilen temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 6 Zi' l-ka'de sene [ 12]85 [ 1 9  Şubat 1 869] ve fi 6 
Şubat sene [ 1 2]84 [ 1 8  Şubat 1 869] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Ali Ağa 
ibn-i Abdullah vefat idüp terk eylediği iki nefer oğlı 
Mehmed Emin ve Hafız Hakkı efendiler ile kebire 
kerimesi Fatıma Hanım'a ba'de' l-intikal ınılma iley
himden Hafız Hakkı Efendi intikalen mutasarrıf ol
dığı menzil ve ma-i lezizden sülüs hisselerini Saray-ı 
hümayı1n-ı mülılkane suyolcısı Mehmed Emin 
Efendi'nün zevcesi Hayriyye Hanım ibnet-i Musta
fa'ya kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd o lındı. 

Fı 1 8  Nisan sene [ 1 ] 300 [30 Nisan 1 884] 

Sülüs hisse ma-i lezize mutasarrıfe olan (boş) Hanım 
hisse-i mezkı1reyi rızasıyla Saray-ı hümayı1n suyol
cılarından Mehmed Emin Efendi ile zevcesi Hayriye 
Hanım ibnet-i Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed olmarak 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 2 Eylül sene [ 1 ]300 [ 1 4  Eylül 1 884] 

16/5313 Kuyumcu Mardros 'dan varisierine intikal 
eden Sultan Mahmud Han vakfma ait yarım masu-



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

ra suyun Beşiktaş 'daki evine bağlanmak üzere va
risleri tarafından Filiboz Efendi ye ferağ edi/diğine 
dair. 

[Derkenar] Esası Eyyfib hıdmeti aldığı. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han hazretle
rinün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta 'bir 
alınur ma-i lezlzlerinden ana tarlkına mülhak kat
malardan hamiş-i temessükde muharrer iki çuvaldız 
ma-i lezlze mutasarrıf olan Şahinağlı Kuyumcı Mar
dros veled-i Simyon fevt olup ma-i mezkur on nefer 
keblr eviadı Kuyumcı Hacı Mıgırdiç ve Hacı Agop 
ve Çukacı Canik ve Manok ve istepan ve Oseb ve 
Çukacı Makriyan Mıgırdiç zevcesi Popol ve Nişan
yan müteveffa Takor zevcesi Makrohi ve Fesci Artin 
zevcesi Eftik ve müteveffa Kuyumcı Artin zevcesi 
Osdik'e altı bin guruş kı yınetle ba 'de' l-intikal 
kable't-tahrir evH1d-ı merkürnundan Hacı Agop dahi 
fevt olup hisse-i müntakılesi dört nefer kebir eviadı 
Kuyumcı Mardros ve Kuyumcı Nişan Tokatlıyan 
zevcesi Aranik ve Gazar ve Seyan(?) Sahak zevcesi 
Vasilahi'ye altı yüz guruş kıymetle ba'de' l-intikal on 
üç nefer eviad-ı merkürnun intikalen mutasarrıfı1n 
oldukları iki çuvaldız ma-i lezlz-i mezkurı mecra-yı 
kadiminden bi ' l-ihrac Beşiktaş'da Köyiçi'nde Kilise 
zakağında iki numra ile merküm haneye cereyan 
itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Ermeni 
milletinden Filiboz Efendi veled-i Canik'e altı bin 
guruşa kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledükleri ve 
ma-i mezkur merhum Hasan Tahsin Efendi'nün 
ta 'ınir ü tathlr eyledi ği katmalarından olup Timur
zade Mehmed Çelebi'nün Bağçedere kurbında mer
hume Valide Sultan havzı deresinde beş aded baca 
hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat ile cem' ve hasıl 
itdirdiği bir masura ma-i lezlzden olarak mukadde
ma Bağçe karyesinde vakı ' merhume Mihrişah Vali
de Sultan hazretlerinün bendi suyından İstanbul ca
nibine cari ma-i lezlz tarlkına ilhakan cereyan 
itmekde iken muahharan Bend-i cedld'ün inşasında 
istanbul tarafına cari olan ma-i lezlzün kamilen 
Tophane cihetine çevrilmiş idüğinden ve bu maküle 
sularun hln-i terağında karşu tarafa nakli usUl ve 
emsali iktizasından bulınmış idüği Su nezaretP 
behiyyesi tarafından varid olan memhur inhadan ve 
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ma-i mezkurun icare-i kadimesi nizamma tevfikan 
senevi on beş guruşa ibiağı Evkaf varidatından ya
zılan derkenardan anlaşılmış olmağla ol vechile ber 
muceb-i inhii iki çuvaldız ma-i mezkur mecra-yı ka
d!minden bi ' l-ihrac ve iciire-i kadimesi dahi senevi 
on beş guruşa bi' l-iblağ Ortaköy'de Beşiktaş'da 
Köyiçi'nde kain nurnra-i mezkure ile murakkam 
menzil�i mezkura cereyan itmek üzre muma ileyh 
Filiboz Efendi uhdesine defter-i vakfda kayd alına
rak zabt u tasarrufına izn ve işbu mahalle dahi kayd 
o lındı. 

Fl 10  Za sene [ 12]93 [27 Kasım 1 876] ve fi 1 5  Teş
rin-i san! sene [ 1 2]92 [27 Kasım 1 876] 

16/53/4 Mehmed Eşref Bey'den varisierine intikal 
eden Sultan I. Mahmud Han vakftna ait bir masu
ra suyun yarısının daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] İşbu vakfdan başka nısf masura ma-ı 
lez!z dahi sultan-ı müşarun ileyh narnma kayd 
o lındı. 

[Derkenar] Bir masura ma-i lez!z (silik) Musika-i 
hümayfın (silik) ferağ (silik) kayd olındı. 

Fı 1 8  Z (silik) 
[Derkenar] (silik) Paşa uhdesinde (silik) idüp diğer 
nısf (silik) hazretlerinün (silik). 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfından bir masura 
ma-i lez!ze mutasamf olan Mehmed Eşref Beğ ibn-i 
Halim fevt olup ma-i lez!z-i mezkur sulbiyye keb!re 
kızı Şenfe Servet ve sulbiyye sağTre kızları Şenfe 
Tal'at1 ve Şer!fe Naz!re ve Şer!fe Muhsine hanımıara 
ba'de' l-intikal sığar-ı mezburfınun tesviye-i umurla
rına bii hüccet-i şer' iyye vasiyy-i mansubeleri 
es-Seyyid Kamil Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed 
Tahir ve sığar-ı mezbfirfınun intikiilen mutasamf 
oldukları ma-i mezkfir hisselerini ahara ferağa izni 
hav! Evkaf müfettişi fazlletlü es-Seyyid Mehmed 
Nedb Efendi taraflarından virilüp canib-i vakfda 
hıfz olman bir kıt'a hüccet-i şer' iyye mantfikınca 
sığar-ı mezbfufınurı ma-i mezburda olan hisselerini 
bi' l-vesaye ve kebtre-i mezbure Şenfe Servet Ha
nım'un hissesini bi'l-vekale bir masura ma-i mezbu-
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run nısf masurasını şehriyye otuz akçe idire ile Tak
sım mesleğinden ifraz olmarak Beşiktaş civannda 
Nişantaşları'nda Teşvıkıyye mahallesinde kain hane
sine cereyan itmek üzre Muzika-i hümayün 
kaimmakamı izzetlü Ahmed Necib Beğefendi'ye 
ferağ olmarak virilen temessük kayd olındı. 

Fl 23 R sene [ 1 ]27 1 [ 1 3  Ocak 1 855] 

Beşiktaş'da Teşvıkıyye mahallesinde Kağıdhane 
caddesinde doksan dört numrolu haneye cad derun-ı 
temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi'z müşa
run ileyh Neci'b Paşa uhdesinde iken vukü'-ı veratma 
mebni' dört nefer eviadına intikali lazım gelmiş ise 
de ancak bir neferi İffet Hanım intikale rağbet uhde
sine intikali bi' l-icra virilen sened-i hakanı kayd 
o lındı. 

F1 25 Kanun-ı evvel sene [ 1 ] 300 [6 Ocak 1 885] 

Müşarun ileyh Necib Paşa merhumun uhdesinde 
mukayyed olan nısf masura ma-i lezi'zün evvelce bir 
nefer eviadına intikali icra olmdığı gibi bu kerre dahi 
diğer üç nefer eviadları Mehmed Fahreddi'n ve 
Mustafli Hulusı beğler ile Ayişe Sabi'ha Hanım'a 
ba'de' l-intikal muma ileyhim Mehmed Fahreddi'n ve 
Mustafli Hulusı beğler ile Fatıma İffet ve Ayişe 
Sabi'ha hanımlar ma-i mezkürı nam-ı sami'-i hazret-i 
şehriyari'ye ferağ itdüklerinden takdim kılınan 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fl l Nisan sene [ 1 ]302 [ 1 3  Nisan 1 886] 

Hazi'ne-i hassa nezaret-i eelllesinden varid olan fi 1 
Nisan sene [ 1] 302 tarihli tezkirede merhum Necib 
Paşa verescsinden bi' l-iştira emlak-i mahsusa-i 
cenab-ı padişahi'ye ilave olman Nişantaşı'nda vakı ' 
ma' a müştemilat konak ile derfinına cad nı sf masura 
ma-i lezi'z devletlü ismetlü Zekiyye Sultan aliy
yetü'ş-şan hazretlerine inayet ve ihsan buyurıldığı 
beyanıyla senedatlarınun takdi'mi iş 'ar buyurılınası 
üzerine mu' arnele-i lazımesi icra olmdığı Senedat-ı 
umumiyye idaresinden mevrfid fi 2 Nisan sene 
[ I  ]302 tarihli tezkire[ de] bildirilmeğle ma-i mezkur 
sultan-ı müşarun ileyh narnma tashlh idildi. 
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Fı 2 Nisan sene [ ı ]302 [ ı4 Nisan ı 886] 

Ma-i mezkur Na'1me Sultan aliyyetü' ş-şan hazretle
rine ihsan buyurılmağla kaydı tashih kılındı. 

Fı 6 Temmuz sene [ ı ]303 [ ı 8  Temmuz ı 887] 

Ma-i mezkurun Sadr-ı a'zam fehametlü devletlü 
Ahmed Cevad Paşa hazrederine ba irade-i seniyye 
inayet buyurılmağla kaydı tashih ve tesviye kılındı. 

F1 28 Temmuz sene [ ı ]309 [9 Ağustos 1 893] 

Cevad Paşa merhumdan mahlı11 olan nısf masura 
ma-i lezizün devletlü ismetlü Naile Sultan hazretleri 
uhdesine tefvizi mukteza-yı irade-i seniyyeden bu
lındığı Mabeyn-i hümayun başkitabet-i eelllesinden 
28 Ağustos sene [ ı  ]3  ı 6 tarihlü müzekkire-i aliyyede 
iş 'ar buyurıldığı ve ma-i mezkurun kaydı tashih 
olmarak sultan-ı müşarun ileyha narnma olan sened-i 
hakani irsal kılındığı Senedat idaresinden mevrud 3 ı 
Ağustos sene [ ı  ]3 1 6  tarihlü müzekkirede bildirilmiş 
olmağla işbu kayd tashih kılındı. 

Fl 3 ı  Ağustos sene [ ı ] 3 ı 6  [ 1 3  Eylül ı900] 

Nısf masura ma-i leziz kayden devletlü ismetlü Na
ile Sultan hazretleri uhdesinde oldığı halde Ma
beyn-i hümayı1n başkitabet-i eelllesinden varid olan 
fi ı 7 Ağustos sene [ 1 ]320 tarihli tezkire mueebinee 
konak-ı mezkı1ra cereyan itmek üzre Sadr-ı a'zam 
devletlü fehametlü Ferid Paşa hazretleri uhdelerine 
kayd olındı. 

Fl ı 7 Ağustos sene [ ı ]320 [30 Ağustos ı904] 

16/5411 Kigork Bey 'in padişaha ferağ ettiği Beşik
taş 'daki konağına bağlı Mihrişah Va/ide Sultan 
vakftna ait yarım masura suyun daha sonra padi
şah tarafindan Ragıb Beyefendi'ye ferağ edi/diğine 
dair. 

Serkurena-yı hazret-i şehriyari canib-i alisinden ı ı 
Kanun-ı evvel sene [ ı ] 300 tarihiyle varid olan tezki
rede Kigork Beğ'ün Beşiktaş'da kain mutasarrıf 
oldığı ma'a müştemilat bir bab konağun iki bin beş 
yüz aded lira-yı Osman! mu'aceele ile uhde-i şaha
neye iera-yı intikali ve icab iden senedatınun atık 
senedatıyla beraber takdim olmması ve yine ı s  Ka
nun-ı evvel sene [ ı  ]300 tarihiyle varid olan diğer 
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tezkirede dahi üç kıt'a  sened-i hakan!mücebince uh
de-i me 'all-udde-i cenab-ı padişah!de bulınan Be
şiktaş'da kain ma'a  müştemilat bir bab konağun 
kurenii-yı hazret-i şehen-şah!den sa'adetlü Ragıb 
Beğefendi hazretlerine ihsan-ı şahane buyurılmış 
oldığından mezkür konağun m!r-i müşarun ileyh 
hazretleri uhdesine icra-yı intikaliyle senediltınun 
tanzim olmması mukteza-yı emr ü ferman-ı hazret-i 
padişah!den bulındığı beyan ve iş 'ar buyurılmış ve 
mezkfir konak-ı müstesna merhum Mehmed Al! Pa
şa ve Serasker-i esbak Hasan Rıza Paşa ve derünına 
cad ma-i leziz nısf masura olarak merhum e Mihrişah 
Viiiide Sultan tabe seraha hazretleri vakflarından 
oldığı mutala'a olman senediltından anlaşılmış ve 
ber müceb-i irade-i seniyye mezkür konağun l l  Ka
nun-ı evvel sene [ 1 ]300 tarihlü tezkire mücebince 
evvela nam-ı şevket-ittisam-ı şiihaneye ve fı 1 5  Ka
nun-ı evvel sene minh tarihlü diğer tezldre mücebin
ce muahharan müşarun ileyh Ragıb Beğefendi haz
retleri narnma olarak senediltı tanzim ve takdim kı
lınmış idüği varid olan müzekkireden müsteban ol
mış ve ol vechile kaydı mahallinün evvela nam-ı 
şevket-ittisam-ı şiihaneye ve muahharan müşarun 
ileyh Ragıb Beğefendi hazretleri narnma olmarak 
tashih kılınmış olmağla virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 1 5  Kanün-ı evvel sene [ 1 ]300 [27 Aralık 1 884] 

16/54/2 Mehmed Said Efendi 'nin Mehmed Cema
leddin Bey'e ferağ ettiği Mihrişah Va/ide Sultan 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra muh
telif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfından 
yarıınşardan bir masura ma-i lez!z dahi sultan-ı mü
şarun ileyh narnma kayd olındı. 

Merhüme Mihrişah Viiiide Sultan vakfından nısf 
masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan Mehmed Sa'!d 
Efendi ma-i lez!z-i mezkürı rızasıyla kurenii-yı haz
ret-i şehriyariden atüfetlü Mehmed Cemaleddin Beğ 
ibn-i Ahmed Efendi'ye fı 29 R sene [ 1 2] 57 tiirlhiyle 
ferağ ve mürnil ileyh Mehmed Cemaleddin Beğ ma-i 
mezbürı rızasıyla Muzika-i hümayün mirlivası 
izzetlü Necib Beğefendi'ye ferağ u kasr-ı yed 
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itmeğle virilen temessük kayd alındı. 
Fi 1 8  Z sene 1273 [9 Ağustos 1 857] 

Beşiktaş'da Teşvikıyye mahallesinde Kağıdhane 
caddesinde doksan dört numrolu haneye cari derun-ı 
temessükde muharrer nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan müşarun ileyh N eci'b Paşa'nun vukü' -ı 
vefatma mebni ma-i mezkur dört nefer eviadına inti
kali lazım gelmiş ise de ancak bir neferi İffet Hanım 
intikale rağbet itmeğle zabt u tasarrufını havi virilen 
sened-i hakani kayd o lındı. 

Fi 25 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]300 [6 Ocak 1 885] 

Nısf masura ma-i lezizi bu defa muşarun ileyh 
Neci'b Paşa'nun üç nefer eviadları Mehmed Falı
reddin ve Mustafa Hulusi beğler ile Ayişe Sabiha 
Hanım'a ba'de'l-intikal evlad-ı muma ileyhim Meh
med Fahreddin ve Mustafa Hulusi beğler ile Fatıma 
İffet ve Ayişe Sabiha hanımlar intikalen mutasarrı
ffin oldukları ma-i mezkurı nam-ı sami-i hazret-i 
şehriyariye ferağ eyledüklerinden takdim olman 
sened-i hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 1 Nisan sene [ 1 ]302 [ 1 3  Nisan 1 886] 

Hazine-i hassa nezaret-i celilesinden varid olan fi 1 
Nisan sene [ 1 ] 302 tarihli tezkire[de] merhum Necib 
Paşa veresesinden bi ' l-işitira emlak-i mahsusa-i haz
ret-i şehriyariye ilave alınan Nişantaşı'nda ma'a 
müştemilat konak derfinına cari ma-i leziz devletlü 
ismetlü Zekiyye Sultan aliyyetü' ş-şan hazretlerine 
inayet ve ihsan buyurıldığı beyanıyla senedatlarınun 
takdimi iş 'ar buyurılınası üzerine mu'amele-i lazı
mesi icra olmdığı Senedat-ı umumiyye idaresinden 
mevrfid fi 2 Nisan sene [ 1 ] 302 tarihlü tezkirede bil
dirilmiş o ldığından nısf masura ma-i mezkur sultan-ı 
müşarun ileyh narnma tashih idildi. 

Fi 2 Nisan sene [ 1 ]302 [ 14 Nisan 1 886] 

Ma-i mezkur Na'ime Sultan aliyyetü' ş-şan hazretle
rine ihsan buyurılmağla ber muceb-i irade-i seniyye 
kaydı tashih kılındı. 

Fi 6 Temmuz sene [ 1 ]303 [ 1 8  Temmuz 1 887] 
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Ma-i mezkur Sadr-ı a'zam fehametlü devletlü Ah
med Cevad Paşa hazretlerine ba irade-i seniyye ina
yet buyurılmağla kaydı tashih ve tesviye alındı. 

Fi 28 Temmuz sene [ 1 ]309 [9 Ağustos 1 893] 

Cevad Paşa merhumdan mahlül olan nısf masura 
ma-i lezi'zün devletlü ismetlü Naile Sultan hazretleri 
uhdesine tefvi'zi mukteza-yı irade-i seniyyeden 
bulındığı Mabeyn-i hümayun başkitabet-i aliyye
sinden 28 Ağustos sene [ ı  ]3 16  tarihli tezkire-i aliy
yede iş'ar buyurıldığı ve ma-i mezkurun sultan-ı 
müşarun ileyha hazretleri narnma tashih alınarak 
sened-i hakani'si irsal kılındığı Senedat idaresinün 3 1 
Ağustos sene [ ı ] 3 ı 6  tari'hlü müzekkiresinde bildiril
miş ve ol vechile tashi'h kayd olınmışdur. 

Fi 3 1  Ağustos sene [ 1 ]3 ı 6  [ 1 3  Eylül ı 900] 

Nısf masura ma-i lezi'z kayden devletlü ismetlü Na
ile Sultan hazretleri uhdesinde aldığı halde Ma
beyn-i hümayfin başkitabet-i eelllesinden vand olan 
fi 17  Ağustos sene [ ı ]320 tari'hlü tezkire mikebince 
konak-ı mezkfira cereyan itmek üzre Sadr-ı a'zam 
devletlü fehametlü Feri'd Paşa hazretleri uhdelerine 
kayd alındı. 

Fi ı 7 Ağustos sene [ ı ]320 [30 Ağustos ı 904] 

1615413 Necib Paşa 'dan varisierine intikal eden 
Nişantaşı 'ndaki konağına bağlı Sultan I. Mahmud 
Han vakfina ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Der kenar] Esas kaydı elli ikinci varakada mukay
yeddür. 

[Derkenar] işbu vakfdan diğer nısf masura ma-ı 
leziz dahi sultan-ı rnüşarun ileyh narnma kayd alın
dı. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfın
dan nısf masura ma-i leziz[e] rnutasarrıf olan Necib 
Paşa'nun vukü' -ı vefatma mebni dört nefer evliid-ı 
kibarı Mehrned Fahreddin ve Mustafa Hulüsi beğler 

299 

1 6/5413 



300 BOGAZİÇİ VE T AK SİM SULARI 

ile Fatıma İffet ve Ayişe Sabiha hanımıara initkali 
lazım gelmiş ise de müma ileyha Fatıma İffet Ha
nım'[ a) ai d olan rub ' hissen ün mukaddema intikali 
i cra kılındığı misillü bak! üç rub ' hissesi dahi bu 
kerre müma ileyhim Mehmed Fahreddin ve Mustafa 
Hulüsi beğler ile Ayişe Sabiha Hanım'a ba'de' l-inti
kal müma ileyhim dahi rızalanyla ma'a müştemiHit 
konak ve ma-i lezizi nam-ı nami-i hazret-i padişiihi
ye olarak kat ' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itmeleriyle 
nam-ı şiihaneye takdim kılınan sened-i hakani işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fi ı Nisan sene [ ı ] 302 [ 1 3  Nisan ı 886] 

Hazine-i hassa nezaret-i celilesinden varid olan fi ı 
Nisan sene [ ı ] 302 [tarihli] tezkirede merhum Necib 
Paşa veresesinden bi ' l-iştirii emlak-i mahsusa-i 
cenab-ı padişiihiye ilave olman Nişiintaşı'nda ma 'a 
müştemilat konak derünına cari mii-i leziz devletlü 
Zekiyye Sultan aliyyetü' ş-şiin hazretlerine iniiyet ve 
ihsan buyurıldığı beyiinıyla senediitlarınun takdimi 
iş '  iir buyurılınası üzerine mu' am ele-i lazımesi icrii 
olındığı Senediit-ı umümiyye idaresinden mevrud fi 
2 Nisan sene [ 1 )302 tarihli tezkirede bildirilmiş 
aldığından nısf masura mii-i mezkı1r sultan-ı müşii
run ileyh narnma tashih idildi. 

Fi 2 Nisan sene [ ı ] 302 [ ı 4  Nisan ı 886] 

Ma-i mezkür Na'ime Sultan aliyyetü'ş-şiin hazrede
rine ihsiin buyurılmağla ber müceb-i irade-i seniyye 
kaydı tashih kılındı. 

Fi 6 Temmuz sene [ ı ] 303 [ ı 8  Temmuz ı 887] 

Ma-i mezkı1r Sadr-ı a'zam fehametlü devletlü Ah
med Ceviid Paşa hazrederine ba irade-i seniyye ina
yet buyurılmağla kaydı tashih ve tesviye kılındı. 

F1 28 Temmuz sene [ 1 ]309 [9 Ağustos 1 893] 

Cevad Paşa merhumdan mahlül olan nısf masura 
ma-i lezizün devletlü ismetlü Naile Sultan hazretleri 
uhdesine tefvizi mukteza-yı iriide-i seniyyeden 
bulındığı Milbeyn-i hümayün başkitiibet-i aliyyesin
den 28 Ağustos sene [ 1 )3 1 6  tarihli tezkire-i aliyyede 
iş 'ar buyurıldığı ve mii-i mezkı1run sultan-ı müşiirun 
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ileyha hazretleri narnma tashih olmarak sened-i 
hakanisi irsal kılındığı Senedat-ı umumiyye idaresi
nün 3 1  Ağustos sene [ 1 ]3 1 6  tarihli müzekkiresinde 
bildirilmiş ve ol vechile tashih kayd olınmışdur. 

F1 3 1  Ağustos sene [ 1 ]3 1 6  [ 1 3  Eylül 1900] 

Nısf masura ma-i leziz kayden devletlü ismetlü Na
ile Sultan hazretleri uhdesinde oldığı halde Ma
beyn-i hümayun başkitabet-i eelllesinden varid olan 
fı 1 7  Ağustos sene [ 1 ]320 tarihlü tezkire mücebince 
konak-ı mezkura cereyan itmek üzre Sadr-ı a'zam 
devletlü fehametlü Ferid Paşa hazretleri uhdelerine 
kayd olındı. 

F1 1 7  Ağustos sene [ 1 ]320 [30 Ağustos 1 904] 

1615414 Sofi 'den varisierine intikal eden Sultan II. 
Mahmud Han vakfina ait yarım masura suyun va
risleri tarafindan Beşiktaş 'daki evine bağlanmak 
üzere Mahmud Efendi'yeferağ edi/diğine dair. 

Sofi bint-i Tıngıroğlı Oseb'ün Yeniköy'de kain 
sahilhanesine cari su olmadığından sahilhane-i mez
kura cereyan itmek üzre cennet-mekan Sultan Mah
mud Han-ı San! hazretlerinün Bend-i cedid'i fazla
sından yarım masura ma-i lezizün bii mu 'accele uh
desine 1carı hususı mezbure tarafından istid'a olın
mış ve bu misillü ben d fazlasından su i ' tas ma mü
sa'ade-i seniyye-i cenab-ı mülukane erzan buyurıl
dığı halde tesviye olmacak tarikun mesarifi tarafın
dan tesviye olmarak beher masurasına altı bin guruş 
mu'accele ahz ve senevi otuz guruş iciire-i müeccele 
tahsisiyle tesviyesi emsal ve nizarnı iktizasından 
bulınmış idüğinden vakıf-ı müşarun ileyhün bendi 
fazlasından yarım masura ma-i leziz içün üç bin 
guruş mu'accele ve senevi on beş guruş iciire-i mü
eccele tahsisiyle uhdesine 1carına iriide-i seniyye 
şeref-sünuh buyurılmış ve mu'accelesi olan üç bin 
guruş tesllm-i hazine-i Evkaf kılınmış oldığından 
mezburenün zabt u tasarrufını havi fı 1 1 S(?) sene 
[ 1]276 tarihiyle virilen temessük mucebince ma-i 
mezkfu şimdiye kadar bir mahalle cari olmadığından 
ve mezbure Sofi müteveffiye olup ma-i mezkür üç 
nefer evlildı Meclis-i emanet a'zasından sa'adetlü 
Andon Efendi ve Sarafin(?) Efendi ve Maryonka(?) 

301 

16/5414 



302 

1615511 

BOÖAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Hihun'a ba'de' l-intikal intikiilen mutasarrıfı1n ol
dukları nısf masura ma-ı lezizi rızalarıyla 
Beşiktaş'da Kılıç Ali Paşa mahallesinde biHi numro 
hanelerine cereyan itmek üzre Teşrif-i hümayfin 
müdiri sa'adetlü Mahmud Efendi hazretleri ibn-i 
Mehmed'e kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledükle
rinden zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı l l  Temmuz sene [ 1 ]303 [23 Temmuz 1 887] 

1615511 Hafiz Feyzullah Efendi 'nin Beşiktaş 'daki 
evine bağlanmak üzere Ali Haydar Beyefendi'ye 
ferağ ettiği Sultan II. Mahmud Han vakfina ait ya
rım masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe 
serahu hazretlerinün Bend-i cedid'i fazlasından bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan devletlü ismetlü 
Refı'a Sultan aliyyetü'ş-şan hazretlerinün hade
melerinden Hafız Feyzullah Efendi ma-i mezkurun 
nısf masurasını temessükinden bi 't-tefrik rızasıyla 
Serencebeğ yokuşında Hasırcıbaşı sokağında kain 
hanesine cereyan itmek üzre Mekke-i mükerreme 
payelülerinden merhum Melek Paşa hafıdi faziletlü 
Ali Haydar Beğefendi'ye ferağ u kasr-ı yed eyle
diğİnden senevi on beş [guruş] idire-i müeccele ile 
mir-i muma ileyh Ali Haydar Beğefendi'nün zabt u 
tasarrufını havi virilen temessük kayd olındı. 

Fı 1 5  Zi' l-ka'de sene [ 1 ]277 [26 Mayıs 1 86 1 ]  

Cihannüma mahallesinde Hasırcıbaşı sokağında üç 
numrolu menzil derfinına cari nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Ali Haydar Beğ verat itmeğle bir 
nefer kerimesi Hadice Leyla Hanım'a ba'de ' l-intikal 
müma ileyha dahi rızasıyla bakmak şartıyla konak-ı 
mezkfirun bir hissesini hıdmetcisi Çerakiseden Ce
mal Kalfa ibnet-i Abdullah'a ve üç hissesini zevci 
Istabl-ı amireden muhrec Ahmed Ağa'ya ve nısf ma
sura ma-i lezizi dahi müma ileyh Ahmed Ağa'ya 
ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden zabt u tasarrufını 
hav1 virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 24 Kanun-ı sani sene [ 1 ]304 [5 Şubat 1 889] 
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Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan Ahmed Ağa 
ibn-i İbrahim ma-i mezkürı mecra-yı kadiminden 
bi ' l-ihrac Serencebeğ yokuşında yiğirmi dört num
rolu konağa cereyan itmek üzre Sertüfengi-i hazret-i 
şehriyari sa'adetlü Mehmed Tahir Paşa hazretleri 
ibn-i Mehmed'e kat ' iyyen ferağ. 

Fi 27 Eylül sene [ ı] 3  ı ı [9 Ekim ı 895] 

1615512 Beşiktaş sakinlerinden Kilercihaşı Said 
Bey 'in tasarrufunda bulunan Mihrişah Valide Sul
tan vakfına ait yarım masura suyun Ebulhüda 
Efendi'nin eline geçtiğine dair. 

Beşiktaş'da Cihannüma mahallesinde Serencebeğ 
yokuşında kain bir bab konak demnma cari Mihrişah 
Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i leziziyle 
beraber Kilarcıbaşı Sa'id Beğ'e ihsan buyurılmış 
aldığından senedinün mir-i müma ileyh narnma ola
rak tanzim itdirilerek takdim kılınması şeref-sünüh 
ve sudtir buyurılan emr ü irade-i seniyye-i hazret-i 
şehen-şahi mantük-ı münifinden bulındığı Mabeyn-i 
hümayün-ı mülükane canib-i alisinden ba tezkire 
iş 'ar buyurılmış olmağla ber mantük-ı irade-i seniy
ye ma-i mezkür müma ileyh Sa'id Beğ uhdesine 
kayd o lınarak zabt u tasarrufını [havi] virilen hamiş-i 
temessük kayd olındı. 
Fi ı 6  Cumade' l-ahire sene [ 1 2] 89 [20 Ağustos 1 872] 

ve fi 8 Ağustos sene [ 12]88  [20 Ağustos 1 872] 

Beşiktaş'da Cihannüma mahallesinde Serencebeğ 
yokuşında 22 numrolu ma' a bağ çe konak den1nına 
cari Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura 
ma-i leziz Sa'id Beğ uhdesinde bulındığı halde işbu 
konağun ma-i mezbfir ile beraber iki yüz elli bin 
guruş bedel ile iştirası kararlaşdırılarak meblağ-ı 
mezbfirun taraf-ı eşref-i hazret-i padişahiden ihsan 
buyurılmak üzre mezkür konağun sudür-ı izamdan 
semahatlü Ebulhüda Efendi hazretlerinün uhdesine 
tefviziyle müşarun ileyh narnma olarak senedinün 
hak-i pay-i şevket-ihtiva-yı mülükaneye takdimi şe
ref-sadır olan irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi 
iktiza-yı alisinden bulındığı Mabeyn-i hümayfin-ı 
mülükane başkitabet-i celilesinden ba tezkire tebliğ 
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ve izbar alındığı beyanıyla mu'amele-i lazımenün 
ifiisıyla müşarun ileyh narnma senedinün tanzim ve 
isrası Hazine-i hassa-i şahane nezaret-i eelllesinden 
6 Haziran sene [ 1 ]306 tari'lı ve on beş adediyle varid 
olan tezkirede beyan ve iş'ar alınmış ve ınılma ileyh 
Sa'id Beğ'ün takri'r-i resmi'si ahz idiimiş olmağla ol 
vechile müşarun ileyh Ebulhüda Efendi hazret
lerinün zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani 
kayd olındı. 

Fi 28 Haziran sene [ 1 ]306 [ 10 Temmuz 1 890] 

16155/3 Hoca Kabriyel'in Sultan II. Mahmud Han 
vakfından kiralayıp Ortaköy 'deki evine bağlattığı 
bir masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Hazine-i hiissa hıdmetkarı Hoca Kabriyel'ün Orta
köy'de kain hanesinün suyı olmadığından hane-i 
mezkı1reye cereyan itmek üzre cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Sani hazretlerinün Bend-i cedi'd'i 
fazlasından olarak bir masura ma-i lezi'zün ba 
mu' accele uhdesine i' can husus ı mezbı1r Hoca Kab
riyel tarafından istid'a alınmış· ve bu misillü bend 
fazlasından su i ' tasına müsa'ade-i seniyye-i cenab-ı 
mülı1kane erzan buyurıldığı halde tesviye olmacak 
tarikun mesarifi tarafından tesviye olmarak beher 
masurasına altı bin guruş mu'accele ahz ve senevi 
otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle tesviyesi em
sal ve nizarnı iktizasından bulınmış idüğinden emsali 
vechile vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i 
cedi'd'i fazlasından bir masura ma-i lezi'z içün altı bin 
guruş mu'accele ve senevi otuz guruş icare-i müec
cele tahsisiyle uhdesine i'carı husı1sı ba takri'r 
lede'l-arz ol babda irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi' 
müte'allık ve şeref-sudur buyurılmış ve mu'accelesi 
olan altı bin guruş teslim-i hazine-i Evkaf kılındı
ğından temessükinün tahri'ri Evkaf muhasebesinden 
fi 25 Cumade' l-ahire sene [ 1 2]76 tarihiyle bir kıt'a  
ilm ü haberi vürı1d itmiş ve  o l  vechile vakıf-ı 
müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i cedi'd'i fazlasın
dan olarak bir masura ma-i lezi'z-i mezkı1run zabt u 
tasarrufını havi virilen cedi'd temessük kayd olındı. 

Fi 27 Cumade' l-ahire sene [ 1 ]276 [22 Ocak 1 860] 
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Bir masura ma-i lezize mutasamf olan Hoca 
Kabriyel ma-i mezkı1run nısf masurasını Beşiktaş'da 
Posta caddesinde otuz sekiz nurnrolu hanesine cere
yan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Yazıcı 
Bogos zevcesi Anberohi bint-i Artin'e ve diğer nısf 
masurasını mahall-i mezkı1rda Ihlamur caddesinde 
yüz yedi nurnrolu hanesine cereyan [itmek] üzre 
tebe'adan Taşcı Oseb zevcesi Margrit bint-i Sero
pa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle mezbı1re Anbero
hi'ye nısf masura ma-i mezkı1r içün başkaca sened 
virilmeğle mezbı1re Margrit bint-i Seropa uhdesine 
diğer nısf masura ma-i leziz kayd olmarak zabt u 
tasarrufını havi virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fi 13 (silik) sene [ 12] 84 [5 Mayıs 1 867-23 Nisan 
1 868] 

Beşiktaş'da Yenimahalle'de Ihlamur caddesinde elli 
yedi nurnrolu menzil derı1nına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasamfe olan Margrit bint-i Seropa müte
veffiye olup beş nefer kebir ve kebire evladı tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden Taşcı Artin ve Milıran ve Taşcı 
Bogos zevcesi Serpohi ve Yazıcı Hacik [ve] Papro
na(?) ve bakir İskahi'ye ba'de' l-intikiil evlad-ı ınılma 
ileyhimden Artin ve Milıran ve Serpohi ve İskohi 
intikiHen mutasamf oldukları hisselerini rızalarıyla 
hissedar ve karındaşları mezbure Paprona(?)'ya fe
rağ. 

Fı 26 Kanun-ı evvel sene [ 1 2]90 [7 Ocak 1 875] 

Nısf masura ma-i leziz-i mezkı1ra mutasamfe olan 
Yazıcı Hacik Efendi zevcesi Paprona(?) bint-i Oseb 
rızasıyla Mabeyn-i hümayı1n tercemanlarından İbra
him Hakkı Beğ ibn-i Mehmed Remzi'ye ferağ. 

F1 1 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]306 [ 1 3  Ekim 1 890] 

1615514 Oskohi 'den varisierine intikal eden VaZide 
(Saliha) Sultan vakfına ait yarım masura suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhum ve mağfı1run leh Sultan Mahmud Han-ı 
Gazi tabe serahu hazretlerinün valideleri merhı1me 
ve mağfı1run leha Valide Sultan tabet seraha 
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ze mutasarrıf olan Sarraf Markarağlı Mardros muta
sarrıf oldığı ma-i mezburı tebe'adan ve Ermeni mil
letinden Somakici Kirkor veled-i Artin ile zevcesi 
Arınon ya bint-i Papas A vanis'e ferağ itmeğle virilen 
hamiş-i temessük kayd o lındı. 

F1 9 R sene [ ı 2] 82 [30 Ağustos 1 865] ve fi 19 A
ğustos sene [ 12]8 ı [3 ı Ağustos ı 865] 

Beşiktaş'da Köyiçi mahallesinde Aşıklar meyda
nında kırk bir numrolu bir bab menzile cari ma-i 
mezkfira mutasarrıfan olan Somakici Kirkor veled-i 
Artin ile zevcesi Armonya bint-i Papas Avanis'ün 
vefatıyla dört nefer evladından bir neferi Makrohi 
bila veled vefat iderek rub' hissesi mahlfil olup diğer 
üç neferinden biri dahi intikale rağbet itmediğinden 
hissesi bi 't-tevkif ma'ada iki neferi Artin ve İsko
hi'ye hisseleri ba 'de' l-intikal Artin hissesini İsko
hi'ye ferağ. 

F1 3 Teşrin-i evvel sene [ 1]308 [ ı 5  Ekim 1 892] 

Akdeınce tevkif o lınan diğer bir rub ' hissenün dahi 
mahdumı Mücellid Fırat(?) veled-i Kirkor'a intikal 
mu'amelesi bi' l-icra sened-i hakanisi i ' ta kılındı. 

Fi 2 Teşrin-i san! sene [ ı ]308 [ ı 4  Kasım ı 892] 

1615611 Tahir Paşa 'nın Rıza Paşa ya ferağ ettiği 
Beşiktaş 'daki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
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vakfına ait yanm masura suyun daha sonra paşa 
tarafından eşi Adeviye Hanımefendi'ye ferağ edii
diğine dair. 

[Der kenar] Esas kaydı 36'ncı varakda mukayyed 
o ldığı. 

Beşiktaş'da Yenimahalle'de Posta caddesinde otuz 
iki numro ile murakkam ma 'a bağçe hane derunına 
cari merhume Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf 
masura ma-i lez!z Sertüfengi-i hazret-i şehriyari feri
kan-ı kirarndan sa'adetlü Tahir Paşa hazretleri uhde
sinde iken rızalanyla müştemilat-ı sairesiyle beraber 
bin beş yüz aded lira-yı Osman! bedel-i makbuz mu
kabilinde Serasker devletlü atufetlü Rıza Paşa haz
retlerine ba irade-i seniyye ferağ itmeleriyle müşa
run ileyh serasker paşa hazretlerinün zabt u tasarruf-ı 
alllerini hav! virilen sened-i hakanı kayd alındı. 

Fı 20 Kanun-ı evvel sene [ 1 ] 309 [ 1  Ocak 1 894] 
Nısf masura ma-i lez!ze mutasamf olan Serasker 
devletlü atfifetlü Rıza Paşa hazretlerinün uhdesinde 
iken rızasıyla emlak-i saire bedeli ınİyanında yüz elli 
bin guruş bedel mukabilinde hallle-i muhteremeleri 
Adeviyye Hanımefendi hazretlerine ferağ. 

Fı 2 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 1 8  [ 1 5  Aralık 1 902] 

16/5612 Sabire Hanım ile Süleyman Ağa 'dan va
rislerine intikal eden Sultan I. Mahmud Han vak
fına ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Der kenar] Esas kaydı Taksim hıdroetinde 1 3'ünci 
varakda mukayyeddür. 

Beşiktaş'da Kılıç All Paşa mahallesinde Yıldız cad
desinde on numro ile murakkam mukaddema ma'a 
bağçe hane ve diğer bağçe ve el-yevm bir kıt'a  arsa 
ve kanavat ü müsennatına tebe 'iyyetle deriinma cari 
cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazretle
ri vakfından nısf masura ma-i lez!zün on iki hisse 
i 'tibariyle dokuz hissesi Sabire Hanım ve üç hissesi 
Süleyman Ağa uhdelerinde iken her ikisinün vefatla
rıyla üç nefer eviadı Penpe ve Zeyneb hanımlada ve80 

80 "ve" fazladır. 
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Muhyiddin Efendi'ye ve Penpe Hanım'un dahi vu
kü' -ı veratı cihetiyle üç nefer evlildı Ali ve Arif 
beğler ve Hacer Hanım'a ve Muhyiddin Efendi'nün 
dahi vefiitıyla sağır oğlı Mehmed Vasıf Efendi ve 
sağTre kerimesi Samiye Hanım'a intikalleri icra 
kılındukdan sonra sağıran-ı mezburanun hisse-i şii
yi 'aları Mahkeme-i teftiş-i evkaf-ı hümayfindan 
mu'ta izn hücceti mucebince vasileri Zeyneb Hanım 
bi' l-vesaye ve kendü hissesini bi' l-asale ve muma 
ileyhim All ve Arif beğler ve Hacer Hanım dahi his
se-i müntakılelerini bi' l-asale ki manii 'z-zikr nısf 
masura ma-i lezizi rızalarıyla Mabeyn-i hümayun 
odacılarından Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin ve 
ma 'iyyet-i seniyye çavfişlarından Mustafii Ağa ibn-i 
Hasan'a ber veeh-i münasafe kat ' iyyen ferağ itmele
riyle milmil ileyhima Hacı Mehmed Efendi ve Mus
tafii Ağa'nun zabt u tasarruflarını havi virilen sened-i 
hakani kayd o lındı. 

Fi 1 2  Kanun-ı evvel sene [ 1 ] 3 12 [24 Aralık ı 896] 

Nısf masura ma-i lezizün nısf hissesi ma'iyyet-i 
seniyye-i mülukane çavuşlarından Mustafa Ağa ibn-i 
Hasan uhdesinde iken rızasıyla Yıldız saray-ı 
hümayfinınun zü'l-vecheyn bekcilerinden Kadri Ağa 
ibn-i İsma'il'e kat ' iyyen ferağ. 

Fi 1 Mart sene [ 1 ] 3 1 4  [ 1 3  Mart 1 898] 

16156/3 Çeşmimahmıır Hanım 'dan varisierine in
tikal eden Beşiktaş 'daki evine bağlı Sultan ll. 
Mahmud Han vakfına ait yarım masııra suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Beşiktaş'da Kılıç Ali mahallesinde Tekservi zeka
ğında sekiz numrolu haneye cereyan itmek üzre 
Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretleri vakfından ve 
Bend-i cedid fazlasından yarım masura ma-i leziz 
tabib mirlivalarından müteveffa Emin Paşa zevcesi 
Çeşmimahmfu Hanım uhdesinde o ldığı fı ı 8 Receb 
sene 1 276 tarihli senedden anlaşılarak işbu mahalle 
kayd idildi. 

Fi 1 8  Receb sene ı276 [ 1  ı Şubat ı 860] 

Milmil ileyha Çeşmimahmfir Hanım bundan akdem 
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vefiit idüp terk eylediği üç nefer evladından Mehmed 
Atıf Beğ ile Emine Mürşide ve Emine Servet hanı
mefendilere bi' l-intikal hüsn-i rızalanyla on dokuz 
lira-yı Osman! mukabelesinde Mısır sabık kad!sı 
Vefii Beğ'e kat ' iyyen feriiğ eyledükleri gibi ilerüde 
irae idecekleri mümkinü' l-icra mahalle cereyan 
ideceği şerh virildi. 

Fı ı ı Nisan sene [ ı ]326 [24 Nisan ı9 ıO] 

İşbu kayd Beşiktaş'da Serencebeğ yokuşında 25 
numrolu haneye cereyan itmek üzre on dokuz aded 
lira-yı Osman! mukabelesinde Hafız Feyz1 Beğ'le 
haremi Fatıma Pertev Hanım'a ferağ. 

F1 29 Teşrin-i sanı sene 1 330 [ 1 2  Aralık ı9 ı4] 

Beşiktaş hıdme[ti]nün işbu kayd ced!d defterün on 
üçünci sah!fesine nakl olındı. 

1615614 Ahmed Nihad ve Mehmed Reşad beylerin 
kendilerine mirasen intikal eden Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyu Beşik
taş 'daki evine bağlanmak üzere Makinist Cemal 
Efendi'ye ferağ ettiklerine dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından olan bend-i ced!d 
fazlasından nısf masura ma-i lez!ze mutasamf olan 
Musika-i hümayün m!rlivası İbrahim Paşa'nun bun
dan otuz sene akdem vukü' -ı vefiitıyla ma-i mezkfir 
bir nefer mahdfimı Musika-i hümayün kolağa
lanndan Ata Beğ'e ve mfima ileyhün dahi dört beş 
sene akdem vefiitıyla terk eylediği iki nefer malıdu
mı asakir-i nizamiyye mülazımlarından Ahmed 
Nihad ve Mehmed Reşad beğlere irsen intikali lazım 
gelüp ve intikalen mutasamf oldukları ma-i mezkun 
mecra-yı kad!mi olan Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Ce
d!d mahallesinde mükerrer yiğirmi altı numrolı ha
neye cereyan itmek üzre Makinist Cemal Efendi 
ibn-i Mahmfid'a on aded lira-yı Osman!'ye kat' iyyen 
ferağ eyledüklerinden zabt u tasarrufını hav1 virilen 
sened-i hakanı işbu mahalle kayd olındı. 

[Fl] 17 Şa'ban sene [ ı ]328 [22 Ağustos ı 9 ıO] fı 9 
Ağustos sene [ ı ]326 [22 Ağustos ı 9 ıO] 
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16/6211 Maryora 'dan varisierine intikal eden 
Fener 'deki evine bağlı Mihrişah Valide Sultan vak
fina ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhilme Mihrişah Valide Sultan vakfından Fener
kapusı dahilinde Tahtaminare caddesinde hanesine 
cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Mar
yora bint-i Dimitri'nün yevmi bir akçeden şehri otuz 
akçe idire-i müeccele ile zabt u tasarrufını havl 
virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı 2 Ra sene [ 1 ]252 [ 1 7  Haziran 1 836] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Maryora 
bint-i Dimitri veflit iderek üç nefer eviadı Kotyadis 
Paşa ve Aspasya ve Zoi'ye ve müşarun ileyh Kot
yadis Paşa dahi veflit itmeğle beş nefer evladından 
bir neferi Mişel Pedri'nün hal-i hayatında Yunanlı 
olmak hasebiyle intikalden mahrum olup ancak 
tebe'adan bulınan dört nefer eviadı Artin ve 
Aleksandros ve bakire Alenko ve Katerina'ya inti
kalleri icra kılındukdan sonra milmil ileyhim Artin 
ve Aleksandros ve Arloka(?)'nun hisseleri tarafların
dan musaddak vekaletname ile vekilieri Şura-yı 
devlet a'zasından atilfetlü Kara Todori Beğ hazretle
ri mezbilre Aspasya'ya ferağ itmeğle mezbilre 
intikiilen ve teferruğan ve Zoi ve Katerina intikiilen 
mutasarrıf oldukları ma-i mezbilrı Rum milletinden 
Tabib Andonaki Zevagrafos zevcesi Olka bint-i 
Matodis(?)'e ferağ iderek Tarabya'da iki yüz yetmiş 
numrolu sahilhaneye icra idecek ise de ma-i mezbilr 
Tarabya cihetine henüz akdırılmadığı gibi 
bendierden dahi mecrası oldığı cihetle ilerüde talibi
ne fürilht olmmak üzre mahall-i mecra ta 'yin idilme
yerek zabt u tasarrufını hiivi virilen temessük zabt o
lındı. 

Fi 30 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3  1 7  [ 12 Kasım 190 1 ]  

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Tablb 
Zevagrafos zevcesi Olga bint-i Matodis(?) mutasar
rıfe o ldığı ma-i lezlzi Beşiktaş'da Yenimahalle'de 
Hırvat zakağında yiğirrni iki numrolu konağa cere
yan itmek üzre Serseccadeci-i hazret-i şehriyari 
sa'iidetlü İzzet Beğefendi hazretlerine ferağ. 

· 
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Fi 20 Şubat sene [ ı ] 3  ı 7 [5 Mart ı902] 

16162/2 Ülfet Hanım 'ın H o ca Karabet' e ferağ etti
ği Kabataş 'daki evine bağlı Hacı Mehmed Emin 
Ağa vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Sipahiler ağası merhum el-Hacc Mehmed Emin 
Ağa'nun Fındıklı'da Dolmabağçe nam mahallde 
müceddeden bina ve ihya eylediği sebilhane-i latlf 
ve çeşmeleri ma-i lezizinden nısf masura Taksim 
suyına mutasarrıf olan Ülfet Hanım bint-i AbdulH1h 
ma-i mezkurı Beşiktaş'da Ebniye kalfası Hoca 
Kirkor veled-i Norsis(?) uhdesine ferağ u kasr-ı yed 
iderek mecra-yı kadimi olan Kabataş'da A vni Efendi 
mahallesinde on numrolu haneden bi' l-ihrac Beşik
taş'da Köyiçi'nde Rum kilisesi karşusında otuz bir 
nurnrolu haneye cereyan itmek üzre senevi on beş 
guruş icare-i müeccele tahsisle zabt u tasarrufını ha
vi muma ileyh Hoca Kirkor yedine virilen sened 
kayd olındı. 

Fı ı Eylül sene [ ı 2]87 [ 1 3  Eylül ı 87 1] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Ermeni 
milletinden Nersisyan Kirkor Efendi veled-i Ner
sis'ün fevtiyle ma-i mezkur adiyen Anita ve Virgine 
ve Tönik(?)'e intikali icra kılındukdan sonra diyar-ı 
aharda bulınan Tönik(?) ve Virgine'nün hisselerini 
taraflarından alıara ferağa iki kıt 'a  vekaletname ile 
vekilieri merküme Anita bi'l-veka.le ve kendüsine 
aid olan hisseyi bi' l-asale tebe'a-i Devlet-i aliyyeden 
ve Rfım milletinden Beşiktaş'da mukTın Simyon E
fendi Senyöresoğlı(?) zevcesi Olabetya(?) bint-i 
Y ordan'a ferağ. 

Fi 4 Teşrin-i evvel sene [ 1]3  17  [ 1  7 Ekim ı 90l ]  

1616213 Hüseyin Hasib Beyefendi 'nin Fındıklı 'da
ki evine bağlı Mihrişah Valide Sultan vakfına ait 
yarım masura suyu Beşiktaş 'daki evine bağlanmak 
üzere Said Paşa yaferağ ettiğine dair. 

3 1 1  

1616212 
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BOÖAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

[Derkenar] Esas kaydı Taksim'de81 hıdroetinde 
üçünci varakda aldığı şerh virildi. 

Fındıklı'da Molla Çelebi mahallesinde Dolmabağçe 
caddesinde seksen iki nurnrolu hane demnma cari 
merhume Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Beğoğlı mutasar
rıfı Hüseyin Hasib Beğefendi hazretleri mutasarrıf 
aldığı ma-i lezizi mecra-yı kadiminden bi'l-ihrac 
Beşiktaş'da Yenimahalle'de Posta caddesinde kırk 
nurnrolu haneye cereyan itmek üzre on dokuz aded 
lira-yı Osmani'ye Sertabib-i hazret-i şehriyari Ferik 
sa 'adetlü Sa 'id Paşa hazretleri uhdesine ferağ. 

Fi 29 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 1 9  [ l l Ocak 1 904] 

1 6/6311 Osman Paşa 'dan varisierine intikal eden 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir buçuk ma
sura suyun varisieri tarafından padişaha ferağ e
dildiğine dair. 

Mabeyn-i hümayun müşirliğinde bulınmış olan Os
man Paşa'nun mübaya 'ası ferman buyurılan hanele
riyle sahilhanesinün takdim alınan senedieri usUl ve 
nizamına tevfikan veresesinün ferağı ile tanzim 
ebed82 olmadığından bedelat-ı mukarreresi bi ' t-tesvi
ye senedatınun usUl ve nizarnı dairesinde tanzim ve 
takdimi şeref-sudur buyurılan irade-i seniyye-i haz
ret-i hilafet-penahi icab-ı alisinden aldığı Mabeyn-i 
hümayun başkitabet-i celilesinden ba tezkire-i 
hususiyye iş 'ar ve bükm-i münifi Maliyye nezaret-i 
celilesine de tebliğ ve izbar kılınmış olmağla ber 
manttik-ı ernr ü ferman-ı hümayun-ı şahane 
muktezasınun ifası şeref-varid olan fi 6 Eylül sene 
[ 1 ]322 tarihlü ve iki yüz on sekiz nurnrolu tezkire-i 
samiyede iş 'ar buyurılmış ve Hazine-i hassa-i şaha
neden mürsel harita ve kuyudlara bi't-tatbik 
Beşiktaş'da Cihannüma mahallesinde Serencebeğ 
yokuşında otuz altı ve kırk nurnrolu Beğzade 
el-Hacc Mehmed Ağa ve Gümrük katibi İbrahim 
Efendi ve Ağribazi Ahmed Ağa ve merhume 
Bezmialem Valide Sultan ve Bağçevanzade el-Hacc 
Mehmed Emin Efendi ve el-Hacc İbrahim Ağa 

81 Taksim 
82 "ebed" fazladır. 
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evlildınun eviadına meşrfita vakflardan olmak ve 
el-H�kc İbrahim Ağa vakfından olan kısmı tevs1'-i 
intikallü ve kusur vakflardan bulınan mahalli biHa83 
tevs1 ' bulınmak üzre bir hudfid dahilinde müştemi
lat-ı ma'lfimeyi hav1 ma'a bağçe konak ile ayruca 
arsa ve ahur ve konak derfinına cari Mihrişah Valide 
Sultan vakfından nısf masura ma-i lez1zün evkaf-ı 
mezkfireden el-Hacc Mehmed Emin Efendi ve 
el-Hacc İbrahim Ağa vakflarından otuz altı numrolu 
mahalli Fatıma Zatıgül Hanım'un ve kusurları Os
man Paşa'nun ve Bağçevanzacte Mehmed Efendi 
ibn-i Ahmed Ağa mektebi vakfından otuz dört 
numrolu kezalik bir hudfid dahilinde ma'a bağçe 
diğer konak Fatıma Zatıgül Hanım'un ve Şeyhülis
lam Veliyyüdd!n Efendizade Mehmed Eınln Efendi 
vakfından mezkur Serencebeğ yokuşında kırk yedi 
ve kırk dokuz numrolu kezalik bir hudfid dahilinde 
ma' a müştemilat diğer bir bab konak ile Cihannüma 
mahallesinde Yalı ve Bakkal zokağında ve Çırağan 
caddesinde bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve 
sekiz ve on ve on dört ve on altı ve on sekiz ve 
yiğirmi dört ve yiğirrni yedi numrolu ma'a rıhtım 
müşterilllat-ı sairesi84 havı sahilhane ve derfinına cari 
Mihrişah Valide Sultan vakfından bir masura ma-i 
lez!z Osman Paşa'nun uhdelerinde bulındığı anlaşıl
mış ve bedel-i ferağ olan yiğirrni beş bin aded lira-yı 
Osman!'den Kemaledd!n'[e] (?) aid beş bin lira-yı 
Osman! bankada hıfz ve tenrniye olmacağı cihetle 
bedel-i baki yiğirmi bin aded lira-yı Osman! muka
bilinde mfima ileyha Zatıgül Hanım ve müteveffa-yı 
müşarun ileyhün mahdfimı Nilreddin Paşa ve Cemal 
Beğefendi ve Hüseyin Beğ'ün ferağlarından uhde-i 
seniyye-i cenab-ı hilafet-penah!ye fi 1 8  Teşrin-i san! 
sene [ 1 ]322 tarihinde ferağı icra ve senedatı takdim 
idiimiş oldığı Senedat idaresinden bildirilmiş 
olmağla işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 8  Teşrin-i sanı sene [ 1 ]323 [ 1  Aralık 1 907] 

16/63/2 Cemile Hanım 'dan varisine intikal eden 
Beşiktaş 'daki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait yanm masura suyun daha sonra muh
telif kişilerin eline geçtiğine dair. 

83 biH1 
84 müştemilat-ı saireyi 

3 1 3  
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16/63/3a 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Merhı1me ve mağfı1run lehfi cennet-mekan Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şe
nflerinden Beşiktaş'da Abbas Ağa cami ' [i] kurbında 
kain Sermusahib-i hazret-i şehriyan Sa'id Efendi 
zevcesi Cemile Hanım hanesine cari nısf masura 
ma-i lezizi bu kerre Cemile Hanım'un vukü'-ı vefa
tıyla terk eylediği bir nefer mahdı1rnı Ahmed Beğ'e 
ve Ahmed Beğ'ün dahi vefatıyla terk eylediği üç 
nefer evladından Şemseddin ve Ziyaeddin ve Yaver 
beğlere ve Yaver Beğ'ün vukü' -ı vefatıyla bir nefer 
kerimesi Sabiha Hanım'a intikali lazım gelmiş 
olmağla Şemseddin ve Ziyaeddin beğlerle Sabiha 
Hanım'a ba'de ' l-intikal mutasarrıf oldukları nısf ma
sura ma-i lezizi hüsn-i rıza ve muvafakatlarıyla 
yiğirrni aded lira-yı Osmani bedel mukabelesinde 
Pangaltı'da Mekteb-i harbiyye karşusındaki Yeni 
çinilihammam'a cereyan itmek üzre mezkı1r harn
ınam mutasarrıfı Nişantaşı'nda sakin aslıab-ı emlak
den Ali Beğ ibn-i Mehmed Sa'deddin uhdesine 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile kayd 
o lındı. 

Fı 7 Mart sene [ 1 ] 328 [20 Mart 1 9 12] 

Beğoğlı defter-i cedidün yiğirrni iki sahifesine nakl 
i dildi. 

Fı 7 Mart sene [ 1 ]328 [20 Mart 1 9 12] 

16163/3 Seyyid Mehmed Efendi 'nin Nlihrişah Va
lide Sultan vakfından kiraladığı yanm masura su
yu Beşiktaş 'da Yahya Efendi türbesi civannda 
yaptırdığı çeşmeye bağZatlığına dair. 

Ber veeh-i tahtir-i hurı1f oldur ki : 
Ber veeh-i te'bid mütevellisi oldığum medine-i mü
nevvere-i Hazret-i Ebi Eyyı1b-i Ensari ve85 radıye 
[anhu] ' l-bari civarında medfı1n merhı1me ve mağfı1-
run leha Mihrişah Valide Sultan tabe seraha 
hazretlerinün evkafı musakkafatından olup vakıfe-i 
müşarun ileyhfinun tab'-ı  rnekarİmleri daima hayrata 
mail ve kaffe-i cihana sail oldığına(?) mebni Galata 
ve Tophane-i amire ve Beşiktaş ve o havalide bulı-

85 "ve" fazladır. 
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bul bendinde dahi kıllet(?) nümayan olur ise külli 
i 'anet ve Astane sekenesi dahi muğterik-ı balır-ı atı-
fetleri olmak niyyet-i halisasıyla hudavendigar-ı 
esbak-ı müşarun ileyhün bend-i merkumları civarın-
da Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde dev-
letlü müşarun ileyhanun müceddeden bend-i keblr 
bina ve inşa ve ma-i lezlzini Sultan Mahmud Han-ı 
Gazi mecrasına ilhak ve icra buyurmalarıyla ancak 
Sultan Mahmud Han bendi mecraları dik ve bu ci-
hetle maı kalil aldığından hudavendigar-ı esbak 
merhum Sultan Selim Han hazretleri bend-i mer-
kürndan Beğoğlı nam mahallde vakı' makseme ge-
lince mefriiş olan kanavat-ı atıka-i medikayı 
külliyyen tecdld ve tevsl' huyurup hudavendigar-ı 
esbak-ı müşarun ileyhün mu'ayyenat-ı kadimesi olan 
on altı lüle ma-i lezlzi üzerine merhum-ı müşarun 
ileyhanun kendi ma-i lezlzlerinden iki lüle dahi 
zammıyla on sekiz lüleye iblağ huyurup salifü'z-zikr 
on sekiz lüleden ma 'ada cereyan iden ma-i lezlzün 
fazlası her ne mikdar ise merhume-i müşarun 
ileyhanun vakf-ı şerifleri miyahı idüği ve vakf-ı şe-
riflerinden olan miyah-ı merkürneyi di[le]dükleri 
mahallere i ' ta buyurmaları vakfıyye-i ma 'm Gl un 
bihalarında ve aklamda ve Sultan Mahmud Han-ı 
Gazi vakfı ve su nazırı defterlerinde mukayyed ve 
meşriit ve meşriih olmağla ancak yirinden bulındığı 
mahallere i ' ta olman miyah-ı merkürneden Yahya 
Efendi civarında hacegan-ı Divan-ı hümayiindan 
sabıka Tophane-i amire nazırı atufetlü es-Seyyid 
Mehmed Efendi hazretlerinün sahilhanelerine cari 
nısf masura ma-i lezlzini merhum Yahya Efendi haz-
rederin ün türbe-i şerlfleri civarında hasbeten li'llahi 
te'ala bina ve inşa huyurdukları çeşmelerine beher 
şehr on beş akçe icare [ile] i cra huyurup ve icare-i 
mezkure beher sene vakt ü zemanıyla türbediir her 
kim olursa canib-i vakfa eda VÜ teslim eylemek üzre 
taraf-ı vakfdan başkaca cedid temessüke talib ve 
ragıb olmakla salifü'z-zikr nısf masura ma-i lezlzün 
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senevi ta 'yin olman yüz seksen akçe mukata 'ası siH 
be sal türbedar olanlardan canib-i vakfa eda vü tes
lim eyleyüp zikr olman nısf masura ma-i leziz çeş
me-i mezkura İcrasına taraf-ı ahardan tarafından86 
mani ' ve müzahim olmaya. 

Tahriren fi ' l-yevmi' t-tasi '  şehr-i 
Şa'banü' l-mu'azzam sene seb 'a 

[9 Şa'ban sene 1 307](?) [30 Mart 1 890] 

Seyyid el-Hacc(?) Mehmed Arif ( . . .  ) şehriyari ( . . .  ) 

Der hıdmet-i Ortaköy 

1 617511 Sarraf Rafael'den varisierine intikal eden 
Ortaköy 'deki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait bir buçuk masura suyun varisieri tara
fından anneleri Sara 'ya ferağ e dildiğine dair. 

[Derkenar] Katması Arabacıoğlı mandırası deresin
de oldığı. 

[Derkenar] Mesfure Sara nasranıyyenün işbu bir 
buçuk masura ma-i lezizden başka diğer bir çuvaldız 
ma-i lezizi dahi olmağla zeylinde muharrerdür. 

Cennet-mekan merhume Mihrişah Sultan tabet 
seraha hazretlerinün ma-i lezizinden merhum Sultan 
Mahmud Han hazretlerinün tarikına mülhak katma 
sulardan hamiş-i temessükde mastur kanavatma 
tebe'iyyetle beher şehr altmış akçe icare-i müecce
lelü bir buçuk masura ma-i lezize iki kıt 'a  temessük 
mantukınca mutasamf olan Sarraf Rafael veled-i 
Şamanto yehudi halik olup ma-i mezkur kebir oğlı 
Hayim ve kebire kızları Rahil ve Sol ve sağTr oğulla
n Y asef ve İl ya ve sağTre kızlan Le ya ve Es ter işbu 
yedi nefer evladlarına ba'de'l-intikal sağiranun ba 
hüccet-i şer'iyye vasileri Yasef veled-i Avram 
yehudi tarafından sağiranun hisselerini alıara ferağa 
kıbel-i şer'den ba hüccet-i şer'iyye me'zun olan 
Mirzahi veled-i Avram yehudi bi' l-vekale ve mer
sumun Hayim ve Rahil ve Sol taraflarından Y asef 
veled-i Mirzahi ve İlya ve Kaspar Bazergan(?) 
yehı1diler ihbarlanyla vekil olan mersı1m Mirzahi 

86 "tarafı" fazladır. 
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veled-i A vram yehüdi kebidinun hisselerini dahi 
bi'l-vekale analan Sara bint-i Yasef yehfidiye fera
gat ve kasr-ı yed itmeğle mesffire Sara bint-i Yasef 
yehüdinün zabt u tasarrufına izn virilüp defter-i 
vakf-ı şerifde bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkfir 
uhdesine kayd ve kadimi vechile Ortaköy'de vakı' 
hanesine cereyan itmek [üzre] hamiş-i temessüke 
kayd olınmağla işbu mahalle dahi şerh virildi. 

Fi ı 5  Za sene ı 254 [30 Ocak ı 839] 

16175/2 Sarraf Rafae/'den varisierine intikal eden 
Ortaköy 'deki evine bağlı Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa vakfına ait bir çuvaldız suyun varisieri tara
fından anneleri Sara ya ferağ edildiğine dair 

[Der kenar] Mesffire Sara nasraniyyenün işbu bir 
çuvaldız ma-i lezizden başka diğer bir buçuk masura 
ma-i lezizi dahi olmağla balada mukayyeddür. 

Vezir-i a 'zam-ı esbak Merzifoni Kara Mustafa Paşa 
tabe serahun evkaf-ı şerifi musakkafatından Gala
ta'ya muzafe Ortaköy'de Defterdar İbrahim Paşa ma
hallesinde vakı' beher şehr otuz akçe icarelü bir çu
valdız ma-i lezize mutasarrıf olan Rafayel veled-i 
Şamanto mürd olup kebir oğlı Hayim ve kebire kızı 
Rahil ve sağir oğullan Yasef ve İlya ve sağTre kızı 
Leya ve Ester nam beş nefer eviadiarına ba'de'l-inti
kal canib-i vakfda hıfz olmmak üzre evkaf-ı hüma
yfin müfettişi faziletlü beğefendi hazretleri tarafın
dan virilen hüccet-i şer' iyye mücebince sağirfin-ı 
mersfimfinun [vasiyy-i] mansubeleri ve halik-i mes
ffirun yazıcısı Yasef veled-i A vram yehfidi tarafın
dan İsma'il Ağa ibn-i Hüseyin ve Feyzullah Ağa 
ibn-i Süleyman kirnesneler şehadetleriyle Mirzahi 
veled-i A vram yehüdi sağirfin-ı mezbürfinun hissele
rini bi' l-vekale ve mersfiman Hayim ve Rahil dahi 
babalarından müntakıl hisselerini bi' l-asale nzala
rıyla anaları Sara bint-i Yasef nasraniyyeye ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i mezkfir 
defter-i vakf-ı şerifde mesffire Sara'nun uhdesine 
kayd alındığı işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 1 3  Ca sene [ ı  ]254 [ 4 Ağustos ı 83 8] 
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16175/3 Osman Klimil Beyefendi 'nin Mihrişah 
Valide Sultan vakfından kiraladığı bir masura su
yun daha sonra Neyyire Hanım 'ın eline geçtiğine 
dair. 

Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün Bağçe karyesi 
civarında Arabacıoğlı mandırası deresi nam malıall
de bina ve inşa buyurmış oldukları bend-i cedid'den 
bir masura ma-i leziz devletlü Osman Kamil Beğe
fendi hazretlerine i'car olınmağla virilen temessük 
kayd olındı. 

Fı 23 C sene [ 1 ]253 [24 Eylül 1 837] 

Neyyir[ e] Hanım üzerine. 
Fı 1 5  Muharrem sene 1279 [ 1 2  Temmuz 1 862] 

1617514 Ortaköy sakinlerinden Gülriz Hanım 'ın 
vefatıyla malılul kalan Mihrişah Valide Sultan 
vakfina ait bir masura suyun mezat sonucu Me/ı
med Sadık Efendi 'nin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Ağa-yı müşarun ileyhün işbu bir masura 
ma-i lezizden başka nısf masura ma-i lezizi dahi o
lup zeylde muharrer olmağla şerh virildi. 

Ortaköy kurbında sahilhaneye cari Mihrişah Valide 
Sultan aliyyetü' ş-şan hazretlerinün bendieri ma-i 
lezizinden bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Gülriz Hanım bila veled müteveffiye olup ma-i le
ziz-i mezkfir mahlfil ve canib-i vakf-ı şerife raci' 
olmağla ba kaime lede 'l-müzayede iki yüz elli guruş 
mu 'accele ile Hazine-i hümayfin kethudası devletlü 
Mehmed Sadık Efendi hazretlerinün uhdelerinde 
karar itmeğle ağa-yı müşarun ileyh hazretlerinün 
uhdelerine kayd olınmış olmağla hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

Fi 20 Ca sene [ 1 ]253 [22 Ağustos 1 837] 

1617611 Hüsn Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Valide (Saliha) Sultan vakfina ait yarım masura 
suyu Mehmed Sadık Efendi'ye ferağ ettiğine dair. 
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[Derkenar] Ağa-yı m uma ileyhün işbu nısf masura 
ma-i lez!zden başka bir masura dahi ma-i lez!zi olup 
balada mukayyed olmağla şerh virildi. 

Valide Sultan aliyyetü' ş-şan hazretlerinün bendieri 
ma-i lez!zinden nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıf 
olan Hüsn Hanım ibnet-i Abdullah mutasarrıf oldığı 
nısf masura ma-i lez!z-i mezkfirı hüsn-i rızasıyla 
Hazine-i hümayı1n kethudası devletlü Mehmed Sa
dık Efendi hazretlerine feragat ve kasr-ı yed itmeğle 
ağa-yı mfima ileyh hazretlerinün uhde-i devletlerine 
kayd olınmış olmağla hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı 27 Ra sene [ 1 ]254 [20 Haziran 1 838] 

16/76/2 Artin ve Partamyos efendilerin Sultan Il. 
Mahmud Han vakfından kiraladıkları bir masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sanı aleyhi 'r-rahmetü' l-bari hazretlerinün ih
yasına muvaffak oldukları Bend-i cedid'leri fazla
sından olarak Mabeyn-i hümayı1n sa'atcileri Artin 
veled-i Agopcan ve Partamyas veled-i Agopcan 
zirnınller hanelerine cereyan itmek üzre bir masura 
ma-i lez!zün inayet ve ihsan buyurılınasını istid'a ve 
istirham eylemiş olduklarından keyfiyyet hak-i pay-i 
hümayfin-ı hazret-i mülfikaneden bi' l-istizan ol 
mikdar mu 'accele ile mersfiman bir masura ma-i 
lez!z inayet ve ihsan buyurılınası husfisına irade-i 
ihsan-acte-i hazret-i şehen-şahi şeref-sünfih ve sudtir 
buyurılmış ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezku
ra beher şehr altmış akçe i care-i müeccele ta 'yin ve 
tahsis kılınarak zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 8 Receb sene 1259 [5 Ağustos 1 843] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıflin olan mezburan 
Partamyas ve Artin'den ancak mezbfir Partamyas 
mutasarrıf oldığı nısf hissesini işbu temessükden 
bi' l-ifraz diğer haneye cereyan itmek üzre yedi bin 
beş yüz guruş mu'accele ile alıara ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkfi
reye senevi müceddeden on beş guruş icare-i müec-
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ce le ta' yini nizarnından bulındı ğı Evkaf varidatından 
derkenar olınrnış olrnağla ol vechile nısf hisse ma-i 
rnezküreye senevi on beş guruş icare-i rnüeccele 
takdiriyle başkaca bir kıt 'a ternessük i ' ta olınup 
rna'ada nısf masura ma-i leziz-i mezkılr icare-i 
kadimesi olan şehriyye altmış akçe icare-i müeccele 
ve işbu ternessükle rnezbılr Artin uhdesinde ibka 
olmdığı şerh virildi. 
Fi 6 Receb sene [ 1 ]283 [ 14 Kasım 1 866] ve fi 2 Teş

rin-i sani sene [ 1 ]282 [ 1 4  Kasım 1 866] 

Nısf masura ma-i lezize rnutasarrıf olan Sa'atcibaşı 
Artin Efendi fevt olup ma-i mezkılr iki nefer kebir 
ve kebire eviadı Mahkeme-i ticaret birinci a 'za
sından Yosefyan Dikran Efendi [ve] Vartohi Kadın'a 
adiyen intikal itrneğle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkılr mecra-yı kadirni olan Palanka soka
ğında yiğirmi dokuz nurnrolu arsadan bi ' l-ihrac yine 
karye-i rnezkılrede Pişrnişoğlı sokağında bir numro 
ile rnurakkam haneye cereyan itmek üzre eviad-ı 
ınılma ileyhirnanun intikiilen uhdelerine kayd olma
rak zabt u tasarruflarını havi virilen sened-i hakani 
kayd olındı. 

Fi 6 Şubat sene [ 1 2]93 [ 1 8  Şubat 1 878] 

Nısf masura ma-i lezize rnutasarrıf olan Artin Efendi 
fevt olup ma-i rnezkür iki nefer eviadı Yosefyan 
Dikran Efendi ve Vartohi Kadın'a ba'de' l-intikal 
ınılma ileyh Dikran Efendi bila veled vefat idüp 
Vartohi Kadın hissesini mecra-yı kadirninden 
bi' l-ihrac Beşiktaş zabıtasına rne'rnılr yaveran-ı haz
ret-i şehriyariden atı1fetlü Vasıf Paşa hazretlerine 
kat' iyyen ferağ. 

Fi 6 Mart sene [ 1]324 [ 1 9  Mart 1908] 
Sened-i hakani tarihi fi 2 Mayıs sene [ 1 ]324 [ 1 5  

Mayıs 1908] 

1617613 Dört kardeşin Mehmed Tevfik Beyefen
di'ye ferağ ettikleri Defterdar burnundaki sahilha
neye bağlı Mihrişah Valide Sultan vakfına ait bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 
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Merhôme ve mağfôrun leha cennet-mekan fir
devs-aşiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün müceddeden bina ve ihya huyurdukları 
bend-i kebiri ma-i tezizinden hamiş-i temessükde 
muharrer be her şehr altmış akçe icare-i müeccele bir 
masura ma-i lezize mutasamfôn olan Mehmed Raif 
Efendi ve Hadice Hanım ve Ayişe Hanım ve Musta
fa Fehmi Efendi ma-i leziz-i mezkôrı hüsn-i nzala
rıyla faziletlü semahatlü Mehmed Tevfik Beğefendi 
hazretlerine ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle kadimi 
vechile ma-i leziz-i mezkôr Defterdar bumında kain 
sahilhane-i mezkôra icra olmmak üzre hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi gurre-i Za sene 1260 [ 1 2  Kasım 1 844] 

Hamiş-i temessükde muharrer bir masura ma-i lezize 
mutasamf olan môma ileyh Mehmed Tevfik Beğ 
vefat idüp ma-i mezkôr kebir mahdômları es-Seyyid 
Ömer Refik ve es-Seyyid Mehmed İzzet beğler ile 
kebire kerimeleri Fatımatüzzehra ve Ayişe ve sağlre 
kerimeleri Saliha ve Refi'a hanımiara eslasen 
ba'de' l-intikal eviad-ı ınılma ileyhimden es-Seyyid 
Ömer Refik Beğ dahi vefat idüp südüs hissesi kebir 
mahdômları es-Seyyid Ahmed Nazif ve es-Seyyid 
İs ma 'il Halid beğler ile sağir mahdômı es-Seyyid Ali 
Rıza Beğ ile ve87 sağlre kerimesi Şerife Atıyyetullah 
Hanım'a ba 'de ' l-intikal ınılma ileyhimden Saliha 
Hanım dahi bila veled müteveffiye olup ma-i mez
kôrda olan südüs hissesi mahlôlen canib-i vakf-ı şe
rife aid ve raci ' olara[k] hisse-i mahlôlenün icarı 
kaimesinün tanzimi der-dest icra bulınrnış ancak 
sağire-i ınılma ileyha Refi'a Hanım'un hemşiresi ve 
tesviye-i umôrına vasiyy-i mansubesi môma ileyha 
Şerife Fatımatüzzehra Hanım ve sağiran-ı ınılma 
ileyha es-Seyyid Ali Rıza Beğ ve Şerife Atıyyetullah 
Hanım'un dahi valideleri ve tesviye-i umôrlanna 
vasiyy-i muhtareleri Şerife Emine Enise Hanım 
bint-i es-Seyyid el-Hacc Ahmed Reşid Efendi 
taraflanndan vekil-i müseccel-i şer'ileri müderrisin-i 
kirarndan mekremetlü es-Seyyid Hafız Mehmed Atai 
Efendi ibn-i el-Hacc Yusuf sığar-ı ınılma ileyhimün 
hisselerini bi' l-vekale ve kibar-ı môma ileyhimden 
Fatımatüzzehra ve Ayişe hanımlar taraflarından dahi 
hisselerini ferağa vekilieri kezalik ınılma ileyh Atai 

87 "ve" fazladır. 
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Efendi bi' l-vekale ve mfima ileyhimden Mehmed 
İzzet Beğ tarafından dahi ba hüccet-i şer' iyye 
kezalik ferağa veklli mfima ileyh Ata! Efendi 
bi ' l-vekale gayr-i ez hisse-i mahlfile ma-i mezkfirı 
ilerüde irae ideceği mahalle cereyan itmek üzre 
Göçebezade(?) sa 'adetlü Agop Efendi zevcesi El ize 
bint-i İstefan'a on iki bin beş yüz guruşa kat'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile bir masura 
ma-i leziz-i mezkfirun altı hisse i 'tibariyle beş hisse
si senevi otuz guruş icare-i müeccele ile mezbfire 
Elize bint-i İstefa[n] uhdesine kayd olınup işbu ma
halle şerh virildi . 

Fı 4 Ca sene [ 1 ]289 [ 1 0  Temmuz 1 872] ve fi 27 
Temmuz sene [ 1 2]88 [8 Ağustos 1 872] 

Bir masura ma-i lezizün altı hisse i 'tibariyle bir his
sesine mutasamfe olan Saliha Hanım bila veled 
müteveffiye olup bir hisse-i mezkfiresi mahlfilen 
canib-i vakf-ı müşarun ileyhaya ai d ve raci ' olmağla 
ba kaime-i mezad lede' l-müzayede iki bin beş yüz 
guruş mu'accele ile tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Ka
tolik milletinden Göçebeoğlı(?) Agop zevcesi İlize 
bint-i İstifan uhdesinde karar idüp ba defter-i arz 
bi' l-istizan ol babda müte'allık buyurılan irade-i 
seniyye-i hazret-i şehriyari manilik-ı münifi üzre 
meblağ-ı mu' accele-i mezkfirdan rüsfimat-ı adiyesi 
bi 'l-ifraz kusfirı fi 14 Haziran sene [ 1 2]88 tarihiyle 
teslim-i hazine kılındığı kaimesi üzerine Sergi'den 
sürhle fürfi-nihade ve Tahsilat'dan işaret kılınmış 
aldığından bir hisse-i mezkilr mezbfire İlize uhdesi
ne icar olınarak ol dahi isticar ve kabul itmeğle 
bi'n-nezare zabt u tasarrufına izn virilüp mukaddem 
beş ve bu defa bir hisse ki cem'an altı ya'ni bütün 
bir masura ma-i leziz icare-i mezkilresiyle defter-i 
vakf-ı müşarun ileyhada uhdesine kayd olmdığı şerh 
virildi . 

Fı 19  M sene [ 1 ]290 [ 1 8  Mart 1 873] ve fi 6 Mart 
sene [ 1 2]89 [ 1 8  Mart 1 873] 

1617614 Altı kişinin Ortaköy sakinlerinden Flora 
Hanım 'a ferağ ettikleri Mihrişah Va/ide Sultan 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra Ebru 
Hanım 'ın eline geçtiğine dair. 
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Merhfıme ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
tabe seraha hazretlerinün bina ve ihyasına muvaffak 
oldukları Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı man
dırası nam mahallde vakı' bend-i kebirleri ma-i lezi
zinden bir kıt'a temessük mantfıkınca beher şehr 
otuz akçe icarelü bir masura ma-i lezizün nısfına 
mutasarrıflar olan Saltana bint-i Radka nasraniyye 
ve Samuel ve Yako ve Hayim ve Vira nasraniyyeler 
ve Simenha bint-i Salamon nasraniyye taraflarından 
Hüseyin Ağa bin Mustaffi ve Osman Ağa bin Hasan 
ihbarlarıyla vekili olan Hasan Ağa bin İsma'll 
bi' l-vekale nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı atik 
temessükinden bi ' l-ifraz ve Devlet-i aliyye 
re'ayasından millet-i Yehfidiyandan Flora bint-i 
Badaba'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle bu sfıretde nısf 
masura ma-i mezkfir mesfı1rfınun kasr-ı yedierinden 
mersfime Flora bint-i Bodaba nasraniyyenün Orta
köy'de hanesine icra olmmak üzre virilen cedid 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı gurre-i Muharrem sene 1263 [20 Aralık 1 846] 

Şehriyye on beş akçe i care-i müeccelelü nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan millet-i Yehfidiyandan 
Flora bint-i Bodaba nasraniyye mutasarrıfe oldığı 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı kendi rızasıyla 
re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden Ermeni milletinden 
aldığını natık milleti tarafından mevrfıd memhfır ilm 
ü haber mfıcebince sarraf esnafından Kigork zimmi 
zevcesi Ebru bint-i Rakes nasraniyyeye Ortaköy'de 
dilediği mahalle cereyan itınek üzre virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 5 C sene 1 266 [ 1 8  Nisan 1 850] 
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Abbas Ağa cilmi ' i  (Beşiktaş), 286, 288, 3 14.Bkz. cami' 
Abbas Ağa mahallesi (Beşiktaş), 1 4, 1 03, 1 62, 1 86, 1 88, 

195, 197, 224, 237, 240, 241 , 250, 253, 255, 269, 272, 
273, 278, 280, 283.Bkz. mahalle.Bkz. mahalle 

Abbas Ağa sokağı (Beşiktaş), 1 62, 250, 283.Bkz. 
sokak.Bkz. sokak 

ABDULLAH Efendi (Maliye hazinesi sergi muhasebesi 
refik-i evve1i), 26 

ABDULLAH Efendi (Matbah-ı amire müdürü), 1 66, 1 67 
ABDULLAH Hakkı Efendi (Teşrifat odası ikiinci 

müliizımıi), 292 
ABDÜLAZIZ Hiin, 263 , 265 
ABDÜLHAMID Beğefendi, Seyyid (Mabeyn-i hümayun 

Maruzat müdürü), 1 9  
ABDÜLHAMID Efendi, es-Seyyid (Maruzat-ı rikab 

memuru), 20 
ABRAHAM (Hayriye tüccarı), 8 1  
ABRAHAM Paşa (Meclis-i ayan üyesi), 1 3 3  
Acı Bedros hanesi (Yenikapı), 50.Bkz. hiine 
Acıçeşme, 28 1 ,  292.Bkz. çeşme 
Acıçeşme (Beşiktaş), 244.Bkz. çeşme 
Acıçeşme sokağı (Beşiktaş), 1 7 1 ,  209, 282.Bkz. sokak. Bkz. 

sokak.Bkz. sokak 
Ada sokağı (Tophane), 272.Bkz. sokak 
ADiLE Sultan, 1 64 
ağa: İstanbul -sı, 9, 32 
Ağa ciimi ' i  (Beyoğlu), 23 ,  53, 54, 56 ,  57,  61 ,  80, 87,  97.Bkz. 

dlmi ' 
Ağa cami' i mahallesi (Beyoğlu), 3 8, 2 1 2.Bkz. mahalle 
Ağa ciimi'i  teriizOsı (Beyoğlu), 87.Bkz. teriizO 
Ağa hammilını (Beyoğlu), 84, 1 0 1 ,  1 36, 2 13 .Bkz. hammiim 
Ağa hammilını (Tophane), 1 35.Bkz. hammiim 
Ağacık İbriih!m Ağa arsası, 1 5, 1 56.Bkz. arsa 
Ahkiim-ı adliyye, 27 
AHMED Ağa (EnderOn-ı hümiiyOn sofalılarından), 280 
AHMED Beğefendi (Miibeyn-i hümiiyOn müdürü), 274 
AHMED Behcet Efendi (Hacegan-ı Divan-ı hümayundan), 

85 
AHMED Ceviid Paşa (Sadrazam), 296, 299, 300 
Ahmed Efendi hanesi (Kabataş), 14.Bkz. hiine 
AHMED Efendi, el-Hiicc (Hacegan-ı Divan-ı hümayundan), 

1 4  
AHMED Galib, es-Seyyid, el-Hiicc (Su nazırı), 5 1  

AHMED Kemal Efendi (Padişah kütüphanecisi), 52 
AHMED Muhlis Paşa, Hacı (Ferlk), 272 
Ahmed NazifEfendi sahilhanesi (Beşiktaş), 1 63 .Bkz. 

sahilhane 
AHMED Nazif Efendi, Safiiyizade (Adapazarı muhassılı), 

1 63 
AHMED Nec!b Paşa (Musika-i hümiiyOn m!rliviisı, ferlki), 

29 1 , 295, 298, 299 
AHMED Paşa (İstihkam ve İtfaiyye alayları mirlivası), 52 
Ahmed Paşa hanesi (Tophane), 3 8.Bkz. hane 
AHMED Riişid (Musika-i hümiiyOn kolağalarından), 284 
AHMED Riitib Paşa, Fer!k (Teftiş-i askeri komisyonı üyesi), 

27 1 
Ahmed Reş!d Beğ hanesi (Beşiktaş), 1 98.Bkz. hane 
AHMED Ri fat Efendi (Mümeyyiz, Hacegan-ı Divan-ı 

hümayundan), 30 
AHMED Viisıf Beğ (Maarif nezareti katiplerinden), 4 
AHMED Zlver Efendi (Evkaf-ı hümiiyOn nazırı), 248 
AKİF Paşa (Selanik valisi), 86 
alay: İstihkiim -ı, 52; İtfiiiyye -ı, 52 
ALI Ağa (Çırağan suyolcusu), 292 
ALI Ağa (İstanbul ağası), 9, 32 
ALI Ağa (Taksim bölükbaşısı), 63, 70, 77 
ALI Ağa (Taksim suyolcusu), 23 
ALI Diiniş Beğefendi (Petersburg sefiireti başkatibi), 262 
ALI Efendi, es-Seyyid el-Hiicc (Küçükçekmece imamı), 54 
ALI Paşa (Bitlis kumandanı), 275 
ALI Paşa (Tersane-i amire reisi), 58 
Almanya devleti tebe'ası, 270.Bkz. tebe'a 
Almanya sefarethanesine, 1 2 1  
Altıncı daire, 1 94; - virgü kalemi, 1 53.Bkz. kalem 
Amed! odası, 84, 1 37.Bkz. oda; - hulefiisı, 84, 1 37.Bkz. 

hulefa 
Amedi-i Divan-ı hümiiyOn hulefiisı, 77, 209, 260.Bkz. 

hulefa.Bkz. huleffi 
anb5.r: Mekteb-i tıbbiyye ecza -ı, 80 
ANDON (Yazıcı), 8 1  
ANTUV AN Alyon (Fransa tüccarından), 63 
Arab cami ' i  (Galata), 1 53 , 22 1 ,  235.Bkz. cami '  
Arab cami'i mahallesi (Galata), 221 ,  235 .Bkz. mahalle 
Arab iskelesi (Beşiktaş), 1 5, 1 57.Bkz. iskele; - hammiimı, 

15 ,  157, 232, 236.Bkz. harnınarn 
Arabacıoğlı mandırası (Bahçeköy), 323.Bkz. mandıra 
Arabacıoğlı mandırası (Büyükdere, Bahçeköy), 1, 2, 6, 7, 1 2, 

1 50, 1 97, 2 1 2, 229, 248, 255; - deresi, 1 3 ,  14, 1 6, 17 ,  22, 
49, 55, 58, 6 1 , 62, 65, 66, 67, 77, 79, 80, 1 38, 1 48, 1 55, 
1 59, 1 62, 190, 208, 225 

Arabacıoğlı mandırası deresi (Bahçeköy), 286, 287, 288, 290, 
3 15, 3 1 6, 3 1 8.Bkz. dere 

ARİF Efendi ( Serasker Halil Ri fat Paşa kethudası, 
hacegandan), 2 

Arif Efendi hiinesi (Fındıklı), 2.Bkz. hane 
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ARiF Paşa (Basra valisi), 284 
ARiF Paşa (Ferlk, tabip), 20, 242, 243 
Arnabudköyi, ! .Bkz. köy 
arsa: Ağacık İbrahim Ağa -sı, 1 5, 1 56 
Arslan ağzı teriizfısı (Beyoğlu), 22, 72.Bkz. terazlı 
arz-ı hal, ı I ,  ı 8, 47, 50, 56, 83, ı o9, 138, 1 95, 2 1 4, 237, 244, 

246, 255, 267, 272 
asiikir: -i şiihane; - kaimmakamları, 275, 279.Bkz. 

kaimmakam; - mülazımları, 273.Bkz. mülazım 
Asariyye caddesi (Beşiktaş), 274.Bkz. ciidde 
Asariyye mahallesi (Beşiktaş), 1 98, 1 99.Bkz. mahalle 
Asmalımescid mahallesi (Beyoğlu), ı ! , 34, 36, 65, 72, 90, 

1 06, 107, 1 15, 1 20, 2 10, 226.Bkz. mahall e  
Astane-i aliyye, 2, 1 97 
Aşıklar ıneydiinı (Beşiktaş), 149, 306.Bkz. meydiin.Bkz. 

meydan; - caddesi, 25 1 .Bkz. didde 
AŞNAK (Avrupa tüccarı), 1 7  
ATIYYE Sultan, 60 
ATIYYETULLAH Sultan, 66 
AV ANİS, Karakaşoğlı (Kuyumcu), 22 
Avni Efendi mahallesi (Kabataş), 3 1 l .Bkz. mahalle 
Avni Efendi mahallesi (Kabataş, Fındıklı), 8,  14, 33, 40, 43, 

68, 143, ı 59, l60.Bkz. mahalle 
Avrupa tüccarı, 1 7, 6 l .Bkz. tüccar 
Avusturya devleti tebe'ası, 38, 1 1 5, 1 95 .Bkz. tebe'a 
Avusturya ve Macaristan devleti tebe'ası, 1 29, 227.Bkz. 

tebe'a 
Aya Nikola mahallesi (Yeniköy), 289.Bkz. mahalle 
Aya Teryan(?) kilisesi (Beyoğlu), 1 25.Bkz. kilise 
Ayas Paşa mahallesi (Beyoğlu, Tophane, Fındıklı), 52, 92, 

1 85, 204.Bkz. mahalle 
Ayasofya-i keb'lr cami ' i ,  3 ,  5, 8, 2 ı ,  28, 3 ı ,  39, 59, 60, 7 ı ,  

7 8 ,  8 1 ,  86, 87, 90, 9 ı ,  1 03, 104, 1 06, l l  ı ,  ı27, ı38, ı 69, 
ı 86, 236, 258, 286.Bkz. cami ' 

Ayişe Hürmüz Hanım hanesi (Tophane), 52.Bkz. hane 
Azcbkapusı (Galata), 1 6, 74, 127.Bkz. kapu 

B 
Biib-ı iili: - mektubi odası, 262.Bkz. oda; - hulejiisı, 

262.Bkz. hulefii 
Biib-ı all terceme odası, 9 1  
Biib-ı cisr, 2 1  
Biib-ı serasker'l, 1 72, 259 
bağ: Diınooğlı Kosti -ı, 84; Fısdıklı -ı (Boyacıköy), 64; 

Karagözoğlı Panayot -ı, 84; N ikolaki -ı, 84; 
Yamalıoğlı Dimitraki -ı, 84 

Bağçe karyesi, 263, 27ı ,  286, 287, 289, 293, 3 1 5, 3 1 8, 
323.Bkz. karye.Bkz. Bağçeköy 

Bağçeköy, ı ,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ı2,  ı3 ,  14, ı5 ,  1 6, ı7,  22, 
28, 3 1 , 32, 39, 43, 45, 46, 49, 52, 55, 58, 59, 60, 6 1 , 62 ,  
65, 66, 67, 68, 74, 76,  77 ,  79, 80, 85, 86, 87, 90, 92, ıo3, 
1 06, 108, 1 13, 1 38, 1 39, 148, ı50, 155 ,  1 59, 1 62, 1 63 ,  
1 64, 1 69, 1 73, 1 82, 1 86, 1 89, 1 90, 1 97, 1 99, 206, 207, 
208, 2 1 6, 223, 225, 227, 229, 232, 236, 237, 247, 248, 
255.Bkz. köy 

Bağçeli harnınarn (Tophane), 1 35.Bkz. harnınarn 
Bağdad sarrafı, 83.Bkz. sarraf 
Bağlarbaşı (Beşiktaş), 1 35  
Bahriyye: - kapu çukadarları, 264, 265.Bkz. kapu 

çukadarları; -· m'lralayları, 280.Bkz. mlralay; -
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mlrlivaları, 273, 28 l .Bkz. mirliva; - mülazımları, 
283.Bkz. mülazım 

Bahriyye nezareti, ı92.Bkz. nezaret 
Bakkal sokağı (Beşiktaş), 3 1 3 .  Bkz. sokak 
Baklah mahallesi (Langa), ı 5, 1 56.Bkz. mahalle 
Balkapanı, 1 16 
Bankaltı (Beyoğlu), 145, 1 5 1 ,  1 52, 1 53 
Bank-ı Osman!, 74, 133, 134, 20 1 
Basra valisi, 284.Bkz. vali 
baş terceman: Sardunya sefiireti -ı, 69 
başkitabet: Mabeyn-i hümayfın -i, 105, 123, 124, 1 80, 249; 

Mabeyn-i hümayun -i, 271 , 296, 299, 300, 301 , 3 1 2  
Bayridım caddesi (Beşiktaş), 263, 264.Bkz. ciidde 
Bayıldım caddesi (Dolmabahçe), 1 22.Bkz. didde 
hayır: Molla Çelebi -ı (Fındıklı), 45, 1 6 1  
hazar: Perşenbe -ı (Galata), 239; Salı - ı  (Tophane), 7 ,  1 5, 

26, 1 57 
Bebek, 1 
Bebek hıdmeti, 23 J .Bkz. hıdmet 
Beğkoz, 1 
Beğoğlı, 36, 37, 55, 6 ! , 63, 69, 75, 76, 78, 83, 102, 1 04, 106, 

1 08, l l l , 1 14, 263, 269, 270, 284, 286, 287, 288, 289, 
3 15; - caddesi, 194, 20l .Bkz. cadde 

Beğoğlı b idayet mahkemesi, ı 53 .Bkz. mahkeme 
Beğoğlı defteri, 75, 1 22.Bkz. defter 
Beğoğlı hıdmeti, 253 .Bkz. hıdmet 
Beğoğlı maksemi, 2, 3, 4, 5, 8, ı 3 ,  16, 1 7, 2 1 ,  22, 28, 29, 3 1 ,  

38, 39, 42, 43, 47, 49, 50, 55, 58, 59, 67, 68, 77, 78, 84, 
86, 87, 90, 9 1 , 1 27, 138, 1 59, 1 64, ı73, 186, ı90, 208, 
2 ı 6, 237, 258, 286, 287, 289, 3 1 5 .Bkz. makseın.Bkz. 
m aks em 

Beğoğlı mutasarrıfı, l l , 3 ı 2.Bkz. ınutasarrıf.Bkz. mutasarrıf 
Beğoğlı suyolcıları, ı ı2.Bkz. suyolcı 
Beğoğlı taksimi, ı ,  2, 8, 1 2, 23, 32, 37, 44, 62, 76, 87, 88, 92, 

1 12, 1 17,  1 30, ı38, ı45, ı60, ı63, ı69, ı79, 1 88, 1 97, 
206, 2 ı4, 227, 286.Bkz. taksim, ayrıca bkz. Beğoğlı 
m aksemi 

bend: -i ced'ld, ı ,  2, 3, 4, 8, 12,  ı6, ı7 ,  25, 33, 34, 37, 39, 
4 1 , 46, 49, 53, 56, 6 ı , 62, 63, 64, 65, 69, 72, 75, 80, 85, 
88, 93, 98, ı o l ,  l l l , 1 12, ı 2 ı ,  1 24, 1 33 ,  ı4 ı ,  ı48, 1 49, 
ı54, ı55, ı 59, ı62, ı 7 1 ,  ı9o, 193,  195, 204, 205, 2 ı7, 
224, 225, 227, 228, 23 1 , 240, 246, 248, 250; -i kebir, 5 ,  
6 ,  7, 9 ,  14,  22 ,  28 ,  43, 52 ,  55 ,  58 ,  59, 62, 66, 67, 68, 76, 
79, 80, 86, 87, 90, 9 ı ,  92, ıo3, 1 06, 1 08, ı 10, ı ı 3, ı38,  
1 39, ı64, ı73, ı 86, ı 89, ı97, 206, 207, 2 ı2, 2 16, 223, 
229, 232, 236, 237, 255; Mihrişah Valide Sultan -i, 26, 
27, ı ı8 ;  Sultan Mahmud -i, 6, 55, 58, 138  

Bend: --i cedid (II. Mahmut, ı 839), 264, 268, 28 ı ,  285, 
293, 301 , 304, 308, 3 1 9; Mihrişah Valide Sultan -i 
(Bahçeköy, ı 796), 263, 286, 287, 288, 290, 29 1 , 293, 309, 
3 15,  3 ı8 ,  32ı ,  323; Sultan Mahmud -i (Bahçeköy, 
ı750), 3 ı 5  

bend-i sağlr.Bkz. Sultan Mahmud bendi (Bahçeköy, 1750) 
Bereketzade mahallesi (Galata), 78, 138, ı95, 220, 227.Bkz. 

mahalle 
Bestın Ağa sahilhanesi (Beşiktaş), 234.Bkz. sahilhane 
Beşiktaş, 1 8 ,  3 1 ,  55, 58, 6 1 ,  65, 67, 77, 80, ı35,  ı 36, ı 37, 

148, 149, ı5o, 1 54, 1 70, 173, 174, 1 86, 1 88, 207, 23 1 ,  
243, 249, 257, 259, 260, 26 1 , 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 27 1 , 273, 274, 276, 277, 278, 279, 
280, 28 1 , 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 305, 306, 307, 
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308, 309, 3 10, 3 1  ı ,  3 ı2, 3 14 ; - diddesi, 265, 266.Bkz. 
didde 

Beşiktaş defteri, I 75.Bkz. defter 
Beşiktaş hıdmeti, l l , 14, 1 7, 77, 1 03, 1 25, 309.Bkz. 

hıdmet.Bkz. hıdmet 
Beşiktaş polis müdiri, 1 62, 269, 276.Bkz. müdlr.Bkz. müdir 
Beşiktaş sarayı, ! .Bkz. saray 
Beyrut, 274 
Beyrlıt jandarma kumandanı, 274.Bkz. kumandan 
Beytülmalcı sokağı (Kabataş), 44.Bkz. sokak 
Bodur terazlı (Beyoğlu), I 07.Bkz. terazlı 
BOGOS Beğ (Barutcıbaşı), 24, 53 
Boğaziçi, 135 
BONAKOF(?) (Rusya devleti elçisi), 3 
Boyacı karyesi, 64, 72.Bkz. karye 
BOZAVI ÇE, Mösyö (Sardunya sefiireti baş tercümanı), 69 
bölükbaşı: Taksim -ları, 63, 77 
Büyük Yenihan, 8 1 .Bkz. hiin 
Büyükdere, 145, 1 5 1 ,  1 52, 1 53, 207, 2 ı2, 229, 255 
Büyükdere caddesi (Beyoğlu), 1 45, 1 5 1 ,  1 52, 1 53 .Bkz. 

cad de 
Büyükhammam (Kasımpaşa), 2 1 ,  74.Bkz. harnınarn 

c 
didde: A'dabe(?) -si (Beşiktaş), 245; Asariyye -si 

(Beşiktaş), 274; Aşıklar meydanı -si (Beşiktaş), 25 ı ;  
Bayıldım -si (Beşiktaş), 263, 264; Bayıldım -si 
(Dolmabahçe), ı 22 ;  Beğoğlı -si, ı94, 20 1 ;  Beşiktaş 
-si, 265, 266; Büyükdere -si (Beyoğlu), 1 45, 1 5 1 ,  1 52, 
1 53; Çırağan -si (Beşiktaş), 3 I 3; Dolmabağçe -si, 
3 ı2; Dolmabağçe -si, ı ı, 96, ı 92 ;  Fındıklı -si, 94; 
Gümüşsuyı -si (Kabataş), 1 20; Hasfurun -si 
(Beşiktaş), I 7, I 96, 253; Ihlamur -si (Beşiktaş), I 98; 
Ihlamur -si (Beşiktaş), 282, 284, 292, 305; -i kebir 
(Beyoğlu), 24, 54, 77, 88, 90, 98, I I 4, I I 7, ı 20, I 32, I 40, 
ı 67, 1 93, 20 1 , 22 1 ,  226; --i kebir (Beyoğlu), 269; 
Kabristan -si (Beyoğlu), ı 07; Kağıdhane -si 
(Teşvikiye), 256; Kağıdhane -si (Teşvikiye), 295, 298; 
Kakavya(?) -si (Yeniköy), 64; Köybaşı -si (Yeniköy), 
289; Köyiçi -si (Beşiktaş), 27ı ,  293, 3 I I ;  Mekteb-i 
harbiyye -si (Teşvikiye), I 03; Mezarlık -si 
(Beyoğlu), 36; Mirgun -si, 270; Posta -si (Beşiktaş), 
232, 242, 243; Posta -si (Beşiktaş), 307, 3 I 2; Postayolı 
-si (Beşiktaş), I 78; Rum kilisesi -si (Tophane), 93 ; 
Sakızağacı -si (Beyoğlu), 88, 89, ı 1 7, 2 10, 237, 238; 
Selamlık -si (Beşiktaş), 278; Serencebeğ -si 
(Beşiktaş), 274; Sıraselviler -si (Tophane, Beyoğlu), 
1 37, 140, 205, 222; Tahtaminare -si (Fener), 3 1 0; 
Taksim -si, 1 34 ;  Tarlabaşı -si (Maçka, Beşiktaş), 
ı46, 1 53, 256; Tarlabaşı -si (Maçka, Beşiktaş), 269, 
277, 279; Topcılar -si (Tophane), 50, I I 6, 1 58 ;  
Yanıkkapu -si (Galata), 175 ;  Yanıkkapu -si (Galata), 
279; Yıldız -si (Beşiktaş), 289, 305, 307 

camcı esnafı, 36.Bkz. esnaf 
cami' :  Abbas Ağa -i (Beşiktaş), 286, 288, 3 14 ;  Ağa -i 

(Beyoğlu), 23, 53, 54, 56, 57, 6 I ,  80, 87, 97; Arab -i 
(Galata), 1 53, 22 l, 235; Ayasafya-i keblr -i, 3, 5,  8,  2 1 ,  
28, 3 ı ,  39, 59, 60, 7 1 ,  78, 8 ı ,  86, 87, 90, 9 1 ,  1 03, 1 04, 
1 06, l l  I ,  1 27, 1 38, 1 69, 1 86, 236, 258; Ayasafya-i keblr 
-i, 286; Hazinedar Paşa -i (Beşiktaş), 285; Kılıç All 
Paşa -i (Tophane), 9, 230; Tophane -i, 9 

Cami' meydanı sokağı (Tophane), 202.Bkz. sokak 
Cedid Viiiide Sultan vakfı, ı40.Bkz. vakf 
Cemll Beğefendi konağı (Kabataş), 238.Bkz. konak 
Cevher Ağa hanesi (Galatasaray), 1 05.Bkz. hane 
CEVRİ Usta, 32  
Cevri Usta çeşmesi (Cihangir), 32.Bkz. çeşme 
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Cihangir mahallesi (Beyoğlu), 32, l 69.Bkz. mahalle 
Cihannüma mahallesi (Beşiktaş), 1 6 1 , 207, 233, 274, 302, 

303, 3 I 2.Bkz. mahalle. Bkz. mahalle 

ç 
çarşlı: Karabaş -sı (Beyoğlu), 1 05 
Çatmamescid mahallesi (Kasımpaşa), 6.Bkz. mahalle 
Çekmece-i sağır, 54; - imamı, 54.Bkz. imam 
çeşıne: Acı-, 2 8 1 ,  292; Acı- (Beşiktaş), 244; Cevrl Usta 

-si (Cihangir), 32; Hacı Beşir Ağa -si (Asmalımescid), 
1 07; Laleli-, I 6, 2 I ;  Mehmed Emin Ağa -si 
(Dolmabahçe), 3 ı I ;  Seyyid Mehmed Efendi -si 
(Beşiktaş), 3 1 5; Silahdar Paşa -si (Fındıklı), 1 84; Viiiide 
Sultan - (Maçka), ı 49; Yemenici -si (Asmalımescid), 
ı o7 

Çeşme sokağı (Galata), 239.Bkz. sokak 
Çıkmaz harnınarn sokağı (Beyoğlu), 1 35, 2 1 0.Bkz. sokak 
Çırağan: - caddesi (Beşiktaş), 3 1 3 .Bkz. cadde; -

mahallesi (Beşiktaş), 286 
Çırağan hıdmeti, 59, 1 89, 224, 284.Bkz. hıdmet.Bkz. hıdmet 
Çırağan sara yı, I .Bkz. saray 
Çırağan suyolcısı, 292.Bkz. suyolcı 
Çiftevav sokağı (Tophane, Fındıklı), 52, I 85, 204.Bkz. 

sokak 
Çiftlik sokağı (Beşiktaş), 270.Bkz. sokak 
Çönılekciler mahallesi (Kılıç All Paşa), 9.Bkz. mahalle 
Çöpçiler terazlısı (Kasımpaşa), 6.Bkz. terazlı 
Çukurçeşme suyı, 50.Bkz. su 

D 
daire: İkinci hukük -si, l O; Tahrlr-i emHik -si, 263 
Danimarka ilçisi, 1 1 3,  I l 4.Bkz. i Içi 
Danimarka seflireti, I ı 3, ı 1 4.Bkz. sefaret 
Darbhane-i amire, 4 I ; - nazırı, 75.Bkz. nazır 
De'avl-i hariciyye kati bi, 88, l l  7, 2 ı  l .Bkz. kati b 
defter: Beğoğlı -i, 75, 1 22; Beşiktaş -i, 1 75; -i vakf, 1 6, 

ı 8, ı9, 2 1 , 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 
39, 42, 47, 5 1 , 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 7 1 ,  
73, 77, 82, 83, 84, 88, 92, 93, 97, ıo ı .  ı o2, 1 04, 1 06, 1 07, 
1 10, l l l , 1 12, 1 18, 1 19, 123, 1 26, 1 3 1 ,  ı37, 1 39, 146, 
1 49, 1 52, ı 54, ı55,  1 56, 1 62, 1 68, 1 72, 173, 1 75, 177, 
1 79, 1 8 1 ,  1 82, 1 83, 1 84, 1 88, 1 90, 1 93, 194, 2 1  ı. 2 1 3, 
2 1 5, 2 16, 2 ı7, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 236, 237, 
238, 244, 254, 255; --i vakf, 26 1 , 282, 285, 286, 290, 
294, 3 I 7; Sergi -i, 248; su nazırı -leri, 3 1 5  

Defterdar Ebulfazl mahallesi (Tophane), 38, 52.Bkz. 
mahalle 

Defterdar İbrahim Paşa mahallesi (Ortaköy), 3 I 7 .Bkz. 
mahalle 

Defterdar yokuşı (Tophane), 52, 1 2 l .Bkz. yokuş 
Der-aliyye, 3, ı 5, 156 
dere: Arabacıoğlı mandırası -si (Bahçeköy), 1 3, 1 4, 1 6, 1 7, 

22, 49, 55, 58, 6 ı , 62, 65, 66, 67, 77, 79, 80, ı38, ı48, 
ı 55, 1 59, 1 62, 1 90, 208, 225; Arabacıoğlı mandırası -si 
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(Bahçeköy), 286, 287, 288, 290, 3 1 5, 3 16, 3 18;  
Mandıracıoğlı -si, 8 

dergah: Uşşakf -ı (Kasımpaşa), 139; Yahya Efendi -ı 
(Beşiktaş), 1 78 

Dergah-ı all kapucıbaşıları, 28, 47.I3kz. kapucıbaşı 
derken ar: Haremeyıı varidat -ı, 1 03, 237 
Der-sa'adet, 32, 73, 279 
Der-sa'fıdet senedat tedkfk şu'besi, 1 75 
Derviş sokağı (Beyoğlu), 70, 86, 2 10.Bkz. sokak 
Devlet-i aliyye, 70; - re'ayası, 22, 24, 56, 59, 6 1 ,  62, 65, 76, 

78, 80, 83, 87, 120, 2 1 2, 223; - re'ayası, 323; 
şehbeııderleri, 35, 73.Bkz. şehbeııder; - tebe'ası, 1 7, 23, 
35, 37, 48, 54, 57, 58, 73, 76, 77, 79, 8 1 , 90, 1 02, 1 06, 
108, 109, 1 16, 1 25 ,  133,  140, 1 89, 194, 198, 200, 2 ıO, 
2 12, 2 1 5, 226, 23 ı ,  233, 237, 238, 242, 25 ı , 258.Bkz. 
tebe'a; - tebe'ası, 269, 275, 276, 289, 293, 305, 306, 
3 10, 3 1 1 , 322.Bkz. tebe'a  

Dilaver Mehmed Paşa hanesi (Yenibahçe), 148 .Bkz. hane 
DiLAVER Paşa (Liman reisi), 1 2 1  
Dimooğlı Kosti bağı, 84.Bkz. bağ 
Divan-ı Ahkam-ı adliyye, 20 
Divan-ı hümayı1ıı, 30, 85 
Divan-ı muhasebat, ı ı 5 
Dolmabağçe, 3 ı 1 ; - caddesi, 3 12.Bkz. cadde 
Dolmabağçe, 26, 27, 122; - caddesi, ı ı, 96, ı92.Bkz. 

cad de 
Dörtyol ağzı (Beyoğlu), 37, 65, 69, 76, 79, 86, 120; 

terazusı, ıo7, ı 1 3 .Bkz. terazu 
Dubravenedik konsolosı, 1 1 3 ,  1 1 4.Bkz. konsolos 
Dülbendci mahallesi (Kumkapı), 46.Bkz. mahalle 

E 
Ebniye-i şahane kalfası ,  49, 63.Bkz. kalfa.Bkz. kalfa 
Ebulfazl mahallesi (Tophane), ı 2 l .Bkz. Defterdar Ebulfazl 

mahallesi 
EBULHüDA Efendi, es-Seyyid (Kazasker), 303 
EDI-IEM Beğ, Binbaşı (Sultaniye vapurı ikinci süvarisi), 280 
EDHEM Paşa (Bahriye mirlivalarından), 28 1  
EDHEM Paşa (Sermusahib), 208 
EDHEM Paşa (Teftiş-i askeri komisyonu ikinci başkanı), 222 
Emekyemez mahallesi (Galata), 1 75 ,  279.Bkz. mahalle.Bkz. 

mahalle 
emin: Gümrük -i, ı 
Emin Beğefendi konağı (Nişantaşı), 1 80, 2 1 8 .Bkz. konak 
EMiN Paşa (Tablb mtrliva), 308 
EMIN Paşa, Hacı (Şeyhülharem), 1 73 
emlak: --i hümayun, 264, 265; --i mahsusa, 295, 298, 300 
emlak-i hümayiln, ı ı9 ,  1 47, 244 
emlllk-i mahsusa, 249 
Emniyyet sandığı, 233.Bkz. sandık 
Enderiln-ı hümayun, ı46, ı60, 1 99, 280; - hazinesi, 7.Bkz. 

hazine; - kethudası, 7.Bkz. kethuda; - nazırı, 26, 
27.Bkz. nazır 

Ermeni Katolik milleti, l l , 58, 90, 1 09.Bkz. millet 
Erıneni milleti, 1 7, 76, 1 33 ,  1 40, 1 89, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 5, 222, 

23 1 , 233, 237, 238, 242, 275, 289, 293, 306, 3 1 1 , 
323.Bkz. millet.Bkz. millet 

Ermeni taifesi ,  24, 83, 223.Bkz. Ulife 
ES' AD Paşa (Serasker), 26 1 
esnaf camcı -ı, 36; yorgancı -ı, 33, 72 
ESPEÇED(?) (Tablb), 38 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

EŞREF Beğ (Üsküdar liman reisi), 1 29 
Etmekcibaşı mahallesi (Beşiktaş), 1 54.Bkz. mahalle 
Etmekcibaşı mahallesi (Tophane, Beşiktaş), 272, 277, 

279.Bkz. mahalle 
Etmekciler kethudası, 1 4, 253.Bkz. kethuda 
evkaf: - ketebesi, 44.Bkz. ketebe; - muhasebesi, 88, 97, 

1 02, ı ıo, 126, 1 68, 205, 2 1 3, 220, 227, 244, 248, 254, 
255; - müfettişi, 45, 92; Merzifonl Kara Mustafa Paşa 
-ı, 3 1 7; Mihrişah Viiiide Sultan -ı, 6, 7, 55, 1 25, 1 80, 
1 8 1 ;  Mihrişah Vali de Sultan -yı, 297; Sultan Mahmud 
Han-ı Gazi -ı, 84; Sultan Mustafa Han -ı, 50 

Evkaf muhasebesi , 267, 282, 304.Bkz. muhasebe 
Evkaf müfettişi, 294.Bkz. müfettiş 
Evkafteftiş mahkemesi, 255.Bkz. mahkeme 
Evkafvaridatı, 35, 5 1 ,  54, 63, 82, 1 10, 226.Bkz. varidat; 

odası, 57.Bkz. oda 
Evkafvaridatı odası: - mümeyyizi, 57.Bkz. mümeyyiz 
Evkaf-ı hüınayı1n, l l , 97, 102, 1 1 0, 1 1 2, 126, 1 68, 1 75, 205, 

248, 254, 267, 279; - hazinesi, ı 5, 34, ı02, ı30, 206, 
226, 240.Bkz. hazlne.Bkz. hazine; - nezareti, 1 24, 1 80, 
ı92, 2 ı 8, 27 l .Bkz. nezaret.Bkz. nezaret 

Eyyub: medine-i -, ı ı ;  medine-i -, 3 14 

F 
Fatıma Nazlre Hanım hanesi (Tophane), 52.Bkz. hane 
FEDERİKO (Dubravenedik konsolosu), ı 1 3  
Felek sokağı (Galata), 1 95 ,  227.Bkz. sokak 
Fener, 56 
Fenerkapusı, 3 1  O.Bkz. kapu 
Fenn işleri müdlriyyeti, 239.Bkz. müdiriyyet 
ferağ u kasr-ı yed, 1 ,  4, 5, 6, 7, 9, 12, 25, 29, 35, 36, 38, 40, 

43, 44, 53, 57, 64, 67, 7 ı ,  73, 74, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 
86, 89, 90, 92, 94, 95, 1 03, 105, 1 07, ı 12, ı ı6, 1 20, 1 2 1 ,  
ı 23, ı 24, ı28, 1 30, ı 3 ı ,  1 32, 133 ,  1 35, 136, 1 39, 1 4 1 ,  
1 43, 144, 1 46, 1 47, 1 5 1 ,  1 52, 154, 1 57, 1 59, 1 6 1 ,  1 63, 
1 64, ı66, ı67, 1 70, ı 7 ı ,  ı74, ı77, 1 78, ı 82, 1 84, 188, 
1 90, ı93, ı96, 1 98, ı99, 20ı , 203, 207, 209, 2 ı 2, 2 ı3, 
2 1 8, 2 19, 220, 22ı , 223, 227, 229, 232, 235, 242, 245, 
249, 252, 253, 256, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 
273, 275, 276, 283, 284, 285, 290, 292, 293, 297, 300, 
302, 305, 306, 3 l ı , 3 ı 4, 3 ı 7, 3 1 9, 32 1 , 322, 323 

FERiD Paşa (Sadrazan1), 296, 299, 301 
ferik: Mabeyn-i hümayun -i,  264, 265;  Tophane-i amire -i, 

34 
ferman-ı ali, ı ,  3, 1 3, 55, 69, 70, ı o l ,  2 1 3, 220, 246, 247 
ferman-ı hümayfın, 68, 3 1 2  
FERSAD(?) (Avrupa tüccarından), 6 1  
FEYZULLAH Beğ (Bahri ye mlralayı), 280 
Feyzullah Efendi sahilhanesi (Emirgan), 230.Bkz. sahilhane 
Fındıkh, 2, 8, 9, 25, 27, 28, 29, 45, 58, 67, 68, 96, ı ı 6, ı 24, 

1 25, ı 27, ı 30, 1 44, 158, ı 6 ı ,  ı92, 204, 2 19, 254, 3 ı ı , 
3 1 2; - diddesi, 94.Bkz. cadde; - mahallesi, 67.Bkz. 
mahalle 

Fındık lı harnmaını (Galata), ı 90.Bkz. harnınarn 
Fısdıklı bağı (Boyacıköy), 64.Bkz. bağ 
Fısdıklı konak (Kılıç Ali), 1 77.Bkz. konak 
Fıstıklı sokağı (Beşiktaş), 269.Bkz. sokak 
Firuz Ağa mahallesi (Tophane, Beyoğlu), 1 8, 3 1 ,  47, 48, 93, 

1 2 1 ,  140, 1 69, 205, 222.Bkz. mahalle 
Flemenk sefareti, ! O l .Bkz. sefaret 
FRANÇESKO (Mekteb-i tıbbiye eczacıbaşı), 80 
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Françesko hanesi (Beyoğlu), 80.Bkz. hane 
FRANKOLİ.(Tüccar), 35, 73 
Fransa devleti tebe'ası, 64, 66, 82, 99, 109, 132, ı 93, 20 1 ,  

2 ı0, 22 1 , 258, 266.Bkz. tebe'a.Bkz. tebe'a 
Fransa sefiireti, 13, 7 l .Bkz. sefaret 
Fransa tüccfıfı, 63 .Bkz. tüccar 
Fransız sariiyı, 76, 78.Bkz. saray 
Fukarii-yı ecnebiyye tabhanesi (Beyoğlu), 246.Bkz. tabhane 
Furun sokağı (Beşiktaş), 200, 243.Bkz. sokak 

G 
(;alata, 3, 5, 8, 2 1 , 28, 32, 36, 39, 50, 55, 58, 59, 65, 67, 72, 

80, 86, 87, 90, 9 1 ,  1 03,  1 06, 1 37, ı38, 1 40, 1 45,  1 5 1 ,  ı 52, 
1 80, 1 86, 192, 207, 237, 239, 258, 263, 279, 289, 3 14, 
3 1 7; - muziifiitı, ı 82 

Galatasariiyı ,  1 ,  6 1 ,  82, 1 04, ı 36.Bkz. saray 
Galatasarayı garavolhiinesi (Beyoğlu), 6 l .Bkz. garavolhane 
Galatasarayı suyı, 1 35, 2 1 0.Bkz. su 
Galatasarayı terazeısı (Beyoğlu), 6 l .Bkz. terazlı 
garavolhiine: Galatasarayı -sı (Beyoğlu), 6 1  
Göçebeoğlı sokağı (Beşiktaş), 260.Bkz. sokak 
Gümrük emini, l .Bkz. emin 
Gümüşsuyı caddesi (Kabataş), 1 20.Bkz. ciidde 

H 
hacegan-ı D'iviin-ı hümiiyfın, 263, 3 1 5  
Hacı Ahmed Ağa mahallesi (Beyoğlu), 98.Bkz. mahalle 
Hacı Ahmed mahallesi (Kasımpaşa), l 39.Bkz. mahalle 
Hacı Beşir Ağa çeşmesi (Asmalımescid), 1 07.Bkz. çeşme 
Hacı Himmet harnmaını (Tophane), ı 1 8.Bkz. harnınarn 
Hacı İlyas mahallesi (Eğrikapı), ! 25.Bkz. mahalle 
Hadiiik-ı şiihane müfettişi, 20, 242, 243.Bkz. müfettiş 
hademe: Harem-i hümayfin -si, 273; lstabl-ı iiınire -si, 

265; Milbeyn-i hümayfın -si, 286 
hakk-ı mecrii, 38, 78, 135, 1 36, 1 74, 1 76, 258 
hal'ife:  Malikane -si, 224 
HALIL Ağa (Kilercibaşı), 66 
HAL!L Beğ ( Amedi-i Divan-ı hümiiyfın halifelerinden), 260 
HALIL Beğ (Mızıka-i hümayun kaymakamı), ı 99 
Halil Beğ hanesi (Beşiktaş), ! 99.Bkz. hane 
HAL[L Beğ, Miralay (Mlibeyn-i lıümliyun başcerralıı), 262 
HALIL Rif at Paşa (Serasker), 2 
HALIM Ağa (Musiihib ), 25 
hammiim: Ağa -ı (Beyoğlu), 84, 1 0 1 ,  ı 36, 2 1 3 ;  Ağa -ı 

(Tophane), ı 35 ;  Arab iskelesi -ı (Beşiktaş), ı 5, 1 5 7, 
232, 236; Bağçel i - (Tophane), ı35;  Büyük
(Kasımpaşa), 2 1 ,  74; Fındıkl ı -ı (Galata), 1 90; Hacı 
Himmet -ı (Tophane), ı ı 8;  Kapuiçi -ı, l l  ı ;  Karaköy 
-ı, 5; Kettiincılar -ı (Beşiktaş), 1 63 ;  Kettani -ı 
(Beşiktaş), 265; Köyiçi -ı (Beşiktaş), 260; Mahkeme -ı 
(Galata), ı 53, 22 ı ,  235 ;  Perşen be pazarı - ı  (Galata), 239; 
Yazıcı -ı, 85;  Yeni çinili- (Pangaltı), 3 ı 4; Yeşildirek 
-ı (Azapkapı), ı 6, 2 1 ,  74 

Harnınarn sokağı (Tophane), ı ı 8 .Bkz. sokak 
han: Büyük Yeni-, 8 ı ;  Küçük Yeni- (Kasımpaşa), 6 
hane: Acı Bedros -si (Yenikapı), 50; Ahmed Efendi -si 

(Kabataş), ı4;  Ahmed Paşa -si (Tophane), 38; Ahmed 
Reşid Beğ -si (Beşiktaş), ı 98;  Arif Efendi -si 
(Fındıklı), 2; Ayişe Hürmüz Hanım -si (Tophane), 52; 
Cevher Ağa -si (Galatasaray), 1 05; D ilaver Mehmed 
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Paşa -si (Yenibahçe), ı48 ;  Fiit:ma Nazire Hanım -si 
(Tophane), 52; Françesko -si (Beyoğlu), 80; Halil Beğ 

-:-si (Beşiktaş), ı 99; Hasan Paşa --si (Tophane), 1 2 ı ;  
lsmii'il Ağa -si (Tophane), 49; Luçika bint-i Artin -si 
(Tophane), 48; Mahmud Ağa -si (Maçka), ı 54; Mehmcd 
Ağa -si (Kabataş), 43; Mehmed Bedreddin Efendi -si 
(Kumkapı), 46; Mehmed Emin Ağa -si (Kabataş), 8 ;  
Mehmed Nuri Efendi -si (Fındıklı), ı30; Mehmed Reşld 
Ağa -si (Dolmabahçe), ı 48 ;  Musa Beğefendi --si 
(Tophane), 47; Mustafa Ağa -si (Maçka), ı 46; Mustafa 
Rif at Ağa -si (Galata), ı 32; Saraylı Nakşıhayiil -si 
(Fındıklı), 67; Sel'im Sırri Efendi -si (Kabataş), 42; 
Süleyman Ağa -si (Beşiktaş), 225; Şerlfe Rafize Hanım 
-si (Fındıklı), 45; Şeyh Yunus Efendi -si (Fındıklı), 8 ;  
Tahir Efendi -si (Beşiktaş), ı 7 ;  Todoraki Yargiyaris 
si (Şişli), 97 

hiinedan: Ruscuk -ı, 30 
Hanım Hatfin mahallesi (Beşiktaş), 287 
Hanım sokağı (Tophane), 1 08.Bkz. sokak 
harbiyye: Mekteb-i - (Pangaltı), 3 1 4  
Harem - i  hümayfın, 32 
Haremeyn: - hazinesi, 39, 42, 50, 68, 2 ı 8.Bkz. hazine; -

viiridiitı, 23, 30, ı 03,  2 ı 5, 237.Bkz. varidiit.Bkz. viiridiit 
Harem-i hümayfin, 273; - hademesi, 273.Bkz. hademe 
Hariciyye kitabeti, 7 l .Bkz. kitabet 
Hiiriciyye mektfıbcısı, 47.Bkz. mektfibcı; - hulefiisı, 47.Bkz. 

huıefii 
Hariciyye nazırı, 87.Bkz. nazır 
Hiiriciyye nezareti, 35, 73, ı29, ı 94, 223 .Bkz. nezaret 
HASAN (Taksi m  suyolcusu), 70 
HASAN Paşa (Kapudan-ı derya), 60, 78 
Hasan Paşa deresi sokağı (Beşiktaş), 24 l .Bkz. sokak 
Hasan Paşa hanesi (Tophane), ı 2 l .Bkz. hane 
HASAN Paşa, Hacı (Müşir, Beşiktaş polis memuru, 250 
HASAN Paşa, Hacı (Müşlr, Beşiktaş polis müdürü), 266, 

269, 280, 283 
HASAN Rıza Paşa (Serasker), 297 
Hasfurun caddesi (Beşiktaş), ı 7, 1 96, 253.Bkz. ciidde 
Hasırcıbaşı sokağı (Beşiktaş), 302.Bkz. sokak 
Hatab anbarı, 1 66 
hatt-ı hümiiyfin, 70, 82, 246 
Havass-ı refı'a: - mahkemesi, ı 5 .Bkz. mahkeme; 

sicillatı, ı 5, ı 57.Bkz. sicilliit 
Havass-ı refi'a kazası, 32, 45, 6 ı ,  65, 223, 225.Bkz. kaza 
havz: Viilide -ı, ı 5, 3 ı ,  74, ı 56, ı 69, ı 74; Viiiide Sultan -

ı, 28, 293 
Havz-ı kebir (Bahçeköy), ı 82 
Hayreddin Paşa konağı (Beşiktaş), 257.Bkz. konak 
Hayriyye tücciirı, 7, 43, 7 ı ,  8 l .Bkz. tüccar 
hazine: Enderfın-ı hüınayfın -si, 7; Evkiif-ı hümayfın -si, 

ı 5 ,  34, 97, 1 02, 1 1 0, 1 1 2, 1 26, ı 30, 1 68,  1 75, 205, 206, 
226, 240, 248, 254; Evkaf-ı hümayfın -si, 267, 279; 
Haremeyn -si, 39, 42, 50, 68, 2 1 8  

Hazinedar Paşa cami' i  (Beşiktaş), 285.Bkz. cami' 
Hazinedarbaşı vakfı, 285.Bkz. vakf 
Haz'ine-i hassa, 20, 44, ı o4, 1 20, 1 23,  1 24, 1 36, ı47, ı 65,  

ı77,  ı 80, 2 ı 0, 2 ı 4, 2 ı 8, 243, 244, 245, 264, 265, 3 1 2; 
da'va vekili,  20, ı 04, ı 36, 2 1 0, 243.Bkz. vekil; 
muhasebecisi, 273.Bkz. muhasebeci; - nezareti, 269, 
295, 298, 300, 304.Bkz. nezaret 

Hazine-i hümayfın: - kapu çukadarı, 27.Bkz. kapu çukadiirı; 
- kethudiisı, 6, ı 57.Bkz. kethuda 
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Hazine-i hümayfın kethudası, 3 ı 8.Bkz. kethuda 
Heva sokağı (Beyoğlu), ı 67.Bkz. sokak 
hıdmet: Arnabudköyi -i, I ;  Bebek -i, 23 ı ;  Beğoğlı -i, 

253 ;  Beşiktaş -i, I ı ,  14, I 7, 77, 1 03,  ı 25;  Beşiktaş -i, 
309; Beşiktaş sarayı -i, ı, ı 45 ;  Büyükdere -i, ı ;  
Çırağan -i, 59, ı 89, 224; Çırağan -i, 284; Çırağan 
sarayı -i, ı ;  Galatasarayı -i, ı ,  ı34;  Kasım Paşa -i, I ,  
6 ;  Kurıçeşme -i, I ;  Mlrgfın -i, 270; Mlrgfınoğlı -i, ı ;  
Ortaköy -i, ı ,  28, 124; Ortaköy -i, 277, 3 ı 6; 
Rfımilihisarı -i, ı;  Taksim -i, ı,  ı 75, 23 5;  Yeniköy -i, 
1, 65, 200; Yeniköy -i, 289 

Hırvat sokağı (Beşiktaş), 3 ı  O.Bkz. sokak 
Hicaz, 70, 82 
hisar: Rfımili-ı, ı 
hisse-i şayi 'a, 19, 35, 57, 73, 1 22, ı 8 ı ,  1 83, ı 84, 200 
HİŞ, Baron de (Danimarka elçisi), t ı 3 
Hristiyan menazili, 48.Bkz. menazil 
hukük: tasarruf� ı emlak -ı, 70, 82 
hulefii: Amed! odası -sı, 84, ı 3 7; Amedi-i Divan-ı hümayfın 

-sı, 77, 209; Amedi-i Divan-ı hümayfın -sı, 260; Biib-ı 
iili mektubi odası -sı, 262; Hariciyye mektfıbcısı -sı, 
47; Mektfıbl-i hariciyye odası -sı, 40; Taşra senedat 
kalemi -sı, 1 75 ;  Taşra senedat kalemi -sı, 279 

Humbaracı yokuşı, 72.Bkz. yokuş 
Humbaracıyan kışiası (Hasköy), 1 08, ı 77.Bkz. kışla 
H(mşfD Ali Beğ (Bab-ı all mektubf odası halife/erinden), 

262 
hüccet-i şer' iyye, 4, 5, 7, 20, 25, 28, 30, 40, 42, 45, 57, 65, 

84, 86, 92, 96, 97, 1 22, 125, 1 59, ı 6o, 1 7 1 ,  1 72, 1 79, 1 8 1 ,  
ı 82, ı 83,  1 84, 185, 1 87, 200, 203, 222, 232, 233, 238, 
250, 266, 275, 280, 292, 294, 3 1 6, 3 17, 322 

BÜSAMEDDIN Uşşılkr, Pir, 1 39 
Hüseyin Ağa mahallesi (Beyoğlu), 44, 56, 57, 88, 93, 97, 

98, 1 32, 140, 193, 20 1 ,  2 10, 22 1 ,  237, 238.Bkz. mahalle 
HÜSEYiN Beğ, (Miralay, tabip), 1 64 
HÜSEYiN Efendi (Suyolcu), 52 
HÜSEYiN Halid Efendi (Hacegan-ı Divan-ı hümayfından), 

263 
HÜSEYiN Haslb Beğefendi (Beyoğlu mutasarrıfı), 3 1 2  
HÜSEYiN Hüsam Efendi, el-Hacc (Su nazırı), 286 
HÜSEYiN Naşid Beğ (Maarif nezareti katiplerinden), 4 

I 
Ihlamur caddesi (Beşiktaş), 1 98, 282, 284, 292, 305.Bkz. 

cadde.Bkz. cfıdde 
Istabl-ı amire: - hademesi, 265.Bkz. hademe; - müdlri, 49, 

94, 2 1 8 ; - müdlri, 263.Bkz. müdlr; - serhademesi, 
6 l .Bkz. serhaderne 

Istabl-ı amire müdlrliği, 198.Bkz. müdlriyyet 

i 
İ 'tibar-ı Umfıml-i Osman! Bankası, 258 
İbdihlm Efendi mahallesi (Fındıklı), 58.Bkz. mahalle 
İBRAHIM Efendi, Hafız (Hazine-i hılssa muhasebecisi), 273 
İBRAHIM Paşa (Musika-i hümayfın mlrl ivası), 309 
icadiyye sokağı (Teşvikiye), 252.Bkz. sokak 
icare: -i mu 'accele, 139;  �i müeccele, ı ,  8, 12, 15 ,  1 7, 

19, 22, 23, 25, 27, 29, 3 1 , 33, 34, 36, 38, 40, 4 1 , 45, 46, 
49, 5 1 , 54, 55, 59, 62, 64, 67, 68, 70, 72, 75, 77, 79, 8 1 ,  
82, 8 3 ,  8 5 ,  86, 87, 89, 90, 9 1 ,  93, 97, 9 8 ,  1 0 1 ,  103, 109, 
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1 1 3,  1 1 5,  1 1 8, 1 2 1 ,  1 24, 126, 128, 129, 1 30, 135, 1 36, 
1 4 1 ,  142, 143, 149, 152, 154, 1 56, 159, 1 6 1 ,  163, 164, 
1 68, 193, 202, 205, 2 1 1 , 2 1 7, 2 1 8 , 223, 225, 226, 228, 
229, 23 1, 232, 234, 236, 240, 24 1, 244, 245, 250, 254; -
i müeccele, 259, 26 1 , 263, 267, 272, 28 1 , 284, 286, 287, 
290, 292, 301 , 304, 3 1 0, 3 1 6, 3 19, 32 1 ,  323; --i senevl, 
23, 30, 123 

idare: Senedat -si, 105, 165, 177, 1 89, 192, 217, 244, 257 ;  
Senedat -si, 296, 3 1 3 ;  Senedat-ı umfımiyye -si, 278, 
295, 298, 300, 301 ;  Tahrlr-i emlak -si, 147 

İhsaniyye mahallesi (Beşiktaş), I 6, 288.Bkz. mahalle. Bkz. 
mahalle 

İkinci fırka-i hümayfın kumandanı, 264.Bkz. kumandan 
İkinci hukük dairesi, 1 0.Bkz. daire 
İkinci karagol sokağı (Teşvikiye), 236.Bkz. sokak 
İkinci karagolhane sokağı (Teşvikiye), 278.Bkz. sokak 
ilçi:  Danimarka -si, 1 1 3 ,  1 14 ;  Rusya orta -si, 3 
i lm ü haber, 38, 63, 70, 7 1 ,  75, 80, 83, 88, 97, 102, 1 10, 1 12, 

1 26, 130, 1 5 1 ,  153, 167, 1 68, 1 8 1 ,  1 84, 193, 205, 2 1 3, 
220, 223, 227, 244, 248, 254, 255, 260, 263, 267, 279, 
282, 285, 304, 306, 323 

İ lyas Beğefendi konağı (Beşiktaş), 209.Bkz. konak 
İlyas Çelebi mahallesi (Tophane), 18 ,  46, 133, 1 57.Bkz. 

mahalle 
imam: Çekmece-i sağir -ı, 54 
İmam Adnan sokağı (Beyoğlu), 38.Bkz. sokak 
İmam sokağı (Beyoğlu), 97.Bkz. sokak 
imaret, 3, 5, 8, 2 1 ,  28, 3 1 ,  39, 59, 60, 7 1 ,  78, 8 1 ,  86, 87, 90, 

9 1 ,  103, 104, 1 06, 108, l l l , 1 27,  138, 1 69, 1 77, 1 86, 236, 
258; Sultan Mahmud -i (Ayasofya), 286 

İnas mektebi (Beyoğlu), 1 25.Bkz. mekteb 
iNEZADE (Şeyhülislam), 32 
İngiltere devleti tebe'ası, 74, 134, 22 1 , 266, 275.Bkz. 

tebe'a.Bkz. tebe'a 
İngiltere sefareti, 69.Bkz. seraret; - ikinci tercemanı, 

69.Bkz. tercemlin 
iriide-i aliyye, 3, 285, 289 
irade-i seniyye, 3,  12, 13, 19, 26, 27, 34, 37, 47, 57, 6 1 ,  63, 

69, 75, 88, 9 1 ,  97, 1 0 1 ,  102, 1 10, l l l , 1 1 9, 1 20, 1 22, 126, 
146, 1 54, 1 68, 1 80, 1 89, 192, 193, 205, 208, 209, 2 1 3, 
2 1 6, 2 1 8, 220, 226, 23 1 , 236, 238, 246, 247, 250, 254, 
260, 26 1 , 264, 265, 27 1 , 2 8 1 , 283, 296, 297, 298, 299, 
300, 30 1 , 303, 304, 307, 3 1 2, 322 

İSAK Ağa (Gümrük emini), 1 
iskele: Arab -si (Beşiktaş), 1 5, 1 57 
İsma'll Ağa hanesi (Tophane), 49.Bkz. hane 
İSMA'IL Efendi (Istabl-ı amire serhademesi), 61 
İSMA'IL Efendi, Hafız (Bahriye kapu çukadarlarından), 264, 

265 
İSMkiL Hakkı Beğ (Divan-ı ahkam-ı adliyye 

mümeyyizlerinden), 20 
İSMET Paşa (Mira! ay, tab ip), 1 96 
İstanbul ağası, 9, 32.Bkz. ağa 
İstanbul ağası All Ağa !ağını, 9.Bkz. !ağın 
İstanbul belediyyesi hukük işleri müdlrliği, 239.Bkz. 

müdiriyyet 
İstanbul maksemi, 289.Bkz. maksem 
İstanbul tapu müdlriyyeti, 239.Bkz. müdlriyyet 
İstihkam alayı, 52.Bkz. alay 
İtalya devleti tebe'ası, I 07, 132, 220, 223, 227, 228, 266.Bkz. 

tebe'a.Bkz. tebe'a 
İtraiyye alayı, 52.Bkz. alay 
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�ZZET Beğefendi (Seccadecibaşı), 3 1  O 
Izzet Paşa sokağı (Kabataş), 1 65.Bkz. sokak 
İzzet Paşa yokuş ı (Kabataş), 1 67.Bkz. yokuş 

J 
JAN (Banker), 258 

K 
J(abataş, 8, 14, 33, 40, 42, 43, ı 20, ı 4 ı ,  ı 42, ı 43,  ı 59, ı 60, 

1 65,  ı 66, ı 9 ı ,  206, 238, 252, 3 1 ı  
Kabataş sultiinlsi, 68.Bkz. sultani 
J(abristan caddesi (Beyoğlu), 1 07.Bkz. cad de 
J(abristan sokağı (Beyoğlu), 64.Bkz. sokak 
kadi: Mısır -sı, 309 
J(adi karyesi, 269.Bkz. karye 
kadiasker: Rumili -i, 226 
J(adiasker mahallesi (Fındıklı).Bkz. Kadiasker Mehmed 

Efendi mahallesi 
J(adiasker Mehmed Efendi mahallesi (Fındıklı), 45, 

ı 6 l .Bkz. mahalle 
Kadiasker Molla Çelebi vakfı, 1 ı 6  
J(ağıdhane caddesi (Teşvikiye), 256, 295, 298.Bkz. 

cadde.Bkz. cadde 
kaimmakam: asilkir-i şiihane -ları, 275, 279; Muzika-i 

hümayfin -ı, 295 
Kakavya(?) caddesi (Yeniköy), 64.Bkz. cadde 
Kalafatcıbaşı mahallesi (Beyoğlu).Bkz. Kalafatcıbaşı 

Yunus Ağa mahallesi 
J(alafatcıbaşı Yunus Ağa mahallesi (Beyoğlu), 3 7, 65, 70, 

76, 79.Bkz. mahalle 
Kalcıoğlı Kirkor sahilhanesi (Yeniköy), 83.Bkz. sahilhane 
kalem: Altıncı daire virgü -i, ı 53 ;  Mektubi-i sadr-ı illi -i, 

ı 69; Tabi 'iyyet -i, ı 67, ı 94 ;  Tahrir-i emlak -i, 90, ı 45, 
227; Taşra senedat -i, ı 75;  Taşra senedat -i, 279; 
Tophane-i amire -i, 203; Tophane-i amire muhasebe -i, 
203 

kalfa: Ebniye-i şiihane -sı, 49, 63 
Kamanto sokağı (Galata), 220.Bkz. sokak 
KAMANTO, Kont Moiz de, ı 07, 220, 22 ı ,  223, 227 
K�mer Hatfin mahallesi (Beyoğlu), ı o5, 1 1 2.Bkz. mahalle 
KAMIL Paşa (Sadrazam), 277 
Kilmil Paşa sahilhanesi (Kurıçeşme), 277.Bkz. sahilhane 
kanunname-i hümayfin, 65, 70, 7 ı ,  82, 88, 90, 93, ı o7, ı ı 7, 

1 29, ı 67, 227 
kapu: Azeb-sı (Galata), 1 6, 74, 1 27 ;  Fener-sı, 3 1 0; 

Kum-, 43, 46; Küçük ku lle -sı (Galata), 1 32; Lanka 
sı, 1 5 ;  Lanka Yeni-sı, 50; Parmak- (Beyoğlu, Galata), 
98, ı 39, 20 1 ;  Timurkapu -, 9 

kapu çukadilrı: HaZıne-i hümilyfin -, 27 
kapu çukadilrları : Bahriyye -, 264, 265 
kapucıbaşı: Dergilh-ı illi -ları, 28, 47 
Kapuiçi hammilmı, l l l .Bkz. harnınilm 
Karabaş çilrşfisı (Beyoğlu), 1 05.Bkz. çilrşfi 
J(arabaş mahallesi (Tophane), 52.Bkz. mahalle 
Karagolhane sokağı (Teşvikiye), 4, 256.Bkz. sokak.Bkz. 

sokak 
Karagözağlı  Panayot bağı, 84.Bkz. bağ 
Karaköy hammilmı, 5 .Bkz. harnınilm 
Karakulak suyı, ! .Bkz. su 
kilrhane: yağurtcı -si (Beşiktaş), 1 49 

33 1 

karye: Bağçe -si, 1 ,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ı 2, ı 3, ı 4, ı 6, 1 7 ,  
22, 28, 3 1 , 32, 39, 43, 45, 46, 49, 52, 55, 58, 59, 60, 6 1 ,  
62, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 79, 80, 86, 87, 90, 92, 1 03, 1 06, 
1 08, 1 13,  1 38, ı 39, 1 48, 1 50, 1 55, 1 59, 162, 1 63, 1 64, 
1 69, 173, ı 82, 1 86, ı 89, ı 90, 1 97, 1 99, 206, 207, 208, 
2 1 6, 223, 225, 227, 229, 232, 236, 237, 247, 248, 255 ;  
Bağçe -si, 263, 2 7 1 , 286, 287, 289, 293, 3 1 5, 3 ı 8, 323; 
Boyacı -si, 64, 72; J(adi -si, 269; Mirgfin -si, 93, 
230; Mirgfin -si, 270 

kasaba: -i Beşiktaş, ı 6, 1 76, 207, 2 ı 4; --i Fındıklı, 60, � 
66, 68, ı 84; --i }(asım Paşa, 30, 1 39 ;  --i Tophane, 49 

}(asım Paşa, 6, 2 ı ,  29, 74 
Kasım Paşa hıdmeti, 6.Bkz. hıdmet 
kasr-ı yed, 263, 288, 3 1 7, 3 1 9  
kati b :  De'avi-i hariciyye -i, 88, ı ı 7 ,  2 1  ı 
Katib Mustala Çelebi mahallesi (Beyoğlu), 1 29.Bkz. 

mahalle 
Katalik kilisesi (Galata), 247.Bkz. kilise 
Katalik rnilleti, 22, 56, 6 ı ,  64, 65, 76, 78, 79, 80, ı 98,  248, 

322.Bkz. millet 
Katalik taifesi ,  87, ı 20.Bkz. til.ife 
kaza: Havass-ı refi'a -sı, 32, 45, 6 ı ,  65, 223, 225 
kenise: Rum -si (Parmakkapı), 1 39, 201 
J(eresteci sokağı (Tophane), 52.Bkz. sokak 
Kestanelik, 32, 45 
ketebe: Evkaf -si, 44; rüsfimat -si, 4; Rüsilmat -si, 274 
kethudil: Etmekciler -sı, 1 4, 253; Hazine-i Enderfin-ı 

hümayfın -sı, 7; Hazine-i hümilyfin -sı, 6, 1 57 ;  Hazine
i hümayfin -sı, 3 1 8; Midhat Paşa -sı, 89; Saray-ı atik 
teberdilrları -sı, 28;  Serasker Halil Rif at Paşa -sı, 2 

Kettilncılar ham m arnı (Beşiktaş), 1 63 .Bkz. harnınilm 
Kettiincılar teriizusı (Beşiktaş), 1 63 .Bkz. terazil 
Kettani hammilını (Beşiktaş), 265.Bkz. harnınilm 
J(ettani Ömer Paşa mahallesi (Tophane), 49, ı 25 .Bkz. 

mahalle 
Kıbrıs muhassılı, 7.Bkz. muhassıl 
Kılıç Ali Paşa ciimi' i  (Tophane), 9, 230.Bkz. cami' 
J(ılıç Ali Paşa mahallesi (Beşiktaş), 1 80, 225, 229, 289, 290, 

302, 307, 308.Bkz. mahalle 
Kılıç pınarı (Sarıyer), 7 1 ,  8 1 ,  84.Bkz. pınar 
Kırkçeşme suları, 293 .Bkz. su 
Kısmet-i askeriyye mahkemesi, 1 8 1 ,  1 82, 1 84, 279.Bkz. 

mahkeme.Bkz. mahkeme 
kış la: Humbaracıyiln -sı (Hasköy), 1 08, ı 77; Tophane-i 

amire -sı, ı25 
KİFOROK (Sarraf), 55 
KİGORK Beğ (Sarraf), 8 1  
kilise: Aya Teryan(?) -si (Beyoğlu), 1 25 ;  Katalik -i 

(Galata), 247; Rum -si (Beşiktaş), 3 ı ı 
J(ilise sokağı (Beşiktaş), 293.Bkz. sokak 
kitabet: Hilriciyye -i, 7 1  
kolağaları: Musika-i hümilyfin -, 284 
KOMİDAS Efendi (İtibilr-ı Umumi-i Osmilni Bankası ikinci 

müdürü), 258 
komisyon: Teftiş-i askeri -ı, 1 44, 1 92, 205, 222; Teftiş-i 

askeri -ı, 271 ;  Tophane-i amire mübilya'at -ı, 2 1 9  
konak: Cemi! Beğefendi -ı (Kabataş), 238; Emin Beğefendi 

-ı (Nişantaşı), 1 80, 21 8; Fısdıklı - (Kılıç Ali), 1 77; 
Hayreddin Paşa -ı (Beşiktaş), 257; İlyas Beğefendi -ı 
(Beşiktaş), 209; Mazhar Paşa -ı (Beşiktaş), 249; Rilgıb 
Beğefendi -ı (Beşiktaş), 297; Selim Paşa -ı (Cihangir), 
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1 68; Sultanzade Mehmed Daniş Beğ -ı (Maçka), 243; 
Yusuf Paşa -ı (Beşiktaş), 209 

konsolos: Dubravenedik -ı, 1 1 3, I 1 4  
KOSTAKİ (Mağazacı), 62 
KOST ANTİ (Hekim), 75 
Kömürci sokağı (Beşiktaş), 26l .Bkz. sokak 
Köpribaşı sokağı (Beşiktaş), 22 1 , 225, 235, 259.Bkz. sokak 
köy: Arnabud-i, 1 ;  Bağçe-, 1 5, 28, 74, 85; Orta -, 1 ,  

29, 5 5 ,  59, 138 ,  150, 2 12; Yeni-, 64, 83, 194 
Köybaşı caddesi (Yeniköy), 289 
Köyiçi: - caddesi (Beşiktaş), 27 1 ,  293, 31 ! .Bkz. cadde; 

mahallesi (Beşiktaş), 276, 306; - sokağı (Beşiktaş), 
276.Bkz. sokak 

Köyiçi harnmaını (Beşiktaş), 260.Bkz. harnınarn 
Köyiçi mahallesi (Beşiktaş), 2 1 5, 225, 241, 25 1 ,  258.Bkz. 

mahalle 
Köyiçi sokağı (Beşiktaş), 2 I 5.Bkz. sokak 
Kuloğlı mahallesi (Tophane), 2, 9 1 ,  1 08.Bkz. mahalle 
ku mandan: Beyrut jandarma -ı, 274; İkinci fırka-i hümayun 

-ı, 264 
Kumbaracı yokuşı, I 1 3 .Bkz. Humbaracı yokuşı 
Kumkapu, 43, 46.Bkz. kapu 
Kumparacı yokuşı (Beyoğlu), 270.Bkz. yokuş 
Kumrılı sokağı (Beyoğlu), 1 69.Bkz. sokak 
Kurıçeşme, 277 
Kurıçeşme mahallesi (Galata), 175 .Bkz. mahalle 
Kurt Çelebi mahallesi (Kasımpaşa), 29, 30.Bkz. mahalle 
Küçük kulle kapusı (Galata), 1 32.Bkz. kapu 
Küçük Parmakkapu sokağı (Beyoğlu), 22 I .Bkz. sokak 
Küçük Yenihan (Kasımpaşa), 6.Bkz. han 
Küçükçütlik sokağı (Teşvikiye), 21 9.Bkz. sokak 
kütübhane, 3, 5, 8, 2 1 ,  28, 3 1 , 39, 59, 60, 7 1 ,  78, 8 1 ,  86, 87, 

L 

90, 9 1 ,  103, 104, 106, l l l , 127, 1 38, 169, 1 86, 236, 258 ;  
Sultan Mahmud -si (Ayasofya), 286 

lağm: -ı müte'addide, 32; İstanbul ağası All Ağa -ı, 9 
Laleliçeşme, 16, 21 .Bkz. çeşme 
Lanka kapusı, 15 .Bkz. Lanka Yenikapusı 
Lanka Yenikapusı, 50.Bkz. kapu 
Latin çıkınazı sokağı (Beyoğlu), 65.Bkz. sokak 
Latin milleti, 35, 36, 54, 73, 106, 1 09, 1 30, 194.Bkz. millet 
Latin re'ayası, 8 1 ,  108, 1 39, 20 1 .Bkz. re'aya 
lira-yı Osman!, 89, 1 1 7, 21 I 
Ii va: Tophane -sı, 38  
LORANDO (Tüccar), 54 
Luçika bint-i Artin hanesi (Tophane), 48.Bkz. hane 
Lüleci hendek(?) sokağı (Galata), 1 32.Bkz. sokak 

M 
Ma'arif nezareti, 4.Bkz. nezaret 
Ma'rfızat-ı rikab me'murı, 20.Bkz. me'mur 
Ma'arif nezareti, 68 
Mabeyn-i hümayun, 68, 261 , 264, 265, 271 , 274, 286, 296, 

299, 300, 301 ,  303, 305, 308, 3 1 2, 3 ı 9; - başkitabeti, 
1 05, 123, 124, 1 80, 249; - başkitabeti, 271 , 296, 299, 
300, 301 ,  3 12.Bkz. başkitabet; - da'va vekili, 20.Bkz. 
veldl; - ferlki, 264, 265 .Bkz. fer'ik; - hademesi, 
286.Bkz. hademe; - ma'ruzat müdlri, 19 .Bkz. müdlr; -
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müd'iri, 274.Bkz. müd'ir; -- müş'irliği, 9, 1 7 1 ,  2 17, 
258.Bkz. müş'irlik; - müş'irliği, 3 12  

Maçka, 33, 1 46, 149, 154, 1 ','3, 176; - mahallesi, 148, 153,  
1 98, 243 

Maçka mahallesi (Beşiktaş), 269, 281 .Bkz. mahalle 
Maçka meydanı sokağı (Beşiktaş), 259.Bkz. sokak 
Maçka saray ı, 1 45, 1 48, 21 8 .Bkz. saray 
mahalle: Abbas Ağa -si (Beşiktaş), 1 4, 1 03, 162, 1 86, 1 88, 

1 95, 1 97, 224, 237, 240, 241 , 250, 253, 255; Abbas Ağa 
-si (Beşiktaş), 269, 272, 273, 278, 280, 283; Ağa cami' i 
-si (Beyoğlu), 38, 2 12 ;  Arab cami'i -si (Galata), 22 1 ,  
235; Asariyye -si (Beşiktaş), 1 98, 1 99; Asmalımescid 
-si (Beyoğlu), 1 1 , 34, 36, 65, 72, 90, 106, 107, 1 1 5, 1 20, 
2 1  O, 226; A vni Efendi -si (Kabataş ), 3 1 1 ;  A vni Efendi 
-si (Kabataş, Fındıklı), 8, 14, 33, 40, 43, 68, 143, 159, 
1 60; Aya Nikola -si (Yeniköy), 289; Ayas Paşa -si 
(Beyoğlu, Tophane, Fındıklı), 52, 92, 1 85, 204; Bakialı 
-si (Langa), 15 ,  156;  Bereketzade -si (Galata), 78, 
1 38, 195, 220, 227; Cihangir -si (Beyoğlu), 32, 169; 
Cihiinnüma -si (Beşiktaş), 1 6 1 ,  207, 233 ; Cihannüma 
-si (Beşiktaş), 274, 302, 303, 3 1  2; Çatmamescid -si 
(Kasımpaşa), 6; Çırağan -si (Beşiktaş), 286; 
Çömlekciler -si (Kılıç All Paşa), 9; Defterdar Ebulfazl 
-si (Tophane), 38, 52; Defterdar İbrahim Paşa -si 
(Ortaköy), 3 17 ;  Dülbendci -si (Kumkapı), 46; Ebulfazl 
-si (Tophane), 1 2 1 ;  Emekyemez -si (Galata), 175 ;  
Emekyemez -si (Galata), 279; Etmekcibaşı -si 
(Beşiktaş), 1 54; Etmekcibaşı -si (Tophane, Beşiktaş), 
272, 277, 279; Fındıklı -si, 67; Firfiz Ağa -si 
(Tophane, Beyoğlu), 1 8, 3 1 ,  47, 48, 93, 1 2 1 ,  1 40, 169, 
205, 222; Hacı Ahmed Ağa -si (Beyoğlu), 98; Hacı 
Ahmed -si (Kasımpaşa), 1 39; Hile ı İlyas -si 
(Eğrikapı), 1 25; Hanım Hatfin -si (Beşiktaş), 287; 
Hüseyin Ağa -si (Beyoğlu), 44, 56, 57, 88, 93, 97, 98, 
132, 140, 193, 201,  2 10, 221 ,  237, 238; İbrahim Efendi 
-si (Fındıklı), 58; İhsaniye -si (Beşiktaş), 1 6; 
İhsaniyye -si (Beşiktaş), 288; İlyas Çelebi -si 
(Tophane), 18 ,  46, 1 33, 1 57 ;  Kadiasker Mehmed Efendi 
-si (Fındıklı), 45, 1 6 1 ;  Kalafatcıbaşı Yunus Ağa -si 
(Beyoğlu), 37, 65, 70, 76, 79; Kamer Hatfin -si 
(Beyoğlu), 1 05, 1 12; Karabaş -si (Tophane), 52; Katib 
Mustafa Çelebi -si (Beyoğlu), 1 29; Kettani Ömer 
Paşa -si (Tophane), 49, 125; Kılıç Ali Paşa -si 
(Beşiktaş), 1 80, 225, 229; Kılıç Ali Paşa -si (Beşiktaş), 
289, 290, 302, 307, 308; Köyiçi -si (Beşiktaş), 2 1 5, 225, 
24 1 , 25 1 ,  258 ;  Köyiçi -si (Beşiktaş), 276, 306; Kuloğlı 
-si (Tophane), 2, 9 1 ,  108; Kurıçeşme -si (Galata), 
1 75 ;  Kurt Çelebi -si (Kasımpaşa), 29, 30; Maçka -si, 
148, 153 ,  1 98, 243; Maçka -si (Beşiktaş), 269, 28 1 ;  
Molla Çelebi -si (Fındıklı), 29, 96, 1 16, 1 27, 1 6 1 , 192, 
202; Molla Çelebi -si (Fındıklı), 3 1 2; Müeyyedzade 
si (Galata), 1 32; Nişancı Paşa-yı Atik -si (Kumkapı), 
43; Nişantaşı -si (Beşiktaş), 270, 277, 295, 3 14; Ömer 
Avni Efendi -si (Kabataş), 1 20, 1 43, 1 65, 1 66; Perizat 
Hatfin -si (Fındıklı), 1 6, 130; Rum Ali -si (Beşiktaş), 
255; Salta Malda (Santa Marika) -si, l l ;  Sarı Lutfi 
Hatfin -si (Beyoğlu), 107; Selime Hlitfin -si 
(Fındıklı), 126, 2 1 9, 254; Serencebeğ -si (Beşiktaş), 
257; Sinan Paşa -si (Beşiktaş), ı 7 1 ;  Sinan Paşa -si 
(Beşiktaş), 267; Sinan Paşa-yı Atik -si (Beşiktaş), 1 7, 
46, 163, 1 72, 190, 1 96, 2 15 , 22 1 ,  235, 253, 259; Sinan 
Paşa-yı Atik -si (Beşiktaş), 26 ı ,  265, 266, 27 1 ;  Sinan 
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Paşa-yı Cedid -si (Beşiktaş), 268, 274, 283, 309; Sinan 
Paşa-yı Cedid -si (Tophane, Beşiktaş), I 78, 228, 230; 
Sirkeci Muslihiddin -si (Kasımpaşa), 1 64; Sultan 
Bayezid -si (Galata), 50; Süheyl Beğ -si (Salıpazarı), 
7, 1 16, 1 28, 1 58; Süleymaniyye -si (Beşiktaş), 263, 
264, 282; Süleymaniyye -si (Dolınabahçe, Beşiktaş), 
ı22, 1 25 ,  1 48, 155,  ı62, ı64, ı 7 ı ' ı 76, 206, 209, 245, 
254; Şenlik Dede --si (Beşiktaş), 1 98; Şenlik Dede -si 
(Beşiktaş), 259, 282; Şeyhülharem Hüseyin Ağa -si 
(Beyoğlu), I 1 7, 1 35, 1 67, 2 1 0; Tahtaminare -si 
(Fener), 32, 56; Teşvikıyye -si (Beşiktaş), 4, 1 03, 1 47, 
2 ı9, 236, 252, 256; Teşvikıyye -si (Nişantaşı), 262, 270, 
278, 284, 295, 298; Tomtom -si (Beyoğlu, Tophane, 
Galata), 77, 82, ıo7, 1 14, 1 1 8 ;  Vişnezade -si (Beşiktaş), 
ı23, ı46, 1 63, 1 79, 2 ı 8, 225, 256; Yazıcı -si (Galata), 
ı32, 223; Yeni- (Beşiktaş), 53, 1 89, 200, 2 1 2, 23 1 , 242, 
243; Yeni- (Beşiktaş), 305, 307, 3 1 0, 3 12; Yeni
(Boyacıköy), 64 

mahkeme: Beğoğlı bidiiyet -si, 1 53 ;  Evkiifteftiş -si, 255; 
Havass-ı refi'a -si, 1 5; -i ticaret, 320; Kısmet-i 
askeriyye -si, 1 8  I ,  I 82, 1 84; Kısmet-i askeriyye -si, 
279; Teftiş -si, 48, 57 

Mahkeme harnmaını (Galata), 1 53, 22 1 ,  235.Bkz. hammiiın 
Mahkeme sokağı (Galata), 22 ı ,  235.Bkz. sokak 
Mahmud Ağa hanesi (Maçka), 1 54.Bkz. hiine 
MARMÜD Harndi Paşa (Müşir), 278 
ınakseın: Beğoğlı -i, 2, 3, 4, 5, 8, 13 ,  I 6, 1 7, 2 1 ,  22, 28, 29, 

3 ı , 38, 39, 42, 43, 47, 49, 50, 55, 58, 59, 67, 68, 77, 78, 
84, 86, 87, 90, 9 ı ,  1 27, ı 38, ı 59, ı64, ı 73, ı 86, ı 90, 208, 
2 1 6, 237, 258; Beğoğlı -i, 286, 287, 289, 3 1 5; İstanbul 
-i, 289; Tophane -i, 289 

Malikane hallfesi, 224.Bkz. halife 
Miiliyye, 26 ı ,  3 ı2; - nezareti, 26ı ,  3 ı2.Bkz. nezaret 
Miiliyye hazinesi sergi muhasebesi, 26.Bkz. muhasebe 
mandıra: Arabacıoğlı -sı (Bahçeköy), 323; Arabacıoğlı -sı 

(Büyükdere, Bahçeköy), ı, 2, 6, 7, 1 2, ı6, ı 50, ı97, 2 1 2, 
229, 248, 255 

Mandıracıoğlı deresi, 8.Bkz. dere 
MAZHAR Paşa (Şehremini), 249 
Mazhar Paşa konağı (Beşiktaş), 249.Bkz. konak 
ıne'mur: Biib-ı iili terceme odası -ı, 9 1 ;  Banka-i Osmani 

ları, 74; Beşiktaş polis -ı, 250; Der-sa'iidet senedat 
tedkik şu'besi-ı, ı 75; Ma'ruziit-ı rikiib -ı, 20; Şirket-i 
hayri yy e -ı, I 5 1  

meclis: Tanzimat -i, 47; Tersane-i amire -i, 5 8  
Meclis-i a'yan, ı33,  24ı 
Meclis-i vala, 285 
ınecrii: hakk-ı -, 38, 78, 1 35, 1 36, I 74, 1 76, 258 
medlne: --i Eyyfib, 3 ı 4  
medine-i Eyyfib, ı ı 
MEHMED Ağa (Saray-ı atik teberdarları kethudası), 28 
Mehmed Ağa hanesi (Kabataş), 43.8kz. hane 
MEHMED Ağa, el-Hiicc (Hayriye tüccarı), 43 
MEHMED Ali Beğ (Asiikir-i şiihane kaymakamı), 279 
MEHMED Aziz Ağa (lstabl-ı amire müdürü), 263 
Mehmed Bedreddin Efendi hanesi (Kumkapı), 46.Bkz. hane 
MEHMED Sesim Paşa, Seyyid (Tophane-i amire 

mirliviilarından), 1 8  
MEHMED Cemiileddin Efendi, es-Seyyid (Uşşiiki dergiihı 

postnişini), I 39 
MEHMED Cemi! Paşa (Paris sefiri), 235 
MEHMED Efendi, el-Hiicc (Istabl-ı amire hademesi), 265 
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MEHM!2D Efendi, Seyyid (Tophane-i amire nazırı), 3 I 5 
Mehmed Emin Ağa çeşınesi (Dolmabahçe), 3 I I .Bkz. çeşme 
Mehıned Emin Ağa hanesi (Kabataş), 8.Bkz. hane 
Mehmed Emin Ağa sebilhiinesi (Dolmabahçe), 3 ı ı .Bkz. 

sebilhane 
MEHMED Emin Ağa, el-Hiicc (Sipiihiler ağası), 3 1  I 
MEHMED Emin Beğefendi (Galata kadısı), 1 84 
MEHMED Emin Efendi (Deavi-i hiiriciyye kati bi), 88 
MEHMED Emin Efendi (Kıbrıs muhassılı, Enderun hazinesi 

kethudası), 7 
MEHMED Emin Efendi (Saray-ı hüıniiyun suyolcusu), 292 
MEHMED Emin Efendi, es-Seyyid (Harici ye nazırı 

mühürdarı), 87 
MEHMED Hurşid Ağa (Hazine-i hümiiyun kapu çukadarı), 

27 
MEHMED Necib Efendi, es-Seyyid (Evkaf müfettişi), 294 
MEHMED Neclb Efendi, es-Seyyid (Evkiif müfettişi), 45 
Mehmed Nuri Efendi hanesi (Fındıklı), 1 30.8kz. hane 
MEHMED Paşa (Şeyhülharem), 252 
MEHMED Paşa (Tanzimat meclisi reisi), 47 
MEHMED RaufBeğ (Rüsumiit ketebesinden), 4 
Mehmed Reşld Ağa hanesi (Dolmabahçe), 1 48.Bkz. hane 
MEHMED Rüstem Beğ (Hayriye tüccarı), 7 1  
MEHMED Sabit Efendi (Sikke-i hümayun muavini), 44 
MEHMED Sabit Efendi, es-Seyyid (H1kegiindan), 85 
Mehmed Sactık Efendi (Hazine-i hümiiyun kethudası), 3 1 8  
MEHMED Sadık Efendi (Hazine-i hümiiyun kethudası), 6 
Mehmed Sactık Efendi sahilhanesi (Fındıklı), 26, 27.Bkz. 

sahilhane 
MEHMED Sadık Efendi, es-Seyyid (Enderı1n-ı hümiiyun 

nazırı), 26, 2 7 
MEHMED Salih, es-Seyyid (Hayriye tüccarı), 7 
MEHMED Sırri Beğ (Miralay), 284 
MEHMED Şiikir Beğefendi (Hariciye mektupçusu 

hulefiisından), 47 
MEHMED Tahir Efendi, el-Hacc (Tersiine-i amire jurnal 

odası ketebesinden), 30 
MEHMED Tiihir Paşa (Tüfengcibaşı), 303, 307 
mekteb: -i sultanl, 1 05 ,  1 7 1 .Bkz. sultan!; -i tıbbiyye, 

80.Bkz. tıbbiyye; İniis -i (Beyoğlu), 125 
Mekteb-i harbiyye (Pangaltı), 3 I 4 
Mekteb-i harbiyye caddesi (Teşvikiye), 1 03.Bkz. cactde 
Mekteb-i tıbbiyye ecza anbiirı, 80.Bkz. anbiir 
mektubcı: Hiiriciyye -sı, 47 
Mektubi kalemi, 275 
Mektfıbl-i hiiriciyye odası, 40.Bkz. oda; - hulefiisı, 40.Bkz. 

hulefil. 
Mektubi-i sadr-ı iili kalemi, 1 69.Bkz. kalem 
menazi I :  Hristiyan -i, 48 
Merzifoni Kara Mustafa Paşa evkafı ,  3 1 7.Bkz. evkaf 
Mescid sokağı (Beşiktaş), 283.Bkz. sokak 
meslek: su -i, 84; Taksim -i, 45, 1 6 1 ;  Taksim su yı -i, 

295; Viiiide Sultan su -i, 84; Yüksekkaldırım -i 
(Galata), 5, 6 

meydan: Aşıklar -ı (Beşiktaş), I 49; Aşıklar -ı (Beşiktaş), 
306 

Mezarlık caddesi (Beyoğlu), 36.Bkz. cactde 
Mısır kiidisı, 309.Bkz. kiidi 
Midhat Paşa kethudiisı, 89.Bkz. kethud ii 
Midillü muhassılı, 28.Bkz. muhassıl 
MiHRiŞAH Viiiide Sultan, 1 ,  2, 7, 9, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 43, 46, 

49, 58, 59, 6 ı , 62, 65, 66, 74, 77, 79, 80, ıo8, ı ı4, ı n ,  
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1 74, 1 77, 1 97, 1 99, 206, 207, 2 12, 2 1 7, 225, 227, 229, 
232, 236 

Mihrişah Valide Sultan bendi, 26, 27, 1 1 8 .Bkz. bend 
Mihrişah Viiiide Sultan bendi (Bahçeköy, 1 796), 263, 286, 

287, 288, 290, 29 1 , 293, 309, 3 15, 3 1 8, 32 1 , 323.Bkz. 
ben d 

Mihrişah Valide Sultan evkafı, 2, 3, 6, 7, 8, 1 2, 1 6, 36, 5 1 ,  
55, 56, 76, 94, 96, 1 04, 1 07, 1 15 ,  1 16, 1 19, 1 25, 1 29, 1 30, 
1 32, 1 4 1 ,  143, 144, 1 50, 1 5 1 , 1 6 1 ,  1 66, 1 67, 1 80, 1 8 1 ,  
1 85, 1 89, 1 90, 1 9 1 ,  1 95, 1 97, 202, 208, 2 1 6, 2 1 9, 222, 
227, 233, 253, 256, 257, 259, 26 1 , 262, 265, 266, 27 1 ,  
274, 276, 277, 278, 279, 284, 286, 289, 297, 303, 305, 
307, 309, 3 1 2, 3 1 3, 3 14.Bkz. evkaf.Bkz. evkaf, ayrıca 
bkz. vakf; - suyı, 36.Bkz. su 

Mihrişah Viiiide Sultan suyı, 289 
millet: Ermeni -i, 17 ,  76, 1 33, 1 40, 1 89, 2 10, 2 1 2, 2 15, 222, 

23 1 ,  233, 237, 238, 242; Ermeni -i, 275, 289, 293, 306, 
3 1 1 , 323; Ermeni Katolik -i, l l , 48, 58, 90, 1 09; --i 
Yehudiyi\n, 323 ; Katolik -i, 22, 56, 6 1 ,  64, 65, 76, 78, 
79, 80, 1 98, 248; Katolik -i, 322; Latin -i, 35, 36, 54, 
73, 1 06, 1 09, 1 30, 1 94; Rum -i, 1 8, 73, 1 16, 1 95 , 23 1 ,  
25 1 ;  Rum -i, 269, 276, 3 1 0, 3 1 1 ;  Yehudi -i, 59, 25 1 

mlralay: Bahriyye -ları, 280 
Mirgfin, 269; - diddesi, 270.Bkz. cadde; - karyesi, 

270.Bkz. karye 
Mlrgun hıdmeti, 270.Bkz. hıdmet 
Mirgfin karyesi, 93, 230.Bkz. Bağçeköy 
mlrlivi\: Bahriyye -ları, 273, 28 1 ;  Tophane-i amire -ları, 

1 8  
Misk sokağı (Beyoğlu), 63, 93.Bkz. sokak 
Molla bayırı sokağı (Fındıklı), 29, 1 1 6, 1 6 1 .Bkz. sokak 
Molla Çelebi bayırı (Fındıklı), 45, 1 6 1 .Bkz. bayır 
Molla Çelebi mahallesi (Fındıklı), 29, 96, 1 16, 1 27, 1 6 1 ,  

1 92, 202, 3 12.Bkz. mahalle.Bkz. mahalle 
mu 'accele, 2, 8, 1 2, 16 ,  1 9, 20, 34, 39, 4 1 ,  47, 6 1 ,  69, 75, 88, 

94, 95, 97, 1 0 1 ,  1 09, l l l , 1 17, 1 2 1 ,  1 22, 1 26, 1 30, 1 48, 
1 49, 1 68, 1 73, 1 75, 1 79, 1 80, 1 86, 195, 204, 206, 2 14, 
240, 246, 247, 254, 267, 279, 280, 284, 287, 296, 301 ,  
304, 3 1 8, 322; ici\re-i -,  1 39 

mu 'i\vin: sikke-i hümi\yun -i, 44 
muharrirlik: Mukaveli\t -i, 89 
muhasebe: Evkaf-si, 88, 97, 1 02, 1 10, 1 26, 1 68, 205, 2 13 ,  

220, 227, 244, 248, 254, 255; Evkaf -si, 267, 282, 304; 
Hazine-i hassa -si, 273; Mi\liyye hazinesi sergi -si, 26 

muhassıl: Kıbrıs -ı, 7; Midillü -ı, 28 
muhtar, 1 12 
MUHT AR Paşa (Hazine-i hassa-nazırı), 269 
Muhtar Paşa sahilhanesi (Emirgan), 269.Bkz. sahilhane 
Mukavelat muharrirliği, 89.Bkz. muharrirlik 
MÜSA Beğefendi (Dergah-ı ali kapıcıbaşılarından), 47 
Musa Beğefendi hanesi (Tophane), 47.Bkz. hane 
musakkafiit: Mihrişah Viiiide Sultan evkafı -ı, 6 
Musika-i hümi\yun, 199, 234, 284, 29 1 , 294, 309; -

kolağaları, 284.Bkz. kolağaları 
MUSTAFA Ağa (Berberbaşt), 262 
Mustafa Ağa hanesi (Maçka), 1 46.Bkz. hane 
MUSTAFA Ağa, Hacı (Kapu çukadarı), 7 
MUSTAFA Efendi, Hacı (Yorgancı esnafından), 72 
MUSTAFA Hayri Beğ (Taşra senedat kalemi halife! erinden), 

279 
MUSTAFA Kalfa (Taksi m  suyolcusu), 23 
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MUSTAFA Mazhar Beğ (İkinci hukuk dairesi ketebesinden), 
1 0  

MUSTAFA Reşid Paşa (Sadrazam), 270 
Mustafa Reşid Paşa sahilhanesi (Emirgan), 93.Bkz. sahilhane 
Mustafa Rif at Ağa hanesi (Galata), 1 32.Bkz. hane 
MUSTAFA Tevfik Efendi (Mektupçu kalemi halifesi), 275 
mutasarrıf: Beğoğlı -ı, l l ; Beğoğlı -ı, 3 12  
Muzika-i hümayun kaimmakamı, 295.Bkz. kaimmakam 
müdir: Beşiktaş polis -i, 1 62; Beşiktaş polis -i, 269, 276; 

ıstabi-ı amire -i, 49, 94, 2 1 8; ıstabi-ı amire -i, 263; 
Milbeyn-i hümi\yun -i, 274; Milbeyn-i hümi\yun 
ma'ruzat -i, 1 9; Silistre mal -i, 30; Teşrlf-i hümayun 
-i, 302 

müdiriyyet: Fenn işleri -i, 239; ıstabi-ı amire -i, 1 98; 
İstanbul belediyyesi hukük işleri -i, 239; İstanbul tapu 
-i, 239; Tedrisat-ı tali ye -i, 68; Umur-ı hukükiyye -i, 
239 

müeccele: ici\re-i -, 1 ,  8, 1 2, 1 5 ,  17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 
3 1 , 33, 34, 36, 38, 40, 4 1 , 45, 46, 49, 5 ! , 54, 55, 59, 62, 
64, 67, 68, 70, 72, 75, 77, 79, 8 1 , 82, 83, 85, 86, 87, 89, 
90, 9 1 ,  93, 97, 98, 1 0 1 , 1 03, 1 09, 1 1 3, 1 15,  1 1 8, 1 2 1 , 1 24, 
1 26, 128, 1 29, 1 30, 1 35, 136, 1 4 1 ,  1 42, 143, 149, 1 52, 
1 54, 1 56, 1 59, 1 6 1 ,  1 63, 1 64, 1 68, 193, 202, 205, 2 1 1 ,  
2 17, 2 1 8, 223, 225, 226, 228, 229, 23 1 , 232, 234, 236, 
240, 24 1 , 244, 245, 250, 254; icare-i -, 259, 261 , 263, 
267, 272, 28 1 , 284, 286, 287, 290, 292, 30 1 , 304, 3 1 0, 
3 16, 3 19, 32 1 , 323 

Müeyyedzade mahallesi (Galata), 1 32.Bkz. mahalle 
müfettiş: Evkaf -i, 45, 92; Evkaf -i, 294; Hadaik-ı şahane 

-i, 20, 242, 243 
mülazım: asa!<ir-i şiihane -ları, 273; Bahriyye -ları, 283 
mülhakat: Sultan Mahmud Han-ı Evvel evkafı -ı, 22, 32, 

38, 42, 50, 68, 1 12, 1 3 1 , 145, 178, 1 88, 2 1 8, 24 1 
mümeyyiz: Divan-ı ahkam-ı adliyye -i, 20; Evkafvaridat 

odası -i, 57; Teftiş mahkemesi -i, 57 
müsa'ade-i seniyye, l l , 82, 1 0 1 ,  1 02, l l l , 1 26, 1 68, 205, 

220, 226, 254, 267, 28 1 , 301  
müşlr: Milbeyn-i hümayun -i, 9; Milbeyn-i hümayun -i, 

3 1 2; Tophane-i amire -i, 63 
mütevelll: izn-i -, 84 

N 
NA'IME Sultan, 296, 298, 300 
NAİLE Sultan, 296, 299, 300 
NAzıM Sevgi Beğ (Beyrut jandarma kumandanı), 274 
nazır: Darbhane-i amire -ı, 75; Enderun-ı hümayun -ı, 26, 

27; Hariciyye -ı, 87; su -ı, 2, 5 1 ,  1 13 ,  1 1 4, 226; su -ı, 
272, 286; Tophane-i amire -ı, 3 1 5; Umum rnekatih-i 
askeriyye-i şahane -ı, 63 

NECİB Paşa.Bkz. AHMED Neclb Paşa 
NESİM (Tellal), 25 1 
NEVDORON(?) (Tüccar), 90 
nezaret: Bahriyye -i, 1 92; Evkaf-ı hümayun -i, 19, 124, 

1 80, 192, 2 1 8; Evkaf-ı hümayun -i, 27 1 ;  Hiiriciyye -i, 
35, 73, 1 29, 1 94, 223; Hazine-i hassa -i, 269, 295, 298, 
300, 304; Ma'iirif -i, 4, 68; Maliyye -i, 26 ı ,  3 ı2 ;  Su 
i, 1 ı o, 2ı 1 ,  2 1 4, 244, 248; Su -i, 293; Ticaret ve nafi 'a 
-i, 222 

Nikolaki bağı, 84.Bkz. bağ 
Nişancı Paşa-yı Atik mahallesi (Kumkapı), 43 .Bkz. mahalle 
Nişantaşı, ı 80, 2 ı 8 
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Nişantaşı mahallesi (Beşiktaş), 270, 277, 295, 3 1 4  
NORY �N(?) Efendi (Şura-yı devlet azasından), 38 
NU' MAN Efendi (Silistre mal müdürü), 30 
nüküd-ı mevküfe, 273 

o 
oda: Amed! -sı, 84, 13 7; Bab-ı ali nıektubi -SI, 262; Evklif 

varidat -sı, 57; Mektub!-i hariciyye -sı, 40; Senedat 
sı, 102, 1 20, 2 13 ,  220; Tersane-i amire jurnal -sı, 30; 
Teşrifat -sı, 292 

OHANNES (Yazıcı), 64 
OHANNES Efendi, Aznavuroğlı (Ebniye-i şahane kalfası), 

49 
Ortabağçe sokağı (Beşiktaş), 258.Bkz. sokak 
Ortaköy, 1 ,  29, 55, 59, 1 38, 1 50, 2 12, 275, 287, 294, 304, 

3 17, 323.Bkz. köy 
Ortaköy hıdmeti, 28, 124, 277, 3 1 6.Bkz. hıdmet 
OSEB (Kuyumcu), 87 
OSEB Efendi Azaryan (Tüccar), 58 
OSMAN Ağa (Harem-i hümayun hademesi), 273 
OSMAN Efendi (Kuşcıbaşı), 279 
OSM�N Efendi, el-Hacc (Ekmekçiler kethudası), 1 4  
OSMAN Nur! Ağa (lstabl-ı amire müdürü), 49 
OSMAN Nur! Paşa, Hacı (Hale b valisi), 4 ı 
OSMAN Paşa (Mabeyn-i hümayun: müş!ri), 3 12 
Osman Paşa sahilhanesi (Beşiktaş), 3 12.Bkz. sahilhane 
OSMAN Paşa, Gaz! (Mabeyn-i hümayun müş!ri), 2 1 7, 258 
Osman Reis sokağı (Yeniköy), 1 94.Bkz. sokak 

ö 
Ömer Avni Efendi mahallesi (Kabataş), 1 20, 143 ,  1 65, 

1 66.Bkz. Avnl Efendi mahallesi 
ÖMER Efendi (Yorgancı esnafından), 33 

p 
P AÇENTO Döbini (Tüccar), 73 
Palanka sokağı (Ortaköy), 2 1 2, 275, 320.Bkz. sokak.Bkz. 

sokak 
Pangaltı, 3 14 
Papasoğlı zokağı (Beşiktaş), 53 .Bkz. sokak 
Parmakkap u (Beyoğlu, Galata), 98, 139, 20 ! .Bkz. kap u 
Perizat Hatun mahallesi (Fındıklı), 16 ,  1 30.Bkz. 

mahalle.Bkz. mahalle 
Perşenbe bazarı (Galata), 239.Bkz. bazar 
Perşenbe pazarı harnmaını (Galata), 239.Bkz. harnınarn 
Petersburg sefil.reti, 262.Bkz. sefilret 
PETRO Kamara (Banker), 1 67 
pınar: Kılıç -ı (Sarıyer), 7 1 ,  8 1 ,  84 
Pınar sokağı (Beyoğlu), 2 I 2.Bkz. sokak 
PITRANI, Mösyö (İngiltere sefil.reti ikinci tercümanı), 69 
Pişmişoğlı sokağı (Ortaköy), 29, 320.Bkz. sokak.Bkz. sokak 
Posta caddesi (Beşiktaş), 232, 242, 243, 307, 3 12.Bkz. 

cil.dde.Bkz. cil.dde 
Postayolı caddesi (Beşiktaş), 1 78.Bkz. cadde 

R 
Ragıb Beğefendi konağı (Beşiktaş), 297.Bkz. konak 
RAiF Beğ (Hazine-i hassa dava vekili), 20, 242 
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RASiM Ağa (Darussaade ağası), 208 
RAÜF Paşa (Sadrazam), 66 
re'aya: Devlet-i aliyye -sı, 22, 24, 56, 59, 6 1 ,  62, 65, 76, 78, 

80, 83, 87, 1 20, 2 12, 223; Devlet-i aliyye -sı, 323; Latin 
-sı, 8 1 ,  108, 139, 201 

REFİ'A Sultan, 230, 267 
REŞ!D Paşa (Hadiiik-ı şiihane müfettişi), 20, 242 
RIZ� Paşa (Miibeyn-i hümiiyfın müş!ri), 9 
RlZA Paşa (Serasker), 307 
ruhsat tezkiresi, 90, 145, 227.Bkz. tezkire 
Rum Ali mahallesi (Beşiktaş), 255.Bkz. mahalle 
Rum ken!sesi (Parmakkapı), 1 39, 20 ! .Bkz. ken!se.Bkz. 

ken!se 
Rum kilisesi (Beşiktaş), 3 1 1 .Bkz. kilise 
Rum kilisesi caddesi (Tophane), 93.Bkz. cil.dde 
Rum mezaristanı sokağı (Taksim), 1 23, 1 24.Bkz. sokak 
Rum milleti, 1 8, 73, 1 16,  195 , 23 1 , 25 1 , 269, 276, 3 10, 

3 1  ! .Bkz. millet.Bkz. millet 
Rumili klidiaskeri, 226.Bkz. kadiasker 
Rumilihisiirı, ı .Bkz. hisiir 
Ruscuk hanediinı, 30.Bkz. hanedan 
Rusya devleti tebe'ası, 49, 88, 1 1 6, 1 1 7, 1 67, 1 94.Bkz. tebe'a 
Rusya orta ilçisi, 3.Bkz. ilçi 
Rusya sefil.reti, 3 ,  1 3 ,  1 07.Bkz. sefil.ret.Bkz. sefilret 
RÜSTEM Ağa (Kahvecibaşı), 8 
rüsumat ketebesi, 4.Bkz. ketebe 
Rüsumat ketebesi, 274.Bkz. ketebe 

s 
SA '�EDDİN Efendi (Evklifketebesinden), 44 
SA'!D Efendi (Teftiş mahkemesi mümeyyizi), 57 
SA'ID Paşa (Baştab!b fer!k), 3 1 2  
SA'ID Paşa (Miibeyn-i hümiiyun fer!ki), 264, 265 
siihilhane: Ahmed Nazif Efendi -si (Beşiktaş), 1 63; Bes! m 

Ağa -si (Beşiktaş), 234; Feyzulliih Efendi -si 
(Emirgan), 230; Kalcıoğlı Kirkor -si (Yeniköy), 83; 
Kamil Paşa -si (Kurıçeşme), 277; Mehmed Sactık Efendi 
-si (Fındıklı), 26, 27; Muhtiir Paşa -si (Emirgan), 269; 
Mustafa Reş!d Paşa -si (Emirgan), 93; Osman Paşa -si 
(Beşiktaş), 3 1 2; Seyyid Mehmed Efendi -si (Beşiktaş), 
3 1 5; Şükri Paşa -si (Salı pazarı), 26, 27; Tıngıroğlı Oseb 
-si (Yeniköy), 301 

Sakızağac! caddesi (Beyoğlu), 88,  89,  1 1 7, 2 1  O, 237, 
238.Bkz. cil.dde.Bkz. cil.dde 

salhane (Fındıklı ), 9 
Salıbazarı (Tophane), 7, 1 5, 26, 1 57.Bkz. biiziir 
SALiH Beğ (Midilli muhassılı, Dergiih-ı iili 

kapıcıbaşılarından), 28 
S�L�H Efendi (Bahriye müliizımlarından), 283 
SALIH Efendi (Camcı esniifından), 36 
Siiliha Viiiide Sultan taksimi (Beyoğlu), 263, 286.Bkz. 

taksim, ayrıca bkz. Beğoğlı maksemi, maksem 
Siiliha Viiiide Sultan vakfı ,  32, 58, 83, 106, 134, 1 57, 201 ,  

2 1 0, 2 19, 22 1 , 24 1 , 242, 25 1 , 273, 275, 277, 282, 
284.Bkz. vakf.Bkz. vakf 

Salta Malda (Santa Marika) mahallesi, 1 l .Bkz. mahalle 
sandık: Emniyyet -ı, 233; vakf-ı, 273 
saray: Beşiktaş -ı, 1 ;  Çırağan -ı, 1 ;  Fransız -ı, 76, 78; 

Galata-ı,  1, 6 1 ,  1 04; Maçka -ı, 145, 2 1 8; Yıldız -ı 
(Beşiktaş), 249 

Saray arkası sokağı (Fındıklı), 1 24.Bkz. sokak 
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Saray-ı atik: - teberdarları, 28.Bkz. teberdar; - kethudası, 
28.Bkz. ketbuda 

Saray-ı hümayfın, 29 
Saray-ı hümayfın suyolcısı, 292.Bkz. suyolcı 
Saraylı Nakşıhayal hanesi (Fındıklı), 67.Bkz. hane 
Sardunya sefareti, 69.Bkz. sefaret; - baş tercemanı, 69.Bkz. 

baş terceman 
Sarı Lutfi malıallesi (Beyoğlu), ı 07.Bkz. mahalle 
Sarıyar, 7 ı ,  8 1  
sarraf: Bağdad -ı, 83 
sebllhane: Mehmed Emin Ağa -si (Dolmabahçe), 3 1 1  
sefaret Danimarka -i, 1 13 ,  1 14;  Flemenk -i, 1 O l ;  Fransa 

-i, 13 ,  7 1 ;  İngiltere -i, 69; Petersburg -i, 262; Rusya 
-i, 3, 1 3, 107; Sardunya -i, 69 

Selamlık caddesi (Beşiktaş), 278.Bkz. cactde 
Selamlık yokuşı, 273 .Bkz. yokuş 
Selamlık yokuşı sokağı (Beşiktaş), 1 87.Bkz. sokak 
Selanik, 292 
Selanik vallsi, 86.Bkz. vall 
SELIM Paşa (Tophane-i amire meclis reisi), 1 68 
Sellm Paşa konağı (Cihangir), 1 68.Bkz. konak 
SELİM Sırri Efendi (Mevall-i izamdan), 42 
Sellm Sırri Efendi hanesi (Kabataş), 42.Bkz. hane 
Selime Hatil.n mahallesi (Fındıklı), 124, ı 26, 2 19, 254.Bkz. 

mahalle 
Senedat idaresi, ı o5, ı 65 ,  177, 1 89, 192, 2 17, 244, 257, 296, 

3 1 3 .Bkz. idare.Bkz. idare 
Senedat odası, 1 02, ı 20, 2 ı 3, 220 
Senedat-ı umfımiyye idaresi, 278, 295, 298, 300, 30 ! .Bkz. 

idare 
sened-i hakan!, ı ı ,  ı8 ,  20, 29, 36, 40, 4 1 ,  49, 63, 73, 74, 87, 

99, ı o5 ,  1 08, ı 15, ı 16, ı 17, ı 1 8 ,  1 2 1 ,  1 23,  124, 127, 128, 
1 3 1 ,  1 32, 133, 1 34, 140, 1 4 ı ,  143,  144, 1 54, 1 65 ,  ı 66, 
1 67, 173, 174, 177, 178, ı 80, 1 85 ,  194, ı 95 ,  196, 199, 
200, 203, 2 10, 2 1 1 , 2 12, 217 , 2 18 , 2 19, 22 ı , 222, 223, 
229, 234, 236, 237, 238, 242, 245, 249, 25 1 , 253, 255 ,  
256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 270, 273, 
274, 276, 277, 278, 279, 282, 283, 29 1 , 292, 295, 297, 
300, 302, 306, 308, 309, 320 

Serasker Halll Rif' at Paşa kethudası, 2.Bkz. ketbuda 
Serencebeğ caddesi (Beşiktaş), 274.Bkz. cadde 
Serencebeğ mahallesi (Beşiktaş), 257.Bkz. mahalle 
Serencebeğ yokuşı (Beşiktaş), 25, ı 6 1 ,  ı 90, ı 98, ı99, 207, 

208, 217, 233, 285, 292, 302, 303, 309, 3 12.Bkz. 
yokuş.Bkz. yokuş 

Sergi defterleri, ı 0 1 ,  248.Bkz. defter 
serhademe: Istabl-ı amire -si, 6 ı 
SERKİZ Beğ (Başmimar), 63 
SERKİZ Beğefendi (Ebniye-i şahane kalfası), 63 
Seyyid Mehmed Efendi çeşmesi (Beşiktaş), 3 1 5.Bkz. çeşme 
Seyyid Mehmed Efendi sahilhanesi (Beşiktaş), 3 ı 5 .Bkz. 

sahilhane 
Sıraselvi sokağı (Tophane, Beyoğlu), 48, ı 34.Bkz. sokak 
Sıraselviler caddesi (Tophane, Beyoğlu), ı 37, ı40, 205, 

222.Bkz. c1idde 
sicillat: Havass-ı refı'a mahkemesi -ı, 1 5, ı 57 
sikke-i hümayfın mu 'avini, 44.Bkz. mu'avin 
Silahdar Paşa çeşmesi (Fındıklı), ı 84.Bkz. çeşme 
Sil istre mal müdlri , 30.Bkz. müdlr 
Sinan Paşa mahallesi (Beşiktaş), ı 7 ı ,  267.Bkz. 

mahalle.Bkz. mahalle 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Sinan Paşa-yı Atık mahallesi (Beşiktaş), ı 7, 46, ı 63, ı 72, 
ı 90, 196, 2 ı5 ,  22 1 ,  235, 253, 259, 261 ,  265, 266, 
27 1 .Bkz. mahalle .Bkz. mahalle 

Sinan Paşa-yı Cedld mahallesi (Beşiktaş), 268, 274, 283, 
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Sinan Paşa-yı Cedld mahallesi (Tophane, Beşiktaş), ı 78, 
228, 230.Bkz. mahalle 

Sirkeci Muslihiddin mahallesi (Kasımpaşa), 1 64.Bkz. 
mahalle  

sokak: Abbas Ağa -ı (Beşiktaş), 1 62, 250; Abbas Ağa -ı 
(Beşiktaş), 283; Acıçeşme -ı (Beşiktaş), ı 7 ı ,  209; 
Acıçeşme -ı (Beşiktaş), 282; Ada -ı (Tophane), 272; 
Bakkal -ı (Beşiktaş), 3 ı 3 ;  Beytülmalcı -ı (Kabataş), 
44; Cami' meydanı -ı (Tophane), 202; Çeşme -ı 
(Galata), 239; Çıkmaz harnınarn -ı (Beyoğlu), 1 35, 
2 10; Çiftevav -ı (Tophane, Fındıklı), 52, 1 85 ,  204; 
Çiftlik -ı (Beşiktaş), 270; Derviş -ı (Beyoğlu), 70, 86, 
2 10; Felek -ı (Galata), 1 95, 227; Fıstıklı -ı (Beşiktaş), 
269; Furun -ı (Beşiktaş), 200, 243; Göçebeoğlı -ı 
(Beşiktaş), 260; Hanımam -ı (Tophane), 1 1 8; Hanım 
-ı (Tophane), 1 08; Hasan Paşa deresi -ı (Beşiktaş), 
24 1 ;  Hasırcıbaşı -ı (Beşiktaş), 302; Heva -ı 
(Beyoğlu), 1 67; Hırvat -ı (Beşiktaş), 31 O; İcadiyye -ı 
(Teşvikiye), 252; İkinci karagol -ı (Teşvikiye), 236; 
İkinci karagolhane -ı (Teşvikiye), 278; İmam 
Adnan-ı (Beyoğlu), 38; İmam -ı (Beyoğlu), 97; İzzet 
Paşa -ı (Kabataş), 1 65;  Kabristan -ı (Beyoğlu), 64; 
Kamanto -ı (Galata), 220; Karagolhane -ı 
(Teşvikiye), 4, 256; Keresteci -ı (Tophane), 52; Kilise 
-ı (Beşiktaş), 293 ; Kömürci -ı (Beşiktaş), 26 1 ;  
Köpribaşı -ı (Beşiktaş), 22 ı ,  225, 235, 259; Köyiçi -ı 
(Beşiktaş), 2 1 5;  Köyiçi -ı (Beşiktaş), 276; Kumrılı -ı 
(Beyoğlu), ı 69; Küçük Parmakkapu -ı (Beyoğlu), 
221 ;  Küçükçiftlik -ı (Teşvikiye), 21 9; Latin çıkınazı 
-ı (Beyoğlu), 65; Lüleci hendek(?)-ı (Galata), 1 32; 
Maçka meydanı -ı (Beşiktaş), 259; Mahkeme -ı 
(Galata), 22ı ,  235; Mescid -ı (Beşiktaş), 283; Misk -ı 
(Beyoğlu), 63, 93 ; Molla bayırı -ı (Fındıklı), 29, ı ı6, 
1 6 1 ;  Ortabağçe -ı (Beşiktaş), 258; Osman Reis -ı 
(Yeniköy), ı 94; Palanka -ı (Ortaköy), 2 1 2; Palanka -ı 
(Ortaköy), 275, 320; Papasoğlı -ı (Beşiktaş), 53; Pınar 
-ı (Beyoğlu), 21 2; Pişmişoğlı -ı (Ortaköy), 29; 
Pişmişoğlı -ı (Ortaköy), 320; Rum mezaristanı -ı 
(Taksim), 123,  124; Saray arkası -ı (Fındıklı), 1 24; 
Selamlık yokuşı -ı (Beşiktaş), 1 87; Sıraselvi -ı 
(Tophane, Beyoğlu), 48, 1 34; Şişli -ı (Beyoğlu), 97; 
Taşnerdüban -ı (Kabataş), 1 66; Tekservi -ı 
(Beşiktaş), 308; Telgraf -ı (Beyoğlu), 1 29; Tepebaşı 
ı (Beyoğlu), 1 06, 120, 1 24; Tozkoparan -ı (Beyoğlu), 
124; Tulumba aralığı -ı (Tophane), 1 1 6; Türbe -ı 
(Tophane), 133 ;  Vişnezade -ı (Beşiktaş), 1 23 ;  Yalı -ı 
(Beşiktaş), 3 1 3 ;  Yalı -ı (Boyacıköy), 72; Yazıcı -ı 
(Galata), 223; Yeniçeşme -ı (Beşiktaş), 1 72, ı 96 

Somuncıoğlı sfıkı (Cihangir), 32.Bkz. sfık 
su: - ınesleği, 84.Bkz. meslek; - nazırı, 2, 5 1, ı ı 3 ,  ı ı4, 

226; - nazırı, 272, 286.Bkz. nazır; Çukurçeşme -yı, 50; 
Galatasarayı -yı, ı 35, 2 10; Karakulak -yı, ı ;  
Kırkçeşme -ları, 293; Mihrişah Valide Sultan evkafı 
yı, 36; Mihrişah Valide Sultan -yı, 289; Sultan Mahmud 
Han-ı Sani -ları, 283; Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfı 
-yı, 24; Taksim -yı, ı 1 ,  68, 75, 1 06, 1 25;  Taksim -yı, 
3 I ı  
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su nazırı defterleri, 3 1 5 .Bkz. defter 
Su nezareti, 1 10, 2 1 1 , 2 1 4, 244, 248, 293.Bkz. nezaret 
suk: Somuncıoğlı -ı (Cihangir), 32 
SULTAN Abdülaziz Han, 68, 1 22, 1 23, 1 47, 1 65 ,  1 76, 1 79 
SULTAN Abdülhaınid Han, 258 
SULTAN Abdülmecld Han, 37 
Sultan Bayezid mahallesi (Galata), 50.Bkz. mahalle 
Sultan Mahmud bendi (Bahçeköy, 1 750), 290, 3 1 5 .Bkz. bend 
Sultan Mahmud bendleri, 6, 55, 58, 1 38.Bkz. bend.Bkz. bend 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel evkafı, 1 8, 84, 85, ı 20, 1 80, 

1 94, 294, 297, 299, 307.Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf.Bkz. 
evkaf; - ınülhakatı, 22, 32, 38, 42, 50, 68, 1 1 2, 1 3 1 ,  1 45, 
1 78, 1 88, 2 1 8, 24 I .Bkz. ınülhakat.Bkz. ınülhakat 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel imareti (Ayasofya), 286 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel kütübhanesi (Ayasofya), 286 
SULTAN Mahmud Han-ı Evvel, Gazi, 3 ,  5 ,  8, 2 1 ,  28, 29, 3 ı ,  

39, 59, 7 ı ,  78, 8 1 , 85, 87, 90, 273, 275, 277, 282, 284, 
286, 305 

Sultan Mahmud Han-ı San! evkafı, 259, 269, 270, 283, 
308.Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf 

Sultan Mahmud Han-ı San! suları, 283.Bkz. su 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı tar!kı, 80.Bkz. tarik 
Sultan Mahmud Han-ı San! vakfı, 70, 88, 1 22, 123 ,  1 43, 1 52, 

203, 2 1 0, 2 1 1 , 230, 237, 238, 243, 250.Bkz. vakf; - suyı, 
24.Bkz. su 

SULTAN Mahmud Han-ı San!, Gazi, 25, 33, 34, 37, 4 ı ,  44, 
53, 55, 62, 63, 69, 72, 75, 80, 83 

Sultan Mustafa Hfm evkafı, 50.Bkz. evkaf 
SULTAN Sellın Han, 3 ı5 
SULTAN Sellm Han, Gazi, 55 
SULTAN Süleyman Han, Gazi, 293 
su !tani: Kabataş -si, 68; mekteb-i -, I 05, 1 7 1  
Sultaniyye vapur-ı hüınayunı, 280 
Sultanzade Mehmed Dan iş Beğ konağı (Maçka), 243.Bkz. 

konak 
suyolcı: Beğoğlı -ları, 1 1 2; Çırağan -sı, 292; Saray-ı 

hümayun -sı, 292; Taksim -ları, 23, 70 
Südlice, ı 
Süheyl Beğ mahallesi (Salıpazarı), 7, 1 16, 1 28, ı 58.Bkz. 

mahalle 
Süleyman Ağa hanesi (Beşiktaş), 225.Bkz. hane 
SÜLEYMAN Neclb Beğ (Mektub!-i hariciyye odası 

hulefiisından ), 40 
Süleymaniyye mahallesi (Beşiktaş), 263, 264, 282.Bkz. 

mahalle 
Süleymaniyye mahallesi (Dolmabahçe, Beşiktaş), 1 22, 1 25, 

ı48, ı55, ı62, 1 64, ı 7 ı ,  ı 76, 206, 209, 245, 254.Bkz. 
mahalle 

SÜREYYA Paşa (Mabeyn-i hümayun başkatibi), 105 
SÜRÜRİ Paşazade (Amed! odası halifesi), 84 

ş 
Şark Ermeni Katoliği mi Ileti, 48.Bkz. millet 
şehbender: Devlet-i aliyye -leri, 35, 73 
Şehremaneti, 1 45, 1 53, 208, 259 
Şenlik Dede mahallesi (Beşiktaş), 1 98, 259, 282.Bkz. 

mahalle.Bkz. mahalle 
ŞERIF Mehıned Paşa (Ahkam-ı adliyye üyesi), 27 
Şerlfe Rafize Hanım hanesi (Fındıklı), 45.Bkz. hane 
ŞEVKET Paşa (İkinci fırka kumandanı), 264 
Şeyh Yunus Efendi hanesi (Fındıklı), 8 .Bkz. hane 
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Şeyhülhareın, ı 73, 252 
Şeyhülharem Hüseyin Ağa mahallesi (Beyoğlu), 1 17, 1 35, 

1 67, 2 1  O.Bkz. ınahalle.Ayrıca bkz. Hüseyin Ağa 
mahallesi 

Şirket-i hayriyye, 1 5 1  
Şişli sokağı (Beyoğlu), 97.Bkz. sokak 
Şura-yı devlet, 38, 3 1  O 
ŞÜKRl Efendi (Evkafvaridat odası müıneyyizi), 57 
Şükr! Paşa sahilhanesi (Sal ıpazarı), 26, 27.Bkz. sahilhane 

T 
tab hane: Fukara-yı ecnebiyye -i (Beyoğlu), 246 
Tabi' iyyet kalemi, ı 67, ı 94.Bkz. kalem 
TAHiR Beğefendi (Valide Sultan kethudası), 285 
Tahir Efendi hanesi (Beşiktaş), 1 7.Bkz. hane 
Tahrlr-i emlak: - dairesi, 263.Bkz. daire 
Tahrlr-i emlak idaresi, ı47.Bkz. idare 
Tahrlr-i emlak kalemi, 90, 1 45, 227.Bkz. kalem 
TAHSIN Beğefendi (Başkatip), 270 
Tahtaminare caddesi (Fener), 3 ıO.Bkz. cadde 
Tahtaminare mahallesi (Fener), 32, 56.Bkz. mahall e  
taife :  Ermeni -si, 24, 83 ,  223; Katolik -si, 87, 1 20 
taksim: Beğoğlı -i, 1 ,  2, 8, ı2, 23, 32, 37, 44, 62, 76, 87, 88, 

92, ı 1 2, ı ı7,  1 30, ı38, ı 45, ı 6o, 1 63, 1 69, ı79, 1 88 ,  1 97, 
206, 2 1 4, 227; Beğoğlı -i, 286; Saliha Yiliide Sultan -i 
(Beyoğlu), 263, 286; Tophane -i, 1 5, 28, 1 57 

Taksim (Beyoğlu), 22, 1 23, 1 24; - ciiddesi, ı 34.Bkz. cildde 
Taksim bölükbaşıları, 63, 77.Bkz. bölükbaşı 
Taksim hıdmeti, 1 75, 235.Bkz. hıdmet 
Taksi'ın ınesleği, 45, 1 6 l .Bkz. meslek 
Taksim su yı, l l , 68, 75, 1 06, 1 25, 3 1 1 .Bkz. su; - mesleği, 

295.Bkz. meslek 
Taksim suyolcıları, 23, 70.Bkz. suyolcı 
TANFOR (Basınacı), 50 
Tanzimat meclisi, 47.Bkz. meclis 
Tarabya, 1 ,  3 1 0  
tarik: Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 80 
Tarlabaşı (Maçka, Beşiktaş), 1 46, 1 54, 1 56, 2 1 7; 

caddesi, 1 46, ı53,  256.Bkz. cadde 
Tarlabaşı caddesi (Maçka, Beşiktaş), 269, 277, 279.Bkz. 

cad de 
tasarruf-ı emlak hukükı, 70, 82.Bkz. hukük 
Taşmerdiven (Ortaköy), 2 1 2  
Taşnerdüban (Ortaköy), 29, 1 50.Bkz. Taşmerdiven 
Taşnerdüban sokağı (Kabataş), 1 66.Bkz. sokak 
Taşra senedat kalemi, 1 75, 279.Bkz. kaleın.Bkz. kalem; 

hulefası, 279.Bkz. hulefil 
TA YFÜR Efendi (Midhat Paşa kethudası), 89 
tebe'a: Almanya devleti -sı, 270; Avusturya devleti -sı, 

38, 1 1 5, 1 95; Avusturya ve Macaristan devleti -sı, 1 29, 
227; Devlet-i aliyye -sı, 1 7, 23, 35, 37, 48, 54, 57, 58, 
73, 76, 77, 79, 8 1 ,  90, 1 02, 1 06, 1 08, 1 09, 1 16, 1 25, 1 33, 
ı4o, 1 89, 1 94, ı98, 200, 2 1 0, 2 1 2, 2 ı5, 226, 23 ı , 233, 
237, 238, 242, 25 1 ,  258; Fransa devleti -sı, 64, 66, 82, 
99, 1 09, 1 32, 1 93, 201 , 2 1 0, 22 1 ,  258; Fransa devleti -sı, 
266; --i Devlet-i aliyye, 269, 275, 276, 289, 293, 305, 
306, 3 I O, 3 1 1 , 322; -i saltanat-ı seniyye, 70, 82, 1 94; 
İngiltere devleti -sı, 74, 1 34, 22 1 ;  İngiltere devleti -sı, 
266, 275; İtalya devleti -sı, 1 07, 1 32, 220, 223, 227, 
228; İtalya devleti -sı, 266; Rusya devleti -sı, 49, 88, 
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I I 6, I I 7, 167, 194; Yunan devleti -sı, 36, 90, 93, 97, 
133,  140 

teberdar: Saray-ı atik -ları, 28 
Tedrlsat-ı taliye müdlriyyeti, 68.Bkz. müdlriyyet 
Teftiş mahkemesi, 48, 57.Bkz. mahkeme 
Teftiş-i askeri komisyonı, ı 44, ı 92, 205, 222, 271 .Bkz. 

komisyon; - a'zası, 27ı .Bkz. a'za 
Tekservi sokağı (Beşiktaş), 308.Bkz. sokak 
Telgraf sokağı (Beyoğlu), ı 29.Bkz. sokak 
Telgrafhane, 234 
temessük: atik -, 23, 32, 5 1 ,  56, 59, 62, 68, 72, 9 ı ,  98, ı ı4, 

1 17, 128, 133, 139, 14 1 ,  ı 59, 194, 2 1 1 , 214, 223, 224, 
229, 230, 255, 257; cedld -, 47, 49, 5 1 ,  52, 59, 62, 70, 
75, 83, 9 1 ,  98, 1 0 1 ,  ıo2, 1 10, ı ı 3,  128, 1 63, 168, 190, 
196, ı98, 206, 2 ı 5, 2 1 6, 2 17, 2 1 8, 229, 230, 240; h§.şiye-i 
-, 38 

Tepebaşı sokağı (Beyoğlu), 106, 120, 124.Bkz. sokak 
terazu: Ağa cami'i -sı (Beyoğlu), 87; Arslan ağzı -sı 

(Beyoğlu), 22, 72; Bodur - (Beyoğlu), 1 07; Çöpçiler 
sı (Kasımpaşa), 6; Dörtyol ağzı -sı (Beyoğlu), 107, 1 13 ;  
Galatasarayı -sı (Beyoğlu), 6 ı ;  Kettan c ı lar -sı 
(Beşiktaş), 1 63 

terceman: İngiltere sefareti ikinci -ı, 69 
Tersane-i amire, 1, 30; - jurnal odası, 30.Bkz. oda; -

meclisi, 58.Bkz. meclis 
Teşrifat odası, 292.Bkz. oda 
Teşrlf-i hümayun müdlri, 302.Bkz. müdlr 
Teşvlkıyye, 264, 265, 277; - mahallesi (Nişantaşı), 262, 

270, 278, 284, 295, 298.Bkz. mahalle 
Teşvikıyye mahallesi (Beşiktaş), 4, 103, 147, 2 ı 9, 236, 252, 

256.Bkz. mahalle 
TEVFIK Beğefendi (Su nazırı), 272 
tezkire: ruhsat -si, 90, 1 45 ,  227 
tıbbiyye: rnektelı-i -, 80 
Tıngıroğlı Oseb sahilhanesi (Yeniköy), 301 .Bkz. sahilhane 
Ticaret ve nafi 'a nezareti ,  222.Bkz. nezaret 
Timurkapu, 9 
Todoraki Yargiyaris hanesi (Şişli), 97.Bkz. hane 
TODORİ (Tüccar), 8 1  
Tomtom mahallesi (Beyoğlu, Tophane, Galata), 77, 82, 107, 

ı 14, 1 1 8.Bkz. mahalle 
Topcılar diddesi (Tophane), 50, 1 1 6, 158.Bkz. cadde 
Tophane, 1 8, 3 1 ,  38, 48, 52, 58, 6 1 ,  65, 67, 7 1 ,  80, 9 1 ,  1 16, 

1 18, 1 2 1 ,  ı28, 133,  135, 148, 157, 169, 1 83, 1 85 , 207, 
230, 289, 293 

Tophane cami ', 9.Bkz. cami' 
Tophane livası, 38.Bkz. liva 
Tophane maksemi, 289.Bkz. maksem 
Tophane taksimi, 15 ,  28, 1 57.Bkz. taksim 
Tophane-i amire, 2, 46, 47, 52, 55,  1 36, 3 14; - feriki ,  

34.ferlk; - kalemi, 203 .Bkz. kalem; - kışlası, ı 25.Bkz. 
kış la; - mlrlivaları, ı 8.Bkz. mlrliva; - muhasebe 
kalemi, 203.Bkz. kalem; - mübaya'at komisyonı, 2 ı 9; 
- müşlri, 63.Bkz. müşlr; - nazırı, 3 15 .Bkz. nazır 

TOROS (Hammalbaşı), 36, 37 
T«?zk?paran sokağı (Beyoğlu), 1 24.Bkz. sokak 
TUFAN Paşa (Bahriye mlrlivası), 273 
Tulumba aralığı sokağı (Tophane), 1 16.Bkz. sokak 
Tulumba aralığı yokuşı (Tophane), 128.Bkz. yokuş 
Tutluk (Sarıyer), 7 ı ,  8 1  
tüccar: Avrupa -ı, ı 7 ,  6 ı ;  Fransa -ı, 63; Hayriyye -ı, 7, 

43, 7 1 ,  8 1 ; -ı mu'teberan, 58 

BOGAZİÇİ VE T AK SİM SULARI 

Tüfenghane vapurı, 26, 27.Bkz. vapur 
türbe: Yahya Efendi -si (Beşiktaş), 287, 3 1 5 
Türbe sokağı (Tophane), 1 33 .Bkz. sokak 

u 
Umum rnekatih-i askeriyye-i şahane nazırı, 63 .Bkz. nazır 
Umur-ı hukükiyye müdlriyyeti, 239.Bkz. müdlriyyet 
Uşşaki dergahı (Kasımpaşa), 1 39.Bkz. dergah 

ü 
Üsküdar, 134 

V 
vakf: - sandığı, 273.Bkz. sandık; Cedld Viiiide Sultan -ı 

140; defter-i -, 261 , 282, 285, 286, 290, 294, 3 17 ;  
' 

Hazinedarbaşı -ı, 285; Mihrişah Viiiide Sultan -ı 2 3 
8, 12, 16, 36, 5 1 ,  56, 76, 94, 96, 1 04, ı o7, 1 1 5, 1 16: l l9: 
129, 130, 132, 14 1 ,  143, 144, 1 50, 1 5 1 ,  1 6 1 ,  166, 167, 
1 85, 1 89, 190, 1 9 1 ,  1 95, 197, 202, 208, 2 1 6, 2 19, 222, 
227, 233, 253, 256, 257, 259; Mihrişah Valide Sultan 
-yı, 261 , 262, 265, 266, 271 , 274, 276, 277, 278, 279, 
284, 286, 289, 303, 305, 307, 309, 3 12, 3 1 3, 3 1 4; Saliha 
Valide Sultan -ı, 32, 58, 83, 1 06, 134, 1 57, 20 1, 2 10, 
2 19, 22 1 , 241 , 242, 25 1 ;  Saliha Valide Sultan -ı 273 
275, 277, 282, 284; Sultan Mahmud Han-ı Evvel :_ı i 8 
85, 120, 1 80, 1 94; Sultan Mahmud Han-ı Evvel -ı 294

, 

297, 299, 307; Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 70, S8, 
' 

122, 123, 143, 1 52, 203, 2 10, 2 1 1 ,  230, 237, 238, 243, 
250; Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 259, 269, 270, 283, 
308 

V ALIDE Sultan, Bezmialem, 3 1 2  
vali: Basra -si, 284; Selanik -si, 86 
V�lide havzı, 1 5, 28, 3 1 ,  74, 1 56, 169, 174.Bkz. havz 
V AL IDE Sultan (I: Mahmut, 3, 5, 8, 2 1 ,  22, 28, 3 1 ,  32, 38, 

39, 42, 50, 59, 68, 7 1 ,  78, 8 1 ,  86, 87, 90 
Viiiide Sultan bendi.Bkz. Mihrişah Viiiide Sultan bendi 

(Bahçeköy, 1 796) 
Viiiide Sultan çeşmesi (Maçka), 149.Bkz. çeşme 
Viiiide Sultan havzı, 293.Bkz. havz 
Viiiide Sultan su mesleği, 84.Bkz. meslek 
vapur: Tüfenghiine -ı, 26, 27 
v1iridat: Evkaf -ı, 35, 5 1 ,  54, 63, 82, I I O, 226; Haremeyn 

ı, 23, 30, 2 1 5  
V ASIF Paşa (Beşiktaş zabıtasına memur), 320 
vekaletname, 35, 38, 49, 73, 74, 89, 99, 1 09, 129, 130, ı 95, 

275, 3 1 0, 3 1 1 ;  --i musaddaka, 74 
vekll : Hazine-i hassa da'va -i, 20, 1 04, 1 36, 2 10, 243; --i 

müseccel-i şer'iyye, 27; Milbeyn-i hüıniiyun da'va -i 20 
vekil-i müseccel, 321 

' 
Vişnezade mahallesi (Beşiktaş), 123, 146, I 63, 179, 2 I 8,  

225, 256.Bkz. mahalle 
Vişnezade sokağı (Beşiktaş), 1 23 .Bkz. sokak 
Viyana, 38 

y 
YA'KÜB Paşa (Su nazırı), 1 13 
Yahya Efendi (Galata), 84 
Yahya Efendi dergahı (Beşiktaş), I 78.Bkz. dergah 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Yahya Efendi türbesi (Beşiktaş), 287, 3 1 5.Bkz. türbe 
YAK OMİ (Sarraf), 64 
Yalı sokağı (Beşiktaş), 3 1 3.Bkz. sokak 
Yalı zokağı (Boyacıköy), 72.Bkz. sokak 
Yamalıoğlı Dimitraki bağı, 84.Bkz. bağ 
Yanıkkapu diddesi (Galata), 1 75, 279.Bkz. cadde.Bkz. 

cad de 
YANİ (Tüccar), 36 
Yazıcı hammamı, 85.Bkz. harnınarn 
Yazıcı mahallesi (Galata), 1 32, 223.Bkz. mahalle 
Yazıcı sokağı (Galata), 223 .Bkz. sokak 
Yehlldi milleti, 59, 25 I .Bkz. millet.Bkz. millet 
Yemenici çeşmesi (Asmalımescid), 1 07.Bkz. çeşme 
Yeni çinilihammam (Pangaltı), 3 14.Bkz. harnınarn 
Yenibağçe, 1 48 
Yeniçeşme sokağı (Beşiktaş), 1 72, 1 96.Bkz. sokak.Bkz. 

sokak 
Yeniköy, 64, 83, 1 94, 30I .Bkz. köy 
Yeniköy hıdmeti, 65, 200, 289.Bkz. hıdmet 
Yenimahalle (Beşiktaş), 53, 1 89, 200, 2 1 2, 23 1 , 242, 243, 

305, 307, 3 1 0, 3 12.Bkz. mahalle.Bkz. mahall e  
Yenimahalle (Boyacıköy), 64.Bkz. mahalle 
Yeşildirek harnmaını (Azapkapı), 1 6, 2 1 ,  74.Bkz. harnınarn 
Yıldız caddesi (Beşiktaş), 289, 305, 307.Bkz. cadde 
Yıldız sarayı (Beşiktaş), 249.Bkz. saray 
yoğurtcı karhanesi (Beşiktaş), 1 49.Bkz. karhane 

339 

yokuş: Defterdar -ı (Tophane), 52, I 2 1 ;  Humbaracı -ı, 72, 
I 1 3 ;  İzzet Paşa -ı (Kabataş), I 67; Kumparacı -ı 
(Beyoğlu), 270; Selamlık -ı (Beşiktaş), 273 ; Serencebeğ 
-ı (Beşiktaş), 25, 1 6  I ,  1 98, 208, 2 I 7; Serencebeğ -ı 
(Beşiktaş), 285, 292, 302, 303, 309, 3 1 2; Tulumba aral ığı 
-ı (Tophane), 128 

YORGAKİ (Sarraf), 48 
yorgancı esnafı, 33, 72.Bkz. esnaf 
YOV AKİM (Sarraf), 77 
Yunan devleti tebe'ası, 36, 90, 93, 97, 1 33, 140.Bkz. tebe'a 
YÜSUF İzzeddin Efendi, 259 
YÜSUF Kamil Paşa (Meclis-i vala reisi, Sadrazam), 285 
YÜSUF Paşa, 60 
YusufPaşa konağı (Beşiktaş), 209.Bkz. konak 
Yüksekkaldırım (Galata), 1 38; - mesleği, 5, 6.Bkz. meslek 

z 
ZARİFİ (Banker), 1 67 
ZEKERİYY A Beğ ( Asakir-i şahane mülazımı), 273 
ZEKi Paşa (Umum rnekatih-i askeriye nazırı, Tophane-i 

amire müşiri), 63 
ZEKİYYE Sultan, 295 
zokak.Bkz. sokak.Bkz. sokak 






	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00033
	00034
	00035
	00036
	00037
	00038
	00039
	00040
	00041
	00042
	00043
	00044
	00045
	00046
	00047
	00048
	00049
	00050
	00051
	00052
	00053
	00054
	00055
	00056
	00057
	00058
	00059
	00060
	00061
	00062
	00063
	00064
	00065
	00066
	00067
	00068
	00069
	00070
	00071
	00072
	00073
	00074
	00075
	00076
	00077
	00078
	00079
	00080
	00081
	00082
	00083
	00084
	00085
	00086
	00087
	00088
	00089
	00090
	00091
	00092
	00093
	00094
	00095
	00096
	00097
	00098
	00099
	00100
	00101
	00102
	00103
	00104
	00105
	00106
	00107
	00108
	00109
	00110
	00111
	00112
	00113
	00114
	00115
	00116
	00117
	00118
	00119
	00120
	00121
	00122
	00123
	00124
	00125
	00126
	00127
	00128
	00129
	00130
	00131
	00132
	00133
	00134
	00135
	00136
	00137
	00138
	00139
	00140
	00141
	00142
	00143
	00144
	00145
	00146
	00147
	00148
	00149
	00150
	00151
	00152
	00153
	00154
	00155
	00156
	00157
	00158
	00159
	00160
	00161
	00162
	00163
	00164
	00165
	00166
	00167
	00168
	00169
	00170
	00171
	00172
	00173
	00174
	00175
	00176
	00177
	00178
	00179
	00180
	00181
	00182
	00183
	00184
	00185
	00186
	00187
	00188
	00189
	00190
	00191
	00192
	00193
	00194
	00195
	00196
	00197
	00198
	00199
	00200
	00201
	00202
	00203
	00204
	00205
	00206
	00207
	00208
	00209
	00210
	00211
	00212
	00213
	00214
	00215
	00216
	00217
	00218
	00219
	00220
	00221
	00222
	00223
	00224
	00225
	00226
	00227
	00228
	00229
	00230
	00231
	00232
	00233
	00234
	00235
	00236
	00237
	00238
	00239
	00240
	00241
	00242
	00243
	00244
	00245
	00246
	00247
	00248
	00249
	00250
	00251
	00252
	00253
	00254
	00255
	00256
	00257
	00258
	00259
	00260
	00261
	00262
	00263
	00264
	00265
	00266
	00267
	00268
	00269
	00270
	00271
	00272
	00273
	00274
	00275
	00276
	00277
	00278
	00279
	00280
	00281
	00282
	00283
	00284
	00285
	00286
	00287
	00288
	00289
	00290
	00291
	00292
	00293
	00294
	00295
	00296
	00297
	00298
	00299
	00300
	00301
	00302
	00303
	00304
	00305
	00306
	00307
	00308
	00309
	00310
	00311
	00312
	00313
	00314
	00315
	00316
	00317
	00318
	00319
	00320
	00321
	00322
	00323
	00324
	00325
	00326
	00327
	00328
	00329
	00330
	00331
	00332
	00333
	00334
	00335
	00336
	00337
	00338
	00339
	00340
	00341
	00342
	00343
	00344
	00345
	00346
	00347
	00348
	00349
	00350
	00351
	00352
	00353
	00354
	00355
	00356
	00357
	00358
	00359
	00360
	00361
	00362
	00363
	00364
	00365
	00366
	00367
	00368

