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Bu eser, İstanbul Su Külliyatı Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanafizasyon İdaresi tarafından 
finanse edilmiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfit Gürtuna ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürü Sayın Dursun Ali Çodur olmak üzere, eserin hazırlanması ve yayınında gerekl i  katkı ve desteği sağlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi mensupianna teşekkürü borç biliriz. 

Eserin hazırlanmasında büyük bir özveri ile çalışan İstanbul Araştırmaları Merkezi akademisyen, uzman, uzman yardımcısı ve çalı
şanianna teşekkür ve takdirlerimizi sunarız. 

Yayın Hazırlama Kurulu 
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SUNU Ş 

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

Kültür işleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanacak kitaplarla, İstanbul'un geçmişiyle bugünü 
ve geleceği arasında kopan bağların yeniden belli ölçüde kurulabileceğine 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 istanbul Külliyatı 
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 istanbul 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 İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan projede yer alan hocalarım1za ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yayımladığımız istanbul Su Külliyatı'nın otuzüçüncü cildini ilim alemine ve İstanbullulara 
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. İSKİ'nin bu büyük başarısı ile sağlanan 
su kullanım oranı ile Osmanlı dönemi oranı olan kişi başına düşen 150 lt./gün su seviyesi ancak 
aşılmıştır. 

iSKi 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 
otuzüçüncü cildini İstanbullulara sunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 

Dursun Ali Çodur 
İSKİ Genel Müdürü 





GİRİŞ 

Elinizdeki kitap yayımlamakta olduğumuz İstanbul Su Külliyatı'nın 33 .  cildini, İ stanbul Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan Vakıf su defterleri neşriyatının 20. cildini teşkil 
etmektedir. 
Bu cilde gelinceye kadar yayınladımız su ciltleri Ma-i Leziz ve Vakıf su defterleri olarak iki 
kısımdır: 

Ma-i Lezlz Defterleri 
Daha önce yayımı tamamlanan ll Ma-i Leziz Cildi 1 786- 1 838  yılları arasını 

kapsamaktaydı . Su ile ilgili işlemler İstanbul'un dört kazasından Eyüp ve Haslar (Havass-ı refi'a) 
kadılığı tarafından yapılmaktaydı . İşte elinizdeki 1 ı Ma-i Leziz cildi bu kadılığın yaptığı işlemleri 
ihtiva etmektedir: 
ı (III). Eyüp ve Haslar kadılığının H. ı 200- ı 2ı 71 M. ı 786- 1 802 yıllarını kapsayan 258 no'lu 
defterin ilk kısmını; 
2 (IV). Bu kadılığın H. ı 206- ı 256/ M. ı 79 ı - ı 840 yıllarını kapsayan 258 no'lu defterin son kısmıyla 
H. ı 208- ı 2 ı 01 M. ı 793- ı 796 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin ilk kısmını; 
3 (VIII) .  Bu kadılığın H. ı 209- ı 242/ M. ı 794- ı 827 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı 209- ı 25 ı/ M. ı 795 - ı 835 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin tamamını ve H. ı 2 l l -
1 229/ M. ı 796- ı 8 ı4 yıllarını kapsayan 293 no'lu defterinin ilk kısmını; 
4 (IX). Bu kadılığın H. ı 2 ı 2- ı 247/ M. ı 797- ı 83 ı  yıllarını kapsayan 293 no'lu defterin son kısmıyla 
H. ı 2 ı 4- ı 249/ M. ı 799- ı 833 yıllarını kapsayan 299 no'lu defterin tamamını ve H. ı 2 ı 6- ı 23 ı/ M. 
ı 80 1 - ı 8 ı 6  yıllarını kapsayan 3 ı4 no'lu defterinin ilk kısmını; 
5 (X) . Bu kadılığın H. ı 209- ı 2 ı 6/ M. ı 795- ı 802 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin bir kısmıyla 
H. ı 2 ı 6- ı 252/ M. ı 80 ı - ı 837 yıllarını kapsayan 3 ı4 no'lu defterin son kısmını ve H. ı 2 ı 8- ı 242/ M. 
ı 803- ı 826 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterinin ilk kısmını; 
6 (XV). Bu kadılığın H. ı 2 ı 9- ı 224/ M. ı 804- ı 809 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı 22 ı - ı 2251 M. ı 806- ı 8 10 yıllarını kapsayan 33 ı no'lu defteriyle ve H. ı 227- ı 228/ M. 
ı 8 ı 2- ı 8 1 3  yıllarını kapsayan 35 1 no'lu defterinin ilk kısmını; 
7 (XVI). Bu kadılığın H. ı 228- ı 25 1/ M. ı 8 ı 3- ı 836 yıllarını kapsayan 35 ı no'lu defterin son 
kısmıyla ve H. ı 232- 1 25 ı /  M. ı 8 1 7- 1 836 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin ilk kısmını; 
8 (XVII). Bu kadılığın H. 1 232- ı 246/ M. ı 8 ı 7- ı 830 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin son 
kısmıyla ı 232- ı 252/ M. ı 8 ı 7- 1 836 yıllarını kapsayan 375 no'lu defterin tamamını ve 1 238- 1 249/ 
M. ı 823- ı 838 yıllarını  kapsayan 404 no'lu defteri n ilk kısmını; 
9 (XVIII). Bu kadılığın H.  1 232- 1 252/ M. 1 8 1 7- 1 836 yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin son 
kısmıyla ve H. ı 24 ı - ı 245/ M. ı 825- 1 829 yıllarını kapsayan 4 ı 2  no'lu defterin ilk kısmını; 
1 0  (XIX). Bu kadılığın H. ı 232/ M. ı 8 1 7  ile H. ı 244/ M. ı 828 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin 
86.sahifesiyle H. ı 245- 1 246/ M. ı 829- ı 830 yıllarını kapsayan 4 ı 2  no'lu defteri, 
ll (XX). Bu kadılığın H.  ı 248/M. ı 833  ile H. ı 253/ M. ı 837 yıllarını kapsayan 439 no'lu defteri 
ihtiva etmektedir. 
Bu defterleri oluşturan hüccet kayıtlarının esası, özellikle nefs-i İstanbul veya Dersaadet denen 
Suriçi'ne Haslar bölgesinden suyollarıyla gelen içme suyunun dağıtımı, satış ve miras gibi yollarla 
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el değiştirmesi konularıdır. Yine suların miktarı, kullanan kişiler ve su ile i lgili resını 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 (1). Hatt-ı hümayı1n (985- 1 2 1 81 1 577- ı 804) .  ı numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 368 
adet belgeden oluşmaktadır. 
2 (II). İlmühaber-I ( 1 084- 1 2881 1 673- 1 87 1 ) . 2 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 576 
adet belgeden oluşmaktadır. 
3 (V). İlmühaber-II ( 1 1 12- 1 28711 700- ı 87 ı ) .  3 ve 4 numaralı defterin tamamıyla 5 numaralı defterin 
baş kısmını ihtiva etmektedir. 
4 (VI). İlmühaber-III ( 1 0 ı 5- 1 3 ı7/ ı 606- ı 90 ı ) .  5 numaralı defterin son kısmıyla 6 numaralı defterin 
tamarnını ve ı 8  numaralı defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 
5 (VII). İlmühaber-IV ( 1 272- ı 344/ ı 856- ı 928). ı 8  numaralı defterin son kısmını ihtiva etmektedir. 
6 (XI). Kırkçeşme suları-I ( 1 207- ı 34 11ı  792- ı 925) .  1 31 1  numaralı defteri n tamarnını ihtiva 
etmektedir. 
7 (XII) .  Kırkçeşme suları-II ( 1226- 1 33711 8 1 1 - ı 92 ı ) .  ı4/ ı  numaralı defterin tamarnını ihtiva 
etmektedir. 
8 (XXI). Halkalı sulan-I ( 1 290- 1 3 1  ı / ı  873 - 1 895). 24 numaralı defteri n tamarnını ihtiva etmektedir. 
9 (XXII). Halkalı suları-II ( 1  ı 78- 1 330/ 1765-I9 ı4) ı 5  numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
ıo (XXIII). Avrupa yakası suları-I (997- ı 246/ 1 588- ı 830) Valide suyından Kopuz deresine gelen 
mülhak sular, cild-i evvel başlığını taşıyan 452 (yazılı 403) sahifelik 8 numaralı defterin 258 .  
sahifesinin ı 2 ı3/ı 5  Haziran ı 798-4 Haziran 1 799 tarihini taşıyan 7. hükmüne kadar olan kısmını 
ihtiva etmektedir. 
l l  (XXIV). Avrupa yakası suları-II (985 - ı 257/1577- 1 842) yukardaki 8 numaralı defterin 1 082 / 10  
Mayıs 1 67 1 -28 Nisan ı 672 tarihli 259. sahifesinin 1 .  hükmünden yine İS Kİ Arşivinde bulunan ve 
Cild-i sanı başlığını taşıyan 5 1 1  (yazılı 405) sahifelik 9 numaralı defterin 1 194 /8 Ocak-27 Aralık 
ı 780 tarihini taşıyan ı 6. sahifesinin 1 .  hükmüne kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 
ı 2  (XXV). Avrupa yakası suları-III (98 1 - ı 246! 1 574- 1 83 1 ) Cild-i sanı başlığını taşıyan 5 1 1  (yazılı 
405) sahifelik 9 numaralı defterin ı082/ 1 0  Mayıs 1 67 1 -28 Nisan ı 672 tarihini taşıyan ı6 .  
sahifesinin 2. hükmünden sonuna kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 
1 3  (XXVI). Su yolcu-I (l ı 29- ı 34 1 1ı 7 ı 7 - ı 925) Rah-ı abilik defteri adını taşıyan 1 92 (yazılı 1 1 2) 
sahifelik 10 numaralı defterin tamamını ve 156 (yazılı 86) sahifelik l l  numaralı Su yolcular 
nezareti ve bazı aslıab-ı mesalihin kuyudaı defteri ' nin ilk 36 sahifesini ihtiva etmektedir. 
ı4 (XXVII). Keşif defteri-I ( 1 258- ı 278/1 842- ı 862) aynı adı taşıyan 93 sahifelik ı 212 numaralı 
defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
ı 5  (XXVIII) .  Keşif defteri-II ( 1 263- ı 289/ 1 847- ı 872) Keşf-i sanı adını taşıyan 5 ı  sahifelik ı4/2 
numaralı defterin tamamını ve 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki aslıab-ı miyaha 
mahsus defter' in ilk 30 sahifesini ihtiva etmektedir. 
1 6  (XXIX) .  Keşif defteri-III ( 1 258- ı 278/ı 842- ı 862) 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu 
cihetlerindeki aslıab-ı miyaha mahsus defter' in son kısmını ihtiva etmektedir. 
ı7 (XXX). Boğaziçi-Taksim suları- l ( 1 237- ı 338/1 82 ı - ı 922) aynı adı taşıyan 468 (yazılı 388) 
sahifelik ı6 numaralı defterin ilk 76 sahifesini ihtiva etmektedir. 
ı 8  (XXXI) .  Boğaziçi-Taksim suları-Il ( 1  ı 79- 1 344/ı 765 - ı 928) aynı adı taşıyan ı 6  numaralı 
defterin son kısmı i le 88 sahifelik Beyoğlu başlıklı 1 3/2 numaralı defteri ihtiva etmektedir. Bu cildi 
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oluşturan ikinci defter Beyoğlu başlığını taşımakla birlikte içinde İstanbul surıçını ilgilendiren 
kayıtlar çoğunluktadır. 
ı 9 (XXXII) . Su tahrirleri (972- ı 2 ı  6/ 1 565- ı 80 ı )  44 sahifelik 7 numaralı defteri ihtiva etmektedir. 
20 (XXXIII). Elinizdeki Suyolcu-2 ( 1 288- 1 339 1 1 87 1 - 1 92 1 )  1 56 (yazılı 86) sahifelik l l  numaralı Su yolcular 
nezareti ve bazı aslıab-ı  mesalihin kuyfidat defteri ' nin son ı 20 sahifesini ve ı 66 sahifelik ı 21 ı  
numaralı defterin i lk  kısmını ihtiva etmektedir. 
İşte bütün bu ciltlerdeki bilgiler belli bir sistem içersinde aşağıda özetlenmiştir. 

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 B ayezid gibi suyollarına yapılan "katma"ların isimleri de kaydedilmiştir. Mesela 
Kırkçeşme sularının ana galerileri 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. 1 Belgelerde 
adı geçen katmalar şunlardır: 
Alacahammam, 
Gazanfer Ağa, 

Bundan başka suları besleyen dere gibi su kaynakları, suların geçiş yerlerindeki "mahal"ler, 
suyolu köyleri2, kemerler, teraziler de kayıtlara geçmiştir. 

Yine suların miktarının tesbitinde kullanılan sırasıyla hilal, çuvaldız, masura, kamış, lüle 
adlı ölçü birimleri de belgelerde geçmektedir. 

Şuhôdü'I-hal 
Hüccetler, bilindiği gibi, mahkemelerdeki durum tesbitlerini aksettirirler. Bu tesbitler için 

yapılan oturumlarda şuhfidü' l-hal (duruma şahit olanlar) denen ve bugünkü yaklaşımla tanık-jüri 
karışımı olan uzmanlar da bulunur. Şuhfidü ' 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 

Bu ciltleri oluşturan hüccetlerin altlarında da şuhfidu'l-hal'in isim ve ünvaniarı 
bulunmaktadır. Bunlar, SÖZ konusu olan su davaları olduğu için, su nazırı (nazır-ı ralı- ı  ab), kethuda 
(kethuda-yı ralı-ı ab), katip (katib-i ralı-ı ab), halife ünvanı da taşıyan çavuşlar (çavfiş-ı ralı-ı ab), 

1 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyollan, 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-udfıl ,  udGlü'l-müslimln 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 jüriden farklıdırlar. Bkz. Mehmet Akif Aydın, "Osmanlı'da hukuk", Osmanlı 
Devleti Tarihi ,  Ed. E.İhsanoğlu içersinde, İst. l 999, s .399-400. 
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ilgili sultan su vakıflannın bölükbaşılan (serbölük) ve yine ilgili diğer su vakıflannın suyolculan 
olan ustalar ile haderne vs.ünvanı taşıyan su yolculandır. 

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 ilhaken 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 sebll 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 sair emlakine akıtır. Fakat vakf etmeyip 
mülk olarak bir tapu ile tasarruf eder. 

Dördüncüsü; bend fazlası namıyla vaktiyle evkftf tarafından 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 sularnı satabildikleri ve kiralayabildikleri gibi miras olarak ta 
bırakabiliyorlardı .  Bunu, icare-i müeccele, mülk-i müştera, kavramlarından ve defter-i kassam 
denen miras defterlerinden anlıyoruz. 

Roma imparatorları, Hadriyanus ( 1 1 7 - 1 38), Büyük Konstantin (324-337), Valens (364-378), 
Theodosius I (379-395) ve Bizans imparatorları Jüstinyanus (527-565), Herakliyus (6 1 0-64 1 )  ile 
Andronikos Komnenos ( 1 1 83- 1 1 85) İstanbul'un su meselesiyle aktif olarak ilgilenmişler ve 
suyolları ile bu yollardaki kemer gibi su tesislerinin ilk hanilerini oluşturmuşlardır. 

Padişahlar ve Sultanlar 
Belgelerin çoğu kez su tesisi kurma vesilesiyle bahsettikleri padişahlar; 
Sultan Abdülhamld Han ı. ( 1 774-1789}, Sultan Bayezld Han II. ( 148 1- 1512}, Sultan Mahmud Hfın ı. ( 1730- 1754). 
Sultan Mahmud Han Il. ( 1 808- 1839), Sultan Mehmed Han 1., Fatih (Ebu'l-feth) ( 1 451-1481), Sultan Mustafa Han III. (1757-1774), 
Sultan Mustafa Han IV. ( 1 807-ı 808), Sultan Osman Han III. ( 1754-ı 757). Sultan Süleyman Han ı.. Kanuni (ı 520- 1 566). 

Çeşitli vesilelerle şu valide ve hanım sultanlar zikredilmektedir: 
Atik Viiiide Sultan (Nurbanu Viiiide Sultan, Öl. 1583, Il. Selim'in baş kadını .. JJI. Murad'ın annesi), 
Hadlee Sultan ( 1 768- 1 822, III. Mustafa'nın Adilşah Kadın'dan olan kızı, Ahmed Paşa'nın, öl.l798, zevcesi), 
Mihrişah Viiiide Sultan (Öl. 1805, III. Mustafi\'nın baş kadını, JJI. Selim'in annesi), 
(Öl. 1883, Il. Mahmud'un ikinci ikbali, Sultan Abdülaziz'in annesi), 

Sadrazamlar 

Emine Sultan, 
Haseki Sultan, 
Pertevniyal Viiiide Sultan 

Belgelerin yine özellikle su tesisi vesilesiyle bahsettikleri sadrazamlar ve hanedan mensupları 
şunlardır: 
Abdullah Paşa, Bostancıbaşı ( 1822- 1 823; Il. Mahmud devri) 
All Paşa, Damad. Şehld ( 1 7 13- 1  7 1 6; III. Ahmed devri) 
Halil Hamld Paşa ( 1782- 1785; I. Abdülhamid devri) 

Ahmed Paşa, el-Hacc, 
Derviş Mehmed Paşa ( 1 606; I. Ahmed devri) 
İbrahim Hanziide.Bkz. Mehmed Paşa, Şehld, İbrahim Hanzade 

4 Nazım Bey, "İstanbul vilayeti Şehremaneti'ne evkafdan devr olunan sular", İstanbul su Külliyatı, Xlll, Vakıf su 
Tahlilleri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul suları, İstanbul, İSKİ Yay., 2000 içinde, s. 1 78 .  
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İbrahim Sarim Paşa (1848; Abdülmecid devri) İshak Paşa (1469-1482, Il.Mehmed ve II.Bayezid devri), 
Mahmud Paşa (1453-1467; 1472-1473; II.Mehmed devri), Mehmed Paşa, Köprülü (1656-1661, IV. Mehmed devri, özellikle su 

vakfı kurucusu olarak), 
Mehmed Paşa, Şehld, İbrahim Hanzade, 
Abdülmecid devri) 

Mustafii Nilili Paşa, Girilli (1853-1857 arasında muhtelif defalar; 
Mustafa Paşa, 

Mustafa Paşa, Koca (ı 5ı2; I. Selim devri) 
Ragıb Mehmed Paşa, Koca (1757-176 3; III. Mustafa devri) 

Mustafii Paşa, Merzlfonl Kara (1676-ı683; IV. Mehmed devri) 
Sinan Paşa, Koca, Fatih-i Yemen Gazi (ı 580-ı 596; III. Murad ve lll. 

Süleyman Paşa, 

Şeyhülislamlar ve kazaskerler: 

Mehmed devirleri) 
Yusuf Paşa, 

Ebussu 'Qd Efendi (Şeyhülislam). 
İbrahim Efendi, es-Seyyid (Şeyhülislam), 
Mehmed Refi'Efendi, Katibziide (Seretibba ve Rumeli kazaskeri), 

İbrahim Efendi (Kazasker), 
Imiideddln Efendi (Rumeli kazaskeri), 
Ömer Efendi, el-Hacc (Kazasker), 

Yüksek devlet görevlileri 
Nazırlar: 
Ahmed Cevdet Paşa (Maarif nazırı), 
Halil Şerif Paşa (Harici ye nazırı), 

Nezaret (nazırlık)lar: 
De'avl, 
Humbarahane-i amire, 

Ahmed Efendi, Hacı (Humbarahane-i amire nazırı), 
Ömer Cemal Efendi, el-Hacc (De'avl nazırı), 

Evkaf-ı hümayun, 
Ma'arif. 

Hariciyye, 
Su, 

Beylerbeyi, vali ve muhafızlar: 
Vali: Edirne, Rumi li, Selanik, V idi n, 
vilayet 
Galata, 
Hicaz, 
Abdülhallm Paşa (Beylerbeyi), 
flüseyin Paşa (V idi n valisi), 

Mutasarrıflar: 

Ebubekir Paşa, el-Hacc (Mora muhafızı), 
İs ma 'll Paşa (Selanik valisi), 

Mutasarrıf: Adana, Bayezld, Der-sa 'adet, Kastamonı, Üsküdar, 
Abdullah Tosun Paşa (Üsküdar mutasarrıfı) ,  
All Şefik Beğ (Bayezid mutasarrıfı), 
Kastamonu muıasarrıfı), 

Hamld Paşa (Dersaadet mutasarrıfı), 
Hurşid Paşa (Adana mutasarrıfı), 

Ahmed Paşa (Balıriyye nazırı), 
Raşid Paşa (Harici ye nazırı), 

Hazine-i hassa, 

Hasan Paşa, Küçük (Rumeli valisi), 
Süleyman Paşa (Edirne valisi), 

Hasan Ramiz Paşa, el-Hacc (Mirmlrfin. 

Belgelerin yine özellikle su ile ilgili bir konu vesilesiyle bahsettikleri sivil kaymakamlar 
(kaimmakam) şunlardır: 

Mehmed Ağa, el-Hacc (Gelibolu kaymakamı), 
Mehmed İzzet Beğefendi (Rize kaymakamı), 

Mehmed Es'ad Beğ (Karahisar-ı şarki sancağı kaymakamı), 

Belgelerin özellikle su ile i lgili bir konu vesilesiyle bahsettikleri müşir ve paşalar şunlardır: 

Ahmed Muhtar Paşa (İkinci ordu müşlri), All Paşa (Dar-ı şura-yı askeri reisi), 
All Saib Paşa (Dar-ı şura-yı askeri reisi), Ebubekir Paşa, el-Hacc (Şeyhu'l-harem), 
Hasan Hüsni Paşa (Zabtiyye müşlri), Hasan Paşa, Hafız (Ferik), 
Mehmed Paşa, Moravi (Ferik), Mustafii Tevfik Paşa (Dördüncü ordu müşlri), 
Süleyman Paşa (Meclis-i valii-yı alıkam-ı adliyye reisi), 

Saray, idare ve maliye görevlileri 
Babüssaade ve Darussaade ağaları ve diğer ağalar: 

All Rıza Paşa (Tanzimat-ı askeri üyesi), 
Edhem Paşa (Ferik, Dar-ı şura-yı askeri Uyesi), 
Mehmed Paşa, Hiifız (Şeyh u' I-harem), 
Selim Paşa (Ferik), 

Gazanfer Ağa-yı Atik (Babüssaade ağası), Halid Ağa (Darüssaade ağası), Mahmud Ağa, Kasım Paşalı (Babüssaade ağası), 
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Mehmed Emin Ağa (Sipahiler ağası), Mustafa Ağa, el-Hacc (Darüssaade ağası), 

Kapudan-ı deryalar: 
Ali Paşa, Kılıç (Kapudan -ı derya), 

Haznedar, Hazinedarlar: 

Ahmed Ağa. es-Seyyid (Ceyb-i hümayun hazinedarı), 

Voyvodalar: 

Pepesku Beğ (Bükreş voyvodası), 

Eminler: 

Emin:Alay, Çavuşlar, Fetva, Matbah-ı amire, Tersane-i amire, 
Edhem Efendi (Alay emini), Halil Efendi, el-Hacc (Matbah emini), İbrahim Ağa, Giridi (Çavuşlar emini), 
Mehmed Sa'id Efendi, el-Hiicc (Fetva emini), 

Adiiye ve ilmiye görevlileri: 
Belgelerin özellikle su ile ilgili bir konu vesilesiyle bahsettikleri kadılar şunlardır: 

Kadi:İstanbul, Mısr-ı Kahire, 
Ahmed Efendi, el-Hacc (İstanbul kadısı}, 
Mehmed Afıf Efendi, es-Seyyid (Kah i re kadısı), 

Ali Fehmi Efendi (Kadı), Hasan Tevfik Beğ (İstanbul kadısı}, 
Mehmed Efendi, el-Hiicc (İstanbul kadısı}, Ya'küb Asım Efendi, es-Seyyid (İstanbul kadısı), 

Müderrisler: 

Halid Molla Beğ (Müderris), 
Mehmed Atayi Efendi, es-Seyyid Hiifız (Müderris), 
Ragıb Beğefendi (Müderris), 

İbrahim Hulusi Efendi, es-Seyyid, Karahisar-ı sahibli (Müderris), 
Mehmed Sırrı Efendi, Kayseriyyeli Firari es-Seyyid (Müderris). 
Rıza Beğ (Müderris), 

Yine şu imam, hatip ve müezzinlerden bahsedilmektedir: 

Ahmed Efendi, es-Seyyid. el-Hiicc Hiifız (Rum Mehmed Paşa mahallesi imamı}, 
Ebubekir Ağa (Üskübi mahallesi imamı), 

Hüseyin Hüsnl Efendi, Hiifız (Sultan Ahmed camii ikinci imamı), 
Mustafa Efendi (İshak Paşa mahallesi imamı), 
Ömer Efendi, el-Hacc Hiifız (Yavedud mahallesi imamı), 

Ali Fevzi Efendi (Sofular mahallesi imamı). 
Ebubekir SıddlkT Efendi, es-Seyyid Hiifız (Şehsuvar Beğ 

mahallesi imamı). 
Mehmed Arif Efendi (Nahlbend mahallesi imaını), 
Osman Hulusi Efendi (Hiice Hesnil HatCin mahallesi imamı), 
Sadık Efendi (Anadoluhisarı mahallesi imamı), 

Mahkemelerden, özellikle siciller vesilesiyle bahsedilmektedir: 

Bidayeı, Eyyüb, Galata, Teftiş, Ticaret, 

Yine belgeler keşif, alım-satım (iştira, mübaya'a, bey ' u şira), ferağ ve intikal, hibe, ihbar, 
istihbar, icar ve isticar, istihkam, vekalet, kasame, mülkname gibi işlemlerin hüccetlerle yapılıp 
mahkemelerin kayıtlarına geçtiğini teyit etmektedir.5 Satış bedeli (semen) için semen-i ma ' lı1m, 
semen-i makbuz, semen-i medfı1 ' ve semen-i misl gibi hukuki terimler kullanılmaktadır. 

4 " . . .  müvekkilüm ınılma ileyh el-Hacc Mustafa Efendi'nün yedinde olup bin iki yüz on beş senesi Saferü' l-hayrınun 
yiğirmi beşinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a mübaya'a hücceti[n]de tafsil ü beyan alındığı üzre ... ": 33113811. 
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Diğer görevliler 
Kamu görevlilerinin ünvanıarının başına bazan hassa müşiri, hi:issa su nazırı , hassa 

hasekileri, hassa kassabbaşısı, has sa mektübcısı, has sa sermi 'man gibi has sa kelimesi getirilir. 
Yine hassa çayırı ve hassa ocağı gibi ifadeler de devlet ihtiyaçlarına ayrılmış yerleri gösterir. 

Belgelerin su vesilesiyle bahsettikleri kamu görevlileri ve yan-kamu görevlileri şunlardır: 
Bogos Beğ (Baruıcıbaşı), Mehmed Fevzi Efendi, ei-Hacc (Müderris, Edirne müfettişi), 

Müdürler: 
Asakir-i şahane eczahanesi, Ebniye-i aliye, Ebniye-i hil.ssa an barı, Evkaf-ı hümayGn senedaı, 

Evkaf-ı hümayGn vil.ridil.t, Hassa ordO-yı hümayGnı evrak, İnebolı rüsGmil.t, Mah!Giil.t, 
Mekteb-i i 'dadiyye, Muzıka-i hümayGn hastahane, Mehmed Sa'id Beğefendi, Paşazade (Evkaf-ı hümayGn senedat müdürü), 

Mehmed Tal'at Efendi, es-Seyyid (Evkaf-ı hümayGn Yaridaı müdürü), 

Belgelerin yine su vesilesiyle bahsettikleri esnaf ve tüccar şunlardır: 
esnaf odası, berber, hakkak, hammamcı, kurıyemişci, 

tüccar 
Avrupa, 
pastırma, 

du han, 
U nkapan ı, 

Hal eb, 

Yorgaki Zarifi (Avrupa tüccarı) ,  

Su nezareti 

Hayriyye, manifaıura, ınermer, 

suyolcı, taşcı, 

Mısır. 

Su teşkilatının en yüksek makamı su nezaretidir. Bu nezaret 1 835 yılında II.Mahmut 
tarafından kurulmuş ve 1 869 tarihinde de Şehremaneti 'ne devredilrniştir.6 Bu tarihe kadar sular ait 
olan vakfın mütevellisi tarafından yönetilmekte idi.7 Vakıf suların yönetimi, II. Meşrutiyetin 
ilanından sonra ( 1 908) tekrar Evkaf-ı hümayun nezaretine bağlanmıştı .8 

Sular vakıf şeklinde olduğu zaman da mütevelliler birer nazır'a bağlıydılar. Mütevelli resmi 
bir kamu görevlisi olarak vakıfla ilgili i şlemler onun iznine (izn-i mütevelli) bağlıdır ve verdiği 
temessükle (mütevelli temessüki) yapılır. 

6 1 826 tarihine gelinceye kadar su vakıflarının evki'ifının işleri mütevelliler, cabller, özel nazırlar tarafından görülürdü. 
Bu tarihte, Evki'if Nezareti'nin 1 826' da kurulmasından on yıl sonra Su nezareti, Evki'if Nezareti'ne bağlanmıştı. Suyun 
idaresi 1 855 ' ta kurulan Şehremaneti'ne, tamirat ve sairesi de Evkaf Nezareti'ne ait idi . Su vakıfları 1 876 Belediye 
Kanunu'yla Belediye'ye verilmiş ve 1 880 tarihinde yapılan düzenlemeyle bir su nazırı, bir başkatip, iki ikinci katip 
(refik), suyolcu ustalarından her iki senede bir seçilen dört aded keşif memuru, altı korucu, iki çavuş ve iki bend 
muhafızı ve bir odacı ile her suyolunun bir bölükbaşısı: suyolcu veya kalfa ve çıraklarından oluşmuştu. Bkz. Nazım 
Bey, s. 1 77 .  
Bu nezaretin vazifesi Dersaadet (İstanbul suriçi) ve  Bilad-ı selase'ye (Eyüp ve  Haslar, Galata ve  Üsküdar) cari bütün 

suların taksimatı ve bendlerle su mecralarının muhafazası ve yangın vukfiunda yeterli su bulundurulması ve 
suyailarının tamiri, temizliği ve suyolcularının kontrolü, su ihtiyacının tesbiti ve suyla ilgili gerek Belediye, gerek 
Evkaf 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 Tahlilleri, 19 ve 20. 
Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 1 29 .  
7 Nazım Bey, s .  178 .  
8 Nazif Öztürk "Osmanlı su  vakıfları", Osmanlı su  medeniyeti, Uluslararası sempozyum, 5 -8  Mayıs, 2000, Bi ldiriler 
kitabı, s. l 02. 
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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 çeşitli kadılardır.9 Bunlardan başka dönemimizde 
Evkaf-ı hümayfin nezaretinin kurulmuş ve çalışmakta olduğu belgelere yansımıştır. Yine bu 
belgelerde İ stanbul evkaf müdiriyyeti ' nin faaliyetleri ve işlemleri belirtilmektedir. 

Diğer vakıf görevlileri arasında Sultan Bayezid evkafı mühürdan İbrahim Ağa gibi 
mühürdar, Laleli rfiznamçecisi gibi rı1znamçeci bulunmaktadır. 

Genellikle musakkafat, müstağallat, akarat denen gelir kaynaklarıyla, mülhakatı belirtilen 
suyolu vakıflarıyla diğer vakıflar ve hayrat şunlardır: 

Abbas Ağa, 
Akbıyık Muhyiddin, 
Atik Viiiide Sultan, 
Behiyye Hanım, 
Çağaizade Rüstem Paşa, 
Ebu'l-feth Sultan Mehmed, 
el-Hac c Ahmed Paşa, 
el-Hacc Selim Ağa, 
Fatih Sultan Mehmed, 
Hikce Verdinaz Kadın, 
Halil Efendi ,  
Haseki Sultan cami ' i ,  
İbrahim Paşa, 

Kılıç Ali Paşa, 
Kulağlı mektebi, 
Mehmed Refı' Efendi, 
Mustafa Paşa, 
RamiKadın, 
Saliha Viiiide Sultan, 
Sultan Bayezid, 
Sultan Osman, 
Sultan Süleyman Han-ı Gazi, 
Şehid Mehmed Paşa, 
Zeyneb Hatun, 

Abdülkerim Beğ, Abdülkerim Efendi ,  Ahmed Ağa mektebi, 
Arslan Ağa, Atik Ali Paşa, Atik İbrahim Paşa, 
Ayasafya-i kebir, Ayişe Hanım. Aynü'l-hayat Ayişe Hatun, 
Bezm-i alem Viiiide Sultan. Cedid Viiiide Sultan, Cevgani Halil Ağa, 
Dayzade Mustafa Efendi ,  Dülbendcizade el-Hacc Mustafa Efendi, 
Ebu's-su 'ud Efendi, Ebubekir Ağa, el-Hacc Ahmed Efendi, 
el-Hacc Halil Efendi, el-Hacc Mehmed Efendi ,  el-Hacc Mehmed Emin Ağa, 
el-Hacc Yusuf Efendi, Emine Sultan, Fatıma Hatun, 
Gazanfer Ağa-yı Atik, Gazi Sinan Paşa, Hacce Safiyye Hatun, 
Hacı Selim Ağa, Hadice Sultan, Halid Ağa, 
Hanım Hatun, Haremeyn, Hasan Ağa, 
Helvacıbaşı İskender Ağa, Hüdayi, Hüsni Rukıyye Kadın, 
ine Beğ, İsmihan Kaya Sultan, Kemankeş Kara Mustafa Paşa, 

Koca MustaFa Paşa, Köprili Mehmed Paşa, Kudsi el-Hacc Mehmed Efendi ,  
Mahmud Ağa, Mahmud Paşa, Mehmed Emin Ağa, 
Mehmed Sa'id Efendi, Mihrişah Viiiide Sultan, Muhzırbaşı Hüseyin Ağa, 
Nahlbend el-Hacc Hüseyin Ağa, Nakşıdil Viiiide Sultan, Ragıb Mehmed Paşa, 
Reisülküttab Mustafa, Rukıyye Hatun, Safiyye Sultan, 
Selamı, Sultan Abdülhamid, Sultan Ahmed, 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel, Sultan Mahmud Han-ı Sanı, Sultan Mehmed, 
Sultan Selim Han-ı Kadim, Sultan Selim Han-ı Salis, Sultan Selim, 
Sultan Süleyman, Süleyman Paşa, Şehid Ali Paşa, 
Şeyh Alaeddin, Tophanelizade Mustafa Efendi, Viiiide Sultan, 
Zibfer Hatun, 

Yine sosyal güvenlik kurumları olarak vakıf sandıklarından bahsedilmektedir. 

Su nazırı 

Bu dönemde de su işleriyle ilgili olarak devlet tarafından yönetici olarak Hassa su nazırı 
veya Suyolcular nazırı görevlendirilmişti . Bu ciltleri kapsayan 1 588- 1 925 yılları arasında Su nazırı 
olarak görev yapan zatlar şunlardır: 
Ahmed Galib Ağa, es-Seyyid (Su nazırı), Hüseyin Ağa (Su nazırı), Osman Ağa, el-Hacc (Su nazırı), 

Suyolcular kethudaları 

Suyolcuları kethudaları su nazırının yardımcısı olarak görülebilecek olan üst görevlilerdir. 
Sonradan bu görevin lağvolunarak Su meclisinin kurulduğunu biliyoruz. 

Aslında kethudalık bir yardımcılık görevi olduğu kadar, devlet, vakıflar ve esnaf ile ilgili 
yüksek dereceli bir görevdir. 

Suyolcu çavuşları, katipleri 

Yine üst görevlilerden olan suyolcu çavuşlarına bazan halife 10 (kalfa) dendiğini de 
öğreniyoruz. Ayrıca su hazinesi, çeşme, maslak gibi su tesislerinden sorumlu halifeler vardır. 

9 Çeşitli devlet kurumlarının başında olanlar ve bazı yöneticiler de nazır ünvanına sahiptirler: Baruthane-i amire, 
Darbhane-i amire, Humbarahane-i amire, Tophane-i amire, Cebehane-i amire, Haremeyn evkafı, SU, HubUbat, Zahire, 
Filibe ve Midilli nazıriarı gibi. 
10 Hacegan (Hocalar) denen kalem şeflerinin maiyetinde çalışan birinci sınıf memurlara, katipiere verilen ün van . 
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Suyolcu çavuşları, katipleri 
Yine üst görevlilerden 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 Yeniçeri ocağı komutanlarından olan serdarlar 
katiplerinden; Darbhane, Fodula, Hassa mi ' mar, Serracln-i hassa, vakıf katiplerinden, yine vakıf 
müşahede katiplerinden, Şehremini ile Tophane-i amire katiplerinden bahsedilmektedir. 

Dönem içinde görev yapan suyolcular katipleri ve diğer katipler şunlardır: 
Fodula, Milbeyn-i hümayGn, Su, Şa'lr, 
Zabıt, Ahmed Reşld Beğ (Arpa kiitibi), Ahmed Şükrl Efendi, Hilfız (Fodula katibi), 
Mehıned Emin Efendi, es-Seyyid (Su katibi), Mehmed izzet Beğ (Mabeyn -i hilmayiln kati bi), Mehmed 
Rıfkı Efendi (Mabeyn -i hilmayilıı kati bi), Süleyman Asaf Efendi (Zabıt katibi), 

Vakıflar suların düzenli akışı için su nazırına bağlı olarak çalışan suyolcular (rah-ı abi) tayin 
ve bunların hizmetlerine karşılık maaş tahsis etmişlerdir. Sultan vakıflarında görevli suyolcularına 
bölükbaşı ( serböl ük), diğer vakıfların su yolcularına usta denir. 1 1  

Toplumsal görevlerin bir hizmet olarak telakkİ edilmesi bir gelenektir. Başçukadarlık, 
kahvecibaşılık, Kapı çukadarlığı, mabeyncilik hıdmetleri gibi . Yine suyolculuk ta bir "hıdmet" 
olarak telakkİ edildiği ve "hıdmet"lere ayrıldığı gibi buralarda görevli suyolcular genel olarak 
"hademe" (hizmetli) ünvanıyla da anılırlar. 

Suyolculuk faaliyetleri "hıdmet"lere ayrıldığı gibi buralarda görevli, bölükbaşılar dışındaki 
suyolcuları, "hademe" (hizmetli) ve usta ünvanıyla fakat genellikle sadece suyolcu olarak 
geçmektedirler. 

Belgelerde belirtilen başlıca sultan su vakıfları ve bölükbaşı tarafından yönetilen su ve 
suyolculuk hizmetleri şunlardı : 
Acıçeşme, Aksaray, 
Bab-ı hatab, Beğlerbeği, 
İstavroz çeşmeleri, Küçükpazar, 
Sellmiyye, Tahtakal 'a, 

Su yolları 

Atık Yiliide Sultan, 
Beğoğlı, 
Mihrimilh Sultan, 
Taksim, 

Ayaznıa, Azablar, 
Beşiktaş sahilsarilyı, Beşiktaş sarayı, 
Ortaköy, Ortaköy canıi'i, 
Tevfikıyye cami 'i, Turunçlı, 

Bab-ı Ca'fer, 
Göksu dimi'i, 
Osmaniyye, 
Yeniköy çeşnıeleri, 

İstanbul suriçi 'ni besleyen su tesisleri Halkalı su yolları, Kırkçeşme su yolları, Taksim 
(Bahçeköy) suları, Üsküdar suları, Hamidiye suları ile ve hayır sahipleri tarafından vakıf olarak 
yaptırılan küçük suyollarından oluşur. Halkalı suları kaynak sularıdır. Kırkçeşme sulan ise bend 
sul andır. 

Halkalı suları (1453-1755) 

Toplama havzası, surdışının batı ve kuzeybatısında bulunan Halkalı ve Cebeci köyleri 
arasındaki Avasköyü, Çıfıtburgaz, Davutpaşa ve Çicoz çiftliği (Taşlıtarla) bölgesidir. Bu suyolları 
ı453 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) isalelerinin 
birleşmesiyle sonradan ı 6 hatta inmişti. Halkalı suları kaynaklardan çıkan ve bu kaynakları da 
temiz olan sulardır ve şehre künkler veya borulada kapalı bir şekilde ve temiz olarak getirilirler. 

ı ı Osman Nuri Ergin, s .  1 28. 
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XVIII. yüzyıla kadar sürekli olarak genişletilen Halkalı suyaHarının başlıca kolları Fatih, 
Turunçluk, Şadırvan (II. Mehmed), Mahmud Paşa, II. Bayezid, Atik All Paşa, Koca Mustafa Paşa, 
Ebussuud (1545-1574), Süleymaniye, Mihrimalı (1565), Cerrah Paşa, I. Ahmet, Saray (IV. Murad), 
Kasım Ağa (Sekbanbaşı), Köprülü Mehmed Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa, Beylik (I. Mahmud), Nur-ı 
Osmaniye (Ayvalıdere, III. Osman), Laleli (III. Mustafa) suyollarıdır. Bunların dışında Kışlalar, 
Topkapı çeşmesi ve Azadlı baruthanesine akıtılan sular surdışındadır. 12 

İstanbul ' un yüksek semtlerinin içme suyunu Halkalı suları sağlarken, Kırkçeşrne suları Eyüp 
ile suriçinin daha alçakta olan yerlerini besler. 13 

İstanbul ' un büyük külliyelerinin suları bu tesislerden sağlanırdı . Bu suların şehre ulaşımı 
katmalada genişleyerek kernerlerle gerçekleştirildi . Halkalı suyaHarının üzerindeki irili ufaklı çok 
sayıdaki su kemerinin en önemlileri Beylik ve Süleymaniye isale hatttı üzerinde Roma dönerninden 
kalan Ma'zı1lkemer ile Bozdoğan (Valens) kemeri, Sinan ' ın yaptığı Avasköy kemeri (Tekkekerner, 
Yılanlıkemer, Atışalanı), Ali Paşa kemeri (Çiftekemer, Şirinkerner, XVIII-XIX. yüzyıl yapısı 
olması muhtemeldir), Kumrulukemer (100. yıl mahallesi), Turunçluk kemeri (Günümüzde mevcut 
değildir), Kahveci kemeri (Cebeci köyü yakınındadır) ve Paşa kemeridir. 14 

Kırkçeşme suları (1554-1563) 

Kırkçeşrne suyolları Osmanlı döneminde yapılan en önemli su tesisidir. Bu tesis ilkin Fatih 
Sultan Mehmet tarafından yaptırı lrnıştı . Fetihten sonra 50 000 civarındaki şehir nüfusunun 
samıçiardan sağlamaya çalıştığı su ihtiyaçlarını tamamen gidermek için Roma imparatoru 
I .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 km. uzunluğundaki isale hattı yeniden 
yapılırrnışçasına 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 (Kırkçeşrne) su akıtıldı. 

Sonraki Kırkçeşme suları Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan 'a  yaptırılmıştır. 
Belgrat ormanlarından kaynaklanan bu şebeke Kağıthane deresinden başlayarak ve bununla Alibey 
derelerinin üzerindeki bentler ile beslenmekteydi. 

Mimar S inan eski Roma su tesisi kalıntılarını izleyerek Kırkçeşrne su yolları tesisini 1554-
1563 arasında yeniden yaptı ve genişletti . Tesisin Cebeciköy ile İstanbul arasındaki kısmı daha önce 
Fatih tarafından yaptırı lmıştı. S inan tarafından yapılan bölüm başlangıçta Kağıthane suyu diye 
anıldı . 

Kırkçeşme 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. Kırkçeşrne suyu Eyüp, Y enikubbe'den arazinin oluşumuna göre dolaşarak 
Eğrikapı'da Savaklar kubbesine kadar gelir. Buradan Saraçhanebaşına çıkarken Bozdoğan 
civarındaki Kırkçeşme'de Destgahcılar (Tezgahçılar) taksim mahalline ve oradan da Ayasofya 
meydanındaki son taksim mahalline gelir. Yenikubbe'den Eyüp ve civarı hayratına aid su 

12 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, İSKİ Yay. , 1 999 içinde. s. 25. 
13 Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi suyolları, s. l OO.  
1 4  Çeçen, aynı eser, s .  1 80- 1 84; Aynı yazar, Halkalı suları, İst. l 99 1  ve II .  Bayezid suyolu haritaları, İst. l 997. 
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ayrıldıktan sonra Eğrikapı taksim mahalline yakın bir malıaldeki mastakdan Zal Mahmud Paşa ve 
Ayvansaray cihetlerine tefrik ve is ale olunur. Eğrikapı taksiminden ayrılan Yedikule suyu 
Edirnekapı 'yı delme mecra ile geçerek sulukule, Yenibahçe, Şehremini, Taşkasap, Haseki 
hastahanesi ile Cerrahpaşa hastahanesi alt taraflarından Sulumanastır'a kadar salma mecra ile gidip 
oradan künk ile Yedikule'ye kadar cari ve güzergahlarındaki hayrata su isale eder. Fatih'in 
yaptırdığı Kırkçeşme ı 943 yılında Atatürk bulvarının açılışı sırasında ortadan kaldırıldı. 15 

Kırkçeşme sularını besleyen bentler; Kağıthane deresinin kolları olan Ayvad deresi 
üzerindeki Ayvad bendi, Paşa deresi üzerindeki Karanlıkbend (Kömürcü, ı 620), Büyükbend ve 
Kirazlıbenddir. Bu bendler Bahçeköy civarındadır. 

Kırkçeşme suları Kağıthane deresini Uzunkemer (Sultan Süleyman kemeri) ve Kovukkemer 
(Eğrikemer) 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, ilk 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 birlikte önemli 
kemerler vardır: Ayvad kemeri, Kurt kemeri, Karakemer, Balıklıkemer ve Valide kemeri . 1 6  

III. Ahmed' in yaptırdığı beş bendin sularını ulaştıran bu kemerler yanında Deliklitaş, Aziz 
Paşa, Cebeci, Arpacı , Viran, Kumrulu,  Sarı Süleyman, Çavuşköy, Suludere, Uzunkoltuk, 
Çiftekemer gibi küçük kemerlerle Kırkçeşme şebekesi zenginleşir. 17 

Kırkçeşme 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 Balıklıhavuzdur. 

Kırkçeşme suları derelerdeki ve benderdeki suları şehre isale eden yüzey suları olduğundan 
kirlenme ve hastalık yapma ihtimalleri yüksekti . 

Kırkçeşme şebekesi, Halkalı gibi, ı 930' dan itibaren kapatılmaya başlanmış ve bu tesisler, 
bunlardan beslenen çeşmelerle birlikte yokolmaya terkedilmiştir. 1 8  

Taksim (Bahçeköy) suları (1730-1839) 

Kasımpaşa, Galata, Beyoğlu, Fındıklı, Beşiktaş ve Ortaköy' de yerleşimin artması sonucu bu 
bölgelerin su ihtiyacının giderilmesi amacıyla III. Ahmed döneminden itibaren Bahçeköy' den su 
getirilmesi teşebbüslerine girişildi. XVIII. yüzyılın ortalarında I. Mahmud' un emriyle kemerler yeni 
bendierin ilavesiyle tamir edildiler. Aynı dönemde, ı 73 ı de Taksim suyu tesisleri tamamlanarak 
devreye girdi. . Yine bu dönemde Beyoğlu-Galata taraflarına, Fındıklı 'ya kadar, Bahçeköy ve 

15 Bkz. Galib Ata, " İstanbul evkaf suları " ,  İstanbul su Külliyatı, Xlll, Vakıf su Tahlilleri, 1 9  ve 20. yüzyılda İstanbul 
suları içinde, s. 1 5 1 ;  Çeçen, s. 24-25. Ayrıca bkz. Nazım, s. ı 70, ı 9 ı  
1 6  Çeçen, İstanbul ' un Osmanlı Dönemi suyolları, s. 70-86 ve "XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapı lan su 
tesisleri ",  s. 40-4 1 .  
1 7  Kırkçeşme suyailarının Doğu kolu üzerinde, en önemlileri Paşa kemeri ve Kovukkemer olmak üzere, 6 kemer 
vardır. Tesis tamamlandıktan sonra yine Doğu kolu üzerinde Topuz bendi (Karanlıkbent), Büyükbent ve Kirazlıbent 
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 lağım (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 lağım (galeri) ile şehre girer ve künklerle camilere ve çeşmelere dağılır. Bkz. Galib Ata, s. 1 5 1 ;  Çeçen, 
s. 33-36; 
18 Bu konuda bkz. Çeçen, Mimar Sinan ve Kırkçeşme tesisleri, İst. 1 988 .  
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Balahan köyleri civarındaki derelerden su getirildi. Çeşitli ilavelerle tesis ı 839 yılında son şeklini 
aldı . 19 

Bu şebeke içinde Bahçeköyü kemeri, Topuzlu bend (I. Mahmut tarafından ı 750 yılında 
Kağıthane deresinin Acıelma koluna katılan Eskibağlar dereciği üzerinde kurulmuştur), Valide 
bendi (III. Selim ' in annesi Mihrişah Sultan tarafından ı 796 yılnda yine Kağıthane deresinin 
Acıelma koluna katılan Arabacı mandırası deresinin doğu kolu üzerinde kurulmuştur) , Sultan 
Mahmud kemer-bendi (Bend-i cedid, II.Mahmud tarafından ı 839 yılında Arahacı mandırası 
deresinin batı kolu üzerinde yaptırılmıştır) gibi eserler bulunmaktadır. ı 832 yılında ben tl erin 
temizlendiğini biliyoruz. 

Şebeke içinde Harbiye ve Taksim maksemleri gibi yerüstü, Hacı Osman bayırı maksemi gibi 
yer altı maksemleri, maslaklar, teraziler, hazneler, çeşme, sebil ve şadırvanlar vardır. 
Azapkapı ' daki Saliha Sultan, Dalınabahçedeki Mehmet Emin Ağa çeşme-sebilleri, Tophane'deki 
!.Mahmud, Kabataştaki Hekimoğlu Ali Paşa, Maçka' daki Bezınİalem Valide Sultan çeşmeleri ile 
yine Tophane' deki Kılıç Ali ve Nüzhetiye camileri şadırvanları bu şebekeye dahildir. Ana hattı 
Beyoğlu olan şebekenin Yeniköy, Boyacıköyü-Emirgan, Rumelihisarı, Bebek-Arnavutköyü, 
Ortaköy, Yıldız, Şişli-Kurtuluş civarı, Beşikteş, Fındıklı-Tophane, Kasımpaşa kolları vardır.20 

Taksim suyu da, tıpkı büyük ölçüde Kağıthane deresinden beslenen Kırkçeşme suları gibi 
yüzey sularıdir ve kirlenme tehlikesi taşıdıklarından içme suyu olarak kullanılmaları mahzurlu 
olabilir. Bu yüzden II . Abdülhamit şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla Hamidiye tesislerini 
gerçekleştirdi ( 1898- ı 902)?1 

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 ayazmanın dışında 6 tanesi hanım Sultanların olmak üzere Çamlıca tepelerinin 
eteklerinden elde edilen kaynakların toplanmasıyla elde edilen 3- ı 5  km. uzunluğunda en az ı 8 
suyalundan ibarettir. Bunlar arasında Mihrimah Sultan (iki tane), Solak Sinan, Atik Valide 
(Nı1rbanı1 Valide Sultan), Mahpeyker (Kösem) Valide Sultan (Çinili), Emetullah Valide Sultan 
(Cedit Valide), Mihrişah Sultan (İhsaniye), Aziz Mahmud Hüdai, Arslan Ağa, Selamİ Ali Efendi , 
Kapıağası Yakub Ağa, Hacı Halil Efendi (Çınar), Tophanelioğlu, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, 
III. Mustafa (Ayazma), Selimiye (III.Selim), Altunİzade ve Paşalimanı (Cevri Kalfa) suyolları 
belirtile bilir. 22 

Bütün bunlar Çarnlıca' ların sularını Üsküdar 'a  iletirler. Ayrıca Kayışdağı' ndan 
kaynaklananlar yanında küçük suyolları da vardır. Bugün su yollarının hemen hiçbirisi kalmadığı 
gibi çeşmeler de tahrip edilmiştir.23 

19 Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi su yolları, s.25 1 -253. 
20 Bu konuda bkz. Naci Yüngül, Taksim suyu tesisleri, İst. l 957.  
2 1  Çeçen, aynı eser, s.3 1 5-3 1 6. 
22 Çeçen, aynı eser, s. 1 97-237. 
23 Bu konuda bkz. Çeçen, Üsküdar suları, İst. l 99 1 .  
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Hamidiye suları (1902) 

Bunlardan başka Abdülhamid II. tarafından şehrin menba suyu ihtiyacını karşılamak üzere 
Kemerburgaz ile Cendere arasındaki vadide Karakemer civarında altmış kadar kaynağın suların 
toplanmasıyla Hamidiye (Kağıthane) şebekesi oluşturuldu ( 1902)?4 

Bu sistem içinde şehirde bazan aynı sokakta birkaç tane olmak üzere yüzlerce çeşme ( 1553), 
sebil ve hamam yapılmıştır. Önemli bir kısmı abide vasfında olan bu eserler de gerek ilgisizlik, 
gerek "imar" ve gerekse "müteahhitlik" faaliyetleri ile ya yokedilmiş veya işlevsiz 
bırakılmışlardır. 25 

Vakıf esasına dayanan tarihi su şebekeleri yerlerini XIX. yüzyılın sonlarından itibaren suyun 
şehre Terkos gibi civar göllerden baraj lar yoluyla nakli şeklinde oluşturulan resmi şebekelere 
bırakmıştır. Terkos su şebekesi ( 1 883), Elmalı I baraj ı  ( 1 893), Elmalı II baraj ı  ( ı950), Alibeyköy 
barajı  ( 1972), Örnerli baraj ı  ( 1 972), Darlık baraj ı  ( 1982), Büyük Çekmece ( ı  982), Yeşilvadi 
çevirme tesisi ( ı  992), Istranca dereleri ( 1 995-2000), Ş ile Keson kuyuları ( 1 996), S azlıdere baraj ı  
( 1998) İstanbul ' un su ihtiyacını karşılamaktadır. Maamafih bugün bile ben t l  er  ve yer altı suları, 
ihtiyacın % ı '  den biraz fazlasını, Avrupa yakasında karşılamaya devam etmektedir. 26 

Sular ve suyolları 

Ma-i leziz defterlerindeki hüccetlerde ve vakıf sularını 
besleyen sular ve suyolları kaydedilmiştir. Sular: 
Abdullah Efendi, Afife Hatfin, Ahmed Kethuda, 
Atik Viiiide Sultan. Ayasafya-i keblr, Ayazma ve şadurvan, 
Beğlik, Derviş Mehmed Paşa, Ebubekir Paşa, 
Fatıma Hatfin, Fatih Sullan Mehmed, Gazanfer Ağa-yı Atik, 
Hace Pin, Halkalı, Hiiss odabaşı Hasan Ağa, 
Kırkçeşme, Koca Yusuf Paşa, Köprili Mehmed Paşa, 
Mahmud Paşa, Mihrişah Viiiide Sultan, Saliha Viiiide Sultan, 
Sultan Abdülhamld, Sultan Abdülmecld, Sultan Ahmed, 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel, Sultan Mahmud Han-ı Sani, Sultan Mustafa, 
Sultan Süleyman, Süleyman Paşa, Şehld Ali Paşa, 
Taksim, Tophanelizade Mustafa Efendi vakfı, 
Viiiide Sultan, 

Su yolları : 
Ayasafya-i keblr evkiifı, 
Osmaniyye cami 'i, 

Bayezld, 
Sultan Ahmed, 

Halkalı, Kırkçeşme, 
Sultan Süleyman. Süleymaniyye, 

Ana su yollarından ayrılan kollardan zikredilenler şunlardır: 
Aksaray, Ayişe Sultan, Çınar, Mahmud Paşa, 
SUnbül Efendi, Yedikulle, 

konu alan bu cİltlerde İstanbulu 

Arslan Ağa (ÜskUdar), 
Bfıyezld Beğ, 
el-Hacc Mustafa Ağa, 
Gazi Sinan Paşa, 
İbrahim Paşa, 
Lala Mehmed Ağa, 
Silahdar-ı şehriyari Ahmed Beğ. 
Sultan Bayezld, 
Sultan Selim Han-ı Siilis, 
Şeyh Ebu'!-Vefa, 
Turunçluk, 

Köprili Mehmed Paşa, 
Viiiide Sultan. 

Süleymiiniyye cami 'i, 

Bu listede yer alan su yolları arasında Halkalı ile Kanuni Sultan Süleyman adına Mi 'mar 
Sinan tarafından yapılan Kırkçeşme suyoiian dışındakiler ana su yolu değildir. Bunlar ya ana su 

24 Bu konuda bkz. Çeçen, Taksim ve Hamidiye suları, İst. l 992. 
25 Bu konudaa ayrıntılı bilgi için bkz. Semavl Eyice, "İstanbul (Tarihi eserler, Galata)", İslam Ansiklopedisi, V/2 ve 
Çeçen, İstanbul' da Osmanlı devrindeki su tesisleri, İst. l 984. 
26 Veysel Eroğlu, "Tarih boyunca İstanbul 'a  su veren kaynaklar", Osmanlı su medeniyeti, Uluslararası sempozyum, 5-8 
Mayıs 2000, Bildiriler kitabı, s.38 
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yoluna iltihak eden daha küçük suyollarıdırlar ve yaptıran hayır sahibinin adıyla anılırlar veya 
ulaştıkları çeşme ve cami yada geçtikleri kemer adıyla anılırlar. Bunlardan Başhavz Kırkçeşme ana 
suyolu şebekesine, Ebu' l-feth (Fatih) Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Saray-ı cedid, Sultan Ahmed, 
Sultan Bayezid27, Sultan Selim, Süleymaniyye28 ve Turunçluk suyolları29 veya isale hatları 16 
bağımsız suyalundan oluşan Halkalı ana suyolu şebekesine dahildir.30 

Dereler 
Bu suyollarını besleyen dereler ve bulundukları vadiler ile mahaller de şu şekilde kaydedilmiştir: 
Ayvad, Ayvalı ,  Bakrac, Büyük, Cimri, Çiftesöğlitlüği (Üsküdar), 
Emirler. Fethiyye, Kavak. Koyun, Paşakemeri, 

Belgelerde su toplama havzalarında bulunan köyler büyük yer tutmaktadır 
Amavud, Ayvad, Bağçe, Belgrad, Bulgurtı (Üsküdar), Cebeci, 
Cebehaneci, Çavfiş (Haslar), Çengal, Derbend (Terkos), İstavroz, Kadi, 
Kadi Ya'küblı, Kanlıca, Kurıçeşme, Mirgün, Müderris, Tarabya, 

Suların toplama bölgelerinde yer alan tarlalar, çayırlar ve bulundukları mahaller ise şunlardır: 
Tarlalar ve çayırlar: 
All Paşa (Küçlikköy). İlyas oğlı Feyzullilh (Üsküdar), Koca Hlirmüz (Cebeci), Sırıktıçayır (Küçükköy), 
Tahsin Beğ mer'ası (Kanlıca), 

Suların civarındaki çiftlikler şunlardır: 
Çiço, (Taşlıtarla, Küçükköy), 
Ferhad Paşa, 
Kara Ahmedli, 

Özellikle Haslar dediğimiz İstanbul'un Trakya kısmmdaki ve Üsküdarın su havzalarında bulunan 
diğer yerleri de belirtmek gerekmektedir: 
Ayapa, Çayırağzı. Deliklikaya, Fındık lı (Has! ar), Gümüşsu yı, Karaağaç (Metris) .  
Kartaltepe, Kızılbayır, Küçükçınar, Küçükköy, Uzuncaova (Haslar), Yalnızservi (Üsklidar), 

27 Sultan Bayezit ( 148 ı - ı 5  ı 2) tarafından yaptırılmıştır. İs ale hattı Cebeciköy'ün ı 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 Mihrimah 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 (1. 
Mahmut) suyu ile birleştirilmiştiL 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 . 
28 1 550- ı 557 yılları arasında yapılan Süleymaniye külliyesine ve Şehzade camiine gerekli suyu sağlamak için Kanuni 
Sultan Süleyman'ın vakfı olarak yaptırılmıştır. Bu tesisten yine Kanuni'nin vakfı olan 24 çeşmeyle 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 m. güneybatısından itibaren birçok kemer ve Taşlağırndan (Sultan Süleyman Taş !ağını olarak ta 
geçer) ve ı 790 yılında yapılan Ali Paşa kemerinden geçerek Aypah kolu ile Çiçoz çiftliğinde (Taşlı tarla) birleştikten 
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. 
29 Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
30 Osman Nuri Ergin, s. 1 35 - 1 37; Galib Ata, s. 1 54- 1 55 ;  Çeçen, s. 26. 
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Su tesisleri 
Bendler, havuzlar, kemerler, ıskaralar, seddler, maksemler, kubbeler, Eğrikapı savağı gibi, 

savaklar, bacalar, B eyoğlu yani Taksim hazinesi gibi su hazineleri önemli su tesislerindendir. 
Su tesislerinin korunmasında etrafiarının ağaçlı olmalarının büyük önemi vardır. Bugün 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 (Kemerler, Orta Belgrad) ve Davı1d 
Paşa (Ayvad, Bahçeköy) koruları aynı işlevi görmüş olmalıdır. 

Ben tl er 
Kırkçeşme tesisleri ı 563 yılında 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, ı 620), Büyükbent (Bend-i kebir, Belgrat bendi , Roma devrinden kaldığı 
sanılan bu bent ı 563 ' te Kanuni döneminde tamir edildiği sanılmaktadır. Bugüne kalan bent ı 724 
yılında III. Ahmet döneminde yapılmış ve ı 748 'de I. Mahmut ile ı 900'da II. Abdülhamit 
dönemlerinde onarılrnıştır), Kirazlıbent (ll. Mahmut, ı 8 ı 8) ,  ve Ayvad bendi (III.Mustafa, 
ı 765)dir.3 1  

Halkalı suları kaynak suları olduğu v e  şehre doğrudan boru v e  künklerle getirildİkleri için 
bentlerde tutulmalarına ihtiyaç görülmemiştir. 

Taksim sularının bentleri Kağıthane deresine katılan Acıelma deresinin kolları üzerinde 
kurulmuştur. Bunlardan Topuzlubent (I. Mahmut, ı 750) Eskibağlar deresi ,  Valide (Mihrişah Sultan) 
bendi (III. Selim ı 796) ve Sultan Mahmut bendi (Bend-i cedid, II. Mahmut, ı 839) ise Arahacı 
Mandırası deresinin iki kolu üzerindedir.32 (Ayrıca XXVII. Cildi oluşturan Keşif defterinde Sa'id 
Efendi (Bebek) manduasından bahsedilmektedir) 

Belgelerde adı geçen bendler şunlardır: 
bend-i cedld (II. Mahmud, 1 839). 
Mihrişah V al ide Sultan, (Bahçeköy, ı 797), 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı, 

Havuzlar 

Suyolları üzerinde bulunan ve suyolcu dilinde kumluk denen suların toplandığı havuzlar şunlardır: 
Ayvad, Balıktı (Haslaı·). Çifte (Bahçeköy), Kurbalı (Kanlıca), 

Yine özellikle havuzların aydınlıklarından bahsedilmektedir: Altı pulluk künki , Bakracdere 
havzı, Eyyı1b künki , Kurtkemeri havzı ve Süleymaniyye aydınlıkları gibi . 

3 ı Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi Suyolları, 68, 86- 1 00. 
32 Çeçen, Aynı eser, 254-263. 
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Çiftehavuz, Başhavuz ve Ayvad33 ve Kirazlı ve Kurt kemeri ve Bakracdere ve Ortadere 
havuzlan Kırkçeşme suyunun güzergahı üzerinde bulunmaktadırlar. Bunların en önemlisi 
Başhavuz'dur. Her kolun suları ayrı ayrı kendi havuzlarında süzüldükden sonra toptan bu havuzda 
birleşir ve burada son defa ternizlenerek doğruca İstanbul'a akar ve maksemlere girer. Balıklıhavuz 
ise güzergah üzerinde ve suyun süzülmesine mahsus olmayup kaynak suları temiz bir şekilde 
toplamak için güzergah dışında tesis olunmuştur.34 

Iskaralar 

Iskara tabirinden, suyolcu ıstılahında, suların süzülmesine mahsus tesisat anlaşılıyor ise de 
bunlar suyu şişirip mecraya sokup akılmak üzre derelerin içlerine ve uygun yerlerine ve giriş 
mecraları önüne yapılmış duvarlar olup gerçekte bunlara sedd (veya südde) demek daha 
doğrudur.35 Nitekim bazı belgelerde de ıskara bu anlamda kullanılmaktaydı . 36 

Gavur, Hıristiyan, Iskara-i atik (Cebeci), Kefere (Küçükköy). Kırkçeşme (Küçükköy), 

Kemerler 

Belgelerde adı geçen kemerler şunlardır: 
Balioğlı, 
Bozdoğan, Ma'zfıl, Paşa, Sultan Süleyman kemerleri, VI ran, 

Bu kemerlerden Ma'zfil, Bozdoğan (Valens), Karakemer ve Turunçluk kemerleri IV. 
Yüzyılda yapılan Roma kemerleridir. 

Ma' zfilkemer (Mazlumkemer) Halkalı sularının ilk kemeridir. Fetihden sonra eski su yolları 
tamir edilerek ve genişletilerek şehre su getirilirken bu kemer üzerinden geçirilen Fatih suyu L 
Mahmud zamanında yapılan ilave ve tamirlerle Beylik suyu haline dönüştürülmüştür. Yine 1 557 
yılında hizmete giren Süleymaniye suyaUarının künkleri de bu kemerin üzerinden geçirilmiştir. 
Bugün Atışalanı (Avasköy) bölgesindedir 37 

Saraçhanebaşı' ndaki Bozdoğan kemerinin Hadriyanus ( 1  1 7- 1 38), tarafından yaptırılıp 
Valens (364-378) tarafından da restore edildiği ileri sürülür. Heraklius zamanında (6 1 0-64 1 )  
A varlar kemeri yıkınışiarsa d a  halefi Konstantin tarafından tekrar yaptırılmıştır. Ma 'zGlkemer' den 
geçen galerinin Bozdoğan kemerinden de geçmiş ve her ikisinin de aynı zamanda yapılmış olması 
ihtimali büyüktür. Bu kemerle getirilen su Üniversite merkez binasının arka meydanının altında 
bulunan ve Nifeum Maksimum denen sarnıca akardı. Kemer Kanuni Süleyman tarafından esaslı 
şekilde tamir ettirilerek şehrin yüzlerce çeşmesine su verrniştir38 

3 3  Bugün Ayvad bendi dediğimiz bend Sultan llL Mustafa zamanında inşa edilmiş olan Evhadüddin bendidir 
(Evhadüddin-Evhad-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 derelerin bir saatlik mesafe kadar 
yukarısına gelir. Bend on altı arşın yüksekliğindediL Galib Ata, s. 1 50. 
34 İbrahim Edhem b. Said, " İstanbul su yollarıyla bendierinin ve mebani-i müteferri 'a-i sairesinin hulasa-i ah val-i 
tftrihiyye ve hazırası" ,  İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlilleri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 46-
47. 
35 İbrahim Edhem b. Said, s. 47. 
26 "Kiraslıhavz nezdinde kimesnenün mülk ü harimi olmayan mevzı '-i  hallde abar-ı müte 'addide hafr ve tahte' l-arz 
lağmlar ve kanavat ve tı1len yiğirmi yedi ve arzen iki be hisab-ı satran d elli dört zira' kargir ıskara ile cem' u tahsll ve 
ol mevzı 'de merhum ve mağfQrun leh Sultan Süleyman hazretlerinün suyı yolına izn-i mütevelliyle ilhak . . .  ": \ . ı  ı '-i " '  ı 
37 Çeçen, Halkalı suları, 1 99 1  ve İstanbul ' un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 29. 
38 Çeçen, s.30. 
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Karakemer (Cebeci) ,  XVI yüzyılda onarılarak Süleymaniye suyolunun Çınar kolu bu 
kemerden geçiri lmiştir. "Derinmaslak önünde" olduğu belirtilen kemer halen taşacaklarının artıkları 
altında kaybolmuştur. 39 Çiço çiftliği (Taşlı tarla) yakınında olup Fatih tarafından kullanıldığı bilinen 
Turunçluk kemeri ise bugün mevcut değildir.40 

Bizans zamanından kalan ve Cebeciköyü civarından gelen eski suyolu (Ceneviz lağmı) 
Kanuni Sultan S üleyman'ın yaptırdığı yol ile Güzelcekemer'de birleşir. Başka bir deyişle 
Güzelcekemer üç suyolunun birleştiği mahaldir. Biri Başhavuz'dan gelen yol ; ikincisi 
Cebeciköyü'nden gelen yol; üçüncüsü İstanbul yönünden gelen yol. Petnahor ve Burgaz köyleri 
arasındaki Uzuncakemer gibi bu Güzelcekemer de Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşa 
edilmiştir. Bizans imparatoru Andronikos zamanından kalan Kovukkemer41  ile Kanuni'nin bu 
Uzunca ve Güzelcekemerleri, Belgrad bendierini asıl Kırkçeşme suyollarına ulaştıran mecra 
üzerinde tarihi ve güzel üç eser teşkil ederler.42 

Akyar (Cebeci,  Küçükköy) kemeri Akyar deresinin bulunduğu vadidedir. Viran kemeri 
Turunçluk suyı üzerindedir. 

Elinizdeki c İltlerde dere ve suyailarının üzerinde bulunan Kasım Ağa, Ayvad, Çaşnigir, 
Küçük, Subaşı (Kömürcü Belgrat), Tahta, Kemerburgaz gibi, köprü(cisr)lerden sözedilmektedir. 

Su dağıtımı 
Şehre su dağıtımı hilal , çuvaldız, masura, kamış, lüle denen ölçü birimlerine göre kubbe, 

savak, maksem veya taksim denen merkezler yoluyla yapılıyordu. Bunlardan Eğrikapı savağı ile 
bugünkü Taksim semtine ismini veren Galata-Beyoğlu maksemi en tanınrnışlarıdır. 

Kubbeler 

Su dağıtım tesislerine kubbe denir. Bu önemli tesisler de belgelerde zikredilmektedir: 

Maksemler 

Maksemler de ana su dağıtımı kubbelerindendir. Bunlar, bir veya birkaç koldan gelen suyu 
çeşitli mecralara taksim etmeye yarayan oda veya binalardır. B üyüklü, küçüklü yedi sekiz tanedir. 
En önemlileri Eğrikapı maksemi, Taksim-Beyoğlu maksemi, Tophane maksemi ile Eyüp'te 
İslambey mahallesi'ndeki Yenikubbe'dir. 43 

Kırkçeşme isale lağrnı (galeri) Güzelcekemer'den ve 23 irili ufaklı kemerden geçtikten sonra 
ana dağıtım kubbesi olan Eğrikapı maksemine gelir. 44 Buna Eğrikapı savağı45 da denir ve bu 
belgelerde çok zikredilmektedir. 

39 Çeçen, s.3 1 ;  Körnürciyan-Andreasyan ( 1 988), 175 .  
40 Çeçen, s .32. 
4 1  Kernerburgaz eğri kemeri de denir. Andronikos Kornnenos ( 1 1 83- 1 1 85)  tarafından yaptınlrnıştır. 
42 Galib Ata, s . 1 5 l .  
43 Eğrikapı makserni Kırkçeşme sularının son rnerhalesi olup sular bu noktadan İstanbul şehrine dağıtılır. Kent içinde 
başlıca üç maksern olup bunlardan birisi Yedikule kolu üzerindeki Yenibahçe taksirnidir. Bu rnaksem Aksaray ve 
civarına kadar olan yerlere ve çeşitli vakıflara su verdiği gibi artan suyu da Yedikule cihetine isille eder. İkincisi Fatih 
camii civarında ve Destgahcılar'da bulunan ve Kırkçeşrne denilen rnakserndir. Bu taksirnin görevi Tahtakale ve 
Çukurçeşme cihetlerine ve Yenicami'ye kadar olan yerlere ve çeşitli vakıflara su vermek ve artan suyu da Ayasofya 
taksimine isil.le etmektir. Üçüncüsü Ayasofya taksimidir ki Kırkçeşrne suyunun son rnaksernidir. Buradan şehrin İshak 
Paşa cihetine ve sahile kadar olan yerlerine ve Topkapı sarayı ile Bab-ı all ve Darbhane-i amire ve Mekteb-i Tıbbıyye-i 
Şahane'ye su verilir ve kış mevsiminde de suyun fazlası Yerebatan sarnıcına akıtılır. Bkz. İbrahim Edhem b. Said, s.47. 
44 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 .41 -42. 
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Maksemlere taksim de denilir. Bu cİltlerde belirtilen maksem, Körfez (Kanlıca) taksimidir: 

Teraziler 

Su terazileri de önemli su tesislerindendir. Bunlar bileşik kaplar ilkesine göre çalışan basınç 
ayarlayıcı ve suyu ölçerek dağıtan kesik piramit şeklindeki küçük kulelerdir. Su terazileri isalenin 
bazı bölgelerinde olabilecek fazla basıncın künkleri patiatmaması için yapılmışlardır. Bunların 
üzerindeki lüleler ise suyu ölçerek çeşitli yerlere sevketmeye yarar. Kırkçeşme suları yüzey suları 
oldukları için ana galeride su terazisine ihtiyaç yoktur. Ancak ana galeriden ayrı lan künk borular 
üzerinde su terazileri vardır. Şehir şebekesi içinde yer alan çok sayıdaki su terazisi arasında 
Yenikapı, Çatladıkapı, Sultanahmet ve Tahtakale' dekiler belirti lebilir. 

Özellikle künkle gelen Halkalı sularının gerek isale hattında, gerek şehir içi dağıtımında çok 
sayıda maslak ve su terazisi yapılmıştır. Özellikle Nur-ı Osmaniye suyailan gibi suyailarının 
bulundukları engebeli arazide çok sayıda su terazisi yapılmış ve bu şekilde künklerdeki basınç 
az al tılmıştır. 46 

Belgelere göre bazı su terazileri ve bulundukları mahaller şöyledir: 
Bayram Paşa, 
Köprilioğlı, 

Künkler 

Belgeler şehir içi isale hatlarının lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesi 
içersinde künklerle ve genellikle kurşun borulada yapıldığını kaydetmektedir. Bu konuyla ilgili 
olarak ta çörnlekci ve künkci ustalarından da bahsedilmektedir. 

Belgelerde çok geçen künkler47 az bir basınca dayanabilirler. Bununla birlikte fazla basıncın 
künkü patiatmaması için su terazileri yapılmıştır.48 

Suyailannda eskiden kullanılan yerli kurşun borular çekme boru olmayıp kurşun levhaların 
birbirleri üzerine sarılmalarıyla bu sanatta mahir olan ustalar tarafından yapıl ırdı . Sonraları 
Avrupadan ithal edilen fazla basınca dayanıklı çekme kurşun borular kullanılmıştır..49 XXVIII. 
ciltte bahsedilen Frenk borusu bu tür olmalıdır. 

Künkler ve kurşun borular genellikle Halkalı sularında kullanılırlar. 

Meslekler 

Suyailarının mecra kollarının belirli noktalarında yapılan hücrelere meslek veya maslak 
denir. Bu hücreler su miktarlarını tesbite yararlar. Yine bu meslekler tıkanıklıkların kontrol 
edilmesini ve tesislerin kolaylıkla tamir edilmesini sağlarlar. Meslek yerine galat olarak maslak ta 
denmektedir: 
Atik All Paşa, baş meslek, Hünkar, Vali de ana, 

45 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 aid birkaç vesika" ,  İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf su tahlilleri, 19 ve 20 yüzyılda İstanbul suları, İst. 2000 
içinde, s . l l7 
46 Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 1 00, 1 87 .  
47 Künkler genellikle i ç  çapları tarafından belirlenen büyüklükleri ile tanımlanırlar. Künklerin i ç  çapları bir m i  'mar 
arşınının (0.757738 m.) yirmidörtte biri olan parmak (0.03 1 572 m.) kavramı ile ifade edilir. Buna göre künkler 
Yediparmak (22, ı cm.), Altıparmak ( 1 8, 94 cm.), Paşa künkü, Eski birlik, Arnavut künkü türlerine ayrılırlar. Bkz. 
Ergin, s .  1 35 ;  Çeçen, aynı eser, s .  1 22 .  Belgelerde künk türlerine Fesildi(?) ve Süleymaniyye gibi türler eklenmektedir. 
48 Çeçen, aynı eser, s. 1 22 .  
49 Ergin, s .  1 35 ;  Çeçen, aynı eser, s .  1 23 .  
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Lağımlar 

Su ve su yolları, lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesiyle kente 
ulaşmaktadır. Suların toplandığı bu lağımlar belgelerde belirtilmiştir: 
Ayasofya (Küçükköy, Cebeci), Bend-i keblr, Ebu Sa'id Efendi (Küçükköy), Kırkçeşme suyı, 
Uzunkemer, 

Su yolları Süleyman! ve Ceneviz lağmı olarak iki kısımdır. B irinci kısmı Sultan Süleyman'ın 
1 525'de kurdurduğu büyük kemerler ve eserler ile zenginleştirdİğİ suyollarıdır. Bunlar da, çeşitli 
kollarıyla birlikte Ayvad ve B elgrad yönlerinden gelen ve Cebeci köyü hİzasındaki Güzelcekemer'e 
kadar uzanan ve altı saate yakın uzunluğu olan kısımdır. İkincisi yani Ceneviz lağmı denen eski 
kısmı Cebeci köyünden İstanbul'a su isale eden eski yoldur. 50 

Sarnıçlar 
İstanbul kuşatmaları sırasında şehre su getiren tesisler tahrip edildiğinden, Roma döneminin 

sonlarından itibaren açık ve kapalı samıçlar yapılmıştır. Açık samıçlar zamanla toprakla dolmuştur 
Bugün bunların yerinde çeşitli "çukurbostan"lar vardır. Kapalı samıçiarın en büyüğü, Justinianus 
(527 -569) zamanında yaptırılan Yerebatan (Basilica) samıcı dır. Bundan başka Büyük Konstantinus 
(330) döneminde yaptırılan Sultanahmet' teki Binbirdirek (Philoxene), Theodosius II (408-450) 
tarafından yaptırılan Aetius (Vefa stadı) ,  Aspan (Çukurbostan, Sultanselim), Hagios Makios 
(Altımermer) samıçiarı belirtilebi lir. 51 Belgelerden bazı samıçiarın kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Bunların yanında şehrin muhtelif yerlerine su haznesi denen su depoları yapılmıştır. 

Çeşmeler 

Fetihten sonra çoğu harabe haline gelmiş, yetersiz ve gayr-i sıhhi olan Bizans samıçiarı 
yerine umumi çeşmeler yapılmaya başlanmıştır. Evliya Çelebi ' ye göre Fatih 200, Bayezid II. 70 ve 
Kanuni Süleyman 700 adet çeşme yaptırmıştır. XVIII. Yüzyılın sonunda 987 umumi çeşme 
bulunduğu nakledilir 52 Bir kısmı bulundukları yere ismini veren çeşmeler şunlardır: 
Arpa emini (Eyüp), Arslan Ağa (Üsküdar), Cüce (Vefa), Delibirader, 
Doğramacı (Sarıgüzel), Feniii (Altımermer), Halid Ağa (Demirkapı), Kadi (Fatih), 
Kırk, Mahmudiyye (Şehzadebaşı), Mehmed Emin Ağa (Dolmabahçe), 
Mi 'mar (Fatih), Öküz limanı (Üsküdar), Rami Kadın (Beşiktaş), 
Sakalar (Alacahamam, Hocapaşa), Sinan Paşa -leri (Anadoluhisan), 
Sultan (Salmatomruk, Balat), Şakir Ağa (Beylerbeği), Şeftali (Sultanahmet), 

Suların akıtıldığı sebilhaneler arasında da şunlar önemlidir: 
Mehmed Emin Ağa (Dolınabahçe), Merzifonl Kara Mustafa Paşa (Beyazıt), Nakşıdil Viiiide Sultan (Fatih), 
Raıni Kadın (Beşiktaş), 

Yine suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan hamamlar53 şunlardır: 
Dağ (Üsküdar), İbrahim Paşa, Kıztaşı, Küçük Mustafa Paşa, 
Mahmud Paşa, MirahOr (Langa), Sofılar, Şifa harnmaını (Sultanahmet) 
Yekta (Çavuş) (Davutpaşa), 

so İbrahim Edhem b. Said, s. 47 . 
sı Çeçen, aynı eser, s. 23-27 ; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 75 .  
s ı  Evliya Çelebi, I ,  327; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s .  1 76. 
s J  İstanbul hamamları hakkında bkz. Evliya Çelebi, 1,330-334; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 249. 
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İstanbul kapıları 
Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul kapıları da zikredilmektedir. sur 

çevresinde kente giriş yapan yirmi kapı yer alır. Bunların yedisi Marmara denizine54, on üçü Haliç ' e  
bakar.55 Ayvansaray ile Yedikule arasında altı kapı vardır.56 Galata d a  sur, dolayısıyla kapılarla 
çevrilmiştir. 57 

Ağa (Süleymaniye), Ayvansaray, Ayvanhisarı kapısı (Ksiloporta) 
Bağçe, Bahçe (Yahudi kapısı, Çıfıt kapısı), Balat (Porta Basilika, Palatina), 
Cebe Ali, Çörekci (Fatih), 
Edirne (Porta Charsius, Polyandron kapısı, Mezarlık kapısı. Bölgede Bizans döneminde de bUyük bir mezarlık bulunuyordu. Sağ tarafta 
Ermenilerle, Rumların mezarlığı vardır. Topçular ile Otakçılar arasında Türklere ait bahçe ve konaklar (Seyahatname, I, 329) Bayram Paşa bostanı, 
iç taraflarda ise Beylik çayırı ve Yenibahçe mevcuttur. Osmanlı döneminde de şehrin en işlek kapısıydı. Bu kapı ile Topkapı sarayı arasındaki 
tepeleri aşan inişli çıkışlı geniş cadde şehir yollannın en güzelidir. Kent içinde Karagümrük vardır) 
Fener (Porta Phari, Büyük bir ihtimalle Bizans devrinde de benzer bir ad taşıyordu. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 1 68) 

Selamlık, 
Yedikule (Karamanlıların mezarlığı buradadır. Yakında Tokat denen yerde sığır satışı yapılır. Yine yakındaki Kazlıçeşme'de debbağhaneler 
vardır)58 

İstanbul'un semtleri ve mahalleleri 
Belgelerde kasaba, nahiye gibi isimlerle de anılan İstanbul'un çeşitli semtleri ve bölgeleri 

zikredilmektedir. 
Acı badem, 
Anadolıhisarı, 
Bayram Paşa, 
Cihangir (Tophane) 
Dlvanyolı, 
Galata, 
Koska, 
Ma'cfincı (Altımermer), 
Odalar (Aksaray), 
Sarıgez, 
Sultandepesi (Üsküdar), 
Tatavla, 
Uzunçarşfi, 
Yenibağçe, 

kasaba 
Beşiktaş, 

kaza 
Makriköy, 

nahiye 
Terk os, 

semt 

medine 

Ahmediye (Aksaray), 
Ayasafya-i sağir 
Beğoğlı, 
Çağaloğlı, 
Dolmabağçe, 
Horhor, 
Küçükçamlıca, 
Malta, 
Ortaçeşme, 
Selamiyye (Üsküdar) , 
Şehremlni, 
Timurkapu, 
Üsküdar, 
Zendrlikuyu, 

kaza-i Eyyfib, 

Akarçeşme (Horhor, Aksaray), 
Ayazma (Üsküdar), 
Beşiktaş, 
Çırçır, 
Fener 
Kapan-ı dakik, 
Küçükköy, 
Mirabad (Kanlıca), 
Ortaköy, 
Serrachane, 
Taşkassab, 
Tophane-i amire, 
Yahya Efendi, 
Zeyrek, 

kaza-i Üsküdar, 

Aksaray, 
Balat, 
Cerrah Paşa, 
Der-sa'adet, 
Fındıklı, 
Karagümrük, 
U\! eli, 
Nişantaşı. 
Otakcılar (Edirnekapı), 
Sultan Bayezld, 
Taşnerdüban (Ortaköy), 
Tophanelioğlı, 
Yedikulle, 

54 Carbognano ( 1 993), Cosımo Co mı das De, ı 8. Yüzyılın Sonunda Istanbul ,  (İstanbul' un günümüzdeki durumunun 
resimlerle zenginleştiri lmiş tarihi topografyası), İtalyanca ve Latince, aslından çeviren:Erendiz Özbayoğlu, Eren, s.39; 
Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988),  ı - 1 3 , 6 1 - 1 56. 
55 Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), ı4- 1 9, ı 57- ı 7.3 
56 Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 20-26, ı 74- 1 94. 
57 Semilvi Eyice, İstanbul (Galata), İA, 5-II,  1 2 ı 4/ 1 47 ;  Bu kapılar iskelelidir. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s .34-44; 
2 ı 5-2ı7 .  Ayrıca İstanbul kapıları hakkında bkz. Carbognano ( 1 993), s.73-79; Kritovulos, İstanbul ' un fethi,  çev. M. 
Gökman, İst. ı 999. 
58 İstanbul kasaplan hakkında bk., Evliya Çelebi, I .  555, 556, 559; Debbağhaneler ve Kazlıçeşme hakkında bk., I .  39 1 -
392; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s .  ı 90- ı 9 1 .  
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Aksaray. 
Kapalıfurun, 
Üsküdar, 

Beğoğlı, 
Kıztaşı, 
Yeniköy, 

Beşiktaş, 
Mercan Ağa, 
Yüksek kaldırım, 

Çenberlitaş, 
Şehzadebaşı, 

Hace Paşa, 
Tophane, 

Kadırga limanı, 
UzunçarşO, 

XXXI 

Yine belgelerde bulundukları mahalle isimlerini veren ve semt adı olan çeşitli alanlar, 
yapılar ve i şyerleri zikredilmektedir. 
Anadolıhisarı, Ayasafya-i sağir Kapan-ı dakik, 
Panka-i Ottoman, Serrachane, Tophane-i amire, 

!onca, 
UzunçarşO, 

Odalar (Aksaray), 
Yahya Efendi, 

Suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan mahalleler ve bunların bulundukları 
semtler şunlardır: 
Abbas Ağa (Beşiktaş), Abdi Ağa (Beşiktaş), Abdi Subaşı (Fener), 
AbdülvedOd (Hadlce Sultan) (Eyüp), Ahmed Hilmi (Doğancılar, Üsküdar), Ahmed Kethuda (Cerrahpaşa), 
Akbıyık (Ahırkapı), Alem Beğ (Aksaray), Ali Fakih (Kocamustafapaşa), 
All Pertek (Rumelihisarı), Altıpoğaça (Kadıçeşmesi), Arakiyyeci Ca'fer (Üsküdar), 
Asmalımescid (Beyoğlu), Atik All Paşa (Çenberlitaş), Atik All Paşa (Karagümrük), 
Atik Yiliide (Üsküdar), Aya Nikola (Yeniköy), Aya Yorgi (Yeniköy), 
Ayas Paşa (Tophane), Ayasafya-i sağir (Kadırga), Ayazma (Üsküdar), 
Baba Hasan el-Alemi (Horhor, Aksaray), Bakialı Kemiileddln (Aksaray), Bayezld-ı cedld (Davutpaşa), 
Bazarbaşı, Bezzaz-ı cedld (Uzunçarşı), Birinci Sinan (Fatih), 
Bostan-ı Ali (Kadırga), Canbaziye (Kocamustafapaşa), Cebecibaşı (Sultanselim), 
Cezerl Kasım Paşa (Cağaloğlu), Cihangir (Tophane), Çadırcı Ahmed Çelebi (Kumkapı), 
Çakır Ağa (Laleli, Aksaray), Çakırcı Hüseyin Paşa (Üsküdar), Çerağl Hamza (Sul tansel im), 
Çıkrıkçı Kemaleddin (Sarıgüzel), DavOd Paşa ( İsakapı, Altımermer), Daye HiltOn (Demirkapı), 
Debbağ Yunus (Sultanselim), Defterdar Ahmed Çelebi (Yenibahçe), Dervış All (Karagümrük), 
Dizdariyye (Peykhane), Dülgerzade Hace Şemseddin (Fatih), Efdalzade (Zincirlikuyu, Fatih Nişancısı), 
el-Hacc Mehmed Efendi (Üsküdar), El vanzade (Hocapaşa), Emın Beğ (Beyazıt), 
Fevziyye (Şehzadebaşı), Fıstıklı ( İstavroz), FirOz Ağa (Sultanahmet), 
Gureba Hüseyin (Aksaray), Güngörmez (Ayasofya, Sultanahmet), Hace Ali, 
Hace Hayreddin, Hace Kadın (Yedikule), Hilce Kasım Gönanı (Salmatomruk, Balat), 
Hace Kasım Gönanı (Sultanhamam), Hace Paşa, Hace Rüstem, 
Hace Teberrük (Vefa), Hace Üveys (Sarıgüzel, Fatih), Hacı Bayram Haftanl (Cerrahpaşa), 
Hacı Evhad (Yedikule), Hacı Hasan (Çırçır), Hacı Hesnil HiltOn (Üsküdar), 
Hacı isa (Balat), Hacı Küçük (Mahmutpaşa), Hadlee Sultan (Eyüp). 
Haydar (Fatih), Hızır Beğ (Unkapanı ,  Vefa), Hobyar (Avretpazarı), 
Hobyar (Bahçekapı, Hocapaşa), Hüseyin Ağa (Beyoğlu), İbrahim Paşa-yı Atik (Uzunçarşı), 
İhsaniyye (Üsküdar), İnebeğ (Langa), İshak Paşa (Ayasofya, Ahırkapı), 
İslam Beğ (Eyüp), İslam, Kabasakal (Sultanahmet), 
Kalenderhane (Şehzadebaşı), Kaliçeci Hasan (ırgatpazarı), Karabaş (Balat), 
Karaki Hüseyin Çelebi (Hocapaşa), Kasım ÇavOş (Eyüp), Kassab İ vaz (Sarıgüzel), 
Kassab Timurhan (Zeyrek), Katib Muslihiddın (Aksaray), Kati b Muslihiddin (Fethi ye), 
Kati b Şemseddın (Süleymaniye), Keçeci Plrl ( Karagümrük), Keçi HiltOn (Haseki), 
Kefçe Dede (Üsküdar), Kemill Paşa (Ağa kapusı), Kızıltaş (Koska), 
Kirmasti (Fatih), Köyiçi (Beşiktaş), Kulağlı (Beyoğlu), 
Kurıçeşme, Mağnisalı Mehmed Paşa (Atpazarı), Mehmed Beğ (Otakçılar), 
Merkez Efendi (Mevlanakapı), Mesıh Paşa-yı Atik (Laleli), Mi 'mar Ayas (Saraçhane), 
Mi 'mar Hayreddin (lrgatpazarı, Beyazıt), Mi 'mar Kemaleddin (Koska), M i ' mar Sinan (Kumrılımescid) (Fatih), 
Mi 'mar Şüca'eddln (Sultanselim), MirahOr (Üsküdar), Mirmiran Hasan Paşa (Atık All Paşa), 
Molla Aşki (Eğrikapı), Molla Çelebi (Fındıklı), Molla Fenari (Cağaloğlu), 
Molla Gürani (Yüksekkaldırım, Haseki, Altımermer, Samatya), Molla Hüsrev (Vefa, Süleymaniye), 
Murad Paşa (Aksaray), Mustafa Beğ (Kıztaşı), Mustafa Çelebi (Kıztaşı), 
Mustafa Paşa (Kıztaşı, Fatih), Müfti All (Fatih), Nahlbend (Sultanahmet), 
Oruç Gazi (Aksaray), Osman Ağa (Kadıköy), Osman Reis (Yeniköy), 
Panaya (Yeniköy), Panayot (Yeniköy), Pirinçci Sinan (Malta), 
Revanı Çelebi (Kırkçeşme), ROm All Çelebi, ROm Mehmed Paşa (Üsküdar), 
Sakabaşı (Tophane), Samanviren (Süleymaniye), Samanviren-ı evvel (Uzunçarşı), 
Samanviren-i evvel, Samanviren-i sani (Uzunçarşı), Sarı Lutfi, 
Sarı Musa (Taşkasap). Sekbanbaşı Ya'küb Ağa (Koska), Selilmi (Üsküdar), 
Sellmiyye (Üsküdar), Serencebeğ (Beşiktaş), Sermed ÇavGş, 
Serrac Doğan (Şehremini), Seyyid Hasan (Kabasakal), Seyyid Ömer (Altımermer, Molla Gürani), 
Sinan Paşa (Üsküdar), Sinan Paşa-yı Atik (Beşiktaş), Sofılar (Horhor, Aksaray), 
Soğan Ağa (Beyazıt), Suhte Sinan (Yenibahçe), Şah Sultan (Eyüp), 
ŞahhOban (Zeyrek), ŞehsOvar (Kadırga), Şemseddın Molla Gürani (Vefa, Süleymaniye), 
Şeyh Muhyiddin (Üsküblü, Cibali), Şeyh Resmı Mahmud Efendi (Otlakcı yokuşı, Fatih), 
Tevkl'i Ca'fer (Çarşamba), Tabtaşı (Altımermer), Tomtom, 
Üskübi (Cibali), Üskübi (Yerebatan), Yunus Ağa, 
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Caddel er: 
Abdülvedud, Altıpoğaça (Kadıçeşmesi) ,  Anadolıhisarı, Arahacılar kışlası, 
Atik All Paşa, Ayasafya-i sağir, Azlziyye (Hocapaşa), Bab-ı hümayun, 
Bahariyye (Eyüp), Bayıldım (Dolmabahçe, Beşiktaş), Bayram furunı (Sultanahmet), Beğoğlı, 
Beşiktaş, Bozdoğan kemeri, Büyük Karaman (Fatih), Cadde-i keblr (Beyoğlu), 
Ceharşenbih bazarı (Fatih), Cerrah Paşa, Çengal, Çerağl Hamza, 
Çiftesaraylar, Defterdar (Tophane), Deve hanı (Kıztaşı), Doğancılar (Üsküdar), 
Dağramacı çeşmesi (Sarıgüzel), Dolmabağçe, Fener, Hace Kadın, 
Hacehanı (Mahmutpaşa), Halıcılar (Yeni bahçe), Harem iskelesi, Haseki, 
Haydar (Fatih), Hüdavendigar (Hocapaşa), Hüsrev Paşa (Sarıgüzel), İcadiyye (Acıbadem), 
İhsaniyye (Üsküdar), İplikhane (Eyüp), İshak Paşa (Ayasofya, Ahırkapı), 
Kabristan, Kadlçeşmesi (Fatih), Kapalıfurun (Cağaloğlu), Katib Sinan (Kadırga), 
Kemeraltı (Ayasofya, Sultanahmet), Kıztaşı (Fatih), Kirazlı nıescid (Vefa), 
Kon, Kovacılar (Kırkçeşnıe,Vefa. Şehzadebaşı), Köpribaşı (Beşiktaş), Köşk, 
Köybaşı (Yeniköy), Köyiçi (Beşiktaş), Kurıçeşnıe, Küçük Langa, 
Küçüksu (Anadoluhisarı), Mahnıudiyye, Mi 'mar çeşnıesi (Fatih), MirahOr harnınarnı (Langa), 
Mirgün, Nişancı Mehnıed Paşa (Zincirlikuyu, Fatih), Nur-ı Osmaniye ikinci, 
Nur-ı Osmaniye, Paşa Ilmanı (Üsküdar), Rıza Paşa, Runıilihisarı, 
Sakızağacı (Sultanselim), Serrachane, Servllik (Üsküdar), Sinan Paşa-yı Atik, 
Sofılar (Horhor, Aksaray), Sultan Bayezld (Beyazıt), SulU'in cami 'i (Aksaray), Sultan çeşnıesi (Salnıatonıruk, Balat), 
Sultan Selim, Sultanhanınıarnı, Şehrenılni,  Şifa hanınıarnı (Sultanahmet), 
Tahtaminare (Fener), Tarabya, Taşdibek (Çenberlitaş), Taşkassab, 
Tavşantaşı (Beyazıt), Timürkapu, Tophane, Topkapu, 
Uzunçarşu, Vefa nıeydanı, Vefa, Yeniköy, 
Zabtiyye yokuşı (Hocapaşa), Zincirlikuyu (Koska), 

Sokaklar: 
Abbas Ağa (Beşiktaş), Acıçeşme (Beşiktaş), Ağa cami 'i (Beyoğlu), Ağa hamnıanıı (Beyoğlu), Alacanıesc id 
(Yenibahçe), Ayasofya cami 'i,  Ayazma iskelesi (Üsküdar), Bakkal (Ayasofya, Ahırkapı), 
Bekir Paşa (Aksaray), Bostan meydanı (Kadırga), Burusa (Beyoğlu), Cavaklı furun (Kadırga), 
Cebecibaşı (Sultanahmet), Cihangir (Tophane), Cüce çeşnıesi (Vefa), Cündl nıeydanı (Kadırga), 
Çavuşzade cami ' i  (Davutpaşa), Çeşme (Ahırkapı), Çeşme (İstavroz), Çıkmaz(Mimar Ayas), 
Çifteçeşme (Sultanselim), Çukurçeşnıe (Altınıermer), Çukurçeşnıe (Uzunçarşı), Değirnıan (Ahırkapı), 
Derviş (Beyoğlu), Dizdariyye (Peykhane), Dolablı bostan (Karagümrük), Etmekcibaşı (Üsküdar), 
Galavan (Beyoğlu), Hacı İbrahimağlı (Fethiye), Halid Ağa çeşmesi (Demirkapı), Halid Ağa (Kadıköy), 
Hanımağlı (Hocapaşa), Hayreddin Paşa (Vefa), Heva (Beyoğlu), Hisaraltı (Ci bal i). 
İ nıanı Efendi (Üsküdar), İmanızade, Kalaycıziide (Fatih), Karantina (Üsküdar), 
Karta! (Beyoğlu), Kati b cami 'i (Kadırga), Kerpiş  (Aksaray), Kıvrıkçeşnıe (Altınıermer), 
Kilisa (Beşiktaş), Koğacılar (Kırkçeşnıe,Vefa, Şehzadebaşı), Köpribaşı (Beşiktaş), Köybaşı (Yeniköy), 
Kum nıeydanı (Denıirkapı), Kuyu! ı (Sultanahmet), Mabeyn çeşnıesi, Mahmildiyye çeşnıesi (Şehzadehaşı),  
Martin Kalfa (Tatavla), Mehıned Efendi (Aksaray), Mekteb, Mekteb (Çarşamba), 
Mekteb-i rüşdiyye (Şehzadebaşı), Merkez Efendi (Mevlanakapı) ,  Mesci (Beyoğlu), 
Mlroğlı ,  Misk (Beyoğlu), Misnıarcı (Fatih), Molla Fenari cami'i (Cağaloğlu), 
Murad Paşa (Aksaray), Nureddln tekyesi (Karagümrük), Posta (Beyoğlu), Poyraz (Karagümrük), 
Ragıb Beğ (Aksaray), Sa 'Id Çavuş tekyesi (Sul tansel im), Sabunhane (Unkapanı), Sağ, 
Sakalar çeşnıesi (Alacahamam, Hocapaşa), Samanviren-ı evvel (Uzunçarşı), Saray (Üsküdar), 
Sarayhanımarnı (Yenibahçe), Sekban (Ağa kapusı), Serriic İshak (Ahırkapı), Sıraservi (Beyoğlu), 
Solakçeşme (Tophane), Su lağımcısı (Arnavutköy), Sultan cami ' i  (Aksaray), Sultantepe (Üsküdar), 
Şeftali çeşnıesi (Sultanahmet), Şehzade ciimi ' i  (Vefa), Şekerci (Sultanahmet), Tal'at Efendi (Koska), 
Tavanlıçeşme (Unkapanı),  Tavukhane (Sultanahmet), Tek ye (Üsküdar), Telgraf (Beyoğlu), 
Tinıürci, Tobrak(Üsküdar), Tomtom (Beyoğlu), Toprak(Hocapaşa), 
Toprak (Şehzadebaşı), Türbe (Sarıgüzel), Uzunyol (Karagümrük), Uzunyol (Üsküdar), 
Vişnezade (Beşiktaş), Yalı (Eyüp), Yeniçeşme (Kocamustafapaşa), Yokuşlı (Yüksekkaldırım), 
Zencirlikuyu (Koska), 

Yine bir vesileyle aşağıdaki İstanbul yokuşlarından ve hayırlarından bahsedilmektedir: 
Akdoğan (Üsküdar), Çiniliçeşnıe yokuşı (Eğrikapı), Defterdar (Tophane), Fil yokuşı (Zeyrek), 
Fincancılar (Uzunçarşı), Hasan Hüseyin yokuşı (Salmatomruk), Horasancı (Üsküblü, Ci bal i) ,  Humbaracı (Beyoğlu),  
Molla Gürani yokuşı (Vefa, Süleymaniye), Serencebeğ yokışı (Beşiktaş), Tulumba yokuşı (Tophane), 
Zabtiyye yokuşı (Hocapaşa), Zeyrek, 

Dağ ve tepeler: 
Çakal dağı (Küçük Çanılıca, Çengar, Bulgurlu, Üsküdar), Sultan tepesi (Üsküdar), 
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Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul limanlarından bahsedilmektedir: 
Kadırga, Paşa limanı [Öküz limanı (Sultantepesi, Üsküdar)], 59 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul iskeleleri zikredilmektedir: 
Ayazma (Üsküdar), DavGd Paşa, Harem, Karayalı, Kara Biili (Dolmabahçe), 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul meydfmlarından 
bahsedilmektedir: 
At (Sultanahmet), 
Kum (Demirkapı), 

B azar (Kızıaşı), 
Vefa, 

CUndl (Kadırga), İskele (Beylerbeyi),  

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul çarşılarından (sfik) 
bahsedilmektedir (Maamafih sfik kelimesi sokak kelimesinin aslıdır) : 
Fincancılar, Okcılar, 

B u  çarşılar gibi bir kısmı günümüz İstanbul'unda da önemlerini sürdüren pazarlar (hazar) 
zikredilmektedir.60 Bunların bir kısmı sadece yer ismi olarak varlıklarını sürdürmektedirler: 
At (Esb, Atpazarı, Tezgahçılar, Fatih), Avret (Kadınlar pazarı, Davuıpaşa), Çiharşenbih (Çarşamba, Fatih), 
lrgad (Beyazıt), 

Belgelerde yıne bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul hanlarından 
bahsedilmektedir. 
Bağçeli(Fatih), Deve (Kıztaşı), Şerif Paşa (Uzunçarşı), 

B ir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul değirmenleri ve bazı fırınlar 
zikredi lmektedir: 
Bayram fırını (Sultanahmet), Bayram Paşa fırını ,  

Sosyal yapılar 

Kapalı fırın (Cağaloğlu), Vapur değirmiinı (Unkapanı), 

Yine belgelerde özellikle malıallerin tanımlanması ve su isalesi vesileleriyle İstanbul 
camilerinden, mescidlerinden, çeşitli  tekke ve medreselerden, dar-ı hadis (Langa)ten, imaretlerden ; 
kütüphanelerden; mekteplerden ;  türbelerden; şadırvanlardan; Ermeni ve Rum patrikhanelerinden; 
kiliselerden; ayazmalardan, mezarlık ve maşatlık ve kabristanlardan bahsedilmektedir 
Cami ler: Ağa (Beyoğlu), Ahmed Paşa (Topkapı), Atik Viiiide (Üsküdar), Ayasafya-i keblr, 
Beğlerbeği, Ciinbiiziyye (Cerrahpaşa), Cerriih Paşa, ÇiivGşzade (Davutpaşa), 
Defterdar Ahmed Çelebi (Yenibahçe), EyyGb, Fatih, 61 

59 Öküz limanı, Üsküdarın Beşiktaş karşısındaki iskelesidir. Öküz sürülerinin Beşiktaştan Anadolu yakasına bu iskele 
aracılığıyla dağıtıldığı nakledilir. Sonradan buraya Paşa limanı ismi verilmiştir. Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 
s .279. 
60 İstanbulda 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, Edirnekapı'da, Kocamustafapaşa, 
Küçükmustafapaşa ve Kasımpaşada; Cumartesi günleri şehrin ortasına düşen Fatih civarındaki Eski Ali Paşa'da, 
Kulaksızda; Pazar günleri Arkadi us sütununun bulunduğu A vretpazarında; Pazartesi günleri Macuncuda 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 Çarşambada; Perşembe günleri de Galatada ve 
Karagümrükte pazar kurulur. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s. 48, 279-280. 
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Fethiyye (Çarşamba). 62 Göksu, Haseki Sultan, 
Katib caıni ' (Kadırga), Kılıç Ali Paşa (988/ 158 1 ,  Beşiktaş, Tophane), 
Laleli, Mahmud Paşa, Mi 'mar Acem (Şehremini), 
Molla Gürani (Haseki, Samatya), Nur-ı Osmaniye, 
Rum Mehmed Paşa (Üsküdar), Samanviren-ı evvel, Sultan (Aksaray), 
Sultan Bayezld, Sultan Osman, Sultan Selim, 
Şebsafii Fatıma Kadın (Zeyrek), Şehld Mehmed Paşa (Kadırga), Şehziide, 
Tevfikıyye (Arnavutköy), Üskübli (Cibali), 

Tekke, dergah, mevlevihane63, zaviye ve hankahlar: 64 

Kabasakal (Ahırkapı), 
Koca Mustafa Paşa, 
Mihrişah Viiiide Sultan, 
Ortaköy, 
Sultan Ahmed, 
Sultan Süleyman, Süleymfmiyye, 
Şeyh Vefa, 

Mustafa Paşa dergahı (Otakçılar), Nakşibendl zaviyesi Nureddln (Karagümrük), Sa'ld Çavuş (Sultanselim), 

Medrese ler: 
darü' ı-hadis 

Merzlfonl Kara Mustafii Paşa (Beyazıt), 
medrese 

Kadiasker Ömer Efendi (Molla Gü rani), Sultan Süleyman, 

Mektebler: 
Mekteb-i tıbbiyye, 
Selim Ağa (Üsküdar). 

İmaretler: 
Mihrişah Viiiide Sultan, 

Kütüphaneler: 
Selim Ağa (Üsküdar), 

Türbeler:65 

Kılıç Ali Paşa (Tophane), 
Yahya Efendi (Beşiktaş), 66 

Kilise ve maşatlıklar: 
Artin (Kumkapı), 

Hastahaneler: 
Mal tepe. 

Nakşıdil Viiiide Sultan, 

Sultan Bayezld, 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel, 

Mihrişah Viiiide Sultan, 

Rum (Beşiktaş), 

Sultan Süleyman darü'ş-şifası. 

Bağ ve bahçeler 

Raml Kadın (Beşiktaş), 

Sultan Süleyman, 

Nakşıdil Viiiide Sultan, Sultan Mahmud, 

Ermeni maşatlığı, 

Belgelerde bir vesileyle İ stanbul bağ ve bahçelerinden (hadika) bahsedilmektedir. 

6 ı  Evliya Çelebi, I. 1 38 - 1 40;  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 205-207. 
62 Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 68 .  
6 3  Mevlev!ler 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 ( 1 988), 40. 
64 İstanbul tekkeleri için geniş bilgi için bkz. Bandırmalızade, Ahmed Münib, Mecmua-yı tekaya, İst. 1 307 ; Zakir 
Şükrü Efendi, İstanbul tekkeleri (Hazırlayan Şinasi Akbatu), İst. 1 980; İslam Ansiklopedisi, "İstanbul", V /2, 1 2 14175-
80; Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, İst. 1 946; Atilla Çetin, "İstanbuldaki Tekke, zaviye ve hankahlar 
hakkında 1 19911784 tarihl i  önemli bir vesika", 
65 Ayrıca bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 97. 
6 6  Trabzonlu Bektaşi Yahya Efendi'dir. Bkz. Evliya Çelebi, 1.45 1 .  
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Acıbadem bağı (Üsküdar), İ sınil'li Paşa bağı (Kanlıca), Kara Kethudii bağçesi (Üsküdar), 

Konutlar 

Yine belgelerde suların bağlandığı İstanbul sarayları ve sahilsaraylarından, sahilhanelerden, 
67 yahlardan, köşklerden, konaklar ile hanelerden ve kış ialar ile hastahanelerden bahsedilmektedir. 
Saraylar, sahilsaraylar: 
Beşiktaş sahilsariiyı .  Çeriiğiin siihilsariiyı, Galata sariiyı, 

Köşkler, konak ve haneler: 
Allceniib Kadın konağı (Uzunçarşı), 
Mehmed Beğefendi konağı (Nişantaşı), 
Şemsi Paşa köşkü (Üsküdar), 

Balmumcıziide hanesi (Beşiktaş), 
Rukıyye Hanım konağı (Sultanahmet), 

Ferruh Efendi konağı (Sultanahmet), 
Süleyman Paşa konağı (Cağaloğlu), 

Bunlardan başka belgelerde bahsedilen devlet büroları ve kamu kurumları şunlardır: 
Biib-ı seraskeri (Beyazıt), Ceyb-i hümiiyun, Dilr-ı şura-yı askeri, Defterhane-i amire, 
Divan-ı muhasebiit-ı maliye, Evkiif muhasebesi, Evkaf-ı hümiiyun hazinesi, Fabrika-i hümayunlar, 
Hendesehiine, Humbarahiine-i amire, Milbeyn-i hümiiyun, Miiliyye hazinesi, 
mu'allimhiine (Molla Güriinl), Muzıka-i hümiiyun, Niziiıniyye hazinesi, rikiib-ı hümiiyun, 
Senedat idaresi, Senedat odası, Şehremaneti, Şura-yı devlet, 
Tanzimat-ı askeri, Tophane-i amire, 68 

Kışla, kışlak ve alaylar: 
Arahacılar kışlası, 
Lağmcıyiin kışlası, 

Humbaracıyiiıı kışiası (Hasköy), 
Süvari-i kazak alayı, 

Humbarahiine-i amire kışiası (Kağıthane), 

Yine Devletle il işki halindeki diğer devletler, vatandaşları ve müslüman olmayanlar 
belirtilmektedir: 
devlet 

Almanya, Avusturya ve Macaristan, Fransa, İngiltere, İtalya, 

millet 
Ermeni, Ermeni katoliği, Latin, Rum, 

sefarethane 
Almanya, İran, 

Özellikle vakıf su defterlerinde çoğu Tanzimattan sonra ortaya çıkan idar! ve iktisadi' kurumlar 
hakkında bilgi verilmektedir: 
Meclisler: 
Demiryolı, meclis-i bahriyye, 

Belediye daireleri : 
Birinci dilire-i belediyye, 
Dördünci dilire-i belediyye, 
Yedinci daire-i belediyye, 
Onuncı daire-i belediyye, 

meclis -i vali\, 

İkinci dilire-i belediyye, 
Beşinci dilire-i belediyye, 
Sekizinci dilire-i belediyye, 
Onikinci dilire-i belediyye, 

meclis -i viila-yı ahkiim-ı adliyye, 

Üçünci dilire-i belediyye, 
Altıncı daire-i belediyye, 
Dokuzuncı dilire-i belediyye, 

Yayın hazırlama kurulu 

67 İstanbul sahilhaneleri hakkında geniş bilgi için bkz. Orhan Erdenen, Boğaziçi sahilhaneleri, 4 Cilt. , İst. 1 993- 1 994. 
68 İlk defa Fatih tarafından bir top imalathanesi ve Topçular kışiası yaptırılmış, Bayezid II.  bu imalathaneyi genişletmiş, 
Kanuni ise eski binaları yıktırarak büyük bir top imalathanesi yaptırmıştır. Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988),  247. 
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11/3711 Kırkçeşme suyollarında bin iki yüz yetmiş 
dokuz senesinden bin iki yüz seksen yedi senesi so
nuna kadar yapılan tamirat masrafına dair. 

Ayvad ve Belgrad karyesi civarında bendierden 
Der-sa 'adet' e cari Kırkçeşme ta 'bir ol ın ur ma-i leziz 
ana tankınun yetmiş dokuz senesi Mart'ı ibtida
sından seksen yedi senesi gayetine değin mukaddem 
ve bu def'a takdim olınan defatiri mGcebince ta 'mi
ratına ve kök kat ' ı  mesarifatına sarf olınan meba
liğün mikdan . 

Fi 29 Mart sene [ 1 ]288 [ 1 0  Nisan 1 872] 

Yetmiş dokuz senesi Mart'ı ibtidasından seksen üç 
senesi Şubat'ı gayetine değin mukaddema takdim 
olınan defatiri mGcebince mesarifi olup bu kerre bu 
kerre1 nüsha-i sanı olarak takdim olman defatiri 
mGcebince mesarifatı . 
Guruş 
1 8 8 1 2  
1 5 8 1 8  
1 7729 
1 97 1 5  
2 1 500 
93574 

Yetmiş dokuz senesi mesarifi 
Seksen senesi mesarifi 
Seksen bir senesi mesarifi 
Seksen iki senesi mesarifi 
Seksen üç senesi mesarifi 

Seksen dört senesi Mart'ı ibtidasından seksen yedi 
senesi Şubat'ı gayetine değin bu def'a takdim olman 
defteri mGcebince mesarifatı . 
Guruş 
1 5245 
14589 
1478 1 
1 4 1 1 3  
5 8728 

Cem'an yekün 
Guruş 
1 52302 

Seksen dört senesi mesarifi 
Seksen beş senesi mesarifi 
Seksen altı senesi mesarifi 
Seksen yedi senesi mesarifi 

Ashab-ı matlGb suyolcıyan bölükbaşı ve ustalarına 
başka başka i ' tası lazım gelen 
Guruş 
77537.5 
Nazır-ı sabık müteveffa Hacı Musa tarafına i 'tası 

1 "bu kerre" mükerrerdir. 
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lazım gelen 
Guruş 
74764.5 
20000 ale ' l -hisab 
54764 

Daire-i belediyye dahilinde bulınan sular 
Daire aded 12 

11/3811 Üsküdar 'da sakin Nefise Hanım 'ın tasar
rufunda iken, borcuna karşılık olarak vefaen Meh
med Refik Bey 'in üzerine kaydedilen yarım masura 
suyun, borcun ödenmesinden sonra Nefise Hanım 
tarafından M emiş Bey 'e ferağ olunduğuna dair. 

Varak aded: 140 

Üsküdar semtinde On ikinci daire-i belediyye da
hilinde Bazarbaşı mahallesinde Miroğlı zakağında 
numro aded 1 1 2 nurnrolu haneye cari Hacce Safiyye 
Hatı1n vakfından nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe 
olan Şerife Nefise Hanım bint-i Abdullah ma-i 
mezkı1r mı1ma ileyha(kesik) emla[k]-i sairesi me
yanında yiğirmi iki bin otuz dört guruş deyni 
mukabilinde mukaddem sağir el-yevm kebir Meh
med Refik Beğ'ün vefaen uhdesinde iken ı ı ıüma 
ileyh Refik Beğ'ün isbat-ı rüşd iderek meblağ-ı 
mezkı1rı ahz itmiş aldığını mübeyyin kassam-ı askeri 
canibinden fi 29 R sene [ 1 ]297 tarihiyle mevrı1d bir 
kıt 'a  ilm ü haberden anlaşılmış olmağla ol vechile 
ma-i mezkur sahibe-i evveli muma ileyha Şerlfe 
Nefise Hanım'a ba'de ' l-fekk mı1ma ileyha dahi ma-i 
mezkı1rı altı bin guruşa mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre Rüsı1mat emaneti tatbik 
mümeyyizi Memiş Beğ ibn-i Mustafa Vasıf Efendi 
uhdesine kayd olmdığından senevi on beş guruş 
icare-i müeccelesini sene be sene me' mı1rına eda 
i tmek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
kayd alındı. 

Fi 2 1  Nisan sene 1 296 [3 Mayıs 1 880] 

1 1138/2 Nefise Hanım 'ın tasarrufunda iken, 
borcuna karşılık olarak vefaen Mehmed Refik 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Bey 'in üzerine kaydedilen yarım masura suyun, söz 

konusu borcun ödenmesinden sonra tekrar Nefise 
Hanım 'ın üzerine geçirildiğine dair. 

Kayd şode 
Üsküdar semtinde On ikinci daire-i belediyye dahi
linde Bazarbaşı mahallesinde Miroğlı zakağında 
nurnro aded 1 1 2 nurnrolu haneye cari cennet-mekan 
Sultan Selim Han-ı Salis vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Şerife Netise Hanım ma-i 
mezkı1r mı1ma ileyhanun emlak-i sairesi meyanında 
yiğirmi iki bin otuz dört guruş deyni mukabilinde 
sağir Mehmed Refik B eğ'ün vefaen uhdesinde iken 
el-yevm kebir olup isbat-ı rüşd eylediğini mübeyyin 
fi 29 R sene [ 1 2]97 tarihiyle kassam-ı askeri cani
binden mevrı1d bir kıt 'a ilm ü haberden anlaşılmış 
olmağla ol vechile ma-i mezkı1r ınılma ileyha Şerife 
Netise Hanım uhdesine kayd idiimiş aldığından 
senevi on beş guruş icare-i müeccele ile zabt u 
tasarrufiyçün virilen sened-i hakani kayd alındı . 

Fi 2 1  Nisan sene 1 296 [3 Mayıs 1 880] 

11/3911 Mehmed Paşa 'dan intikal eden Üskü
dar'daki konağa bağlı suyun bir kısmının varisler 
tarafından Bedreddin Ağa 'ya, daha sonra söz ko
nusu suyun Bedreddin Ağa tarafından tekrar paşa
nın hanımı Emine Şadiye Hanım 'a, geriye kalan 
bir masura suyun ise konakla beraber Fevzi Pa
şa 'ya ferağ olunduğuna dair. 

Üsküdar semtinde Dokuzuncı dairede İhsaniyye 
mahallesinde Sultantepe zakağında yiğirrni sekiz 
nurnrolu 329 1 zira' arsalu konak derı1nına cari Atik 
Valide Sultan vakfından ve başlı sulardan senevi 
82.5 guruş icarelü iki buçuk masura nısf çuvaldız 
ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed Paşa ibn-i 
İbrahim Paşa fevt olup yedi nefer evladından kebir 
Ali Beğ ve kebire Fatıma Hanım ve Afife hanımlar 
ile sağir Mahmud ve Halil ve Subhi ve Ahmed 
Medeni beğlere ba'de' l- intikal zikr alınan konağun 
tanzim kılınan bir kı t 'a  harita ve mazbatası mı1cebin
ce hanımam ebniyesi ve su hazinesiyle havzı müş
temil terbi 'an bin dokuz yüz yiğirmi zira' on iki 

3 

1 1/3812 

11/3911 
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V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

parmak mahalline cereyan cereyan2 itmek üzre ma-i 
ınezkGrdan bir buçuk masura ve nısf çuvaldızı 
bi ' l-ifraz kibar-ı ınılma ileyhim bi ' I -asale ve sığar-ı 
mezbfirGnun valideleri ve vasiyyeleri Emine Şadiye 
Hanım tarafından Mahkeme-i teftiş ilm ü haberi 
mGcebince vek1li Bedestan1 All Efendi bin Mehmed 
Em1n bi ' l-vekale Refi'a Sultan ağalarından Bedred
din Ağa'ya ve ol dahi der'akab müvekkile ve va
siyye-i mfıma ileyha Emine Şadiye Hfmım ibnet-i 
Cemll Paşa'ya ve gayr-i ez ifraz ma ' 1Gmu' l-hudı1d 
terb1'an bin üç yüz yetmiş zira ' on sekiz parmak 
ma 'a bağçe bir bab konak ile baki bir masura ma-i 
mezkfin asllfın ve vekil-i ınılma ileyhim asakir-i 
şahane m ir li Yalanndan sa' adetlü Fevzi Paşa'ya 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle 
şerh virildi . 

Fi 20 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 296 [2 Aralık ı 880] 
temessük tarihi 

Fi 1 8  Kanun-ı evvel sene [ 1 2] 96 [30 Aralık ı 880] 
inha [talrihi 

11/39/2 Rüstem Paşa 'nın vefatıyla iki oğluna in
tikal eden yarım masura suyun yarısının, oğlu Rı
fat Bey tarafından konaktaki hissesi ile birlikte 
Rusya devleti tebaasından Hacı Kabri/ 'e ferağ 
olunduğuna dair. 

Üsküdar semtinde Dokuzuncı daire-i belediyye 
dahilinde Çakırcı Hüseyin Paşa mahallesinde Saray 
zakağında on dokuz numrolu hane ma 'a bağçe 
derfinına car1 Sadr-ı esbak merhum Süleyman Paşa 
vakfından ve başlı sulardan nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Rüstem Paşa bin İbrahim fevt olup 
iki nefer keb1r eviadı İbrahim Rıza ve Rif'at beğlere 
ba'de' l-intikal ınılma i leyhimadan Rif'at mutasarrıf 
oldığı nısf hisse hane-i mezkfir i le  nısf an nısf hisse 
masura ma-i mezkfirı derfinında İ skan itmernek ve 
akar suretine konılınayup İslam'dan talibi zuhGrında 
fürfiht i tmek şartıyla kanunname-i hümayGn ahka
mını kabı11 iden Rusya Rusya3 devleti tebe 'asından 
Hacı Kabril veled-i Ebebsagos(?)'a ı ı Teşrin-i sani 
sene [ ı ]296 tarihiyle kat ' iyyen ferağ eylediği Sene-

2 "cereyan" mükerrerdir. 
3 "Rusya" mükerrerdir. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

dat idaresinden mevrı1d 9 Kanun-ı evvel sene [ 1 2]96 
tarihlü vürud iden bir kıt 'a müzekkireden anlaşılmış 
ve ma-i mezkur merküm Hacı Kabril uhdesine kayd 
olmmak üzre inha olınmışdur. 

Fi 3 1  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]296 [ 1 2  Ocak 1 88 1 ]  

1114011 Üsküdar 'daki Sinan Paşa vakfından bir 
masura suya mutasarrıf olan Hadice Nadire Ha
nım 'ın, söz konusu suyu oturduğu yalı ile birlikte 
Mehmed Raşid Beyefendi'ye ferağ ettiğine dair. 

On ikinci dairede Üsküdar'da Fatih-i Yemen Sinan 
Paşa mahallesinde Karantina zokağda on altı 
numrolu ma 'a bağçe bir bab sahilhaneye cari Fatih-i 
Yemen Gazi Sinan Paşa vakfından ve başlı sudan bir 
masura ma-i lezlze senevi otuz guruş icfıre olarak 
mutasarrıfe olan Sa 'deddin Beğ zevcesi Hadke 
Nadire Hanım bint-i Abdullah mutasarrıfe oldığı 
ma-i lez:iz-i mezkurı derı1nına cari sahilhane ile 
beraber mevali-i izamdan Zırnıkcızade faziletlü 
Mehmed Raşid Beğefendi hazretlerine 9 Mart sene 
[ 1 ]297 tarihiyle ferağ eylediği Senedat idaresinden 
bildirilmiş olmağla mu 'amelesi dahi icra olmarak 
işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 1 2  Mart sene [ 1 ] 297 [24 Mart 1 8 8 1 ]  

Sekizinci daire-i belediyye(?) 

11141/1 Yeniköy 'de sakin Yunan devleti tebaasın
dan Banker Andon 'un ölümüyle dört çocuğuna 
intikal eden Mihrişah Sultan vakfına ait bir buçuk 
masura suyun dörtte üç hissesinin, diğer kardeşleri 
tarafından oğlu Mihal 'e ferağ olunduğuna dair. 

[Varak : ]  1 1 5 

Sekizinci daire-i belediyye dahilinde Yeniköy sem
tinde Aya Yorgi mahallesinde Köybaşı caddesinde 
yüz yiğirmi beş(?) nurnrolu sahilhane derunına cari 
Mihrişah vakfından bir buçuk masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Yunan tebe 'asından Banker Andon 
veled-i Mihal Velasto fevt olup bir kıt ' a  temessük 
mucebince ma-i leziz-i mezkur dört nefer(?) 
eviadları Aleksandri ve Desine ve Marya ve Mihal'e 

5 

1 114011 

1114111 
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yiğirmi iki bin beş yüz guruş kıymetle ba'de' l-intikal 
eviad-ı merkürnun Aleksandra4 ve Desine ve Marya 
intikiilen mutasarrıf oldukları üç rub '  hisselerini 
rızalarıyla (kesik) altı bin sekiz yüz yetmiş beş 
guruşa kanunname-i hümayun alıkarnını kabul ve 
imza iden Yunan devleti tebe 'asından diğer rub '  
hissedarı v e  karındaşları Mihal veled-i Andon 
uhdesine rub ' ı  intikiilen ve üç rub ' ı  şiraen (kesik) 
olınmağla senevi kırk beş guruş icare-i müeccelesin 
sene be sene me' murına eda itmek üzre (kesik) vakf 
senedi kayd alındı . 

Fl 5 Haziran sene [ 1 2]96 [ ı  7 Haziran ı 880] sen ed 
tarihi 

1 1/4112 Yeniköy 'de, Bükreş voyvodası Pepesku 
Bey 'in tasarrufundaki arsaya bağlı olup ayrı senedi 
bulunmayan Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait 
bir masura su için ayrı bir su senedi düzen/endi
ğine dair. 

Sekizinci daire-i belediyye dahilinde Yeniköy sem
tinde Panaya mahallesinde Köybaşı caddesinde altı 
numrolu arsa derunına cari Mihrişah Valide Sultan 
vakfından senevi otuz guruş icarelü bir masura ma-i 
leziz Bükreş voyvadası Pepesku Beğ uhdesinde olup 
ve ma-i mezkurun başkaca senedi olmayup arsa 
temessükinde münderic aldığından nizarn ve emsa
line tevfikan ternessük-i mezkOrdan bi ' t-tefrik kaydı 
balasına tahşiyesiyle nizamma tevfikan senevi tahsis 
kılınacak otuz guruş icarenün arsa-i mezkOr temes
sükinde muhassas olan üç yüz guruşdan tenzll ile 
mOma ileyh Pepesku Beğ uhdesine olarak bir kıt 'a  
sened-i hakani tanzim kılınmak üzre defter-i aba 
bi' l-kayd Senedat-ı umumiyye idaresine virilen inha 
kayd alındı. 

Fl ı KanOn-ı evvel sene [ 1 ]296 [ 13 Aralık ı 880] 

Daire-i belediyye aded 7 

1 1/4211 Hekim İsmail Paşa 'nın vefatıyla üç çocu
ğuna intikal eden Mihrişah Sultan vakfına ait bir 

4 Aleksandri 
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masura suyun üçte bir hissesinin, oğlu Mehmed 
Fuat Bey tarafından enişlesi Sadrazam Kadri 
Paşa 'ya ferağ olunduğuna dair. 

[Varak] aded: 105 

Yedinci daire-i belediyye dahilinde Beşiktaş 
caddesinde ve Köyiçi caddesinde Sinan Paşa-yı Atik 
mahallesinde Mihrişah Valide Sultan vakfı ma-i 
lezizinden 1 1 8 nurnrolu hanesine cari bir masura 
ma-i tezize mutasarrıf olan Hekim İsma 'il Paşa fevt 
olup ma-i mezkılr kebir mahdılmı Mehmed Fuad 
Beğ ile kerime-i muhteremeleri Başvekll Kadri Paşa 
hazretlerinün halilesi Adeviyye ve Trabzon valisi 
Sırri Paşa hazretlerinün halllesi Leyla hanımefen
dilere ba'de' l-intikal ınılma ileyha Adeviyye ve 
Leyla hanımefendilerün sülüsan hisseleriyçün icabı 
vechile senedatı tahrir ve i 'ta o lınarak ma 'ada mir-i 
ınılma ileyh Mehmed Fuad Beğ sülüs hisse-i 
müntakılesini rızasıyla cari aldığı evkaf-ı saireden 
konak ve dekakin hissesiyle beraber kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed iderek işbu vakfdan olan ma-i leziz-i 
mezkılrun sülüs hissesinün tasarrufını havi übbehetlü 
devletlü Kadri Paşa hazretleri uhde-i alllerine kayd 
idiimiş olmağla ancak işbu vakfdan olan bir masura 
ma-i lezizün sülüs hissesine isabet iden senevi on 
guruş idresini sene be sene me' mılrına eda itmek 
üzre zabt u tasarruflarını ha vi virilen vakf senedi i ' ta 
kılındı . 

Fı 1 7  Eylül sene [ 1 2]96 [29 Eylül 1 880] 

1 114212 Mezkur İsmail Paşa 'dan inlikalen Kadri 
Paşa 'nın hanımı Adeviye Hanım 'a isabet eden üçte 
bir hisselik su için aynca senet düzenlendiğine 
dair. 

Yedinci daire-i belediyye dahilinde Beşiktaş cadde
sinde ve Köyiçi caddesinde Sinan Paşa-yı Atık ma
hallesinde Mihrişah Valide Sultan vakfı ma-i lezi
zinden 1 1 8 numrolu hanesine cari bir masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Hekim İsma 'il Paşa fevt olup 
ma-i mezkılr kebir mahdılmı Mehmed Fuad Beğ ile 
kerime-i muhteremeleri Başvekil Kadri Paşa hazret
lerinün halileleri Adeviyye ve Trabzon valisi Sım 
Paşa hazretlerinün halilesi Leyla hanımefendilere 

7 

1 1142/1 

1 114212 
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ba'de' l-intikal müma ileyh Mehmed Fuad Beğ sülüs 
hisse-i müntakılesini evkaf-ı saireden cari oldığı 
konak ve dekakin meyanında Başvekil Kadri Paşa 
hazretlerine ferağ iderek müşarun i leyh hazretleriyle 
Leyla Hanımefendi yedierine sülüsan hisse içün 
başka başka icabı vechile senedatı i ' ta o lınarak 
ma 'ada evkaf-ı saireden olan konak ve dekakin 
hissesinün senedatı tanzim kılındığı misillü işbu 
vakfdan olan ma-ı lezizün sülüs hissesinün 
tasarrufını havi mGma i leyha Adeviyye Hanımefendi 
uhdesine kayd idiimiş olmağla sülüs hisseye isabet 
iden senevi on guruş icare-i müeccelesini sene be 
sene me' mürına eda 

'
itmek üzre zabt u tasarrufını 

ha vi m uma ileyha yedi ne işbu vakf senedi i 'ta 
kılındı. 

Fi 17 Eylül sene [ 12]96 [29 Eylül 1 880] 

1 114311 Mezkur İsmail Paşa 'nın diğer kızı Leyla 
Hanım 'a intikal eden üçte bir hisselik su için ay n 
bir senet düzenlendiğine dair. 

Yedinci daire-i belediyye dahilinde Beşiktaş cadde
sinde Köyiçi caddesinde S inan Paşa-yı Atik mahal
lesinde Mihrişah Valide Sultan vakfı ma-i lezizinden 
yüz on sekiz numrolu hanesine cari bir masura ma-i 
leziZe mutasarrıf olan Hekim İs ma 'il Paşa fevt olup 
ma-i mezkGr kebir mahdGmı Mehmed Fuad Beğ ile 
kerime-i muhteremeleri Başvekil Kadri Paşa 
hazretlerinün halileleri Adeviyye ve Trabzon vallsi 
Sırri Paşa hazretlerinün halilesi Leyla hanımefen
dilere ba'de' l-intikal mGma ileyh Mehmed Fuad Beğ 
sülüs hisse-i müntakılesini rızasıyla cari oldığı 
konak ve dekakin hisseleri meyanında kat ' iyyen 
ferağ iderek müşarun i leyh hazretleriyle hallleleri 
Adeviyye Hanımefendi'nün hisseleriyçün kabı vec
hile senedatı tahrir ve i 'ta o lınarak ma 'ada evkaf-ı 
saireden olan senedatı tanzim olmdığı misilli.i işbu 
vakfdan olan ma-i leziz-i mezkGrun sülüs hissesi 
intikalen müma ileyha Leyla Hanımefendi uhdesine 
kayd idiimiş olmağla işbu sülüs hisseden isabet iden 
senevi on guruş icare5 icare-i müeccelesini sene be 
sene me' mGrına eda itmek üzre zabt u tasarrufını 
havi mGma ileyha Leyla Hanım tarafına virilen vakf 

5 "iciire" fazladır. 
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senedi işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 1 7  Eylül sene [ 1 2]96 [29 Eylül 1 880] 

1 114312 Beşiktaş 'da sakin Kazzaz Artin 'den intikal 
eden VaZide Sultan vakfına ait yarım masura su
yun, varisieri tarafından Nordolyan Agop Efen
di 'ye ferağ olunduğuna dair. 

[Derkenar] Kayd şode defter-i cedide. 

Yedinci daire-i belediyye dahilinde Beşiktaş 
semtinde Köyiçi mahallesinde Kilisa zakağında 
cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazretle
rinün vakfı mülhakatından(?) valide-i muhteremeleri 
Valide Sultan vakfı ma-i tezizinden sekiz numrolu 
arsaya cari senevi on beş guruş icarelü nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Kazzaz Artin veled-i 
Toradon fevt olup ma-i mezkGr yedi nefer evlactı 
Haçik(?) ve müteveffa Timurcı Ohannes zevcesi 
Penbe ve müteveffa Beğlikci Ohannes zevcesi Ma
nan ve Kuyumcı Bağdesar zevcesi Hırob ve Kapa
macı Artin zevcesi Tensof(?) ve Bedros zevcesi 
Kolik(?) ve Yapakcı Mardıros zevcesi Elem(?) 'e 
ba'de' l-intikal mezbGre Hırob dahi müteveffiye olup 
üç nefer evladı Estepan ve Alis ve Didinki(?)'ye 
kezalik ba 'de'  ı-intikal ve mezbGre Tinsof(?) dahi 
müteveffiye olup altı nefer evladı Kigork ve Kirkor 
ve Viçen ve Karabet ve Eskohi ve Serpohi'ye kezalik 
ba 'de' l-intikal ve mezbGre Elem(?) dahi müteveffiye 
olup iki nefer evlactı Ohannes ve Hanım(?)'a 
ba 'de' l-intikal eviad-ı mGma ileyhim intikalen 
mutasarrıf oldukları nısf masura ma-i leziz-i mezkGrı 
l l  Eylül sene [ 1 2]96 tarihlü Su nezaretinden mevrGd 
inha mGcebince rızalarıyla tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden ve Ermeni milletinden Nordolyan Agop 
Efendi veled-i İsadar'un Beşiktaş'da Yenimahalle'de 
Posta caddesinde kırk bir numrolu haneye cereyan 
itmek üzre defter-i hakanide mGma ileyh Nordolyan 
Agop Efendi uhdesine kayd idilmeğle senevi on beş 
guruş icaresini sene be sene me' mGrına eda itmek 
üzre virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 27 Eylül sene 1 296 [9 Ekim 1880] 

9 

1114312 
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V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

1 114411 Beşiktaş 'da sakin Mahmud Münih Beye
fendi 'nin, sakin olduğu bahçeli konağın yarım 
hissesi ile konağa bağlı yarım masura suyun yarı
sını hanımına ferağ ettiğine dair. 

[Varak: ]  106 

[Derkenar] Mezkur nı sf masura suyun nısfı iç ün 
müşarun ileyh (kesik) ve nısf- ı  aharı içün halilesi 
Ayişe Pervin Hanım'a (kesik) olarak iki kı t 'a  sened-i 
hakani tanzim kılınarak virildiği şerh virildi. 

Yedinci daire-i belediyye dahil inde Beşiktaş sem
tinde Rum Ali Çelebi mahallesinde İmamzade zaka
ğında yüz beş numrolu ma 'a bağçe bir bab (kesik) 
derunına cari Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi 
merhume Valide Sultan vakfından ve Taksim suyın
dan senevi on beş guruş (kesik) nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan atufetlü Mahmud Münib 
Beğefendi hazretleri mezkur konak ma 'a bağçenün 
nısf (kesik) mezkur nısf masura ma-i lezizün nısfını 
rızasıyla 9 Şubat sene [ 1 2]96 tarihiyle halile-i 
muhteremeleri Ayişe Pervin Hanım (kesik) Efen
di 'ye kat ' iyyen ferağ eylediğİnden bir kıt 'a  inhası 1 7  
Şubat sene [ 1 2]96 tarihiyle yazılmışdur. 

Fı 1 9  Şubat sene [ 1 ]296 [2 Mart 1 88 1 ]  

Altıncı d�iire-i belediyye 

1 1/4511 Paris 'de sakin Kigork Bey 'in tasarrufunda 
bulunan Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım 
masura suyu, Fransa tebaasından Mösyö Anit(?) 
Lorando 'ya ferağ ettiğine dair. 

[Terkin] Taksim defterine kayd şode. 

Sened-i hakani 

Semt-i meşhur 
Beğoğlı 
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Daire-i belediyye 
aded 6 
Nev ' i  
Mihrişah Valide Sultan vakfından 
Rakam-ı ebvab 
140 
142 
144 
Sıra nurnrosı 
220 
Mahalle 
Hasan Ağa 
Zokak 
Cadde-i kebir 

Cinsi :Yüz [kır]k nurnrolu arsa ve yüz kırk 
iki nurnrolu dükkan ve yüz kırk dört numrolu 
arabalık(?) ve arsa derilnına cari Taksim suyından 
ma-i leziz 
Mikdan : Nısf masura 
Muhassası :Guruş 1 5  senevi on beş guruşdur 
Sahib-i evveli : Kigork Beğ veled-i Aram 
Cihet-i i 'ta-yı sened : Mı1ma i leyh Paris'de mukTın 
olmağla Paris sefaret-i seniyyesi canibinden mevrı1d 
ve musaddak vekaletname mı1cebince tarafından 
Abraham Paşa bi ' l-vekale yedi bin beş yüz guruşa 
kat' iyyen ferağından 
Mutasarrıfı : Fransa devleti tebe 'asından Mösyö 
Anit(?) Lorando veled-i Lebir(?) Lorando 
Bedeli : Guruş 7500 yalnız yedi bin beş yüz 
guruşdur 

Sebeb-i tasdir-i tevki' -i hümayı1n oldur ki : 
Balada muharrer nısf masura ma-i leziz kema kan 
mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre yedi bin beş 
yüz guruş bedel ile defter-i hakanide Mösyö Anit(?) 
Lorando uhdesine kayd idiimiş olmağla sene be sene 
on beş guruş icare-i kadimesi vakfına eda itmek üzre 
zabt u tasarrufını havi muma ileyhün yedine işbu 
vakf senedi i ' ta kılındı . 

Fi 30 Mart sene 1 296 [ 1  1 Nisan 1 880] 

1 114611 Hadice Hanım 'dan intikal eden Mihrişah 
Valide Sultan vakfına ait yarım masura suyun, va
risleri tarafından Serpohi zimmiye ferağ olundu
ğuna dair. 

��� 
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Daire aded 6 
[Varak] aded: 98(?) 

Altıncı daire-i belediyye dahilinde Tophane 
semtinde Ayas Paşa mahallesinde Solakçeşme 
zakağında bir numrolu haneye cari Taksim suyından 
ve Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura 
ma-i lezize senevi on beş guruş icare-i müeccelelü 
ma-i lezize mutasarrıf olan Şerife Hadice Hanım 
bint-i Ahmed müteveffiye olup eviadları Tophane-i 
amire ketebesinden müteka ' id Ahmed İzzet Efendi 
ve Şerife Emine Hanım İbnetan-ı Mehmed'e 
ba'de' l-intikal muma ileyhima intikalen 
mutasarrıfan oldukları ma-i mezkurı rızalarıyla 
Beğoğlı 'nda Cadde-i kebir'de kain yüz ve yüz dokuz 
numrolu haneye cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden Ermeni Katalik milletinden Azaryan 
Andon Efendi zevcesi Serpohi bint-i Kirkor 
uhdesine kayd idiimiş olmağla senevi on beş guruş 
icare-i müeccelesini me' murına eda itmek üzre 
virilen sened-i hakani kayd alındı . 

Fı 9 Haziran sene 1 296 [2 1 Haziran 1 8 80] 

1 114612 VaZide Sultan vakfına ait bir masura suya 
mutasarrıf olan Zamilo zimminin, söz konusu 
suyun yarısını Rusya tebaasından Eleni Akim 
Katadalof'a ferağ ettiğine dair. 

Altıncı daire-i belediyye dahilinde Beğoğlı nam 
mahallde Tomtom mahallesinde Beğoğlı caddesinde 
dört yüz on yedi numrolu haneye cari Taksim 
suyından ve Sultan Mahmud Han-ı Evvel mülha
katından ve Valide Sultan vakfından bir masura ma-i 
lezize senevi otuz guruş icare-i müeccele ile 
mutasarrıf olan Zamilo bint- i  Tomeri mutasarrıf 
oldığı ma-i mezkurun mahall-i kadimi olan dört yüz 
on yedi numrolu hanesinde nısf masurasını bi' l-ibka 
ma' ada nı sf masurasını daire-i mezkur dahilinde 
Asmalımescid mahallesinde Cadde-i kebir'de üç yüz 
doksan altı numrolu haneye cereyan itmek üzre 
kanunname-i hümayfin ahkamını kabul ve imza iden 
Rusya devleti tebe 'asından Eleni Akim Katadalaf 
bint-i İstemati 'nün uhdesine kayd idi imiş  olmağla 
muhassas olan senevi on beş guruş icare-i müeccele
sini sene be sene me' murına eda itmek üzre zabt u 
tasarrufını [havi] merküm yedine işbu vakf senedi 
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i ' ta kılındı. 

Fi 1 4  Ağustos sene 1 296 [26 Ağustos 1 880] 

1 114711 Rusya tebaasından Banker Petro Te
mara(?) 'dan varisierine intikal eden yarım masura 
suyun, hanımı Madam Polçini(?) tarafından Mös
yö Zarifi 'ye ferağ olunduktan sonra, Zarifi tarafın
dan tekrar Madam Polçini(?) 'ye ferağ olunduğuna 
dair. 

Altıncı daire-i belediyye dahilinde Beğoğlı semtinde 
Şeyhü'l-harem Hüseyin Ağa mahallesinde Reva zo
kağında iki nurnrolu bir bab menzil derfınına cari 
Mihrişah Valide Sultan vakfından senevi on beş 
guruş icarelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Rusya devleti tebe 'asından Banker Petro Temara(?) 
veled-i Manol fevt olup ma-i mezkfır yedi nefer 
sağir eviadları Manol ve Kostantİn ve Artin ve 
Mariya'ya ve Katerina ve Eleni'ye ve Sofya'ya yedi 
bin beş yüz guruş kıymetle ba'de' l-intikal sağirun-ı 
merkümGnun tesviye-i umGrlarına Rusya devleti 
sefareti tarafından mevrGd üç kıt 'a  ilm ü haber mG
cebince vasiyye ve valideleri Madam Polçini(?) 
bi ' l-vesaye Mösyö Zarifi 'ye ba'de' l-ferağ ol dahi 
der'akab rızasıyla ve bedel-i mezkGr ile ka
nGnname-i hümayGn ahkamını kabGI iden Rusya 
devleti tebe 'asından mezbGre Polçini(?) bint-i Lazar
ki'ye ferağ itmeğle senevi on beş guruş icaresini sal 
be sal me' mGrına eda itmek üzre işbu sened virildi. 

Fi 22 Teşrin-i sani sene [ 1 ]296 [4 Aralık 1 880] 

11/4712 Beyoğlu 'nda Kuloğlu mektebi vakfına ait 
yarım masura suya mutasarrıf olan Harikliya 
zimminin, söz konusu suyu Alenko 'ya ferağ 
ettiğine dair. 

Altıncı daire-i belediyye dahilinde Beğoğlı semtinde 
Kuloğlı mahallesinde Ağahammamı zakağında 
zokağında6 yiğirrni dört nurnrolu menzil derGnına 
cari Bosnevi Ahmed Ağa'nun Kuloğlı mektebi 
vakfından ve yirli suyından senevi on beş guruş 
icarelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 

6 "zokağında" mükerrerdir. 

1 3  

1 114711 

1 1/4712 
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Harikliya bint-i Yorgi mutasarrıf oldığı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1rı tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve 
Rum milletinden müteveffa Manolaki zevcesi 
Alenko bint-i Todori 'ye altı bin guruş bedel 
mukabelesinde kat ' iyyen ferağ u kasr eylediğİnden 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 1 3  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]296 [25 Aralık 1 880] 

1114811 Oseb zimmiden intikal eden Mihrişah Va
fide Sultan vakfına ait bir masura suyun, varisieri 
tarafından Andon Efendi 'ye ferağ olunduğuna 
dair. 

Daire aded 6 
[Varak] aded: 93 

Altıncı daire-i belediyye dahil inde Beğoğlı'nda Yu
nus Ağa mahallesinde Cadde-i kebir'de 382 ve 3 84 
ve 386 ve (kesik) nurnrolu haneye cari Mihrişah 
Valide Sultan vakfından ve Taksim suyından bir 
masura ma-i lezize senevi otuz guruş (kesik) 
mutasarrıf olan tebe 'a- i  Devlet-i aliyyeden ve 
Katalik milletinden David oğlı Oseb fevt olup ma-i 
mezkı1r sekiz nefer eviadları Karabet ve Bogos ve 
Mikail ve izzetlü Mıgırdıç ve Apik(?) ve Viçen 
efendiler ile kerimeleri Diron ve Luçika hanımiara 
adiyen ba'de' l-intikal eviad-ı ınılma ileyhimden Ka
rabet dahi fevt olup hissesi eviadları Seboh ve Ropet 
ve Sofi ve Akimi(?) ve Popol(?)'e kezal ik 
ba'de' I-intikal eviad-ı ınılma ileyhimden Bogos dahi 
fevt olup ma-i mezkı1rda olan hissesi Maryem ve 
Oseb ve Sofi zimmilere(?) kezalik ba'de' l-intikal 
ınılma i leyhimden Mikail dahi bila veled fevt olup 
sümün hissesi mahlı1le aid aldığından (kesik) canib-i 
mahlı1lden ve ınılma ileyhimı1ndan Diron dahi fevt 
olup hissesi Mısırlızade sa ' adetlü A venik(?) ve 
izzetlü (kesik) beğler ile hemşireleri B iricik ve 
Surpik hanımıara kezalik ba'de' l-intikal ve ınılma 
i leyhimden Luçika dahi fevt olup sümün hissesi 
eviadları Andon ve Aleko ve Enike(?)'ye adiyen 
ba'de' l-intikal eviad-ı ınılma ileyhimı1nun cümlesi 
bir masura ma-i leziz-i mezkı1rı tebe 'a-i Saltanat-ı 
seniyyeden ve millet-i merkürneden Azaryan izzetlü 
Andon Efendi veled-i Ohannes 'e kıyınet-i 
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ma'lumesiyle kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
ideceklerinden inhası fi 1 5  Kanun-ı sani sene [ 1 2]96 
tarihiyle Senedat idaresine gönderilmişdür. 

1114812 Rahil zimmiden intikal eden Mihrişah 
Sultan vakfına ait bir masura suyun, varisieri 
tarafından İtalya tebaasından Ko nt A vram de 
Kamanto 'ya ferağ olunduğuna dair. 

[Terkin] Battal alınarak fi 2 Eylül sene [ 1 2]97 
tarihiyle başka sened virilerek Beğoğlı hıdmetine 
kayd alındı . 

Altıncı daire-i belediyye dahilinde Beğoğlı semtinde 
Sarı Lutfi mahallesinde Kabristan caddesinde elli 
beş nurnrolu haneye cereyan itmek üzre Mihrişah 
Valide Sultan vakfından Rahil bint-i Konorta bir 
masura ma-i lezlze 20 L sene [ 1 ]242 tarihiyle 
mutasarrıf olup ve vukü ' -ı vefatma mebnl iki nefer 
oğlı İlya ve Rafael i le üç nefer keblre kızları Sol(?) 
ve Reya(?) ve Sara'ya ba'de' l-intikal merkürnundan 
İlya dahi fevt olup hissesi bir nefer oğlı Becor(?) ile 
üç nefer keblre kızları Rahil ve Sara ve Vira'ya 
ba 'de ' l -intikiH eviad-ı muma i leyhim intikalen 
mutasarrıfGn oldukları bir masura ma-i lezlz-i 
mezkurı kanunname-i hümayun alıkarnını kabUl iden 
İtalya devleti tebe 'asından Kont Avram de Kamanto 
veled-i Rafael'ün Altıncı dairede Beğoğlı semtinde 
Sarı Lutfi mahallesinde Kabristan caddesinde elli 
beş nurnrolu arsasınun hln-i inşasında cereyan itmek 
üzre bir masura ma-i lezlz senevi otuz guruş icare-i 
müeccele ile defter-i vakf-ı şerlfde uhdesine kayd 
alınarak virilen sened işbu mahalle kayd al ındı . 

Fı 2 1  Kanun-ı sanı sene [ 1 ]296 [2 Şubat 1 88 1 ]  

1 1/4911 Maliye hazinesi başveznedan Rifat Efen
di 'nin, Cedid Valide Sultan vakfından mutasarrif 
olduğu yarım masura suyu, hastane yapılması şar
tıyla Altıncı belediye dairesine ferağ ettiğine dair. 

Altıncı daire-i belediyye dahilinde Tophane semtin
de Defterdar yokuşında ve caddesinde yiğirmi beş 
nurnrolu konak derunına cari Sultan Mahmud Han-ı 
Evvel validesi merhume Cedld Valide Sultan vakfın
dan ve Taksim suyından nısf masura ma-i lezlze 

ı s  

1 114812 

1 114911 
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mutasarrıf olan M�Hiyye hazine-i celilesi servezne
dan sa'adetlü Rıf'at Efendi hazretleri ma'a müştemi
lat ma-i mezkı1rı rızasıyla ba irade-i seniyye-i 
kavim(?) millet hastahanesi olmak şartıyla Altıncı 
daire-i belediyye narnma olarak l O  KanCm-ı sani se
ne [ 1 2]96 tarihiyle ferağ eylediği Senedat idaresin
den bildirilmiş ve ma-i mezkı1r hastahane-i mezkı1-
reye cereyan itmek üzre bir kıt 'a  sened-i hakani 
daire-i mezkı1re narnma olarak i 'ta kılınmak üzre 22 
Şubat sene [ 1 2]96 tarihiyle yazılmışdur. 

1115011 Laleli, Mahmud Paşa, Sultan Ahmed, Köp
rülü, Fatih ve Nuruosmaniye camii suyollarının 
sur dışındaki kısımlarında yapılacak tamiratın tah
minf masrafına dair. 

Hıristiyan ıskarasından Mazlum kemerine gelinceye 
kadar top çekme ta'miriyle ve ba'zan tecdidi . 
Cem 'an yekün 
Guruş 
1 0000 

Laleli Sultan Mustafa ve Mahmud Paşa-yı Veli Han 
hazeratınun haric-i s urda su yollarınun ta ' mir alına
cak mahallerün mesarif-i muhammenesi . 

Maltepe hastahanesinden Sünbül Efendi kolından 
başmesleğe kadar paşa künklerinün ca be ca ta ' mi
ri yle ve dört ad ed katmalam n ta ' mir ü tecdidi . 

Çayırağzı'ndan ıskara mahalline gelinceye kadar altı 
aded katmalarun ta ' miriyle tecdidi ve ba ' zan !ağın 
tahliyesi . 

Iskara mahallinden başmesleğe kadar altı parmak 
künklerinün top çekme ta' m Iri 

Mahmud Paşa kolından başmesleğe kadar üç aded 
katma lağmlarınun tahliyesiyle ve ba'zan tecdldi . 

Iskara mahallinden başmesleğe kadar paşa künk
leri n ün top çekme ta ' miri . 

Başmeslekden kal 'a derı1nına gelinceye kadar top 
çekme ta'mlriyle ve ba'zan tecdldi. 
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Cem'an yekün 
Guruş 
10000 

Sultan Ahmed Han hazretleri n ün haric-i sürda ta 'mir 
olmacak mahallerün mesarif-i muhammenesi . 

Bayram Paşa'da Ermeni maşatlığmdan kubbeye 
gelinceye kadar paşa künklerinün top çekme 
ta 'miriyle ve ba ' zan tecdidi .  

Mezkür kubbeden Edirnekapusı'ndan hisara 
gelinceye kadar iki üzerine kurşun borılannun top 
çekme ta 'miriyle ve ba 'zan tecdidi . 

Cem 'an yekün 
Guruş 
8000 

Köpri li Mehmed Paşa hazretlerinün haric-i sürda 
ta 'mir olmacak mahallerün mesarif-i muhammenesi . 

Kara Ahmedli çiftliğinden Çmar kolı ittisaline(?) 
gelinceye kadar beş üzerine kurşun borılannun 
ta 'miri . 

Küçükçmar mahallinden Kadi Ya'küblı mahalline 
gelinceye kadar ba ' zı(?) mahallerün ta 'miri . 

Mahall-i mezbürdan Kızılbayır'a gelince[ye] kadar 
eski birerlik künklerinün tecdidi . 
İvas köyünde lağm tahliyesi .  

Cem' an yekün 
Guruş 
6000 

Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han hazretlerinün Tu
runçluk suymun haric-i sürda Çiço çiftliği nam 
mahallde bağ i ttisalinde ve Virankemer'de ve Kum
luk havzı nezdinde ve çiftlik-i mezkôr derünında ve 
Ayvalıdere'de ve Timurkapu'da ve Gümüşsuyı 'nda 
ana tarıkınun aralık aralık bozulmış olan 
mahallerinün ta'miren tesviyesi mesarifi _ 
S emen 
Guruş 

1 1150/lb 
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1 5000 

Fatih-i muşarun ileyh hazretlerinün diğer kolınun 
haric-i sı1rda Kartaltepe'de ve Çiço çiftliğinde ve 
Timurkapu civarında Ermeni maşatlığında ve kal 'a  
i ttisalinde aralık aralık bozulmış olan mahallerinün 
ta' miren tesviyesi mesarifi . 
S emen 
Guruş 
ı2000 

Osmaniyye cami ' -i şerifi su yollannun haric-i s urda 
Ferhad Paşa çiftliğinde ve Ayvalıdere'de ve Bayram 
Paşa civarında aralık aralık bozulmış olan 
mahallerinün ta ' mi ren tes vi yesi mesarifi . 
S emen 
Guruş 
5000 

Cem'an yekun 
Guruş 
30000 Birinci bendde muharrer Kırkçeşme 
suyolları mesarif-i muhammenesi 
60000 İkinci bendde muharrer 
Süleymaniyye soyollarınun mesarif-i muhammenesi 
20000 Üçünci bendde muharrer Bayezid 
soyollarınun mesarif-i muhammenesi 
ı 0000 Dörd ün ci bendde muharrer Beğlik 
soyollarınun mesarif-i muhammenesi 
ı 0000 Beşinci bendde muharrer Laleli 
Sultan Mustafa ve Mahmud Paşa-yı Veli soyolları 
130000 
08000 Altıncı bendde muharrer Sultan 
Ahmed soyollarınun mesarif-i muhammenesi 
06000 Yedinci bendde muharrer Köprili 
Mehmed Paşa soyolları 
ı 5000 Sekizinci bendde muharrer fatih-i 
müşarun ileyhün Turunçlı tarikı 
1 2000 Dokuzuncı bendde muharrer kezalik 
fatih-i müşarun ileyhün müstakıll tarikı 
05000 Onuncı bendde muharrer Osmaniyye 
soyollarınun mesarifi 
176000 
Yalnız bir yük yetmiş altı bin guruşdur. 

Fi 9 R sene [ 1 2]93 [3 Mayıs ı 876] 
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1 115111 Kırkçeşme ve Halkalı suyollarının sur dı
şındaki kısımlarında yapılacak tamiratın; Maliye, 
Evkaf ve Hazine-i hassadan tahsil olunacak tahmi
nf masrafına dair. 

[Derkenar] işbu keşf-i evvel defteri mantukınca 
tarik-ı mezkGrun ta ' mir ü tesviyesi muvafık-ı irade-i 
aliyye buyurıldığı halde meblağ-ı mesarif-i mezkGr 
ilerüde vuku ' bulacak(?) mesarif-i külliyyelerine 
mahsGb alınmak üzre şimdilik ehemmiyyeti cihetiy
le üç kısm i ' tibil.r olmarak bir kısmı olan elli sekiz 
bin altı yüz altmış altı guruş yiğirmi beş pare beş 
akçesi ebniye-i mlrlye cari ma-i lezlz içün Maliyye 
hazine-i eelllesinden ve diğer bir kısmı olan kezalik 
elli sekiz bin altı yüz altmış altı guruş yiğirmi beş 
pare beş akçesi hazine-i hassa-i mülGkane tarafından 
ve diğer bir kısmı olan kezalik elli sekiz bin altı yüz 
altmış altı guruş yiğirmi beş pare beş akçesi dahi 
ba'zı hayriltiara can ma-ı leziz içün Evkaf-ı 
hümayGn hazine-i eelllesinden i ' tası lazım geleceği 
şerh virildi . 

Der-sa 'adet' e cari Kırkçeşme ve Halkalı suyollarınun 
derdest olan ta ' mlrat-ı külliyyesinden ehemm ü 
elzem olan mahaller ta 'miratınun mesarifat-ı mu
hammenesini mübeyyin defteridür. 

Kırkçeşme suyolları 

Ayvadbendi havzına ilhak olman Bakracdere'nün 
münhedim lağmlarınun tecdidiyle ve ba ' zı mahalle
rinün tahliye ve ta ' miri . 
Semen 
Guruş 
5000 
Paşakemeri deresinden Bend-i kebir 
varıncaya kadar lağmınun tahliyesi 
künklerinün top çekme ta ' miri 
S emen 
Guruş 
2000 

lağmına 
ve paşa 

Alacahammam katmasından Bend-i kebir lağmına 
gelinceye kadar eski birerlik künklerinün top çekme 
ta 'miri . 
S emen 
Guruş 

1 9  
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soo 

V1Hide kalından Uzunkemer lağmına varıncaya 
kadar paşa künklerinün ca be ca top çekme ta 'miri . 
S emen 
Guruş 
4500 

Cebehaneci karyesinde Deliklikaya nam mahallde 
bir aded tarikında mefrfış altı pulluk künklerinün 
tecdidi .  
S emen 
Guruş 
2500 

Küçükköy nam mahallde Gazanfer Ağa katmasınun 
yolları harab olup tecdide muhtac bulındığı . 
S emen 
Guruş 
4000 

Çiftekemer ve Koyun geçidinde katmalarun yolları 
münhedim aldığından ca be ca top çekme ta'miri . 
S emen 
Guruş 
1 500 

Başhavz önünde ana !ağını harab aldığından kaygan 
taşı tecdidi . 
S emen 
Guruş 
1 0000 

Cem'an yekün 
Guruş 
30000 

Süleymaniyye Halkalı suyollarınun haric-i siirda 
ta'mir olmacak mahallerün mesarif-i muhamme
nesi. 

(silik) Koyun deresinden Hıristiyan ıskarasına gelin
ceye kadar top çekme ta' mi ri ve ba' zan katmalam n 
ta 'miriyle ve münhedim lağmlarun tahliyesi . 

Hıristiyan ıskarasından Maz!Gm kemeri ittisaline(?) 
gelinceye kadar altı parmak künklerinün ta 'mlri . 
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Ayişe Sultan kolından Mazlum kemeri başına 
gelinceye kadar katma ve ana tariklarınun (silik). 

Sakızağacı nam malıallden Fethiyye deresine gelin
ceye kadar katma ve ana tariklarınun top çekme ve 
ba 'zan yarma handek ile ta ' miri . 

Fethiyye deresinden Köprilioğlı terazusına gelinceye 
kadar ba 'zı mahallerinün tahliyesi . 

Ci [m]ri (?) deresinden Iskaracı Yanko'nun bağına 
gelinceye kadar top çekme ve ba 'zı yarma handek 
ile ta'miri . 

Cem 'an yekun 
Guruş 
60000 

Bayezid-i Veli soyollarınun haric-i siirda ta'mir 
olmacak mahallerün mesarif-i muhammenesi. 

Paşa kemeri civarında Duhan kullesi nezdinde 
kemere gelinceye kadar paşa künklerinün top çekme 
ve ba'zı mahallerinün tecdidi. 

Koyun deresinden Emirler deresine gelinceye kadar 
ba 'zı mahallerinün ta ' m1r ü tecd1di. 

Küçükköy civarında Hıristaki Efendi 'nün bağçesi 
mahallinde üç meslek arası tecd1de muhtac bulınmış 
aldığından ve ba ' zı mahallerinün ta 'm1ri. 

Muma ileyh Hıristaki Efendi'nün bağından Çukur
han'a gelinceye kadar ta 'm1ri . 

Cem'an yekun 
Guruş 
20000 

Beğlik Halkalı soyollarınun haric-i siirda ta'mir 
olmacak mahallerün mesarif-i muhammenesi. 

Ayapa'dan Hünkar mesleğine kadar top çekme 
ta 'm1riyle ve ba ' zı katmalarun tecdidi. 

Karka kolından Hünkar mesleğine gelinceye kadar 

2 1  
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ba 'zı mahallerinün top çekme ta 'miri ve ba 'zı 
mahallerinün tecdidi . 

Hünkar mesleğinden Gavur ıskarasına varıncaya 
kadar altı parmak künklerinün ca be ca ta 'miriyle ve 
ba 'zı mahalleri n ün tecdidi . 

1 1/5211 Ovarya zimmiden intikal eden Mihrişah 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun, varisieri 
tarafından Rusya tebaasından Ohannes ve Mıgır
dıç 'aferağ olunduğuna dair. 

[Varak: ]  94 

B ir kıt 'a  mu 'amelelü arz-ı hal ve Su nezaretinden 
mevrud inha mucebince Mihrişah vakfından nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Ovarya veled-i 
Avram uhde[sinde] iken fevt olup iki nefer kebir 
oğulları İsak Avram ve İ lya'ya ba'de' l-intikal 
merkum İsak A vram dahi fevt olup nı sf hissesi kebir 
oğlı Avram'a kezalik ba'de ' l-intikal ma-i mezkurı 
mecra-yı kadiminden b i ' l-ihrac Beğoğlı 'nda Ağa 
cami 'i zakağında Karta! zakağında on altı numrolu 
haneye cereyan i tmek üzre kanunname-i hümayun 
alıkarnını kabı1l iden Rusya devleti tebe 'asından 
Ohannes ve biraderi Mıgırdıç Asayan'a yedi bin beş 
yüz guruşa ferağ eylediğİnden senevi on beş guruş 
icarelü olarak bir kıt ' a  sened-i hakani muma ileyh 
yedine virildi . 

Fı 26 Kanun-ı sani sene [ 1 2]96 [7 Şubat 1 8 8 1 ]  

1 1/5212 Mezkur Ovarya 'dan intikal eden Mihri
mah Sultan vakfına ait diğer yarım masura suyun, 
varisieri tarafından Bazergan Zafiri 'nin hanımı 
Alenko 'ya ferağ olunduğuna dair. 

Bir kıt 'a  mu 'amelelü arz-ı hal ve Su nezaretinden 
mevrud inha mucebince Mihrişah Valide Sultan 
vakfından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Ovarya ve! ed-i A vram fevt olup ma-i mezkur iki 
nefer kebir oğulları İ sak A vram ve İ lya'ya 
ba'de' l-intikal merkum İ sak dahi fevt olup nısf 
masura hissesi kebir oğlı Avram'a ba'de ' l -intikal 
muma i leyhim rızasıyla tebe 'a- i  Devlet-i aliyyeden 
ve Rum milletinden Mösyö Zarifi Bazergi'ın zevcesi 
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Alenka bint-i Manol'a ferağ iderek Beğoğlı'nda 
Tomtom mahallesinde Beğoğlı caddesinde 3 8 1  
numrolu hanesine cereyan itmek üzre senevi o n  beş 
guruş icarelü olarak virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fi 26 Kanun-ı sani sene [ 1 2]96 [7 Şubat 1 88 1 ]  

Dördünci daire-i belediyye 

1115311 Kuruçeşme 'de Köşk caddesindeki üç nu
maralı yaZıya bağlı yarım masura suyun bir çuval
dızının, Hanife Feride Hanım 'ın üzerinde kayıtlı 
olduğuna dair. 

[Varak : ]  44 

[Derkenar] Ortaköy hıdroetine kay d şode. 

Hacce Verdinaz Kadın vakfından Arnabud karyesin
de Kurıçeşme mahallesinde Köşk caddesinde üç 
numrolu bir bab sahilhaneye cari olmak üzre bir 
çuvaldız ma-i lezizün nısf hissesi defter-i hakanide 
Hanife Ferlde Hanım bint- i  Osman'un uhdesine kayd 
idiimiş ve senevi üç guruş otuz pare icare-i müecce
lesini me' m un na eda i tmek üzre viri len sened-i 
hakani kayd alındı . 

Fi 2 Mart sene [ 12]97 [ 1 4  Mart 1 88 1 ]  

1 1153/2 Söz konusu suyun diğer bir çuvaldızının 
ise Mumcular kethudası Ahmed Efendi 'nin üzerine 
kayıtlı olduğuna dair. 

[Derkenar] Hacel Verdin az Kadın vakfından olarak 
sahilhane-i mezkurun bir çuvaldız ma-i lezizi aldığı 
şerh virildi . 
[Derkenar] Ortaköy hıdroetine kay d şode. 

Ha cc e V erdinaz Kadın vakfından Arnabud karye
sinde Kurıçeşme mahallesinde Köşk caddesinde üç 
numrolu sahilhanesine cereyan itmek üzre bir çuval
dız ma-i lezizün nısf hissesi defter-i hakanide Mürn
cılar kethudası Ahmed Efendi bin Mustafa uhdesine 

7 Hacce 
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kayd idiimiş ve senevi üç guruş otuz pare idiresini 
me' mGrına eda itmek üzre virilen sened-i hakani 
kayd alındı . 

Fl 2  Mart sene [ 1 2]97 [ 1 4  Mart 1 88 1 ]  

1 115411 Mezkur Ahmed Efendi 'nin, üzerine kayıtlı 
olan bir çuvaldız suyun yarısını hanımı Hanife Fe
ride Hanım 'aferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Ortaköy hıdmetinde ( . . . ) . 

Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından Arnabud 
karyesinde Kurıçeşme mahallesinde Köşk caddesin
de ÜÇ numrolu bir bab sahilhaneye cari senevi yedi 
buçuk guruş icarelü bir çuvaldız ma-i lezlze muta
samf olan MOrncılar kethudası Ahmed Efendi bin 
Mustafa mutasarrıf aldığı bir çuvaldız ma-i lezlzün 
nısf hissesini gine hane-i mezkGra cereyan itmek 
üzre uhdesinde bi ' l-ibka ma'ada nısf hissesini ya'nl 
nısf çuvaldızını dahi gine hane-i mezkGra cereyan 
i tmek üzre haremi Hanife Ferlde Hanım bint-i Os
man'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden ve 
tasarruflariyçün dahi yedierine başka başka sened-i 
hakani virilmeğle i şbu mahalle kayd ve şerh kılındı . 

Fl 2  Mart sene [ 1 ]297 [ 1 4  Mart 1 88 1 ]  

Üçünci daire-i belediyye 

1115511 Sarraf Yazıcıoğlu Agop Efendi 'nin, Aksa
ray 'daki evine bağlı bir masura suyu ev ile birlikte 
Mefosorzade(?) Seboh Efendi 'ye ferağ ettiğine 
dair. 

Varak: 3 1  

[Derkenar] Kayd şode der hıdmet-i Yedikulle. 

Üçünci daire-i belediyye dahilinde Aksaray sem
tinde Sermed ÇavGş mahallesinde Topkapu cadde
sinde seksen numrolu haneye cari Kethuda katibi 
Halll Efendi vakfından All Efendi ve Şeyh Alaeddln 
Efendi ve Mehmed Kethuda ve Harerneyn-İ muhte
remeyn vakfiarı i le mahlGt ma 'a bağçe ve derGnına 
cari senevi otuz guruş icare-i müeccelelü bir masura 
ma-i lezlze mutasamf olan Sarraf Yazıcıağlı Agop 
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Efendi veled-i A vanis mutasarrıf o ldığı ma-i leziz-i 
mezkCırı ma 'a bağçe yedi kıt ' a  temessükat mucible
rince İslam'a satmak şartıyla Devlet-i aliyye tebe 'a
sından ve Ermeni milletinden Mefosorzade(?) Seboh 
Efendi 'ye kırk bin guruş bedel ile defter-i hakanide 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden ancak 
Kethuda katibi Halil Efendi vakfından olan mu ' ay
yen ma-i lezlzün senevi otuz guruş icare-i müecce
lesini sene be sene me' mCırına eda i tmek üzre zabt u 
tasarrufiyçün muma i leyhün yedine viri len i şbu vakf 
senedi i ' ta kılındı . 

Fı 14 Nisan sene 1 296 [26 Nisan 1 880] sened-i 
hakani tarihi 

11/55/2 Köprülü vakfından bir çuvaldız suya muta
sırrıf olan kadının, söz konusu suyu ölünceye ka
dar kendisine bakmak şartıyla kocası Binbaşı Meh
med Arif Efendi ye ferağ ettiğine dair. 
Üçünci daire-i belediyye dahilinde Malta civarında 
Pirinçci S inan mahallesinde Y eniçeşme'de caddesin
de altmış bir numrolu haneye cari Köprili  Mehmed 
Paşa vakfından senevi yedi buçuk guruş icarelü rub '  
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan ( . . .  ) Hanım 
bint-i Abdullah mutasarrıfe oldığı rub '  masura ma-i 
lezlz-i mezkCırı hin-i vefatma kadar kendüsine bak
mak ve bakmadığı halde girüye redd i tmek şartıyla 
zevci asakir-i şahane b inbaşılarından Mehmed Arif 
Efendi bin el-Hacc Mustafa'ya Fı 1 2  Teşrin-i evvel 
sene [ 1 2]96 tarihiyle ferağ eylediğİnden rub '  hisse 
ma-i mezkur mahall-i ahara i fraz ve icra alınmayup 
mecra-yı kadimine cereyan itmek ve senevi yedi 
buçuk guruş i caresini sene be sene me' mCırına eda 
itmek üzre zabt u tasarrufiyçün muma ileyh Mehmed 
Arif Efendi uhdesine kayd olındı. 

Fı 1 3  Teşrin-i  evvel sene [ 1 2]96 [25 Ekim 1 880] 
inha tarihi 

1 115611 Mustafa Rıfat Bey 'in vefatıyla varisierine 
intikal eden yarım masura suyun bir kısmının, va
risleri tarafından Ömer Nuri Efendi 'ye ferağ olun
duğuna dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkCır Turunçlı defterine kayd 
şode. 

25 
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Üçünci daire-i belediyye dahilinde Yüksekkaldırım 
semtinde Molla Gürani mahallesinde Yokuşlı zaka
ğında altı numrolu konak arsasına cari Sultan Meh
med Han-ı Gazi vakfından ve Turunçlı ma-i lezlzin
den senevi on beş guruş icarelü nısf masura ma-i le
zize mutasarrıf olan Salih Paşazade Mustafa Rif'at 
Beğ fevt olup dört nefer eviadı Mehmed İzzet ve Ali 
Re'fet ve Hasan Servet ve Fatıma Behiyye Hanım'a 
intikali lazım gelmiş ise de bir neferi muma ileyh 
izzet Beğ uhdesine intikali akdeınce bi' 1-icra ma 'ada 
üç rub '  hissesi müteveffa-yı muma i leyh uhdesinde 
iken bu kerre bir neferi mezbure Fatıma Behiyye 
Hanım'a dahi ancak rub '  hissesi ba'de ' l-intikal mez
bure dahi rızasıyla Burdur tüccarlarından Ömer Nuri 
Efendi bin Hacı Ali'ye 2 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 2]96 
tarihiyle ferağ eylediği ve yine ma-i mezkurdan rub '  
an nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Mehmed 
İzzet Beğ halilesi Ayişe Adile Hanım bint-i Hasan 
İzzet Efendi ber veeh-i muharrer mutasarrıfe aldığı 
rub '  an nısf masura ma-i lezizi rızasıyla tüccar-ı 
muma ileyh Ömer Nuri Efendi bin el-Hacc Ali'ye 1 0  
Kanun-ı evvel sene [ 1 2]96 tarihiyle kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed eyledükleri Senedat idaresinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan iki kıt 'a  
müzekkireden müsteban almış olmağla bu takdirce 
nısf masura ma-i lezizün iki rub ' hissesi mahall-i 
ahara ifraz alınmayup mahall-i kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre muma i leyh Ömer N uri Efendi 
yedine sened-i hakani viri lmek üzre fi 5 Kanun-ı 
sani sene [ 1 ]296 tarihiyle inha olınmışdur. 

11156/2 Miralay Abdülaziz Efendi 'den intikal eden 
Süleymaniye vakfına ait yarım masura suyun, kızı 
tarafından Bakkal Şerif Ağa 'ya ferağ olunduğuna 
dair. 

Üçünci dairede Kıztaşı semtinde Mustafa Paşa 
mahallesinde Kıztaşı caddesinde yiğirmi altı num
rolu haneye cari Sultan Süleyman vakfından· ve 
Halkalı suyından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Miralay Abdülaziz Efendi bin Yusuf fevt olup 
bir nefer kebire kerimesi Fatıma Hanım'a 
ba'de' l-intikal mezbure rızasıyla Filibe Pazarcığı 
muhacirlerinden Bakkal Şerif Ağa bin Mehmed'e 1 O 
Kanun-ı sanı sene [ 1 ]296 tarihiyle ferağ iderek bir 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

kıt 'a sened-i hakani tanzim olmmak üzre i nhası 14  
Kanun-ı sani sene [ 1 2]96 tarihiyle Senedat idaresine 
gönderilmişdür. 

İkinci daire-i belediyye 

1115711 Fatih vakfına ait üç çuvaldız Halkalı suyu
na mutasarrif olan Mehmed Arif Efendi 'nin, söz 
konusu suyu Emine Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

İkinci daire-i belediyye civarında Zencidikuyu nam 
mahallde Efdalzade mahallesinde Nişancı Mehmed 
Paşa ca[dde]sinde(?) altmış numrolu bir bab haneye 
cari cennet-mekan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han 
vakfından ve Halkalı suyından senevi yiğirmi iki 
buçuk guruş icare-i müeccelelü üç çuvaldız ma-i 
lezize mutasarrıf olan mahfel- i  şer ' iyyat başkatibi 
mekremetlü Mehmed Arif Efendi ibn-i Sun 'ullah 
mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkurı Fatih civa
rında Cebecibaşı mahallesinde sekiz numrolu haneye 
cereyan i tmek üzre asakir-i şahane kolağalarından 
fütüvvetlü Hacı Halil Efendi ibn-i Ali'nün kerimesi 
Emine Hanım'a beş bin guruşa kat ' iyyen ferağ 
itmeğle mezkur üç çuvaldız ma-i leziz mahall-i 
kadiminden ihrac olmarak mezkı1r sekiz numrolu 
haneye cereyan itmek üzre işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 9 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]296 [2 1 Ekim 1 880] 

1 1/5712 Mehmed Emin Efendi'nin vefatıyla dört 
çocuğuna intikal eden Bayezid vakfına ait yarım 
masura Halkalı suyunun üç hissesinin, kardeşleri 
tarafından kızı Atiye Hanım 'a ferağ olunduğuna 
dair. 
İkinci daire-i belediyye dahilinde Kırkçeşme civarın
da Revani Çelebi mahallesinde Koğacılar zakağında 
otuz dokuz numrolu haneye cari Sultan Bayezld-i 
Veli vakfından ve Halkalı suyından nısf masura ma-i 
lezlze senevi on beş guruş icare-i müeccele i le muta
sarrıf olan Daru' l-mu 'allamat8 müdiri el-Hacc Meh
med Emin Efendi bin Mehmed Es 'ad fevt olup dört 
nefer eviadı Neş' et Efendi ve Atiyye ve Fatı
matü 'z-Zehra ve Adviye hanımiara ba 'de'l-intikal ve 

8 Daru' l-mu'allimat 
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muma ileyhimden Neş' et Efendi ve Httımatüzzehra 
ve Adeviyye hanımlar müntakılen mutasarrıf 
oldukları üç rub ' hisse-i şayi 'alarını rızalarıyla rub '-ı 
diğer mutasarrıfesi muma ileyha Atiyye Hanım'a fi 
27 Eylül sene [ 1 2]96 tarihiyle kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eyledükleri senedat-ı umumiyye idaresi 
tarafından mevrud müzekkireden müsteban olarak 
ve mahzurdan salim olarak mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre muma ileyha Atiyye Hanım 
uhdesine kayd idiimiş olmağla işbu mahalle şerh 
virildi . 

Fı 7  Teşrin-i  evvel sene [ 1 2]96 [ 1 9  Ekim 1 880] 

1 115811 İsmail Ağa 'dan dört çocuğuna intikal eden 
Sultan II. Mahmud ve Ayasofya vakıflarına ait bir 
buçuk masura Halkalı ve Kırkçeşme suyunun birer 
hissesine sahip olan Reşid ve Şemsi beylerin, söz 
konusu hisselerini kardeşleri İbrahim 'e ferağ 
ettiklerine dair. 

İkinci daire-i belediyye dahilinde Çırçır civarında 
Hacı Hasan mahallesinde ve zakağında on dört nuro
rolu evkaf-ı müte 'a[ddi]deden ma'a bağçe konak 
derunına cari Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından 
ve Beğlik suyından bir ve Ayasafya-i keblr vakfın
dan ve Kırkçeşme suyından yarım masura ki cem'an 
bir buçuk masura ma-i lezlze mutasamf olan 
Beğlikci-i sabık İ sına 'll Ağa bin Yusuf fevt olup 
ma-i mezkur kebir mahdumları İbrahim ve Reşid ve 
Şemsi beğler ile kebire kerimesi Zehra Hanım'a 
ba'de' l-intikal mı1ma ileyhimden Reşld Beğ muta
sarrıf o ldığı ma 'a su rub '  hissesini hissedarı ve bira
deri ınılma ileyh İbrahim Beğ'e 9 Temmuz sene 
[ 1 2]95 tarihinde hazine-i Evkaf-ı hümayı1nda ve mu
ma i leyh Şemsi Beğ dahi mutasamf o ldığı ma 'a 
bağçe konak hissesini bu def'a hissedarı ve biraderi 
ınılma ileyh İbrahim Beğ'e 1 2  Teşrin-i evvel sene 
[ 1 2]96 tarihinde ferağ eylediği sırada ma-i mezkur 
hissesini dahi ferağ i tmiş aldığından mecra-yı 
kadimine cereyan i tmek üzre muma ileyh İbrahim 
Beğ uhdesine kayd idiimiş olmağla şerh virildi . 

1 3  Teşrin-i  evvel sene [ 1 2]96 [25 Ekim 1 880] 

1 1/58/2 Eyüp 'de İslam Bey mahallesindeki ev ve 
hamama bağlı Süleymaniye vakfına ait yarım 
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masura Kırkçeşme suyunun bir çuvaldızına muta
sarnf olan Mustafa Ağa 'nın, söz konusu suyu 
Hüseyin Ağa 'ya ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Kırkçeşme su yından ve Sultan 
Süleyman vakfından. 

İkinci daire dahilinde EyyGb civarında Kasım ÇavGş 
mahallesinde İslam Beğ mahallesinde 4 ve 6 
numrolu hane ve harnınama cari nısf masura ma-i 
lezlzün nısfına mutasarrıf olan taşcı esnafından 
Mustafa Ağa bin Halll hisse-i mezkGrı mahall-i 
kadimine cereyan itmek üzre Eyyub'da Mihrişah 
Valide Sultan hazretlerinün aşcıbaşısı el-Hacc Hüse
yin Ağa bin Mehmed'e kat ' iyyen ferağ eylediğİnden 
bu cihetle nısf masura ma-i mezkGr senevi on beş 
guruş icarelü olarak mGma ileyh Hüseyin Ağa uhde
sine kayd idilmişdür. 

Fı 1 3  Teşrin-i sani sene [ 1 2]9[6] [25 Kasım 1 880] 

1 115911 Sadrazam Mustafa Nailf Paşa 'dan oğlu 
Veliyüddin Paşa 'ya intikal eden Süleymaniye vak
fına ait su hissesinin, açık arttırmada Saliha Ha
nım tarafından satın alındığına dair. 

[Varak: ]  1 8  

İkinci daire-i belediyye dahilinde Balat ve Ayvan
saray kapusı haricinde Karabaş mahallesinde Vapur 
iskelesi zokakda vapur değirmanına can 
cennet-mekan Sultan Süleyman hazretleri vakfından 
senevi otuz guruş icarelü bir masura Kırkçeşme ma-i 
lezlze mutasarrıf olan Sadr-ı esbak Mustafa Naill 
Paşa fevt dokuz nefer evladından Veliyyüddin Paşa 
hazretlerine ancak bir hissesi mezkur değirman 
hissesiyle beraber bin beş yüz yetmiş beş aded Os
manlı lirası kıymetle ba'de' l-intikal müşarun ileyh 
hazretlerinün İtalya devleti tebe 'asından Doktor 
Monciri'ye ba i ' lam-ı Ticaret mütebeyyin olan 
düyGnınun tesviyesi zımnında kendü tarafından 
virilen sened mucebince bi ' l-müzayede füruht idilen 
ma 'a müştemilat hisse-i mezkGrenün Saliha Hanım 
uhdesine ferağınun ıcrası Der -sa' adet bidayet 
mahkemesi icra mahkemesi icra me ' mGriyyetinden 
evvelce varid olan iki ve muma ileyha Saliha Hanım 
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VAKIF SU DEFTERLERİ 1 SUYOLCU DEFTERLERİ 

bu kerre bedel-i müzayededen altı yüz lirasını 
kerimesi sağTre Naciye Hanım bint-i Hasan Hüsnl 
Paşa'nun Kassam'da mahfı1z akçesinden tedarük 
eylediği Kassam-ı asker! canibinden viri len ilm ü 
haber ile me' mı1riyyet-i mezkı1reden fi 26 Zi ' l-ka'de 
sene [ 1 2]97 tarihli varid olan diğer bir kıt 'a  
tezkirelerden anlaşılmış olmağla ol  vechile müşarun 
ileyh hazretlerinün rıza ve muvafakatlarıyla numro-.i 
mezkı1r ile murakkam dakik fabrikası derı1nına cari 
olarak bir hisse ma-i leziz-i mezkı1rı kat ' iyyen 
ferağından Doktor Fuad Beğ zevcesi Saliha Hanım 
ve sağTre kerimesi Naciye Hanım bint-i Hasan Hüsni 
Paşa'ya ber veeh-i münasafe kayd idiimiş olmağla 
mezkı1r bir hisseye i sabet iden senevi üç guruş on üç 
ve sülüs pare idresini sene be sene me' mı1rına eda 
i tmek üzre virilen vakf senedi işbu mahalle kayd 
o lındı . 

Fi 1 5  Teşrin-i sani sene [ 1 2]96 [27 Kasım 1 880] 

1 115912 Köprülü Mehmed Paşa vakfına ait yarım 
masura Halkalı suyuna mutasarrıf olan Halil E
fendi 'nin, söz konusu suyu Şerife Hanım 'a ferağ 
ettiğine dair. 

Kayd şode 

İkinci daire-i belediyye dahilinde Serrachane 
başında Mi 'mar Ayas mahallesinde Senilchane 
caddesinde on numrolu bir bab hane ma'a bağçe 
derı1nına cari Köpril i  Mehmed Paşa vakfından ve 
Halkalı suyından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan tüccardan Hacı Halil Efendi bin Ali mutasarrıf 
aldığı ma-i leziz-i mezkı1rı mezkı1r hane ile beraber 
Sofya muhacirlerinden Topuzlızade Mustafa Beğ 
kerimesi Şerife Hanım'a 5 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]96 
[1  7 Ekim 1 880] tarihiyle ferağ eylediğİnden senevi 
on beş guruş icare-i müeccelesini me' mı1rına eda 
i tmek ve mahall-i kadimine cereyan itmek üzre fi 2 1  
Şubat sene [ 1 2]96 tarihiyle inha olınmışdur. 

1 1/60/1 Su senetlerinin belediye dairelerine dağılı
mını gösteren fihrist. 

B irinci daire-i belediyye dahil inde bulınan su 
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senedatı 
Daire 
Ade d 
ı 
Varak 
ı 

İkinci daire-i belediyye dahilinde bulınan sular 
· varak 
1 5  

Üçünci daire-i belediyye dahilinde bulınan sular 
Varak 
3 1  

Dördünci daire-i belediyye 
Varak 
44 

Beşinci daire-i belediyye 
Varak 
70 

Altıncı daire-i belediyye 
Varak 
9 ı  

Yedinci daire-i belediyye 
Varak 
ıo5 

Sekizinci daire 
Varak 
1 1 5 

Dokuzuncı daire 
Varak 
1 25 

Onuncı daire-i belediyye 
Varak 
1 32 

On ikinci daire-i belediyye 
Varak 
140 
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11/6211 

V AKIF SU DEFrERLERİ 1 SU YOLCU DEFrERLERİ 

1 116111 Süleymaniye vakfına ait yarım masura 
Halkalı suyunun, Saliha Münire Hanım 'ın fera
ğından Şura-yı devlet azası İzzeddin Beyefendi'nin 
üzerine geçtiğine dair. 

Birinci d�iire-i belediyye 
Sened-i hakanı 

Daire-i belediyye: Aded ı 
Mahalle: Mahmud Paşa 
Zokak: Çiftesaraylar caddesi 
Nev ' i :  Sultan Süleyman vakfı 
Rakam-ı ebvab: Aded 1 8  
S ıra numrosı :  1 1 8 
Cinsi : Konak derlinında ala tarlkı ' l-mübadele nısf 
masura Beğlik Halkalı suyından 
Sahib-i evveli : Saliha Münlre Hanımefendi bint-i 
Leblb Efendi 
Muhassası :  Senevi on beş guruş icare-i müeccelelü 
Mutasarrıfı : Şura-yı devlet a ' za-yı kiramından 
İzzeddln Beğefendi bin el-merhum Ferld Paşa 
Bedeli :  7500 

Balada muharrer nısf masura Beğlik Halkalı ma-ı 
lezlzinün yedi bin beş yüz guruş bedel ile defter-i 
hakanlde İzzeddln Beğefendi bin Ferld Paşa 
uhdesine kayd idiimiş olmağla ma-i mezkfırun 
senevi on beş guruş icare-i müeccelesini sene be 
sene me' mfırına eda itmek üzre zabt u tasarrufını 
havl merkürnun yedine işbu vakf senedi i ' ta kılındı . 

Fı 20 Şubat sene 1 295 [3 Mart 1 880] 

1 1/6211 İbrahim Edhem Efendi 'den intikal eden 
Sultan I. Mahmud vakfına ait yarım masura Hal
kalı suyunun, varisieri tarafından Mesud Beyefen
di ye ferağ olunduğuna dair. 

Birinci daire-i  belediyye 
Sened-i hakani 

Birinci daire-i belediyye dahilinde Kapalıfurun sem
tinde Cezerl Kasım Paşa mahallesinde Molla Fenari 
cami ' i  zokağrnda (kesik) konağa cari Beğlik Halkalı 
suyından ve Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfından 
senevi on beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

ma-i lezize mutasarrıf olan İbrahim Edhem Efendi 
bin İbrahim fevt olup (kesik) Paşa mahkemesi cani
binden mevrud taksim pusulası ve fi 20 Ra sene 
[ 1 2]97 tarihlü Su nezareti tarafından vürud iden ilm 
ü haber mucebince mes' ele-i mirasları dört sehm 
i ' tibarıyla kebir-i mahdumı Ahmed Efendi'ye ve 
birer sehmden iki sehrni (kesik) kebire kerimeleri 
Esrnil ve Hadice Hanım'a ba'de' l-intikal muma 
ileyhimün ferağlarından yedi bin beş yüz guruş 
bedel mukabelesinde defter-i hakanide Mes 'ud Be
ğefendi bin Ahmed'ün uhdesine kayd idiimiş olmağ
la nısf masuranun müceddeden senevi on beş guruş 
icare-i müeccelesini eda itmek üzre zabt u tasarrufını 
havi muma ileyhün yedine virilen vakf senedi işbu 
mahalle kayd alındı . 

Fı 1 6  Mart sene 1 296 [28 Mart 1 880] 

1 116212 Arif Paşa 'dan intikal eden Sultan I. Mah
mud vakfına ait yarım masura Halkalı suyunun, 
kızı tarafından Seyyid Hacı Musa Kazım Efendi 'ye 
ferağ olunduğuna dair. 

Hıdmet-i Beğlik 
Birinci daire-i belediyye 
Sened-i hakani 

[Derkenar] Defter-i cedide kayd olınmışdur. 

Birinci daire-i belediyye dahilinde Sultan Mahmud 
türbesi semtinde Hace Rüstem mahallesinde Mah
mudiyye caddesinde bila numro haneye cari olmak 
üzre nı sf masura Beğlik Halkalı ta 'bir o lı nur Sultan 
Mahmud Han-ı Evvel vakfından senevi on beş guruş 
icare-i müeccelelü ma-i mezkura mutasarrıf olan 
Arif Paşa fevt olup ol vechile nısf masura ma-i 
teziz-i mezkur müşarun ileyhün kerimesi Fatıma 
Fitnat Hanımefendi'ye yedi bin beş yüz guruş kıy
metle ba'de ' l-intikal muma ileyha rızasıyla Şehre
maneti nüfUs kalemi mümeyyizi es-Seyyid el-Hacc 
Musa Kazım Efendi bin Hüseyin Hüsni Efendi 
uhdesine defter-i hakanide kayd idiimiş olmağla 
mezkur ma-i lezizün senevi . on beş guruş icare-i 
müeccelesini sene be sene me' murına eda itmek üzre 
zabt u tasarrufını havi merküm yedine virilen vakf 
senedi kayd kılındı .  
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V AK IF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

Fi ı ı Mart sene ı 296 [23 Mart ı 880] 

11163/1 Beytülmal müdürü Hasan Tahsin Efen
di 'nin vefatıyla iki kızına intikal eden yarım masu
ra suyun bir çuvaldızının, kızı Hayriye Hanım 'ın 
üzerine kaydedildiğine dair. 

Birinci daire-i belediyye dahil inde Şehzadebaşı sem
tinde Kalenderhane mahallesinde Mekteb-i rüşdiyye 
zakağında on dört numrolu konağa cari Sultan 
Bayezid vakfından senevi on beş guruş icare-i müec
celelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Beytü' l-mal müdiri esbak Hasan Tahsin Efendi fevt 
olup mutasarrıf oldığı ma-i lezizün nısf hi ssesi 
kerimesi Hayriyye Hanım bint-i Hasan Tahsin uhde
sine kayd olınarak ol vechile nısf hisse ma-i lezlzün 
senevi yedi buçuk guruş icare-i müeccelesini sene be 
sene me' mGrına eda itmek üzre viri len sened-i 
hakani kayd olındı. 

Fi 7 Haziran sene ı 296 [ ı 9  Haziran ı 8 80] 

1116312 Söz konusu suyun bir çuvaldızının ise, Ha
san Tahsin Efendi 'nin diğer kızı Zübeyde Ha
nım 'ın üzerine kaydedildiğine dair. 

Birinci daire-i belediyye dahilinde Şehzadebaşı 
semtinde Kalenderhane mahallesinde Mekteb-i 
rüşdiyye zakağında on dört nurnrolu haneye cari 
Sultan Bayezid vakfından ve Halkalı suyından 
senevi on beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura 
ma-i lezize mutasarnf olan Beytü ' l-mal müdiri 
esbak Hasan Tahsin Efendi fevt olup mutasarrıf 
oldığı ma-i lezlzün nısf hissesi kerimesi Zübeyde 
Hanım bint-i Hasan Tahsin uhdesine kayd olınarak 
senevi yedi buçuk guruş icare-i müeccelesini 
me' mGrına eda itmek ve mecra-yı kadimine cereyan 
itmek üzre viri len sened-i hakani kayd olındı . 

Fi 7 Haziran sene [ ı 2]96 [ 1 9  Haziran 1 880] 

1116411 Arif Paşa 'dan intikal eden Sultan 1. Mah
mud vakfına ait yarım masura bir çuvaldız Halkalı 
suyunun, kızı tarafından Emine İsmet Hanım 'a 
ferağ olunduğuna dair. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Hıdmet-i Beğlik 
Birinci daire-i belediyye 
Sened-i habini 
[Varak: ]  2 
[Derkenar] Defter- i cedide kayd şod. 

B irinci daire-i belediyye dahil inde Sultan Mahmud 
türbesi semtinde Hace Rüstem mahallesinde 
Mahmudiyye caddesinde bila numro haneye cari 
Beğlik Halkalı suyından ve Sultan Mahmud Han-ı 
Evvel vakfından senevi müceddeden yiğirıni iki 
buçuk guruş icare-i müeccelelü nısf masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan Arif Paşa fevt 
olup kerimesi Fatıma Fitnat Hanımefendi'ye on bir 
bin iki yüz elli guruş kıymetle ba 'de' I-intikal m uma 
ileyha rızasıyla İstanbul kadisı Hasan Tevfik Beğ'ün 
halilesi Emine İsmet Hanım bint- i İshak Efendi'ye 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ol vechile ma-i 
leziz-i mezkur defter-i hakanide mezbure Emine 
İsmet Hanım'un uhdesine kayd idiimiş olmağla 
senevi yiğirmi iki buçuk guruş icare-i müeccelesini 
sene be sene me ' murına eda itmek üzre zabt u 
tasarrufını havi mezburenün yedine virilen vakf 
senedi işbu mahalle [kayd] alındı. 

Fi l l  Mart sene ı 296 [23 Mart ı 880] 

1 116412 Bayezid suyunun katmalarından yarım ma
s ura suya mutasarrıf olan Yunanistan tebaasından 
Andon zimminin, söz konusu suyu yine Yunan 
devleti tebaasından Maryata 'ya ferağ ettiğine dair. 

B irinci daire-i belediyye dahilinde Mercan Ağa 
semtinde Samanviren-i sani mahallesinde Uzunçarşu 
caddesinde evkaf-ı müte 'addide ile mahlut Şerif 
Paşa hanı dimeğle ma 'ruf han arkasında dört numro
lu hazineye cari Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretle
rinün ana tarikına mülhak katması vakfından senevi 
on beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Yunan devleti tebe 'asından 
Andon veled-i Mihal Velasto mutasarrıf aldığı ma-i 
leziz-i mezkurı bir kıt 'a temessük ve Su nazırı 
el-Hacc Ahmed Galib Ağa tarafından viri len inhalar 
muceblerince rızasıyla Yunan devleti tebe 'asından 
Yorgi Kordenyo(?) zevcesi Maryata bint-i Nikol'a 

9 "ol vechile" mükerrerdir. 
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yedi bin beş yüz guruş bedel ile defter-i hakan1de 
uhdesine kayd idiimiş olmağla senevi on beş guruş 
icare-i müeccelesini me' mOrına eda itmek üzre zabt 
u tasarrufını hav] merkümenün yedine virilen işbu 
vakf senedi i ' ta kılındı . 

Fı 23 Nisan sene 1 296 [5 Mayıs 1 880] 

1116511 Karaki Hüseyin Çelebi mahallesindeki ha
mama bağlı iki masura suyun yarım masurasına 
mutasarrıf olan Raif Ağa 'nın vefatıyla hissedarı ve 
kardeşi İbrahim Ağa 'ya intikal eden suyun bir 
masurasının kardeşi tarafından Kolağası Mehmed 
Efendi'ye ferağ olunduğuna dair. 

[Varak: ]  3 

Birinci daire-i belediyye dahilinde Hace Paşa sem
tinde Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde Toprak 
zokakda sekiz nurnrolu Küçük Ağa harnmaını di
meğle ma ' ruf harnınama car1 iki masura ma-i lezlze 
Daru' s-sa 'ade ağası merhum Abbas Ağa vakfından 
senevi altmış guruş icare-i müeccelelü bir buçuk ma
surasına İbrahim Ağa ve nısf masurasına karındaşı 
Raif Ağa mutasarnflar iken merkürnandan Raif Ağa 
14 Şa'ban sene [ 1 2]92 ve 3 Eylül sene [ 1 2]9 1  
tarihinde bi1a veled bi1a ve bila ahfad ve bila ebe
veyn ve bila zevce fevt olup mutasarnf oldığı hissesi 
tevsl' -i intikal ni zamnamesi mucebince hakk-ı 
intikale nail olan li ebeveyn er karındaşı müma ileyh 
İbrahim Ağa'ya ba 'de ' l-intikal mu ma ileyh intikalen 
ve kadimen mutasarnf oldığı iki masura ma-i lezlzün 
nısfını ya 'n] ma-i mezkurun bütün bir masurasını 
kendi uhdesinde bi ' 1 -ibka ma 'ada bütün bir 
masurasını rızasıyla Kolağası Mehmed Efendi bin 
Mustafa'ya 24 Eylül sene [ 1 2]96 tarihiyle kat ' iyyen 
ferağ eylediğİnden bu takdlrce iki masura ma-i mez
kOr mecra-yı kadlmi olan harnmam-ı mezküra cere
yan itmek üzre bir masurası İbrah1m ve bir masurası 
Mehmed Efendi uhdelerine kayd olınmışdur. 

Fı 1 5  Teşrin-i evvel sene [ 1 2]96 [27 Ekim 1 880] 
inha alınmışdur 

11/65/2 Kırımf Saliha Hanım 'dan intikal eden 
konağa bağlı Ayasofya vakfına ait yarım masura 



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

suyun, açık arttırma sonucunda konak önündeki 
bahçe ile birlikte Simyonoğlu(?) Lazari zimmi tara
fından kiralandığına dair. 

[Derkenar] Kayd şode ( . . .  ) .  

Birinci daire-i belediyye dahilinde UzunçarşG sem
tinde İbrah1m Paşa-yı At1k mahallesinde Fincancılar 
yokışında dokuz numrolu bir bab konak derGnına 
cari Ayasafya-i keb1r vakfından senevi on beş guruş 
icarelü nısf masura ma-i lez1ze mutasarrıf olan 
Kırımi Saliha Hanım ibnet-i ibnet-i10 Mehmed bila 
veled müteveffiye olup mutasarrıfe oldığı nısf 
masura ma-i mezkGr mahlı11 ve canib-i vakfa aid ve 
raci ' olmağla mezkGr konağun önünde vakı ' 
bağçenün mu 'ayyen mahalliyle beraber ba kaime 
lede ' l-müzayede otuz dört bin yedi yüz elli guruş 
mu 'accele ile karına irade-i aliyye müte 'allık buyu
rılmış ve meblağ-ı mezbGrdan ma-i mezkGr içün 
yedi bin beş yüz guruş tefrik kılınarak meblağ-ı 
mezkGr gayr-i ez resm-i ad1 fi 5 Kanun-ı sani sene 
[ 1 ]295 tarihiyle Evkaf-ı hümayGn hazinesine teslim 
olınmış ve ma-i mezkGr senedinün tanz1mi zımnında 
Su nazırı es-Seyyid Ahmed Galib Ağa tarafından bir 
kıt 'a  inha vürud itmiş aldığından ol vechile lcaren 
havyarcı esnafından Simyonoğlı(?) Lazari veled-i 
Dimitri uhdesine kayd idiimiş olmağla senevi on beş 
guruş icaresini sal be sal me' mGrına eda itmek üzre 
virilen sened-i hakani kayd olınmışdur. 

Fı 2 1  Temmuz sene [ 1 2]96 [2 Ağustos 1 880] 

1 1/6611 Silahdar Salih Ağa vakfına ait bir buçuk 
masura suya mutasarrıf olan Telgraf çavuşu Os
man Efendi 'nin, söz konusu suyun bir masurasını 
Telgraf nezareti namına ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Kayd şode ( . . .  ) .  
[Derkenar] Bu maküle canib-i mmye (kesik) icra 
olınan ma-i lezlz vesair (kesik) icare-i kad1me 
(kesik) feshiyle beş misli nisbetinde mukata 'aya 
(kesik) usUl ü nizarnı iktizasından bulınmış (kesik) 
olmasıyla ol vechile bir masura ma (kesik) dahi 
senevi yüz elli guruş (kesik) mukata 'a tahsis 

10 " ibnet-i" mükerrerdir. 
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VAKlF SU DEFrERLERİ 1 SU YOLCU DEFrERLERİ 

olmarak nezaret-i müşarun ileyha dairesine cereyan 
itmek üzre defter-i hakani kaydı tashih kılındığı şerh 
virildi. 

Fı 20 Kanun-ı evvel sene [ ı  ]296 [ 1 Ocak 1 88 1 ]  
Birinci daire-i belediyye dahilinde Kadırga limanı 
semtinde Bostan-ı Ali mahallesinde Katib Sinan 
caddesinde on dört numrolu haneye cari Silahdar-ı 
esbak merhum Hacı Salih Ağa'nun mektebi 
vakfından senevi kırk beş guruş icarelü bir buçuk 
masura ma-ı lezize mutasarrıf olan telgraf 
çavuşlarından Osman Efendi ibn-i İbrahim muta
sarrıf oldığı bir buçuk masura ma-i lezizün yarım 
masurasını uhdesinde bi ' l-ibka ma 'ada bir masura
sını hüsn-i rızasıyla Telgraf nezaret-i behiyyesine 
icra olınmak üzre dokuz bin guruşa kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eylediğİnden mezkur bir buçuk masura 
ma-i lezizün bir masurası Telgraf nezaret-i behiyyesi 
narnma ve yarım masurası dahi merküm Osman 
Efendi narnma olarak senedieri tanzim olmmak üzre 
inha olınmışdur. 

Fi ı 7 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]296 [29 Aral ık ı 880] 

11/6612 İsmail Efendi 'den intikal eden Süleyma
niye vakfına ait yarım masura Kırkçeşme suyunun, 
varisieri tarafından Yağlıkçı Ahmed Efendi'ye fe
rağ olunduğuna dair. 

Birinci daire-i belediyye dahil inde Sultan Bayezid 
civarında Soğan Ağa mahallesinde Mabeyn çeşmesi 
zakağında otuz üç numrolu menzil derunına cari 
Kırk[çeşme] suyından ve Sultan Süleyman 
vakfından senevi on beş guruş icarelü nısf masura 
ma-i leziz mutasarrıfı olan Mustafa Kazım Beğ ve 
Emine ve Fatıma hanımlar eviad-ı İsma 'il bir kıt 'a  
temessük ve 29 Temmuz sene [ ı 2]96 tarihlü Su 
nezaretinün inhası mikebince yağlıkcı esnafından 
el-Hacc Ahmed Efendi'ye 6000 guruşa ferağ 
eylediğİnden mezkur otuz üç numrolu hanesine 
akmak üzre virilen sened kayd olındı . 

Fi ı s  Teşrin-i sani sene [ ı ]29 ı [27 Kasım 1 880] 

11167/1 Mehmed Said Efendi vakfına ait bir ma
sura Halkalı suyunun çeyrek hissesine mutasarrıf 
olan Melek Hanım 'ın, söz konusu suyu diğer iki 
hissenin sahibi Ayşe Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 
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[Derkenar] İkinci daireye nakl ile kay d olınmışdur. 

Birinci daire dahilinde Serrachane başında 
Dülgerzade Hace Şemseddin mahallesinde bir(?) 
numrolu hana cari Esma Sultan kapu çukadarı 
Mehmed Sa 'id Efendi vakfından ve Halkalı 
suyından bir masura ma-i lezizün dört hisse 
i ' tibarıyla bir hissesine Emsal ve iki hissesine Ayişe 
ve diğer bir hissesine dahi Melek hanımlar 
mutasarrıflar iken mezburelerden Melek Hanım 
mutasarrıf aldığı bir hisseyi diğer iki hisse 
mutasarrıfesi Ayişe Hanım'a 1 0  Kanun-ı evvel sene 
[ 12]96 tarihiyle kat ' iyyen ferağ eylediği Senedat 
idaresinden bildirilmiş olmağla 1 7  Kanun-ı sani sene 
[ 1 2]96 tarihiyle yazılan inhası kayd olınmışdur. 

Fı 10 Kanun-ı evvel sene [ 1 2]96 [22 Aralık 1 880] 
sened-i hakani tarihi 

1116712 Şerif Hasan Efendi 'den varisierine intikal 
eden Süleymaniye vakfına ait yarım masura Kırk
çeşme suyunun yarısının oğlunun ölümü üzerine 
mahlUl kaldığına, diğer yarısının ise kızı tarafın
dan Rafize Hanım 'a ferağ olunduğuna dair. 

[Derkenar] Atik temessüke tahşiye kılınmışdur. 

UzunçarşQ kurbında Samanviren-i evvel mahalle
sinde Cami '-i şerif zakağında on dokuz numrolu 
haneye cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Kassam katibi Şerif Hasan Efendi bin İs ma 'il fevt 
olup ma-i mezkur iki nefer eviadına intikal idecek 
ise de bir neferi Ahmed Meşhfıd Efendi bila veled 
fevt olmağla ma-i mezkurun bir çuvaldızı mahlfıl 
aldığından diğer bir neferi Şerife Nesibe Hanım'a bir 
çuvaldız ma-i leziz ba'de' l-intikal muma i leyha dahi 
rızasıyla kat ' iyyen ahara ferağ iderek mefrfığun leh 
yedine bir kıt ' a  sened-i hakani bi' l-i ' ta işbu 
temessük dahi bir çuvaldız ma-i mezkfıra tahsis 
kılındığı bu mahalle şerh virildi. 

R 1 8  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]296 [30 Aralık 1 880] 

Birinci dairede Uzunçarşu civarında Samanviren-i 
evvel mahallesinde Cami ' -i şerif zakağında on 
dokuz nurnrolu bir bab menzil derfınına cari 
Kırkçeşme suyından nısf masura ma-i lezize senevi 
on beş guruş icarelü cennet-mekan Sultan Süleyman 
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vakfından olarak mutasarrıf olan Kassam katibi Şerif 
Hasan Efendi bin İsma 'll fevt olup nı sf masura ma-i 
teziz-i mezkur iki nefer eviadına intikal idecek ise de 
bir neferi Ahmed Meşhud Efendi bila veled fevt 
ma-i mezkurun bir çuvaldızı mahlUl aldığından diğer 
bir neferi Şerife Nesibe Hanım'a bir çuvaldız ma-i 
leziz ba'de' l-intikal muma ileyha dahi ma-i mezkCırı 
rızasıyla Şerife Hafize Hanım bint-i Mehmed Arif 
Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed iderek işbu mahalle 
kayd alındı . 

Fı 1 8  Kanun-ı evvel sene 1 296 [30 Aralık 1 880] 

1116811 Silahdar Hacı Salih Ağa vakfına ait yarım 
masura suyun Telgraf çavuşu Osman Ağa 'nın üze
rine kayıtlı olduğuna dair. 

[Derkenar] Telgrafhane'ye füruht eylediği bir 
masura ma-i tezizden baki nısf masura aldığı şerh 
virildi. 

Birinci dairede Kati b cami ' i  zakağında Bostan-ı All 
mahallesinde Kadırga limanı semtinde on dört 
numrolu hanesine cereyan itmek üzre SerçavCışan-ı 
Dergah-ı all ve Ağa-yı silahdar-ı esbak merhum 
Hacı Salih Ağa'nun mektebi vakfından senevi on beş 
guruş icarelü olarak nısf masura ma-i leziz telgraf 
çavuşlarından Osman Ağa bin İbrahim'ün kema kan 
uhdesine olarak hanesine cereyan itmek üzre virilen 
sened-i hakani kayd alındı . 

Fı 20 Kanun-ı evvel sene [ 1 2]96 [ 1  Ocak 1 8 8 1 ]  

1 116812 Bayezid vakfına ait yarım masura Halkalı 
suyuna mutasarrıf olan Yaliz(?) Hanım 'ın, söz 
konusu suyu Revan Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

B irinci daire dahilinde Çenberlitaş semtinde Atik Ali 
Paşa mahallesinde Taşdibek caddesinde üç numrolu 
bir bab konak derunına cari Sultan Bayezid-i Veli 
vakfından ve Halkalı suyından nısf masura ma-i 
tezize senevi on beş guruş icare ile mutasarrıf olan 
merhum Karnil Paşa hazretlerinün harem-i allleri 
mensubatından Yaliz(?) Hanım ibnet-i Abdullah 
mutasarrıfe aldığı nısf masura ma-i mezkurı yine 
hanım-ı muma ileyha mensCıbatından Revan Hanım 
ibnet-i (kesik) ferağ itmeğle virilen sened-i hakani 
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kayd olındı . 

Fı 23 Şubat sene [ 1 2]96[7 Mart 1 88 1 ]  

1116911 Vakıf sular müdürlüğünden Şura-yı evkaf 
müdürlüğüne gönderilen ve yeni düzenlemeye göre 
yıllık kirası otuz kuruştan az olan vakıf sulann 
müeccelesinin otuz kuruşa çıkarılması yönündeki 
karar ile ilgili bilgi talebini içeren müzekkire su
reti. 

[Varak: ]  5 

Miyah-ı vakfiyye kısmı 
ı 1 2(?) 

Beher masurası otuz guruşdan dOn olan miyah-ı 
vakfiyye icare-i müeccelelerinün ol mikdara ibiağıy
la istifası ikinci cild-i düsturun yüz seksen ikinci 
sahifesinde münderic nizarnname Icabından bulındı
ğına mebni ol suretle tahsllata ibtidar olmması 
İstanbul evkaf müdiri Niyazi ve Muhasebat müdir-i 
umumi mu 'avini Fahri beğefendi ler ile kararlaşdırı
larak idare-i ikizanemön bidayet-i teşekkülinden 
berü tahakkukat bu esasa müsteniden lfa olınmakda
dur.Musakkafat icareleri gerçi kanun-ı ahir mucebin
ce kıymetleri üzerinden nisbet-i mu 'ayyene ile istifa 
olınmakda ise de su icareleri içün bu kanunda sara
hat bulınmadığı ve sularun kıymetleri düstürdaki 
salifü' z-zikr nizarnname ile mu 'ayyen olup bu 
kıymetler üzerinden icare tahsll olmdığı takdirde 
yine bu nizarnname ile mu 'ayyen icarenün tezyidine 
mahall olamayacağı ve suyun tevsl '- i  hadd-i intika
line tabi ' tutulmış olmasınun muvafık-ı şer '- i  şerif 
olup olmadığı da kesdirilemediği cihetle mu ' arnele-i 
cariyede muhtac-ı ıslah bir ci h et var ise ta 'yin- i  
muktezasınun(?) Icab idenlere emr ü havale 
buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i men 
lehü' l-emründür. 

Fı 26 Safer sene 1 339 ve fi 8 Teşrin-i sani sene 
[ 1 ]336 [8 Kasım 1 920] 

Abdülkerim 
Şura-yı evkafa sene minh 
Şura: 3694 

4 1  
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1 1169/2 Söz konusu müzekkireye karşılık Şura-yı 
evkaf müdürlüğünden Vakıf sular müdürlüği)ne 
gönderilen cevabi yazı. 

Beher masurası otuz guruşdan dun olan miyah-ı 
vakfiyye icare-i müeccelelerinün ol mikdara ibiağıy
la istifası ikinci c ild-i düsturun yüz seksen ikinci 
sahilesinde münderic nizarnname kabından bulındı
ğına mebni ol suretle tahsilata ibtidar olmması karar
laşdırılarak bidayetden beri tahsisat bu esasa müs
teniden lfa olınmakda olup musakkafat icareleri ger
çi kanun-ı ahir mucebince kıymetleri üzerinden 
nisbet-i mu 'ayyene ile istifa idilmekde ise de su 
icareleri içün bu kanunda sarahat bulınmadığı ve 
sularun kıymetleri düsturdaki salifü' z-zikr nizarnna
me ile mu 'ayyen olmağla bu kıymetler üzerinden 
icare tahsil alındığı takdirde yine nizarnname-i 
mezkur ile mu ' ay yen icarenün tezyidine m ah all 
olamayacağından ve suyun tevsi' -i hadd-i intikal e 
tabi ' tutulmış olmasınun muvafık-ı şer' -i şerif olup 
olmadığı da kesdirilemediğinden bahisle istizanı 
mutazammın Miyah-ı vakfiyye müdiriyyetinün ha
vale buyurılan müzekkiresi mütala 'a i dildi düsturda 
münderic nizarnname ta 'dil idilmedükce münderica
tına tevfik-i mu ' arnele zarGri ve sularun esasen kana
vat ü müsennatına tebe 'an tefrik idilmekde olmasına 
nazaran hadd-i intikalinün tevsi' idilebileceği bedihi 
olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i men 
lehü ' 1-emründür. 

Fi 2 Rebl'u ' l-evvel sene [ 1 ]339 ve fi 13 Teşrin-i sani 
sene [ 1 ]336 [ 1 3  Kasım 1 920] 

Kemal 
Şura-yı evkaf 
MGcebince fi 1 5  minh 
Nusret 
Miyah : 362 

1 117011 Belgrad ormanlarından ağaç kesilmesinin 
yasaklanmasına ve yasağa uymayanZara uygulana
cak cezaZara ilişkin Orman genel müdürlüğünce 
hazırlanan kararnameye dair. 

Ticaret ve zira' at nezareti 
7743/58 
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Evkaf-ı hümayun nezareti miyah-ı vakfiyye müdiriy
yetine: 
23 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]336 tarihi ve yetmiş bir 
numrolu tezkire-i valalarıyla taleb olman Belgrad 
ormanlarından kat ' iyyat ve nakliyyatun men 'i hak
kındaki kararnamenün suret-i musaddakası leffen 
takdim kılındığı beyanıyla arz-ı ihtiram olınur efen
düm. 

Fi 25 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]336 [25 Ağustos 1 920] 

Ticaret ve zira ' at nezareti 
Orman müdiriyyet-i umumiyyesi 

Miyah-ı vakfiyye: 255 

Kararname suretidür. 

Birinci madde: Makriköy kazası dahilinde kain olup 
Der-sa 'adet' e cari su bendierini muhafaza iden 
Belgrad ormanlarıyla havalisinden her ne nam ve 
suretle ve her kim tarafından olursa olsun kat ' iyyat 
ve nakli yy at icrası memnu 'dur. 
İkinci madde: Mezkur ormanlar ile havalisinden 
hilaf-ı memnu ' iyyet kat ' iyyat i cra idenler hakkında 
orman nizamnamesinün otuz üç ve otuz altıncı 
maddeleri mucebince mu ' arnele ifa olmacağı gibi 
nakil ve bay i 'leri yedinde bulınan eşcar ve mahrubit 
ile nakliyyatda isti 'mal olmacak araba ve hayvan ve 
kamyon vesaire dahi orman me'murları tarafından 
hazine-i celile narnma zabt ve müsadere olınarak 
bi ' l-müzayede meclis-i idare kararıyla füruht olınup 
bedeli irad kayd olınur. 
Üçünci madde: işbu kararname tarih-i neşrinden 
mu 'teberdür. 
Dördünci madde: işbu kararnamenün İcrasına Dahi
liyye ve Ticaret nazıriarı me' murdur. 
Meclis-i umuminün ictima ' ında kanuniyyeti teklif 
olmmak üzre işbu kararnamenün mevkı ' - i  mer'iyye
te vaz ' ını irade eylerüm. 

Fi 19 Muharrem sene [ 1 ]339 ve fi 3 Teşrin-i evvel 
sene [ 1 ]336 [3 Ekim 1 920] 

Ticaret ve zira 'at nazırı ve Ma' arif n azır vekili 
Mehmed Hadi 
Bahriyye nazırı Ahmed Harndi 
Dahiliyye nazırı Reşid Mümtaz 
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Şeyhülislam Nuri 
Sadr-ı a 'zam ve Hariciyye nazırı Damad Ferid 
Nafi 'a nazırı Zeki 
Maliyye nazırı Sabri 
Adliyye nazırı Rüşdi 
Şura-yı devlet reisi Rıza Tevfik Beğ bulınınadı 
Hazine nazırı Hüseyin Hüsni 
Evkaf-ı hümayun nazırı Hami 

Ticaret ve zira ' at nezareti 
Orman müdiriyyet-i umumiyyesi 

1 117012 Yeni yürürlüğe giren Birinci sınıf evkaf 
müfettişleri talimatnamesi gereğince müfettişler 
için yeni kimlik belgeleri düzenlendiğine, kimlik 
belgesi bulunmayan şahısların yetkili olamayacak
larına dair. 

Miyah-ı vakfiyye kalemi müdiriyyet-i um[u]miyye
sıne 

Kalem-i mahsus 
1 30489 umumi 
3(?) husus! 

Ahiren mevkı ' -i mer ' iyyete vaz ' olınan birinci sınıf 
evkaf müfettişleri ta ' limatnamesi mucebince hey' et-i 
teftişiyyede müstahdem müfettişiere ism ve sıfat ve 
kıt 'a-i arazilerini havi zirinde makam-ı nezaret-i 
celile ile hey' et-i teftişiyye riyasetinün mühr-i res
ınisi mevzu' birer hüviyyet cüzdanı tevzi' idiimiş 
aldığından ba'd-ezin bu yolda cüzdanı harnil olma
yanlarun nezaret-i celile müfettişi nam ve sıfatıyla 
harekete salahiyyetleri olamayacağı ba emr-i ali-i 
nezaret-penahi tebliğ olınur. 

Fi 19 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]336 [ 1 9  Ekim 1 920] 

Evkaf-ı hümayun 
Kalem-i mahsus müdiriyyeti ( . . .  ) 

1 1171/1 Suyolculuk görevi ile ilgili yapılan yeni 
düzenlemelere dair. 

[Varak: ]  8 
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Re'sen: 6 

Mine' I -kadim cihet olarak tevdi' idilen suyolcılık 
vezaifi tevcih-i cihat nızamname-i cedidinün 
mevkı '- i  icraya vaz ' olmdığı 1329 senesinden berü 
vezaif-i mezkurenün tevcihinden sarf-ı nazarla ehli
ne tevdi'i suretiyle lfa itdirilmekde ve hıdmet 
mukabi l i  icab iden ma 'aş tahsis ve i 'ta idilmemekde 
bulındığına mebni hıdmet-i mezkurenün ragıbı azal
mış ve san 'at münkarız olarak iş naehil ler ellerinde 
kalmış ve muhassas vezaif-i cüz' iyyeleriyle çalışa
cak talib bulmamaması yüzünden hıdemat-ı mevcu
denün sülüsinden ziyadesi mönhall bulınmış oldı
ğından suyolları acınacak bir hale gelmişdür saye-i 
intizam-vaye-i cenab-ı nezaret-penahilerinde suyol
cılarına te'min-i ma 'işet idebilecek mikdarda ma'aş
lar tahsisiyle vezaifün ehillerine ifa itdirilmesi ve 
ta 'mir kab Gl itmeyecek bir hale gelen künklerün 
acilen demir borıya tahvili elzem olup haylice yekun 
teşkil idecek olan bu ma 'aş ve mesarifün tesviyesine 
halen imkan görilememekde aldığı cihetle esaslı bir 
teşkilatun vakt-i merhumnda icrası zaruri ise de su 
işlerinün şekl-i hazırıyla idare olmmasında da imkan 
mutasavver olmadığı muhat-ı i lm-i ali-i ne
zaret-penahileri buyurıldukda müdiriyyet-i aciza
neınce tensib olmacak mikdarda ücurat-ı maktu 'a- i  
şehriyye i le olsun mevakı ' -i mukteziyyede lüzumı 
kadar suyolcı ve bekci istihdamına ve mesarif-i 
cüz ' iyyenün der'akab virilmesine müsa'ade buyurıl
masını ve ücurat-ı ma 'ruzanun tebliğat-ı acizaneme 
müsteniden tahsisat-ı fevka'l-adeleriyle mah be mah 
merkez veznesince erbab-ı istihkaka tesviyesi içün 
hayrat-ı şerife müteferrikası tertibinden bu seneye 
mahsus olmak üzre dört yüz liranun şimdiden hal-i 
mevküfiyyete alınması ve mesarif-i zarüriyye içün 
şehri üç bin guruşun müdiriyyet-i acizanem nam ve 
hisabına olarak inşaat veznesine ta 'vizan ayruca 
i 'tası hususınun Muhasebat müdiriyyet-i umumiyye
sine emr ü haviHesini istirham iderörn ol babda emr 
ü ferman hazret-i men lehü ' l-emründür. 

Fı 1 6  Eylül sene 1 336 [ 1 6  Eylül 1920] 
Miyah-ı vakfiyye müdiri 
Abdülkerim 
Mucebince muhasebeye fi 1 6  minh 
Miyah: 78 
Muhasebe: 5626 
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1117112 Vakıf sular müdürlüğünce talep edilen 
avansın, daha önce suyolu masrafı için ayrılan pa
radan karşılanabileceğine ilişkin Evkaf nezeretin
den gönderilen yazı. 

Suyolları içün müteferrik mesarif-i zarı1riyyeye sarf 
idilmek üzre avans suretinde i 'tası ( . . .  ) bulınan üç 
bin guruşun mezkur su yollannun mesarif-i ta ' miriy
yesine sarf idilmek üzre avans suretinde derdest i ' ta 
olan kırk bin guruşluk avansdan sarf ve tesviye 
alınarak mahsub meyanında muhasebeye tevdl' i  
zımnında keyfiyyetün miyah-ı vakfiyye müdiriyye
tine havale buyurılınası mütevakkıf-ı ferman-ı sami
leridür ol babda ferman. 

Fı 20 Eylül sene [ 1 ] 336 [20 Eylül 1 920] 
Evkaf-ı hümayun nezareti 
Muhasebat müdir-i umumi'si 
Yusuf(?) Ziya 
Müdiriyyet-i muma ileyhaya fi 2 1  minh 

1 1/71/3 Vakif sular müdürlüğünün, iki bin kuruşa 
kadar olan suyolu tamir masrafını, Evkaf nezare
tinden izin almaksızın avans akçesinden karşılaya
bileceğine dair. 

Miyah 

Müdiriyyet-i acizanemün teşekküline kadar hey'et-i 
fenniyyece icra idiimiş olan su yollan ta ' miratma aid 
mesarifün makam-ı ali-i cenab-ı nezaret-penahilerin
den istihsal idiimiş olan müsa 'adeye müsteniden beş 
bin guruşa kadar olan aksarnı kable' l-istizan avans 
akçesinden te'diye alındığı anlaşılmış ise de bu 
müsa'ade hey' et-i mezkure riyasetine mahsus olup 
acizleri içün dahi başkaca me' zuniyyet istihsaline 
muhasebece lüzum gösterilmekde bulındığından 
ta ' mirat-ı cüz' iyye ve mesarif-i müteferrika ve 
zaruriyye içün kable' l-istizan avans akçesinden 
kaçar guruşun sarfına me' zun bulındığımun işaret-i 
aliyye-i asaf-ı ekremleriyle tevsik buyurıl ınası 
babında ferman hazret-i ve! i yyü ' 1 -e mrü n dür. 

Fı 5 Rebi 'u ' l-evvel sene [ 1 ]339 ve fi 1 6  Teşrin-i sani 
sene [ 1 ]336 [ 1 6  Kasım 1920] 

Miyah-ı vakfiyye müdiri 
Abdülkenın 
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işaret-i aliyye suretidür 
İki bin guruşa kadar mesarif-i cüz' iyyenün dağndan 
do ğrı ya sarfı münasibdür. 

11/7211 Vakıf sular müdürlüğünce yürütiilen iş
lerin çabuklaştırlması amacıyla Vakıf gelirleri ida
resinden iki memurun görevlendirilmesine dair. 

(kesik) 
335 

Vakf suları icarat-ı müeccelelerinün tahsili ferağ u 
intikal vukü 'ına ta ' lik alınmaksızın ashab-ı miyah
dan peyderpey tahsiline başlanılmadığı cihetle tah
kikatı esas ittihaz i dilerek mu 'ayene idilmekde bu
lınan senedat-ı hakaniyyenün ba'zı larında gün ile 
meşhud olan sehv ve noksanun tashih ve ikmaliyle 
bir vakfun hakkını diğerine geçürmemek velev 
sened-i hakani ile olsun icabsız süretde hukuk-ı 
vakfa ta 'arruz itdirmemekdeki !üzüm vareste-i arz u 
izah ise de müdiriyyet-i acizanemün bu babdaki is
ti ' lamları na der'akab tedkikat-ı kaydiyye icrasıyla 
cevablar yazmağa Kayd kaleminün meşgüliyyeti 
müsa ' id olmadığınun Akarat-ı vakfiyye idaresince 
muvakkaten(?) me' mGr idilüp bir dereceye kadar 
mu 'amelat-ı tasarrufiyyeye istinas hasıl itmiş olan 
iki efendi ma 'rifetiyle ma ' lGmat-ı matlGbenün i 'tası
na muvafakat alınacağı Defter-i hakani emaneti 
kuyud-ı tasarrufiyye müdiriyyetinden alınan 
müzekkire-i cevabiyyede bildirilmiş ve lede' l-hace 
refakatlerine me ' mGr virilmesi dahi mümkin 
bulınmış olmağla idare-i çakeranemce müdiriyyet-i 
mezkGreden taleb idilen ve idilecek olan ma'lGmat-ı 
kaydiyyenün ihracıyla ol babdaki müzekkireler ecvi
besinin me' mGrin-i muma ileyhim tarafından ihzar 
iditmesi suretiyle Kayd kalemine mu 'avenet itmeleri 
içün Akarat-ı vakfiyye müdiriyyetine ernr i ' tası 
vabeste-i ferman-ı samileridür ol babda emr ü 
ferman hazret-i veliyyü' l-ernründür. 

Fı l l  Teşrin-i sani sene 1 336 [ l l Kasım 1 920] 
Miyah-ı vakfiyye müdiri 
Abdülkerim 
Müdiriyyet-i muma ileyhaya fi minh 
Recai Beğefendi 'ye fi 1 6  minh 
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Mevzı1 ' - ı  bahs kaydlarun ihrikı iç ün kay d kalemine 
mu 'avenet itmeleri lüzı1mı me' mı1rin-i muma 
ileyhime tefhim idiimiş aldığınun beyanıyla miyah-ı 
vakfiyye müdiriyyetine tevdi ' kıl ındı . 

Fı 2 1  Teşrin-i sanı sene 1 336 [2 1 Kasım 1 920] 
İdare narnma 
Hüsni 

1117212 Evkaf-ı hümayunda görevli memur ve ka
tiplerin devamsızlıkları ile ilgili düzenlemeye dair. 

1 8  Temmuz sene [ 1 2]36 tarihinden Eylül sene 
[ 1 ]336 gayesine kadar geçen müddetde vazifeleri 
başında bulınmadukları hey' et-i teftlşiyye riyasetin
den bi ldirilen ketebenün bulınmadukları günlerde bir 
ma' zeretleri ya me' zı1niyyetleri olup olmadığı ai d 
oldukları dairelerden sorılarak bir kısmınun ma 'ze
retleri veya me' zı1niyyetleri olmadığı i ş 'ar kılınmış 
olmasına ve me' mı1rin ve ketebeden bila özr ve bila 
me' zı1niyyet sabahın mi' adından sonra mevkı '-i 
me' mı1riyyetlerine gelenler ya akşam vakt-i mu 'ay
yeninden evvel çıkanlar yahı1d evkat-ı iştigalde 
gaybı1bet idenler aldığı halde her üç ay zarfında 
birinci def'asında ihtarla iktifa olmarak ikincisinde 
bir günlük üçüncisinde üç günlük dördüncisinde 
rub '- ı  ma'aşınun kat ' ı  ve beşincisinde müsta'fi addi 
evvelce ba tezkire-i samiye tebliğ alınan irade-i 
seniyye-i cenab-ı padişahi iktiza-yı alisinden bulın
masına nazaran mı1ma ileyhim hakkında bu derecat 
me' mı1riyyet-i ilidesince vakt ü zemanıyla tatbik 
idilememiş ve bu da irade-i seniyye ahkamınun 
hangi dairece İcra idileceği bilinernemiş olmasından 
münba 'is bulunmış o ldığından bu def'alık mı1ma 
ileyhim hakkında ceza tertibinden sarf-ı nazarla 
ba 'd-ezin b ila özr ve b i la me' zun i yy et devam 
itmeyenler hakkında doğrudan doğruya dairelerince 
irade-i seniyyede musarrah derecat-ı cezanun 
bi ' l-istizan tatbiki ve li ecl i ' t-tescil me' mı1riyyet 
müdiriyyetine tebliği ve bunda terahi gösterecek 
devair müdiranınun mes ' ı11 tutulması ve keyfiyyet 
bu vech ile bilinmek ve muktezasınca hareket 
idilmek üzre şu 'abat-ı nezarete ma ' lı1mat i ' tası 
hakkındaki intihab-ı me' mı1rin encümeninün kararı 
fi 23 Teşrin-i sani sene [ 1 ]336 [23 Kasım 1920] 
tarihinde tasvib-i sami-i nezaret-penahiye iktiran 
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eylemişdür. 

Fl 27 Teşrin-i san! sene [ 1 ]336 [27 Kasım 1 920] 
Evkaf-ı hümayGn 
Me' mGrin müdiriyyeti 

1117213 Çelebioğlu Alaeddin mahallesindeki Alaca
hamam mutasarrıflarının Süleymaniye vakfına 
olan su borçlarının nasıl tahsil edileceğine ilişkin 
Şura-yı Evkaf kararının sureti. 

Nezaret-i evkaf-ı hümayun 
Şura kalemi 

108 umumi 

Çelebiağlı Alaeddln mahallesinde Marpuşcılar cad
desinde Sultan Mehmed Han hazretleri evkafından 
olan Alacahammam'a cari sekiz masura Kırkçeşme 
suyınun Sultan Süleyman Han hazretleri evkaf-ı 
şerifesinden muhassas aldığı dokuz [yüz] seksen beş 
tarihlü kayd defterinden anlaşılarak mütedahil üç 
yüz elli dört senelik icare-i müeccelenün baliğ aldığı 
sekiz yüz kırk dokuz l ira altmış guruş deynleri 
mukassatan sekiz ay zarfında te ' diye idecekleri 
hissedaran narnma ta 'klb-i  umG.r iden zat tarafından 
ta 'ahhüd idi imiş ve birinci taksit olarak yüz on lira 
teslim-i vezne idi imiş ise de ikinci ve üçünci 
taksitleri zernan-ı te 'diyeleri mürtir eylediği halde 
henüz virilmemiş ve celb olman mu 'akkib efendinün 
ifadesine nazaran ba 'de ma te ' diyat i crasına 
hissedarları muvafakatiarı munzamm olmadığı 
anlaşılarak suyun lüzG.m-ı kat ' ı  suyolcısına tenbih 
idi imiş aldığından bahisle mu ' arnele-i vakı 'ada 
muhtac-ı ıslah bir cihet bulınup bulınmadığınun 
ta ' yinine dair Miyah-ı vakfiyye müdlriyyetinün 
havale buyurılan müzekkiresi ve merbGtatı mütala 'a 
alındı bu misillü mahallere cari sularun nizamen 
mu ' accelatı bi ' 1- istifa tefvlzi ve mutasarrıflarına 
temessük veya sened-i hakani i ' ta kılındığı hakkında 
kana'at-bahş olmacak derecede vesaik-i Iazıme ve 
kuyud-ı mu ' tebereye dest-res olmamadığından bu 
babda suda ' ve ş ikayat te vali ey lemekde olmasına 
mebnl emsali hakkında da mabih i ' t-tatbik olacak bir 
karar ittihazına zernin olmak üzre keyfiyyet tahkik u 
tedklk idilerek hall ü hasm-i madde alıncaya değin 
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işbu harnınarn mutasarrıf-ı hazırlarınun mürisieri 
olan zevatun mebde' -i tasarrufları olan tarihden 
i ' tibaren mikdar-ı nizarniyi tecavüz itmernek şartıyla 
ecr-i misl alınmak ve ba 'dema içün de nizamen 
mu 'ayyen olan müeccelesi istifa idilmek münasib ve 
suyınun da devam ve cereyanı muvafık olacağı 
mütala 'a kılınmış ise de ol babda e mr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fi 1 2  Cemaziye' l -evvel sene 1 339 ve fi 22 KanOn-ı 
sani sene [ 1 ]337 [22 Ocak 192 1 ]  

ŞOra-yı evkaf reisi 

Kemal 

Miyah nurnrosı : 1 26 

1117311 Üsküdar 'daki Seyyid Hacı Kamil Mustafa 
Efendi zaviyesine bağlı Sinan Paşa vakfına ait bir 
masura suyun muaccele bedelinin Evkaf hazine
sinden, müeccelesinin ise zaviye vakfından öden
mesine dair . 

[Varak: ]  9 

Nezaret-i evkaf-ı hümayOn 
Şura-yı evkaf kalemi 
22 1 

Es-Seyyid el-Hacc Kamil Mustafa Efendi ibn-i 
es-Seyyid All vakfından Üsküdar'da kain Nakşiben
dl zaviyesine cereyan iden ve mutasarrıfı Hüsamed
dfn Ağa'nun bila veled vefatıyla mahlGI olan Sadr-ı 
a 'zam-ı esbak Fatih-i Yemen Sinan Paşa vakfından 
bir masura ma-i lezlzün beş yüz guruş mu 'accelesi 
lract ve masraf vechile hazinece ve bu müeccelesi de 
zaviye-i mezkı1re vakfınca tesviye alınarak devam-ı 
i salesine müsa 'ade buyurıldığı 8 Zi ' I -ka 'de sene 
1262 tarihli ilm ü haberden anlaşılmış ise de 
zaviyenün vakıfı Mustafa Efendi'nün vakfiyyesinde 
mezkOr olmayan su icaresinün işbu vakf hasılatından 
istifa idilmesinde isabet görilemediğinden bahisle 
Icabınun ta 'ylnine dair Miyah-ı vakfiyye müdlriyye-
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tinün havale buyurılan müzekkiresi ve merbôtatı 
mütala 'a ol ındı mevzfı '- ı  bahs olan icarenün virgü 
vesaire gibi tesviye idilecek deyn kabilinden oldığı 
cihetle vakfiyyede sarahate ihtiyac bulınmadığından 
zaviye vakfınun su isale idildiği müddetce icaresini 
su vakfına eda ve lfa eylemesi zarfiri ve tabi 'i bulın
dığı mütala'a kılınmağla ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 26 Cumade' l-fıla sene [ 1 ]339 ve fi 5 Şubat sene 
[ 1 ]337 [5 Şubat 1 92 1 ]  

Şura-yı evkaf reisi 
Kemal 

Miyah numrosı: 1 89 

1117312 Kullandıkları suyun tasarrufunu senetle is
patlayamayanların sularının kesilmesine; ait oldu
ğu vakfın ismi ve kira miktarı senedinde belirtil
meyen suların ise civarındaki suların ait olduğu 
vakfa kaydedilmesine dair Şura-yı evkaf kararının 
sureti. 

N ezaret-i evkaf-ı hümayfın 
Şura-yı evkaf 
302 

Tasarruflarını sened-i hakani ile isbat idemeyen ve 
vakfınun nev ' i  ve icarenün mikdan mübrez senedat-ı 
hakaniyede musarrah olmayan su sahibierinden ne 
suretle icare suretle icare tahakkuk itdirilerek istifa 
olmacağı ve aynı mevcfıd olmayan mesela Ahmed 
Ağa mektebi vakfından nısf masura su içün virilen 
sened ile tasarruf idilen seliitin-i izam hazeratı vakf
Iarına aid sularun devam ve isalesi caiz olup ola
mayacağı kesdirilemediğinden bahisle ta 'yin-i 
muktezasma dair Miyah-ı vakfiyye müdiriyyetinün 
havale buyurılan müzekkiresi mütala 'a o lındı . Su 
hakkında tasarruflarını isbat idemeyen kimselerün 
suları kat ' olmmak lazım gelüp vakfun nev ' i  ve 
icaresinün mikdan sened-i hakanilerinde münderic 
olmayan su mutasarrıflarından icare-i müeccelenün 
mikdan kanfınen mu 'ayyen olmasına mebni ol 
vechile icare ahzı ve suyun cari bulındığı mahallün 

s ı 

1 117312 
b����� � 

·-d..J.�Jr�;:.. 



52 

11/73/3 

V AKIF SU DEFrERLERi 1 SUYOLCU DEFrERLERi 

civarındaki sular hangi vakfdan ise bi ' t-tahkik o 
vakfa tashih-i kaydı ve şimdiye kadar mevküf sular 
meyanında ismieri mezkur olmayan vakıfın 
esamısıne muzaf sular hakkındaki senedat-ı 
hakaniye usGlen bi ' l-muhakeme hilafı sabit olarak 
ibtal idilmedükce anlar hakkında mu 'amele yapıla
mayacağı tabi '! aldığından ve bu müddetde suyun 
k e ma kan cereyan i tmesi lazım geleceği mütala' a 
kılınmış olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i 
men lehü' 1-emründür. 

Fı 27 Cemaziye' l-evvel sene [ 1 ]339 ve fi 6 Şubat 
sene [ 1 ]337 [6 Şubat 1 92 1 ]  

Şura-yı evkaf reisi 

Kemal 

Miyah mumrosı : 1 90 

1 1/7313 Cerrahpaşa 'daki Behiye Hanım vakfına ait 
çeşmenin tamir masrafının, vakfiyede yer almama
sına rağmen mütevelli tarafından karşılanmasının 
lüzumunu bildiren Şura-yı evkaf kararının sureti. 

Şura-yı evkaf kalemi 

Aded: 328 

Cerrah Paşa'da Canbaziyye cami ' -i şerlfi ittisalinde 
Behiyye Hanım vakfından olan çeşme suyınun şart-ı 
vakıf dairesinde akmamakda oldığına nazaran bu 
çeşmeye mevküf nakdün nemasından mütevelllce 
te'diyat icrası muslb olup olmayacağınun ta'yini 
hakkında Miyah-ı vakfiyye müdlriyyetinden 
bi ' t-takdim havale buyurılan evrak ve lede' t-tevdi' 
Nüküd-ı mevküfe ve Kuyud-ı vakfiyye müdiriyyet
lerinden yazılan derkenarlar ve merbut cedvel mü
tala'a olındı . Kuyud-ı vakfiyye müdiriyyetinden 
muhrec kaydda galle-i vakfun mutasamfı mu 'ayyen 
olup mezkur çeşmenün ancak suyolcısına şehriyye 
yiğirmişer guruşdan senevi iki yüz kırk guruşun 
i ' tası musarrah oldığına nazaran hilaf-ı şart-ı vakıf 
çeşmenün mesarif-i ta 'miriyye ve termimiyyesine 
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galle-i mezkfireden bir şey sarf olmamamak tabi'i ve 
şu hale göre mütevellice te'diyat icrası zarfiri bulın
mış olmağla ol babda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-ernründür. 

Fi 4 Cemaziye' l-ahire sene 1 339 ve fi 1 2  Şubat sene 
[ 1 ] 337 [ 1 2  Şubat 1 92 1 ]  

Şura-yı evkaf reisi 

Kemal 

Miyah nurnrosı : 225 

1 117411 Belediye ve Su nezaretine gönderilen evra
ka bir kuruşluk Hicaz pulu yapıştırılmasının yeterli 
olacağını bildiren karara dair. 

Nezaret-i evkaf-ı hümayfin 

Kalem-i mahsus 

1 32035 umumi 
1 husfisi 

Miyah-ı vakfiyye müdiriyyetine: 
Şehremaneti ile nezarete irsal ve resm-i tamgası ifa 
idiimiş olan tahriratlarda telefon hisabatım mübey
yin olmak üzre rabt idilen bordorolara bir aded 
Hicaz pulı ilsak idiimiş oldığı halde merbfitatun her 
birisine ayrı ayrı Hicaz pulı i lsakı lazım geleceği 
beyamy la evrakun i 'ade kılınmış oldığı Telefon 
şirketi müdiriyyet-i umfimiyyesinden i ' ta kılınan 7 
Şubat sene 1 337 tarihli arz-ı halde beyan alınarak 
işbu mu 'amelenün tashihi istid ' a  idiimiş ve 
müsted 'ayata rabtan devair-i resmiyyeye i ' ta o lınan 
evrak her kaç adedden ibaret bulınursa bulınsun 
bunlardan yalnız birine bir guruşluk Hicaz ilm ü 
haberi ilsakı kifayet ideceği 1 6  Teşrin-i evvel sene 
1 332 tarihli buyurı ldı-ı sami ile mübelliğ Şura-yı 
devlet kararında gösterilmiş olmasına binaen şirket-i 
mezkfirece arz-ı hal merbfitatına bir guruşluk Hicaz 
ilm ü haberinün i lsak idildiği beyan alınmasına göre 
bunlarun kabUl ve m ev kı ' -i mu ' ameleye vaz ' 
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olmması muktezi idüğinün icab idenlere tebliği 
Maliyye nezaret-i celilesinden izbar kılınmış 
olmağla ba emr-i nezaret-penahi ta ' mimen tebliğ-i 
keyfiyyet olınur efendüm. 

3 Mart sene 1 337 [3 Mart 1 92 1 ]  

1 117412 Hukuk müşavirliği memurluğunun, Vakıf 
sular müdürlüğü tarafından sevkedilen dava evra
kının eksiksiz bir şekilde hazırlanması yönündeki 
talebine dair. 

Kalem-i mahsus numro 

4 husüsi 

Miyah-ı vakfiyye müdiriyyet-i behiyyesine: 
Bera-yı da'va Hukük müşavirliği me' müriyyet-i 
behiyyesine tevdi' o lınan evrak-ı da 'van un ekserisi 
da 'va ikamesine muktezi müstenidat ve vesaikden 
ari bulındığı gibi ba'zılarında da müdde 'a bihün ( . . .  ) 
ve müdde 'a aleyhün ikametgahları nama '!Cim 
olmasından ve ba ' zı sirkat işlerinde de mal-ı mesrü
kun cinsi ve kıymetleri gösterilmemesinden vesaire
den dolayı derhal mehakime sevk olınamamakda 
oldığı gibi ikmal-i nevakısı zımnında devair-i aide
siyle bir takım muhaberata mecbüriyyet hasıl olmak
da olup halbuki bu işlere(?) aylar hatta senelerce 
cevab virilmemesi ekser de 'aviyi ve ez cümle ceza 
da'valarını mürür-ı zemana uğramak tehlükesine 
ma'rüz bırakarak bi ' n-netice hukük-ı vakfun zıya'ı
na sebeb teşkil idecek bu gibi evrak-ı de 'avlnün 
tedkikatıyla tezahür itdiği(?) tesri' ve ta 'k Tb-i 
de 'aviye me' mür İsma'll S ıdkT Beğefendi tarafından 
der-miyan kılınınasma binaen ba 'd-ezin müşavirlik 
me' müriyyet-i behiyyesine tevdi' olmacak evrak-ı 
de 'avinün salifü 'z-zikr nekaisden ari olarak tanzim 
ve tevdi' iyle beraber istlzahı havl müşavirlikden 
yazılan müzekkirelerinün de te'kide hacet bırakı l
maksızın sual olınan husüsatun cevabiarını ihtiva 
itmek suretiyle müddet-i kallle zarfında bila teehhür 
i ' tası lüzümı ba emr-i ali-i nezaret-penahi ta 'mimen 
tebliğ olınur efendüm. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Fı 1 9  Mart sene 1 337 [ 1 9  Mart 1 92 1 ]  

Kalem-i mahsus müdiri 

Mehmed Müfid 

1117413 Sularını vakfa devretmeyen su maliklerinin 
bu iş için zorlanamayacaklarını bildiren Şura-yı 
evkaf kararının sureti. 

Nezaret-i evkaf-ı hümayun 
Şura-yı evkaf 
2742 

Miyah-ı vakfiyye 
775 

[Derkenar] Mülk sular hakkında Şura-yı evkaf 
kararı . 

Mikdan pek mahdud olup öteden beri mülk olarak 
isale idilmekde olan miyahun canib-i vakfa(?) 
tevdi ' i  zımnında Miyah-ı vakfiyye müdir-i sabıkı 
zernanında vukü 'a  getirilen keşfinden bi' l-bahs 
ba 'dehı1 zuhur idecek mülk sular hakkında ne gibi 
mu 'amele ifa olmacağı istizanını havi Hey' et-i fen
niyye müdiriyyetinden bi ' t-takdim havale buyurılan 
müzekkire okundı miyah-ı mezkure sahibieri tarafın
dan bi ' t-tav ' ve' r-rıza vakfa terk ve teberru ' olmma
dığı suretde ce br cereyan idemeyeceğinden ala hali hi 
ibkiUarı muvafık olacağı tezekkür kılındı ol babda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 5 Muharrem sene [ 13 ]34 ve fi 8 Eylül sene [ 1 ]337 
[8 Eylül 1 92 1 ]  

Şura-yı evkaf reisi 
Kemal 

Mucebince fi sene minh 
(silik) 
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12-11111 

12-11112 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

12-11111 Koca Mustafa paşa vakfından ücretini 
almak üzere suyolcu olan Mehmet Raşit'in 
ihtiyarlığı nedeniyle, suyolculuk görevinin Hemmet 
Haliye 'ye bırakıldığı hususund be rat düzen
lenmesine dair. 

Merbutan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a 
berilt-ı alide (kesik) servi nezdinde vakı ' vezlr-i 
a 'zam-ı es bak müteveffa Koca Mustafa [Paşa cami '
i ]  şerif ve zaviye-i latif ve imareti evkafından almak 
üzre yevml beş akçe vazife ile ve suyolcılık cihetine 
mutasarrıf olan Mehmed Raşid bin Ahmed'ün mü
sinn ve ihtiyar ve alli vücud olup hıdmet-i mezkure
nün ru' yet ve idaresine gayr-ı muktedir aldığından 
vazife-i mezkur ile suyolcı l ık-ı mezkur cihetini bi ' z
zat hüsn-i rızasıyla suyolcı esnafından meclisince li
yakati zahlr olan Mehmed Halife ibn-i All Şükri'ye 
ferağ u kasr-ı yed itmiş ol vechile cihet-i mezkur ta
rih-i merkürnda kasr-ı yedinden muma ileyh Meh
med Halife'nün uhdesine tevclh buyurılarak nizam-ı 
müstahsenesi derciyle Icab iden berilt-ı alişanun i ' ta 
ve ihsan buyurılınası babında. 

Fi 1 7  Zi ' l-ka'de sene [ 1 2]88  [27 Ocak 1 872] 

12-11112 İstanbul Şekermini'de Sultan Mustafa 
Ham vakfından ücretini almak üzere suyolcu olan 
Mahmut Raşit'in ihtiyarlığı nedeniyle suyolculuk 
görevini rızasıyla Mehmet Halife 'ye ferağ ettiğine 
dair. 

[Derkenar] Bu dahi dahildür. 
Merbutan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a 
berat-ı alişanda muharrer istanbul'da Şehremini (ke
sik) kain Mi 'mar Acem cami ' -i şerifinde vakı ' mer
hum ve mağfOrun leh Sultan Mustafa Han (kesik) 
merhum ve mağfOrun leha Emine Sultan tabet seraha 
evkafından almak üzre yevml iki akçe (kesik) ile 
suyolcılığı cihetine mutasarrıf olan Mahmud Raşid 
bin Ahmed'ün müsinn ü ihtiyar ve alli vücGd olup 
hıdmet-i mezkGrenün ru ' yet ve idaresine gayr-ı mu
kayyed aldığından (kesik) mezkGr ile suyolcı l ık-ı 
mezkGr cihetini bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla suyolcı es
nilfından meclisce liyakati zahir olan Mehmed Hall
fe ibn-i All Şükri'ye ferağ. 

Fi 1 7  Zi ' l -ka 'de sene [ 1 2]88  [27 Ocak 1 872] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

12-1/113 Sultan Mahmut bendi suyundan yarım 
masura suya mutasarr�f olan Eftinün Hanım 'ın, 
tasarrufundaki suyu Karmele 'ye ferağ ettiğine da
ir. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan te
messükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Sani hazretlerinün ihyasına muvaffak [oldu]
kları Bend-i cedidleri ma-i tezizinden nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Barutcıbaşızade izzetlü 
Arakil [Be]ğ (?) zevcesi Eftinün Hanım bint-i Men
nak ber veeh-i muharrer mutasarrıfe aldığı nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkürı rızasıyla teb 'a-i Devlet-i 
aliyyeden ve Latin milletinden tüccar Banolaki zev
cesi Karınele bint-i Viniço nam hatfina (kesik) ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i le
ziz-i mezkfır mecra-yı kadimi olan Beğoğlı'nda Ağa 
cami ' -i şerifi (kesik)sında kain yüz yiğirmi sekiz 
numro ile murakkam haneye kema kan cereyan it
rnek üzre zimmet ve tasarrufında [mez]bfıre (?) Kar
mela'nun uhdesinde kayd ila ahirihi. 

Fi 2 1  Za sene 88 [] 

12-11114 Kırkçeşme suyundan yarım masura muta
sarrif olan Abdulkadır Efendi'nin suyunun 3000 

kuruş muaccele ile Sayife Hanım 'a ferağ ettiğine 
dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan adn-i aşiyan Gazi 
Sultan Ahmed Han-ı Evvel tabe serahu hazretleri ev
kafından Kırkçeşme ma-i tezizinden nısf masura ma
i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid el-Hacc Abdulka
dir Efendi ibn-i es-Seyyid Abdülvehhab ( . . .  ) ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf aldığı ma-i leziz-i mez
kfırı mahallesi canibinden (?) varid olup nezd-i aci
zide mahffız ilm ü haber mücebince halilesi Safiyye 
Hanım ibnet-i Mehmed Ragıb'a üç bin guruş mu 'ac
cele ile kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vech
ile (silik) masura ma-i leziz-i mezkfır mecra-yı kadi
mi olan Cebe Ali dahilindeki Üskübli kurbında Şeyh 
Muhyiddin (kesik) mahallesinde vakı ' Horasancı yo
kuşında iki numro ile murakkam menziline kema 
kan cereyan itmek üzre defter ve vakf-ı şerifde mG
ma ileyha Safiyye Hanım'un uhdesinde kayd ila ahi
rihi. 

Fi 24 Za sene [ 1 2]88  [3 Şubat 1 872] 
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12-11114 
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12-1/2a/1 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

12-1/2a/1 Halkalı suyundan Sultan Bayezid cadde
si Irgatparazı yakınındaki konağa bağlı suya muta
sarrıf olan Mehmet Rıfat beyin vefatıyla suyun ay
nı konağa cari olmak üzere bir kısmının Mustafa 
Naili Paşa 'ya, bir kısmının da Mislicihan hanıma 
ferağına dair. 

(kesik) kılınan temmessükde muharrer Çağaizade 
Rüstem Paşa vakfından ve vakf-ı ahardan Mehmed 
(kesik) Sultan Bayezid caddesinde Irgadbazarı 
kurbında yüz on beş numro ile murakkam bir bab 
konak derunında cari cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Sani vakfından bir masura Halkalı ma-i lezlzi 
müstakıllen ve Sadr-ı a ' zam-ı es bak merhum Köprili 
Mehmed Paşa vakfından nısf masura ma-i lezlzün 
dahi yedi buçuk hisse i 'tibarıyla altı buçuk hissesi 
Nevres Hanım bint-i Abdullah ve bir hissesine Meh
med Rif'at Beğ ibn-i merhum es-Seyyid Abdurrah
man Nafiz Paşa'nun uhdelerinde aldığı halde muma 
ileyh Mehmed Rif'at Beğ fevt olup mezkur bir hisse 
ma-i leziz keblre kerimesi Neslbe Hanım'a ba'de' l
intikal konağ-ı mezkurun hln-i ferağında muma 
ileyha Nevres Hanım bi zatiha ve muma ileyha 
Nesibe Hanım tarafından Hacı Hurşld Ağa ibn-i Ab
dullah ve Mehmed Efendi ibn-i Abdi şehadetleriyle 
mektubi-i maliye hulefasından Aziz Beğ ibn-i 
Ahmed bi ' l-vekale ma-i lezlz-i mezkurı Senedat o
dası canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfGz o
lan memhur mezkure mucebince fi 9 Rebl 'u ' l-ahir 
sene [ 1 ]286 ve fi 7 Temmuz sene [ 1 ]285 tarihlerinde 
dört hisse i ' tibarıyla üç hissesi übbehetlü devletlü 
Mustafa Naili Paşa hazretlerine ve bir hissesi hallle-i 
muhteremeleri iffetlü Mislicihan Hanım'a ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i lezlz-i mezkurı 
mecra-yı kadimi olan konağ-ı mezkura kema kan ce
reyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde ber minval-i 
muharrer müşarun ileyh Mustafa Naill Paşa hazretle
riyle halile-i muhteremeleri iffetlü Mislicihan Ha
nım'un uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı 26 Şevval sene [ 1 2]88  [7 Ocak 1 872] 

12-112a/2 Kanlıcak köyü Anadoluhisarı Caddesin
de bulunan köşke bağlı suya mutasarrıf olan 
Vecihi Paşa 'nın vefatiyla suyunun mirasçıZara in
tikaline dair. 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer sİpahiler ağası Mehmed Emin Ağa 
vakfından Kanlıcak karyesinde Anadolıhisan cadde
sinde vakı ' yüz on bir numrolu bir bab köşk ve bağ
çe ve tarla ve müştemilat-ı saireye ve Hanım Hatlin 
vakfından Mirabad öninde vakı ' çeşmenün yollarını 
ta 'mir i tmek üzre yine vakf-ı mezbGrdan derGnlarına 
cari ma-i lezize mutasarrıf olan devletlü Vecihi Pa
şa'nun vefatı vuku ' ıyla altı nefer eviad-ı kebirinden 
intikale rağbet iden ancak iki neferi müderrisin-i ki
ramdan mekremetlü Rıza Beğ ve iffetlü Ayişe Ha
nım'un hisseleri uhdelerine ba 'de ' l - intikal mGma 
ileyh Rıza'nun tarafından devletlü Kemal Paşa haz
retlerinün teb 'asından Osman Ağa ibn-i Ali ve Dur
muş ve Topçıoğlı Mehmed Ağa ibn-i Mehmed şeha
detleriyle ahara ferağa vekaleti sabit olan Yorgancı 
el-Hacc Kamil Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed Emin 
hisse-i mezkfirı bi ' l-vekale Senedat odası canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffiz olan mernhfir 
müzekkire mficebince hissedarı ve hemşiresi mfima 
ileyha Ayişe Hanım'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmiş isede ancak buçuk ma-i mezkfirun (silik) leffen 
mikdarını katması ve vakfı (silik) sGretde mastur 
aldığı ma 'I um olmadığından mahalline me' mGr-ı 
mahsus irsaliyle bi ' l-mu 'ayene ma-i leziz-i mezkfi
run menba 'ı Kanlıca karyesi civarında müteveffa 
Tahsin Beğ mer'ası derlinında olup menba ' ı  (silik) 
Selanik valisi devletlü İsma 'il Paşa hazretlerinün 
bağı derfinıyla Kurbalıhavz nezdinden Körfez taksi
mine cari olan sudan bir masura suyı aldığı 
suyolcılık tarafından ihbar ve ifade kılınmış ve bu 
takdirce ve bu takdirce ma-i lezizün mahzfir ve 
mazarratdan salim aldığı tebeyyün itmiş olmağla bu 
sGretde bir masura ma-i leziz-i mezkGr altı hisse 
i ' tibarıyla dört hissesin ün sen ün ilerüde ibka alın
masında işbu temessükden ibraz başkaca temessük 
i ' ta olmmak üzre salifü' z-zikr ve iki hissen ün bir 
hissesi intikiilen (silik) Ayişe Hanım'un pederinden 
müntakıll kendü bir hissesiyle beraber iki hissesi 
mfima ileyha Ayişe Hanım'un defter-i vakf-ı şerifün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 28 Za sene [ 1 2]88  [7 Şubat 1 872] 

12-J/2a/3 Mihrişah VaZide Sultan suyundan Beşiktaş 
Sinan Paşa Mahallesi Serencebey yokuşundaki kona
ğa bağlı suyun mutasarrıfı olan İbrahim Nihat 
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12-1!2a/3 

12-1/2b/l 

VAKIF SU DEFTERLERİ 1 SUYOLCU DEFTERLERİ 

Bey'in, suyu evle birlikte kendi rısasıyla Şerife Ayşe 
hanıma ferağ ettiğine dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhGme ve mağfGrun lehil. Mihri
şah Valide Sultan tabet seraha hazretleri evkaf-ı şeri
feleri ma-i tezizinden Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atık 
mahallesinde Serencebeğ yokışında yiğirmi dört 
numro ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab menzil derunına car1 nısf masura ma-i tezize 
mutasarnf olan izzetlü İbrahim Nihad Beğ ibn-i Ali 
ma-i leziz-i mezkurı cari oldığı menzil ile beraber 
hüsn-i rızasıyla Senedat odası canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahf(iz olan memhur müzekkire 
mucebince Muzıka-i hümayGn hastahane müdiri İz
zet Efendi halilesi Şerife Ayişe Hanım bint-i Os
man'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
muma ileyha Şerife Ayişe Hanım'un uhdesinde kayd 
ila ahirihi. 

Fı 1 6  Z sene [ 1 2]88  []  

12-1/2b/l Ücretini Mihrişah VaZide Sultan vakfın
dan almak üzere rah-i abi olan Yusuf Halife'nin 
bu görevini kendi rısasıyla, suyolcu esnafından 
Ustad Sava 'yaferağ ettiğine dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan iki kı t ' a  
beriit-ı alide muharrer merhume Mihrişah Valide 
Sultan cami ' -i şerifi ve türbe ve imareti vakfından 
almak üzre yevmi bir buçuk ve şehriye yedi buçuk 
akçe ile rub '  hisse rah-ı abi-i kışlağ-ı humbaracıyan 
ve lağmcıyan ve çeşmeha-i seliise ve harnınarn ve 
mahall-i sairde ve yine vakf-ı mezburdan almak üzre 
yevmi bir ve şehriye yedi buçuk akçe ile rub ' hisse 
gulam-ı miftah ve şiikird-i rah-ı abi cihetlerine mu
tasarnf olan Yusuf Halife ibn-i İbrahim ber veeh-i 
muharrer mutasarnf oldığı vazife-i mezkGr ile su
yolcılık-ı mezkGr cihetlerini bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla 
suyolcı esnafından olup ve henüz hıdmet-i mez
kurede müstahdem müştereki Ustad Sava'ya ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile vazaif-i mezkur ile ci
hat-ı mezkGre merküm Yusuf Halife'nün ferağ u 
kasr-ı yedinden merküm Usta Sava'nun uhdesine 
tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle i-



İSTANBUL SU KÜLLİ Y  A Tl 

cabınca bu berat-ı allşan un tastır ve i ' ta buyurılınası 
babında ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fi 1 6  Zi' l-hicce sene [ 1 2]88  [25 Şubat 1 872] 

12-112b/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Aksaray civarında Murat Paşa Mahallesinde Ker
piş sokağındaki konağa bağlı suya mutasarrif olan 
Tosyevi Osman Efendi'nin, suyu konakla birlikte 
Fındıklılı Ali Raza efendi 'ye ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Salih Efendi yediyle Senedat odası nda 
Cemal Efendi 'ye gönderilmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri
nün evkaf-ı şerHeleri ma-i lezizinden Aksaray civa
rında Murad Paşa mahallesinde Kerpiş zakağında 
otuz bir nurnro ile murakkam evkaf-ı saire musakka
fatından bir bab konak derunına cari nısf masura ma
i lezize mutasarrıf olan Hayriyye tüccarından Tos
yevi Osman (?) Efendi ibn-i Hacı Hüseyin ma-i 
mezkurı cari oldığı konağ-ı mezkur ile beraber rıza
sıyla Senedat odası canibinden varid olup nezd-i aci
zide (silik) memhı1r müzekkire mucebince asakir-i 
şahane zabİtanından Fındıklı l ı  Ali Rıza Efendi ibn-i 
İbrahim'e kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı ka
dimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde muma ileyh Rıza Efendi'nün uhdesinde kayd 
ila ahirihi. 

Fi 1 6  (boş) sene [ 1 2]88  

12-112b/3 Sultan Mahmut Han suyundan yarım 
masura suya mutasarrıf olanlardan vefat edenlerin 
hisselerinin intikaline ve satılmasına dair. 

[Derkenar] Açıkdan başka kağıda müsvedde olarak 
alınmış olup Zi ' 1-hicce tobrasına vaz ' olınmışdur. 

Fi sene [ 1 2]88  

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazretlerinün 
valideleri ma-i lezizinden nısf masura ma-i lezize 
intikalen mutasarrıf olan İzzet Sabit ve Şemseddin 
Naşid ve Ahmed Harndi ve Hadice Şefika hanım
lardan muma ileyha Hadice Şefika Hanım bila veled 
müteveffiye olup ma-i mezkur sekiz hisse i ' tibarıyla 

61  

12-1/2b/2 



62 

12-1/2b/3 

12-1/3all 

V AKIF SU D EFI'ERLERİ 1 SUYOLCU D EFI'ERLERİ 

iki hissesi memlı1 ve canib-i vakf-ı şerife aid aldığın
dan hisse-i münhal-i mezkı1rları canib-i mahlOlatın
dan tesviyesi lazım geleceği misillü ancak eviad-ı 
ınılma ileyhimden muahharan İzzet Sabit Efendi da
hi fevt olup hisse-i şayi ' ası iki nefer eviadı Ahmed 
Cemal Beğ ile kerimesi Hadice Adeviyye Hanım'a 
intikal i tmiş aldığından bu sonradan ikişer hissesi 
ınılma ileyhima Ahmed Harndi ve Şemseddin Na
şid'ün ve birer hisseden iki hissesi dahi eviad-ı mü
ma ileyhimadan Ahmed Cemal Beğ ile Hadice 
Adviye Hanım ınılma ileyh Şemseddin Naşid Efendi 
ile Adviye Hanım tarafından Taksim bölükbaşıların
dan Mustafa Ağa ibn-i All ve köşkün Bekcisi Meh
med Ağa bin Hasan ihbarlarıyla ferağa vekilleri 
ınılma ileyh Ahmed Harndi Efendi bi ' l-vekale ve 
kendi hissesi bi ' l-asale ve ınılma ileyh Ahmed Ce
mal Beğ hissesi kezalik bi ' z-zat hüsn-i rızalarıyla 
Galatasarayı karşusında ve Cadde-i kebir 'de bi ' l
ahere hanesinde cereyan itmek üzre teb 'a-i Devlet-i 
aliyyeden manifatura tüccarı Sıvacıoğlı Tokori ve
led-i Yorgi'ye kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediği. 

12-1/3all Fatih Sultan Mehmet Vakfı suyundan 
Sultan Selim yakınlarında Çeraği Hamza mahal
lesinde Said Çavuş tekkesi sokağındaki eve bağlı 
olan suyun mutasarrıfı Hafız Mehmet Paşa 'nın ve
fatıyla, suyun ve konağın çocuklarına intikaline ve 
onlar tarafından da Mısır Kahire kadısı Mehmet 
AfifEfendi 'ye ferağına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan cennet
mekan Fatih Sultan Mehmed Han tabe serahu haz
retlerinün evkaf-ı şerifleri ma-i lezizinden Sultan Se
lim kurbında Çeraği Hamza mahallesinde Sa 'id Ça
vı1ş tekyesi zakağında yiğirmi nurmoda murakkam 
evkaf-ı saireden olan bir bab menzil-i kebir derı1nına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Şeyhü ' l
harem Hafız Mehmed Paşa vefat idüp ma-i mezkCır 
cari oldığı konak ile beraber kebir mahdCımları Os
man Hakkı ve Sa'deddin beğler ile kebire kerimeleri 
Emine ve Saliha hanımlar ve sağır mahdı1mları İhsan 
ve Ali Rıza beğlere ba'de ' l-intikal sağiranun ba hüc
cet-i şer' iyye vasileri Zenci Nedim Ağa ibn-i Abdul
lah sağiranun hisselerini bi ' l-vesaye ve kebir-i mu
ma ileyh Osman Hakkı Beğ bi ' l-asale ve mCıma 
ileyh Sa 'adeddin Beğ tarafından ba hüccet vekili 
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arnmizadesi Daru' ş-şura-yı askeri yaverlerinden 
Ebubekir Beğ ibn-i Süleyman Bahri Paşa bi ' l-vekale 
ve Saliha Hanım tarafından kezalik ba hüccet vekili 
Mahkeme-i Teftiş mümeyyiz-i evveli faziletlü el
Hacc İsmet Efendi (silik) bi ' l -vekale muma ileyh 
Emine Hanım (silik) mahdum-ı alileri mevali-i i
zamdan esbak Mısr-ı Kahire kadisı faziletlü es
Seyyid Mehmed Afif Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh es-Seyyid 
Mehmed Afif Efendi 'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 25 Ca sene [ 1 2]88  [ l l  Ağustos 1 87 1 ]  

12-1/Ja/2 Haseki Paşa Ahmet Efendi Vakfı 'ndan 
Yenibahçe yakınlannda Suhte Sinan Mahallesinde 
Halıcılar caddesindeki arsaya bağlı olan yarım ma
s ura suyun üçtebir hissesine sahip olan Fatıma
tü 'z-zehra Hanım 'ın suyunun diğer hissedar Ah
met Şükrü Efendi 'ye ferağına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Haseki Paşa el-Hacc Ahmed Efendi 
vakfından Yenibağçe kurbında Suhte Sinan mahalle
sinde Halıcılar caddesinde iki nurnroda murakkam 
bir bab arsa derunında cari nısf masura ma-i lezizün 
sülüs hissesine mutasarrıf olan Fatıma tü ' z-zehra Ha
nım bint-i el-Hacc Davud Efendi tarafından teb 'adan 
Hacı Mehmed Ağa ibn-i Abdurrahman ve yine 
teb 'adan Salih Ağa ibn-i Ali şehadetleriyle ferağa 
vekili zevci Ahmed Tevfik Efendi ibn-i Mehmed 
Emin Efendi bi ' l-vekale rızasıyla Senedat odası ca
nibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan 
memhur müzekkire mucebince diğer sülüsan hisse
sine mutasarrıf olan hala Evkaf-ı hümayuna müfettiş 
faziletlü es-Seyyid el-Hacc Mehmed Tevfik Efendi 
hazretleri ibni ' l-merhum el-Hacc Ahmed Şükri E
fendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec
hile sülüs hisse-i mezkur muma ileyh es-Seyyid el
Hacc Mehmed Tevfik Efendi hazretlerinün uhdeleri
ne kayd ila ahirihi. 

Fi 26 Muharrem sene [ 1 2]88  [ 1 6  Nisan 1 87 1 ]  

12-1/Ja/3 Sultan Bayezid Han Vakfından İstanbul'da 
Mimar Şecaaddin mahallesinde Sultan Selim cadde
sindeki hana bağlı suya mutasarrıf olan Ahmet E-
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fendi 'nin suyunu, aynı yere cari olmak üzere eşi 
Şerife Zekiye Hanım 'aferağına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı 
Veli vakfından olup İstanbul'da Mi 'mar Şüca'eddin 
mahallesinde Sultan Selim caddesinde kırk beş 
numro ile murakkam bir bab han derGnına cari bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan duhan tücca
rından el-Hacc Ahmed Efendi ibn-i Ömer ma-i leziz
i mezkGrı mahall-i kadimine cereyan itmek üzre rı
zasıyla Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan memhGr müzekkire mGcebince 
zevcesi Şer]:fe Zekiyye Hanım bint-i Ali'ye on beş 
bin guruşa kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile bir masura ma-i leziz-i mezkGr defter-i vakf
ı şerifde mGma ileyha Şerife Zekiyye Hanım'un uh
desine kayd ila ahirihi. 

Fi 6 Muharrem sene [ 1 2]88  [27 Mart 1 87 1 ]  

12-1/3a/4 Sultan Mehmet Han Vakfı 'ndan Sultan 
Selim yakınlarında Mimar Şeccaddin mahallesinde 
Sultan Selim caddesindeki eve bağlı olan suyun 
mutasarrıfı olan Ahmet Emin Efendi 'nin suyunun 
üçte bir hissesini eşine, üçte bir hissesini Salih Ca
nip Efendi 'ye ferağına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Ebu ' 1-feth Sul tan 
Mehmed Han-ı Gazi tabe serahu hazretleri vakfın
dan olup Sultan Selim kurbında Mi ' mar Şüca'addin 
mahallesinde Sultan Selim caddesinde kırk beş 
numro ile murakkam vakf-ı ahardan bir bab menzil 
derGnına cari olup ma-i leziz-i mezkGra mutasarrıf 
olan duhan tüccarından el-Hacc Ahmed Efendi ibn-i 
Ömer ma-i mezkı1rı mahall-i kadimine cereyan it
rnek üzre üç hisse i ' tibarıyla bir hissesini uhdesinde 
bi ' l-ibka ma 'ada bir hissesini zevcesi Şerife Zekiyye 
Hanım bint-i Ali'ye ve diğer bir hissesini dahi hafidi 
Salih Canib Efendi ibn-i el-Hacc Hüseyin'e on bin 
guruşa kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkı1run birer hisseden iki his
sesi ınılma ileyha Şerife Zekiyye Hanım ile mGma 
ileyh Salih Canib Efendi'nün defter-i vakf-ı şerifde 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 6 Muharrem sene [ 1 2]88  [27 Mart 1 87 1 ]  
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12-1/Jb/1 Atik İbrahim Paşa Vakfı 'ndan Davut Pa
şa yakınlarında Bayezit mahallesinde Cavuşzade 
camii sokağındaki eve bağlı olan suyun mutasarnfı 
Hacı İbrahim Ağa 'nın suyunu evle birlikte Bezmi 
Hanımefendi 'ye ferağına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Atik İbrahim Paşa vakfından Davı1d 
Paşa kurbında Bayezid (kesik) mahallesinde Çavı1ş
zade cami ' -i şerifi zakağında üçünci nurnro ile mu
rakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab menzil 
derı1nına cari nısf masura (kesik) mutasarrıf olan 
(kesik) izam imaret (kesik) teftiş me' mı1rı (kesik) 
Hacı İbrahim Ağa (kesik) Salih ma-i mezkı1rı (kesik) 
cari aldığı menzil-i mezkı1r ile beraber hüsn-i rıza
sıyla Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire mı1cebince 
saray-ı hümayı1ndan muhrec iffetlü Bezmi Hanım
efendi bint-i Abdullah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezkı1r 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyha Bezmi Hanım
efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 22 L sene [ 1 2]88  [3 Ocak 1 972] 

12-1/Jb/2 Sultan Bayezid Vakfı suyundan Kara
gümrük yakınlarında Keçeci Piri mahallesinde 
Uzunyol sokağındaki iki eve bağlı yarım masura 
suyun dörttebirine mutasarrıf olan Mehmet Said 
Efendi 'nin suyunu ev ile birlikte Halil Eşref Efen
di 'ye ferağına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Bayezid-ı Veli 
tabe serahu hazretlerinün vakfından Karagümrük ku
rbında Keçeci Piri mahallesinde Uzunyol zakağında 
mükerrer bir nurnro ile murakkam iki bab menzil 
derı1nına cari nısf masura ma-i lezizün dört hisse 
i ' tibarıyla bir hissesine mutasarrıf hala Çeşme naibi 
mekremetlü Mehmed Sa 'id Efendi ibn-i Hayrullah 
mutasarrıf aldığı ma-i mezkı1rı tarafından ba hüccet
i şer ' iyye ferağa vekili olan Zabtiye serveznedan 
rif'atlü Hüseyin Tevfik Efendi ibn-i İbrahim bi' l
vekale cari aldığı menzil hissesiyle beraber Senedat 
odası canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan memhı1r müzekkire mı1cebince on altı bin altı 
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yüz guruşa hissedarı Maliyye hazinesi sergi-i pera
kende mümeyyizi izzetlü es-Seyyid Halil Eşref E
fendi ibn-i Hayrullah Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed it
meğle ol vechile hisse-i ma-i mezkCır mecra-yı ka
dlmi olan menzil-i mezkCıre kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerlfde mCıma ileyh es-Seyyid 
Halil Eşref Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 8 Zi ' l-ka'de sene [ 1 2]88  [ 1 8  Ocak 1 872] 

12-113b/3 Halil Efendi Vakfı 'ndan Eyüp civarında 
Şah Sultan mahallesinde Yalı sokağındaki sahilha
neye bağlı suyun mutasarrıfı olan Fatma Hürmüz 
Hanım 'ın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline ve 
suyun ev ile birlikte Mustafa Rıfat Efendi 'ye fera
ğına dair. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Matbah-ı amire emini merhum el
Hacc Halil Efendi vakfından EyyCıb civarında Şah 
Sultan mahallesinde Yalı zakağında sekiz numro ile 
murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab sa
hilhane derılnına cari nısf masura ma-i lezlze muta
sarrıfe olan Fatma Hürmüz Hanım bint-i İ s ma 'll 
müteveffiye olup keblr oğulları Emin ve All ve Hüs
nl ve Nedim beğlere altı bin guruş kıymetle ba'de'l
intikal eviad-ı ınılma ileyhimden Emin Beğ dahi fevt 
olup hissesi sağTre kerimesi Fatıma Dürriye Hanım'a 
bin beş yüz guruş kıymetle ba'de' l-intikal sağire-i 
mezbılrenün min kıbeli ' l-ebb ceddi ve hisse-i mez
kCıresini ahara ferağa ba hüccet-i şer' iyye me' zCın o
lan vasisi el-Hacc Mustafa Rif'at Efendi ibn-i Hüse
yin sağire-i mezbılrenün hissesini bi ' l-vesaye es
Seyyid All Rıza Efendi ibn-i All Rıza'ya ba'de ' l
ferağ oldığı der'akab ve kibar-ı ınılma ileyhim All 
ve Hüsnl ve Nedim beğler hisse-i şayi 'alarını bi ' l
asale derılnına cari sahilhane-i mezkılr ile beraber rı 
zalarıyla Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizlde mahfı1z olan memhCır müzekkire mCıcebince 
pederleri ınılma ileyh el-Hacc Mustafa Rif'at Efendi 
ibn-i Hüseyin'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile ma-i leziz-i mezkılr mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde 
mCıma ileyh el-Hacc Mustafa Rif'at Efendi'nün uh
desine kayd ila ahirihl. 

Fı 8 Zi ' l-ka 'de sene [ 1 2]88  [ 1 8  Ocak 1 872] 
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12-1/3b/4 Sultan Süleyman Han Vakfı suyunda 
Süleymaniye mahallesindeki konağa bağlı olan su
yun mutasarrıfı Mehmet Niyazi Bey 'in suyunu ko
nak ile beraber Hüseyin Galip Bey 'eferagına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri ma-i le
zizinden mahalle-i vakfda ve caddesinde on üçünci 
nurnra ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından 
konak derGnına cari bir masura ma-i lezize muta
sarrıf olan Mehmed Niyazi Beğ ma-i mezkGrı konak 
ile beraber rızasıyla Senedat odası canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz olan memhur müzekkire 
môcebince izzetlü Hüseyin Galib Beğ ibn-i Ahmed 
Beğ ile halilesi Rukbaser (?) Hanım bint-i Abdullah 
ber veeh-i münasafe kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle bir masura ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı ka
dimine kema kan cereyan itmek üzre menzil-i vakf-ı 
şerifde muma ileyh Hüseyin Galib Beğ ile halilesi 
môma ileyha Rukbaser (?) Hanım'un ber veeh-i 
münasafe defterine kayd ila ahirihi. 

Fı 8 Zi ' l-ka 'de sene [ 1 2]88  [ 1 8  Ocak 1 872] 

12-1/4all Ayşe Hanım Vakfı 'ndan 
Çengelköyündeki sahilhaneye bağlı suya mutasar
rıf Hanımoğlu Retrak'ın ölümüyle suyun çocukla
rına intikaline ve çocukları tarafından kendisi de 
hissedar olan Meryem ' e ferağına dair. 

Merbôtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Ayişe Hanım vakfından Çengal kar
yesinde vakı ' yetmiş nunıra ile murakkam sahilhane 
derGnına cari iki çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan 
Hanımağlı Betrak veled-i Ogüstinos fevt olup yedi 
nefer kebir ve kebire eviadları Andon ve Serüpe ve 
Oseb ve Ekali ve Mariyem ve Vartohi ve Hotin'e bin 
beş yüz guruş kıymetle ba'de' l-intikal eviad-ı mer
kürnundan Serupe ve Os eb ve Ek ali ve V artohi ve 
Hotin taraflanndan Kombedas veled-ı Ohannes ve 
Abraham veled-i Kirope ihbarlanyla ferağa vekalet
leri sabit olan karındaşları merküm Andon bi ' l
vekale ve kendü hissesini bi ' 1-asale Senedat odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
memhGr müzekkire mikebince hissedar ve karındaş
ları mezbure Maryem'e bin dört yüz guruşa 
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kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan ce
reyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerilde mezbı1re 
Maryem'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi (silik) sene [ 1 2]88  

12-1/4a/2 Mihrişah Valide Sultan Vakfı 'ndan ya
rım masura suya mutasarrıf olan Locika 'nın suyu
nu, suyun bağlı olduğu ev ile birlikte Takuhi'ye fe
rağına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhı1me ve mağfı1run leha Mih
rişah Viiiide Sultan tabet seraha hazretlerinün vakf-ı 
şerifi musakkafiitından Beğoğlı'da Sıraservi zakağın
da otuz bir numro ile murakkam . . .  

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhı1me ve mağfı1run leha Mih
rişah Viiiide Sultan tabet seraha hazretlerinün vakf-ı 
şerifi musakkafiitından nısf masura ma-i lezize mu
tasarrıf olan Bedros Efendi zevcesi Locika bint- i 
Artin ma-i mezkı1rı hüsn-i rızasıyla cari aldığı men
zil ile beraber Senedat odası canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire mı1-
cebince teba' -i Devlet-i aliyyeden ve Ermeni katali
ği milletinden Abdullah Mikail zevcesi Takuhi bint-i 
Oseb'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechi
le ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan Beğoğ
lı 'nda Sıraservi zakağında otuz bir ve otuz üç numro
lar ile murakkam menzile kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde mezbı1re Takuhi 'nün uh
desine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 7  Zi ' l-ka 'de [sene 1 288] 

12-114a/3 Hoca Piri Vakfı suyundan Çakırağa ma
hallesindeki eve bağlı iiç çuvaldız suya mutasarrıf 
olan Ulviye 'nin suyunu, suyun bağlı olduğu ev ile 
birlikte Mehmet Bey ve Ülfet Hanım 'a ferağına da
ir. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhum Hace Pir! vakf-ı şerif ma-i 
lezizinden üç çuvaldız ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Ulviye bint-i Süleyman Beğ tarafından ketebeden 
Arif Beğ ve teb 'adan Halil Ağa ihbarlarıyla ferağa 
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vekil olan mahdumı Arif bi ' l-veka.le ma-i leziz-i 
mezkurı cari aldığı konak ile beraber Senedat odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
memhur müzekkire mucebince asker-i şahane alay 
eminlerinden rif'atlü Mehmed Beğ ibn-i Ebubekir 
ile halilesi Ülfet Hanım bint-i Hüsrev Paşa ber veeh
i münasafe ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
lezlz-i mezkur mecra-yı kadlmi olan Laleli kurbında 
Çakır Ağa mahallesinde kain [menzile] kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde muma 
i leyh Mehmed Beğ ile halllesi muma ileyha Ülfet 
Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 7  Zi ' l-ka 'de sene [ 1 2]88  [27 Ocak 1 872] 

12-1/4b/1 Sultan Süleyman han ve Kırkçeşme su
yundan Molla Fenari mahallesinde Nuru Osmani
ye caddesineki hamama bağlı olan dört masura su
ya mutasarrıf olan Emine Hanım 'ın vefatıyla su
yun mirasçı/ara intikaline ve başka şahıslara fera
ğına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer vakf-ı ahar
dan Molla Fenari mahallesinde Nur-ı Osmaniye cad
desinde sekiz nurnrolu ma ' a  müştemilat bir bab 
Çiftehammam derunına cari cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han vakfından ve Kırkçeşme suyından 
dört masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Emine Ha
nım bint-i Mehmed Emin müteveffiye olup ma-i 
mezkurı kebir oğulları İsma'il ve el-Hacc Ahmed e
fendilere hasbe' l-ade ba'de' l-intikal mezbur İsma'il 
Efendi dahi vefat idüp hisse-i müntakılesi kebir oğlı 
Mehmed Cemil ve sağir oğlı Mehmed Ali beğlere 
kezalik ba'de ' l-intikal sağir-i mezbfirun ma-i mez
kurda olan hissesi validesi ve ba hüccet-i şer ' iyye 
vasiyyesi Ayişe Feride Hanım bint-i Mehmed Şefik 
bi' l-vesaye Mehmed Arif Ağa ibn-i İsma'il Nesib'e 
ba 'de' l-ferağ aldığı der'akab rızasıyla senedat mü
dirliği canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz 
olan memhur müzekkire mikebince vasiyye-i mez
bfire Ayişe Feride Hanım'a ferağ u kasr-ı yed eyle
dükden sonra vasiyye-i mezbure dahi sağir-i mezbu
run malından İstidiine ve kabz eylediği bir yük yiğir
mi beş bin guruş deyni mukabelesinde işbu ( . . .  ) Hal
kalı suyından yarım masura ve yarım çuvaldız ma-i 
lezizinden mutasarrıf aldığı hissesini hammarn-ı 
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mezkı1rdan mutasarrıfe oldığı hissesiyle beraber 
sağir-i mezbı1r Mehmed All Beğ'e vefaen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile dört masura ma-i leziz-i 
mezkı1run iki masurası (kesik) mı1ma ileyh el-Hacc 
Ahmed Efendi'ye vefi'ıen intikiilen ve bir masurası 
mı1ma ileyh Mehmed Cemi! Beğ'ün ve bir masurası 
dahi sağir-i mı1ma ileyh Mehmed Ali Beğ'ün defter-i 
vakf-ı şerifde uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi ı ı N sene [ ı 2]89 [ ı 2  Kasım 1 872] 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer vakf-ı ahar
dan Molla Fenari mahallesinde NGr-ı Osmaniye 
caddesinde sekiz numrolu ma ' a müştemilat bir bab 
çiftehammam derı1nına cari cennet-mekan Sultan 
Bayezid vakfından yarım masura ve yarım çuvaldız 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Emine Hanım bint-i 
Mehmed Emin müteveffiye olup ma-i mezkGrı kebir 
oğulları İsma 'il ve el-Hacc Ahmed efendilere has
be' l-intikal mezbGr İsma'il Efendi dahi vefat idüp 
hisse-i müntakılesi kebir oğlı Mehmed Cemi! ve sa
ğir oğlı Mehmed Ali beğlere kezalik ba'de'l-intikal 
sağir-i mezbı1run ma-i mezkı1rda olan hissesi vali
desi ve bii hüccet-i şer' iyye vasiyyesi Ayişe Peride 
Hanım bint-i Mehmed Şefik bi ' l-vesaye Mehmed 
Arif Ağa ibn-i İsma'il Nesib'e ba'de' l-ferağ ol dahi 
der'akab rızasıyla senedat müdirliği canibinden 
varid olup nezd-i acizide zabt olan memhı1r müzek
kire mı1cebince vasiyye-i mezbı1re Ayişe Peride Ha
nım'a ferağ u kasr-ı yed eyledükden sonra vasiyye-i 
mezbı1re dahi sağir-i mezbı1run malından istidane ve 
kabz eylediği bir yük yiğirmi beş bin guruş deyni 
mukabelesinde işbu diğer dört masura ma-i lezizin
den mutasarrıfe oldığı hissesini hammarn-ı mezkGr
dan mutasarrıfe oldığı hissesiyle beraber sağir-i 
mezbı1r Mehmed Ali Beğ'e vefi'ıen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile yarım masura ve yarım çuvaldız 
ma-i leziz-i mezkı1r dört hisse i ' tibarıyla iki hissesi 
mı1ma ileyh el-Hacc Ahmed Efendi'nün ve bir hisse-
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si rnuma ileyh Halil Beğ'ün intikalen ve bir hissesi 
dahi sağir-i murna ileyh Ali Beğ'ün defter-i vakf-ı 
şerifde [uhdesine kayd ila ahirihi] . 

Fi ı ı N sene [ 1 2] 89 [ 1 2  Kasım 1 872] 

12-1/4b/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Tophane caddesinde Tulumba yokuşundaki haneye 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan Hoca 
Fatıma Hanım 'ın suyunu, suyun bağlı olduğu ev 
ile birlikte Hüseyin Avni Bey 'eferağına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-pe
nahileri kılınan ternessükde rnuharrer rnerhurne ve 
rnağfGrun leha Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün evkaf-ı şerifesinden nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Hace Fatıma Hanım bint-i el
Hacc Abdullah tarafından mahallesi imaını Hasan 
Efendi bin Mehmed Eınln ve Bekci Hasan Ağa bin 
Hüseyin ihbarlarıyla ferağa vekili olan Muhtar-ı ev
vel Mehrned Ağa bin Salih bi ' l-vekale ınılma ileyha 
Hace Fatıma Hanım'un hafidi Hüseyin A vni Beğ bin 
el-Hacc Mehrned Beğ'e derı1nına cari oldığı hane ile 
beraber kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec
hile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r dahi mecra-yı 
kadirni olan Tophane caddesinde Tulurnba yokuşı 
nezdinde bir nurnralu haneye kema kan cereyan it
rnek üzre defter-i vakf-ı şerifde rnurna i leyh Hüseyin 
A vni Beğ'ün uhdesine kay d ila ahirsihi. 

12-1/Sa/1 Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı 'ndan 
ücretini almak üzere rah-ı abi olan Ahmet'in, bu 
vazifesini ve suyolculuk cihetini rızasıyla yine rah-ı 
abi olan Ömer' e ferağına dair. 

Merbutan takdirn-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt 'a  berat-ı alide muharrer 
cennet-mekan Ebu' l-feth Sultan Mehrned Han tabe 
serahu hazretlerinün evkaf-ı şerifesinden almak üzre 
yevrni bir ve şehriye yedi buçuk akçe vazife ile rub '  
hissesi bölük rah-ı abi cihetine rnutasarrıf olan 
Ahmed bin Seyyid Mehmed Halife ber veeh-i rnu
harrer rnutasarrıf oldığı vazife-i rnezkı1r ile 
suyolcılık-ı rnezkı1r cihetini bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla 
haderne-i rah-ı abiyandan olup el-yevrn hıdrnet-i 
rnezkurede rnüstahdern hissedar ve rnüştereki el-

7 1  
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Hacc Ömer bin All Halife'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile vazife-i mezkı1r ile suyolcılık-ı 
mezkı1r ciheti ınılma ileyh Seyyid Ahmed Halife'nün 
ferağ u kasr-ı yedinden ınılma ileyh ei-Hacc Ömer 
Halife'nün uhdesine tevcih buyurılarak nizam-ı 
müstahsenesi derciyle icab iden bir kıt 'a berat-ı 
alişan un tastir ve i ' ta buyurılınası babında ernr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fı 1 0  Şevval sene [ 1 2]89 [ l l Aralık 1 872] 

12-1/Sa/2 Ücretini Sultan Silem Han Vakfından 
almak üzere riih-ı abi ve suyolculuk hizmetinde o
lan Seyyit Ahmet'in, bu vazifelerini kendi rızasıyla 
El Hac Ömer'eferağına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-pe
nahileri kılınan berat-ı alide muharrer cennet-mekan 
Sultan Selim Han-ı Kadim tabe serahu evkaf-ı şeri
fesinden almak üzre yevmi iki akçe vazife ile rub '  
hissesi bölük rah-ı abiyan cihetine mutasarrıf olan 
Seyyid Ahmed bin Seyyid Mehmed Halife ber veeh
i muharrer mutasarrıf oldığı vazife-i mezkı1r ile su
yolcılık-ı mezkı1r ciheti bi' z-zat hüsn-i rızasıyla ha
deme-i rah-ı abiyandan olup ve henüz el-yevm hıd
met-i mezkı1rede müstahdem hissedar ve müştereki 
el-Hacc Ömer bin Ali Halife'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile vazife-i mezkı1r ile suyolcılık-ı 
mezkı1r ciheti ınılma ileyh Seyyid Ahmed Halife'nün 
ferağ u kasr-ı yedinden ınılma ileyh el-Hacc Ömer 
Halife'nün uhdesine tevcih buyurılarak nizam-ı 
müstahsenesi derciyle icab iden bir kıt 'a  herat-ı ali
sinde tastir ve i ' ta buyurılınası babında ernr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fı 1 0  Şevval sene [ 1 2] 89 [ l l Aralık 1 872] 

12-1/Sa/3 Ortaköy 'de Abdülkerim Efendi tarafın
dan inşa ettirilen çeşmenin suyolculuk hizmetine 
dair. 

[Derkenar] Merkilm Dimitri hissesi hissedarları 
mersı1man Telü ve Yorgaki ['ye] ferağınun inhası 

Fı 25 Şevval sene [ 1 2] 89 [26 Aralık 1 872] 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-pe
nahileri kılınan temessükde muharrer nezaret-i Hare
meynü ' ş-şerifeyne ilhak buyurılan evkafdan mer
hum Abdülkenın Efendi'nün mahrı1se-i Galata'ya 
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müzafe Ortaköy nam mahallde Taşnerdüban başında 
vakı ' hasbeten li ' ilahi te ' ala bina ve i h ya eylediği bir 
kıt 'a çeşmenün yevmi altı akçe vazife ile suyolcılığı
na mutasarrıf olan Kosti ve Y anaki ve Nikola muta
sarrıflar iken Merkümı1nun birbirini müte 'akiben ve
fatları [silik] 

Fı 10 Şevval sene [ 1 2]89 [] 

12-1/Sa/4 Ücretini Sultan Abdülhamit Han Vak
fı 'ndan almak üzere Ortaköy camiinin su yolculuk 
hizmetine mutasarrıf olan Nikola ve Kosti 'nin ve
fatlarıyla bunların hizmetlerinin oğullarına intika
line dair. 

[Derkenar] Merküm Dimitri müntakıllen mutasarrıf 
oldığı sülüs hissesini hüsn-i rızasıyla hissedarları 
ınılma ileyhima Yorgaki ve Telü'ye münasafeten 
ferağınun inhası. 

Fı 25 Şevval sene [ 1 2] 89 [26 Aralık 1 872] 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt 'a  berat-ı alide muharrer 
cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han hazretlerinün 
evkaf-ı şerifesinden almak üzre şehriye elli guruş 
vazife ve yevmi iki çift fodula ile Ortaköy cami ' -i 
şerifinün suyolcılık cihetlerine mutasarrıfı1n olan 
Nikola ve Kosti ve Yorgaki 'den merkürnan Nikola 
ve Kosti birbirini mü te 'akıben vefatları cihetiyle 
merküm Nikola'nun hissesi oğlı Telü'ye ve Kosti'nün 
hissesi dahi [oğlı] Dimitri'ye intikal itmiş ve 
merkürnan Telü ve Dimitri suyolcı esnafından olup 
ve henüz hıdmet-i mezkı1rede istihdam olınmakda 
bulınmış olduklarından suyolcılık-ı mezkilr babaları 
müteveffa-yı merkümanun mahlı1llerinden oğulları 
merkürnan Telü ve Dimitri 'nün uhdelerine tevcih 
buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden 
başka başka berat-ı alilerinün tastir ve i ' ta buyu
rılınası babında ve her halde ernr ü ferman hezret-i 
menlehü' 1-ernründür. 

Fı 1 2  Şevval sene [ 1 2]89 [ 1 3  Aralık 1 872] 

12-1/Sb/1 Ücretini Ebniye-i Hassa anbarından al
mak üzere Beşiktaş Sahilsarayı suyolculuğu hizme
tine mutasarrıf olan Mehmet Halife 'nin hizmetinin 
El Hac Osman ve diğer Osman 'a verilmesine dair. 
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[Der kenar] Müsveddesi seksen bir tobrasındadır. 
Bir kıt 'a ilm ü haber mucebince ebniye-i hassa 
anbarı canibinden almak üzre şehriye yüz on guruş 
ma 'aş ile Beşiktaş sahilsaray-ı hümayunı suyolcılığı 
ciheti Mehmed Halife'nün mahlôlinden Mülazım-ı 
evvel el-Hacc Osman bin Mustafa ile mülazım-ı sani 
derecesinde bulınan diğer Osman bin Selim halife
lerün münasafeten uhdelerine tevcihine dair inhası. 

Fi ı 2 Ca sene [ 1  ]290 [7 Temmuz ı 873] 

12-1/6a/1 El Hac mehmet Efendi ve Abdi kethüda 
Ahmet Ağa vakıflarından toplam bir masura suya 
mutasarrıf olan Mustafa Rıfat Efendi'nin vefatıyla 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
da Kabasakal mahallesindeki Küçük Mustafa Paşa 
hamamına bağlanmak üzere Şükrü Beyefendi 'ye 
ferağına dair. 

[Ter kın] 
İstanbul kadisı esbak merhum el-Hacc Mehmed 
Efendi hazretlerinün vakf-ı şerifinden yarım masura 
ve Abdi Kethuda Ahmed Ağa vakf-ı şerifinden 
yarım masura ki iki kıt ' a  temessük mantukınca 
cem'an bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Ter
sane-i amire veznedarbaşısı esbak Mustafa Rif'at 
Efendi bin el-Hacc Ahmed bundan akdem vefat idüp 
ma-i mezkur sulbi kebir mahdumı Şevki Efendi ile 
k e bire kerimeleri Sü 'ada ve Emine hanımiara ba ' 
de' l-intikal kable ' t-tahrir eviad-ı muma i leyhimun
dan muma ileyha Süa'da Hanım tarafından topcı-ı 
asker-i şahane kol ağalarından müteka' id Mehmed 
Ağa ve rikab-ı hümayun mülazımlarından Akif 
Efendi ihbarlarıyla hissesini ferağa vekili hissedar ve 
biraderi muma ileyh Şevki Efendi bi ' l-vekale ve 
kendi hissesini bi ' 1-asale ve muma ileyha Emine Ha
nım hissesini bi zatiha hüsn-i rızalarıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfôz olan 
ilm ü haber mucebince müteveffa el-Hacc Hüseyin 
Necib Beğ'ün mahdurnı el-Hacc Şükri Beğefendi 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
ma-i mezkur Astane-i aliyyede Kabasakal mahalle
sinde kain yol zakağında birinci nurnro ile murak
kam haneden bi ' l-ihrac Cebe Ali kapusında kırk dört 
nurnro ile murakkam Küçük Mustafa Paşa hamma-
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mına cereyan i tmek üzre üzre1 1  inhası .  

Fi 9 Ra sene [ 1 2]88  [28 Mayıs 1 87 1 ]  

12-1/6a/2 Büyük Ayasofya suyoluna mülhak katma 
sularından yarım masura suya mutasarrıf olan Ve
liyüddin Bey 'in hissesini eşi Saliha Hanım 'a fera
ğına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret-pe
nahlleri kılınan temessükde muharrer cami ' -i şerif-i 
Ayasofya-i kebir evkafı suyı tarikine mülhak katma 
sularından nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan 
kadim hanedamndan sa 'adetlü Veliyyüddin Beğ ibn
i Abdullah ile zevcesi Saliha Hanım bint-i Mehmed 
Emin'den mı1ma ileyh Veliyyüddin Beğ ber veeh-i 
muharrer ma-i mezkı1rda olan hissesini bi ' z-zat 
hüsn-i rızasıyla mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haber mı1cebince 
hissedar ve zevcesi mı1ma ileyha Saliha Hanım'a 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile hisse
i ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan Fincan
cılar sukında Rıza Paşa caddesinde dokuz numro i le 
murakkam haneye kema kan cereyan itmek üzre def
ter-i vakf-ı şer1fde mı1ma ileyha Saliha Hanım'un 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 3  Ra sene [ 1 2]88  [ 1  Haziran 1 8 7 1 ]  ve Fi 1 9  Ha
ziran sene [ 1 2]87 [ 1  Temmuz 1 87 1 ]  

12-l/6a/3 El Hac Mehmet Efendi Vakfından yarım 
masura suya mutasarrıf olan Tesrane-i Amire 
Veznedarbaşısı Mustafa Rıfat Efendi 'ninvefatıyla 
mirasçıZara intilak eden suyun Kabasakal mahalle
sine bağlanmak üzere El Hac Şükrü Bey 'e fera
ğına dair. 

İstanbul kadisı esbak merhum el-Hacc Mehmed E
fendi hazretlerinün vakf-ı şer1finden olup merbı1tan 
takdim pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-penahileri kılı
nan bir kıt 'a temessük mantı1kınca yarım masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Tersane-i amire vez
ne[darbaşısı] esbak Mustafa Rif'at Efendi bin el
Hacc Ahmed bundan akdem vefat idüp ma-i mezkı1r 
sulbi kebir mahdı1rru Şevki Efendi ile kebire keri
meleri Sü 'ada ve Emine hanımıara ba'de ' l-intikal 

n "üzre" mükerrer 
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kable ' t-tahrlr evlild-ı mfima ileyhimfindan mfima 
ileyha Sü 'ada Hanım tarafından topcı-ı askeri-i şa
hane kol ağalarından müteka 'id Mehmed Ağa ve ri
kab-ı hümayfin mülazımlarından Akif Efendi ihbar
larıyla ma-i mezkfirda olan hisse-i şayi 'asım ferağa 
vekili olan hissedar ve biraderi mfima ileyh Şevki 
Efendi bi ' l-vekale ve kendi hissesini b i ' l -asale ve 
mfima ileyha Emine Hanım dahi hissesini bi zatiha 
hüsn-i rızalanyla mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i (kesik) olan i lm ü haber mficebince müteveffa 
el-Hacc Hüseyin Necib Beğ'ün mahdfimı el-Hacc 
Şükrl Beğefendi 'ye kat ' iyyen (kesik) yarım masura 
ma-i leziz-i mezkfirı mecra-yı kadimi olan Sultan 
Ahmed civarında Kabasakal (kesik) haneden bi ' l
ihrac Cebe Ali kapusında kırk dört numro ile 
murakkam (kesik) ber minval-i muharrer mfima 
ileyh el-Hacc Şükri Beğ'ün uhdesinde (kesik) akara 
üç masurada (kesik) Sultan Süleyman Han [devamı 
kesik] 

12-1/6b/1 Zeyrek yakınlarında Demirhan Mahalle
si Filyokuşu 'ndaki haneye bağlı olan suyun arsa
sıyla birlikte kuruyemişçi esnafından Ablülmümin 
Efendi 'ye satıldığına dair. 

Sahib-i arz-ı hal Bab-ı hazret-i ser'askeri mektfibi 
odası mümeyyizi Emin Beğ'ün i şbu (kesik) Ahmed 
Ağa'nun ba hüccet-i şer ' iyye ber veeh-i mülkiyet 
mutasarrıf aldığı yarım masura ma-i leziz pederleri 
Evamir-i maliyye mürneyyizi Ali Efendi'ye ve anun 
dahi (kesik) vefatı vukü ' ma mebni mezkfir su 
kendüsiyle hernşiresi Hadice Saniye Hanırn'a irsen 
münhasıra olarak derfinına cereyan iden Zeyrek 
korbında Kassab Tirnurhan mahallesinde Fil yoku
şında rnünhedirn olan hane arsasıyla beraber kurı
yernişci esnafından Abdulmü ' min Efendi bin Meh
rned'e fürfiht iderek ferağ ve intikali Evkaf-ı hüma
yfinca icra alınmış ve zikr olman hüccet-i şer' iyye 
ile mezkfir suyun usfil ve nizarnına tevfikan lfa-yı 
muktezasıyla mfima ileyh Abdulmü' min Efendi'nün 
uhdesine ferağ u intikalen işbu ve merbfit hüccet 
mantfikınca su sahib-i arz-ı hal Bab-ı hazret-i ser
askeri mektfibi odası mümeyyizi Emin Beğ'ün işbu 
arz-ı hali meali Zeyrek kurbında Kassab Timurhan 
mahallesinde Fil yokuşında kain münhedim olan ha-
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ne arsasına cari merbı1t bir kıt 'a  hüccet-i şer' iyye 
mikebince Kırkçeşme suyından yarım masura ma-i 
leziz büyük pederleri Ahmed Ağa uhdesinde iken 
vefatı cihetiyle ma-i mezkı1r pederleri Evamir-i ma
liye mümeyyizi Ali Efendi'ye irsen ba'de' l-inhisar 
kable' t-tahrir anun dahi vefatı vukü ' ına mebni ma-i 
mezkı1r kendüsiyle hemşiresi Hadice Saniye Ha
nım'a kezalik ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir eviad-ı 
ınılma ileyhima dahi bu kere irsen malik ve 
mutasarrıfan oldukları yarım masura ma-i mezkürı 
arsa-i mezkür ile beraber kurıyemişci esnafından 
Abdülmü' min Efendi bin Mehmed'e fürGht iderek 
arsa-i mezkürun ferağ ve intikali Evkaf-ı hümayünca 
icra oldığı gibi ma-i leziz-i mezkürun dahi zikr 
olman hüccet-i şer ' iyye ile ol babda mahallesi tara
fından istihsal olman ilm ü haber mantükınca usul ve 
nizamma tevfikan ifa-yı muktezası nİyazından ibaret 
bulınmış isede ancak su hakkında cari olan nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkGrun katması 
keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş aldığından 
erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkTk hüccet-i mezkür natık 
oldığı üzre asrında Dergah-ı ali mülğa yeniçerileri 
ağası Mustafa Ağa Havass-ı refi'a kazasına tabi ' 
Bağçe ve Belgrad nam karyeter hudüdı dahilinde 
Çiftehavz kurbında Kavak deresi dimeğle ma 'rüf 
kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzı ' - i  halide 
beynlerinde iktisam itmek üzre mallarıyla abar-ı 
müte 'addide hafr ve tahte' l-arz lağm u kanavat ile 
cem' u tahsil eylediği suyun bin yetmiş senesi Zi'l
hicce'si selhinde vezn ve ayar olındukda mevcüd 
bulınan sekiz masura ma-i lezizizi ol mevzı 'a karib 
Kırkçeşme suyına izn-i mütevelliyle ilhak ve iki bu
çuk masurası kanün-ı şehinşahi üzre hakk-ı mecra 
içün alıkanılup baki kalan beş buçuk masura ma-i 
lezizden müfrez nısf masura ma-i lezizden katması 
mevcüd olup suyı dahi cennet-mekan Sultan Süley
man Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaf
fak oldukları Kırkçeşme suyı ana tarikme cereyan 
itmekde oldığı mezkı1r erbab-ı vuküf (silik) haber 
virmeleriyle bu takdirce ma-i mezkürun mahzürdan 
salim oldığı tebeyyün itmiş isede fakat ma-i mezkür 
müşarun ileyh Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
suyı tarikine mülhak katma sulardan olmak hasebiy
le nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkürun 
ba 'de ezin ferağ ve intikalatı vakf-ı müşarun ileyh 
canibinden ru'yet olmmak lazım gelmeğle bu suret
de nısf masura ma-i leziz-i mezkür müma 
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ileyhimanun bey ' u şiralarından mGma ileyh Abdül
mü ' min Efendi'nün uhdesine kayd alınarak mecra-yı 
kadimi olan mahmiyye-i mezburede Azebler kubbe
sinden ifraz Timurhan mahallesinde Fil yokuşı nam 
mahallde kain arsanun hln-i inşasında cereyan itmek 
üzre katmasınun bi ' l-etraf mahalleri ve nizam-ı müs
tahsenesi derciyle müşarun ileyh Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün vakf-ı şerlfi canibinden mücedde
den bir kıt 'a  temessükinün tastir ve i ' tası lazım gele
ceği muhat-ı ilm ü haber-i ali-i cenab-ı müsteşarileri 
buyurıldukda ol babda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' l-ernründür. 

Fı 6 C sene [ 1 2]89 [ 10 Ağustos 1 872] 

12-1/7a/1 Mihrişah VaZide SultanVakfı ve Taksim 
suyundan yarım masura suyun mutasarrıfı olan 
Şe rife Hatice Hanım 'ın suyunu, Tulumba yoku
şundaki haneye bağlanmak üzere Hoca Fatma Ha
nım 'aferağına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşa
rilerin kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
merhGme ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretleri vakf-ı şerifinden ve Taksim 
suyından nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Şerife Hadice Hanım bint-i el-Hacc Mehmed Emin 
Ağa tarafından Bekci Hasan Ağa ibn-i Hüseyin ve 
Maliyye hazine-i celilesi muhasebe odası kerebe
sinden Sadık Beğ ibn-i Hacı Halil Ağa şehadetleriyle 
ferağa vekili Muhtar Mehmed Ağa ibn-i Salih bi '  1-
vekale mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan bir kıt ' a  ilm ü haber mGcebince 
saray-ı hümayGn Serkabilesi iffetlü Hace Fatıma 
Hanım ibnet-i Abdullah'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mez
kGr mecra-yı kadimi olan Tophane caddesinde beş 
yüz otuz yedi numro ile murakkam haneden bi ' l-ih
rac yine cadde-i mezkGrede Tulumba yokuşı nez
dinde bir nurnra ile murakkam haneye cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı müşarun i leyhada mGma ileyha 
Hace Şerife Fatıma Hanım'un uhdesine kayd ila ahi
rihi. 

Fı 3 C sene [ 1 2] 89 [7 Ağustos 1 872] ve Fı 26 Tem
muz sene [ 1 2]89 [7 Ağustos 1 873] 

12-117a/2 Sultan Bayezit Han Camii Vakfı suyundan 
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Tarabya 'daki sahilnaneye bağlı dört masura suya 
mutasarrıf olan Artemise 'nin, suyunun üçbuçuk 
masurasını Alenko 'ya, yarım masurasını da Pankis 
Okinidini 'ye ferağına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müste
şarileri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Bayezid-ı Veli Han hazretlerinün İstanbul'da 
vakı ' cami ' -i şerif ve imaret-i amireleri evkafından 
Tarabya ci bayetine tabi ' nefs-i Tarabya karyesinde 
kain bir bab sahilhane derı1nına cari dört masura ma
i lezize mutasarrıfe olan Latin milleti nisvanından 
Pişto oğlı Hekim Aleksandra zevcesi Artemise bint-i 
Luka ber veeh-i muharrer mutasarrıfe aldığı dört 
masura ma-i leziz ma-İ12 mezkı1run üç buçuk masu
rasını temessük-i mezkı1rdan bi ' l-ifraz kendi rıza ve 
iradetiyle milletleri canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan i lm ü haber mı1cebince mahall-i 
mezkı1rda iki yüz altmış iki numro ile murakkam 
sahilhanesine cereyan itmek üzre teb 'a-i Devlet-i 
aliyyeden Avrupa tüccarlarından Yorgaki Zarifi 
zevcesi Alenka bint-i Dimitri'ye ve yarım masurasını 
dahi mecra-yı kadimi olan iki yüz altmış altı numro 
ile murakkam derı1nına cari sahilhane ile beraber 
Galata mütemekkinlerinden ve teb 'a-i Devlet-i 
aliyyeden Sakızlı Pankis Okinidini'ye (?) kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile dört masura ma
i leziz-i mezkı1run ber veeh-i muharrer üç buçuk ma
surası mezbı1re Alinka'nun ve yarım masurası dahi 
mı1ma ileyh Pankis Ustani (?) veled-i Aştaş (?) 
Okinidi'nün defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd 
ve ber mı1ceb-i nizam-ı müstahsene taraf-ı çakeriden 
zahr-ı temessükat bi ' t-tahrir defter-i aba kayd 
olmmak üzre temessükat-ı mezkı1run taraf-ı aciziye 
irsali içün vakf-ı şerif tarafına işbu ilm ü haber i 'ta 
o lındı . 

Fi 1 0  C sene [ 1 2] 89 [ 1 4  Ağustos 1 872] 

12-l/7a/3 Saraya bağlı Beylik Halkalı suyundan 
yarım masura suya mutasarrıf olan Abdülkadir ve 
Abdurrahman beyler ile anneleri Hatice Hanım 'a 
ait suyun Mustafa 'ya satılarak Kos ka civarısnda 
Sekbanbaşı Yakup Ağa mahallesindeki haneye 
bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

12 "ma-i" mükerrer 
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Merbı1tan takdim-i pişgah-ı müsteşarileri kılınan bir 
kıt 'a  ilm ü haber senedinde muharrer Saray-ı cedid-i 
şahaneye cari beğlik Halkalı ta 'bir oh nur sudan ya
rım masura ma-i lezizün sekiz sehm i ' tibarıyla üçer 
buçuk hisseden yedi hissesine Abdulkadir ve 
Abdurrahman Nafız beğler ve bir sehmine dahi vali
deleri Hadice Hanım mutasarrıflar iken mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan bir 
kıt 'a  ilm ü haberde muharrer aldığı vechile ınılma 
ileyha Hadice Hanım müteveffiye olup ma-i mez
kı1rda olan hisse-i şayi 'ası hissedar ve mahdı1mları 
ınılma ileyhima Abdulkadir ve Abdurrahman Nafız 
beğlere irsen ba'de' l-inhisar ınılma ileyhima dahi 
malik ve mutasarrıf oldukları yarım masura ma-i le
ziz mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan ilm ü haber mı1cebince taraflarından 
Aksaray suyolcısı Ahmed Ağa ibn-i Ömer ve Beğ'ün 
suyolcısı İbrahim Usta ibn-i Bekir ihbarlarıyla fera
ğa vekilieri olan Ömer Sabri Ağa ibn-i Nu ' man bi ' l
vekale ma-i mezkı1rı rızasıyla ber savb-ı ilm ü haber 
İzzetlü Mustafa ( . . .  ) bin Hüseyin Ağa'ya bey ' u tern
lik ve ol dahi temellük ve kabul itmeğle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkı1r henüz bir mahalle icra olmayup 
açıkda bulmarak bir vakf-ı şerife tahsisi lazım gel
miş aldığından emsali vechile cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün vakf-ı 
celilelerine -ı celilelerine bi' t-tashih Koska civarında 
Sekbanbaşı Ya 'ku b Ağa mahallesinde kain bir 
nurnro ile murakkam hanesine cereyan itmek üzre 
yarım masura ma-i leziz-i mezkı1rdan defter-i vakf-ı 
müşarun ileyhde ınılma ileyh Mustafa Beğ'ün uhde
sine kayd ve ber ınıleeb-i nizarn müceddeden tahrir 
ve i ' ta olmacak zahr-ı temessük taraf-ı aciziden bi ' t
tahrir defter-i aba kayd olmmak üzre temessük-i 
mezkı1run taraf-ı aciziye irsaliyçün vakf-ı şerif tara
fına işbu ilm ü haber i ' ta o lındı . 

Fi ı ı C sene [ ı 2]89 [ ı S  Ağustos ı 872] ve Fi 8 A
ğustos sene [ ı 2]88  [20 Ağustos ı 872] 

12-117b/1 Ücretini Mihrişah Valdie Sultan Vakfın
dan almak üzere Göksu camiinin suyolculuğu hiz
metine mutasarrıf olan Andreya 'nın ölü-müyle bu 
hiz-metin oğulları Kosti ve Yani'ye verilmesine da
ir. 

[Derkenar] Odacı Hamza Ağa'ya virülmüşdür. 
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Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan tezkirede muharrer merhı1me ve 
mağfGrun leha Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün 
evkaf-ı şerifi mülhakatından şehriye iki buçuk guruş 
vazife ile nı fs hisse Göksu cami ' -i şerifi ve suyol
cılığı cihetine mutasarrıf olan Andreya veled-i Sava 
fevt olup cihet-i mezkı1r kebir oğulları Kosti ve 
Yani'ye intikal itmiş ve merkürnan suyolcı esnafın
dan olup el-yevm hıdmet-i mezkı1rede istihdam olın
makda bulınmış olduklarından ol vechile vazife-i 
mezkı1r ile cihet-i mezkı1r babaları müteveffa-yı 
merkürnun mahlı1linden oğulları merkürnan Kosti ve 
Yani'nün uhdelerine tevc1h buyurılarak nizam-ı müs
tahsenesi derciyle başka başka icab iden herat-ı 
alilerin ün i ' ta ve ihsan buyurılınası bab ında. 

Fı 29 Ra sene [ 1 2]89 [6 Haziran 1 872] 

12-117b/2 Ücretini Sultan Abdülhamit Han Vak
fı 'ndan almak üzere suyolculuk hizmetine muta
sarrıf olan Dino 'nun ölümüyle bu hizmetin Usta 
Kirfor'a verilmesine dair. 

Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han tabe serahu 
hazretlerinün evkaf-ı şerifesinden almak üzre yevmi 
üç akçe ile rub ' (kesik) Beğlerbeği cihetine muta
sarrıf olan Dino veled-i İstefan bu def'a bila veled 
fevt olup vazife-i mezkür ile suyolcılık-ı mezkı1r 
mahlGI olarak yiri hali ve hıdmet-i lazımesi mu 'atta! 
kalarak yedinde olan heratı dahi mevta-yı (?) mer
küro yedinde zayi ' olmış ve bu maküle suyolcıl ık 
cihetinün mahlfıli vukü ' ında ehl ve erbabından olup 
bi ' l-imtihan herkim mülazım bulınur ise ana viril
mesi nizam-ı iktizasından bulınmış isede ana viri l
mesi nizarnı iktizasından bulınrnış isede hıdmet-i 
mezkürun !onca mülazım olmadığından merkürnun 
taraflarından hissedarına virilmesi vazife-i mezkfır 
ile cihet-i müteveffa-yı merkürnun mahlfılinden ref' 
[ve] ahar hissesine ba herat-ı all mutasarrıf olup el
yevm hıdmet-i mezkGrede istihdam olman Usta Kir
for veled-i Sava'nun uhdesine tevc1h buyurılarak ni
zam-ı müstahsenesi derciyle müceddeden icab iden 
berat i ' ta ve ihsan buyurılınası babında ernr ü ferman 
hazret-i men lehü' I -ernründür. 

Fı gurre-i Muharrem sene [ 1 ]290 [28 Şubat 1 873] 

12-1/7b/3 Ücretini Kaptan Kılıç Ali Paşa Vakfı 'ndan 
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almak üzere rah-ı abi ve suyolculuk hizmetlerine 
mutasarrıf olan Dino 'nun mirasçı bırakmaksızın 
ölümüyle bu hizmetlerin usta Kirfor'a verilmesine 
dair. 

Tophane'de vakı ' Kapudan-ı esbak müteveffa Kı lıç 
Ali Paşa cami ' -i şerif ve türbe-i latlfi vakfından al
mak üzre yevml üç buçuk (kesik) vazife ile nısf his
se rah-ı abi cihetine mutasarrıf olan Dino veled-i 
İstefan bu def'a bila veled fevt olup vazife-i mezkur 
ile suyolcılık-ı mezkur ciheti mahlul olarak yiri hall 
ve hıdmet-i lazımesi mu ' atta! kalarak yedinde olan 
berat dahi kazilen zayi ' olmış olmağla ve bu maküle 
suyolcılık cihetleri mah!Gli vukü ' ında ehl ve erba
bından bi ' l- imtihan her kim mülazım bulınur ise ana 
virilmesi nizam-ı iktizasından bulınmış isede hıd
met-i mezkurun !onca olup mülazım-ı merkürnun ta
raflarından ri 'ayet olmmak (silik) cihet-i mezkurun 
hissedarına virilmesi meclisce ve salifu ' l-beyan mü
lazım bulmanlara teklif ve vazife-i mezkure ile su
yolcılık-ı mezkur cihet-i müteveffa-yı merkürnun 
mahlGlinden nısf-ı  aharına ba herat-ı all mutasarrıf 
olup el-yevm hıdmet-i mezkurede istihdam alınmak
da bulınan hissedan Usta Kirfor veled-i Sava'nun 
uhdesine tevclh buyurılarak nizam-ı müstahsenesi 
derciyle müceddeden icab iden berat-ı allşanun i ' ta 
ve ihsan buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i 
men lehü ' l-ernründür. 

Fı gune-i Muhan·em sene [ 1 ]290 [28 Şubat 1 873] 

12-1/7b/4 Köprüiii Mehmet Paşa Vakfı 'ndan yarım 
masura suya mutasarrif olan Şerif'e Raife Nimeti 
Hanım 'ın suyunu Hayriye hanım 'a ferağına ve su
yun Zeyrek yokuşunda Şahhuban mahallesindeki 
hareye bağlanmasına dair. 

Merbutan takdim-i plşgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Köpri li 
Mehmed Paşa vakf-ı şerifi ma-i lezizinden nısf ma
sura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Şerife Ra 'i fe 
Ni ' metl Hanım ibnet-i Ahmed Nazif Ağa tarafından 
Hendesehane hulefasından Galib Beğ ibn-i Nazif ve 
esnaf odası ketebesinden Cemal Efendi ibn-i Nazif 
ihbarlarıyla ferağa vekili Hasan Beğ ibn-i Ahmed 
Münih bi ' l-vekale rızasıyla mutasamf-ı esbak mer
hum Şakir Efendi'nün halllesi Hayriyye Hanım 
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ibnet-i Abdullah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkGr 
mecra-yı kadimi olan Atpazarı kurbında Mağnisalı 
Mehmed Paşa mahallesinde yiğirmi dört numrolı 
Canbaz ahGrından bi ' l -ihrac Zeyrek yokuşında 
Şahhuban mahallesinde otuz üç numro ile morak
karn haneye cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde mGma ileyha Hayriyye Hanım uhdesine kayd 
ila ahirihi 

Fı 1 5  Z sene [ 1 2] 89 [ 1 872] 

12-1/7b/5 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Serrac Doğan Mahallesinde Şehremini caddesin
deki menzile bağlı suyun mutasarrıfı olan İsmail 
Kamil Efendi'nin suyunu kendi rızasıyla Fatma 
Servet Haııım 'aferağına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet-me
kan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri ev
kaf-ı şerifesi ma-i tezizinden Serrac Doğan mahal
lesinde Şehremini caddesinde yüz doksan numro ile 
murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
menzil derGnına cari bir çuvaldız ma-i lezize muta
sarrıf olan Bab-ı seraskeri yorgancıbaşısı İ sına 'il 
Kamil Efendi ibn-i Ömer rızasıyla senedat müdirliği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan 
memhGr müzekkire mucebince Maliyye hazine-i ce
lilesi varidiit-ı umumiyye muhasebecisi izzetlü Nazif 
Efendi validesi Fatıma Servet Hanım bint-i (kesik) 
ma-i lezize i tmeğle ol vechile bir çuvaldız ma-i le
ziz-i mezkGrı (kesik) kadimine kema kan cereyan 
itmek (kesik) mGma i leyha Fatıma Servet Hanım'un 
uhdesinde [Devamı kesik] 

12-1/Ba/1 Ücretini Sultan Ahmet Han vakfından 
almak üzere Ahmediye 'deki çeşmelerin suyolculuk 
vazifesine mutasarrıf olan Mehmet Emin 'in bu 
hizmetini kendi rızasıyla rah-ı abilerden Ahmet 
Halife 'ye ferağına dair. 

Evkaf-ı hümayGn hazinesinden mazbGt Aksaray'da 
Odalar ta 'bir alınur nam mahallde vakı ' cennet-me
kan Sultan Ahmed Han tabe serahu hazretlerinün 
vakfından almak üzre şehriye yiğirmi beş guruş va-
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zlfe ile vakf-ı muşarun ileyh mülhakatından 
Ahmediye nam mahallde (kesik) aded çeşmenün 
suyolcılık cihetine mutasarrıf olan Mehmed Emin 
bin Mehmed Arif ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
oldığı vazife-i mezkfir ile suyolcılık mezkur cihetini 
hüsn-i rızasıyla haderne-i rah-ı abiyandan ve 
meclisce liyakatı zahir olan Ahmed (kesik) Ömer 
Halife'ye ferağ u kasr-ı yed iderek bir kıt 'a  berat-ı a
llsine merbCıtan takdim kılınan inhftsı kazaen zayi ' 
olmış aldığından cihat kaleminden kaydı b i ' l -ihrac 
kaydınun ihracıyla vazife-i mezkCır ile suyolcı lık 
mezkCır ciheti mCıma ileyh Mehmed Emin Halife'nün 
ferağ u kasr-ı yedinden mCıma ileyh Ahmed Hall
fenün uhdesine tevclh buyurılarak nizam-ı müstah
senesi derciyle ve müceddeden Icab iden bir kıt 'a 
berat-ı alişanun i ' ta ve ihsan buyurılınası babında 
emr ü ferman hazret-i men lehü ' l-emründür. 

Fı 22 Zi ' l-hicce sene [ 1 2]89 [20 Şubat 1 873] 

12-J/8a/2 Ücretlerini Sultan Süleyman Vakfı 'ndan 
almak üzere Aksaray 'da suyolculuk hizmetine mu
tasarrfı olan Mehmet Emin ve El-Hac İbrahim 'in 
bu hizmetilerini kendi rızalarıyla rah-ı abilerden 
Ahmet' e ferağlarına dair. 

[Ter kin] 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Ha[n] tabe serahu 
hazretlerinün evkaf-ı şerifesinden almak üzre yevml 
bir akçe vazife ile Aksaray kolında Odalar ta 'bir 
olınur nam mahallde başka başka berat-ı all ile su
yolcılık cihetine mutasarrıfan olan Mehmed Emin 
bin Mehmed Arif ve el-Hacc İbrahim ibn-i Veli ber 
veeh-i muharrer mutasarrıfan oldukları vazife-i mez
kCır ile cihet-i mezkCırı hüsn-i rızalarıyla haderne-i 
rah-ı abiyandan meclisce liyakatı zahir ve nümayan 
olan Ahmed bin Ömer Halife'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile ba takrlr inha olmarak der-dest 
tesviye olınmakda iken merbutan bir kıt 'a  beratla be
raber kazaen zayi ' olmış aldığından kaydınun suyol
cılık-ı mezkCır ciheti merkürnilnun ferağ u kasr-ı 
yedierinden merbfitan berat-ı allde muharrer kezalik 
vakf-ı müşarun ileyhden almak üzre ma'lCımu ' l
mikdar vazife ile nısf hissesi suyolcılık cihetine mu
tasarrıf olan el-Hacc İbrahim bin Veli Halife ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı nısf hisse 
suyolcılık ciheti hüsn-i rızasıyla suyolcı esnafından 
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olup ve henüz hıdmet-i mezkfirede müstahdem mG
ma ileyh Ahmed bin Ömer Halife'ye ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile nısf hissesi mfima ileyh 
Mehmed Emin Halife'nün ve kezalik nısf hissesi da
hi medrum el-Hacc İbrahim Halife'nün ferağ u kasr-ı 
yedierinden mfima ileyh Ahmed Halife'nün uhdesine 
tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle 
zayi 'den ve müceddeden icab iden berat-ı alinün i 'ta 
ve ihsan buyurılınası babında. 

12-1/Ba/3 Ücretini Sultan Süleyman Vakfı 'ndan 
almak üzere Aksara 'da suyolculuk cihetine muta
sarrıf olan Mehmet Emin ve el Hac İbrahim 'in, bu 
hizmetlerini hızalarıyla rah-ı abilerden Ahmet'e fe
rağlarına dair heratın kaybı nedeniyle yenilen
mesine dair. 

Terkin 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün evkaf-ı şerifesinden almak üzre yevmi 
bir akçe vazife ile Aksaray kolında Odalar ta 'bir 
olınur nam mahallde başka başka berat-ı ali ile 
suyolcılık cihetine mutasarrıfan olan Mehmed Emin 
bin Mehmed Arif ve el-Hacc İbrahim ibn-i Veli ber 
veeh-i muharrer mutasarrıfan oldukları vazife-i 
mezkfir ile cihet-i mezkfirı hüsn-i rızalarıyla hade
me-i rah-ı abiyandan meclisce liyakatı zahir ve nü
mayan olan Ahmed bin Ömer Halife ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle ol vechile suyolcılık mezkfir ciheti 
merkumanun ferağ u kasr-ı yedierinden suyolcı es
nafından olup ve henüz hıdmet-i mezkfirede müs
tahdem mfima ileyh Ahmed bin Ömer Halife'nün 
uhdesine tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi 
derciyle zayi 'den ve müceddeden icab iden berat-ı 
al in ün i ' ta ve ihsan buyurılınası babında emr ü fer
man hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-1/Ba/4 Ücretini Sultan Süleyman Vakfı 'ndan 
almak üzere Amediye 'de yarım hisse suyolculuk 
hizmetine mutasarrıf olan el-Hac İbrahim 'in bu 
hizmetini kendi rızasıyla rah-ı abilerden Ahmet'e 
ferağına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt 'a  berat-ı alide muharrer 
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cennet-mekfm Sultan Süleyman Han tabe serahu 
cami '-i şerif ve medrese ve imaret ve darü ' ş-şi fas ı 
evkafından almak üzre yevmi bir akçe ile Ahmediye 
dimeğle şehir Odalar kolı nam mahallde nısf hisse 
suyolcılık cihetine mutasarrıf olan el-Hacc İbrahim 
bin Veli Halife ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı 
vazife-i mezkôre ile hıdmet-i mezkCırı bi ' z-zat hüsn-i 
rızasıyla haderne-i rah-ı abiyandan ve meclisce liya
katı zahir olup nısf-ı aharınun tevclhi derdest olan 
Ahmed bin Ömer Halife'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ol vechile suyolcılık-ı mezkCır ciheti merküm el
Hacc İbrahim Halife'nün ferağ u kasr-ı yedinden 
ınılma ileyh Ahmed Halife'nün uhdesine tevcih bu
yurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle Icab iden 
berat-ı alinün i ' ta ve ihsan buyurıl ınası babında ernr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fı 26 Z sene [ 1 2] 89 [ 1 872] 

12-118a/5 Ahmet'e ferağ edilen suyolculuk hizme
tine dair heratın kazaen kaybı nedeniyle yeniden 
berat verilmesine dair. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün evkaf-ı şerifesindenalmak üzre yevmi 
bir akçe vazife ile Aksaray kolında Odalar ta 'bir 
olınur mahallde nısf hisse suyolcılık cihetine muta
sarrıf olan Mehmed Emin ibn-i Mehmed Arif ve (si
lik) vazife-i mezkGr ile suyolcılık-ı mezkCır ciheti 
hüsn-i rızasıyla haderne-i rah-ı abiyandan ve 
meclisce liya[kati] zahir olan Ahmed bin Ömer Hali
fe (kesik) bir kıt ' a  berat-ı alisine merbOtan takdim 
kılınan berat kazaen zayi ' olm1Ş oldığmdan (kesik) 
vazife-i mezkCır ile suyolcı lık-ı mezkOr ciheti mer
küm Ahmed Emin Halife'nün ferağ (kesik) uhdesine 
tevclh buyurılarak nizam-ı (silik) müceddeden Icab 
iden (kesik) ve İhsan buyurılınası babında emr ü 
ferman hezret-i (kesik) 

12-1/8b/1 Sultan Mehmet Han Vakfı Turunçluk 
suyundan keçi hatun mahallesinde Haseki cadde
sindeki konağa bağlı olan suya mutasarrif olan Ali 
Fehmi Efendi'nin vefatıyla kızlarına intikal eden 
suyun mirasçılar tarafından Fatma Hanım ve sey
yid Mustafa efendi'ye ferağına dair. 
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Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Ebu' l-feth 
Sultan Mehmed Han tabe serahu hazretleri vakf-ı şe
rifi Turunçluk ma-i lezizinden Keçi Hatfin mahalle
sinde Haseki caddesinde otuz iki numro ile 
murakkam evkaf-ı saire ile mahlfit bir bab konak 
derfinına cari bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
mevali-i kirarndan Ali Fehmi Efendi ibn-i İbrahim 
fevt olarak kebire kerimesi Aliyye Hanım ile sağire 
kerimesi Hasna Hanım'a ba'de ' l-intikal kable ' t
tahrlr sağıre-i mezbfire hissesini validesi ve vasisi 
Fatıma Hanım bint-i Abdullah bi ' l-vesaye senedat 
müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizide mah
flız olan memhOr müzekkire mOcebince nısf-ı diğer 
mutasarrıfesi mezbOre Aliyye Hanım'un zevci 
Kıbrısi es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i el-Hacc 
Mehmed'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfima 
ileyha Aliyye Hanım ile zevci mfima ileyh es-Seyyid 
Mustafa Efendi'nün ferağ ve intikalen uhdelerine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 1 2  M sene [ 12 ]9 1  [ 1  Mart 1 874] 

12-1/Sb/2 Halkalı suyundan Keçi hatun mahalle
sinde Taşkasap caddesindeki konağa bağlı suya 
mutasarrıf olan Ali Fehmi Efendi'nin vefatıyla su
yun mirasçıZara intikaline ve mirasçılar tarafından 
aynı konağa bağlanmak üzere Fatma Hanım ve 
Seyyit Mustafa Efendi'yeferağına dair. 

MerbOtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet-me
kan Sultan Süleyman Han hazretleri cami '-i şeri
finün kolı ta 'bir alınur Halkalı ma-i lezizinden Keçi 
Hatfin mahallesinde Taşkassab caddesinde yedi 
numro ile murakkam evkaf-ı saire ile mahlı1t bir bab 
konak derOnına cari üç çuvaldız ma-i lezize mutasar
rıf olan mevall-i kirarndan All Fehmi Efendi ibn-i 
İbrahim vefat idüp ma-i mezkur kebire kerimesi 
Aliyye Hanım ile sağire kerimesi Hasna Hanım'a 
ba'de' l-intikal kable' t-tahrir sağıre-i mezbfire hisse
sini validesi ve vasisi Fatıma Hanım bint-i Abdullah 
bi ' l-vesaye senedat müdirliği canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan memhfir müzekkire 
mı1cebince nısf-ı diğer mutasarrıfesi mezbfire Aliyye 
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Hanım'un zevci Kıbrıs! es-Seyyid Mustafa Efendi 
ibn-i el-Hacc Mehmed'e kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i lezlz-i mezklır mecra-yı ka
dlmine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerlfde muma ileyha Aliyye Hanım ile zevci muma 
ileyh es-Seyyid Mustafa Efendi'nün ferağ ve 
intikiHen uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fi (silik) [ 1 2]90 

12-1/Bb/3 Kırkçeşme suyundan Eyüp Şah Sultan 
mahallesinde İplikhane ceddesindeki sahilhaneye 
bağlı bir masura suya mutasarrıf olan Hüsnühal 
Kalfa 'nın, suyunun yarım masurasını Mesih Paya
yı Atik mahallesindeki haneye bağlanmak üzere 
Cerrah Hacı hasan Efendi 'ye ferağına dair. 

Merbfitan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri
nün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta 'bir 
alınur ma-i lezizlerinden bir masura ma-i lezize mu
tasarrıfe olan Hüsnühal Kalfa bint-i Abdullah ma-i 
leziz-i mezkurun nısf masurasını uhdesinde ibka 
idüp ve nısf masurasını temessük-i mezkfirdan bi ' l
ifraz mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan i lm ü haber mantukınca tarafından 
Muhtar-ı evvel Mehmed Efendi bin Hafız Abdullah 
ve Muhtar-ı sani Hacı Abdülhamld bin Hacı Süley
man Ağa şehadetleriyle ferağa vekili olan Tevfik 
Beğ ibn-i Es'ad Efendi bi' l-vekale rızasıyla mecra-yı 
kadimi olan Eyylıb'da Şah Sultan mahallesinde İp
likhane caddesinde otuz iki numro ile murakkam 
sahilhaneden bi' l-ihrac Mesih Paşa-yı Atık mahal
lesinde on yedi numro ile murakkam haneye cereyan 
itmek üzre Cerrah Hacı Hasan Efendi bin Mustafa'ya 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkur defter-i vakf-ı şerifde 
mfima ileyh Hacı Hasan Efendi'nün uhdesine kayd 
ila ahirihl. 

Fi 1 7  M sene [ 1 ]290 [ 1 6  Mart 1 873]  

12-1/Bb/4 Merkez Efendi mahallesinde Merkez E
fendi sokağındaki hamama bağlı suya mutasarrıf 
olan şahsın ölümüyle suyun mirasçıZara intikaline 
ve bir kısmının satıldığına dair. 
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Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu 
hazretlerinün vakf-ı şerifi ma-i lezizinden Merkez 
Efendi mahallesinde Merkez Efendi zakağında otuz 
dört numro ile murakkam bir bab harnınarn derı1nına 
cari iki masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hüseyin 
Hasib Beğ ibn-i Tahir Paşa vefat idüp ma-i leziz-i 
mezkı1r mahdı1mı All Rıza Beğ ve kerimesi Şerife 
Had1ce Hanım'a ba'de ' l-intikal kable' t-tahrir ınılma 
ileyha Şerife Had1ce Hanım intikiilen mutasarrıfe 
oldığı bir masura hissesini senedat müdirliği cani
binden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
mernhı1r müzekkire mı1cebince hissedar ve biraderi 
ınılma ileyh All Rıza Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkı1r defter-i 
vakf-ı şerifde ınılma ileyh All Rıza Beğ'ün intikal ve 
ferağan uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 9  M sene [ 1 2] 90 [ 1 8  Mart 1 873] 

12-1/9all Atik Ali Paşa masiağından Nuru Osma
niye Camiine bağlı olan bir masura suya mutasar
rıf olan Ümmügülsüm Hanım 'dan mirasçıZara in
tikal eden suyun, mirasçıların da vefatıyla diğer 
mirasçıZara intikaline, yarım masurasının 
HamdiBey 'eferağına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan bir kıt 'a  ilm ü haber (kesik) üzre 
Nur-ı Osmaniye cami ' -i şerifine Atık All Paşa mes
leğinden cereyan iden bir masura ma-i lezize ber 
veeh-i mülkiyyet mutasarrıfe olan Ümmügülsüm 
Hanım bint-i Mehmed Sadık bundan akdem 
mutasarrıfe olup ma-i leziz-i mezkı1r iki nefer kebir 
mahdı1mlan Şakir ve Lütfullah Efendilere irsen 
münhasıra olup ınılma ileyhima Şakir ve Lütfullah 
efendiler dahi birbirlerini müte 'akıben vefatlan cihe
tiyle ınılma ileyh Şakir Efendi'nün intika[len] muta
sarrıf oldığı nısf masura hissesi kebir mahdı1mı Şeref 
Efendi ile validesi Şefika Hanım ve ınılma ileyh 
Lütfullah Efendi'nün kezalik nısf masura hissesi dahi 
kebir mahdı1rnı Mehmed Cemalleddin Efendi ile va
lidesi Fatıma Behiyye Hanım'a münhasıra olup usı1l
ı intikaliyesi vakfca bi ' l-icra müşarun ileyh Sultan 
Osman Han hazretlerinün vakf-ı şerifi canibinden 
müceddeden başka başka temessük i ' tasiyçün fi 25 
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Rebi'u' l-ahir sene [ 1 ]287 merbı1tan takdim-i pişgah
ı ali-i cenab-ı nezaret-penahileri kılınan bir kıt 'a  ilm 
ü haberi Senedat odası na virilmiş i sede her nasılsa 
henüz temessükleri tahrir kılınarak (?) haliyle kalmış 
ve bu kere (silik) mı1ma i leyhden Şeref Efendi ile 
validesi mezbı1re Şefika Hanım nısf masura ma-i 
mezkı1r hisselerini ber ınıleeb-i i lm ü haber mecra-yı 
kadimi olan Nur-ı Osmaniye ikinci caddesinde kain 
arsadan bi '  1-ihra c ilerüde iraet idecekleri mahalle ce
reyan itmek üzre intikiHen uhdelerinde bi ' l- ibka ve 
mı1ma i leyh Mehmed Cemaleddin Efendi ile validesi 
mezbı1re Fatıma Behiyye Hanım zevcelerine aid o
lup nısf masura ma-i lezizi mahallesi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haber 
mantı1kınca mı1ma i leyh Fatıma Behiyye Hanım ta
rafından Hasan Efendi ibn-i Mehmed ve Ahmed Ağa 
bin Osman şehadetleriyle ferağa vekili olan hissedar 
mahdı1mı Üçünci mahkeme-i ticaret mu 'avini 
rif' atlü mı1ma ileyh Mehmed Cemaleddin Efendi 
bi ' l-vekale ve kendü hissesi bi ' l-asale (silik) ile be
raber hüsn-i rızasıyla Timüryol meclis aziisından 
izzetlü Hayri Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itemeğle ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezkı1run 
nısf masurası mı1ma i leyh Şeref Efendi i le validesi 
mezbı1re Şefika Hanım'un irae idecekleri mahalle 
i 'ta eylemek üzre icra eylemek üzre intikalen ve nısf 
masurası dahi mı1ma ileyh Harndi Beğ'ün ferağan 
uhdelerine kayd olmarak kaimisinin bi ' 1 -etraf mahal
leri ve nizam-ı derciyle müceddeden i ' ta o lınacak 
zahr-ı temessükat taraf-ı çakeriden bi ' t-tahrir defter-i 
aba kayd olmmak üzre temessükat-ı mezkı1run taraf
ı aciziye irsali içün vakf-ı şerif tarafına işbu ilm ü 
haber i ' ta o lındı. 

Fi 26 M sene [ 1 2]90 [25 Mart 1 873]  

12-119a/2 Kırkçeşme suyundan bir masura suya 
mutasarrıf olan Seyyid Mehmet Emin Efendinin, 
suyun yarım masurasını, Koca Mustafa Paşa civa
rında Ali Fakih mahallesindeki haneye bağlanmak 
üzere Kamil Paşa 'ya ferağına dair. 

Merbı1tan takdim-i  pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri
nün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ma-i le
zizinden iki masura ma-i lezizinden baki bir masura 
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ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed Emin 
Efendi ma-i mezbôrun yarım masurasını uhdesinde 
bi' l-ibka diğer nısf masurasını temessük-i mezkGr
dan bi' l-ifraz Koca Mustafa Paşa civarında All Fakih 
mahallesinde altmış numro ile murakkam haneye ce
reyan itmek Yedikulle kolına cari ma-i lez1z ana 
tarıkınun münasib mesleğinden ahz u ifraz ( . . .  ) üzre 
Tophane-i amire mirl1vası sa 'adetlü Kamil Paşa ibn
i Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
nısf masura ma-i lez1z-i mezkôrun ınılma ileyh es
Seyyid Mehmed Ern1n Efendi'nün ferağından paşa-yı 
müşarun ileyh ihdesine kayd. 

Fı 24 M sene [ 1 2]90 [23 Mart 1 873] 

12-119b/l Sultan Abdülmecid Han vakfı suyundan 
Uzunçarşı yakınlarında Bezzaz-ı Cedid mahalle
sinde Çukurçeşme sokağındaki konağa bağlı yarım 
masura suyun mutasarrıfı olan Mustafa Tevfik E
fendi'nin suyunu zeynep Hanım 'a ferağına vebu 
suyun Sultan Süleyman Suyolu katması olduğu i
çin işlemlerinin bu vakif tarafından yapılması ge
rektiğine dair. 

Fer1kan-ı kirarndan Dar-ı şura-yı askeri a 'zasından 
sa'adetlü Edhem Paşa hazretlerinün işbu arz-ı hali 
me 'all cennet-mekan Sultan Abdülmedd Han haz
retlerinUn evkaf-ı şerifleri ma-i lez1zinden Uzunçar
şu kurbında Bezzaz-ı cedid mahallesinde Çukorçeş
me zakağında on beş nurnro ile murakkam yine 
vakf-ı müşarun i leyh müsakkafatından Al1cenab Ka
dın konağı dimeğle ma 'rôf bir bab konağ derGnına 
cari nısf masura ma-i lez1z Mustafa Tevfik Efendi 
ibn-i Mehmed Sa '1d'ün ferağından hallleleri Zeyneb 
Hanım ibnet-i el-Hacc Mehmed Efendi uhdesine al
mak üzre konağ-ı mezkôrun senedi derdest tesviye 
olınmakda isede ma-i mezkGrun başkaca senedi ol
mayup konağ-ı mezkôrun senedi derônında münde
ric oldığı ve müddet-i vefireden berü ma-i mezkôr 
konağ-ı mezkôra cereyan itmediği beyanıyla mu 'a
mele-i Jazımenün icrası nİyazından ibaret bulınmış 
ve Eyyôb mahkemesi siciliatından ve cerlde-i çake
rlden muhrec derkenariara nazaran nısf masura ma-i 
lez1z es-Seyyid All Ağa bin Mustafa'nun fi 25 
Reb1'u' l-ahir sene 1 207 tarihiyle ber veeh-i 
mülkiyyet uhdesinde oldığı derkenar-ı mezkGreler
den müsteban olmış ve ma-i mezkôre tedavül-i eyad1 

9 1  
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12-l/9b/l 
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ile el-yevm malik ve mutasarrıf olan ınılma ileyh 
Mustafa Tevfik Efendi'nün ferağından ber ınıleeb-i 
istid 'a m uma ileyha Zeyneb Hanım'un uhdesine 
kayd ile nizamma tevfikan müceddeden temessükün 
i ' tası lazımeden isede ancak su hakkinda cari olan 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkfirun 
katması keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş aldığın
dan erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkTk derkenar-ı mezkılr
lar natık oldığı üzre Uzunçarşıl kurbında Bezzaz-ı 
cedid mahallesinde vakı ' Hüdavendigar-ı es bak 
müşarun ileyh cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum 
ve mağfiret-nişan Sultan Abdülhamid Han tabe sera
hu hazretleri evkafından merhılme Alicenab Kadın 
hanesi dimeğle arif muhterik menzil arsası derılnına 
cari olup Havass-ı refi'a kazasında Müderris karyesi 
kurbında Karaağaç mukabelesinde vakı ' Ali Ağa 
ibn-i Mustafa kendi malıyla müceddeden hafr-ı abar 
itdürdiği ma 'lılmu ' l-mikdar suyından müfrez nısf 
masura ma-i lezizün katması mevcıld olup suyı dahi 
cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün cami ' -i şerifi ko lı ta 'bir o lı nur Halkalı 
suyı ana tarikine cereyan itmekde oldığı mezkfir 
erbab-ı vuküf haber virmeleriyle bu takdirce ma-i 
mezkfirun mahzılrdan salim oldığı tebeyyün itmiş 
isede fakat ma-i mezkılr ınılma ileyh Sultan Süley
man Han hazretlerinün suyı ana tarikine mülhak 
katma sulardan olmak hasebiyle nızam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkılrun ba 'de ezin 
ferağ ve intikali vakf-ı müşarun ileyh canibinden 
ru'yet olmmak lazım gelmeğle bu sılretde nısf masu
ra ma-i leziz-i mezkılr ınılma ileyh Mustafa Tevfik 
Efendi'nün bey ' ü şirasından ınılma ileyhima Zeyneb 
Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd 
olmarak mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre katmasınun bi ' l-etraf mahalleri ve nizam-ı 
müstahsenesi derciyle müşarun ileyh Sultan Süley
man Han hazretlerinün vakf-ı şerifi canibinden 
müceddeden bir kıt ' a  temessükat tastir ve i ' tası la
zım geleceği muhat-ı ilm ü haber-i ali-i cenab-ı 
müsteşarileri buyuruldukda ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 25 R sene [ 1 ]289 [ 1  Temmuz 1 872] 

12-119b/2 Mirmiran Hasan Paşa mahallesinde Atik 
Ali Paşa caddesindeki haneye bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan Seyyid Ahmet Nazik Efen-
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di'nin vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline ve bir 
kısmının aynı yere bağlanmak üzere Şefika Ha
nım ' aferağına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer Sultan Bayezid 
vakfından Mirmiran Hasan Paşa mahallesinde Atik 
All Paşa caddesinde üç numro ile murakkam ma'a  
bağçe bir bab hane derfinına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan mevaliden es-Seyyid Ahmed 
Nazif Efendi ibn-i Mustafa Reşid Efendi fevt olup 
dört nefer eviadlarından ancak iki neferi Şerife 
Fatımatü' z-zehra Hanım ile Nazif Efendi'ye ba'de ' l 
intikal eviad-ı muma ileyhimadan Nazif Efendi bila 
veled fevt olup hissesi mahlul ve canib-i vakf-ı şeri
fe aid olmağla ba katma hane ve ma-i mezkfir hissesi 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i aci
zide mahfOz olan memhur müzekkire mucebince 
hemşiresi ve hissedan Fatımatü' z-zehra Hanım'a icar 
alınarak muma ileyhima tarafından ketebeden Şemsi 
Efendi ibn-i Mehmed ve All bin Münlb şehadet
leriyle ferağa vekili kain validesi Şerife Azize Ha
nım bint-i es-Seyyid Ali cari aldığı hane hissesiyle 
beraber bi ' l-vekale rızasıyla merhum Şa'ir katibi 
Ahmed Reşid Beğ kerimesi Şefika Hanım'a 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurun nısf hissesi mahall-i 
ahara ifraz ve icra olmmak ve mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
mOma ileyhima Şefika Hanım'un uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

Fı 2 Ca sene [ 1 2] 89 [8 Temmuz 1 872] 

12-1/9b/3 Kırkçeşme suyundan Şehsuvar mahalle
sinde Bostan sokağındaki konağa bağlı yarım ma
sura suya mutasarrıf olan Mustafa tevfik Paşa 'nın 
suyunu, aynı yere bağlanmak üzere Huriye hanı
maferağına dair. 

[Derkenar] Fı 26 Ra sene [ 1 2] 89 tarihiyle Bal! Pa
şah Hacı Ömer Ağa'ya inhasıyla temessüki virilerek 
gönderilmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşarile
ri kılınan temessükde muharrer İbrahim Hanzade di
meğle ma ' rOf Sadr-ı a ' zam-ı es bak merhUm Şehid 
Mehmed Paşa hazretlerinün evkaf-ı şerifi müsakka-
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fat ve müstegallatından ve Kırkçeşme suyundan ya
rım masura ma-i lezize mutasarrıf olan Dördünci or
du-yı hümayun müşiri esbak devletlü Mustafa 
Tevfik Paşa hazretleri tarafından teb ' adan Bekir Ağa 
bin el-Hacc Mehmed ve Salih Ağa ibn-i el-Hacc 
Mehmed ihbarlarıyla ferağa vekili olan Şehsuvar 
Beğ mahallesi imaını es-Seyyid Hafız Ebubekir S ıd
dikl Efendi ibn-i el-Hacc Ebubekir Efendi bi ' ! -ve
kale hüsn-i rızasıyla mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizlde mahfG.z olan ilm ü haber mucebince 
müşarun ileyh hazretleri halllesi muhtereme ( . . .  ) 
iffetlü Huriye Hanımefendi bint-i Abdullah'a kat 'iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan Kadırga 
limanı nezdinde Şehsuvar mahallesinde Bostan zo
kağı ittisalinde altmış numra ile murakkam konak
larına kema kan cereyan itmek [Devam1 kesik] 

12-1/lOa/1 Beşiktaş Abbas Ağa mahallesindeki ha
neye bağlı olan yarım masura ve haneye sekizyüz 

Osmanlı lirasına vefaen mutasarrıf olan Mehmet 
Arif Efendi 'nin, bu meblağı geri almasıyla hak
kının fekkine ve suyun dörtte üç hissesinin, ilk ma
lik Fatımatüzzehra tarafından Ayşe Sıddıka Hanı
m 'a/erağına dair. 

[Derkenar] İnhasıyla temessüki Odacı Hamza ye
diyle Hayri Efendi 'ye gönderilmiş idüği.  
Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşa
rlleri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazretleri vakfından 
Beşiktaş'da Abbas Ağa mahallesinde Selamlık kapu
sında dokuz numro ile murakkam vakf-ı aharla mah
lG.t bir bab haneye cereyan iden nısf masura ma-i le
zize sekiz yüz aded lira-yı Osman! mukabelesinde 
ma 'a hane ve vefaen mutasarrıf olan mermer tüccarı 
Mehmed Arif Efendi ibn-i Selim meblağ-ı mezburı 
ba'de' l-ahz silhibe-i evveli Fatımatü' z-zehra Hanım 
bint-i Abdullah ba'de' l-fekk mezbure dahi ma-i 
mezkurı rızasıyla Senedat odası canibinden varid o
lup nezd-i acizide mahfG.z olan memhur bir kıt 'a  
müzekkire mucebince dört hisse i ' tibarıyle üç hisse
sini saray-ı hümayun hacası fazlletlü Ulvlzade Hacı 
Hüseyin Efendi ibn-i Seyyid Ahmed'e ve bir hi ssesi
ni zevcesi Ayişe Sıddika Hanım bint-i Osman'a 
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kat ' iyyen ferağ i tmeğle ol vechile ma-i leziz-i mez
kGr mahall-i ahara ibraz ve icra olınup mecra-yı ka
dimine kema kan cereyan i tmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde ber minval-i muharrer mGma ileyhimanun 
uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı 26 Ra sene [ ı  ]289 [3 Haziran ı 872] 

12-1/lOa/2 Koca Mustafa Paşa civarında 
Canbaziye mahallesinde Yeniçeşme sokağındaki 
haneye bağlı yarım masura suya Mehmet Şakir E
fendi ile birlikte mutasarrıf olan Babibe hanımın 
vefatıyla hissesinin mirasçılarına intikaline ve Ali 
Rıza efendi 'ye ferağına dair. 

Bu dahi 
MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müşarlleri 
kılınan temessükde muharrer cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Evvel hazretlerinün validesi Valide 
Sultan vakfından Koca Mustafa Paşa civarında 
Canbaziye mahallesinde Yeniçeşme zakağında iki 
numro ile murakkam vakf-ı aharla mahlGt bir bab 
haneye cereyan iden nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan Mehmed Şakir Efendi ibn-i Osman ile 
Hablbe Hanım ibnet-i All mutasarrıflar iken 
mezbGre Habibe Hanım müteveffiye olup hissesi 
keblr oğlı mGma ileyh Mehmed Şakir Efendi ile ke
rlmesi Ayişe Hanım'a ba 'de' l-intikal mGma i leyh 
Mehmed Şakir Efendi dahi fevt hissesi keblr oğlı 
Mehmed Tevfik Beğ i le keblre kerimesi Raife Ha
nım'a ba'de' l-intikal ve mGma ileyha Ayişe Hanım 
müteveffiye hissesi kebir mahdGmı hazine-i hassa-i 
şahane ketebesinden izzetlü All Rıza Efendi ibn 
Osman'a intikali ve mGma i leyhima Mehmed Tevfik 
Beğ ile Raife Hanım'un hisselerini tarafından ba 
hüccet-i şer ' iyye vekili Raife Hanım'un zevci hassa 
birinci Süvari-i kazak alayınun Alay emini Edhem 
Efendi ibn-i Mehmed bi ' l-vekale rızasıyla Senedat 
odası canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfGz 
olan memhGr müzekkire mGcebince hissedarı mGma 
ileyh All Rıza Efendi 'ye ferağ u kasr-ı yed i tmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkGr mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerlfde mGma ileyh All Rıza Efendi'nün uhdesine 
kayd ila ahirihl. 

Fı 26 R sene [ ı 2]89 [3 Haziran 1 872] 
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12-1/10a/3 Halkalı suyundan yarım masura suya 
mutasarrıf olan Mümine Hanım 'ın vefatıyla suyu
nun mirasçıZara intikaline,mirasçılar tarafindan da 
bir kısmının Adil Paşa 'ya ferağına dair. 

Terkin 
Merbutan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı müşarlleri 
kılınan temessükde muharrer cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları cami ' -i şerif ko lı ta 'bir olınur 
Halkalı ma-i lezlzlerinün ana tarikine mülhak katma
lardan nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan 
Mü' mlne Hanım bint-i Musa müteveffiye olup ma-i 
mezkur mahdumı sa ' actetlü Mazhar Paşa hazretleri y
le kerimesi Emine Hanım'a irsen ba 'de' I - intikal 
muma ileyhima taraflarından Sultan Ahmed cami ' -i 
şerlfi kayyumlarından Bekir Efendi bin Salih ve di
ğeri Hasan Ağa bin Mehmed şehadetleriyle ferağa 
vekili cami ' -i şerif-i müşarun i leyh i mam-ı sanisi 
Hafız Hüseyin Hüsnl Efendi bin İsa mahallesi cani
binden varid olup nezd-i acizlde mahfllz olan bir 
kıt 'a  ilm ü haber mucebince bi ' l-vekale ma-i 
mezkurı üç hisse i 'tibarıyla iki hissesini konağ-ı 
mezkurun iki hissesine mutasarrıf sa 'adetlü Adil Pa
şa'ya bin Hal id'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i lezlz-i mezkur mecra-yı kadlmi olan 
Atmeydanı'nda Güngörmez mahallesinde Tavukhane 
zakağında kırk üç nurnro ile murakkam konağa 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde 
ma-i mezkurun iki h issesi müşarun ileyh Adil Paşa 
hazretlerinün ferağan ve bir h issesi dahi muma 
ileyhima Emine Hanım'un intikalen uhdelerine kayd 
ila ahirihl. 

12-1/lOa/4 Sultan Süleyman Han vakfı suyundan 
Atmeydanı 'nda Güngörmez mahallesi Tavukhane 
sokağındaki konağa bağlı yarım masura suya mu
tasarrıf olan Mümine Hanım 'ın vefatıyla suyunun 
mirasçılarına intikaline, mirasçılar tarafından da 
suyun bir kısmının aynı yere bağlanmak üzere Adil 
Paşa 'ya ferağına dair. 

Merbutan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan Sul
tan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyası
na muvaffak oldukları cami ' - i  şerif kolı ta 'bir alınur 
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Halkaları13 ma-i lezlz bendlerinün ana tarikine mül
hak katmalardan ala tariki ' I-mübadele Sultan Ahmed 
Han hazretleri n ün cami ' -i şerlfleri su yından cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Mü'mine Ha
nım bint-i Musa müteveffiye olup ma-i mezkur mah
dumı sa 'adetlü Mazhar Paşa hazretleri yle kerimesi 
Emine Hanım'a adiyen ba'de' l-intikal ma-i mezku
run cari oldığı konağun üç hisse i ' tibarıyla hissesi 
muma ileyh Emine Hanım'un ve iki hissesi zevci 
sa 'adetlü Adil Paşa uhdelerinde bulınmış o ldığından 
konağ-ı mezkurun oldığı gibi ma-i mezkurun dahi 
taraflarından Sultan Ahmed cami ' -i şerifi kayyumla
rından Bekir Efendi ibn-i Salih ve diğeri Hasan Ağa 
ibn-i Mehmed ihbarlarıyla ferağa vekilieri cami '-i 
şerif-i müşarun ileyh İmam-ı sanisi Hafız Hüseyin 
Hüsni Efendi ibn-i İsa mahallesi canibinden varid 
olup nezd-i acizlde mahffiz olan bir kat 'a ilm ü haber 
mucebince altı hisse i ' tibarıyla iki hissesi muma 
ileyha Emine Hanım'un uhdesinde bi ' 1-ibka ma 'ada 
bir hissesiyle müşarun ileyh Mazhar Paşa hazretleri 
ÜÇ hisse ki cem'an dört hissesi bi ' l-vekale muma 
ileyh Adil Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i lezlz-i mezkur mecra-yı kadlmi olan 
Atmeydanı 'nda Güngörmez mahallesi Tavukhane 
zakağında kırk üç numro ile murakkam konağa ke
ma kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde 
ma-i mezkurun (kesik) müşarun ileyh Adil Paşa'nun 
uhdesine ferağan ve iki hissesi dahi muma ileyhima 
Emine Hanım'un intikiilen uhdelerine kayd ila ahiri
hl. 

Fi 2 Ca sene [ 1 2] 89 [8 Temmuz 1 872] ve Fi 26 Ha
ziran sene [ 1 2]88  [8 Temmuz 1 872] 

12-1110bll Üsküdürda Hoca Hesna Hatun mahal
lesinde İmam Efendi sokağındaki konağa bağlı bir 
masura suya mutasarrif olan Ahmet Aziz Paşa 'nın, 
suyunu konakla birlikte Hurşit Beyefendi'ye fera
ğına dair. 

[Derkenar] Müşarun i leyhün teb 'ası yedine viril
mişdür. 
Merbutan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı müsteşarıle
ri kılınan temessükde muharrer Şeyhülislam-ı esbak 
merhum es-Seyyid İbrahim Efendi vakfı musakkafa-

13 Halkalı 
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tından medine-i Üsküdar'da Hace Hesna HatCın ma
hallesinde İmam Efendi zakağında birinci numro ile 
murakkam bir bab konağa ve konağ-ı mezkGr derG
nına cari Arslan Ağa vakfından bir masura ma-i lezl
ze mutasarrıf olan sa'adetlü Ahmed Aziz Paşa ibn-i 
Ahmed İzzet Paşa mutasarrıf aldığı konak ve ma-i 
lezlz-i mezkGrı senedat müdirliği canibinden varid 
olup nezd-i acizlde mahfı1z olan memhGr müzekkire 
mGcebince ahara ferağa tarafından mahalle-i mezbGr 
ahalisinden Mehmed Ağa ibn-i Abdullah ve el-Hacc 
NGreddin Ağa bin-i Ali şehadetleriyle vekaleti sabit 
olan müşarun ileyh hazretlerinün teb 'alarından Hü
seyin Ağa i b n-i Hasan bi' I-vekale ma' a müştemi lat 
konağ-ı mezkGrı Serkurena-yı hazret-i şehriyari atG
fetlü Hurşid Beğefendi hazretlerine kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i lezlz-i mezkGr 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyh Hurşld Beğ
efendi hazretlerinün uhde-i alllerine kayd i la ahirihl. 

Fı 9 Ca sene [ 1 2] 89 [ 1 5  Temmuz 1 872] 

12-1/lOb/2 Deve Hanı yakınıda Mustafa bey ma
hallesinde Deve hanı caddesindeki konağa bağlı 
çeyrek masura suya mutasarrıf Harndi Paşa 'nın, 
suyunun yarısını Ragıp Beyefendi 'ye ferağına dair. 

[Derkenar] Odacı Hamza ile evkafa gönderülmüş
dür. 
MerbGtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer Matlabcı ei-Hacc 
Ebubekir Ağa vakfından Deve hanı kurbında Musta
fa Beğ mahallesinde Deve hanı caddesinde kırk do
kuz nurnro ile murakkam bir bab konak derGnına ca
ri Mehmed Kethuda vakfından rub ' masura ma-i le
zize mutasarrıf olan devletlü Harndi Paşa hazretleri 
ma-i mezkGrun nısf-ı an rub ' hissesini cari aldığı ko
nağ-ı mezkGr hissesiyle beraber rıza-yı alileriyle Se
nedat odası canibinden varid olup nezd-i acizlde 
mahfGz olan memhGr müzekkire mGcebince kayın
zadeleri müderrisin-i kirarndan mekremetlü Ragıb 
Beğefendi ibn-i Emin Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile hisse-i ma- i leziz-i 
mezkGr mahall-i ahara ifraz ve icra olmarak mecra
yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde mGma ileyh Ragıb Beğefendi 'nün uh
desine kayd ila ahirihi. 
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Fi 9 Ca sene [ 1 2]89 [ 1 5  Temmuz 1 872] 

12-1/lOb/3 Alem bey mahallesinde Yeni sokaktaki 
arsaya bağlı yarım masura ve iki hilal suya muta
sarrıf olan ham it Paşa 'nın, arsasının bir kısmı ile 
birlikte suyunu Hacı Ali Ağa 'ya ferağına dair. 

[Derkenar] Sahibi tarafına virülmüşdür. 

Fi 9 Ca sene [ 12]89 [ 1 5  Temmuz 1 872] 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müste
şarileri kılınan temessükde muharrer Dülbendcizade 
el-Hacc Mustafa Efendi vakfından Alem Beğ mahal
lesinde Yeni zokakda altıncı numro ile murakkam 
bir bab muhterik menzi l  arsasına ve derGnına cari 
yine vakf-ı mezbGrGna nısf masura iki hilal ma-i le
zize mutasarrıf olan Der-sa 'adet mutasarrıfı sabık 
sa 'adetlü Hamid Paşa hazretleri ibn-i Hasan Efendi 
mutasarrıf aldığı arsa-i mezkGreden fi 2 Ramazan 
sene [ 1 ]288 tarihiyle cihat kaleminden vün1d iden 
bir kıt ' a  i lm ü haber mGcebince iki yüz elli yedi bu
çuk zira' mahallini bi ' l-ifraz ma-i mezkGr ile beraber 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan memhı1r müzekkire mantı1kınca 
el-Hacc Ali Ağa ibn-i Halil'e kat ' iyyen ferağ eyledi
ği müzekkire-i mezkilreden müsteban alınmış ma-i 
lezizün başkaca temessüki olmayup menzil-i mezkı1r 
temessükinde kaydı olarak katması ve ne mikdar su
dan aldığı bilinememüş idüğinden me' milr-ı mahsus 
irsaliyle b i ' l-mu 'ayene ve erbab-ı vuküf tahakkuk 
olan menzil-i mezkilr derGnına su hazinesi olan ma
hallinde müderris-i ınılma i leyh olup ve Kırkçeşme 
(?) suyından olarak klyl-ı (?) erba'ası cari aldığı his
sesine mahallesi canibinden i 'ta olınan bir kıt 'a  i lm 
ü haberi dahi nezd-i acizide hıfz ve müfrez olmağla 
bu takdirce kasr-ı yeditmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkilr menzil-i mezkilr temessük ve münderic 
aldığından nizarn ve emsaline tevfikan temessük-i 
mezkilrdan bi ' t-tefrik kayd-ı balasıyla temessük-i 
mezkGra tahşiye alınarak yine vakf-ı mezkilr cani
binden müceddeden başka temessükleri tahrir ve 
i ' tasıyla ve arsa-i mezkilrun hin-i inşasında mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde milma ileyh el-Hacc Ali 
Ağa'nun uhdesine kayd ila ahirihi. 
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Fı 9 Ca sene [ 1 2]89 [ 1 5  Temmuz 1 872] 

12-1/lla/1 Anadoluhisarı 'nda Küçüksu caddesin
deki menzile bağlı yarım masura suya mutasarrif 
olan Halil efendi'nin suyunu, aynı yere bağlanmak 
üzere kendi rızasıyla Emine Mukaddes Hanım 'a 
ferağına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer fatih-i Yemen Gazi 
Sinan Paşa vakfından Anadolıhisarı'nda Küçüksu 
caddesinde on dört numro ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab menzil derunına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Halil Efendi ibn-i 
Ali menzil ve ma-i mezkurı hüsn-i rızasıyla senedat 
müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizide mah
fGz olan memhur müzekkire mucebince Bab-ı seras
keri mektubi odası hulefasından Ali Rıza Efendi 
zevcesi Emine Mukaddes Hanım bint-i Mustafa'ya 
ferftğ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyha Emine Mu
kaddes Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 14 Ca sene [ 1 2]89 [20 Temmuz 1 872] 

12-1/lla/2 Kırkçeşme suyundan yarım masura su
ya mutasarrif olan Seyyit Mehmet Nuri Efendi, Şe
rife Ayşe ve Şerife Zekiye hanım/ardan, Şerife Ze
kiye Hanım 'ın hissesini Hacı Mustafa Vasfi Efen
di 'ye ferağına dair. 

Merbutan takdim-i  pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer ashab-ı hayratdan 
merhum Fatıma Hatun bint-i Şadl vakfından ve 
Kırkçeşme ta 'blr olınur ma-i lezlzinden nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıfGn olan es-Seyyid Mehmed 
Nuri Efendi ve Şerife Ayişe ve Şerife Zekiyye ha
nımlardan muma ileyha Şerife Zekiyye Hanım tara
fından rüsümat me' mürlanndan Mehmed Efendi 
ibn-i Ahmed ve berber esnafından Ahmed Ağa bin 
Ali ihbarlarıyla ferağa vekili hissedar ve kanndaşı 
muma ileyh Mehmed Nuri kendi hissesini bi ' 1-asale 
hissedar ve hemşireleri muma ileyha Şerife Ayişe 
Hanım ibnet-i es-Seyyid el-Hacc Mustafa Vasfi E
fendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf mikdar ma-i leziz-i mezkür mecra-yı 
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kadimi olan Fethiyye kurbında Katib Muslihiddin 
mahallesinde Hacı İbrahlmoğlı zakağında sekizinci 
numro ile murakkam menzile kema kan cereyan it
rnek üzre defter-i vakf-ı şerifde mı1ma ileyha Şerife 
Ayişe Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 24 Ca sene [ 1 2]89 [30 Temmuz 1 872] 

12-1/lla/3 Arnavutköy 'de Sulağımcısı sokağındaki 
beş adet menzil veiki adet bodruma bağlı iki masu
ra suya mutasarrıf olan Sarraf Lioni 'nin ölümüyle 
mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından da bir 
kısmının Dimitri 'ye ferağına dair. 

[Derkenar] Sahibi tarafına viri lmişdür. 
MerbOtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşa
rlleri kılınan temessükde muharrer Ümmi Sultan da
yesi merhı1me Zeyneb HatOn vakfından Arnavud 
karyesinde Su lağımcısı zakağında on ve on iki ve 
on dört ve on altı ve on sekiz nurnrolar ile muka
rakkam beş bab menzil ve yiğirmi ve yiğirmi iki 
nururolar ile murakkam iki aded badurum derOn
Ianna cari iki masura ma-i lezize bir kıt 'a  temessük 
ile mutasarrıf olan Sarraf Lioni veled-i Andiriko fevt 
olup mutasarrıf mutasarrıf14 oldığı menazil ve badu
rum ve ma-i leziz-i mezkı1r kebire kızları Bab-ı 
zabtiyye a 'zalarından Tarfu Efendi zevcesi Ertes
mi ya ile bakire Marya'ya ba'de' l-intikal mezbGretan 
Ertemiya ve Mariya mutasarrıfan oldukları menazil 
ve badurum ve ma-i leziz-i mezkOrı rızalarıyla 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizi
de mahfOz olan memhOr müzekkire mı1cebince 
teb 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Rum milletinden Kadı 
karyesi sakinlerinden Küpecioğlı Ankaralı tüccar Di
mitri veled-i Anastaş'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile iki masura ma-i leziz-i mezkı1r 
defter-i vakf-ı şerlfde mGma ileyh merküm Dimitri 
veled-i Anastaş'un uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 1 9  Ca sene [ 1 2] 89 [25 Temmuz 1 872] 

12-1/lla/4 Sultan Mahmut Vakfı suyundan Beyoğ
lu 'nda Cadde-i Kebir'deki menzile bağlı yarım ma
sura suya mutasarrıf olan Maryem 'in ölümüyle su
yun mirasçılarına intikaline ve mirasçılar tarafın
dan da Nonil Hanım 'aferağına dair. 

14 "mutasarrıf" mükerrer 

1 0 1  

12-1/lla/3 
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[Derkenar] Sahibi tarafına virilmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşarile
ri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu hazretleri evkaf-ı 
şerifleri ma-i lezizinden Beğoğlı'nda Cadde-i ke
bir'de yetmiş bir numra ile murakkam bir bab men
zile cari nısf masura ma-i tezize mutasarrıfe olan 
Barutcıbaşı-yı esbak Bogos Beğ zevcesi Maryem 
bint-i Ohannes müteveffiye olup keblr oğulları izzet
lü Arakil ve (kesik) ve Mardıros ve Ohannes ve Mı
ğırdıç ve Agob beğler ile keblre kızları Nartohi ve 
Mütekagini (?) ve Tunik'e (?) ba'de' l-intikal muma 
ileyh Arakil ve Simon ve Mardıros ve Agob beğler 
ile Mütekagini (?) Hanım bi '  z-zat ve Oh annes Beğ 
tarafından Lütfi Efendi ibn-i Ömer ve Yazıcı Kifork 
veted-i Karabet şehadetleriyle ferağa vekili Simon 
Beğ bi ' l-vekale ve muma ileyh Mığırdıç Beğ ile 
Nartohi Hanım'un ferağa vekili taraflarından ber mil
ceb-i ilm ü haber izzetlü el-Hacc Hüseyin Ali Efendi 
ibn-i el-Hacc Tahir bi ' l-vekale menzil ve ma-i teziz-i 
mezkurda olan hisse-i mezkürelerini senedat müdir
liği canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfQz o
lan memhur müzekkire mucebince hissedarları ve 
karındaşları Nonil Hanım'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkür mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerlfde müma ileyhima Nonil 
Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 25 Ca sene [ 1 2] 89 [3 1 Temmuz 1 872] 

12-1/llb/1 Gazanfer Ağa-yı Atik Vakfı 'ndan bir
buçuk masura suya mutasarrıf olan el-Hac Hasan 
Ramiz Paşa 'nın suyunu, kendi rızasıyla Kuruçeş
me caddesindeki sahilhaneye bağlanmak üzere Sa
bire Hanimefendi 'ye satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Babü ' s-sa'a
deti ' ş-şerlfe ağası es bak merhum Gazanfer Ağa-yı 
Atik vakfından bir buçuk masura ma-i lezize muta
sarrıf olan es bak Kastamanı mutasarrıfı sa 'adetlü el
Hacc Hasan Ramiz Paşa hazretleri ibn-i İsma 'il (si
lik) ma-i lezlz-i mezkürı hüsn-i rızasıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfQz olan 
i lm ü haber mucebince Serkorena-yı esbak hazret-i 
şehriyari sa 'adetlü Osman Beğefendi hazretleri n ün 
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halilesi Sabire Hanımefendi ibnet-i Osman Efendi 'ye 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir 
buçuk masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi 
olan Kurıçeşme karyesinde ve caddesinde yetmiş üç 
ve yetmiş beş numrolar i le murakkam sahilhaneden 
bi ' 1-ihra c yine Kurıçeşme caddesinde yiğirmi dokuz 
numro ile murakkam sahilhaneye cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyha Sabire Hanım'un 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fl 4 Zi ' l-hicce sene [ 1 2]90 [23 Ocak 1 874] 

12-1/llb/2 Kabasakal'da Bayram Fırını caddesin
de Rukiye Hanım 'ın konağına bağlı suyun senedi 
kazaen zayi olduğundan yeniden temessiik verilme
sine dair. 

Ashab-ı arz-ı hal Şura-yı devlet kalemi hulefasından 
Fuad Beğ'ün işbu istid ' ası meali Kabasakal'da Bay
ram furunı caddesinde Fodula katibi müteveffa Ha
fız Ahmed Şükri Efendi'nün validesi Rukıyye Ha
nım'un mutasarrıf oldığı konağına cereyan itmekde 
bulınan ma-i lezizün yedinde bulınan senedi kazaen 
zayi ' (silik) itmiş aldığından (silik) kaydınun ihra
cıyla icab iden senedin ün i ' tası ni yazından ibaret bu
lınmış olup mahkemesi siciliatından muhrec derke
nara nazaran nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r Ru
kıyye Hatı1n ibnet-i Ahmed'ün Fl 1 2  Zi ' l-ka 'de sene 
1 2 1 6  tarihiyle uhdesinde oldığı derkenar-ı mezkı1r
dan müsteban olmış ve su hakkında cari olan nizam
ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkı1run katması 
keyfiyeünün tahkiki lazım gelmiş aldığından (silik) 
derun-ı derkenar natık oldığı üzre merhum Derviş 
Mehmed Paşa hazretlerinün Astane-i aliyyeye cari 
Kırkçeşme suyından ba hatt-ı hümayı1n ihsan buyu
rılan bir lüle sularından tefrik olınan bir masura ma-i 
lezizden müfrez nısf masura ma-i leziz[e] bi ' l 
icareteyn ve  ber ınıleeb-i temessük mutasarrıfe olup 
zikr olınan ma-i leziz-i mezkı1r mahmiyye-i mezbı1-
rede Kabasakal kurbında Seyyid Hasan mahallesinde 
kain mesleğinden ifraz ve sakin oldukları menzilleri 
derı1nına icra olınarak el-yevm cereyan itmekde 
idüği istihbar kılınmış olmağla bu takdirce ma-i 
mezkı1run mahzı1rdan salim idüği tebeyyün itmiş 
olmağla bu takdirce mahkemesi canibinden varid o
lup nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haber 
mı1cebince ınılma i leyha Rukıyye Hatı1n bint-i Ah-
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med müteveffiye olup nısf masura ma-i leziz-i mez
kı1rı sulhiye ker1mesi Hanife Hanım'a intikal itmeğle 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r defter-i 
vakf-ı şerifde mezbı1re Hanife Hanım'un uhdesine 
kayd olmarak zayi ' den ve müceddeden icab iden bir 
kıt 'a  temessükinün tastir ve i 'tası lazım geleceği 
muhat-ı i lm ü haber-i all-i cenab-ı nezaret-penahlleri 
buyurıldukda ol babda emr ü ferman hazret-i men 
lehü' l-emründür. 

Fı 26 Zi ' l -hicce sene [ 1 2]90 [ 14 Şubat 1 874] ve Fı 2 
Şubat sene [ 1 2] 89 [ 1 4  Şubat 1 874] 

12-1/llb/3 Sultan Süleyman Camiine bağlı suyun 
fazlasından Molla Hüsrev mahallesinde Şehzade 
Cami Şerifi sokağındaki menzile balğı yarım ma
sura suya mutasarrif olan Hüseyin Efendi'nin ve
fatı ile suyun oğlu Seyyid Hasan Kamil Efendi'ye 
intikaline dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan iki kıt 'a temessükde muharrer 
cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları cami ' -i 
şer1flerine cereyan iden ma-i lezlzleri fazlasından 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Harerneyn-İ 
şerifeyn müfettişi kerebelerinden Hüseyin Efendi 
ibn-i Mehmed bundan akdem vefat idüp nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkGr mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizlde mahfGz olan ilm ü haber mGcebince 
sulbl kebir oğlı (kesik) müfettişi kerebesinden 
mekremetlü es-Seyyid Hasan Kamil Efendi'ye inti
kal itmeğle ol vechile nısf masura ma-i lezlz (kesik) 
Molla Hüsrev mahallesinde Şehzade cami ' -i şerlfi 
zakağında altı numra ile murakkam vakf-ı ahardan 
olan (silik) olan menzile (kesik) kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde mGma ileyh es
Seyyid Hasan Kamil Efendi'nün uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

Fı 29 Zi ' l-hicce sene [ 1 2]90 [ 1  7 Şubat 1 874] 

12-1112a/1 Yarım hisse riih-ı abilik hizmetine mu
tasarrıf olan Veliyüddin Halife 'nin bu hizmeti ken
di rızasıyla Hüseyin ' e ferağına dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan berat-ı alişanda muharrer merhum 
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ve mağfı1run leh Sultan (kesik) Han-ı Gazi' tabe 
serahu evkaf-ı şeri'fesinden almak üzre yevmi' iki bu
çuk akçe ile nısf hisse rah-ı abilik cihetine mutasarrıf 
olan Vellyüddi'n Hallfe ibn-i Mustafa ber veeh-i mu
harrer mutasarrıf aldığı cihet-i mezkurı bi ' z-zat 
hüsn-i rızasıyla haderne-i rah-ı abiyandan ve 
meclisce liyakatı zahir olan Hüseyin bin Hasan 
Halife'ye ferağ (silik) ol vechile vazi'fe-i mezkur ile 
suyolcılık-ı mezkur ciheti muma ileyh Vellyüddi'n 
Halife'nün ferağ u kasr-ı yedinden muma [ ileyh] Hü
seyin Halife'nün uhdesine tevci'h buyurılarak nizam-ı 
müstahsenesi derciyle i'cab iden berilt-ı ali'si n ün i ' ta 
ve ihsan buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i 
men lehü' 1-emründür. 

Fı 20 Zi ' l-hicce sene [ 1 2]90 [8 Şubat 1 874] 

12-1!12a/2 Ücretini Abdülhamid Han Gazi Vak
fı 'ndan almak üzere Zeyrek yokusunda Şebsafa 
Fatma kadın camiinde, Unkapanı 'nda denize yakın 
mahalde ve Unkapanı haricinde rah-ı abilik hiz

metine mutasarnf olan Veliyüddin Halife 'nin, bu 
hizmetleri kendi rızasıyla rah-ı abilerden Hüseyin 'e 
ferağına dair. 

Merbutan takdi'm-i pi'şgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan üç kıt 'a berat-ı ali'de muharrer İs
tanbul'da Bağçe kapusı dahilinde ve gayrıda vakı ' 
merhum ve mağfı1run leh Sultan Abdülhami'd Han-ı 
Gazi' tabe serahu evkaf-ı şeri'fesinden almak üzre 
yevmi' on akçe ile mülhakatından Zeyrek yokuşında 
merhum altıncı Şebsafa Fatıma Kadın cami ' -i şeri'
finde rah-ı abi' muslakha ve çeşmeha ve yine vakf-ı 
müşarun ileyhden almak üzre yevmi' on akçe ile Ka
pan-ı dakik haricinde deryaya kari'b mahallde ferraş 
maslakha ve beher yevm tathi'r-i tekneha ve yine 
vakf-ı müşarun i leyhden almak üzre yevmi' beş akçe 
i le Kapan-ı dakik haricinde rah-ı abi-i Acıçeşme (si
l ik) cihatlarına mutasarrıf olan Vellyüddi'n Halife 
ibn-i Mustafa ber veeh-i muharrer mutasarrıf aldığı 
vezaif-i mezkur ile suyolcılık-ı mezkur cihatlarını 
bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla haderne-i rah-ı abiyandan ve 
meclisce liyakati zahir olan Hüseyin bin Hasan 
Hali'fe'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
vezaif-i mezkur ile suyolcılık-ı mezkur cihatları 
mGma ileyh Vellyüddi'n Halife'nün ferağ u kasr-ı ye
dinden mGma ileyh Hüseyin Hallfe'nün uhdesine 
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tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle 
icab iden berat-ı alilerinün i ' ta ve ihsan buyurılınası 
babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 20 Zi ' l-hicce sene [ 1 2]90 [8 Şubat 1 874] 

12-1112a/3 Kırkçeşme suyoluna muZhak katmalar
dan çeyrek hisse suya mutasarrifı olan Meh
met'in 'in vefatıyla suyunun, Balat yakınında Hoca 
Kasım Göneni malıallesinde Sultan Çeşmesi cad
desindeki menzile bağlı olmak üzere mirasçıZara 
intikaline dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Gazi Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Kırkçeşme ta'bir alınur ma-i lezizlerinün ana tariki
ne mülhak katmalardan rub '  hisse ma-i tezize muta
sarrıf olan Mehmed [bin] Abdullatif Efendi ibn-i el
Hacc Sadık vefat idüp mahallesi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfGz olan ilm ü haber 
mGcebince ma-i mezkGrda olan hissesi keblr oğlı 
Mehmed Sadık ve keblre kerimesi Fat ıma'ya int i kal 
itmeğle ol vechile rub '  hisse ma-i lezlz-i mezkCır 
mecra-yı kadimi olan Balat kurbında Hace Kasım 
Gönani mahallesinde Sultan çeşmesi caddesinde o
tuz dokuz numra ile murakkam menzile kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mCıma 
ileyhima Mehmed Sadık Efendi ile mezbCıre Fatıma 
Hanım'un münasefeten uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 26 Z sene [ 1 2]90 [ 14 Şubat 1 874] 

12-1/12a/4 Sultan Süleyman Han vakfı suyundan 
Tevfik Cafer (Çelebi) malıallesinde Mektep soka
ğındaki menzile bağlı yarım masura suya mutasar
rıf olan Tuğlacı Haci Haçador'un ölümüyle suyu
nun menzille birlikte mirasçıZara intikaline ve mi
rasçılar tarafından da anneleri Şoşan 'a ferağına 
dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri 
evkafı şerifesi ma-i lezlzinden Tevfik15 Ca 'fer [Çele
bi] mahallesinde Mekteb zakağında on sekizinci 

15 TevkT'I 
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numro ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab menzil derGnına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Tuğlacı Haci Haçador veled-i Davit 
fevt olup yedi nefer kebire16 ve kebire eviadları 
Terceman Tatyos ve Tuğlacı A vanis ve Yazıcı Dik
ran zevcesi Serpohi ve Basınacı Kiyork zevcesi 
Eskohi ve Timürci Dikran zevcesi Mayik ve bakire 
İbranik ve Takohciye ba'de ' l-intikal eviad-ı mezbG
ran intikalen mutasarnfan oldukları menzil ve ma-i 
mezkGrı rızalarıyla Senedat odası canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfGz olan memhGr müzekkire 
mGcebince valideleri Şoşan bint-i Anetpaki 'ye (?) 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma 
ileyhima Şoşan HatGn'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 26 Z sene [ 1 2]90 [ 1 874] 

12-1!12a/5 Ücretini Nakşıdil VaZide Sultan vakfın
dan almak üzere rah-ı abilik hizmetine mutasarrıf 
olan el-Hac Ömer'in, bu hizmetleri kendi rızasıyla 
rah-ı abilerden Süleyman Halife 'yeferağına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan iki kıt 'a berat-ı allde muharrer 
Ebu' l-feth Gazi Sultan Mehmed Han tabe serahu 
hazretlerinün cami ' -i şerifi kurbında kain merhGme 
ve mağfGrun leha Nakşıdil Valide Sultan tabe seraha 
evkafından almak üzre yevml on beş akçe ile türbe-i 
şerlfinün rah-ı abilik ciheti ve yine vakıfe-i müşarun 
ileyhimadan almak üzre türbe-i şerif ve mekteb-i 
münif ve sebilhanesi evkafından yevmi beş akçe ile 
miftah-ı gulam-ı rah-ı abi cihetlerine mutasarrıf olan 
el-Hacc Ömer ibn-i Seyyid Ali Halife (kesik) mez
kGr cihatlarını bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla haderne-i rah
ı abiyandan ve (silik) henüz hıdmet-i mezkGrede 
müstahdem (kesik) ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile vezaif-i mezkGr ile suyolcılık mezkGr cihat
ları mGma ileyh (kesik) ınılma ileyh Süleyman 
Halife'nün uhdesine tevdh buyurılarak nizam-ı 
müstahsenesine (kesik) buyurılınası babında emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-1112b/l Köpriilü Mehmet Paşa vakfından yarım 

16 keb'ir 
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masura suya mutasarrıf olan Hoca Fatma 'nın ve� 
fatıyla suyunun, Fatih civarında Dülgerzade ma
hallesinde Büyük Karaman caddesindeki bahçeli 
hana bağlı olmak üzere oğlu Ahmet Rıfat Efen
di 'ye intikaline dair. 

[Derkenar] Kendü ağalarına virilmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kı lınan temessükde muharrer Sadr-ı esbak 
Köprili Mehmed Paşa hazretlerinün evkafından nısf 
masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Hace Fatıma 
ibnet-i Hacı Ömer bundan akdem müteveffiye olup 
mahal lesi canibinden varid olup nezd-i acizlde mah
fGz olan ilm ü haber mucebince bir nefer keblr 
mahdumı Enderun-ı hümayundan muhrec Ahmed 
Rif' at Efendi ibn-i Mehmed Sa 'ld'e intikal itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i lezlz mecra-yı kadimi olan 
Fatih civarında Dülgerzade mahallesinde Büyük Ka
raman caddesinde otuz yedi numro ile murakkam 
Bağçeli han derunına cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerlfde muma ileyh Ahmed Rif·at Efendi'nün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 27 M sene [ 1 2]9 1 [ 1 6  Mart 1 874] 

12-l/12b/2 Aksaray yakınlarında SafuZar mahalle
sinde SafuZar hamamına bağlı suyun temessük ile 
mutasarrıfı olan Emine Hanım ve evlatlarına, te
messükün kazaen kaybolmuş olması nedeniyle ye
niden temessük verilmesine dair. 

Aslıab-ı arz-ı hal müteveffa Hacı Ömer Ağa'nun 
zevcesi Emine Hanım ile eviadları el-Hacc Mehmed 
ve Halil efendiler ile Fatıma ve Hediyye (silik) nam 
hanımlarun işbu istid 'aları meali cennet-mekan Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün vakf-ı şeritinden 
olmak üzre Aksaray kurbında Sofılar mahallesinde 
kain ba temessük vakf uhde-i tasarrufında bulınan 
Sofılar hammarnma cari ma-i lezlzün yedierinde 
bulınan senedi kazaen zayi ' olm ış o ldığından balı i s le 
kaydınun ihracıyla zayi 'den ve müceddeden temes
sükinün i ' tası ni yazından ibaret bulınmış ve Senedat 
idaresinden muhrec derkenara nazaran cennet-me
kan Sultan Süleyman Han hazretlerinün vakf-ı şerifi 
Kırkçeşme ma-i lezizinden Sofılar hammarnma cari 
senevi altmış guruş icare-i müeccelelü iki masura 
ma-i leziz fi 28 Ş sene [ 1 ]280 tarihiyle Davud Paşa 
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mahallesi sakinlerinden Haleb tüccarlanndan es
Seyyid el-Hacc Ömer Ağa bin es-Seyyid Halil ile 
zevcesi Emine Hanım bint-i Abdullah'un mönasafe
ten el-yevm uhdelerinde oldığı derkenar-ı mezkılr
dan müsteban olmış ve mahallesi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haber ınılee
bince ber ınıleeb-i istid 'a ınılma il ey h es-Seyyid el
Hacc Ömer Ağa vefat idüp ma-i mezkılrda olan bir 
masura hissesi dört nefer eviadları aslıab-ı arz el
Hacc Mehmed ve Halil ile kerimeleri Fatıma ve He
diyye hanımıara hasbe' l-ade ba'de ' l-intikal ol vechi
le bir masura ma-i leziz-i mezkılrun pederi müte
veffa-yı ınılma ileyh el-Hacc Ömer Ağa'nun intika
linden olan ınılma ileyhim el-Hacc Mehmed ve Halil 
ve Fatıma ve Hediyye hanımlarun defter-i vakf-ı 
şerifde intikiHen uhdelerine (silik) kaydı lazımeden 
isede ma-i mezkılrun katmanun tahkikiyle zayi 'den 
virilecek temessükine derci nizarnı iktizasından bu
lınmış oldığından nezd-i çak:eride olan kaydına naza
ran asrında İbrahim Paşa Ayvad karye sınılrı dahilin
de tahte' l-arz lağm u kanavat i le cem' ü tahsil eyle
diği ma-i leziz-i carinün hakk-ı mecrası ifraz olın
dukdan sonra iki masura ma-i lezizün katması mev
cıld olup suyı dahi müşarun ileyh Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün suyı tarikine cereyan itmekde ol
dığı tahakkuk (silik) oldığından ol vechile ma-i mez
kılrun mahzılrdan salim oldığı tebeyyün itmiş idü
ğinden ma-i mezkılr mecra-yı kadimi olan Horhor 
kurbında Sofılar mahallesinde Sofılar caddesinde elli 
numro ile murakkam Sofılar harnmaını dimeğle 
ma 'rı1f hammarn-ı mezkılre kema kan cereyan i tmek 
üzre katmasınun b i ' l-etraf mahalleri ve nizam-ı 
müstahsenesi derciyle müşarun i leyh Sultan Süley
man Han hazretlerinün vakf-ı şerifi canibierinden 
intikalinün icrasıyla beraber zayi 'den ve mücedde
den bir kıt 'a temessükinün tastir ve i ' tası lazım gele
ceği muhat-ı ilm-i samileri buyuruldukda ol babda. 

Fi 27 M sene [ 1 2] 9 1  [ 1 6  Mart 1 874] 

12-1!13a!l İki masura suya mutasarrif olan Kamil 
efendi'nin suyunu, Unkapanı 'nda bulunan beylik 
buhar değirmeni ve fırınına bağlanmak üzere satlı
ğına dair. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan sılretde muharrer ba hüccet-i 
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şer'iyye ve ber veeh-i mülkiyyet iki masura ma-i le
zlze mutasarrıf olan İstanbul payelülerinden fazlletlü 
Kamil Efendi ber veeh-i muharrer malik ve mutasar
rıf aldığı iki masura ma-i lezlz-i mezkurı Kapan-ı 
dakikde beğlik vapur değirmanıyla furunına icra 
olmmak üzre tarafından fi 1 0  Safer sene [ 1 2]9 1 tari
hiyle müverrah tezkire ve mahallesi canibinden (ke
sik) i lm ü haber muceblerince teb 'adan Hasan Ağa 
bin Hasan ve Mustafa Ağa bin Hüseyin şeha
detleriyle vekili olan izzetlü Bahaeddln Beğ bi ' l
vekale iki masura ma-i leziz-i mezkGrı yüz yiğirmi 
sekiz aded lira-yı Osmani mukabilinde Nizarniye 
hazine-i behiyyesine bey ' idüp ve bedel-i mezkGrı 
temamen hazine-i mezkGreden ahz ü kabz ile vekil-i 
muma ileyh ma'rifetiyle muma i leyh Kamil Efen
di'ye teslim olınmağla ol vechile ma-i lezlz-i mezkur 
mecra-yı kadimi olan Kadlçeşmesi kurbında 
Altıpoğaça mahallesinde ve caddesinde (kesik) 
numro ile murakkam bostandan bi ' l-ifraz zikr alınan 
vapur değirmanma icra olmmak üzre bir kıt 'a 
senedinün tesviyesi lazım gelmiş isede ma-i lezlzün 
henüz mülkiyyetden bulınmış olmasıyla ber muceb-i 
(kesik) ma-i lezlzün katması keyfiyyetinün tahkiki 
lazım gelmiş idüğinden derun-ı suret natık aldığı 
üzre asrında Altıyakaca Ahmed Efendi Havass-ı 
refi'a kazasında Büyükdere dimeğle meşhur (kesik) 
merhume Valide Sultan hazretlerinün atik suyolları 
başında Isgarabaşı dimeğle ma'rGf mahallde canib-i 
şarkisinde Kestanelik yanında abar-ı müte 'addi
deden vakf suyını Valide Sultan (kesik) yalından 
cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme suyı tarikine 
i lhak ve kanun üzre sülüsi hakk-ı mecra alıkanılup 
baki kalan ma' lGmu ' l-mikdar ma-i lezizden müfrez 
iki masura ma-i lezizün katması mevcud olup suyı 
dahi müşarun i leyh Sultan Süleyman Han (kesik) 
vakf-ı şerifi suyı tarikine mülhak katma sulardan 
olmak hasebiyle nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ba 'de ezin ma-i mezkGrun ferağa ve intikalata vakf-ı 
müşarun ileyh canibinden ru ' yet olmmak lazım gel
miş isede ancak ma-i mezkur zikr olman beğlik va
pur değirmanıyla furunlara salifü ' l -beyan ıcra 
olmacağından henüz mülkinden idüğinden nizam-ı 
vahiyyelerine (?) tevfikan icare-i müeccele tah
sisinden sarf u nazar olarak değirman-ı mezkGrun 
diğer muhassısı olan iki masura ma-i lezizinden icra 
olmmak üzre keyfiyyetün cihat kalemine kayd ile 
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Nizamiyye hazinesine ve taraf-ı çakeriye lazım ge
len mahallere başka başka ilm ü haberlerinün tastiri 
ve i 'tası iktiza ider ol babda emr ü ferman hazret-i 
men lehü ' l-emrindür. 

Fı 4 Ra sene [ 1 2] 9 1  [2 1  Nisan 1 874] ve Fı 9 Nisan 
sene [ 1 ]290 [2 1 Nisan 1 874] 

12-1/13a/2 Mihrişah VaZide Sultan vakfından ya
rım masura suya mutasarrıf olan Maryorice 'nin 
suyunu, kendi rızasıyla Yeniköy Köybaşı caddesin
deki haneye bağlanmak üzere Avrupa Tüccarından 
Yuvan Efendi 'ye satığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer merhume ve 
mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan vakfından 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Maryarice 
bint-i Likorarsko (?) ber veeh-i muharrer mutasarrıfe 
aldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkurı kendi rıza ve 
iradesiyle teb 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Rum mille
tinden Avrupa tüccanndan Ş işman oğlı Yu van Efen
di veled-i Anastaş'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed it
meğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur henüz bir ma
halle cereyan itmeyüp açıkda bulınmış aldığından bu 
def'a Yeniköy'de Köybaşı caddesinde yüz elli iki 
numro ile murakkam haneye cereyan itmek üzre def
ter-i vakf-ı şerifde muma ileyh Yuvan Efendi'nün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 17 Mayıs sene [ 1 2]9 1 [29 Mayıs 1 874] 

12-1114all Sultan ll. Mahmut Han vakfı suyun
dan Tophane civarında Cihangir mahallesi ve so
kağındaki menzile bağlı bir masura suyun yarım 
masurasının Beyoğlu Galavan sokağındaki haneye 
bağlanmak üzere Otto Olman 'a, diğer yarım masu
rasının da Tophane civarında yapılacak haneye 
bağlanmak üzere Seyyit mehmet Emin Efendi 'ye 
satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretlerinün 
vakfı ma-i lezizinden Tophane civarında Cihangir 
mahallesinde ve sokağında bir bab menzil derunına 
cari bir masura ma-i lezizün mecra-yı kadirninden 
bi ' 1 -ihrac sefaret ve mahallesi canibinden varid olan 

l l l  
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ilm ü haberler mucebince yarım masurası Beğoğ
lı 'nda Galavan sokağında on altı nurnro ile morak
karn hanesine icra alınmak üzre Almanya devleti 
teb 'asından ve devlet-i müşarun ileyha kançılaryası 
nüfUsı nüfUsı17 defterinde mukayyed olup memalik-i 
şahanede tasarruf-ı emlake kesb-i istihkak itmiş 
idüği Hariciyye nezaret-i celilesinden tasdik buyu
rılan Otto Olman veled-i Lodvik Olman'a ve diğer 
nısf masurasını dahi Tophane civarında irae ideceği 
haneye icra alınmak üzre es-Seyyid Mehmed Emin 
Efendi bin el-Hacc Hasan'a ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezkfir ber 
minval-i muharrer yarım masurası muma ileyh Emin 
Efendi'nün ve yarım masurası dahi muma ileyh Otto 
Olman'un defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd ve 
ber ınıleeb-i nizarn (kesik) taraf-ı çakeriden zahr-ı 
temessükat bi ' t-temhir defter-i aba kayd alınmak 
üzre temessükat-ı mezkı1run taraf-ı aciziye irsali 
içün vakf-ı müşarun ileyh canibinden işbu ilm ü ha
ber i 'ta kılındı . 

Fi 27 M sene [ 1 2] 9 1  [ 1 6  Mart 1 874] ve Fi 6 Mart 
sene [ 12]90 [ 1 8  Mart 1 874] 

12-1/14a/2 Unkapanı 'ndaki beylik buhar değirme
ni için gerekli sekiz masura suyun bir masurasının 
Resim Efendi, yarım masurasının Seyyit Mehmet 
Emin Efendi, yarım masurasının Hoca Zekiye Ha
nım 'dan kendi rızalarıyla satın alındığına dair. 

Kapan-ı dakik kurbında kain beğlik vapur değir
manına lüzı1rnı olup ashabı yedierinden mübaya ' a 
alınmak üzre taraf-ı zi şeref-i hazret-i ser'askeriden 
bir lüle ya 'ni sekiz masura Kırkçeşme ma-i lezizinün 
bu kerre iki masurası tedarük alınarak bundan üç 
kıt ' a  temessükat merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i ce
nab-ı nezaret-penahileri kılınmış ve temessükat-ı 
mezkı1re natık aldığı üzre ma-i mezkfirun bir buçuk 
masurası cennet-mekan Sultan Süleyman Han haz
retlerinün vakf-ı şerifinden olup bir masurasına Be
sim Efendi bin Hüseyin ve yarım masurasına es
Seyyid Mehmed Emin Efendi ibni-el-Hacc Hasan ve 
Arar Ağa vakfından olan yarım masurasına dahi 
Hace Zekiyye Hanım bint-i Ahmed mutasarrıflar o
lup ber veeh-i muharrer mutasarrıflar oldukları iki 

17 "nüfı1sı" mükerrer 
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masura ma-i leziz-i mezkilrı her birileri bi zatihim 
hüsn-i rızalarıyla yüz yiğirmi beş aded lira-yı Os
mani bedel mukabelesinde değirman-ı mezkGra icra 
olmmak üzre Nizamiyye hazinesine terk idüp ve be
del-i mezkGr ma 'ri fet-i acizanemüzle mGma ileyhim 
yedierine temamen ve kamilen i ' ta ve teslim kılın
mış ve mGma ileyh Emin Efendi ile Zekiyye Ha
nım'un uhdelerinde olan bir masura ma-i leziz-i 
mezkGrun henüz bir mahalle icra alınmayup açıkda 
bulınmış oldığına ve mGma ileyh Besim Efendi'den 
alınan bir masura ma-i lezizün nısfı hanesine ve nısf 
aharı menzil-i mezkGr divannda çeşmeye cereyan 
itmek üzre temessükinde mukayyed isede henüz 
vakf ve haps olmayup bir maslakdan ibaret olarak 
mülkiyyet vechile hane sahibinün yedd-i tasarrufın
da bulınrnış derGnına cari olan hane dahi bu kerre 
şimendöfer hattına i lave olmarak hedm alınmış 
idüğinden bu cihetle i şbu yarım masura ma-i leziz-i 
mezkGrun henüz mülkiyyet vechile aldığından bu
nun icaresinden sarf-ı nazarla ma 'ada bir buçuk 
masurasınun nizarn ve emsaline tevfikan idib iden 
icariltınun sal be sal Nizamiyye hazinesinden vakfıa
rına i ' ta kılınmak üzre cihat kalemine kayd ile ma-i 
mezkGrun katmaları ma 'lGm olmak üzre hazinece 
mu 'amelesi icra olındukdan sonra zikr olman üç 
kıt 'a atik temessükatıyla beraber Nizamiyye hazine
sine ve keyfiyyet ma ' lGm içün vakfıarı tarafına ve 
taraf-ı çakeriye ve icab iden mahallere başka başka 
i lm ü haberlerin ün tastir ve i ' tası iktiza ider ol bab
da. 

Fi 27 M sene [ 1 2]9 1 [ 1 6  Mart 1 874] Fi 6 Mart sene 
[ 1 2]90 [ 1 8  Mart 1 874] 

12-1114a/3 Sultan Bayezid Han ana suyoluna mül
hak katmalardan İkinci samanveren mahallesinde 
Uzunçarsı caddesindeki Şerif Paşa hanına bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan Şerif Mehmet 
Paşa 'nın vefatı ile suyunun mirasçıZara intikaline 
ve bir kısmının Halil Şerif Paşa 'ya satıldığına dair. 

1 1 3 

12-1114a/2 
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Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet-me
kan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu hazret
lerinün İstanbul'da kain cami '- i  şerif ve imaret-i 
amireleri ve hayrat- ı  sairelerine cari ma-i lezizinün 
ana tarikine mülhak katmalarından Samanviren-i 
sani mahallesinde Uzunçarşfi caddesinde dört yüz 
dokuz numrolu evkaf-ı müte 'addide ile mahlfit Şerif 
Paşa ham derfinına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Şerif Mehmed Paşa hazretleri vefat 
idüp terk eylediği dört nefer evlad-ı mükerremlerin
den bir neferi Mahmud Beğ bila veled vefat idüp 
rub '  hissesi mahlfil ve derdest tesviye bulınmış 
ma 'ada üç hisse-i şayi 'ası Hariciyye nazırı es bak 
devletlü Halll Şerif Paşa ve sa 'adetlü All Şerif Paşa 
ve Fatıma hanımiara ba'de' l-intikal evlad-ı müşarun 
ve mfima ileyhima Ali Şerif Paşa ve Fatıma hanım
larun hisselerini ferağa taraflarından Karsh İbrahim 
Ağa ibn-i Ahmed ve Giridli el-Hacc İbrahim Efendi 
ibn-i el-Hacc Hüseyin şehadetleriyle vekili sudur-ı 
izamdan semahatlü Mustafa Vehbi Efendi hazretleri 
bi ' l-vekale rızasıyla Senedat idaresinden varid olup 
nezd-i acizide mahffiz olan memhfir müzekkire mG
cebince hissedarları müşarun ileyh Halll Şerif Paşa 
hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimi olan 
hane-i mezkfira kema kan cereyan itmek üzre defter
i vakf-ı şerifde müşarun ileyh Ham Şerif Paşa haz
retlerinün uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı 28 M sene [ 1 2]9 1 [ 1 7  Mart 1 874] 

12-1!14b/1 Gazanfer Ağa Vakfı 'ndan İshak Paşa 
caddesindeki menzile bağlı yarım masura suya ma
lik olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikali
ne dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret-pe
nahlleri kılınan temessükde muharrer Katib Sinan 
Efendi ve (silik) ve Muhzırbaşı Hüseyin Ağa ve 
Babü' s-sa'ade ağası Kasım Paşalı Mahmud Ağa 
vakflarıyla mahlfit İshak Paşa caddesinde kırk iki 
nurnrolu ma'a müştemilat bir bab menzil derfinına 
cari Gazanfer Ağa vakfından nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Mehmed Sellm Efendi ibn-i İbrahim 
vukü ' -ı vefatına mebni (silik) terk eylediği eviadı 
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Defterhane-i amire ketebesinden Hüsni Beğ ve 
Azize Hanım uhdelerine intikal itmeğle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
muma ileyhima Hüsni Beğ ile mezbure Azize 
Hanım'un intikalen uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 28 Zi ' l-hicce sene [ 1 2]90 [ 1 6  Şubat 1 874] 

12-1/14b/2 Sultan Selim Han vakfı suyundan 
İhsaniye 'de Harem iskelesi caddesindeki menzile 
bağlı olan suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçıZara intikaline dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Selim Han-ı Salis tabe serahu 
hazretleri evkaf-ı celileleri ma-i lezizinden İhsani
ye'de Harem iskelesi caddesinde caddesinde dört 
numro ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab menzil derunına cari nısf masura ma-i 
lezizün nısfına mutasarrıf olan Hadice Hanım bint-i 
İbrahim müteveffiye olup hisse-i (silik) mezkuresi 
Senedat odası canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfUz olan memhur müzekkire mucebince kebir 
mahdumı Seresvabi-i hazret-i şehriyari sabık izzetlü 
Ahmed Bahaeddin Beğ ibn-i es-Seyyid Mehmed 
uhdesine intikal itmeğle ol vechile mecra-yı kadi
mine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde mezbure Hadice Hanım'un uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

Fı 7 M sene [ 1 2]9 1 [24 Şubat 1 874] 

12-1/14b/3 Sadrazam İbrahim Paşa vakfın
danÜsküdar Ayazma mahallesindeki haneye bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıy
la suyun aynı yere bağlı olmak üzere mirasçıZara 
intikaline dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Sadr-ı 
a 'zam-ı esbak merhum İbrahim Paşa vakfından nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed Emin 
Efendi ibn-i Abdurrahman bundan akdem vefat idüp 
ma-i mezkur mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
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acizide mahffiz olan ilm ü haber mucebince iki nefer 
sulbiye kerimeleri Emine Münire ve Saliha Sabire 
hanımiara intikal itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimi olan Üsküdar'da Ayazma 
mahallesinde on altı numro ile murakkam haneye 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
muma ileyhima Emine Münire ve Saliha Sabire 
hanımiara intikalen uhdelerine ber veeh-i münasafe 
kayd ila ahirihi. 

Fı 7 Muharrem sene [ 1 2] 9 1  [24 Şubat 1 874] 

12-1/14b/4 Üsküdar Bulgurlu Mahallesi dışında 
Yalnızservi ovası denilen yerin yakınında çıkartılan 
ve Atik VaZide Sultan suyolu ile şahsa ait yere bağlı 
olan suyun sahibinin vefatıyla mirasçıZara intika
line dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kıl ınan bir kıt 'a  hüccetde muharrer nısf 
masura ma-i lezize ber veeh-i mülkiyyet mutasarrıf 
olan Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdurrahman 
bundan akdem vefat idüp ma-i mezkur iki nefer 
sülbiye kerimeleri Emine Münire ve Saliha Sabire 
hanımiara irsen intikal itmiş aldığından ol vechile 
icab iden senetlerinün tanzim ve tesviyesi nİya
zından isede ancak su hakkında cari olan nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkurun katması 
keyfiyyetinün tahsisi ıs lazım gelmiş o ldığından 
erbab-ı vuküfdan (silik) tahkik olındukda derun-ı 
hüccet-i mezkur natık aldığı üzre medine-i Üskü
dar'a tabi ' Bulgurlı karyesi haricinde Yalnızservi 
ovası dimeğle meşhur nam malıall kurbında vakı ' 
Fıstık altında İlyas oğlı Feyzullah tarlasında Çiftesö
ğüt ağacı beyninde katmadan hasıl olan iki masura 
bir hilal ve mezkur kısıkdan dereye gelen yolda dahi 
hasıl olan iki masura bir hilal ve müceddeden tathir 
alınan Akdoğan hayırında sal ifü ' z-zikr İlyas ağlınun 
Çiftesöğütlüği deresinde ısgara ile katma mahallinde 
dahi iki masura ki cem'an altı masura iki hilal ma-i 
lezizün ÜÇ masura (silik) alıara bey ' u temlik iderek 
ma 'ada üç masura (silik) müfrez nı sf masura ma-i 
leziz el-yevm merhum ve mağffirun leha Atik Valide 
Sultan hazretlerinün vakf-ı şerifi ana tarikine cere
yan itmekde aldığından katması mevcud olup ma-i 

18 tashlhi 
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mezkı1r Mirahı1r mahallesinde ana mesleğinden bi ' l 
ifraz müstakıll tarik i le on sekiz numro i le morak
karn (silik) ma-i lezlz-i mezkı1rı mahzı1rdan salim 
oldığı (silik) haneye icra olmarak el-yevm cereyan 
itmekde idüği tahakkuk ve İstihbar kılınarak bu 
takdlrce ma-i mezkı1r mahzı1rdan salim idüği tebey
yün itmiş isede fakat ma-i mezkı1r müşarun ileyha 
Atik Valide Sultan vakfından olmak hasebiyle ni
zam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkı1rün ba'de 
ezin ferağ ve intikalatı vakf-ı müşarun ileyha cani
binden ru' yet olmmak lazım gelmeğle bu sı1retde 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1r defter-i vakf-ı 
şerifde ınılma ileyhima Emine Münlre ve Saliha 
Sabire hanımiara (kesik) ber veeh-i münasafe (kesik) 
olmarak nı sf [devamı kesik] 

Fl 8 M sene [ 1 2] 9 1  [25 Şubat 1 874] 

12-1/lSa/1 Sultan Süleyman Han suyundan 
Üskübi mahallesindeki menzile bağlı suya muta
sarnf olan şahsın vefatıyla mirasçısına intikaline, 
mirasçılar tarafından aynı yere bağlı olmak üzere 
satıldığına dair. 

[Derkenar] Hacı Hasan Ağa'ya virilmişdür. 
Merbı1tan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazret
lerinün evkaf-ı şerife ma-i lezizinden Üskübl mahal
lesinde dört numro ile murakkam evkafı saire mu
sakkafatından bir bab menzile cari nısf masura ma-i 
lezlze mutasarrıf olan Hatabkapulı All Yazı cı vefat 
idüp bir nefer kerimesi Zellha Hanım'a ba 'de'l
intikal mezbı1re Zellha Hanım dahi müteveffiye olup 
ma-i lezlz-i mezkı1r üç nefer eviadları Hasan ve 
sağTre Mevhibe ve keblre Fatıma ibnı1n Mehmed'e 
ba 'de' I-intikal ancak Fatıma Hanım b ila veled 
müteveffiye olup hissesi mahlı11 ve canib-i vakf-ı 
şerlfe aid ve raci ' olmağla ba kaime-i mezad his
sedarı Hasan bin Mehmed Ağa'ya lcar olmarak ev
lad-ı merkürnundan sağTre Mevhibe Hanım'un his
sesini ba hüccet-i şer ' iyye pederi Mehmed Ağa ibn-i 
Halil bi' 1-vesaye ve kendü hissesini bi' I -asal e ve 
Hasan Efendi dahi bi ' 1-asale rızaları y la Senedat 
odası canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfı1z 
olan memhı1r müzekkire mı1cebince Asakir-i şahane 

1 1 7 
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binbaşılarından Osmfm Nuri Beğ bin Mehmed 
Sa 'id'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol  
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkür mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mürnil ileyh Osman Nuri Beğ'ün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 2 1  M sene [ 1 2] 9 1  [ 1 0  Mart 1 874] 

12-1/lSa/2 Mahmut Paşa vakfından aylık otuz 
kuruş kira ile Koska 'da Kızıltaş Mahallesinde Ta
lat Efendi sokağındaki konağa bağlı suyun senedi 
kaybolduğundan yeniden senet verilmesine dair 
hüküm. 

Ashab-ı arz-ı hal Mihal oğlı Artin (silik) ve Mıgırdic 
ve Nimzar narnun kimesnelerün [takdim eyledükleri] 
işbu istid ' aları meali Koska'da Kızıltaş mahallesinde 
Tal 'at Efendi zakağında vakı ' olup pederleri müte
veffa merküm Artin'ün uhdesinde bulınan bir bab 
konağa cari Mahmud Paşa vakfından şehri otuz akçe 
idire-i müeccelelü nısf masura ma-i lezizün senedi 
zayi ' o lmış o ldığından bahisle kaydınun ihracıyla 
zayi 'den müceddeden temessükinün i ' tası ni yazın
dan ibaret bulınmış ve Senedat idaresinden muhrec 
Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesinden mazbüt 
merhum Mahmud Paşa-yı Veli tabe serahu hazret
lerinün vakf-ı şerifi ma-i lezizinden Kızıltaş mahal
lesinde kain vakf-ı ahardan bir bab menzil derünına 
cari şehriye otuz akçe icare-i müeccelelü nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkCın fi 
4 Ca sene [ 1 ]264 tarihiyle hin-i ferağında ehl-i 
İslam'a kasr-ı yed itmek üzre kumpanya sar
rafanından Gülkeli (?) oğlı Hace Artin veled-i Bo
kos'un uhdesinde oldığı derkenar-ı mezkürdan 
müsteban olmış ve milletleri canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfCız olan ilm ü haber mCıcebince 
merktim Gülkel (?) oğlı Hace Artin bundan akdem 
fevt olup ma-i mezkCır dört nefer kebir ve kebire 
eviadları Sarraf Ohannes ve Mığırdıç ile keblre 
kerimesi Sarraf Horasancı oğlı Bedros zevcesi Nem
zar HatCın'a ba'de ' l-intikal kable' t-tahrir eviad-ı mer
kürnCından merkürnan Ohannes ve Pelibos ve 
Mığırdıç nam kirnesneler hisseleri bi ' z-zat ve mez
bCıre Nemzar Hatün tarafından hissedar ve biraderi 
merktim Pelibos veled-i Hace Artin ve Erbiyar (?) 
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oğlı Nişan veled-i Bedros ihbarlarıyla ferağa vekili 
ve diğer birader ve hissedarı merktim Ohannes 
Efendi bi' 1-ve kale cari o ldığı konak ile beraber 
rızalarıyla Mağnisalı el-Hacc Mehmed Dede Efendi 
bin el-Hacc Mustafa Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkür mecra-yı kadimi olan Kızıltaş mahal
lesinde Ta! 'at Efendi zekağında bir nurnro ile mu
rakkam konağa kema kan cereyan itmek üzre defter
i vakf-ı şerifde müma ileyh el-Hacc Mehmed Dede 
Efendi'nün uhdesine kayd olmarak nizam-ı müsta
hsenesi derciyle zayi ' den müceddeden temessükinün 
i ' tası lazım geleceği muhat-ı ilm-i ali-i cenab-ı 
nezaret-penahileri buyuruldukda ol babda ernr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fi 26 M sene [ 1 2] 9 1  [ 1 5  Mart 1 874] 

12-1/ISa/3 Kudsi Mehmet Efendi Vakfından Ak
saray yakınında Oruç Gazi mahallesinde Sultan 
cami sokağındaki menzile bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan suyun aynı yere bağlanmak üzere 
satıldığına dair hüküm. 

[Derkenar] Hacternesi Anber Ağa'ya virilmişdür. 
Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Kudsi el
Hacc Mehmed Efendi vakfından Aksaray kurbında 
Oruç Gazi mahallesinde Sultan cami 'i zekağında 
yiğirmi dokuz nurmoda murakkam ma 'a müştemilat 
bir bab menzil derfinına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Tanfer oğlı Petri Efendi veled-i Oseb 
mutasarrıf oldığı menzil ve ma-i mezkürı rızasıyla 
Senedat idaresinden varid olup nezd-i acizide 
mahfüz olan mernhür müzekkire mücebince Bağdad 
valisi müteveffa Reşid Paşa halilesi Fatıma Ratibe 
Hanım bint-i Mehmed i le mahdümı izzetlü Rüşdl 
Beğ'e ber veeh-i münasafe kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle (kesik) nısf masura ma-i lezlz-i mezkür 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerlfde (kesik) Hanım ile Rüşdi 
Beğ'ün münasafeten uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fi 26 M sene [ 1 2] 9 1  [ 1 5  Mart 1 874] 
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12-1/lSb/1 Halit Ağa vakfından iki masura mata
sarni olan şahsın vefatıyla suyunun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından satılarak Kadıköy 
Osmanağa mahallesinde Halit Ağa sokağındaki 
haneye bağlanmasına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan iki kıt '  a temessükde muharrer 
Darü' s-sa' adeti ' ş-şerife ağ ası es bak merhum Halid 
Ağa vakfından iki masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Mısırlızade Bogos Beğ veled-i Mardıros bun
dan akdem fevt olup ma-i mezkı1r beş nefer kebir ve 
kebire evlildları Ovinik Beğ ve Akvaret (?) Efendi 
ile kerimeleri Biricik ve Serpohi ve Mari nam 
hatunlara ba 'de ' l -intikal evliid-ı m uma ileyhimden 
Ovinik ve Akvaret beğler ile mı1mii ileyhima 
Serpohi ve Mari'ye intikiHen mutasarrıfı1n oldukları 
iki masura ma-i leziz-i mezkı1rda olan hisse-i 
şayi ' alarmı milletleri canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan ilm ü haberler ile ruhsat tezki
resi mantı1kınca taraflarından Karabet veled-i Agobı 
ve Matri veled-i Kigork şehadetleriyle ferağa 
vekllleri Kerim oğlı Kigork veled-i Bedros bi ' l
vekale cari oldığı hane ile beraber hissedar ve 
hemşireleri mezbı1re Biricik Hatı1n'a kat 'iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile iki masura ma-i 
leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan Kadi karye
sinde müşarun ileyh Halid Ağa zakağında Osman 
Ağa mahallesinde on sekiz numro ile murakkam 
haneye kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde mezbı1re B iricik Hatı1n'una ferağ ve intikalen 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 1 4  Safer sene [ 1 2] 9 1  [ 1  Nisan 1 874] 

12-1/lSb/2 Müftü Alı Mahallesinde Mimar Çeşme
si caddesindeki haneye bağlı suyun sahibinin ve
fatıyla suyun mirasçılarına intikaline dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan iki kıt 'a  hüccet-i şer ' iyyede 
muharrer ber veeh-i mülkiyyet bir masura ma-i le
zize mutasarrıf olan İskender İzzet Paşa bundan 
akdem vefat idüp mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haber mı1cebince 
sülbi kebir evlildları Mehmed Cemal ve Ahmed 
beğler ile validesi Şerife Fatıma Hanım bint-i 
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Eyyub'a ba'de' l-inhisar eviad-ı muma ileyhimden 
mevcud Mehmed Cemal dahi vefat idüp ma-i 
mezkurda olan hisse-i şayi 'ası biraderi Ahmed Beğ 
ile validesi mezbure Şerife Fatıma Hanım'a ba 'de' l
inhisar kable' t-tahrir muma ileyh Ahmed Beğ ile 
valideleri mezbure Şerife Fatıma Hanım dahi bir 
masura ma-i leziz-i mezkurı bi zatihima hüsn-i 
rızalarıyla dört hisse i ' tibarıyla bir hissesini Tersane
i amire çarhcı kol ağalarından Lutfullalı Beğ ibn-i 
Aziz'e ve iki hissesini halilesi Hadice Na'ime Hanım 
ibnet-i el-Hacc Edhem'e ve bir hissesini mir-i muma 
ileyhün validesi Şerife Zeliha Hanım bint-i 
Mehmed'e bey ' u temlik iderek icab iden senedinün 
tanzim ve tesviyesi nİyazında iselerde ancak ma-i 
mezkur henüz mülkiyyet üzre aldığından su 
hakkında cari olan nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i mezkurun katmaları keyfiyyetinün tahkiki 
lazım gelmiş aldığından erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahklk 
derun-ı hüccetler natık aldığı üzre asrında Su nazırı 
Hüseyin Ağa bin Musa Havass-ı refi'a kazasına tabi '  
Çiftehavz dimeğle arif kimesnenün mülk ve karimi 
olmayan mevzı '-i  halide kendü malıyla hafr ve 
tahte' l-arz lağm u kanavat ile cem ' u tahsil eylediği 
altı masura ma-i lezizün bir buçuk masurası hakk-ı 
mecra alıkanılup ma'ada dört buçuk masura ma-i 
lezizden müfrez nısf masura ve yine asrında merhum 
Veliyüddin Ağa Havass-ı refi'a kazasına tabi ' 
Küçükköy kurbında S ırıklı çayırı nam mahallde 
kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzı '-i  halide 
dokuz aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm u kanavat 
ile cem' u tahsil ve kurbın da vakı ' dereden Kefere 
ısgarası ile Kırkçeşme ısgarası nam mahallde ana 
lağmına bi izni ' l-mütevelli ilhak eylediği bir buçuk 
masura ma-i lezizün bir çuvaldız bir hilali hakk-ı 
mecra içün alıkanılup ma 'ada bir masura ki cem'an 
bir masura ma-i leziz-i mezkurun katmaları mevcud 
olup bend-i evvelde Çiftehavz dimeğle arif nam 
mahallde vakı ' yarım masura ma-i lezizün cennet
mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme suyı ana tarikine 
cereyan itmekde defter-i sabitede (?) muharrer 
Küçükköy kurbında Sırıklıçayır nam mahallde kain 
katmanun Ayasafya-i kebir (kesik) tarikine cereyan 
itmekde aldığından mezkGr erbab-ı vuküf haber 
virmeleriyle bu takdirce ma-i mezkurun mahzurdan 
salim aldığı tebeyyün itmiş ise de fakat ma-i 
mezkurun (silik) muharrer yarım masura müşarun 
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ileyh Sultan Süleyman Han hazretlerinün ve yarım 
masurası dahi Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi olmak 
üzre nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkılrun 
ferağ ve intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibierin
den ru ' yet olmmak lazım gelmeğle bu sılretde bir 
masura ma-i leziz-i mezkılr defter-i vakf-ı müşarun 
ileyhimada ınılma ileyhim Lutfullalı Beğ halilesi 
mezbılre Hadice Na 'im e Hanım ile validesi Şerife 
Zeliha Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine 
kayd alınarak mecra-yı kadimi olan Müftl Ali 
mahallesinde Mi 'mar çeşmesi caddesinde otuz altı 
nurnro ile murakkam haneye kema kan cereyan 
i tmek üzre katmalarından bi ' 1 -etraf mahalleri ve 
nizam-ı müstahsenesi derciyle müşarun i leyh Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün (silik) vakf-ı şerifi 
canibinden müceddeden i ' ta olmacak zahr-ı temes
sükde bi' t-tahrir defter-i aba kayd olmmak üzre te
messük-i mezkılrun taraf-ı çakeriye irsali içün vakf-ı 
şerif tarafına işbu ilm ü haber i ' ta olındı . 

12-1116a/1 Sultan Mehmet Han suyundan Mimar 
Sinan (Kumrulumescid) mahallesinde Çarşamba 
pazarı caddesindeki menzile bağlı suyun mutasar
rıfı olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intika
line, mirasçılardan birinin hissesini diğer mirasçı
ya satmasına dair. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mehmed Han tabe serahıl hazret
lerinün evkaf-ı şerifesi ma-i lezizinden Mi 'mar 
Sinan nam-ı diğer Kurnrılımescid mahallesinde Ce
harşenbih bazarı caddesinde elli bir nurnra ile mu
rakkam bir bab menzile cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Evkaf-ı hümayıln ketebesinden 
Mehmed Sa 'id Efendi ibn-i Ahmed vefat idüp üç 
nefer kebir eviadları es-Seyyid Hüseyin Nazml ve 
es-Seyyid Ahmed Reşid ve es-Seyyid İs ma 'il Besim 
beğlere eslasen ba'de ' l-intikal eviad-ı mezbılrılndan 
Hüseyin Nazmi Beğ intikalen mutasarrıf oldığı 
hissesini rızasıyla senedat müdirliği canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan memhılr müzekkire 
mılcebince hissedarı ve karındaşı ınılma ileyh 
İsma'il Besim Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkılr 
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mecra-yı kadimine cereyan itmek (kesik) üç hisse 
i ' tibarıyla iki hissesi m uma il ey h İ sına 'il Besim 
Beğ'ün ferağ ve intikiilen ve bir hissesi dahi mGma 
ileyh Ahmed Reşid Beğ'ün intihilen defter-i vakf-ı 
şerifde uhdelerine kayd. 

12-1/16a/2 Fatih Sultan Mehmet vakfından yarım 
masura suya mutasarrıf olup Molla Gürani camii 
yakınındaki konağa bağlı suyun senedi kayboldu
ğundan, yeniden senet verilmesine dair. 

Sahib-i arz-ı hal rütbe-i salise ashabından ve Meclis
i vala a 'zasından müteveffa Salih Paşazade mektGbi
i hariciyye hulefasından rif'atlü Mustafa Rif'at 
Efendi'nün işbu istid 'ası meali Monla Gürani 
hari.kında harikzede olan bir nurnrolı hanesine 
cereyan iden Fatih Sultan Mehmed vakfından nısf 
masura ma-i lezizün senedi harik-i mezkGrda 
muhterik aldığından bahisle kaydı bi ' l-ihrac ınGce
bince müceddeden bir kıt 'a temessük i ' tası ni yazın
dan ibaret bulınmış ve Senedat idaresinden muhrec 
derkenara nazaran cennet-mekan Ebu' l-feth Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün Turunçlı ma-i lezizinden 
Molla Gürani cami ' -i şerifi kurbında vakı ' bir bab 
konağa cari senevi on beş guruş icare-i müeccele ile 
nısf masura ma-i leziz fi 27 N sene [ 1 ]289 tarihiyle 
Meclis-i vala a 'za-yı kiramından merhum Salih 
Paşazade hariciyye mektGbi odası hulefasından 
rif'atlü Mustafa Rif'at Beğ'ün el-yevm uhdesinde 
aldığı derkenar-ı mezkGrdan müsteban olmış ve 
mahallesi canibinden varid olan merbGt ilm ü haber 
mficebince mGma ileyh Mustafa Rif'at Beğefendi el
yevm ber hayat olup Monla Gürani harikında 
marru' z-zikr (silik) yedinde olan mutasarrıf aldığı 
ma-i mezkfirun senedi muhterik bulınmış aldığı 
anlaşılmış olmağla bu takdirce ma-i mezkGrun 
keyfiyyeti bi ' t-tahkik malızOrdan salim aldığı tebey
yün itmiş idüğinden müşarun ileyh Fatih Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün vakf-ı şerifi canibinden 
zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a temessük i ' tası 
iktiza ider ol babda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1 -ernründür. 

Fı 1 Nisan sene [ 1 2]90 [ 13 Nisan 1 874] 

1 23 
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12-1!16a/3 Üsküdar Ayazma mahallesinde Ayazma 
sokağındaki VaZide Sultan Vakfı 'na ait menzile 
bağlı yarım masura suya malik olan şahsın vefa
tıyla suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tara
fından da aynı yere bağlanmak üzere satıldığına 
dair. 

MerbOtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Atık Valide 
Sultan evkaf-ı şerifi ma-i tezizinden Üsküdar'da 
Ayazma mahallesinde Ayazma iskelesi zakağında 
yiğirrni beş numro ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab menzile cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hacc Arif Efendi fevt 
olup dört nefer eviadları ve sağir mahdümı (kesik) 
Ham Beğ ile sağlre kerlmeleri Şerife Fatıma Halise 
ve Şerife Fatıma Zehra hanımlar ile kebire kerimesi 
Şerife Ayişe Nazire hanımiara ba 'de' l-intikal 
sagırun-ı mezbürünun hisselerini ba hüccet-i 
şer ' iyye vekilieri Hadice nam-ı diğer La 'l  Şems 
Hanım bint-i Abdullah sagırun-ı mezbürOnun 
hisselerini bi ' l-vesaye ve mezbOre Ayişe Nazire 
Hanım hissesini bi ' l-asale rızalanyla Senedat 
idaresinden varid olup nezd-i acizide mahfüz olan 
mernhür müzekkire mOcebince Sermed Paşa halllesi 
Hanife Zahdil (?) Hanım bint-i Abdullah'a kat ' iyyen 
ferağ ve mezbGre Hanife Zahdil (?) Hanım dahi on 
bin guruş deyni mukabelesinde fi 3 Ca sene [ 1 2] 89 
tarihiyle teftiş mahkemesinden vurGd iden ilm ü 
haber mGcebince mürahaka kerimesi Rukıyye Ha
nım bint-i Sermed Paşa'ya vefaen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkOr mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mezbGre Rukıyye Hanım bint-i Sermed 
Paşa'nun uhdesine kayd. 

Fi 24 Safer sene [ 1 2]9 1 [ 1  1 Nisan 1 874] 

12-1!16a/4 Sultan Süleyman Han vakfına ait 
konağa bağlı üç çuvaldız suya mutasarrıf olan şah
sın vefatıyla suyun aynı yere bağlanmak üzere mi
rasçılara intikaline dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahG hazretleri 
evkaf-ı saire musakkafatından bir bab konak 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

deri!nına cari üç çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan 
Hazine-i hümayı1n kethudası Mehmed Beğ ibn-i 
Abdullah vefat idüp kebire kerimesi Hadice Hanım 
ile sağir mahdı1mı Mehmed Beğ'e ba'de' l-intikal 
mezbı1re Hadice Hanım bi '  z-zatiha (silik) hissesini 
mezbı1re Hadice Hanım bi ' 1-vesaye rızasıyla (silik) 
mahfı1z olan mernhı1r müzekkire mı1cebince 
ınlrmiriin (silik) Paşa ibn-i Ömer ile halilesi Havva 
Cezbenı1r (silik) mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan [devamı silik] 

12-1/16bll Hüdayi vakfına ait Bulgurlu köyü 
Çakaldağı yolundaki tarladan hasıl olan yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu ayın 
yere bağlanmak üzere başka bir şahsa sattığına 
dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kıl ınan temessükde muharrer Hazret-i 
Hüdayi kuddise sırrıhü' l-ali hazretlerinün vakfından 
Bulgurlı karyesinde Çakaldağı tarikında yedi 
numrolu tarladan hasıl yarım masura bir çuvaldız 
ma-i lezize mutasarrıf olan Abdullah Şeref Efendi 
vefat idüp kebir oğulları Hasan Tevfik ve Hüseyin 
Şefik efendiler ile kebire kerimeleri Fatıma Atiyye 
ve Hadice Siifinaz hanımiara on bin guruş kıymetle 
ba'de ' l -intikal ınılma ileyhimden Hüseyin Şefik ve 
Fatıma Atıyye ve Had1ce Siifinaz hanımlar taraf
larından zabtiyye mülazımlarından muhrec Nuri Ağa 
ibn-i Ali ve Enderı1n-ı hümayı1n hadernesinden Ka
mil Efendi ibn-i Mehmed şehadetleriyle ahara ferağa 
vekilieri ınılma ileyh Hasan Tevfik Efendi bi ' l
vekale ve kendü hissesini bi ' l-asale SenediH odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
memhı1r müzekkire mı1cebince ma-i mezkı1rı sudur-ı 
i zamdan semahatlü Mehmed V ahi d Efendi hazret
lerine kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
yarım masura bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1r 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde ınılma i leyh Mehmed Vahid 
Efendi hazretlerinün uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı 27 Ca sene [ 1 2]88  [ 1 3  Ağustos 1 87 1 ]  
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12-1116b/2 İstavroz köyünde Çeşme sokağındaki 
menzile bağlı bir buçuk masura suya mutasarrif 
olan şahıslardan birinin hissesini sattığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Abdülkerim 
Efendi vakfından İstavroz karyesinde Çeşme 
zakağında yedinci numro ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab menzil derı1nuna cari bir 
buçuk masura ma-i lezizün üç rub ' hissesi Mustafa 
İzzet Efendi'nün ve bir rub ' hissesi Ayişe Nafi 'a  
Hanım bint-i Abdullah'un tasarruflarında olup mGma 
ileyha Ayişe Nafi 'a Hanım tarafından Senedat odası 
ketebesinden Hafız Ali Tevfik Efendi ibn-i Osman 
ve Maliyye hazine-i celilesinde mesarifat muha
sebesi ketebesinden Salih Efendi ibn-i Mehmed Nuri 
ihbarlarıyla ahara ferağa vekaleti sabit olan zevci 
mGma ileyh Mustafa İzzet Efendi bi ' l-vekale ve 
kendü hissesini bi ' l-asale menzil-i mezkı1rı hüsn-i 
rızasıyla Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z memhı1r müzekkire mı1cebince 
Divan-ı ahkam-ı adli yy e a 'zasından atfıfetlü Hayred
din İrfan Beğ hazretleri ibn-i Halil Efendi'ye kat ' iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre ınılma i leyh Hayreddin İrfan Beğ hazret
lerinün uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 30 Ca sene [ 12]88 [ 1 6  Ağustos 1 87 1 ]  

12-1116b/3 Mihrişah VaZide Sultan vakfı suyundan 
Beşiktaş Serencebey mahallesindeki haneye bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefa
tıyla suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tara
fından da Dolmabahçe 'de Bayıldım mahallesindeki 
haneye bağlanmak üzere satıldığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan merhı1me Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün evkaf-ı şerifesinden nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Mehmed Ağa bin Abdullah 
bundan akdem vefat idüp ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf aldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r 
sulbi kebir oğlı Şehremaneti ketebesinden Mehmed 
Beğ ile sulbiyye kebire kerimesi Besime Hanım'a 
ba'de ' l -intikal ınılma ileyhima dahi intikiilen 
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mutasarnfan oldukları ma-i leziz-i mezkfirı tahrir 
(silik) mahallesi (silik) canibinden varid olan ilm [ü 
haber] mGcebince bi ' z-zat hüsn-i rızalarıyla Rafize 
Hanım bint-i Mehmed Arife ferağ u kasr-ı yed 
itmeğleriyle ol vechile msf masura ma-i leziz-i 
mezkGr mecra-yı kadimi olan Beşiktaş'da Seren
cebeğ (?) mahallesinde otuz iki nurnro ile murakkam 
BalmGmcızade hanesi dimeğle ma'rfif haneden bi ' l
ihrac Dolmabağçe'de Bayıldım caddesinde on altı 
nurnro ile murakkam haneye cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde mGma ileyha Rafize Hanım'un 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fl ı ı [Ağustos sene 1 288 1 23 Ağustos ı 87 ı ] 

12-1/16b/4 Mihrişah VaZide Sultan suyundan 
Fener kapısında Abdi Subaşı mahallesinde Fener 
caddesindeki menzile bağlı olan yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatiyZa suyun miras
çıZara intikaline, mirasçılar tarafından satılarak 
TatavZa 'da Martin Kalfa sokağındaki haneye bağ
lanmasına dair. 

[Derkenar] İş bu in ha ma' a temessük ve koçanı 
muma ileyh Vasilaki Usta'ya virilmişdür. 
MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Tophane-i 
amire canibierine cari ma-i lezizden olup merhfime 
Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün (silik) vakf-ı 
şerifinden nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan 
Alenko bint-i Yorgi bundan akdem müteveffiye olup 
ma-i mezkGr keb!r oğlı Yorgi 'ye ba'de ' l-intikal 
merküm dahi intikalen mutasarrıf oldığı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkGrı (kesik) tahrir-i emlak dairesi 
canibinden varid olan ruhsat tezkiresiyle 
patrikhanesi tarafından varid olup nezd-i aciz!de 
mahfGz olan ilm [ü haber] mficebince bi ' z-zat hüsn-i 
rızasıyla Tatavla sakinlerinden (kesik) kalfası 
Vasilaki veled-i Yani'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur 
mecra-yı kad!m! olan Fener kapusı haricinde Abd! 
Subaşı mahallesinde Fener caddesinde üç yüz 
yiğirmi dört numro ile murakkam menzilden bi ' l
ihrac Tatavla'da Martin Kalfa zakağında iki numro 
ile murakkam haneye cereyan itmek üzre defter-i 
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vakf-ı şerifde merküm Vasilaki'nün uhdesine kayd 
ila ahirihi. 

Fi l l  Ağustos sene [ ı 2]87 [23 Ağustos 1 87 ı ]  

12-111 7a/1 Sultan Mehmet Han vakfı suyundan 
Mismari Şücaaddin mahallesinde Sultan Selim 
caddesindeki konağa bağlı suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu, aynı yere bağlanmak üzere sat
lığına dair. 

[Derkenar] Sahibi tarafına virilmişdür. 

Fi l l  C sene [ ı 2]88  [27 Ağustos 1 87 1 ]  
Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han tabe serahı1 
hazretleri evkaf-ı celileleri ma-i lezizinden Sultan 
Selim kurbında Mismari Şüca 'eddin mahallesinde 
Sultan Selim caddesinde vakı ' kırk beş numro ile 
murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
kebir konağa cari bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan müderrisin-i kirarndan Kayseriyyeli Pirari es
Seyyid Mehmed Sırrı Efendi ibn-i el-Hacc Osman 
kı bel-i şer ' -i şerifden vekil nasb o lınan es-Seyyid 
Mehmed Aşki Efendi ibn-i es-Seyyid eş-Şeyh 
Ahmed Niyazi Efendi ma-i mezkı1r fi 26 Şevval sene 
[ 1 ]27 ı tarihiyle evkaf muhasebesinden taraf-ı vakfa 
vürı1d iden bir kıt'a ilm ü haber mı1cebince bi ' l
vekale Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan mernhı1r müzekkire mücebince 
(silik) ma-i leziz-i mezkı1r duhan tüccarından 
Galatalı el-Hacc Ahmed Efendi ibn-i Ömer'e on beş 
bin kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
bir masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimini 
olan konağa kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde muma ileyh el-Hacc Ahmed 
Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi ı ı Ağustos sene [ ı 288 1 23 Ağustos 1 872] 

12-111 7a/2 Sultan Bayezid Han vakfı suyundan 
Mismari Şücaaddin mahallesinde Sultan Selim 
caddesindeki konağa bağlı suyun şahıs adına 
kaydına dair. 
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Bu dahi Cennet-mekan Sultan Bayezid-ı Veli Han 
tabe serahu hazretleri evkaf-ı celileleri ma-i 
lezizinden Sultan Selim kurbında Mismari 
Şüca'eddin mahallesinde Sultan Selim caddesinde 
vakı ' kırk beş nurnro ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab kebir konağa cari bir 
masura ma-i leziz dahi muma ileyhün uhdesine 
olarak siyak-ı meşruh üzre yazılacağı. 

Fi ı ı Ağustos sene [ ı 2]88  [23 Ağustos ı 872] 

12-111 7a/3 VaZide Sultan vakfı suyundan Topha
ne 'de Defterdar yokuşundaki aynı vakfa ait menzil 
arsasına bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, bir 
kısmının aynı yere bağlı olam şartıyla satıldığına 
dair. 

[Derkenar] İş bu inha kap u çukadarı Salih Ağa'ya 
virilrniş olup varidata bırakmak üzre Hayri (kesik) 
ifade itmiş (kesik) . 
Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan ilm ü haberde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel validesi 
merhume ve mağfürun leha Valide Sultan tabet 
seraha hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri ma-ı 
lezizinden Tophane'de Defterdar yokuşında otuz iki 
numro ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından 
bir bab menzil arsası derunına cari nısf masura ma-i 
lezizün nısfına mutasarrıfe olan Şemsisafa Hanım 
müteveffiye olup ma-i mezkur kebir oğlı Mehmed 
Ragıb Beğ'e ba'de' l-intikal muma ileyh Mehmed 
Ragıb Beğ dahi muahharan vefat idüp ma-i mezkur 
kebir oğlı Osman Rif'at ve kebire kerimesi Besime 
Hanım'a kezalik ba 'de' l-intikal mezburandan Osman 
Rif'at Efendi intikalen mutasarrıf oldığı rub '  
hissesini rızasıyla Senedat odası canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfüz olan memhur müzekkire 
mGcebince ma 'ruzat-ı rikabiyye me' murı Abdülha
mid Efendi zevcesi Şerife Hediyyetullah Hanım 
bint-i el-Hacc Osman'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkurun 
nısf hissesi muma ileyha Besime Hanım'un intikalen 
nısf-ı aharı dahi muma ileyha Şerife Hediyyetullah 
Hanım'un ferağen uhdelerine kayd alınmağın ve 
hisse-i mezkGrun mahall-i ahara ifraz ve icra 
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alınmamak ve mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf- ı şerifde ber veeh-i muharrer 
ınılma ileyhimanun uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi l l  C sene [ 1 2]88  ve Fi 1 5  Ağustos sene [ 1 2] 87 
[27 Ağustos 1 87 1 ]  

12-111 7a/4 Kırkçeşme suyundan yarım masura 
suya mutasarrıf olan kişilerden birinin vefatıyla 
hissesinin mirasçıya intikaline, mirasçı tarafından 
da Gureba Hüseyin mahallesinde Mehmet Efendi 
sokağındaki konağa bağlı olmak üzere satıldğına 
dair. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muhan·er cennet
mekan Sultan Süleyman Han hazretleri Kırkçeşme 
ma-i lezizinden nısf masura ma-i lezize Süleyman 
Beğ ve halllesi Ayişe Hanım mutasarrıflar iken 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan ilm ü haber mantılkınca ınılma iley
himadan Süleyman Beğ vefat idüp ma-i mezkılrda 
olan hissesi sulbiyye kebire kerimeleri Ayişe Safinaz 
ve Ziba hanımıara ba 'de ' l-intikal kable ' t-tahrir 
evlad-ı ınılma ileyhima taraflarından Mehmed Salih 
Efendi ibn-i Abdullah ve Attar Ahmed Şakir Efendi 
bin Mehmed ihbarlarıyla ferağa vekilleri olan 
valideleri ınılma ileyha Ayişe Hanım kendü hissesini 
bi ' l-asale ve kerimeleri ınılma ileyhimanun his
selerini bi ' l-vekale cari aldığı konak ile beraber 
Ma 'arif-i umılmiyye muhasebeci si izzetlü N aş id 
Beğ'ün halilesi iffetlü Behnane Hanım ibnet-i Nafi ' 
Efendi 'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkılr mecra-yı 
kadim! olan Aksaray kurbında Gureba Hüseyin 
mahallesinde Mehmed Efendi zakağında on altı 
nurnro ile murakkam konağa kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd ila 
ahirihi ınılma ileyha Behnane Hanım'un uhdesine 
kay d. 

Fi 26 C sene [ 1 2]88 ve Fi 30 Ağustos sene [ 1 2] 87 
[ l l Eylül 1 87 1 ]  

12-111 7b/1 Askeri kassam yoluyla yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla mirasçıZara 
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intikal eden suyun kaynağının araştırılmasına, mi
rasçılar tarafından satıldığı hususunda senedin 
düzenlenmesine dair. 

Merbı1tan takdim-i p!şgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a 
silret ve kassam-ı askeri canibinden varid olup nezd
i acizlde mahfilz olan müzekkire mantı1kınca ber 
veeh-i mülkiyyet nısf masura ma-i lez!ze mutasamf 
olan İstanbul'da Taşkassab kurbında Sarı Musa 
mahallesi ahalisinden olup vilayet-i Anadalı'da Ka
rahisar-ı şarki sancağı kaimmakamı iken bundan 
akdem vefat iden Dergah-ı all kapucıbaşılarından 
Mehmed Es 'ad Beğ bin İsma 'll'ün verilseti zevce-i 
menkilha-i metrı1keleri Şakire Hanım ibneti ' l
merhı1m Mehmed Salih Paşa ve Emine Nuriye 
Hanım bint-i Abdullah ve Küçük Ayişe Nevhilal 
Hanım ibnet-i Abdullah ile zevce-i mezbı1re Şakire 
Hanım'dan mütevellid sulb! keb!r mahdı1mı divan-ı 
temy!z a' zasından İs ma '11 Beğ ve zevce-i mezbGre 
Emine Nuriye Hanım'dan mütevellid sulb! keb!r 
mahdGmları B irinci ordu-yı hümayGnı birinci alayun 
üçünci tabunnun beşinci bölüği yüzbaşısı Harndi 
Beğ ve Aziz Beğ ve zevce-i mezbGre Ayişe Nevhilal 
Hanım'dan mütevellid sulbiyye keb!re kerimesi 
Leyla Hanım ve sulb! sağir ağlı Rıza Beğ'e 
münhasıra ba 'dehG kable' l-kısme zevce-i mezbı1re 
Ayişe Nevhilal Hanım dahi vefat idüp verilseti 
sadrıye keb!re kerimesi mGma ileyhima Leyla 
Hanım ve sadr! sağir mahdGmı mGma ileyh Rıza 
Beğ'e münhasıra ba 'deha kable' l-kısme ibn-i mGma 
ileyh Aziz Beğ dahi vefat idüp verilseti validesi 
mezbGre Emine Nuriye Hanım ve li ebeveyn er 
karındaşı Harndi Beğ'e münhasıra ba 'dehG yine 
kable' l-kısme zevce-i mGma ileyha Şakire Hanım 
dahi vefat idüp verilseti sadr-ı keb!r mahdGmı 
İsma 'll Beğ'e münhasıra tash!h-i mesele-i mirasları 
bi hükmi ' l-münasahati ' ş-şer ' iyye iki yüz on altı 
siharndan olup siharn-ı mezkGreden on altı sehmi 
mGma ileyha Emine Nuriye Hanım'a ve yiğirmi dört 
sehmi ınGina ileyha Leyla Hanım'a ve yetmiş yedi 
sehrni mGma ileyh Harndi Beğ'e ve elli bir sehmi 
mGma ileyh İsma 'll Beğ'e ve kırk sekiz sehrni sağir-i 
mGma i leyh Rıza Beğ'e isabeti tahakkukından sonra 
marru' z-zikr Sarı Musa mahallesinde vakı ' Topkapu 
caddesinde yüz on iki numro ile murakkam bir bab 
vakf keb!r menzile cari nısf masura ma-i lez!z-i 
mezkGr kanavatma te be ' iyyetle müteveffa-yı evvel-i 
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muma ileyhim hayatından ile' I-vefat ba sened 
yedinde mülk ve hakkı olup ba 'de vefatihi verese-i 
mezküresine tashih-i mezkür üzre mevrus olmağla 
verese-i muma ileyhimden muma ileyha Leyla 
Hanım ve Harndi Beğ hisselerini bi ' l-asale ve sağir-i 
muma ileyh Rıza Beğ'ün evvela validesi ve tesviye-i 
emrine vasi-i mansubesi zevce-i muma ileyha Emine 
Nuriye Hanım bi ' l-asale ve bi ' l-vesaye ve muma 
ileyh İsma 'il Beğ bir kıt 'a  memhur senedie her 
birleri hüsn-i rızalarıyla derunına cari menzil ile 
beraber hazine-i celile-i maliyye mektubi odası 
ketebesinden Mehmed Raşid bin Mustafa Efendi'ye 
bey ' u temlik iderek icab iden senedinün tesviyesi 
niyazında iselerde ancak su hakkında cari olan 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkurun kat
ması keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş aldığından 
erbab-ı vuküfdan bi' t-tahklk derun-ı suret natık ol
dığı üzre asrında su nazırı merhum Osman Ağa 
Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Küçükköy'de İstanbul 
tarafında kain köpriden aşağı lağm ağzından bağlara 
varınca mevzı '- ı  halide abar-ı müte 'addide hafr ve 
tahte' l-arz ve kanavat ile cem' u tahsil ve ol mevzı 'a  
karib Ayasofya lağmına bi izni ' l-mütevelli ilhak 
itdürdiği ma'lGmu ' l-mikdar suyından müfrez nısf 
masura ma-i lezizün katması mevcud olup suyı dahi 
(silik) cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeş
me suyı ana tarikına cereyan itmekde aldığını 
mezkür erbab-ı vuküf haber virmeleriyle bu takdirce 
ma-i mezkürun mahzürdan salim oldığı tebeyyün 
itmiş isede fakat ma-i mezkur müşarun ileyh Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı tarikına mülhak 
katma sulardan olmak hasebiyle nizam-ı müstahse
nesine nazaran ma-i mezkürun ba'de ezin ferağ u 
intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibinden ru ' yet 
olmmak lazım gelmeğle bu suretde nısf masura ma-i 
leziz-i mezkur ferağ u kasr-ı yedierinden muma 
ileyh Mehmed Raşid Efendi'nün defter-i vakf-ı 
şerifde uhdesine kayd alınarak mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre katmasınun bi' l-etraf 
mahalleri ve nizam-ı müstahsenesi derciyle müşarun 
ileyh Sultan Süleyman Han hazretlerinün vakf-ı 
şerifi canibinden müceddeden i 'ta o lınacak zahr-ı 
temessük ba tahrir defter-i aba kayd olmmak üzre 
temessük-i mezkurun taraf-ı acizime irsaliyçün vakf
ı şerif tarafına işbu ilm ü haber i 'ta olındı . 
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Fı 1 Receb sene [ 12 ]88 [ 1 5  Eylül 1 87 1 ]  ve Fı 4 
Eylül sene [ 1 2] 87 [ 1 6  Eylül 1 87 1 ]  

12-111 7b/2 Mihrişah VaZide Sultan vakfı suyundan 
Beşiktaş Arıçeşme sokağındaki yere bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahısların suyu 
saltıkiarına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhfime ve mağffirun leha Mihri
şah Valide Sultan tabet seraha hazretleri evkaf-ı 
eellleleri ma-i lezizinden Beşiktaş'da Acıçeşme 
sokağında on sekiz numra ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından (silik) cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıfan olan Ayişe Naciye ve Emine Saniye 
hanımlar menzil-i mezkfirı (silik) canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz (silik) müzekkire 
mficebince ma 'arif (silik) hazretlerinün daire müdiri 
Mehmed Ağa ibn-i Abdullah ile (silik) Hanım bint-i 
Mehmed'e ber veeh-i (silik) vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkfir defter-i (silik) Mehmed Ağa ve 
zevcesi (silik) uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 28 C sene [ 1 2]88  [ 1 3  Eylül 1 87 1 ]  

12-1118all Mihrişah VaZide Sultan vakfı suyundan 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu 
Yeniköy caddesindeki haneye bağlanmak üzere sat
lığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide 
Sultan hazretlerinün evkaf-ı şerifinden nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Ahmed Sabit Efendi bin 
Mehmed Tahir ber veeh-i muharrer aldığı ma-i 
leziz-i mezkfirı bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla teb 'a-i 
Devlet-i alliyyemden (silik) Panka-i Ottoman reisi 
sabık Pespali Dimitraki Efendi veled-i Yani'ye ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz 
henüz bir mahalle cereyan itmeyüp el-yevm açıkda 
aldığından bu def'a Yeniköy'de köy-i mezbfir cad
desinde yetmiş yedi numro ile murakkam haneye 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde merküm 
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Pespali Dimitraki Efendi 'nün uhdesine kayd ila 
ahi ri hi. 

Fı 2 Receb sene [ 1 2]88  [ 1 6  Eylül 1 87 1 ]  ve Fı 5 
Eylül sene [ 1 2]87 [ ı  7 Eylül ı 87 1 ]  

12-1118a/2 Yanm masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, su
yun kaynağının araştırılmasına ve mirasçılar tara
fından Debbiiğ Yunus mahallesinde Çifteçeşme (?) 
zakağındaki haneye bağlanmak üzere satıldığına 
dair. 

[Derkenar] Odacı All Ağa yediyle (silik) 
gönderilmişdür. 
Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan işbu ve diğer arz-ı hill üzre Eyyı1b 
mahkemesi [sicillatından] muhrec derkenarda mu
harrer ber veeh-i mülkiyyet nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan el-Hacc Halll Ağa ibn-i Mehmed 
ba'dehı1 vefat idüp ma-i mezkı1r kebir mahdı1mları 
Edhem ve Mehmed efendiler ile sulbiyye kebir 
kerimesi Ayişe Hanım'a ba'de ' l - (kesik) kable' t
tahrir evlild-ı mı1ma ileyhimı1ndan mı1ma ileyh 
Mehmed Efendi dahi vefat idüp ma-i mezkı1rda olan 
hissesi sulbiyye kebire kerimeleri Şevket ve Emine 
hanımlar ile sulbi kebir mahdı1mı Halil Rif'at Efendi 
ve sağir mahdı1mı Şemseddin Beğ'e ba 'de' l-inhisar 
kable' t-tahrir evlild-ı ınılma ileyhimı1ndan mezbı1re 
Şevket Hanım bi ' l-vesaye ve kendü hissesini bi ' l 
asale mezbı1run hisse-i şayi 'asım bi ' 1 -vesaye ba 
hüccet-i şer' iyye vasi-i mansubesi ve validesi mCıma 
ileyhil Şevket Hanım bi ' l-vesaye ve mı1ma ileyhima 
Emine ve Halll Rif'at Efendi taraflarından Sultan 
Selim Han hazretlerinün cami ' -i şerifi Sermüezzini 
es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi ibn-i Ahmed ve 
hakkak esnafından Ahmed ibn-i Bekir ihbarlarıyla 
ferağa vekllleri hissedar ve karındaşları ınılma ileyha 
Şevket Hanım ma-i mezkCırda olan hisse-i şayi 'ala
rını bi ' l-vekale ve mı1ma ileyh Edhem Efendi dahi 
akdeınce virmiş oldığı memhı1r bir kıt ' a  senedie ma
i mezkı1rda olan kezalik hisse-i şayi ' asım rızasıyla 
Hakkak el-Hacc Ebubekir Sami Efendi ibn-i el-Hacc 
Hilfız  Ahmed'e bey ' u temllk iderek icab iden sene
dinün tanzim ve tesviyesi nİyazında (kesik) ancak su 
hakkında cari olan nizam-ı müstahsenesine nazaran 
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ma-i mezkürun katması keyfiyyetinün tahkiki lazım 
gelmiş aldığından erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkik der
kenar-ı mezkfır natık oldığı üzre Şehid Ali Paşa 
hazrederine ihsan-i hümayfın buyurılan ma-ı 
lezizinden nısf masura ma-i lezizün katması mevcfıd 
olup suyı dahi cennet-mekan (boş) iki masura 
Kırkçeşme suyından müfrez olup mesleğinde mev
cfıd ve cari oldığı mezkfır erbab-ı vuküf tarafından 
ihbar ve ifade kılınmış olmağla bu takdirce ma-i 
leziz malızlırdan salim oldığı tebeyyün itmiş isede 
fakat ma-i mezkfır müşarun ileyh Şehid Ali Paşa 
vakfı suyından olmak hasebiyle nizam-ı müstah
senesine nazaran ma-i mezkfırun ba 'dehfı ferağ u 
intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibinden ru' yet 
olmmak (kesik) bu sfıretün ma-i mezkfır ferağ-ı 
mfıma ileyhimfınun kasr-ı yedierinden mfıma ileyh 
el-Hacc Ebubekir Sami Efendi'nün uhdesine kayd 
alınarak mecra-yı kadimi olan Debbağ Yunus 
mahallesinde Çifteçeşme (?) zakağında on sekiz 
numro ile murakkam haneye kema kan cereyan 
itmek üzre nizam-ı müstahsenesine derciyle müşarun 
ileyh Şehid All Paşa vakf-ı şerifi canibinden müced
deden temessükinün tastir ve i ' tası lazım geleceği 
muhat-ilm-i samileri buyurıldukda ol babda emr ü 
ferman hazret-i men lehü ' l-emründür. 

Fi 2 Receb sene [ 1 2]88  [ 16 Eylül 1 87 1 ]  ve Fi 5 
Eylül sene [ 1 2] 87 [ 1 7  Eylül 1 87 1 ]  

12-1/18b/1 Kırkçeşme suyundan Hocapaşa mahal
lesinde aziziye caddesindeki haneye bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafından 
Alacahamam yakınında Sakalar çeşmesi sokağın
daki haneye bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbfıtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ma-i lezizinden nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Ahmed Hasib 
Efendi bundan akdem vefat idüp sulbi kebir ve 
kebire eviadlarından Abdüllatif Beğ ve kerimesi 
Kadriyye Hanım'a adiyyen ba'de' l-intikal kable' t
tahrir eviad-ı mfıma ileyhim dahi intikalen mutasar
rıfan oldukları ma-i leziz-i mezkfırı hüsn-i rızalarıyla 
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tahrir-i emlak dairesi canibinden mevrGd bir kıt 'a 
ruhsat tezkiresiyle mahallesi canibinden varid ve 
nezd-i acizide mahfGz olan i lm ü haber mGcebince 
ketebeden Ahmed HulGsi Efendi ibn-i Raşid Efen
di'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
yarım masura ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı kadimi 
olan Hace Paşa mahallesinde Aziziyye caddesinde 
yiğirmi bir numro ile murakkam haneden bi' l-ihrac 
Alacahammam kurbında Sakalar çeşmesi zakağında 
on dokuz numro ile murakkam hanesine cereyan it
rnek üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma ileyh Ahmed 
Hulfisi Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fi 22 R sene [ 1 2]88  ve Fi 8 Haziran sene [ 1 2] 87 [ 1 0  
Temmuz 1 87 1 ]  

12-1/lBb/2 Fatih Sultan Mehmet Han suyundan 
Sultan Selim Han camiine bağlı suyun fazlasından 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefa
tıyla suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tara
fından Said Çavuş tekkesi sokağındaki konağa 
bağlanmak üzere satıldığına dair. 

[Derkenar] Sahibi yediyle Mustafa geleceği (?) 
Cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han 
hazretlerinün ma-i lezizinden cennet-mekan Sultan 
Selim Han-ı Kadim hazretlerinün cami ' -i şerifine 
cari ma-i lezizün fazlasından nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Şeyhülharem Hilfız Mehmed Paşa 
irtihill-ı dar-ı beka idüp kebir mahdı1mları Osman 
Hakkı Beğ ve Sa'deddin beğler ile keblre kerlmeleri 
Emine ve Saliha hanımlar ile sağir mahdGmları 
İhsan ve Ali Rıza beğlere hasbe' l-ade ba'de' l-intikal 
sağiran-ı mezbGranun ba hüccet-i şer' iyye vasileri 
Zenci Nedim Ağa bin Abdullah sağiranun hisselerini 
bi ' l-vesaye ve kebir-i mGma ileyh Osman Hakkı Beğ 
bi ' l-asale mGma ileyh Sa'deddin Beğ tarafından dahi 
ba hüccet vekili arnmizadesi Dar-ı şura-yı askeri 
yilverierinden Ebubekir bin Süleyman Bahri Paşa 
bi ' l-vekale ve ınılma ileyha Emine Hanım dahi bi ' z
zat mGma ileyha Saliha Hanım tarafından Mahkeme
i teftiş mümeyyizi faziletlü el-Hacc İsmet Efendi 
ibn-i Kası m  Efendi bi ' l-vekale her birleri rızalarıyla 
südı1r-ı izamdan hala Rumili kadiaskeri semahatlü 
İmadeddin Efendi hazretlerinün malıdGm-ı alileri 
mevali-i izamdan esbak Mısr-ı Kahire kadisı 
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faziletlü es-Seyyid Mehmed Afif Efendi 'ye kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimi olan Sultan Selim cami ' -i 
şerifi kurbın da Çerağl Hamza mahallesinde Sa 'id 
Çavuş tekyesi zakağında yiğirmi numro ile murak
kam konağa cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerif
de muma ileyh es-Seyyid Mehmed Afif Efendi haz
retlerinün uhdelerine kayd ila ahirihi. 

12-1118b/3 Sultan Bayezid Han suyu katmaların
dan Ayasofya camii sokağında Üsküp mahallesin
deki arsaya bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından Divanyolu 'ndaki menzile 
bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli 
hazretlerinün vakfı suyı tarikına mülhak katmalardan 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan İsma'il Adil 
Paşa'nun vefatı cihetiyle ma-ı mezkur kebir 
mahdumı Derviş Beğ i le kebire kerimesi Müzeyyen 
Hanım'a intikalinün icrasıyla zayi ' den ve mücedde
den temessükinün i ' tası lazım geleceği Senedat 
idaresinün mukteza-yı derkenarında gösterilmiş ve 
Derviş Beğ ile hemşiresi Müzeyyen Hanım intikiilen 
mutasarrıfi'tn oldukları nısf masura ma-i leziz-i 
tahrir-i emlak dairesi canibinden varid olan bir kıt ' a  
ruhsat tezkiresi ve  mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haber mucebince 
taraflarından Şehremaneti hadernesinden Halil Efen
di ibn-i Mehmed ve Arif Efendi ibn-i Abdullah 
şehadetleriyle ferağa vekilieri emanet-i müşarun 
i leyh evrak odası ketebesinden rif'atlü Eşref Beğ 
ibn-i Ali bi ' l-vekale ref'etlü Ali Behic Beğefendi ile 
halileleri Fatıma Mürşide Hanım'a kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimi olan Ayasofya cami '- i  
şerifi zakağında Ü sküb mahallesinde kain arsadan 
bi ' l-ihrac Divanyalı ' nda bila numro menziline cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyhima 
Ali Behic Beğefendi ile halilesi muma ileyha Fatıma 
Mürşide Hanım'un uhdelerine kayd ve ber muceb-i 
nizam-ı müstahsene (kesik) temessük bi't tahrir def
ter-i aba kayd olmmak üzre temessük-i mezkurun 
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taraf-ı çakeriye irsaliyçün (kesik) canibine işbu ilm ü 
haber i ' ta o l ındı . 

Fı 28 [C] sene [ 1 2]88  ve Fı 2 Temmuz sene [ 1 2] 87 
[ 14 Eylül 1 87 1 ]  

12-1!19a/l Edirnekapı Otakçılar Mehmet bey ma
hallesinde bulunan Mustafa Paşa dergahına Sul
tan Bayezid suyundan yarım masura ve Halkalı su
yundan bir masura olmak üzere bağlı olan toplam 
birbuçuk masura suyun vakıf muhasebesine kay
dının yapılmasına ve senedinin düzenlenmesine da
ir hüküm. 

[Derkenar] Efendi-i mümeyyiz (?) evrakı ilm ü 
haber viri limiş idüği 
Sahib-i arz-ı hal es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Yahya 
Efendi'nün işbu i stid 'ası merbutan takdim-i pişgah-ı 
samlleri kılınan arz-ı hal üzerine Edirne kapusı 
haricinde Otakcılar'da Mehmed Beğ mahallesinde 
kain bulundığı sadr-ı a 'zam-ı es bak merhum 
Mustafa Paşa hazretlerinün ihya-kerdeleri olan 
dergah-ı şerlfe cennet-mekan Sultan Bayezid-ı Veli 
hazretlerinün evkaf-ı şerifleri suyı tarikına mülhak 
katma sulardan yarım masura ve beğlik Halkalı 
suyından bir masura ki cem 'an bir buçuk masura 
ma-i lezizün el-yevm dergah-ı mezbura cari isede 
yedinde bir gune sened ve ilm ü haberi olmadığın
dan vakf-ı müşarun ileyh hazretlerinün kaleminde 
mukayyed olan vakfiyye kaydınun ihracıyla icra-yı 
tesviyesi icab iden senedinün tesviyesi hususı 
dergah-ı mezburda post-nişini reşadetlü es-Seyyid 
eş-Şeyh Yahya Efendi tarafından ba arz-ı hal istid 'a  
alınmış ve cihat kaleminden muhrec derkenara 
nazaran sadr-ı a 'zam-ı esbak merhum Mustafa Paşa 
vakfınun bin yüz altmış yedi tarihiyle mukayyed 
olan vakfiyye-i ma 'mulün bihasında medine-i 
Hazret-i Ebi Eyyub el-Ensari aleyhi ' r-rahmetü' I 
Bari'de Otakçılar nam mevzı 'da Mehmed Beğ 
mahallesinde vakı ' cami ' -i şerifleri ittisalinde on altı 
bab hücre ve dersh;:' ıne ve me' kel ve matbah ve mağ
sel ve şadurvan w K L· nifler ve su terazusı ve kanavat 
[u] müsennat ile cari ma-i lezizi haviye zaviye-i 
latifeye vakf ve habs iderek cereyan itdürdiği vakfiy
ye kaydından Balıklıhavz ve Çavuş karyesi beyninde 
Fındıklı 'da bundan akdem Abdurrahman ibn-i 
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Süleyman'un hafr [u] abar ile cem' u tahsil merhum 
Mehmed Ağa suyı yolına ve andan Sultan Bayezid 
suyı yolına bi izni ' l-mütevelli mülhak sudan müfrez 
vakf-ı müşarun ileyh Mustafa Paşa bağçesine 
cereyan itmek üzre fi ı o C sene ı ı 66 tarihiyle medi
ne-i EyyGb mahkemesi siciliatından ve bir masurası 
dahi saray-ı cedid-i şahaneye cari beğlik Halkalı 
suyından olup fi sene ı ı 85 tarihiyle derkenar-ı acizi
den müsteban olup ve bu takrirce cem'an bir buçuk 
masura ma-i lezizün mine' I-kadim dergah-ı mezbGr 
derGnıyla haricinde çeşmeye cereyan itmiş ve el
yevm itmekde bulmarak mahzGrdan salim aldığı 
tebeyyün itmiş aldığından istid 'a ( . . .  ) ma-i mezkGrun 
evkaf muhasebesine kayd ile dergah-ı mezbGr şeyhi 
mGma ileyh Yahya Efendi yedine ve taraf-ı çakeriye 
vesair lazım gelen mahallere başka başka ilm ü 
haberlerinün tastir ve i ' tası lazım geleceği muhat-ı 
ilm-i samileri buyuruldukda ol babda emr ü ferman 
hazret -i men lehü' 1 -ernründür. 

Fi 24 R sene [ ı 2]88  ve Fi 30 Haziran sene [ ı 2]87 
[ 1 2  Temmuz ı 87 ı ]  

12-1119a/2 Lala Mehmet Ağa Vakfı suyundan Şeyh 
Vefa yakınında Şemseddin Molla Mürani Mahal
lesi Vefa caddesindeki menzile bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı 
olmak üzere sattığına dair. 

[Derkenar] İnha ma'a temessük hırka-i şerif 
hademelerinden Nuri Efendi'ye virilmişdür. 

Fi 23 R sene [ 1 2] 88  [ 1  ı Temmuz 1 87 ı ]  
MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Lala 
Mehmed Ağa vakfı ma-i lezizinden Şeyh Vefa 
kurbında Şemseddin Molla Gürani mahallesinde 
Vefa caddesinde otuz beş numrılu vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab menzil derunına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan sa'adetlü Meh
med Nazif Efendi ibn-i Mehmed Şemseddin Efendi 
derGnına cari menzil-i mezkGr ile beraber rızasıyla 
Senedat odası canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan memhur müzekkire mucebince Hayriy
ye tüccarı mu 'teberanından el-Hacc Ahmed Efendi 
ibn-i el-Hacc Emin Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr
ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i 
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mezkılr mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyh el-Hacc Ah
med Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 23 R sene [ 1 2] 88 ve Fı 29 Haziran sene [ 1 2] 87 
[ 1  1 Temmuz 1 87 1 ]  

12-1/19a/3 Atik Gazanfer Ağa Vakfı suyundan 
İshak Paşa mahallesi Bakkal sokakta bulunan ar
saya bağlı yarım masura suya mutasarrif olan 
şahıslardan birinin vefatıyla hissesinin mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından yapılan işlemler
den sonra yeni duruma göre suyla ilgili senet dü
zenlenmesine dair. 

[Derkenar] Üsküdari Hacı Kamil Efendi'ye viri lmiş 
idüği. 
Merbıltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Gazanfer 
Ağa-yı Atik vakfı ma-i lezizinden İshak Paşa mahal
lesinde Bakkal zakağında yiğirmi iki ve yiğirmi üç 
numrolar ile murakkam vakf-ı mezbılr musak
kafatından iki kıt 'a  arsa derılnına cari nısf masura 
ma-i leziz Süleyman Faiz Paşa ibn-i Mehmed 
Hayrullah Efendi ile halilesi Rabia Adeviyye Hanım 
bint-i Şemseddin münasafeten tasarruflarında iken 
müşarun ileyh Süleyman Faiz Paşa vefat idüp hisse-i 
şayi 'ası kebire kerimeleri Şerefe ve Şadiye hamm
lara ba 'de ' l-intikal ınılma ileyhimactan Ş adi ye Ha
nım dahi müteveffiye olup hisse-i şayi 'ası kebir 
mahdılmı Mustafa Ruhsar Beğ ile sağir mahdılmı 
Sanih Beğ ve sağTre kerimesi Lami'a Hanım'a 
ba'de' l-intikal ınılma ileyhim mutasarrıf oldukları 
nısf masura ma-i leziz-i mezkılrı Senedat odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfılz olan 
memhılr müzekkire mılcebince şayi 'an uhdelerinde 
bi ' l-ibka ma'ada mezkılr arsaları ahara ferağ u kasr-ı 
yed itmiş olduklarından ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkılr (silik) ınılma ileyhim Şeref ve 
Mustafa Ruhsar ve Sanih ve Lami'a Hanım'un def
ter-i vakf-ı şerifde intikiilen uhdelerinde olmak üzre 
ma-i mezkılr arsa-i mezkGr temessükinde münderic 
bulınmış aldığından nizam-ı (kesik) arsa-i mezkılr 
temessükinden bi ' t-tefr!k kaydı balasıyla temessük-i 
mezkılre tahşiye alınarak yine vakf-ı mezkılr cani
bine müceddeden i 'ta olmacak temessükün zahrı 
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bi' t-temhir defter-i aba kayd olmmak üzre temessük
i mezkılr (kesik) tarafına işbu ilm ü haber i ' ta olındı . 

Fı 20 R sene [ 1 2]88  [8 Temmuz 1 87 1 ]  

12-1/19b!l Kırkçeşme suyundan Demirkapı Daye 
Hatun mahallesi Abbas Ağa ve halit Ağa çesmesi 
sokağındaki haneye bağlı suyun vakıf tarafından 
senedinin düzenlenmesine dair. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan zahr-ı hüccet ve bir kıt 'a  arz 
mantılkınca ber veeh-i mülkiyyet nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Hasan Ağa bin Hasan bundan 
akdem vefat idüp ma-i mezkılr kebir mahdılmı 
Ahmed Efendi'ye ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir 
ınılma ileyh Ahmed Efendi dahi muahharan vefat 
idüp ma-i mezkılr kebir mahdılmı hırka-i sa'adet 
hademelerinden Tevfik Efendi i le kebire kerimesi 
Atiyye Hanım'a kezalik ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir 
mezbılre Atiyye Hanım dahi müteveffiye olup ma-i 
mezkılrda olan hisse-i şayi 'ası mahdılmları Harndi 
ve Fahreddin efendilere kezalik  ba 'de ' l-inhisar 
kable' t-tahrir eviad-ı ınılma ileyhüm dahi irsen 
malik ve mutasarrıf oldukları ma-i leziz cari oldığı 
menzil ile beraber her birleri hüsn-i rızalarıyla 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan ilm ü haber mılcebince Fevaid-i 
Osmaniyye kumpanyası hademelerinden Besim 
Efendi ibn-i Hüseyin'e bey ' u temllk iderek icab iden 
senedinün tanzim ve tesviyesi iltimas olmış isede 
ancak su hakkında cari olan nizam-ı müstahsenesine 
nazaran ma-ı mezkılrun katması keyfiyyetinün 
tahkiki lazım gelmiş aldığından erbab-ı vuküfdan 
bi ' t-tahkTk derün-ı hüccet natık oldığı üzre Havass-ı 
refi'a kazasında Ayvad havzı kurbında Ayvad deresi 
nam mevzı 'da abar-ı müte 'addide hafr ile cem' u 
tahsil eylediği hakk-ı mecradan ma 'ada üç masura 
bir çuvaldız ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i 
leziz katması mevcıld olup suyı dahi cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme suyı ana tarikına 
cereyan itmekde oldığını mezkılr erbab-ı vuküf 
haber virmeleriyle bu takdirce ma-i mezkılrun mah
zılrdan salim oldığı tebeyyün itmiş isede fakat ma-i 
mezkılr müşarun ileyh Sultan Süleyman Han 
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hazretlerinün savb-ı tarikına mülhak katma sulardan 
olmak hasebiyle nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i mezkGrun ba 'de ezln ferağ u intikalatı vakf-ı 
müşarun ileyh canibinden ru ' yet olmmak lazım gel
meğle bu sfiretde nısf masura ma-i mezkGr evlad.-ı 
muma ileyhimunun ferağ u kasr-ı yedierinden ınılma 
ileyh Besim Efendi'nün defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd alınarak mecra-yı kadimi olan 
Timurkapu kurbında Daye Hatıln mahallesinde Ab
bas Ağa ve Halid Ağa çeşmesi zakağında yedi nurn
ro ile murakkam haneye ve ber mantılk-ı hüccet 
diğer yarım masurası dahi hane-i mezkfir tahtında 
kain çeşmeye kema kan cereyan itmek üzre 
katmasınun bi ' l-etraf mahalleri ve nizam-ı müstahse
nesi derciyle müşarun ileyh Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün vakf-ı şerifi canibinden müceddeden 
i 'ta alınacak zahr-ı temessük bi ' t-tenıhir defter-i aba 
kayd olmmak üzre temessük-i mezkGrun taraf-ı 
çakeriye irsaliyçün vakf-ı şerif tarafına i şbu ilm ü 
haber i ' ta o lındı . 

Fı 1 2  C sene [ 1 2]88  ve Fı 1 6  Ağustos sene [ 1 2]87 
[28 Ağustos 1 87 1 ]  

12-1/19b/2 Ebubekir Paşa Vakfı suyundan Aksaray 
Katip Muslihiddin mahallesinde Cerrah Paa 
caddesindeki konağa bağlı suyun mutasarrıfı olan 
şahsın vefatıyla konağın ve suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından da aynı yere bağlı 
olmak üzere satıldığına dair. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Şeyhu' l
harem Ebubekir Paşa vakfı ma-i lezizinden Aksaray 
kurbında Katib Muslihiddin mahallesinde Cerrah 
Paşa caddesinde otuz numro ile murakkam evkaf-ı 
saire musakkafatından bir bab konak derılnına cari 
bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Abdurrahman 
Paşa fevt olup konağ ve ma-i mezkılr kebir 
mahdılmları izzetlü Receb Beğ ile Rif'at ve Emin ve 
Hakkı beğlere ba'de' l-intikal mir-i ınılma ileyhim 
mutasarrıf oldukları ma-i mezkfirı derGnına cari 
konağ ile beraber hüsn-i rızalarıyla Senedat odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
menıhfir müzekkire mılcebince Tersane-i amire 
fenkan-ı kiramından sa 'adetlü Mehmed Hurşid Paşa 
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hazretleriyle halilesi Rukıyye Hanım bint-i el
merhum Yiğit Ahmed Paşa'ya (silik) münasafeten 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
(kesik) mezkur mecra-yı kadimine kema kan cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyh 
Mehmed Hurşid (kesik) Rukıyye Hanım'un uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 30 R sene [ 1 2]88  (kesik) Temmuz [ 1 2]87 [ 1 7  
Temmuz 1 87 1 ]  

12-1/20a/1 VaZide Sultan Beyoğlu taksimi suyun
dan yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suya mutasarrıf olduğuna dair senet yangında yok 
olduğundan, arşıırma yapılarak yeniden senet dü
zenlenmesine dair. 

[Derkenar] Fi 2 Ca sene [ 1 2]88  tarihiyle Kapu 
çukadarı Salih Ağa'ya virilmişdür. 
Ashab-ı arz-ı hal Ahmed Harndi ve Hadice Şefika ve 
Şemseddin Naşid ve İzzet Sabit efendiler nam 
kimesnelerün işbu istid 'alan meali cennet-mekan 
Valide Sultan hazretlerinün Beğoğlı taksiminde ihya 
huyurdukları ma-ı lezizün yarım masurasına 
mutasarrıfe olan esbak Humbarahane-i amire nazırı 
müteveffa Hacı Ahmed Efendi'nün halilesi valideleri 
Şerife Ümmügülsüm Hanım'un yedinde bulınan 
temessüki harikda muhterik olmış aldığından valide
leri muma ileyhanun vefatıyla ma-i mezbur kendü
sine intikal ideceğinden kaydınun ihracıyla müced
deden temessük i ' tası ni yazından ibaret bulınmış ve 
senedatdan muhrec derkenara nazaran Harerneyn-İ 
muhteremeyn hazinesinden mazbut merhum cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu 
hazretlerinün valideleri ma-i lezizinden Fındıklı nam 
mahallde kain Molla Çelebi mahallesinde sahilhane
ye cari şehriyye yiğirmi akçe icare-i müeccelelü nısf 
masura ma-i lezize bir kıt 'a temessükle fi 9 Za sene 
[ 1 ]247 tarihiyle Ahmed Efendi halilesi Ümmü
gülsüm Hanım bint-i Abdullah'un uhdesinde oldığı 
derkenar-ı mezkurdan müsteban olrnış ancak muma 
ileyha Ümmügülsüm Hanım bundan akdem müte
veffiye olup ve mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahffiz olan ilm ü haber mucebince 
dört nefer kebir ve kebire evlildları ashab-ı arz-ı hal 
İzzet Sabit ve Şemseddin Naşid ve Ahmed Harndi ve 
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Hadice Şefika Hanım'a ba'de' l-intikal kable' t-tahrir 
eviad-ı muma ileyhimden muma ileyha Hadice Şefi
ka Hanım bila veled müteveffiye olup ma-i mezkur
da olan hisse-i şayi 'ası mahlGl ve canib-i vakf-ı 
şerife aid olup ve eviad-ı muma i leyhimden 
muahharan diğer üç nefer evladından muma ileyh 
Sabit Efendi dahi vefat iderek ma-i mezkurda olan 
hisse-i şayi 'ası iki nefer eviadı Ahmed Cemal Beğ 
ile kerimesi Hadice Adeviyye Hanım'a intikal itmiş 
olmağla bu suretde nısf masura ma-i mezkur sekiz 
hisse i ' tibarıyla ikişer hisseden dört hissesi muma 
i leyhima Ahmed Harndi ve Şemseddin Naşid ve 
birer hisseden iki hissesi dahi muma ileyh Ahmed 
Cemal ve Hadice Adeviye'nün ve münhal olan iki 
hissenün dahi eviad-ı muma ileyhimundan ba 
mu 'accele tali b olanlarınun uhdelerine kayd olmmak 
ve hisse-i mezkurenün mahall-i alıara nakl ü ifraz 
alınmamak üzre vakf-ı müşarun i leyha canibinden 
temessükinün i 'tası lazımeden o ldığı zikr o lınan 
mahlGl kalanun tesviyesiyçün evvel-i ernrde mahlG
lata havalesi babında mah!Glata havalesi lazım 
geleceği muhat-ilm-i ali-i cenab-ı nezaret-penahileri 
olmağla ol babda ernr ü ferman hazret-i men lehü' l 
ernründür. 

Fi 2 Ca sene [ 1 2]88  ve Fi 7 Temmuz sene [ 1 2] 87 [ 1 9  
Temmuz 1 87 1 ]  

12-1/20a/2 Atik VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Üsküdar'da Rum Mehmet Paşa mahallesinde 
Doğancılar caddesindeki konağa bağlı yarım ma
sura suyun altıda bir hissesine mutasarrıf olan 
şahsın, suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sat
lığına dair. 

[Derkenar] Hafız İsma 'il Efendi'ye virilmişdür. 

Fi 2 Ca sene [ 1 2] 88  [ 1 9  Temmuz 1 87 1 ]  
Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer merhume ve 
mağfGrun leha Atik Valide Sultan tabet seraha haz
retleri evkaf-ı şerifeleri ma-i tezizinden Üski.idar'da 
Rum Mehmed Paşa mahallesinde Doğancılar cadde
sinde yetmiş altı nurnro ile murakkam evkaf-ı saire 
musakkafatından bir bab konak derunına cari nısf 
masura ma-i leziz altı hisse i 'tibarıyla bir hissesine 
mutasarrıfe olan Ayişe Hanım bint-i İbrahim Rif'at 
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Beğ tarafından teb 'adan Hasan Ağa ibn-i Mehmed 
ve es-Seyyid Hafız Ahmed Efendi ibn-i Mehmed 
şehactetleriyle ahara ferağa vekaleti sabit olan 
mahalle-i mezbfire imaını es-Seyyid el-Hacc Hafız 
Mehmed Veysi Efendi ibn-i Osman bi ' l-vekale 
Senedat odası canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan memhfir müzekkire [m ilcebince] his
sedarı devletlü Naşid Paşa hazretlerinün halile-i 
muhteremeleri Esma Hanım bint-i İbrahim Rif'at 
Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
hisse-i ma-i mezkfir mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfima 
ileyha Esma Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 30 R sene [ 1 2]88  ve Fı 6 Temmuz sene [ 1 2]87 
[ 1 8  Temmuz 1 87 1 ]  

12-1/20b/1 Üsküdar Sultantepe 'de Öküzlimanı 
çeşmesinin rah-ı abilik hizmetine mutasarrıf olan 
şahsın, bu hizmetini kendi rızasıyla suyolcu esna
fından olan başka bir şahsa devretfiğine dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan berat-ı 
alide muharrer Harerneyn-İ muhteremeyne tabi ' 
evkafdan medine-i Üsküdar'da vakı ' Seretibba-i 
şehriyari esbak müteveffa Mehmed Refi' Efendi 
vakfından almak üzre yevmi on beş akçe vazife ile 
iktiza itdükce on künke kadar ta 'mir eyleyüp ücret 
taleb itmernek ve ziyade iktiza ider ise taraf-ı 
vakfdan ta ' mir olınup lazım gelen ücreti virilmek 
şartıyla Üsküdar'da S ultandepesi nam mahallde 
Öküzlimanı çeşmesınun rah-ı abilik cihetine 
mutasamf olan Dimitri veled-i Aleksi ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf oldığı cihet-i mezkGrı bi ' z-zat 
hüsn-i rızasıyla suyolcı esnafından olup ve el-yevm 
hıdmet-i mezkGrede istihdam olınmakda bulınan 
Lefter veled-i Andriya'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile (silik) suyolcılık-ı mezkGr ile cihet-i 
mezkGr merktim Dimitri'nün ferağ u kasr-ı yedinden 
merküm Lefter'ün uhdesine tevcih buyurılarak ni
zam-ı müstahsenesi derciyle icab iden beriit-ı alisi
nün i 'ta vü ihsan buyurıl ınası babında emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 1 6  Şevval sene [ 1 2]88  [28 Aralık 1 87 1 ]  
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12-1!20b/2 İstanbul'da Mimar Ayaz mahallesin
deki arsadan ifraz olunn yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara inti
kaline ve mirasçılar tarafından satıldığına dair 
senet zayi olduğundan, durumun araştırılarak ye
niden senet verilmesine dair. 

[Der kenar] M uma ileyh İsmet Efendi tarafından 
gelen evkaf hocalarından (?) (silik) 
Silhibetan-ı arz-ı hal Fatıma ve Ra 'na hanımlam n 
işbu istid 'aları meali istanbul'da Serrachane 
kurbında Mi 'mar Ay as mahallesinde arsadan ifraz 
olman nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
valideleri Ayişe Hanım müteveffiye olup ma-i 
mezkı1r kendülere intikali lazımeden iken yedierinde 
olan sureti kazilen zayi ' aldığından bahisle kaydı 
bi' l-ihrac intikalinün icrasıyla zayi 'den bir kıt 'a 
sen ed i ' tası ni yazından ibaret bulınmış ve ihrac 
alınan derkenara nazaran nısf masura ma-i leziz 
Ayişe Hanım bint-i es-Seyyid Hasan Efendi'nün fi 9 
(silik) sene [ 1 2]43 tarihiyle (kesik) uhdesinde 
bulundığı derkenar-ı mezkı1rdan ve ınılma ileyha 
Ayişe Hanım müteveffiye olup ber veeh-i mülkiyyet 
(silik) nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r sulbiyye 
kebire kerimeleri silhibetan-ı arz-ı hal ınılma 
ileyhima Fatıma ve Ayişe Ra 'na hanımıara irsen 
münhasıra olup (silik) üç bin guruş bedel 
mukabilinde ahara ferağ idecekleri ve el-yevm her
hayat olup ve ınılma ileyhimadan ma 'ada varis-i 
aharları olmadığı bin ki yüz otuz üç senesi 
Şa'ban'ınun selhi tarihiyle müverrah mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
ilm ü haberden müsteban olmış ve (silik) ber veeh-i 
muharrer irsen malik ve mutasarrıfan oldukları nısf 
masura ma-i leziz-i mezkı1rı bi ' z-zatihima hüsn-i 
rızalarıyla Mahkeme-i teftiş mümeyyiz-i evveli 
mevall-i izi'lından fazlletlü es-Seyyid el-Hacc 
Abdurrahman İsmet Efendi ibn-i Sellm'e bey ' u 
temllk iderek icab iden senedinün tanzim ve 
tesviyesi nİyazından ibaret bulınrnış isede ancak su 
hakkında cari olan nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i mezkı1run katması keyfiyyetinün tahkiki lazım 
gelmiş aldığından erbab-ı vukilfdan bi' t-tahklk 
kayd-ı atikiyle derkenar-ı mezkı1r niltık aldığı üzre 
bin iki yüz otuz senesi Şa 'banı'nun selhi tarihiyle 
müverrah Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Küçükkarye 
hudı1dı dahilinde Yusuf Ağa zevcesi dimeğle arif 
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Afife Hiitı1n suyından karye-i mezbOre kurbında 
Valide Sultan suyı yolına ve andan Sultan Bayezid-ı 
Veli hazretlerinün suyı yolına ba izn-i mütevelli 
ilhak olınan ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i 
lezizün katması mevcOd olup suyı dahi müşarun 
ileyh Sultan Bayezid-ı Veli Han hazretlerinün vakf-ı 
şerifi suyı tarikına cereyan itmekde oldığı mezkOr 
erbab-ı vuküf tarafından ihbar ve ifade kılınmış 
olmağla bu takdirce ma-i mezkOr müşarun ileyh 
Sultan Bayezid-ı Veli Han hazretlerinün vakf-ı şerifi 
suyı tarikına mülhak katma sulardan olmak hasebiy
le nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkOrun 
ba'de ezin ferağ u intikali vakf-ı müşarun ileyh 
canibinden ru' yet olmmak lazım gelmeğle bu sOre
tün nısf masura ma-i leziz-i mezkür fariğa-i müma 
ileyhimanun ferağ u kasr-ı yedierinden mOma ileyh 
el-Hacc Abdurrahman İsmet Efendi'nün İbrahim 
Paşa harnmaını karşusında yüz altmış dört nurnro ile 
murakkam hanesine cereyan itmek üzre [Devamı 
kesik] 

12-1121a/1 Bayezid Bey vakfı suyundan Balat
kapısı 'nda Hacı İsa mahallesindeki sokakta bulu
nan menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıya intikaline, 
mirasçı tarafından da menzil ile birlikte aynı yere 
bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

MerbOtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer Bayezid Beğ vakfı ma-i 
lezizinden Balat kapusı dahilinde Hacı İsa mahal
lesinde vakı ' (kesik) zokakda on yedinci nurnra ile 
murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir bab 
menzil derünına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan el-Hacc Aziz Mahmud Efendi ibn-i 
es-Seyyid Ahmed'ün vefatı vukü ' ıyla ma-i mezkür 
sulbi kebir oğlı asakir-i (kesik) yüzbaşılarından es
Seyyid Ahmed Safvet Efendi'ye ba 'de ' l-intikal mü
ma ileyh es-Seyyid Ahmed Safvet Efendi dahi muta
sarrıf oldığı derOnına cari menzil ile beraber hüsn-i 
rızasıyla S enedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfOz olan mernhür müzekkire mücebince 
dört hisse i ' tibarıyla üç hissesini Tersane-i amire 
kaimmakamlarından Hacı Ali Beğ ibn-i Hüseyin ve 
bir hissesini dahi zevcesi Zekiyye Hanım bint-i Mus
tafa'ya kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
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vechile (silik) mecra-yı kadimi olan menzil-i 
mezkure kema kan cereyan i tmek üzre defter-i vakf-ı 
şer!fde muma ileyh Hacı Ali Beğ ile zevcesi muma 
ileyha Zekiyye Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 7 N sene [ 1 2]88  ve Fı 7 Kanun-ı evvel sene 
[ 1 2] 87 [ 1 9  Kasım 1 87 1 ]  

12-1/21a/2 Sultan Süleyman Han vakfı suyundan 
Murat Paşa mahallesinde Bekir sokağındaki kona
ğa bağlı yarım masura suyun yarı hissesine muta
sarrif olan şahsın vefatıyla hissesinin mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafından da aynı yere bağlı 
olmak üzere satıldığına dair. 

[Derkenar] Ali (silik) yediyle senedatda Cemal 
Efendi 'ye virilmişdir. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer cennet-mekan Sultan Süley
man Han hazretlerinün evkaf-ı celileleri ma-i lezi
zinden Murad Paşa mahallesinde Bekir Paşa zaka
ğında otuz birinci numra ile murakkam vakf-ı [ahar] 
musakkafatından bir bab konak derunına cari nısf 
masura ma-i lezizün nısfı Bab-ı seraskeri nizamiyye 
(kesik) müdiri es-Seyyid Ca 'fer Efendi ibn-i 
Mehmed Sermed'ün ve diğer nısf hissesi dahi 
validesi Şerife Necibe Hanım bint- i (kesik) muma 
ileyh Ca 'fer Efendi'nün zevcesi Şerife Hamide 
Hanım bint-i İsma 'il'ün tasarruflarında iken muma 
ileyh Ca 'fer Efendi'nün vefatı vukü ' ma mebni 
hissesi kebir oğlı Mehmed Şevket Efendi ve sağir 
oğulları es-Seyyid Ahmed Sermed ve es-Seyyid 
Mehmed Memduh efendilere ba 'de' l-intikal sağiran
ı mezburanun valideleri ve hisse-i şayi ' alarmı ahara 
ferağa ba hüccet-i şer' iyye me' zun olan vasileri 
mezbure Şerife Hamide Hanım'un hissesiyle vasileri 
aldığı sağiran-ı mezburanun hisselerini ve mezbure 
Şerife Necibe Hanım'un mutasarrıfe aldığı hissesini 
ahara ferağa taraflarından Bab-ı seraskeri j urnaı 
odası ketebesinden Mehmed Nedim Efendi ibn-i 
Hüseyin ve Bab-ı seraskeri (kesik) odası ketebe
sinden Yahya Efendi ibn-i Mehmed şehadetleriyle 
ferağa vekilieri muma ileyh Mehmed Şevket Efendi 
bi ' l-vekale ve kendü hi ssesini bi ' l-asale cari aldığı 
konak ile beraber rızasıyla Senedat odası canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfGz olan memhur 
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müzekkire mikebince tüccardan Tesyalı Hüseyin 
Efendi ibn-i Ahmed'e kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı 
kadimine kema kfm cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mGma ileyh Hüseyin Efendi'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 8 Şevval sene [ 1 2]88  ve Fi 8 Kanun-ı evvel sene 
[ 12]87 [20 Aralık 1 87 1 ]  

12-1121a/3 Dizdariye mahallesi ve sokağında bulu
nan konak arsası ve Sultan Süleyman vakfından 
beş buçuk masura suya vefa hakkıyla mutasarrıf 
olan şahsın bu hakkını satlığına dair. 

Dizdarzade Mehmed Efendi ve nefs-i Haremeyn 
cibayet-i sani ve dizdariyye imarnma meşrGta Fatıma 
Hanım ve Akbıyık Muhyiddin ve Atik Ali Paşa ve 
Helvacıbaşı İskender Ağa vakflarıyla mahlGt Dizda
riyye mahallesi ve zekağında yedi numro ile murak
kam muhterik bir bab konak arsası ve Sultan Süley
man vakfından beş buçuk masura ma-i lezize iki yük 
yetmiş bin guruş bedel mukabilesinde vefaen 
mutasarrıf olan Hüdavirdi oğlı izzetlü Ohannes 
Efendi veled-i Abraham vekalet-i devriyyesi hase
biyle Agop Efendi'ye iki yük (?)  guruşa (kesik) 
Agop Efendi dahi rızasıyla evkaf muhasebesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide [mahfGz olan] 
(kesik) mGma ileyh Ohannes Efendi 'ye bedel-i 
mezkGr ile kat ' iyyen ferağ (kesik) cereyan itmek 
üzre mGma ileyh [devamı kesik] 

12-1121bll Kırkçeşme suyundan Dizdariye mahal
lesi ve sokağındaki konak arsasına bağlı beş buçuk 
masura suya mutasarrıf olan şahsın hissesini, is
lam mahallesindeki gayrimüslimlere ait yerlerin 
ancak müslümanlara satılabileceğine dair nizamın 
göz önünde bulundurularak satıldığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı sarnileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırk
çeşme ta'bir olınur ma-i tezizlerinden temessük-i 
mezkGr hamişinde muharrer beş buçuk masura ma-i 
leziz rütbe-i saniye mütehayyızı ashabından ve 
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amedi-i Divan-ı hümayun hulefasından izzetlü 
Mustafa Beğefendi ibn-i el-Hacc Tahsin Beğefendi 
uhdesinde iken evkaf muhasebesinden vürud iden 
nezd-i acizide mahffiz olan ilm ü haber mucebince 
ve merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessük ve evkaf muhasebesinden vürud iden ilm ü 
haber mealine nazaran dizdarzade Mehmed Efendi 
ve nefs-i Haremeyn cibayet-i sani ve Dizdariyye 
imamına meşruta Fatıma Hanım ve Akbıyık Muh
yiddin ve Atik Ali Paşa ve Helvacıbaşı İ skender Ağa 
vakflarıyla malılOt Dizdariyye mahallesi ve zokağı
nun yedi numro ile murakkam bir bab konak arsası 
müşarun ileyh Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Kırkçeşme ta'bir olınur ma-i lezizlerinden beş buçuk 
masura ma-i leziz rütbe-i saniye mütehayyızı 
ashabından ve amedi-i Divan-ı hümayun hulefasın
dan izzetlü Mustafa ibn-i el-Hacc Tahsin Beğefen
di'nün uhdesinde iken iki yük yetmiş bin guruş bedel 
mukabelesinde vefaen mutasarrıf olan Hüdavirdioğlı 
izzetlü Ohannes Efendi veled-i Abraham vekalet-i 
devriyesi hasebiyle Agop Efendi'ye iki yük guruşa 
ba 'de' l-ferağ mGma ileyh Agop Efendi dahi rızasıyla 
Ohannes Efendi'ye bedel-i mezkGr ile kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ancak bu maküle İslam 
mahallesinde olan hane ve arsanun tebe 'a-i gayr-ı 
müslime uhdesinde ferağı halinde islama satılmak ve 
akar suretine konılınamak ve derunında iskan itme
rnek şartıyla beş buçuk masura ma-i leziz-i mezkur 
mGma ileyh Ohannes Efendi'nün defter-i vakf-ı 
şerifde uhdesine kayd ve ber mGceb-i nizam-ı 
müstahsene taraf-ı çakeriden zahr-ı temessük ba 
ternhir defter-i aba kayd olmmak üzre temessük-i 
mezkurun taraf-ı çakeriye irsaliyçün vakf-ı şerif 
tarafına işbu ilm ü haber i ' ta o lındı. 

Fi 1 2  Şevval sene [ 1 2]88  ve Fi 1 2  Kanun-ı evvel 
sene [ 1 2] 87 [24 Aralık 1 87 1 ]  

12-1121b/2 Tarabya caddesindeki sahilhaneye bağlı 
yarım masura suya mutasarrif olan şahsın suyunu 
aynı yere bağlı olmak üzere sahilhane ile birlikte 
satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Bayezid Han 
tabe serahu hazretleri evkaf-ı celilelerinden Tarabya 
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caddesinde yiğirmi iki numra i le murakkam bir bab 
sahilhane derunına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıfe olan Anna bint-i Beralmo ma-i mezkurı 
sahilhane-i mezkur ile beraber rızasıyla Senedat 
odası canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz 
olan memhur müzekkire mucebince teb 'a-i Devlet-i 
aliyyeden ve Rum milletinden Baltacı Arsindi zev
cesi Mina bint-i Edvarde'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimi olan sahilhane-i mezkureye kema kan cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyha 
Mina'nun uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fl l l  Şevval sene [ 1 2]88  [23 Aralık 1 87 1 ]  

12-1121b/3 Ücretini Sultan Mahmut Han Vakfı 'n
dan almak üzere suyolculuk hizmetinde bulunan 
şahsın hizmetini kendi rızasıyla rah-ı abilerden 
başka bir şahsa devretfiğine dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan arz-ı hal 
ve muhrec derkenarda muharrer cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu hazretle
rinün evkafından almak üzre şehriyye on iki guruş 
vazife ile suyolcılık cihetine mutasarrıf olan es-Sey
yid Hüseyin bin Hüseyin Halife suyolcılık-ı mezkur 
ile vazife-i mezkurı rızasıyla haderne-i rah-ı abiyan
dan olup ve henüz hıdmet-i mezkurede istihdam 
olınmakda bulınan İbrahim bin Bekir Halife'ye ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile vazife-i mezkur ile 
suyolcılık-ı mezkur mfima ileyh Hüseyin Halife'nün 
ferağ u kasr-ı yedinden merküm İbrahim Halife'nün 
uhdesine tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi 
derciyle 1cab iden berat-ı alisinün tastir ve i ' ta 
buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i men 
lehü' l-emründür. 

12-1!22a/1 Gazi Sinan Paşa vakfı suyundan 
Anadoluhisarı 'nda küçüksu caddesindeki haneye 
bağlı yarım masura suya bulasarrif olan şahsın, 
menzil ile beraber suyunu aynı yere bağlı olmak 
üzere sattığına dair. 

[Derkenar] Getüren ademe virilmişdir. 

1 5 1  
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Merbfitan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer fatih-i Yemen Gazi Sinan Paşa vakfı 
ma-i lezlzinden Anadolıhisarı'nda Küçüksu cadde
sinde on dört numro ile murakkam vakf-ı ahar mu
sakkafatından bir bab hane derfinına cari nısf masura 
ma-i lezlze mutasarrıf olan sa 'adetlü Mazhar Beğ 
ibn-i [Hasan] (?) Haslb Efendi diyar-ı aharda 
aldığından tarafından ba hüccet-i şer 'iyye vekili 
mahalle-i mezkfir ımaını Sadık Efendi ibn-i 
Abdullah ma-i lezlz-i mezkfirı cari oldığı menzil-i 
mezkfir ile beraber Senedat odası canibinden varid 
olup nezd-i acizlde mahffiz olan mernhur müzekkire 
mucebince hisar-ı mezkurda sakin Halil Efendi ibn-i 
All'ye beş bin guruşa kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkur 
mecra-yı kadlmi olan menzil-i mezkura kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh Halil Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihl. 

F1 1 6  Şevval sene [ 1 2] 88  [28 Aralık 1 87 1 ]  

12-1122a/2 Şeyh Ebu/vefa Vakfı suyundak Şeyh 
Vefa yakınında Hoca Teberrük mahallesinde Vefa 
meydanı caddesindeki bahçeye bağlı üç masura 
suya mutasarrıf olan şahsın, suyunu konakla bir
likte aynı yere bağlı olmak üzere sattığına dair. 

[Der kenar] Getürüp ağasına virilrnişdir. 
Merbutan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer Şeyh Ebu ' I-Vefa kuddise 
sırnhü' l-a'la hazretleri evkaf-ı şerifeleri ma-i lezl
zinden Şeyh Vefa korbında Hace Teberrük 
mahallesinde Vefa meydanı caddesinde kırk iki 
numro ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından 
bir bab ve karşusında vakı ' kırk beş numralu bir 
kıt 'a  bağçe derfinlarına cari ÜÇ masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan atfifetlü Tevfik Beğefendi hazretleri 
tarafından teb 'adan Mustafa Ağa ibn-i Abdullah ve 
Ahmed Ağa ibn-i İbrahim şehactetleriyle alıara 
ferağa vekaleti sabit olan Vekil-i harcı Mehmed Ağa 
ibn-i Mehmed ma-i mezkfirı konağ-ı mezkfir ile 
beraber bi ' l-vekale Senedat odası canibinden varid 
olup nezd-i acizlde mahffiz olan memhur müzekkire 
mucebince sadr-ı sabık All Paşa merhumun hallle-i 
muhteremeleri iffetlü Fatıma Hanımefendi bint-i 
Abdullah'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
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vechile ma-i leziz-i mezkılr mecra-yı  kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyha Fatıma Hanımefendi'nün uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

Fı ı 9  Şevval sene [ 1 2] 88 [3 ı Aralık ı 87 ı ]  

12-1122a/3 Sultan Süleyman Han vakfı suyundan 
Süleymaniye mahallesi ve caddesinde bulunan 
menzile bağlı üç çuvaldız suya mutasarrif olan 
şahsın vefatı ile suyun mirasçıZara intikaline, mi
rasçıların da vefatıyla aynı yere bağlanmak üzere 
satıldığına dair. 

[Derkenar] Salih Ağa yediyle Cemal Efendi'ye 
gönderilmişdür. 
Merbıltan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer cennet-mekan Sultan Süley
man Han tabe serahıl hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri 
ma-i lezizinden mahalle-i vakıfda ve caddesinde 
vakı ' dokuzuncı nurnra ile murakkam bir bab menzil 
derılnuna cari üç çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf 
olan Binbaşı es-Seyyid İbrahim Efendi ibn-i es
Seyyid Mehmed fevt olup ma-i mezkılr kebir oğlı 
İbrahim Rıza Beğ ve kebire kerimeleri Şerife Fatıma 
Azize ve Şerife Reşide hanımıara ba'de' l-intikal 
mezbGrılndan Reşide Hanım dahi müteveffiye olup 
hissesi sağir oğlı Halil ve sağTre kızı Fatıma Zehra 
ve Saliha Saime Hanım'a ba'de' l-intikal mezbGre 
Saliha Saime Hanım bila veled müteveffiye olup 
hissesi mahlıllinden derdest tesviye olınmakda aldığı 
misillü ve sağiran-ı mezbılran Halil ve Fatıma 
Zelıra'nun hisse-i şayi 'alarmı ahara ferağa ba hüccet
i şer' iyye me' zün olan vasileri İbrahim ibn-i 
Mehmed bi ' l-vesaye sabık Ebniye-i aliye müdiri 
sa'actetlü el-Hacc Raşid Efendi halilesi Ayişe Ülfet 
Hanım bint-i Abdullah ı ı Ağustos sene [ 1 2]87 
tarihiyle ve ınılma ileyhima İbrahim Rıza Beğ ve 
Fatıma Azize Hanım diyar-ı aharda bulundukların
dan hisse-i şayi 'alarını ahara fediğa taraflarından ba 
hüccet-i şer' iyye vekilieri ma'arif-i umılrniyye 
mektılbcısı sa 'adetlü Nüzhet Efendi ibn-i Abdullah 
Senedat odası dinibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan memhılr müzekkire mılcebince bi ' 1-
vekale ınılma ileyha Ayişe Ülfet Hanım bint-i 
Abdullah muahharan ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
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vechile (si lik) ma-ı lezlz-i mezkGr mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerlfde ınılma ileyha Ayişe Ülfet Hanım'un uhdesi
ne kayd ila ahirihl. 

Fi 1 9  L sene [ 1 2]88  [3 1 Aralık 1 87 1 ]  

12-1122a/4 Sultan Süleyman Han vakji suyundan 
Hızır Bey mahallesi Tavanlıçeşme sokağındaki 
bahçe ve menzile bağlı yarım masura suya mutasa
rrıf olan şahsın, suyunu menzil ile birlikte aynı 
yere bağlı olmak üzere satlığına dair. 

Bu dahi. 
Merbı1tan takdim-i plşgah-ı sarnileri kılınan 
temessükde muharrer cennet-mekan Sultan Süley
man Han hazretleri evkaf-ı şerifelen ma-i lezlzinden 
Hızır Beğ mahallesinde vakı ' Tavanlıçeşme zoka
ğında birinci nurura ile murakkam ma' a bağ çe bir 
bab menzil derı1nına cari nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıfe olan Şerlfe Hadice Nafia Hanım [bint-i] 
Mehmed Şemsedd!n ma-i mezkı1n menzil-i mezkGr 
ile beraber hüsn-i rızasıyla Senedat odası canibinden 
varid olup nezd-i acizlde mahfı1z olan memhı1r 
müzekkire mı1cebince maliyye muhasebesi ketebe
sinden es-Seyyid Mehmed (kesik) ibn-i Mehmed'e 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
lezlz-i mezkGr mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde mGma ileyh es
Seyyid Mehmed Fehim Beğ'ün uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

12-l/22b/l Has Odabaşı Hasan Ağa Vakfı 
suyundan Kasap İvaz mahallesi Büsrev Paşa cad
desinde bulunan menzil ve arsaya bağlı yarım ma
sura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun 
mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından da 
aynı yere bağlı olmak üzere menzil ve arsa ile 
birlikte satıldığına dair. 

[Der kenar] Müteveffa Derviş Efendi mahdGmı 
Rif'at Efendi'ye virilmiş idüği . 
Merbı1tan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Hass odabaşı Hasan Ağa vakfı ma-i 
lezlzinden Sarıgez kurbında Kassab İvaz mahal-
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lesinde Hüsrev Paşa caddesinde vakı ' on beş numra 12-1/22b/1 
ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
menzil ve arsa derünına cari nısf masura ma-i lez1ze 
mutasarrıf olan es-Seyyid el-Hacc Mehmed Derviş 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Salim fevt olup 
kebir mahdümları es-Seyyid Ahmed Rif'at ve es
Seyyid Ali Rıza efendiler ile kebire kerimeleri Şerife 
Hadice Şeküre ve Şerife Emine Münire hanımlara 
ba'de ' l-intikal mezbüründan Şerife Hadice Şeküre 
ve Şerife Emine Münire hanımlar taraflarından cihat 
kalemi mümeyyizlerinden Mehmed Tevfik Efendi 
ibn-i Mahmud ve İbrahim Şevket Efendi ibn-i Hafız 
Hasan şehadetleriyle ahara ferağa vekaleti sabit olan 
biraderleri müma ileyh es-Seyyid Ahmed Rıf'at 
Efendi bi ' 1-ve kale ve kendü hissesini bi' 1-asale ve 
müma ileyh es-Seyyid Ali Rıza Efendi dahi hissesini 
ya'ni bütün menzil ve arsa-i mezküreyi hüsn-i 
rızalarıyla Senedat odası canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfüz olan mernhür müzekkire 
(silik) mücebince Dizdarzade Abdullah Madih Efen-
di ibn-i İzzet Efendi'ye kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mez-
kGr mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde müma ileyh Abdullah Madih 
Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 2 Receb sene [ 1 2]88  [ 1 6  Eylül 1 87 1 ]  

12-1122b/2 Sultan Süleyman Han vakfı suyundan 
Hacı Evhad mahallesi ve ceddesindeki hamama 
bağlı iki masura suya mutasarrıf olan şahsın suyu
nu, aynı yere bağlı olmak üzere hamamla birlikte 
satlığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı sarnileri kılınan 
temessükde muharrer cennet-mekan S ultan Süley
man Han tabe serahil hazretleri evkaf-ı celileleri ma
i lezizinden Y edikulle kurbında Hacı Ev had mahal
lesinde ve diddesinün on yedi numrolu vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab tek harnınarn derünına cari 
iki masura ma-i lezize mutasarrıf olan sa'adetlü 
Cernil Beğefendi halilesi Daniş Hanım bint-i Abdul-
lah tarafından icmal odası mümeyyizi rif'atlü Canib 
Beğ ibn-i Abdülhalim Efendi ve müma ileyh 
Abdülhalim Efendi teb 'asından Hüseyin Ağa ibn-i 
Salih şehadetleriyle ahara ferağa vekaleti sabit olan 
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rikab-ı hümayfin kapucıbaşılarından Hurşld Efendi 
ibn-i Abdullah (silik) ma-i mezkfirı bi' l-vekale 
derfinına cari hammarn-ı mezkfir ile beraber Senedat 
odası canibinden varid olup nezd-i acizlde mahffiz 
olan memhfir müzekkire mficebince İnebolı rüsfimat 
müdiri sabık Mustafa Ağa ibn-i Ömer Ağa'ya 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile iki 
masura ma-i lezlz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde mfima 
ileyh Mustafa Ağa'nun uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 1 Reces sene [ 1 2]88  [ 1 5  Eylül 1 87 1 ]  ve Fı 4 Eylül 
sene [ 1 2] 87 [ 1 6  Eylül 1 87 1 ]  

12-1/22b/3 Sultan I. Mahmut Han vakfı suyundan 
Kabataş A vni efendi mahallesindeki haneye bağlı 
yanm masura suya mutasarnf olan şahsın suyunu, 
Beşiktaş 'da köyiçinde Rum kilisesi karşısındaki 
haneye bağlanmak üzere sattığına dair. 

[Derkenar] Sabıka sipahller ağası merküm ei-Hacc 
Mehmed Emin Ağa'nun kapu halkından (silik) bina 
eylediği sebll ( . . .  ) rah-ı abi-i cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Evvel (silik) 
Merbfitan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Dam' s
sa'adeti ' ş-şerlfe ağası hazretlerinün nezaret-i aliyye
lerinde asfide olan evkafdan nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıfe olan Ülfet Hanım ibnet-i Abdullah ber 
veeh-i muharrer mutasarrıfe oldığı ma-i lezlz-i 
mezkilrı mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizlde mahffiz olan ilm ü haber milcebince bi' z-zat 
hüsn-i rızasıyla Havass-ı aliyye tebe 'asından ve 
Ermeni milletinden Beşiktaş'da Hace Kirkor veled-i 
Nersis'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i Jezlz-i mezkfir mecra-yı 
kadlmi olan Kabataş'da A vni Efendi mahallesinde 
kain on nurnro ile murakkam haneden bi ' l-ihrac 
Beşiktaş'da köy içinde Rum kenlsası karşusında otuz 
birinci nurnro ile murakkam haneye cereyan itmek 
üzre defter-i  vakf-ı şerlfde mfima ileyh Hace 
Kirkor'un uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 1 5  Receb sene [ 1 2]88  [29 Eylül 1 87 1 ]  ve Fı 1 8  
Eylül sene [ 1 2] 87 [30 Eylül 1 87 1 ]  
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12-1/22b/4 Sultan mahmut Han vakfına ait Taksim 
suyuna miilhak katma sulardan Beyoğlu Tomtom 
mahallesindeki haneye bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu, Beyoğlu Galatasa
ray karşısındaki haneye bağlanmak üzere satlığına 
dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer merhum ve mağfı1run leh Sultan 
Mahmud Han-ı Gazi tabe serahı1 hazretleri evkaf-ı 
şerifinden Taksim su yına mülhak katma sularından , 
nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Hamas bint
i Asvador bundan akdem müteveffiye olup ma-i 
mezkı1r bir nefer kebir oğlı Serupe'ye ba'de ' l-intikal 
merküm dahi intikiilen mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i 
mezkı1rı milleti canibinden varid olup nezd-i acizlde 
mahfı1z olan ilm ü haber mı1cebince bi' z-zat hüsn-i 
rızasıyla Fransa devleti tebe'asından Mark Kerum
bah'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi 
olan Beğoğlı'nda Tomtom (kesik) kain (silik) 
haneden bi ' l-ihrac Beğoğlı 'nda Galatasarayı 
karşusında bila nurnro derdest inşa olınan haneye 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyh Mark Kerumbah'un uhdesine kayd ila ahirihi, 

Fi 1 5  Receb sene [ 1 2]88  [29 Eylül 1 87 1 ]  ve Fi 1 8  
Eylül sene [ 1 2]87 [30 Eylül 1 87 1 ]  

12-1123a/l Ücretini Sultan Süleyman Han vakfın
dan almak üzere rah-ı abilik hizmetinin üçte bir 
hissesine sahip olan şahsın bu hizmetine ait 
hissesini, aynı hizmette bulunan kardeşine satlı
ğına dair berat düzenlenmesine dair hüküm. 

[Derkenar] Salih Ağa'ya virildi 
Merbı1tan takdim-i plşgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan (silik) alide muharrer merhum ve 
mağfı1run leh Gazi Sultan Süleyman Han (silik) 
tabe serahun evkaf-ı şerifesinden almak üzre ma'lı1m 
(kesik) akçe (silik) Mehmed Muhtar (kesik) ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı sülüs hissesi hüsn
i rızasıyla haderne-i rah-ı abiyandan olup ve henüz 
hıdmet-i mezkı1rede istihdam olınmakda bulınan ve 

157 

12-1/22b/4 

12-1123a/1 



1 58 V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

sülüs hisseye mutasarrıf hissedar ve biraderi (kesik) 
Ahmed Rıza Halife'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile sülüs hisse-i cihat-ı mezkılr ınılma ileyh 
Mehmed Muhtar Halife'nün ferağ (kesik) ınılma 
ileyh Ahmed Halife'nün uhdesine tevcih buyurılarak 
nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden berevat-ı 
alide tastir ve i ' tası lazım geleceği muhat-ilm-i sami
leri buyuruldukda ol babda ernr ü ferman hazret-i 
men lehü ' 1-ernründür. 

Fi 5 Şa'ban sene [ 1 2]88  ve Fi 7 Teşrin-i evvel sene 
[ 1 2] 87 [ 1 9  Ekim 1 87 1 ]  

12-1123a/2 Sultan Süleyman Han vakfı Kırkçeşme 
suyundan Kumkapı Çadırcı Ahmet Çelebi mahal
lesindeki haneye bağlı yarım masura suya muta
sarrif olan olan şahsın suyunu, Kumkapı 'da bulu
nan Artin kilisesine bağlanmak üzere satlığına da
ir. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün evkaf-ı 
şerifleri Kırkçeşme ma-i lezizinden nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan sa'adetlü Rauf Beğefendi 
hazretleri ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldukları 
nısf masura ma-i leziz-i mezkılrı hüsn-i rızasıyla 
teb 'a-i Devlet-i aliyyeden Ermeni milletinden aldığı 
ilm ü haberinden müsteban Kumkapu'da Artin 
kilisesi mütevellisi Hoce Karis Düsdur ibn-i Öseb'e 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkılr mecra-yı kadimi olan Kumkapu 
kurbında Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesinde 
yiğirmi nurnro ile murakkam haneden bi ' l-ihrac mü
nasib ana mesleğinden ifraz ve kilise-yi mezkılr 
derılnına cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
ınılma ileyh Karis Düsdur'un uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

Fi 2 Şa'ban sene [ 1 ] 288 ve Fı 4 Teşrin-i evvel sene 
[ 1 2]87 [ 1 6  Ekim 1 87 1 ]  
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12-1/23bll Üsküdarda Hacı Mehmet efendi mahal
lesinde inşa edilen mektep, kütüphane vesair hay
rata ve yine aynı sentte Selamiye civarında Kara 
Kethüda bahçesine bağlı dört masura suya muta
sarnf olan şahsın vefatıyla, suyun geçmiş senetiere 
göre durumunun incelenmesine, mirasçıZara 
intikaliyle ilgili yeniden temessük verilmesine dair 
hüküm., 

Sahib-i arz-ı hal Novrik'ün işbu istid 'ası meali 
Tersane-i amire emini merhum Hacı Selim Ağa nam 
sahibü' l-hayrun Üsküdar'da el-Hacc Mehmed Efendi 
mahallesinde bina ve inşasına muvaffak oldukları 
mekteb-i şerif ve kütübhane-i münif vesair hayratı 
musakkafatından yine medine-i mezburda Selarniy
ye civannda Kara Kethuda bağçesi dimeğle arif 
mahallde bundan akdem fevt olan pederi Uncı Bed
ros veled-i Asvador'un mutasarrıf oldığı dört masura 
ma-i lezizün irsen uhdesine intikali lazımeden 
idüğinden kaydınun ihracıyla bi ' l-mu 'ayene icabı
nun icra ve ifası hususı nİyazından ibaret bulınmış 
ve ihrac olınan derkenariara nazaran Tersane emini 
esbak Hacı Selim Ağa vakfından (silik) Üsküdar'da 
Seliimi [All] civarında Kara Kethuda bağçesi 
dimeğle arif mahallde müteveffa Uncı Bedros'un 
tasarrufında olan dört masura ma-i lezizün evlildı 
uhdesine intikalinün icrası nİyazından ibaret bulın
mış ve vakf-ı mezkurdan bağçe-i mezkura cari Uncı 
Bedros uhdesinde ma-i leziz kaydı olmadığı bala-yı 
arz-ı hale vakfı tarafından yazılan cevabdan 
anlaşılmış ve yed[in]de bulınup (kesik) olınan bir 
kıt 'a temessüke nazaran merhum-ı muma ileyh Hacı 
Selim Ağa vakfından Selarniyye civarında Kara 
Kethuda bağçesi dimeğle arif mahallde Dağ ham
marnma Çakaldağı'ndan Acıbadem bağına andan 
hammarn-ı mezkura cari dokuz masura ma-i leziz 
hammarn-ı mezkur hedm ve harab aldığından taraf-ı 
vakfda kalmış isede talibi zuhur itmeğle dört 
masurası beher şehr yetmiş beş akçe icare ve iki bin 
guruş mu 'accele i le (silik) Dovnik veled-i Agop'a 
icar olınarak fi 27 Ş sene [ 1 ] 239 tarihiyle müced
deden temessük i ' ta olınup ba'dehu merküm Dovnik 
mutasarrıf oldığı dört masura ma-i mezkurı fi ı ı L 
sene [ ı ] 248 tarihiyle Uncı Bedros veled-i Asvador'a 
ferağ itmiş ve bu maküle kaydı olmayan veyahud 
olupda muhtell ü müşevveş bulınan hususat evkafun 
keyfiyyeti ma'rifet-i şer ' le bi' t-tahkTk ana göre 
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kaydiarınun tashih ve senedatınun i ' tası müesses 
olan nizamından olmağla bu sGretde meal-i istid'aya 
ve derdest temessüke ve nizamına nazaran ma-i 
mezkGr mahallinde ehl-i vuküf hazır oldukları halde 
mu 'ayene ve tahkik ve tedkik olmarak iktizasınun 
i ' lam olmması derkenar-ı mezkGrdan müsteban 
olmış ve su hakkında cari olan nizam-ı müstah
senesine nazaran ma-i mezkGrun keyfiyyeti içün 
Meclis-i acizanemizden Osmaniyye serbölüği el
Hacc Süleyman Ağa ve Üsküdar'da Atık Valide 
Sultan serbölüği el-Hacc Ahmed Ağa ve Kuzgun
cuk'da Mihrimalı Sultan suyolcısı Areste Asantaş ve 
ÇavGş-ı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Halife irsaliyle 
bi ' l-mu 'ayene ma-i mezkGrun mürGr-ı zernan ile 
cereyan i tınediğinden menba' ve mecrası mesdGd 
olup fakat Tophanelioğlı civarında Acıbadem nam 
mahallde icadiyye caddesinde iki aded bacası 
bulmarak üzerieri küşad olındukda lağmun mün
hedim olması cihetiyle mezkGr hacalar su ile memlG 
olup derun-ı lağma girilememiş isede ma-i mezkG
run tarikına alıara mülhak olmayup müstakıll men
ha' ve mecrasında mevcGd oldığı ve lağmınun hin-i 
inşasında cereyan ideceği mezkGr erbab-ı vuküf 
tarafından İstihbar kılınmış olmağla bu takdirce ma-i 
mezkGra el-yevm mutasarrıf olan (silik) Bedros 
veled-i Asvador bundan akdem fevt olup ma-i 
mezkGr milleti canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfGz olan ilm u haber mGcebince beş nefer kebir 
ve kebire eviadları Manifaturacı Nevradonik (?) ve 
Ohannes ve Asvador ve Darvar (silik) merkürnundan 
(silik) Ohannes ve Asvador ve Sofi'nün taraflarından 
kerebeden (silik) ihbarlarıyla ferağa vekili Papas 
Kabril (silik) varidatıyla teb 'a-i Devlet-i aliyyeden 
(silik) ol vechile dört masura ma-i leziz (silik) mGma 
ileyh el-Hacc Selim Ağa vakf-ı şerifinden bulınmak 
hasebiyle ma-i mezkGrun ba'de ezin ferağ u intikali 
vakf-ı müşarun ileyh canibinden ru' yet olmmak 
lazım gelmeğle bu sGretde dört masura ma-i leziz-i 
mezkGr fariğ-i mGma ileyhimGnun kasr-ı yed
Ierinden merktim Anesri'nün uhdesine kayd olmarak 
nizam-ı müstahsenesi derciyle ve atik temessükinün 
dahi battalda hıfz olmarak mGma ileyh el-Hacc 
Selim Ağa vakf-ı şerifi canibinden müceddeden 
temessükinün tastir ve i ' tası lazım geleceği muhat-ı 
ilm-i samileri buyuruldukda ol babda ernr ü ferman 
hazret-i men lehü' 1-ernründür. 
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12-112411 Sultan Bayezid Vakfı suyundan yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun, mirasçıZara intikaline ve önceki senetiere göre 
durumunun araştırılarak mirasçılar tarafından 
satılmasına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan takT

i
r zirine Eyyub mahkemesi 

siciliatından muhrec hüccet derkenarında muharrer 
nısf masura ma-i lezize tedavül-i eyadi ile el-yevm 
malik ve mutasarrıf olan sa ' adetlü Selim Paşa 
hazretlerinün kaimpederleri asakir-i nizamiyye mir
livalarından Nilreddin Paşa'nun akdeınce vefatı 
cihetiyle ma-i mezkur kebire kerimeıeri Ayişe 
Nezihe Hanım'a ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir muma 
ileyha dahi ma-i mezkurı derunına cari konak ile 
beraber hüsn-i rızasıyla Dar-ı şura-yı askeri reisi 
atfifetlü Ali Paşa hazretleriyle halilesi Ayişe Sıdika 
ibn-i Osman Paşa konak ile beraber bey ' u temlik 
iderek konağ-ı mezkurun senedi yüridilmiş isede 
ma-i mezkfirun senedi derdest olmadığından haliyle 
kalmış ve ma-i mezkilrun henüz mülkiyyet vechile 
bulundığından su hakkında cari olan mzam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkurun katması 
keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş aldığından er
bab-ı vuküfdan bi' t-tahklk derkenar-ı mezkfir natık 
oldığı üzre asrında Rumili valisi iken Beç muhare
besinde şehiden vefat iden Küçük Hasan Paşa bin 
seksen altı senesinde bir kıt 'a  keşf hücceti mantu
kınca Havass-ı refi'a  kazasında S ırıklı çayırı nam 
mahallde Ali Paşa tarlası dimeğle ma 'ruf mevzı ' -i 
halide kimesnenün mülk ve harimi olmayan 
mahallde mallarıyla sekiz aded baca hafr ve taş 
lağmlar ile cem' u tahsil eylediği suyını ol mevzı 'a 
karib merhum Ebu Sa 'id Efendi lağmına ve andan 
merhum ve mağffirun leh Sultan Bayezid-ı Veli Han 
tabe serahil hazretlerinün suyı yolına bi izni ' l
mütevelli ilhak ve idrac itdürdiği bir masura ma-i 
tezizden müfrez nısf masura ma-i lezlz-i mezkfir 
konağ-ı mezburda sahib-i evveli Yanyavi Mehmed 
Şakir Beğ ibn-i Yusufun bin iki yüz kırk altı senesi 
Saferü' l-hayr'un dokuzuncı güni tarihiyle uhdesinde 
olarak mahmiyye-i mezburede Bayram Paşa furunı 
kurbında vakı ' terazildan bi '  1-ifraz ala tariki ' ı
mübadele Fatih S ultan Mehmed Han hazretlerinün 
vakf-ı şerif Turunçluk suyından el-yevm konağ-ı 
mezkura cereyan itmekde aldığından mahzurdan 
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salim oldığı tebeyyün itmiş olmağla bu takdirce ma-i 
mezkfir müşarun ileyh Sultan Bayezid-ı Veli Han 
hazretlerinün suyı tarikına mülhak katma sulardan 
olmak hasebiyle ba 'de ezin ma-i mezkfirun harice 
intikali vakf-ı müşarun ileyh canibinden ru' yet 
olmmak lazım gelmeğle bu sfiretde nısf masura ma-i 
leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı müşarun ileyhde 
müşarun ileyh Ali Paşa hazretleriyle halileleri 
mezbfire A.yişe Sıdika Hanım'un ber veeh-i münasa
fe uhdesine kayd olmarak ve nizam-ı müstahsenesi 
derciyle müşarun ileyh Sultan Bayezid-ı Veli Han 
hazretlerinün vakf-ı celilesi canibinden müceddeden 
bir kıt 'a  temessük i ' tası lazım gelmeğle muhat-ilm-i 
samileri buyuruldukda ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 26 Ra sene [ 1 2]92 [2 Mayıs 1 875] 

12-11241212 Mustafa paşa vakfından Hızır Bey 
mahallesinde Sabunhane sokağındaki menzile bağ
lı bir buçuk masura suya mutasarrif olan şahsın 
vefatıyla suyun mirasçıya intikaline, mirasçı tara
fından bir masurasının Unkapanı ve buhar 
değirmenine bağlanmak üzere satılmasına dair hü
küm. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan evrak üzerine muhrec derkenar ve 
mahkeme-i teftişden olınan i ' lamda muharrer Ha
vass-ı refi'a kazasına tabi ' suyolı kur�Uarından 
Cebehaneci karyesisınurı kurbında Koca Hürmüz 
tarlasında vakı ' hakk-ı mecradan baki vezir-i a 'zam
ı esbak Mustafa Paşa bin Abdurrahman Paşa vak
fından Hızır Beğ mahallesinde kain Sabunhane 
zakağında iki numro ile murakkam bir bab menzile 
cari bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Ni 'metullah Hanım ibnet-i İbrahim fevt olup ma-i 
leziz-i mezkfir kebire kerimesi Fatımatü' z-Zehra 
Hanım ibnet-i Ömer'e ba'de' l-intikal kable' t-tahrir 
mezbfire Fatımatü' z-Zehra Hanım intikalen 
mutasarrıfe oldığı bir buçuk masura ma-i leziz-i 
mezkfirun nısf masurasını mecra-yı kadimi olan 
mezkfir Hızır Beğ mahallesinde Sabunhane zakağın
da iki numro ile murakkam menzile kema kan cere
yan itmek üzre uhdesinde bi ' l-ibka bir masurasını 
hüsn-i rızasıyla kapan-ı dakik ve vapur değirmanma 
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cereyfm itmek üzre Nizamiyye hazine-i celilesine 
ma'lfimu' l-mikdar yük mukabilinde kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkurun 
temessükat-ı atikalarınun battalda hıfzıyla hane 
temessükinün dahi kaydı billasma ve temessük-i 
mezkura şerh virilerek bundan ma 'ada yedierinde 
alık temessükat zuhur ider ise amel ve i ' tibar 
olmamak üzre ber muceb-i i ' lam bir buçuk masura 
ma-i leziz-i mezkurun yarım masurası mahall-i 
kadimine ve bir masurası dahi değirman-ı mezkura 
cereyan itmek üzre evkaf muhasebesine kayd ile 
müşarun i leyh Mustafa Paşa vakfı canibinden 
mezbure Fatımatü' z-zehra Hanım yedine temessüki 
başka ve değirman-ı mezbur suyı içün Nizamiyye 
hazinesine suret-i ilm ü haberinün tastir ve i 'tası 
babında emr ü ferman. 

Fi ı 8  Ra sene [ ı 2] 92 [24 Nisan ı 875] 
Beğlik değirman suları 
Masura 
2 Kamil Efendi ferağından. Fi 4 Ra 
sene [ ı 2] 9 ı  [2 ı Nisan ı 874] 
2 Besim Efendi ve Emine ve Hace 
Zekiyye. Fi 27 M sene [ ı 2] 9 ı  [ 1 6  Mart 1 874] 
ı Fenerler me' murı Mehmed Efendi . Fi 
26 R sene [ ı 2] 9 ı  [ ı  ı Haziran ı 874] 
ı ,5 Kapan-ı dakik civarında Mahmud 
Aziz Efendi direnelerinden (?).  Fi 24 Şa 'ban 

sene [ ı 2]9 ı [5 Ekim ı 874] 
ı Kapan-ı dakik Sabunhane kurbında 
Fatımatü' z-Zehra Hanım'dan. Fi ı 8  Ra sene [ ı 2]92 
[24 Nisan ı 875]  

12-1/2412 İstavroz köyünde, Hoca Hüsni Rukiye 
Hatun Vakfına ait altı çuvaldız suyun üç çuvaldı
zının mutasarrıfının belirlenmesine dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde İ stavroz karyesinde vakı ' Hacce Hüsnl Rukıy
ye Hatfin vakfından altı çuvalduz ma-i lezizün nısfı 
olan üç çuvalduzı yedinci daire reisi rif'alü Akif 
Efendi ibn-i Mehmed Efendi ile zevcesi Atika 
Hanım'un münasefeten uhdelerine kayd olmacak i
ken mukaddema me' zı1niyetini havi yedierine virilen 
ilm u haberde muma ileyha Atika Hanım'un ismine 
dair sarahat görilememiş aldığından ma-i mezkı1r 
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müstakıll muma ileyh Akif Efendi uhdesine kayd 
alınmış ve halbuki mukaddema me' zuniyeti havl 
virilen ancak bir [ru]hsat istihsalinden ibaret olup 
ber muceb-i nizarn taraf-ı çakerlden fi 17 Ra sene 
[ 1  2]9 1  tarihiyle o lınan i ' lam [devamı kesik] 

12-112413 Sultan Süleyman Vakfına ait Halkalı 
suyundan Şehzadebaşı Kalenderhane mahallesi 
Toprak sokağında ve Molla Büsrev mahallesi Çüce 
Çeşmesi sokağında bulunan menzile bağlı suyun 
akmaması sebebiyle, suyun akıtılması için gereke
nin yapılmasına dair. 

Nezaret-i Evkaf-ı HümayGn 
Varidat-ı Umumi İdaresi 
Su nezaret-i aliyyesine 
Şehzadebaşı'nda Kalenderhane mahallesinde Toprak 
zakağında sekiz ve Molla Hüsrev mahallesinde ve 
Cüce çeşmesi zakağında on numro ile murakkam bir 
bab menzil Osman Ağa ve zevcesi Esma Hanım 
uhdesinden mahlGl olup bi ' l-müzayede yiğirmi beş 
bin guruş bedel ile Asakir-i şahane üçünci süvari 
alayı miralayı izzetlü Mustafa Beğ ile zevcesi 
Münlre Hanım uhdelerinde takarrur iderek mu ' arne
lat-ı lazıme-i tefvlzesi derdest icra alınmış ve bedel-i 
mezkGr dahi temamen teslim-i hazine alınmış 
olmasıyla menzil-i mezkur mir-i ınılma ileyhe teslim 
itdürilmiş isede menzil-i mezkı1run derı1nuna cari 
Halkalı ta 'bir alınur Sultan Süleyman vakfından nı sf 
masura ma-i lezlz aldığı halde ma-i lezlz-i mezkGrun 
cereyan itmediğinden iştika ve iddi 'a olınmakda ol
dığından usGl-i dairesinde ma-i lezlz-i mezkurun 
cereyan itdürilmesi husGsınun lazım gelenlere emr 
ve tenbih huyurulması siyakında müzekkire-i 
mahsusa terkımine ibtidar kılındı. 

Fi 1 8  Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 302 [30 Ekim 1 886] 

12-1124a/1 Kırkçeşme suyundan Halit Ağa Vakfına 
ait İshak Haşa mahallesi Sarraç İshak sokağındaki 
menzil bağlı yarım masura suya eşit eşit olarak 
mutasarrıf olan şahıslardan birinin ölümüyle his
sesinin mirasçılarına intikaline, mirasçılar ve diğer 
hissedar tarafından suyun tamamının aynı yere 
bağlı olmak üzere satıldığına dair. 
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Merbfitan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Daru' s
sa'adeti ' ş-şerife ağası esbak merhum Halid Ağa 
vakfından İshak Paşa mahallesinde Serrac İshak 
zakağında dördünci nurnro ile murakkam vakf-ı 
mezbfir musakkafatından bir bab menzil derlinuna 
cari Kırkçeşme suyından nısf masura ma-i leziz 
Emine Hanım ibn-i Mehmed Sarim Efendi ile el
Hacc Halll Efendi ibn-i İbrahim'ün munasafeten 
uhdelerinde iken mfima ileyh el-Hacc (kesik) fevt 
olup ma-i mezkfirda olan nısf hissesi kebir mahdfimı 
Mehmed Nazif Efendi ve kebire kerimesi Hadice 
Hanım'a ba'de' l-intikal mezbfire Hadice Hanım 
tarafından mahalle-i mezbfir imaını Mustafa Efendi 
ibn-i Ömer ve berber esnafından Hüseyin ibn-i 
Hüseyin şehadetleriyle ahara ferağa vekaleti sabit 
olan karındaşı mfima ileyh Mehmed Nazif Efendi 
bi' l-vekale ve kendü h issesini bi ' l-asale ve mezbfire 
Emine Hanım dahi bi ' z-zatiha ma-i mezkfirda olan 
hissesini derfinuna cari menzil ile beraber rızalarıyla 
Senedat odası canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan memhfir müzekkire mficebince icra 
cem'iyyeti hulefasından Hacı Bedreddin Efendi'nün 
validesi diğer Emine Hanım ibnet-i Mehmed Tahir'e 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfima 
ileyha Emine Hanım ibnet-i Mehmed Tahir'ün 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fi 5 Teşrin-i evvel sene [ 1 2] 87 [ 1 7  Ekim 1 87 1 ]  

12-1124a/2 Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı 
Turunçluk suyundan Davut Paşa mahallesindeki 
hamama bağlı bir masura suya mutasarnf olan 
şahsın, suyun yarım masurasını hamamın yarı 
hissesine mutasarrıf olan şahsa kendi rızasıyla 
satlığına dair. 

[Derkenar] Fi 28 Ş sene [ 1 2]88  tarihiyle Salih Ağa 
yediyle varidata. 
Merbfitan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi tiibe 
serahil hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri Turunçluk su
yı fazlasından Davfid Paşa mahallesinde on dokuz 
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nurnro ile murakkam Yekta ta 'bir oh nur Çavı1ş 
hammarnma cari bir masura ma-i lezize mutasarrıfe 
olan Tahire Hanım bint-i Abdullah ber veeh-i 
muharrer mutasarrıfe aldığı bir masura ma-i leziz-i 
mezkı1run nısf masurasını yine harnmam-ı mezkı1ra 
cereyan itmek üzre uhdesinde bi' l-ibka ma 'ada nısf 
masurasını bi ' z-zatihi hüsn-i rızasıyla hammarn-ı 
mezkı1run nısfına mutasarrıf olan hissedarı All Behiç 
Beğ bin Abdullah'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i mezkı1r mecra-yı 
kadimi olan hammarn-ı mezkı1ra kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyh All 
Behiç Beğ uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 1 5  Ş sene [ 12]88 [29 Ekim 1 87 1 ]  

12-1124a/3 Mahmut Paşa-yı Veli Vakfı suyundan 
Kemal Paşa mahallesinde Sekban sokağında bulu
nan konağa bağlı bir masura suya eşit hissedar 
olan şahıslardan birinin vefatıyla suyun mirasçı 
olarak diğer hissedara intikaline, mirasçı tara
fından suyun ve konağın yanm hissesinin satıldığı
na dair. 

[Derkenar] Fı 28 Ş sene [ 1 2]88  tarihiyle Salih Ağa 
yediyle varidata. 
Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer merhum ve 
mağfı1run leh Mahmud Paşa-yı Vell vakfı ma-i lezi
zinden (silik) Ağa kapusı kurbında Kemal Paşa 
mahallesinde kain Sekban zakağında yedi nurnro ile 
murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir bab 
konak derı1nuna cari bir masura ma-i leziz Hacce 
Rukıyye Hanım bint-i Abdullah ile mahdı1mı sudur-ı 
izamdan Mehmed Necib Efendi hazretleri 
münasafaten mutasarrıflar iken ınılma ileyha Hacce 
Rukıyye Hanım müteveffiye olup hisse-i mezkı1resi 
mahdı1rnı Mehmed Necib Efendi'ye ba 'de'l-intikal 
müşarun ileyh Mehmed Necib Efendi hazretleri dahi 
kadimden mutasarrıf aldığı nısf hissesini uhdesinde 
bi ' l-ibka ancak bu def'a validesi müntakıl-i cari 
aldığı konak hissesiyle beraber rızasıyla Senedat 
odası canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan memhı1r müzekkire mı1cebince hallle-i muh
teremeleri Şerife Raife Hanım ibnet-i Mehmed 
Sadık ile diğer halllesi Hadice Mirat Hanım ibnet-i 
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AbdulH1h'a iştiraken ve kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf hisse ma-i leziz-i mezkfir 
mahall-i kadimine kema kan cereyan itmek üzre def
ter-i vakf-ı şerifde mfima ileyha Şerife Raife ve Ha
dice Mirat hanımlarun uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 2 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 2] 87 [2 Kasım 1 87 1 ]  

[Derkenar] Fı 2 8  Ş sene [ 1 2]88  tarihiyle Salih Ağa 
yediyle varidata. 
Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muham�r merhfime ve 
mağffirun leha cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şerifinden nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hüsni Efendi ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı ma-i lezizi sudür-ı 
izamdan semahatlü (kesik) hazretlerinün inhasıyla 
tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Latin milleti 
nisvanından Rum taifesinden Pesti (kesik) Hekim 
Aleksandırı 'nun zevcesi Artemis bint-i Luka nam 
hatuna kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimi olan 
Yeniköy'de Köybaşı zakağında kain yüz on yedi 
numro ile murakkam sahilhaneye kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i  vakf-ı şerifde [muma ileyha] 
Artemis'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1124bll Balat yakınında Salmatomruk civannda 
Hoca Kasım Gönani mahallesindeki haneye bağlı 
yarım masura suya mutasarnf olan şahsın vefatıy
la suyun mirasçıZara intikaline ve mirasçılar tara
fından aynı yere bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer merhume Rahime Hatfin nam 
sahibetü' l-hayrun Yenibağçe kurbında Defterdar 

Ahmed Çelebi cami ' -i şerifinde Karalık (?) vakfı 
musakkafatından kanavatma tebe 'iyyet ile yanın 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed Sadık 
Efendi ibn-i el-Hacc Ali bundan akdem vefat idüp 
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ma-i mezkur keblr eviadları el-Hacc Galib Beğ ve 
All Efendi ile keblre kerlmeleri Züleyha ve Hablbe 
hanımiara ba'de' l-intikal eviad-ı muma ileyhim dahi 
mutasarrıffin oldukları ma-i lezlz-i mezkurı hüsn-i 
rızalarıyla mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizlde mahffiz olan ilm ü haber mucebince validele
ri Şem'-i Nur Hanım bint-i Abdullah'a kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma
i lezlz-i mezkfır mecra-yı kadlmi olan Balat kurbında 
Salmatornruk civarında Hace Kasım Gönanl mahal

lesinde Hasan Hüseyin yokuşunda (?) kain iki nurnro 
ile murakkam hanesine kema kan cereyan i tmek üzre 
defter-i vakf-ı şerlfde mfıma ileyha Şem '-i Nur 
Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 7 Safer sene [ 1 2] 89 1 [ 1 5  Nisan 1 �72] 

12-1124b/2 Şehit Alı Paşa Vakfı suyundak Hoca Ali 
mahallesi Demirci sokağındaki menzile bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçıZara intikaline ve mirasçılar tarafından 
satıldığına dair. 

Merbfıtan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer sadr-ı esbak merhum Şehld 
All Paşa vakfı ma-ı lezlzinden Hace All 
mahallesinde Timürci zakağında altı nurnro ile 
murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
menzil derOnuna cari nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Mehmed Şakir Ağa ibn-i Hfırşid fevt 
olup ma-i mezkfır sağTr oğulları es-Seyyid Mehmed 
Şevket ve es-Seyyid Mehmed Faik beğlere beş bin 
guruş kıymetle ba'de' l-intikal sağiran-ı mezbfıranun 
valideleri ve hisse-i şayi ' alarını ahara ferağa ba 
hüccet-i şer ' iyye vasileri Şerlfe Cemlle Hanım bint-i 
el-Hacc Mehmed nısf masura ma-i mezkfırı bi ' l
vesaye Osman Ağa ibn-i İbrahim'e ba'de' l-ferağ ol 
dahi der'akab vasi-i mezbfıre Şerlfe Cemlle Hanım'a 
kıymet-i mezkfır ile kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
eyledükden sonra mezbure Şerife Cemile Hanım 
dahi mutasarrıfe oldığı nısf masura ma-i mezkCırı 
Senedat idaresinden varid olup nezd-i acizlde mah
ffiz olan memhur müzekkire mfıcebince beş bin gu
ruş bedel-i makbOz mukabelesinde sağTran-ı mezbfı
rana vefaen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma
i leziz-i mezkfır defter-i vakf-ı şerlfde mfıma ileyhi-
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ma es-Seyyid Mehmed Şevket ve es-Seyyid Meh
med Faik beğlerün uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 7 Safer sene [ 1 2] 89 [ 1 5  Nisan 1 872] 

12-1124b/3 Gazanfer Ağa Vakfına · suyundan Rob
yar mahallesi Zabtiye Kokuşu caddesindeki menzi
le bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, menzille birlikte aynı yere bağlı olmak 
üzere kendi rızasıyla sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharr�r Bab u '  s-sa' ade ağası Gazanfer 
Ağa vakfından Hobyar mahallesinde Zabtiyye 
yokuşı caddesinde dört numro ile murakkam vakf-ı 
ahar musakkafatından bir bab menzil derOnuna cari 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan izzetlü 
Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc İsma'il ma-i 
mezkfirı cari oldığı menzil-i mezkfir ile beraber 
rızasıyla Senedat idaresinden varid olup nezd-i 
acizide mahffiz olan memhur müzekkire mikebince 
mahdfimları Divan-ı cinayet a 'za-yı kiramından 
sa 'adetlü Ahmed Fahri Beğefendi hazretleri ne 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkür mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh Ahmed 
Fahri Beğefendi hazretlerinün uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

12-1/24b/4 Yarım masuradan noksan olan suların 
satılmasının yasak olduğuna, ancak bu miktardan 
az suyun bağlı olduğu hane, arsa vesair yerlerin 
mutasarnfları tarafından başkalarına satılması ha
linde bu yerlerin suyunun da satılması zaruri ol
duğundan, bu gibi yerlerde yarım masuradan az 

suların da satılmasına izin verilmesine dair. 

[kesik] 
cari olan mzam-ı müstahsenesine nazaran yarım 
masuradan noksan olan sularun icra-yı ferağı 
memnfi 'atdan ise de nizam-ı mezkürdan mukaddem 
ba 'zı mahallere birer çuvaldız su tahsis olmmak 
hasebiyle o maküle birer çuvaldız suyı bulınan hane 
ve arsalar ile mahall-i sairenün mutasarrıfları 
tarafından ahara ferağı takdirinde suyınun dahi 
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ferağı zarı1riyat-ı umı1rdan olarak bunun mümana'at 
olmması bir çok suda' ve müşkilatı müeddl. 
olacağına nazaran o misillü kadiminden muhassas 
olan sular yarım masuradan olsa hükm-i nizarndan 
müstesna bulunacağı cihetle cari oldığı mahalle 
tebe 'iyyetle icra-yı ferağına muvafakat olmması fi 5 
Rebi'ü' l-evvel sene [ 1 2]88  tarihiyle mukayyed olan 
i lm ü haberden müsteban olmış ve ber mGceb-i ilm ü 
haber ma-i mezkGrun mahall-i ahara ifraz ve icra 
olmamak ve mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre. 

12-1124b/5 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Sarraç Doğan mahallesi Şehremini caddesindeki 
menzile bağlı bir çuvaldız suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mi
rasçının birinin kendi hissesini satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
tabe serahG hazretleri evkaf-ı şerifeleri ma-i tezizin
den Serrac Doğan mahallesinde Şehremini caddesin
de yüz doksan sekiz numra ile murakkam evkaf-ı 
saire musakkafatından bir bab menzil derlinuna cari 
bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan Müezzin 
Osman Efendi ibn-i Ahmed fevt olup ma-i mezkGr 
iki nefer kebir ve kebire eviadları Osman Raif 
Efendi ve Fatıma Hanım'a ba'de' l-intikal kable' t
tahrir mezbGr Osman Raif Efendi bila veled fevt 
olmasıyla mahlı1l olan hissesi ba kaime-i mezad 
derdest tesviye olınmakda olup ancak mGma ileyha 
Fatıma Hanım menzil ve ma-i mezkGrda intikalen 
mutasarrıf o ldığı hisse-i şayi ' asım rızasıyla Senedat 
idaresinden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan 
memhGr müzekkire mGcebince Bab-ı seraskeri 
yorgancıbaşısı es-Seyyid İsma'il Kamil Efendi ibn-i 
Ömer'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec
hile hisse-i ma-i leziz-i mezkGr defter-i vakf-ı şerifde 
mGma ileyh es-Seyyid İsma'il Kamil Efendi'nün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 3 Rebi'ü' l-evvel sene [ 1 2]89 [ 1  ı Mayıs 1 872] 

12-1!25a/1 Fatih Sultan Mehmed Han Turunçluk 
suyundan bir masura suya mutasarnf olan şahsın 
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vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, suyun eski 
kayıtlannın incelenmesine ve mirasçılar tarafından 
satıldığına dair. 

Sahib-i arz-ı hal Ali Hadi Efendi'nün işbu arz-ı hali 
meali merbütan iki kıt 'a  süret mantükınca pederleri 
Gelibob kaimmakamı esba k müteveffa el-Hacc 
Mehmed Ağa'nun ber veeh-i mülkiyyet mutasarrıf 
oldığı bir masura ma-i lezizün nizamma tevfikan 
icab iden senedinün tesviyesi nİyazından ibaret 
bulınmış ve ihrac olman derkenarlar ile mezkür 
suretiere nazaran cennet-mekan Fatih Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün Turunçluk suyından 
olup fi 4 Recep sene [ 1 ]242 tarihinde nısf masura ve 
cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
kemerlerinden ilhak olınup cari olup Fatih Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün zikr olman Turunçluk 
suyına mülhak fi 1 3  N sene [ 1 ] 242 tarihinde nısf 
masura ki cem'an bir masura ma-i leziz müma ileyh 
el-Hacc Mehmed Ağa'nun el-yevm uhdesinde oldığı 
derkenar ve suret-i mezkürlardan müsteban olmış ve 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i çakeride 
mahfüz olan ilm ü haber mücebince müma ileyh el
Hacc Mehmed Ağa'nun vefatı cihetiyle ma-i mezkür 
kebir mahdümları Mustafa Haşim ve All Haydar ve 
sahib-i arz-ı hal Ali Hadi beğler ile halll'esi 
Fatımatü' z-Zehra ibnet-i Abdullah'a ırsen ba'de' l 
inhisar kable' t-tahrir mezbüründan Mustafa Haşim 
Beğ bila veled fevt olup ma-i mezkürda olan hisse-i 
şayi 'ası  hissedar ve biraderleri muma ileyhima All 
Haydar ve Ali Hadi efendiler ile valideleri mezbure 
Fatımatü' z-Zehra Hanım'a münhasıra olup 
mezburüna dahi oldukdan sonra derlinuna cari oldığı 
konak ile beraber ahara bey ' ideceklerinden m uma 
ileyha Fatımatü' z-Zehra (kesik) Cabi Ahmed Efendi 
bin Mehmed ve İsma'll Hakkı Efendi ibn-i 
Feyzullah ihbarlarıyla ferağa vekllleri olan hissedar
ları muma ileyh Ali Hadi Efendi ma-i mezkürda olan 
hisse-i şayi 'alarını bi ' 1-ve kale ve kendü hissesini 
bi ' l-asale derlinuna cari konak ile beraber hüsn-i 
rızasıyla sabık Haleb müfettişi Abdurrahman 
Efendizade Hüseyin Rüşdi ve İhsanullah efendilere 
bey ' u te mlik iderek nizamına tevfikan icab iden 
senedinün tesviyesi niyazında iselerde ancak su 
hakkında cari olan nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i mezkurun katması keyfiyyetinün tahkiki lazım 
gelmiş aldığından erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkik 

1 7 1  
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derun-ı suret natık oldığı üzre asrında Ş ıkk-ı sani 
defterdfm Ebubekir Efendi Havass-ı refi'a kazasına 
muzafe Kadi Ya ' küblı karyesi hududı dahilinde 
Uzuncaova başında kimesnenün mülk ve harimi 
olmayan mevzı '- ı  hallde kendi malıyla abar-ı 
müte 'addide ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil eylediği iki masura bir çuvaldız ma-i lez]zün 
kanun-ı şehinşahi üzre bir çuvaldızı hakk-ı mecra 
alıkanılup ma 'ada iki masura ma-i lezizün ol 
mevzı 'a karib Hünkari Ahmed Ağa ve Bazerganbaşı 
Abdurrahman suları yolına ve andan Sultan Süley
man Han hazretlerinün Ma 'zQI kemeri su yı yolına ve 
andan Sultan Mehmed Han hazretlerinün Turunçluk 
ta 'bir olınur su yı yolına ilhak eylediği ma-i lezizden 
nısf masura ve diğer suretde muharrer Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün fatih-i müşarun i leyh 
cennet-mekan Sultan Mehmed Han hazretlerinün 
kezalik Turunçluk suyı yolına ilhak olman nısf 
masura ki cem'an bir masura ma-i lezizün katmaları 
mevcud olup suları dahi müşarun i leyh Fatih Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün vakf-ı şerifleri (silik) 
ana tarikına cereyan itmekde aldığını mezbur erbab-ı 
vuküf haber virmeleriyle bu takdirce ma-i mezkurun 
mahzurdan salim oldığı tebeyyün itmiş ise de fakat 
ma-i mezkur müşarun i leyh Sultan Mehmed Han 
hazretlerinün ana tarikına mülhak katma sulardan 
olmak hasebiyle nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ba 'de ezin ferağ u intikalatı vakf-ı müşarun ileyh 
canibinden ru' yet olmmak lazım gelmeğle bu suret
de bir masura ma-i leziz-i mezkur verese-i muma 
i leyhimfınun ferağ u kasr-ı yedierinden muma 
ileyhima Hüseyin Rüşdi ve İhsanullah efendilerün 
ber veeh-i mübadele münasafeten uhdelerine kayd 
olmarak mecra-yı kadimi olan Bayram Paşa türbesi 
mukabilinde kain müşarun i leyh hazretlerinün ana 
terazusından bi ' l-ifraz kadim-i yolıyla mahmiyye-i 
mezburda Hobyar mahallesinde yüz on üç numro ile 
murakkam menzile kema kan cereyan itmek üzre 
katmasınun bi ' l-etraf mahalleri ve nizam-ı müstahse
nesi derciyle müşarun i leyh Fatih Sultan Mehmed 
Han hazretlerinün vakf-ı şerifi canibinden müced
deden bir kıt 'a temessükinün tastir ve i ' tası lazım 
geleceği muhat-i lm-i müsteşarileri buyuruldukda ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü ' l-emründür. 

Fi 4 Safer sene [ 1 2]89 [ 1 2  Nisan 1 872] ve Fi 3 Nisan 
sene [ 12]88 [ 1 5  Nisan 1 872] 
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12-1125b/1 Üsküdar'da Selami mahallesinde Ek
mekçibaşı sokağındaki bağa bağlı beş masura suya 
mutasarrıf olan şahsın, suyunun yarım hissesini 
aynı yere bağlı olmak üzere satlığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşa
rlleri kılınan temessükde muharrer Matbah emini el
Hacc Selim Ağa vakfından Üsküdar'da Selamı 
mahallesinde Etmekcibaşı zakağında on altı nurnrolu 
menzilün verasında kain vakf-ı ahardan bağ 
derı1nuna cari beş masura ma- i  lezizün nısf hissesine 
mutasarrıfe olan tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Latin 
milletinden Zaharoğlı tüccar Pamtonde zevcesi 
Kuruşni bint-i A vram (?) bağ-ı mezkürdan nısf 
hissesiyle beraber rızasıyla Senedat idaresinden 
varid olup nezd-i acizide mahfüz olan mernhür 
müzekkire mGcebince yine tebe 'a-i merkürneden 
Nevşehirli pastırma tüccarı Anesti veled-i Peraşku
ve'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
nısf hisse ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı kadimine ke
ma kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
merküm Anesti'nün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 2 R sene [ 1 2]89 ve Fı 27 Mayıs sene [ 12] 88 [8 
Haziran 1 872] 

12-1/2Sb/2 Sultan Il. Mahmut Mahmut Han vakfı 
suyundan Mimar Hayreddin mahallesi Sultan 
Bayezid caddesindeki konağa bağlı bir masura su
yun dörtte üç hissesine mutasarrıf olan şahsın ölü
müyle hissesinin mirasçıZara intikaline, mirasçılar 
ve diğer hissedar tarafından suyun satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşa
rlleri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı efendimüz hazretlerinün 
vakf-ı celllelerinden bir masura ma-i lezizün dört 
hisse i ' tibarıyla üç hissesi Mustafa Naill Paşa 
hazretlerinün ve bir rub ' hissesi halllesi iffetlü Misl-i 
Cihan Münire Hanım'un evkaf-ı müte 'addide ile 
mahlüt Mi 'mar Hayreddin mahallesinde Sultan 
Bayezid caddesinde yüz on beş nurnro ile murakkam 
ma 'a müştemilat bir bab konağa cari o ldığın ve 
müşarun ileyh hazretlerinün irtihal-ı dar-ı beka 
iderek terk eylediği kebir ve kebire eviadları devletlü 
V e ll Paşa hazretleri ve sa' adetlü Hasan Paşa ve 
Mehmed ve Salih ve All Refik ve İbrahim Hilmi 
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beğler hazeratıyla Hadke ve Nazlı ve Saliha Hanım 
efendilere ba'de ' l-intikal eviad-ı ınılma ileyhimı1n 
ile müteveffa-yı müşarun ileyhün halile-i muhtere
meleri iffetlü Misl-i Cihan Münire Hanımefendi 
taraflanndan Süleyman Beğ ibn-i Mehmed ve Haşim 
Efendi ibn-i Raif şehadetleriyle alıara ferağa vekili 
Halil Ram! Efendi ibn-i Süleyman Şerif Efendi bi ' l
vekale rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire 
mı1cebince islamdan zuhı1r iden talibine satmak ve 
akar suretine konılınamak şartıyla Beğoğlı sakin
lerinden sa' actetlü Hristaki Efendi hazretleri ne 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyh Hrista
ki Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 14 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 289 1 22 Mayıs 1 872] 

12-1125b/3 Köprülü Mehmed Paşa Vakfı suyundan 
Mimar Hayreddin mahallesi Sultan Bayezid 
caddesindeki konağa bağlı bir masura suyun dörtte 
üç hissesine mutasarrıf olan şahsın ölümüyle his
sesinin mirasçıZara intikaline, mirasçılar ve diğer 
hissedar tarafından suyun satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı müsteşarileri kılınan 
temessükde muharrer sadr-ı a 'zam-ı es bak merhum 
Köprili Mehmed Paşa vakfından nısf masura ma-i 
lezizün dört hisse i ' tibarıyla üç hissesi Mustafa Naill 
Paşa hazretlerinün ve bir rub '  hissesi halilesi iffetlü 
Misl-i Cihan Münire Hanım'un evkaf-ı müte 'addide 
ile malılut Mi 'mar Hayreddin mahallesinde Sultan 
Bayezid caddesinde yüz on beş nurnro ile murakkam 
ma 'a müştemilat bir bab konağa cari o ldığı ve 
müşarun ileyh hazretleri irtihal-ı dar-ı beka iderek 
terk ey I ediği kebir ve kebire ev I adları dev le tl ü V eli 
Paşa hazretleri ve sa'adetlü Hasan Paşa ve Mehmed 
ve Salih ve Ali Refik ve İbrahim Hilmi beğler 
hazeratıyla Hadke ve Nazlı ve Saliha hanımefendi
lere ba'de' l-intikal eviad-ı ınılma ileyhimı1n ile 
müteveffa-yı müşarun ileyhün halile-i muhtereme
leri iffetlü Misl-i Cihan Münire Hanımefendi 
taraflarından Süleyman Beğ ibn-i Mehmed ve Haşim 
Efendi ibn-i Raif şehadetleriyle alıara ferağa vekili 
Halil Ram! Efendi ibn-i Süleyman Şerif Efendi bi ' l-
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vekille rızasıyla Senedat idaresinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire 
mikebince islamdan zuhı1r iden talibine satmak ve 
akar suretine konılınamak şartıyla Beğoğlı sakinle
rinden sa' adetlü Hristaki Efendi hazretlerine 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyh 
Hristaki Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 14 Rebi'ü' l-evvel sene [ 1 2] 89 [22 Mayıs 1 872] 

12-1/26a/1 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
yarım masura suya ruhsat tezkeresi ile mutasarrıf 
olan şahsın suyunu, Beyoğlu Telgraf sokağındaki 
haneye bağlanmak üzere sattığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı müsteşarileri kılınan 
temessükde muharrer merhı1me ve mağfı1run leha 
Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün vakfından nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Tüccar Tatos ve
led-i Avakim ber veeh-i muharrer mutasarrıf aldığı 
ma-i leziz-i mezkı1rı bi ' z-zat rızasıyla tahrir-i emlak 
canibinden varid olan bir kıt 'a  ruhsat tezkiresi 
mı1cebince Beğoğlı 'nda Telgraf zakağında on dokuz 
numro ile murakkam haneye cereyan itmek üzre 
Kücezade sa'adetlü Agop Efendi veled-i Andon'a 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkı1r defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyhün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi gurre-i Rebi 'ü ' l-evvel sene [ 1 2] 89 [9 Mayıs 1 872] 

12-1126a/2 Sultan ll. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Koska Mimar Kemaleddin mahallesi Zincirli
kuyu caddesindeki konağa bağlı yanm masura su
ya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasç
ıya intikaline, mirasçı tarafından konak ile beraber 
aynı yere bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-i müsteşarileri kılınan 
temessükde muharrer Ragıb Mehmed Paşa ve evkaf
ı saireden Koska'da Mi 'mar Kemaleddin mahal
lesinde Zincirlikuyu caddesinde bir numro ile mu
rakkam bir bab konak derı1nuna cari cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından nısf masura 
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ma-ı lezize mutasarrıf olan es-Seyyid el-Hacc 
Ebubekir Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed fevt olup 
ma-i mezkı1r bir nefer kebir mahdı1mı Mehmed 
Rıf'at Beğ'e ba'de' l-intikal mı1ma ileyh intikiilen 
mutasarrıf aldığı ma-i mezkı1rı cari aldığı konağ-ı 
mezkı1r ile beraber rızasıyla Senedat odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan 
mernhı1r müzekkire mı1cebince devletlü Ahmed 
Cevdet Paşa hazretleri ibn-i el-Hacc İsma 'il Efendi 
ile harem-i muhteremeleri iffetlü Rab i 'atü ' 1-
adeviyye Hanım ibnet-i Rıf'at Münir Efendi'ye bi ' l
münasafe kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkCır mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde müşarun ileyh Ahmed Cevdet Paşa 
hazretleri yle halileleri m Cı ma ileyha Rabi 'atü ' l 
adeviyye Hanım'un münasafeten uhde-i alilerine 
kayd ila ahirihi. 

Fı gurre-i Rebi'ü' l-evvel sene [ 1 2]89 [9 Mayıs 1 872] 

12-1/26a/3 Sultan Süleylan Han Kırkçeşme suyu 
katmalarından Elvanıade mahallesindeki eve bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıy
la suyun mirasçıya intikaline, ve mirasçının Karaki 
Hüseyin Çelebi mahallesindeki hanesine nakledil
mesine dair. 

[Der kenar] İnhası yazılmış olup tahrir o lınarak 
sahibi tarafına virilmişdür. 
MerbCıtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müste
şarileri kılınan cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırk
çeşme ta'bir alınur ma-i lezizlerinden ana tarikına 
mülhak katmalardan nısf masura ma-ı lezize 
mutasarrıf olan Ömer Ağa bundan akdem vefat idüp 
[mahallesi canibinden varid olup] nezd-i acizide 
mahfGz olan ilm ü haber mı1cebince nısf masura ma
i leziz-i mezkCır sulbiyye kebire kerimesi Fatıma 
Sa 'adet Hanım'a intikal itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkı1run mecra-yı kadimi olan Elvanzade 
mahallesinden hanesinden bi ' 1- ihrac mahalle-i 
mezbı1rede Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde kırk 
dokuz numro ile murakkam hanesine nakl ve icra 
olmmak üzre defter-i vakf-ı şerifde mı1ma ileyha 
Fatıma Sa'adet Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

12-1126a/4 Haremeyni Şerifeyn vakfından Küçük
ayasofya mahallesi ve caddesindeki ve Cavaklı fırın 
sokağındaki menzile bağlı yarım masura suyun 
dörtte bir hissesine mutasarrıf olan şahsın ve diğer 
hissedarın hisselerini menzille birlikte başka yere 
ifraz edilmemek ve bağlanmamak üzere sattıklar
ma dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı 
müsteşarileri kılınan temessükde muharrer Hare
meynİ ' ş-şerifeyn şerrefha' ll ah u te ' ala fi ' d-dareyn 
evkaf-ı şerifeleri musakkafatından merhı1me Aynü' l
hayat nam-ı diğer Ayişe Hatlin bint-i Abdullah 
vakfından Ayasafya-i sağir mahallesinde ve cadde
sinde vakı ' elli üç ve Cavaklı furun zakağında dahi 
iki numro ile murakkam bir bab menzil ve vakf-ı 
mezbı1rdan derlinuna cari nısf masura ma-i lezizün 
dört hisse i 'tibarıyla bir hissesine mutasarrıfe olan 
Hacce Cilve Hanım bint-i Abdullah cari aldığı 
menzil-i mezkı1r hissesiyle beraber hüsn-i rızasıyla 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan memhı1r müzekkire mı1cebince üç 
hisseye mutasarrıfe olan hissedarı Fatıma Hanım'un 
mahdı1mı Mektı1bi-i maliyye odası hulefasından 
Mustafa Kamil Beğ ibn-i Mehmed Nuri'ye kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile hisse-i mezkı1r 
mahall-i ahara ifraz ve icra alınmamak ve mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre hisse-i 
mezkur defter-i vakf-ı şerlfde mı1ma ileyh Mustafa 
Kamil Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 24 Ra sene [ 1 ] 289 ve Fı 20 Mayıs sene [ 1 2]88  [ 1  
Haziran 1 872] 

12-1126b/l Ücretini Sultan Bayezid Han Vakfı 'n
dan almak üzere suyolculuk hizmetine mutasarrıf 
olan şahsın bu hizmetini kendi rızasıyla suyolcu 
esnafından olan ve liyakatli oldukları belli olan 
şahıslara sattığına, buna göre berat yazılmasın dair 
hüküm. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan yiğirmi beş kıt 'a  berat-ı allde 
muharrer cennet-mekan Sultan B ayezid-ı Veli Han 
ta be serahı1 hazretlerinün cami ' -i şerif ve imaret -i 
amıre ve hayrat-ı celile-i saıresınun kaffe-i 
füru 'atıyla beraber suyolcılığı serbölük cihetlerine 

177 

12-1/26a/4 

12-1!26b/l 



1 78 

12-1126b/2 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

ma'lGmu' l-mikdar vezaif ile mutasarrıf olan Ahmed 
Muhsin Halife bin Salih ber veeh-i muharrer muta
sarrıf oldığı cihat-ı mezkGreyi bi ' z-zat hüsn-i rıza
sıyla suyolcı esnafından ve meclisce liyakatleri zahir 
ve bedidar olan Hasan ve Ali ibnan Bekir halifelere 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
vezaif-i mezkGr ile bölükbaşılık-ı mezkGr cihatı mG
ma ileyh Ahmed Muhsin Halife'nün ferağ u kasr-ı 
yedinden mGma ileyhima Hasan ve Ali halifelerün 
münasafeten uhdelerine tevcih buyurılarak nizam-ı 
müstahsenesi derciyle icab iden berevat-ı alişamnun 
i 'ta vü ihsan huyurulması babında emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 26 Z sene [ 1 2] 89 [24 Şubat 1 873] 

12-1/26b/2 Sultan I. Ahmet camii, imareti vesair 
hayratının suyolculuk hizmetine belli bir miktar 
ücret ile mutasarnf olan şahsın vefatı ile, ücretinin 
ve hizmetteki hissesinin kendisi de suyolcu olan ve 
liyakatli olan mirasçısına intikaline, bu konuda 
berat düzenlenmesine dair hüküm. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan on bir kıt 'a berat-ı alide muharrer 
cennet-mekan Sultan Ahmed Han-ı Evvel tabe 
serahG hazretlerinün cami ' -i şerif ve imaret-i amire 
ve hayrat-ı celile-i sairesinün fürG 'atıyla beraber 
suyolcılığı serbölük cihetlerine ma ' lGmu' 1-mikdar 
vezaif ile mutasarrıfGn olan es-Seyyid Mehmed ve 
es-Seyyid Hasan ve es-Seyyid Ahmed'den merklım 
es-Seyyid Mehmed Halife bundan akdem vefat idüp 
vezaif-i mezkGr ile cihat-ı mezkfirda olan sülüs 
hissesi sulbi kebir oğlı İbrahim Halife 'ye intikal 
itmiş ve ınılma ileyh dahi suyolcı esnafından olup ve 
meclisce liyakati zahir ve nurnilyan aldığından ol 
vechile vezaif-i mezkGr ile cihat-ı mezkGre hissesi 
babası müteveffa-yı mGma i leyh Mehmed Halife'nün 
intikalinden oğlı merklım İbrahim Halife'nün uhde
sine tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciy
le icab iden berevat-ı alilerinün i 'ta YÜ İhsan buyurıl
ması babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-em
ründür. 

Fı 26 Z sene [ 12]89 [26 Şubat 1 873] 
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12-1126b/3 Üsküdar Kefçedede mahallesi Uzunyol 
sokağındaki hana bağlı bir masura suya mutasarnf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçı/ara intikaline, 
mirasçılardan birinin hissesini diğer mirasçıya sat
lığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer fatih-i 
Yemen Gazi Sinan Paşa vakfından Üsküdar'da 
Kefçe Dede mahallesinde vakı ' Uzunyol zakağında 
otuz beş numro ile murakkam evkaf-ı saire musak
kafiltından bir bab han deronuna cari bir masura ma
i lezize mutasarrıf olan Hüseyin Hasib Beğ'ün vefatı 
vukü' ıyla ma-i mezkfir kebir mahdfimı Ali Razi Beğ 
ve kebire kerimesi Hadice Hanım'a münasafeten 
ba'de' l-intikal ınılma ileyha Hadice Hanım intikiilen 
mutasarrıfe oldığı nısf hissesini hüsn-i rızasıyla 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfilz olan memhfir müzekkire mikebince 
hissedar ve karındaşı ınılma ileyh Ali Razi Beğ'e 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir 
masura ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyh Ali Razi Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 27 Z sene [ 1 2] 89 [27 Şubat 1 873] 

12-1126b/4 Sultan Mahmut Han vasfı suyundan 
Yeniköy'deki haneye bağlı yanm masura suya 
mutasarnf olan şahsın suyunu kendi rızasıyla yine 
Yeniköy 'de Aya Nikola mahallesindeki haneye 
bağlanmak üzere satlığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han hazretlerinün evkafın
dan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hoce 
Vartnes veled-i Misak ber veeh-i muharrer mutasar
rıf oldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı kendü 
hüsn-i rızasıyla milleti canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfilz olan ilm ü haber mantfikınca tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve tüccardan İznakoğlı Artin Ağa 
veled-i A vanis'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile ma-i leziz-i mezkfir eniköy'de hanesine 
cereyan itmek üzre temessük-i mezkfirda mukayyed 
( . . .  ) bir haneye cereyan [iden su] açıkda bulınmış 
aldığından bu kerre yine Yeniköy'de Aya Nikola 
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mahallesinde on üç numrolı hanesine cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde muma i leyh Artin 
Ağa'nun uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 2 1  Zi' l-hicce sene [ 1 2]89 [ 1 9  Şubat 1 873] 

12-1127a/1 Ücretini Abdülkerim Bey Vakfından 
almak üzere İstavroz köy civanndaki çeşme 
suyolculuğu hizmetine mutasarrıf olan şahsın ölü
mü ile suyolculuk hizmetinin mirasçısına intikali
ne, mirasçısının da oğlu olmaksızın ölümüyle hiz
met boşta kaldığından, hizmetin Ziyakati olan birisi
ne ihalesine dair hüküm. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan tezkirede muharrer merhum 
Abdülkerim Beğ vakfından almak üzre şehriyye on 
guruş vazife ile İstavroz karyesi civarında çeşmeha 
suyolcılığı cihetine mutasarrıf olan Lefter veled-i 
Londi bundan akdem fevt olup suyolcı lık-ı mezkür 
ciheti oğlı Yani'ye ba 'de ' l-intikal kab le' t-tevclh 
merküm Yani dahi bu kerre bila veled fevt olmağla 
suyolcılık-ı mezkür ciheti mahlül kalmış aldığından 
cihat-ı münhall-i mezkurun ber muceb-i nizarn ehl ü 
erbabından birisine ihalesi lazım gelmiş ve otuz 
seneden mütecaviz hıdmet-i mezkürede istihdam 
alınmış ve olınmakda bulınan Angeli veled-i 
Londi'nün meclisce liyakati zahir ve nümayan idü
ğinden ol vechile vazife-i mezkCır ile cihat-ı mün
hall-i mezkürun merküm Angeli 'nün uhdesine tevclh 
buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden 
berat-ı alisin  ün İ ' ta YÜ İhsan buyurılınası babında 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l -emründür. 

12-1/27a/2 Süleyman Paşa Vakfı suyundan 
Üsküdar Ayazma mahallesinde İskele sokağındaki 
sahilhaneye bağlı yarım masura suyun yarı his
sesine mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere 
bağlı olmak üzere sattığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer sadr-ı esbak 
merhum Süleyman Paşa vakfı ma-i lezizinden 
Üsküdar'da Ayazma mahallesinde İskele zakağında 
kırk iki numro ile murakkam bir bab sahilhane 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

derlinuna cari nısf masura ma-i lezizün nısf hissesine 
mutasamf olan İstanbul kadisı esbak fazlletlü es
Seyyid Ya'küb Asım Efendi ibn-i Halll tarafından 
mahkeme-i Teftiş kerebesinden Osman Efendi ibn-i 
Mehmed ve All Efendi ibn-i İbrahim şehadetleriyle 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfilz olan memhilr müzekkire mlicebince 
hisse-i mezklin ahara ferağa vekaleti sabit olan 
mahkeme-i mezblir kerebesinden es-Seyyid Hasan 
Kamil Efendi ibn-i el-Hacc Hüseyin bi ' l-vekale ma-i 
mezklirun sülüsan an nısf hisse-i şayi 'asım 
müvekkile-i mlima ileyhün halllesi Ayişe İnayet 
Hanım ibnet-i Abdullah'a ve sülüs hisse-i şayi 'asım 
dahi mahdlimlan Mehmed Cemaleddin Efendi'ye 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezklir mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mlima i leyhima 
Ayişe İnayet Hanım ile Mehmed Cemaleddin 
Efendi 'nün uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı 4 S sene [ 1 ]290 [2 Nisan 1 873] 

12-1127a/3 Silahdar-ı Şehriyari Ahmed Bey Vakfı 
suyundan Küçük Ayasofya mahallesi Cündi mey
danı sokağındaki konağa bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu yarım konak hisse
siyle birlikte aynı yere bağlı olmak üzere satlığına 
dair. 

Merblitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Laleli'de 
Silahdar-ı şehriyari Ahmed Beğ vakfı ma-ı 
lezizinden Ayasofya-i sağir mahallesinde Cündi 
meydanı zokağında on beş numro ile murakkam ev
kaf-ı saire ile vakf-ı mezblir musakkafatından bir 
bab konak derlinuna cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıfe olan devletlü Veliyyüddin Paşa hazret
lerinün hallle-i muhteremeleri iffetlü Dilpesend 
Hanım bint-i Abdullah tarafından müşarun ileyh 
hazretlerinün hazinedan ref'etlü Haşim Efendi ibn-i 
Raif ve tebe 'adan İbrahim Ağa ibn-i Abdullah 
şehadetleriyle ahara ferağa vekaleti sabit olan 
devletlü übbehetlü Mustafa Naill Paşa hazretlerinün 
hazinedan izzetlü Osman Fuad Efendi ibn-i Şerif 
Süleyman Efendi bi ' l- vekale ma-i mezklin nısf 
hisse konağ-ı mezklir ile beraber senedat müdirliği 
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canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
memhur bir kıt ' a  müzekkire mucebince müşarun 
ileyh Veliyyüddin Paşa hazretlerinün diğer halileleri 
ve nısf-ı ahar hissedan Ayişe bint-i Abdullah Beğ'e 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyha Ayişe 
Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-l/27bll Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Hoca Kasım Gönani mahallesinde Sultanhamarnı 
sokağındaki menzile bağlı yarım masura suya mu
tasarrıf olan şahsın ölümü ile suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından da aynı yere bağlı 
olmak üzere başka bir şahsa satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahil hazretleri 
evkaf-ı celileleri ma-i lezizinden Sultanhammamı 
kurbında Hace Kasım Gönani mahallesinde ve 
Sultanhammarnı caddesinde on dört numra ile 
murakkam bir bab menzil derlinuna diri nısf masura 
ma-i lezize mutasamf olan hacegan-ı Divan-ı 
hümayundan es-Seyyid Ali Rıza Efendi ibn-i Hace 
Ahmed Efendi fevt olup kebir mahdı1mı Asakir-i 
şahane kaimmakamlarından izzetlü es-Seyyid Eyyı1b 
Halid [Beğ ve] kebire kerimeleri Şerif e Hadice ve 
Şerife Halise hanımıara ba'de' l-intikal eviad-ı ınılma 
ileyhimden Şerife Hadice ve Şerife Halise hanımlar 
menzil-i mezkı1rdan intikalen mutasamf oldukları 
sülüsan hisse-i şayi 'alarını fi 9 C sene [ 1 2]90 tari
hiyle ve muma ileyh es-Seyyid Eyyı1b Halid Beğ 
dahi diyar-ı aharda bulınup bir bab menzil ve ma-i 
mezkı1rdan mutasamf o ldığı hisse-i şayi ' asım ahara 
ferağa tarafından ba hüccet-i şer ' iyye vekili Mekteb
i i 'dadiyye müdiri miralay izzetlü İshak Beğ ibn-i 
Hasan hisse-i mezkurı bi ' l-vekale fi 7 Şa'ban sene 
[ 1 2]90 tarihiyle kabile Nazife Zarife Hanım ibn-i 
Mustafa'ya kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mı1ma 
ileyha Nazife Zarife Hanım'un uhdesine kayd ila 
ahi ri hi. 

Fı 1 6  Şevval sene [ 1 2]90 [7 Aralık 1 873] 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

12-1!27b/2 Derviş Mehmed Paşa Vakfı suyundan 
Hoca Hayreddin mahellesinde Mektep sokağındaki 
menzile bağlı yanm masura suya mutasarnf olan 
şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sattığı
na dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer sadr-ı esbak 
merhum Derviş Mehmed Paşa vakfı ma-i lezizinden 
Hace Hayreddin mahallesinde Mekteb zakağında 
sekizinci numra ile murakkam bir bab menzil deru
nuna cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Çerkeş Şeyhizade mevali-i izamdan faziletlü Meh
med Tevfik Efendi ibn-i el-Hacc Osman Efendi 
diyar-ı aharda bulınup tarafından ba hüccet-i 
şer' iyye vekili tüccar-ı mu ' teberandan Altuntab oğlı 
Kiryako veled-i İlyas menzil ve ma-i mezkurı bi ' l
vekale Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahffiz olan memhur müzekkire mucebince 
sa'adetlü Hacı Mehmed Aziz Paşa hazretleriyle 
hemşiresi Ayişe Hanım bint-i Halil'e kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyh 
Mehmed Aziz Paşa hazretleri yle hemşiresi mezbure 
Ayişe Hanım'un münasafeten uhdelerine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 1 8  Şevval sene [ 1 2]90 [9 Aralık 1 873] 

12-1/27b/3 Büyük Ayasofya Vakfına ait Güngör
mez mahallesi Kemeraltı caddesindeki menzile 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahıs
lardan birinin vefatı ile suyunun mirasçıianna 
intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere bağlı 
olmak üzere diğer hissedara satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Ayasafya-i 
kebir vakfından Güngörmez mahallesinde Kemeraltı 
caddesinde on altı numra ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab menzil derununa cari nısf 
masura ma-i leziz Fatıma Hanım bint-i Mustafa ile 
kerimesi Refi'a  Hanım ibnet-i Hacı Şerif Efendi'nün 
ber veeh-i münasafe tasarruflannda iken muma 
ileyhimadan Fatıma Hanım müteveffiye olup nısf 
hisse-i şayi 'ası iki nefer kebir ve kebire evlildları 
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Hazine-i hassa-i şahane ketebesinden rıf'atlu Hacı 
Yusuf Efendi ile nısf-ı ahar hissedarı mezbure Refi'a 
Hanım ibn-i Hacı Şerif Efendi 'ye ba'de' l-intikal 
mezbure Refi'a Hanım mukaddem ve bu def'a 
intikalen mutasarrıfe oldığı menzili muma ileyh 
Hacı Yusuf Efendi dahi mutasarrıf o ldığı rub'  hisse 
menzil ve ma-i mezkurı rızalarıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
mernhur müzekkire mucebince Divan-ı hümayun 
mühimme odası hulefasından Hacı Mehmed Mahir 
Efendi ibn-i Ömer'e kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh Mehmed 
Mahir Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

F1 23 Za sene [ 1 2]90 [ 1 3  Ocak 1 874] 

12-l/27b/4 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan Çündi 
meydanındaki bahçeye bağlı yarım masura suya 
mutasarnf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere bağlı 
olmak üzer satıldığına dair. 

[Şerh] işbu ma-i lezizün ahara ferağ alınmaması 
taht-ı hücre alınmışdur mahkeme-i ibtidadiyeden ba 
müzekkire iş '  ar o lınması şerh virildi o 

F1 1 9  Mayıs sene [ 1 ] 300 [3 1 Mayıs 1 884] 
Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Ayasafya-i 
kebir vakfı ma-i lezizinden (kesik) Cündi meydanın
da dört numralu bağçeye cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf (kesik) vefat idüp kebir mahdurnları 
Asakir-i şahane binbaşılarından rıf'atlu Mehmed ve 
Sabri (kesik) Tevfik beğler ile kebire kerimesi tabib 
kaimmakamlarından izzetlü Osman Beğ (kesik) Ha
nım'a yüz yiğirmi aded lira-yı Osman! bedel ile 
ba 'de' l-intikal muma ileyha (kesik) Bab-ı all 
ketebesinden Reşid Efendi ibn-i Abdullah ve Bahr-ı 
siyah topcı (kesik) Efendi ibn-i Mustafa ihbarlanyla 
vekaleti sabit olan Maliyye ketebesinden (kesik) 
muma ileyhim Mehmed ve Sabri ve Halll Tevfik 
beğler dahi mutasarrıfan oldukları (kesik) ma-i lezizi 
rızalarıyla Senedat idaresi canibinden varid olup 
[nezd-i acizide mahffiz olan mernhur] müzekkire 
mucebince Hassa ordu-yı hümayunı evrak müdiri 
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izzetlü (kesik) hanım bint-i el-Hacc Ali Beğ'e ber 
veeh-i münasafe kat' iyyen ferağ [u kasr-ı yed 
itmeğle mecra-yı] kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde (kesik) Hanım'un müna
safaten uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 29 Şevval sene [ 1 2]90 [20 Aralık 1 873] 

12-1128all Yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçılar intikaline, miras
çılar tarafından İshak Paşa mahallesi Çeşme so
kaktaki nemzile bağlanmak üzer satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer vezir-i 
a 'zam-ı es bak merhum (kesik) evkaf-ı şerifinden 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Ağa ibn-i Rüstem vefat idüp mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
ilm ü haber mucebince Raşid ve İzzet ve Hüsni ve 
Rıza beğlere ba'de' l-intikal kable' t-tahrir evlild-ı 
muma ileyhimunlar dahi intikiilen mutasarrıffin 
oldukları nısf masura ma-i leziz-i mezkurı bi ' z
zatihim hüsn-i rızalarıyla Maliyye hazine-i celilesi 
tahsilat odası k etebesinden müteka 'id Hafız Ali 
Efendi ibn-i Ebubekir'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i mezkur İshak Paşa 
mahallesinde Çeşme zakağında bir numra ile 
murakkam menzile cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde muma ileyh Hafız Ali Efendi'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 2 Zi ' l-ka 'de sene [ 1 2]90 [23 Aralık 1 873] 

12-1/28a/2 Sultan ll. Mahmut Han Vakfı 'na ait 
Sinan Paşa makalesi Köprübaşı caddesindeki men
zile bağlı yarım masura suya mutasarrzf olan şah
sın şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından ileride belirlenecek yere 
bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından Sinan 
Paşa-yı Atik mahallesinde Köpribaşı caddesinde 
yedi numra ile murakkam menzile cari nısf masura 
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ma-i lezize mutasarrıf olan Hacı Mustafa Ağa ibn-i 
Mehmed fevt olup ma-i mezkfır sağır eviadları 
Mehmed ve Halid beğler ve Hanife ve Firdevs ve 
Nadire hanımiara altı bin guruş kıymetle ba 'de ' l 
intikal sıgar-ı mezbfırfından ancak Mehmed Beğ ile 
Hanife Hanım'un valideleri ve sağire-i mezbfıre 
Nadire Hanım'un evvelki validesi ve ba hüccet-i 
şer ' iyye vaslleri Hayriyye Hanım bint-i Abdullah 
bi' l-vesaye üç hums hisse ma-i mezkfırı Mehmed 
Ağa ibn-i Hasan'a ba'de ' l-ferağ merküm dahi 
der'akab iki hums hissesini vasiyye-i mezbfıre 
Hayriyye Hanım'a iki bin dört yüz guruşa her bir 
hums hissesini dahi sagıre-i mezbfıre Nadire 
Hanım'un validesi Sözdil Hanım ibn-i Abdullah'a 
bin iki yüz guruşa kat 'iyyen ferağ eyledükden sonra 
mezbfıre Hayriyye Hanım eviadı Mehmed Beğ ile 
Hanife Hanım'un mallarından istidane ve kabz 
eylediği iki bin dört yüz guruş mukabelesinde 
mezbfırana ve mfıma ileyha Sözdil Hanım dahi 
sağlre kızı mezbfıre Nadire'nün malından istidane 
eylediği bin iki yüz [guruş] deyni mukabelesinde 
Senedat idaresinden varid olup nezd-i acizide 
mahffız olan memhfır ilm ü haber mfıcebince sağıre-i 
mezbfıreye vefaen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkfır mecra-yı kadiminden 
bi ' l-ihrac i lerüde irae idecekleri mahalle cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfıma ileyha 
Hayriyye ve Nadire Hanım'un uhdelerine kayd ila 
ahirihi. 

Fı 2 Zi ' l-ka'de sene [ 1 2] 90 [23 Aralık 1 873] 

12-1/28a/3 Sultan Süleyman Han suyundan Hoca 
Üveys mahallesinde Türbe sokağındaki konak 
arsasına bağlı yanm masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatı ile suyun mirasçı/ara intikaline, mi
rasçı/ar tarafından aynı yere bağlı olmak üzere 
arsa ile birlikte satıldığına dair. 

Merbfıtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahfı hazret
lerinün (silik) evkaf-ı eellleleri ma-i lezizinden Emir 
Buhar! kurbında Hace Üveys mahallesinde Türbe 
zakağında on bir nururo ile murakkam evkaf-ı saire 
musakkafatından bir bab konak arsası derlinuna cari 
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nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hüseyin 
Daim Paşa ibn-i İsma'il vefat idüp ma-i mezkür 
kebir mahdı1mı Hasan Beğ ile sağır oğullan Meh
med Beğ ve Mehmed Faik B eğ ile kerimeleri Züley
ha ve Zeyneb ve Aliye hanımıara ba'de' l-intikal sı
ğar-ı mezbı1rı1ndan Mehmed Beğ ve Züleyha 
Hanım'un valideleri ve ba hüccet-i şer' iyye vasi-i 
mansubeleri Hüsnihal Hanım bint-i Abdullah ve 
müma ileyh Mehmed Faik Beğ'ün validesi kezalik 
ba hüccet-i şer ' iyye vasi-i mansubesi Şemsiyye 
Hanım bint-i Abdullah ve mezbürtan Zeyneb ve 
A.ıiyye hanımlarun valideleri ve ba hüccet-i şer ' iyye 
vasi-i mansubeleri Feride Hanım bint-i Abdullah 
taraflanndan vekilieri ınılma ileyh Hasan Beğ beş 
südüs hisse arsa ve ma-i mezkı1rı bi ' l-vekale ve 
kendü bir südüs hissesini bi ' l-asale bütün arsa ve 
ma-i mezkün Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire 
mı1cebince Evkaf-ı hümayı1n varidat müdiri sa 'adet
lü Rıf'at Efendi ibn-i Hafız Mehmed Efendi'ye 
kat ' iyyen fer§.ğ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyh Rıf'at Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 0  Ca sene [ 1 2]90 [6 Temmuz 1 873] 

12-l/28b/1 Sultan Abdülhamid Han Vakfı suyun
dan Beylerbeyi İskele maydanındki sahilhaneye 
bağlı yanm masura suya mutasarnf olan şahsın 
vefatıyla mirasçıya intikaline, mirasçı tarafından 
aynı yere bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri vakf-ı 
şerifi ma-ı lezizinden Beğlerbeği'nde İskele 
meydanında bin dört yüz seksen dört numra ile 
murakkam vakf-ı müşarun ileyhden bir bab sahilha
ne derı1nuna cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe 
olan Mahlı1lat müdiri izzetlü İ sma 'il Beğ halilesi 
Ayişe Hecalüfer Hanım müteveffiye olup Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan memhür müzekkire mı1cebince bir nefer kebire 
kerimesi Hadice Sabire Hanım'a cari oldığı sahilha
ne ile beraber elli bin guruş kıymetle intikal itmeğle 
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ol vechile ma-i leziz-i mezkür mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
mürnil ileyha Hadice Sabire Hanım'un uhdesine kayd 
ila ahirihi. 

Fi 2 1  Za sene [ 1 2]90 [ 1  1 Ocak 1 874] 

12-1/28b/2 Ücretini İstanbul'da Okçular Çarşısın
da inşa edilen çeşme ve sebilin vakfından almak 
üzere Üsküdar İstavroz köyünde Fıstık/ı denilen 
yerde bulunan çeşmelerin sulolculuk hizmetine 
mutasarrıf olan şahsın ölümüyle hizmetin oğluna 
intikaline, oğlunun da mirasçı bırakmaksızın 
ölümüyle hizmetin Ziyakati olan bir şahsa ihale 
edilerek heratının verilmesine dair hüküm. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri beriit-ı alide muhaiTer İstanbul'da Okcılar 
sGkında vakı ' Sa 'ide Hanım rühıyçün validesi 
sahibetü' l-hayratdan el-Hacc Hüsni Rukıyye Kadın 
ibnet-i Abdullah'un bina ve inşasına muvaffak oldığı 
çeşme-i latif ve sebili vakfından almak üzre yevmi 
yiğirmi akçe vazife ile medine-i Üsküdar'a tabi ' 
İstavros karyesinde Fıstıklı nam mahallde bala-yı 
cebelde müte 'addid çeşmelerün suyolcılığı cihetine 
mutasamf olan Lefter veled-i Londi bundan akdem 
fevt olup suyolcılık-ı mezkGr ciheti bir nefer oğlı 
Yani'ye ba'de' l-intikal kable' t-tevcih merküm dahi 
bila veled fevt olup yiri hali ve hıdmet-i lazımesi 
mahlGl olmağla bu maküle münhall olan suyolcılık 
cihetinün ehl ve erbabına ihalesi lazım gelmiş 
aldığından müteveffa-yı merkürnun karındaşı oğlı 
olup otuz seneden mütecaviz hıdmet-i mezkGrede 
istihdam olınrnış ve olınmakda bulınan Angeli 
veled-i Londi'nün meclisce Iiyakati zahir ve bedidar 
idüğinden ol vechile vazife-i mezkGr ile suyolcılık-ı 
mezkGr cihetinün münhall-i mezkGrun merküm 
Angeli uhdesine tevcih buyurılarak nizam-ı müstah
senesi derciyle icab iden beriit-ı alisin ün i ' ta vü i h
san buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1 -emründür. 

Fi 30 Za sene [ 1 2]90 [20 Ocak 1 874] 

12-1/28b/3 Ücretini Abdülkerim Bey Vakfından 
almak üzere Üsküdar İstavroz köyü ivarındaki 
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çeşmelerin suyolculuk hizmetine mutasarnf olan 
şahsın ölümüyle hizmetin oğluna intikaline, oğlu
nun mirasçı bırakmaksızın ölümüyle hizmetin ehil 
ve erbabı olan bir şahsa ihale edilerek ihale edilen 
şahsa berat verilmesine dair hüküm. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kıl ınan tezkirede muharrer merhum Ab
dülkerim Beğ vakfından almak üzre senede yüz 
yiğirmi guruş vazife ile medine-i Üsküdar'a tabi ' 
İstavroz karyesi civarında çeşmeha suyolcılığı 
cihetine mutasarrıf olan Lefter veled-i Londi bundan 
akdem fevt olup suyolcılık-ı mezkur ciheti bir nefer 
kebir oğlı Yani 'ye ba'de' l-intikal kable' t-tevcih 
merküm dahi bila veled fevt olup yiri hali ve hıdmet
i lazımesi mahlul olmağla bu maküle münhall olan 
suyolcılık cihetinün ber muceb-i nizarn ehl ve 
erbabına ihalesi lazım gelmiş oldığından müteveffa
yı merkürnun karındaşı oğlı olup otuz seneden 
mütecaviz hıdmet-i mezkurede istihdam olınmış ve 
olmakda bulınan Angeli veled-i Londi'nün meclisce 
liyakati zahir ve bedidar idüğinden ol vechile vazife
i mezkur ile cihet-i münhall-i merküm Angeli 
uhdesine tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi 
derciyle icab iden berat-ı alisin ün i ' ta YÜ İhsan 
buyurıl ınası babında. 

Fi 30 Za sene [ 1 2] 90 [20 Ocak 1 874] 

12-1128b/4 Ragıp Mehmet Paşa Vakfı suyundan 
Koska Mimar Kemaleddin mahallesindeki konağa 
bağlı bir masura suya mutasarrıf olan şahsın 
senedi kaybolduğundan, su kayıtlarının incelene
rek yeniden senet düzenlenmesine dair hüküm. 

Ma 'arif nazırı devletlü Ahmed Cevdet Paşa 
hazretlerinün müdir-i umurları sahib-i arz-ı hal es
Seyyid Hüseyin Efendi'nün işbu istid 'ası meali 
nazır-ı müşarun ileyh hazretleriyle hallle-i muhtere
meleri hanım efendin ün Koska'da Mi ' mar Kemaled
din mahallesinde Şehbender el-Hacc Ebubekir 
Ağazade Rıf'at Beğ'den teferruğ buyurmuş oldukları 
bir bab konak derununa cari sadr-ı a ' zam-ı es bak 
merhum Ragıb Mehmed Paşa vakfından bir masura 
ma-i leziz senedi kazaen zayi ' olmış oldığından 
bahsle defter-i vakfdan kaydı bi ' l-ihrac usı1l ve 
nizamma tevfikan zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a  
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sened i ' tası almasından ibaret bu lı nmış ve Senedat 
odası 'ndan muhrec derkenara nazaran müşarun i leyh 
Ragıb Mehmed Paşa vakfı musakkafatından 
İstanbul'da Koska'da Zencidikuyu korbında vakı ' 
vakf-ı ahada mahlı1t bir bab konak derı1nuna cari 
beher şehr altmış akçe icare-i müeccelelü bir kıt 'a 
temessükle bir masura ma-i leziz müşarun i leyh 
Ahmed Cevdet Paşa hazretleri ibn-i el-Hacc İsma'il 
Efendi ile harem-i muhteremeleri iffetlü Rabi 'atü' l 
adviyye Hanım bint-i Rıf'at Münir Efendi'nün 
uhdelerinde oldığı derkenar-ı mezkı1rdan müsteban 
olmış ve ma-i mezkı1run henüz mevcı1d ve cari olup 
olmadığı erbab-ı vuküfdan tahkik olındukda ma-i 
mezkı1r Kırkçeşme suyından olup mahall-i mezkı1r
dan mürı1r iden ana lağmından bi ' 1- ifraz müstakıll 
lağm ile el-yevm konağ-ı mezkı1ra cereyan iderek 
mahzı1rdan salim oldığı tebeyyün itmiş ise de fakat 
ma-i mezkı1r konağ-ı mezkı1r temessüki derı1nında 
münderic aldığından nizarn ve emsaline tevfikan 
temessük-i mezkı1rdan bi ' t-tefrik kaydı balasıyla 
temessük-i mezkı1ra tahşiyye olmarak zikr olınan 
Mi 'mar Kemaleddin mahallesinde Zencidikuyu 
zakağında bir numro ile murakkam konağ-ı mezkı1ra 
kema kan cereyan itmek üzre nizam-ı müstahsenesi 
derciyle müşarun ileyh Ragıb Mehmed Paşa vakfı 
canibinden zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a  temes
sükinün tastir ve i 'tası lazım geleceği muhat-ilm-i 
samileri buyuruldukda ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 1 8  Ca sene [ 1 ]290 [ 1 4  Temmuz 1 873 ]  ve Fi 
gurre-i Temmuz sene [ 1 2]89 [ 1 3  Temmuz 1 873] 

12-1/29a/1 Bayezid suyolculuk hizmetine mutasar
rıf olan şahsın bu hizmetini Azaplar soyolcusuna 
rızasıyla ferağına dair. 

Bayezid suyolcılık ciheti Babu ' s-sa 'ade ağası 
Mehmed Ağa hissesiyle beraber hüsn-i rızamuzla 
Azablar suyolcısı Veli Ağa bin Mustafa Halife'ye 
ferağ u kasr-ı yed alınmış idüği . 

Fi 23 Za sene [ 1 2] 90 [ 1 3  Ocak 1 874] 
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12-1129a/2 Azaplar suyolculuk hizmetine mutasar
rıf olan şahsın bu hizmetini Turunçlu soyolcusuna 
ferağına dair. 

Muma ileyh Veli Ağa dahi Azablar hıdroetinde 
mutasarrıf aldığı suyolcılık cihetini sabık Turunçlı 
suyolcısı Hüseyin Usta'ya ferağ u kasr-ı yed itmiş 
idüği . 

Fı 23 Za sene [ 1 2]90 [ 1 3  Ocak 1 874] 

12-1129a/3 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Abdi Subaşı mahallesi tahtaminare caddesindeki 
hamam arsasına bağlı iki masura suyun mutasar
rıfı olan şahısların sularını aynı yere bağlı olmak 
üzere yarımşar hisse olarak dört ayrı şahsa sal
tıkiarına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri 
evkaf-ı şerifesi ma-ı lezizinden Abdi Subaşı 
mahallesinde Tahtaminare caddesinde yiğirmi dört 
numro ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab harnınarn arsasına cari iki masura ma-i 
lezizün nısf hissesine mutasarrıfan olan İhsan Beğ ve 
Besime Hanım ibnan-ı Mehmed Salih Efendi bi' l
asale ve diğer nısf hissesine mutasarrıflın olan 
Hayriyye Hanım ile sağTran Hadice Seniha ve 
Fatıma Fitnat hanımlardan mezbure Hayriyye Hanım 
hissesini bi ' 1-asale ve sağirtan-ı mezburtan hisse
lerini dahi valideleri ve ba hüccet-i şer 'iyye vasiy
yeleri Fatımatü' z-Zehra Hanım bint-i el-Hacc Meh
med Emin tarafından vekil-i müsecceli el-Hacc Ah
med Rıf'at Efendi ibn-i Mustafa bi ' l-vekale ma-i 
mezkurı cari aldığı arsa-i mezkur ile beraber Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahflız 
olan memhur müzekkire ile beraber tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden ve Rum milletinden Manav Kiryako 
veled-i Yuvan'a on bir hissesini ve bir hissesini Yani 
veled-i Avram'a ve bir hissesini dahi Anastaş veled-i 
Velasbos'a ve bir hissesini dahi Yuvan veled-i Va
sil 'e ve bir hissesini dahi Mosis veled-i Beratoz'a ve 
bir hissesini dahi Yuvan veled-i Yorgi'ye kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile iki masura ma-i 
leziz-i mezkGr mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
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itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde merkümônun 
uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı 28 Za sene [ 1 2]90 [ 1 8  Ocak 1 874] 

12-1!29a/4 Eyüp Şah Sultan mahallesi Bahariye 
caddesindeki sahilhaneye bağlı bir masura suya 
mutasarrıf olan şahsın vefatı ile, sahilhane hissesi 
ve suyunun mirasçıZara intikaline, mirasçılardan 
birinin hissesini diğer hissedara satlığına dar. 

Merbôtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Ahmed Han tabe serahı1 hazretlerinün 
evkafından medine-i Eyyôb-i Ensari civarında Şah 
Sultan mahallesinde Bahariyye caddesinde otuz bir 
ve kırk iki ve on numrolarda murakkam ma'a müş
temilat bir bab sahilhane nısf hissesiyle bir masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hacc Ahmed Bican 
Paşa irtihal-ı dar-ı beka idüp mutasarrıf oldığı 
sahilhane hissesiyle bir masura ma-i leziz-i mezkôr 
kebir mahdômı Hariciyye mektôbi hulefasından 
Hacı Bahaeddin Beğ ile kerimeleri Emine Behiyye 
ve Merzôka ve Fatıma Neziha hanımiara ba'de ' l 
intikal eviad-ı môma ileyhimden Emine Behiyye 
Hanım tarafından ketebeden Mehmed Efendi ibn-i 
Hafız Abdullah ve Yavedôd imaını el-Hacc Hafız 
Ömer Efendi ibn-i Ömer şehadetleriyle ferağa vekili 
mahdôrnı müderrisin-i kirarndan Halid Molla Beğ 
ibn-i Ahmed Es 'ad Efendi cari oldığı sahilhane 
hissesiyle beraber rızasıyla Senedat idaresi canibin
den varid olup nezd-i acizide mahfôz olan memhôr 
müzekkire môcebince hissedarı môma ileyh Hacı 
Bahaeddin Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmele
riyle bir masura ma-i leziz-i mezkôr dört hisse 
i ' tibarıyla iki hissesi m uma ileyh Hacı Bahaeddin 
Beğ'ün intikalen ve ferağen ve iki hissesi dahi môma 
ileyhima Merzôka ve Fatıma Neziha hanımlarun 
intikalen defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd ila 
ahirihi. 

Fı 30 Za sene [ 1 2]90 [20 Ocak 1 874] 

12-1129a/5 Hacı Mustafa Ağa Vakfı suyundan 
Daye Hatun mahallesi Demirkapı Biiyük ceddesin
deki konak arsasına bağlı birbuçuk masura suyun 
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hissedarı olan şahısların vefatıyla hisselerinin mi
rasçılarına intikaline dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Daru' s
sa'adeti ' ş-şerife ağası esbak merhum el-H�kc 
Mustafa Ağa vakfı ma-i lezizinden Daye Hatfin 
mahallesinde Timürkapu Büyük caddesinde elli iki 
ve elli dört ve yiğirmi üç ve yiğirmi beş numrolar ile 
murakkam vakf-ı mezbfir ile evkaf-ı saire musak
kafatından bir bab konak arsası derfinuna cari bir 
buçuk masura ma-i lezizün sülüs hissesi es-Seyyid 
Ahmed Muhtar Paşa'nun ve diğer sülüs hissesi dahi 
halllesi Fatıma Zehra Hanım ibn-i İbrahim Salim'ün 
ve ahar sülüs hissesi dahi mahdfimları Amedi-i 
Divan-ı hümayün kalemi hulefasından izzetlü 
Mehmed V ahi d Beğ'ün tasarruflarında iken m uma 
ileyhima es-Seyyid Ahmed Muhtar Paşa ve Fatıma 
Zehra Hanım birbirini müte 'akiben vefat itmeleriyle 
arsa-i mezkfirda olan hisse-i şayi 'aları mahdfimları 
mfima ileyh Mehmed Vahid Beğ ile kebire 
kerimeleri Ayişe Sabiha Hanım'a ba 'de' i- intikal 
milma ileyha Ayişe Sabiha Hanım tarafından Ayişe 
Naşit ve Ahmed beğler evlad[ı] Mahmud Aziz 
ihbarlarıyla Mustafa Beğ ibn-i Muhtar Beğ Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz 
olan memhilr müzekkire mficebince bi ' l-vekale ve 
mfima ileyh Mehmed Vahid Beğ bi ' l -asale ma-i 
mezkürda olan hisselerini uhdelerinde bi '  I-i b ka 
ma'ada hisse-i mezkfirı şimendüfer hattıyçün canib-i 
miriye ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile bir 
buçuk masura ma-i leziz (kesik) masurası mfima 
ileyh Mehmed Vahid Beğ'ün ve yarım masurası dahi 
mezbfire Ayişe Sabiha Hanım'un intikalen (kesik) 

12-l/29b/1 Ücretini Sultan Selim Han Vakfı 'ndan 
almak üzere Beşiktaş'da Yahya Efendi'de bulunan 
çeşmelerin suyolculuk hizmetine mutasarrıf olan 
şahıslardan ikisinin ölümü ile hizmetlerinin suyo
lculuk hizmetine devam etmekte olan oğulllarına 
intikaline dair. 

[Derkenar] merkılın Dimitri hissesi hissedarları 
merkürnan Telev ve Yorgaki 'ye ferağınun inhası .  

Fı 25 Şevval sene [ 1 2] 89 [26 Aralık 1 872] 
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Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt 'a tezkirede muharrer 
cennet-mekan Sultan Selim Han hazretlerinün evkaf
ı şerife[lerinden almak üzre] yevmi on beş akçe 
vazife ile kasaba-i Beşiktaş'da Yahya Efendi 
verasında kasr-ı hümayı1n pişgahında vakı ' çeşme
lerün suyolcılığına mutasarrıfı1n olan Kosti ve Yana
ki ve Nikola'dan merkürnan Nikola ve Kosti birbirini 
müte 'akiben vefatları cihetiyle merküm Nikola'nun 
hissesi oğlı Telev'ye ve Kosti'nün hissesi dahi oğlı 
Dimitri'ye intikal itmiş ve merkürnan Telev ve 
Dimitri suyolcı esnafından olup ve henüz hıdmet-i 
mezkı1rede istihdam olınmakda bulınmış oldukların
dan suyolcılık-ı mezkı1r ciheti babaları mütevef
fiyan-ı merkümanun mahlı1llerinden oğulları merkü
manun intikiilen uhdelerine tevcih buyurı larak ni
zam-ı müstahsenesi derciyle icab iden başka başka 
berat-ı alilerinün tastir ve i 'ta huyurulması babında. 

Fı 1 2  Şevval sene [ 1 2] 89 [ 1 3  Aralık 1 872] 

12-1/29b/2 Köprülü Mehmet Paşa Vakfı suyundan 
Manisalı Mehmed Paşa mahallesi Ayağı meydanda 
bululan canbaz ahırına bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın vefatı ile suyun mirasçıZara 
intikaline ve mirasçılar tarafından satıldığına dair. 

[Derkenar] Mezbı1re Ni ' meti Hanım'un uhdesine 
geçdökden sonra ba 'dehı1 Mısırlı Hayriyye 
Hanım'un ismine olarak inhası yazılacağı ve zabt 
pusulası dahi çekmecededür. 
Merbı1tan takdim-i plşgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Köprili 
Mehmed Paşa vakf-ı şerlfi ma-i lezlzinden Mağni
salı Mehmed Paşa mahallesinde aşağı meydanda 
yiğirmi dört numro ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab canbaz ahı1rı derı1nuna cari 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hacc 
Ahmed Nazif Ağa ibn-i Halil fevt olup ma-i mezkı1r 
kebir oğlı gayr-ı reşld es-Seyyid Mustafa Sadık Ağa 
ile kebire kerimesi Şerife Raife Ni 'metl Hanım'a 
ba'de' l-intikal gayr-ı reşid-i mezbı1run hisse-i 
şayi 'asım senedat müdirliği canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire 
mı1cebince alıara ferağa me' zı1n olan vasisi mezbı1re 
Şerlfe Raife Ni 'me tl Hanım bi ' 1 -vesaye hissesi 
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Kamil Efendi ibn-i Mehmed Sa'id'e ba'de ' l-ferağ ol 
dahi der'akab vasi-i mezbGre Şerife Raife Ni 'meti 
Hanım'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkGr defter-i 
vakf-ı şerifde mGma ileyha Şerife Raife Ni 'meti 
Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 3  Şevval sene [ 1 2]89 [ 14 Aralık 1 872] 

12-1/29b/3 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Sultan Ahmed yakınında Güngörmez mahahlesi 
Atmeydanı 'nda bulunan konağa bağlı yarım masu
ra suyun altıda iki hissesine mutasarrıf olan şahsın 
suyunu konak hissesiyle birlikte aynı yere bağlı 
olmak üzere sattığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahG hazretleri 
evkaf-ı şerifeleri ma-i lezizinden Sultan Ahmed 
kurbında Güngörmez mahallesinde Atmeydanı 'nda 
kain vakf-ı ahar musakkafatından bir bab konak 
derOnuna cari nısf masura ma-i leziz altı hisse 
i 'tibarıyla iki hissesine mutasarrıfe olan Emine Nesi
be Hanım bint-i Hacı Hasib Ağa cari oldığı konağ-ı 
mezkGr hissesiyle beraber hüsn-i rızasıyla senedat 
müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfGz olan bir kıt 'a musahhah müzekkire 
mGcebince hissedarı Mirliva sa'adetlü Adil [Paşa] 
hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile iki hisse ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı kadi
mine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde müşarun ileyh Adil Paşa hazretlerinün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 23 Şevval sene [ 1 2] 89 [24 Aralık 1 872] 

12-1/29b/4 Mihrişah Valide Sultan Vakfı sulundan 
Beyoğlu Şeykül Harem Hüseyin Ağa mahallesin
deki menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçı/ara intikaline 
ve mirasçılar tarafından aynı yere bağlı olmak üze
re satıldığına dair. 

Evkaf-ı hümayGn hazinesinden mazbGt merhGme ve 
mağfGrun leha Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
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hazretlerinün vakf-ı şerifi ma-i lezlzinden Beğoğ
lı 'nda Şeyhü' l-harem Hüseyin Ağa mahallesinde bir 
bab kargir menzile cari nısf masura ma-i tezize 
mutasarrıf olan Mekteb-i tıbbiyye eczacıbaşısı 
Françesko Faik Paşa'nun fevtiyle ma-i mezkı1r kebir 
oğullan Asakir-i şahane eczahanesi müdiri miralay 
izzetlü Corci Faik Beğ ve Şarlo ile keblre kızları 
Vircini ve Evanti (kesik) ve sağır oğlı Zenun ve 
sağ1re kızları Vitorya ve Ucune'ye ba'de' J- intikal 
sığar-ı mezbı1rı1n Zenun ve Vitorya ve Ucune'nün 
hisselerini ahara ferağa ba hüccet-i şer' iyye me' zıln 
olan vasileri Anite bint-i Begos ve kibar-ı mezbı1rıln 
Şarlo ve Vircini ve Evanti ve Lietare taraflarından 
dahi hisselerini ferağa vekaleti sabit ınılma ileyh 
Corci Faik Beğ bi ' l-vekale ve kendi hissesini bi ' l 
asale mahall-i kadimine cereyan itmek üzre Senedat 
odası 'ndan varid olup nezd-i acizide mahfGz olan bir 
kıt 'a musahhah müzekkire mılcebince Eşref Efendi 
bin Süleyman'a ba'de ' l-ferağ ınılma ileyh Eşref 
Efendi dahi rızasıyla ma-i mezkılrı mezbılre Anite 
bint-i Begos'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
eyledükden sonra mezbı1re Anite sığar-ı mezbılrılnun 
menzil mallarından istidane ve kabz eylediği dört 
yük kırk altı bin iki yüz (silik) guruşdan evkaf-ı 
saireden olan hane vesaire hisseleri rniyanında 
olarak ma-i mezkı1run (kesik) mezb0rı1n Zenun ve 
Vitorya ve Ucune'ye üç bin guruşa (kesik) kazaen 
zayi ' itmiş olduklarından ma-i mezkı1r (kesik) 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

12-1/30a/1 VaZide Sultan suyundan Beşiktaş Sinan 
Paşa mahallesi ve caddesindeki menzile bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu 
kendi rızasıyla kanunname hükümlerini kabul 
eden Fransız tebasından olan şahsa satlığına dair. 

[Merbıltan] takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahıl 
hazretlerinün [vali de-i] muhteremeleri merhılme ve 
mağfGrun leha Valide Sultan tabet seraha hazretleri 
ma-i lezizinden Beşiktaş'da Köyiçi mahallesinde 
evkaf-ı saıre musakkafatı ndan Sinan Paşa 
mahallesinde (kesik) caddesinde mahall-i kadimi 
olan doksan beş numrolı menzile cari nısf masura 
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ma-i lezize mutasarrıf olan Doğramacıbaşı Ortek 
Efendi veled-i Kalos mutasarrıf oldığı ma-i mezkı1rı 
rızasıyla senedat müdirliği canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan bir kıt 'a musahhah 
müzekkire mı1cebince kanunname-i hümayı1n 
alıkarnını kabUl ve imza iden Fransa devlet-i 
fehimesi tebe 'asından Sarraf Odef veled-i Mayrıh'a 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkı1r mahall-i mezkı1rede 
mahall-i kadimi olan doksan beş nurnro ile 
murakkam menzile kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerlfde mı1ma ileyh Odefün uhdesine 
kayd ila ahirihl. 

Fı 4 Zi ' l-ka 'de sene [ 1 2]89 [4 Ocak 1 873] 

12-1130a/2 Hasodabaşı Hasan Ağa Vakfı 'na ait 
Büsrev Paşa caddesindeki menzile bağlı bir 
masura suyun mutasarrıfı olan şahsın vefatı ile 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
menzil hisseleriyle birlikte satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Hass 
odabaşı Hasan Ağa vakfından Hace (kesik) mahal
lesinde Hüsrev Paşa caddesinde yiğirmi nurnroda 
murakkam bir bab menzil derı1nuna cari bir masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hacc Ebubekir Efendi 
ibn-i Hasan fevt olup kebir mahdumı Mehmed 
Cemal Efendi ve sulbi sağir oğlı Ahmed Cemll 
Efendi ve sulbiyye sağTre kızı Fatımatü' z-Zehra 
Hanım narnun üç nefere ba'de' l-intikal sağiran-ı 
mezburanun ba hüccet-i şer ' iyye vasileri Fatıma 
Melek Hanım bint-i el-Hacc Ahmed sağiranun 
hisselerini bi ' l-vesaye ve kebir-i muma ileyh 
Mehmed Cemal Efendi hissesini bi' 1-asale cari 
oldığı menzil-i mezkı1r ile beraber rızalarıyla senedat 
müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan bir kıt 'a  memhı1r müzekkire mı1cebince 
kuzatdan es-Seyyid el-Hacc All Rıza Efendi ibn-i 
Receb'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile bir masura ma-i leziz-i mezkur defter-i vakf
ı şerifde ber veeh-i muharrer mı1ma ileyh es-Seyyid 
el-Hacc All Rıza Efendi'nün uhdesine kayd ila 
ah iri hi. 

Fı 6 Zi ' l-ka'de sene [ 1 ] 289 [6 Ocak 1 873] 
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12-l/30a/3 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan Aksa
yar Alem Bey mahallesinde Sultan camii caddesin
deki menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın, menzil ile birlikte suyunu kendi rıza
sıyla sattığına dair. 

Ayasofya-i keblr vakfı ma-i lezlzinden Aksaray 'da 
Alem Beğ mahallesinde Sultan cami ' -i şerlfi 
caddesinde iki nurnro ile murakkam evkaf-ı saire 
musakkafatından bir bab menzil derlinuna cari nısf 
masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Abdullah Ağa 
ibn-i Abdullah menzil-i mezkı1rı hüsn-i rızasıyla 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizi
de mahfı1z olan memhur müzekkire mı1cebince 
devletlü ismetlü Pertevniyal Valide Sultan 
aliyyetü' ş-şan efendimüz hazretlerine kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyha Valide 
Sultan aliyyetü ' ş-şan hazretlerinün uhde-i aliyye-i 
ismet-penahilerine kayd ila ahirihl. 

Fl 2  Zi ' l-ka'de sene [ 1 2] 89 [2 Ocak 1 873] 

12-1/30a/4 Sultan II. Mahmud Han bendifazlasın
dan yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu kendi rızasıyla Beyoğlu Humbaracı 
yokusunda bulunan haneye bağlanmak üzere 
sattığına dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahı1 
hazretlerinün bend-i cedldi fazlasından bakT nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Errıln Efendi ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf oldığı ma-ı lezlz-i mezkurı hüsn-i 
rızasıyla Hariciyye nezaret-i celilesiyle sefareti 
canibinden varid olup bir kıt 'ası nezd-i acizlde 
mahfı1z olarak diğer bir kıt' ası merbutan takdim-i 
plşgah-ı asaraneleri kılınan tasdiknamesi mucebince 
Almanya devleti tebe 'asından ve devlet-i müşarun 
ileyhanun Der-sa' adet se fareti sertabibi Doktor 
Herman Mellk veled-i Yusuf Melik'e kat 'iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkı1r henüz bir mahalle cereyan itmeyüp 
açıkda bulınmış oldığından bu def'a Beğoğlı'nda 
Humbaracı yokuşında yetmiş dört nurnrolı hanesine 
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cereyfm itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh Doktor Herman Melik'ün uhdesine kayd ilii 
ahi ri hi. 

Fi 4 Zi ' l-ka 'de sene [ 1 2] 89 [4 Ocak 1 873] 

12-1130a/5 Fatih Sultan Mehmet eHan vakfı 
suyundan Atik Ali Paşa mahallesi Rureddin tekkesi 
sokağındaki menzile bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu menzil ile beraber 
satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han tabe serahı1 
hazretleri evkaf-ı celileleri ma-i lezizinden Atik Ali 
Paşa mahallesinde Nı1reddin tekyesi zakağında 
yiğirmi beş nurnralu bir bab menzil derlinuna cari 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Seyyid Lütfi 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Ataullah ma-i 
mezkı1rı derlinuna cari menzil ile beraber (kesik) 
bedel ile senedat müdirliği canibinden varid olup 
nezd-i acizide [mahfı1z olan] bir kıt 'a  mernhı1r 
müzekkire mı1cebince (kesik) 

12-1130b/1 Sultan II. Mahmut Han Vakfı suyndan 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu 
Beyoğlu Derviş sokağındaki menzile bağlı olmak 
üzere satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahı1 
hazretlerinün evkaf-ı celilelerinden nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Anite bint-i Mikel (kesik) 
tarafından Taksim suyolcılarından Hasan bin Hamza 
ve Yusuf bin Emin halifeler şehil.detleriyle ferağa 
vekili taksim-i mezkı1r bölükbaşısı Ali Ağa ibn-i 
Seyyid Mehmed bi' 1-ve kale Harici yy e nezaret-i 
celilesiyle sefareti canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan tasdiknamesi mı1cebince Fransa 
devleti tebe 'asından Madame Emme bint-i Mösyö 
Alyon'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r Beğoğlı'nda 
Derviş zakağında on dokuz ve yiğirmi bir nururolar 
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12-1130b/1 
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ile murakkam menzile kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyha Emme Hatun'un 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 14 Za sene [ 1 2]89 [ 1 4  Ocak 1 873] 

12-1/30b/2 Sultan Mustafa Han Vakfı suyundan 
inebey mahallesi Mirahor Mamamı caddesindeki 
menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın ölümüyle suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından aynı yere bağlı olmak üzere 
satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mustafa Han tabe serahu hazretleri 
evkaf-ı şerifesi ma-i Iezizinden inebeğ mahallesinde 
MirahOr harnmaını caddesinde yiğirmi beş numro ile 
murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
menzile cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
ebniye kalfalanndan Karabet veled-i Kirkor fevt 
olup menzil-i mezkur kebir ve kebire eviadları An
don ve sa 'adetlü Serkiz ve Agop beğler ile Hoce 
Kirkor ve Hoce Simon ve Barutcıbaşızade Simon 
Beğ'ün zevcesi Savgom ve Papasyan Artin zevcesi 
Safiki'ye ba'de' l-intikal evlad-ı mezburundan ancak 
Hoce Andon hissesini bi' l-asale ve Serkiz ve Agop 
ve Hoce Simon ve Savgom ve Sofiki taraflarından 
Bozanİt veled-i Nişan ve Serci oğlı Kirkor şeha
detleriyle ferağa vekili ınılma ileyh Andon Beğ bi ' l
vekale rızalarıyla senedat müdirliği canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfılz olan memhur bir kıt 'a 
müzekkire mucebince hissedar ve karındaşları Kir
kor Efendi'ye kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde Kirkor Efendi 'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 3  Za sene [ 1 2] 89 [ 1 3  Ocak 1 873] 

12-1/30b/3 Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı suyun
dan Davut Paşa mahallesi Cavuşzade sokağındaki 
hamama bağlı olan yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere 
kendi rızasıyla satlığına dair. 
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Merblitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han tabe serahli 
hazretleri evkaf-ı celileleri ma-i lezizincten Davlid 
Paşa mahallesinde Çavlişzade zokağında on dokuz 
numralu bir bab harnınarn derlinuna cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Tahire Hanım bint-i el
Hacc Hasan ma-i mezklirı hüsn-i rızasıyla senedat 
müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfüz olan memhlir müzekkire mlicebince Ali 
Behiç Beğ ibn-i Mehmed'e yedi bin beş yüz guruşa 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezklir mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mlima 
ileyh Ali Behiç Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 14 Za sene [ 1 2]89 [ 14 Ocak 1 873] 

12-1/30b/4 Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı 
suyundan Molla Gürani mahallesi Molla Gürani 
yokuşu caddesindeki konağa bağlı yarım masura 
suya eşit hissedar olarak mutasarrıf olan şahısların 
suyu konakla birlikte sattıklarına dair. 

Merblitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mehmed Han-ı Gazi tabe serahli 
hazretlerinün vakf-ı şerifi ma-i lezizinden Molla 
Gürani mahallesinde Molla Gürani yokuşı cadde
sinde dört numro ile murakkam evkaf-ı saire musak
kafatından bir bab konak derlinuna cari nısf masura 
ma-i lezize ber veeh-i münasafe mutasarrıfan olan 
Kadri Efendi ibn-i Ahmed ile zevcesi Fatıma Hliriye 
Hanım mutasarrıfan oldukları ma-i lezizi cari oldığı 
konağ-ı mezkur ile beraber rızalarıyla senedat 
müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfüz olan memhur bir kıt 'a  müzekkire mucebince 
Meclis-i vala a 'zasından merhum Salih Paşazade 
Hariciyye mektubi odası hulefasından rıf'atlü Mus
tafa Rıf'at Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmele
riyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur mec
ra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı  şerifde muma ileyh Mustafa Rıf'at Beğ'ün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 8  Za sene [ 1 2] 89 [ 1 8  Ocak 1 873] 
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12-1131a/1 Gazanfer Ağa Vakfı suyundan Kuruçeş
me caddesindeki sahilhaneye bağlı bir buçuk ma
sura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu konakla 
birlikte satlığına dair. 

[Merbütan] takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde mliharrer Gazanfer 
Ağa-yı Atık vakfı ma-i lezizinden [Kurı]çeşme'de ve 
caddesinde yetmiş üç ve yetmiş beş numrolar ile 
murakkam vakf-ı  mezbur ile evkaf-ı saıre 
musakkafatından [bir bab] sahilhane derlinuna cari 
bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
müteveffa Sellm Beğ halllesi La ' ! tab Hanım [bint-i] 
Abdullah tarafından Ebniye-i hassa anbarı müdiri 
izzetlü Osman Beğ ibn-i Ahmed ve Defterhane-i 
amire tahrirat odası [ketebesinden] Atıf Beğ ibn-i 
Recai Efendi ihbarlarıyla ferağa vekaleti sabit olan 
esbak Ceyb-i hümayun hazinedan es-Seyyid (kesik) 
Ağa ibn-i el-Hacc Mehmed ma-i mezkürı sahilhane-i 
mezkur ile beraber senedat müdirliği canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfllz olan memhur bir 
kıt 'a  müzekkire mucebince bi ' l-vekale fariğa-i 
müma ileyhanun biriideri mirınlran-ı kirarndan esbak 
Kastamanı mutasarrıfı sa'adetlü el-Hacc Hasan Ra
miz Paşa hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile bir buçuk masura ma-i lezlz-i 
mezkür mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyh el-Hacc 
Hasan Ramiz Paşa hazretlerinün uhdelerine kayd ila 
ahirihi. 

Fı 1 6  Kanun-ı sanı sene [ 1 2]88  [28 Ocak 18731 

12-1/31a/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Kalenderhane mahallesi Bozdoğan Kemeri cad
desindeki menzile bağlı suyun altıdabir hissesine 
mutasarnf olan şahsın suyunun altıdabir menzil 
hissesi ile birlikte satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahil hazretleri 
evkaf-ı celileleri ma-i lezizinden Kalenderhane 
mahallesinde Bozdoğan kemeri caddesinde üç 
numralu menzil derlinuna cari sümün hisse ma-i 
lezize mutasarrıfe olan sağTre Fatıma Hanım'un 
validesi ve hisse-i mezkuresini ahara ferağa ba 
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hüccet-i şer ' iyye vasisi Emine Hanım bint-i el-Hacc 
Hüseyin sümün hisse menzil-i mezkı1r ile beraber 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan memhı1r bir kıt'a müzekkire 
mucebince bi ' l-vesaye Bedestani es-Seyyid Mustafa 
Efendi ibn-i Hüseyin'e ba'de ' l-ferağ ol dahi der'akab 
üç rub ' hisseye mutasarrıfe olan mezbure Emine 
Hanım'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile sümün hisse ma-i leziz-i mezkur defter-i 
vakf-ı şerifde muma ileyha Emine Hanım'un 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 16 Kanun-ı sani sene [ 1 2]88  [28 Ocak 1 873] 

12-1131a/3 Sultan II. Mahmud Han Vakfı suyun
dan Kuruçeşme caddesindeki sahilhaneye bağlı ya
rım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu 
sahilhane ile birlikte sattığına dair. 

Merbı1tan takdim-i  pişgah-ı al:i-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahı1 
hazretleri evkaf-ı celileleri ma-ı tezizinden 
Kurıçeşme'de ve caddesinde yetmiş üç ve yetmiş beş 
numrolar ile murakkam evkaf-ı saire musakkafa
tından bir bab sahilhane derı1nuna cari nısf mıısura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan müteveffa Sel:im Beğ 
halilesi La' ltab Hanım bint-i Abdullah tarafından 
Ebniye-i hassa anbarı müdiri izzetlü Osman Beğ ibn
i Ahmed ve Defterhane-i amire tahrirat odası 
ketebesinden Atıf B eğ ibn-i Recai Efendi ih
barlarıyla ferağa vekaleti sabit olan esbak Ceyb-i 
hümayı1n hazinedan es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i el
Hacc Mehmed ma-i mezkı1rı sahilhane-i mezkı1r ile 
beraber senediit müdirliği dinibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan memhur bir kıt ' a  
müzekkire mucebince b i ' l-vekale fariğa-i muma 
ileyhanun biraderi mirrn:iran-ı kirarndan esbak 
Kastamanı mutasarrıfı sa 'adetlü el-Hacc Hasan Ra
miz Paşa hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde müşarun i leyh el-Hacc Hasan 
Ramiz Paşa hazretlerinün uhdesine kayd ila ahirih:i. 

Fı 1 6  Kanun-ı sani sene [ 1 2]88  [28 Ocak 1 873] 
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12-1/31a/4 Sultan Süleyman Han Vakfı Kırkçeşme 
suyundan Aksaray yakınında Alem Bey mahalle
sindeki konağa bağlı olan suya mutasarrif olan 
şahsın suyunu, aynı yere bağlı olmak üzere sattığı
na dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahil 
hazretlerinün evkaf-ı celileleri Kırkçeşme suyına 
mülhak katma sulardan ÜÇ çuvaldız ma-i lezlze 
mutasarrıfe olan Hadice Zlba Hanım bint-i Abdullah 
tarafından tebe 'adan Ahmed Ağa ibn-i Osman ve 
Hacı Ömer Ağa bin Osman şehadetleriyle ferağa 
vekili olan müma ileyha Hadice Ziba Hanım'un daire 
müdiri Ahmed Ağa bin Hüseyin bi' l-vekale cari 
aldığı konak ile beraber hüsn-i rızasıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfOz olan 
memhur bir kıt 'a ilm ü haber mucebince sa 'adetlü 
Raşid Efendi ibn-i Abdullah ile halllesi Fat ıma 
Perruha Hanım bint-i Abdullah'a ber veeh-i müna
safe kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
üç çuvaldız ma-i leziz-i mezkür mecra-yı kadimi 
olan Aksaray kurbında Alem Beğ mahallesinde iki 
nurnro ile murakkam konağa kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyhima 
Raşid Efendi ile mezbure Fatıma Perruha Hanım'un 
münasafeten uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 6  Kanun-ı sani sene [ 1 2]88  [28 Ocak 1 873] 
1 2/3 1 a/5 Ücretini Ayşe Hanım Vakfı ' ndan almak 
üzere suyolculuk hizmetine mutasarrıf olan şahsın 
ölümü ile hizmetin yine suyolcu esnafından olan 
oğullarına intikaline ve bu hususta berat 
düzenlenmesine dair hüküm. 
[Der kenar] Odacı Hamza Ağa'ya virilmişdür. 
Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt 'a tezkirede muharrer sadr-ı 
a 'zam-ı es bak merhum Yusuf Paşa'nun halilesi 
A.yişe Hanım'un vakfından almak üzre yevmi iki 
buçuk akçe vazife ile nısf hisse suyolcılık cihetine 
mutasarrıf olan Andriya veled-i Sava bundan akdem 
fevt olup cihet-i mezkür kebir oğulları Kosti ve 
Yani'ye intikal itmiş ve merkürnan suyolcı 
esnafından olup ve henüz hıdmet-i mezkurda 
istihdam olınmakda almış olduklarından ol vechile 
vazife-i mezkur ile cihet-i mezkür babaları müte
veffa-yı merkürnun mahlGlinden oğulları merkürnan 
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Kosti ve Yani'nün ber veeh-i münasafe uhdelerine 
tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle 
icab iden başka başka berat-ı alisin ün i ' ta VÜ ihsan 
buyurılınası babında ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-ernründür. 

Fi 29 Zi ' l-ka'de sene [ 1 2]89 [29 Ocak 1 873] 

12-1/31b/1 Hatice Sultan Vakfı suyundan Eyüp 
civarında Abdülvedud mahallesi ve caddesindeki 
nalbant dükkanı, nalbant hanı, ahır ve değirmene 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, dükkan, han ve değirmen/e birlikte aynı 
yere bağlı olmak üzere kendi rızasıyla satlığına 
dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer merhı1me ve 
mağfı1run leha Hadice Sultan tabet seraha hazretleri 
evkaf-ı şerifleri ma-i lezizinden Eyyı1b civarında 
Abdülvedı1d mahallesinde ve caddesinde vakı ' 
seksen yedi ve seksen dokuz ve doksan bir nurnrolar 
ile murakkam yine vakf-ı müşarun ileyha musak
kafalından na 'lband dükkanı ve na ' lband hanı ma 'a 
ahı1r ve değirman derı1nlarına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan İngiltere devlet-i fehimesi 
tebe 'asından Ceymsi Hayud nam bazergan mutasar
rıf oldığı dükkan ve han ve değirman ve ma-i 
mezkı1rı rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan mernhı1r müzekkire 
mı1cebince devlet-i müşarun ileyha tebe 'asından 
Aleksandırı Benun nam bazergana kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkı1r 
mecra-yı kadimine kema . kan cereyan i tmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde merküm Aleksandırı Benun'un 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 24 Za sene [ 1 2] 9 1  [3 Ocak 1 875] 

12-l/31b/2 Mihrişah Valide Sultan Vakfı suyundan 
Yeniköy Osman Reis mahallesinde Köybaşı 
caddesindeki sahilhaneye bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf oolan şahsın vefatıyla suyun mirasçıla
ra intikaline, mirasçılar tarafından sahilhane ile 
birlikte aynı yere bağlı olmak üzere satıldığına 
dair. 
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Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan vakfı ma-i 
tezizinden Yeniköy'de Osman Reis mahallesinde 
Köybaşı caddesinde iki yüz doksan üç numra ile 
murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir bab 
sahilhane derOnuna cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan es-Seyyid İbrahim Münib Efendi 
ibn-i Receb Fevzi vefat idüp on bir nefer eviadı 
Receb Fevzi ve Hayriyye Nısfet ve Fatıma Zafer ve 
Ayişe Ülfet ve Fatıma Adviyye hanımlar ile sağir 
eviadı Mustafa Neş' et ve Mehmed Emin ve Hüseyin 
Raşid ve Hasan Rüşdi ve mıdl'ce Seniha ve Sünbül 
Hanım'a ba'de ' l-intikal kable' t-tahrir eviad-ı mGma 
ileyhimden Sünbül Hanım bila veled müteveffiye 
olup ma-i mezkGr on bir hisse i 'tibarıyla bir hissesi 
mahlGl olarak ma'ada on hissesi evlad-ı mGma 
ileyhüm Receb Fevzi ve Hadi'ce Nısfet ve Fatıma 
Zafer ve Ayişe Ülfet ve Fatıma Adviyye hanımlar ile 
sığar-ı muma ileyhim Mustafa Neş 'et ve Mehmed 
Emin ve Hüseyin Raşid ve Hasan Rüşdi ve Hadi'ce 
Seniha'ya cari aldığı sahilhane ile beraber fi 20 
Muharrem sene [ 1 ]29 1 tarihiyle Evkaf muhasebesin
den vürud iden ilm ü haber üzerine Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan 
memhGr müzekkire mGcebince hisse-i münhalle ile 
beraber ber minval-i muharrer nısf masura ma-i 
leziz-i mezkGrun mecra-yı kadimi olan sahilhfmeye 
kema kan cereyan itmek üzre eviad-ı mGma 
ileyhimGnun defter-i vakf-ı müşarun ileyhada intika
len uhdelerine kayd ve ber mGceb-i nizam-ı müstah
sene (eksik) 

Fı 26 S sene [ 1 2] 9 1  [ 1 3  Nisan 1 874] 

12-1/3lb/3 İbrahim Paşa Vakfı suyundan Üsküdar 
Ayazma 'da bulunan sahilhaneye bağlı suya mu
tasarnf olan şahsın elindeki senet kazaen kaybol
duğundan, yeniden senet düzenlenerek verilmesine 
dair. 

Sahib-i arz-ı hal umera-yı askeriyye teka'üdlerinden 
sa 'adetlü el-Hacc Hüseyin Paşa'nun işbu istid 'ası 
meali Üsküdar'da Ayazma'da kain üç numro ile 
murakkam mutasarrıf oldığı bir bab sahilhaneye 
cereyan iden müteveffa İbrahim Paşa vakfından ba 
temessük mutasarrıf aldığı ma-i lezizizün senedi 
kazaen zayi ' olmış aldığından bahisle zayi 'den ve 
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müceddeden bir kıt ' a  temessük i ' tası ni yazından 
ibaret bulınmış ve Senedat idaresinden muhrec 
derkenara nazaran Harerneyn-İ muhteremeyn'e tabi ' 
sadr-ı esbak merhum İbrahim Efendi'nün Üsküdar'da 
kain çeşmeha ma-i lezlzinün Küçükçamlıca tahtına 
murur iden tarlka mülhak Ayazma'da vakı ' 
sahilhanesine cereyan itmek üzre beher şehr otuz 
akçe icare ile nısf masura ma-i lezlz müşarun ileyh 
Hüseyin Paşa'nun fi 3 Muharrem sene [ 1 ]263 
tarihiyle uhdesinde idüği derkenar-ı mezkfirdan 
müsteban almış ve mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahffiz olan ilm ü haber mikebince 
müşarun ileyh Hüseyin Paşa el-yevm ber-hayat olup 
ve ma-i mezkurun henüz sahilhane-i mezkfireye 
cereyan iderek mahzurdan salim idüği tahkikiit-ı 
vakı 'adan anlaşılmış olmağla bu takdirce meal-i 
istid'a [ve] derkenara nazaran müşarun ileyh İbra
him Paşa vakf-ı şerifi canibinden nizam-ı müstahse
nesi derciyle zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a te
messükinün i ' tası iktiza ider ol babda. 

Fi 26 S sene [ 1 2] 9 1  [ 1 3  Nisan 1 874] 

12-1132all Sultan Süleyman Han Vakfı Kırkçeşme 
suyundan Süleymaniye camii yakınında Saman
veren mahallesi yakınındaki menzile bağlı bir ma
sura suya eşit hissedar olan olan şahıslardan biri
nin ölümü ile hissesinin mirasçılar intikaline, 
suyun eski senetZere göre durumunun 
incelenmesine ve mirasçılar tarafından satıldığına 
dair. 

Merbfitan takdim kılınan bir kıt 'a  suretde muharrer 
olan ber veeh-i mülkiyyet bir masura ma-i lezize 
malik ve mutasarrıfan olan Hayriyye tüccarlarından 
Kazakcı el-Hacc Ali Ağa bin Abdullah ile mahdı1mı 
Hafız Mehmed Sa'id Efendi'nün ber veeh-i 
münasafe uhdelerinde iken mahallesi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffiz olan ilm ü haber 
mantukınca mfima ileyhimadan el-Hacc All Ağa 
vefat idüp ma-i mezkurda olan nısf masura ma-i 
mezkurda olan hisse-i şayi 'ası keblr mahdfimları 
Hafız Mehmed Sa 'id ve el-Hacc Ahmed Tahir 
efendiler ile halllesi Hacce Şerife Emine Hanım'a 
ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir muma ileyhimden 
mezbfire Şerife Emine Hanım dahi müteveffiye olup 
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ma-ı mezkGrda hisse-i şayi ' ası mahdfimları mGma 
ileyhima el-Hacc Hafız Mehmed Sa 'id ve el-Hacc 
Ahmed Tahir efendilere kezalik ba' de' 1-inhisar 
kable' t-tahrir ve mGma ileyh el-Hacc Hafız  Mehmed 
Sa'id Efendi dahi vefat idüp ma-i mezkfirda olan 
nısf masura hissesiyle beraber pederi mGma ileyh el
Hacc Ali Ağa ile validesi Şerife Emine Hanım'dan 
müntakıl erba'a hisse (silik) üç rub '  hissesi kebir 
mahdfimı es-Seyyid İsma 'll Rakım Efendi ile hali
lesi Şerife Fatıma Hanım'a su hakkında cari olan 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkGrun 
katması keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş 
aldığından erbab-ı vuküfdan bi' t-tahklk suret-i 
mezkfir natık oldığı üzre Havass-ı refi'a  kazasında 
Balioğlı kemeri kurbında kimesnenün mülk ve 
harimi olmayan mevzı '-ı halide hafr itdürdiği 
hacalardan tahsll ve kemer-i merkuma ilhak eylediği 
üç masura ma-i lezizden müfrez bir masura ma-i 
leziz katması mevcGd olup suyı dahi cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han tabe serahfi hazretlerinün 
Kırkçeşme suyı ana tarikına cereyan itmekde oldığı 
(silik) fakat ma-i mezkGr müşarun ileyh Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı tarikına mülhak 
katma sulardan olmak hasebiyle nizam-ı müstahse
nesine nazaran ma-i mezkfirun ba 'de ezin ferağ u 
intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibinden ru ' yet 
olmak lazım gelmeğle bu sGretde bir masura ma-i 
leziz-i mezkGr salifü ' l-beyan üç rub '  hissesi mGma 
ileyhima es-Seyyid İs ma 'll Rakım Efendi ile halilesi 
mezbfire Şerife Fatıma Hanım'un münasafeten bir 
rub '  hissesi dahi mGma ileyh el-Hacc Ahmed Tahir 
Efendi'nün uhdelerine kayd alınarak ve (silik) 
masuradan (silik) mecra-yı kadimi olan mahmiyye-i 
mezbGrda Süleymaniyye cami ' -i şerifi kurbın da 
Samanviren mahallesi kurbında vakı ' meslekden 
bi ' l-ifraz mahalle-i mezbGrede dokuz nururo ile 
murakkam menzile kema kan cereyan itmek üzre 
katmasınun bi' l-etraf mahalleri ve nizam-ı müstah
senesi derciyle müşarun ileyh Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün vakf-ı şerifi canibinden müceddeden 
i ' ta olmacak zahr-ı temessük bi' t-temhir defter-i aba 
kayd olmmak üzre temessük-i mezkGrun taraf-ı 
çakeriye irsaliyçün vakf-ı şerif tarafına işbu ilm ve 
i ' ta o lındı . 

Fı 3 Rebi 'u ' l -evvel sene [ 1 2] 9 1  [20 Nisan 1 874] 
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12-1132a/2 Sultan Süleyman Han suyoluna mülhak 
Şehzade yakınında Kalenderhane mahallesi Kova
cılar caddesindeki konağa bağlı iki masura suya 
mutasarnf olan şahısların suyu aynı yere bağlı 
olmak üzere satıldığı hususunda vakıf tarafından 
temessük düzenlenmesine dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt 'a  hüccetde muharrer nısf 
masura ma-i lezize ber veeh-i mülkiyyet Mısır 
tüccarlarından vekili esbak Hacı es-Seyyid 
Süleyman Ağa ibn-i el-Hacc Mustafa ile halllesi 
Şerife Zekiyye Hanım ibnet-i el-Hacc İbrahim'ün ber 
veeh-i münasafe uhdelerinde iken mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
ilm ü haber mficebince ma-i mezkfirda olan hisse-i 
şayi 'ası kebir mahdfimı MektGbi-i sadr-ı all 
serhalifes i sa' ade tl ü Hatemi Efendi ile b iraderi 
Ahmed Rıza Beğ ve halllesi mezbfire Şerife Zekiyye 
Hanım'a ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir mfima ileyhi
ma Ahmed Rıza Beğ ve validesi Şerife Zekiyye 
Hanım ber veeh-i muharrer malik ve mutasarrıf 
oldukları hisse-i şayi 'alarmı merbGtan takdim olınan 
sened mficebince hissedarları mfima ileyh Hatemi 
Efendi'ye bey ' u temllk iderek nizamma tevfikan 
lazım gelen vakf tarafından temessükinün i 'tası 
iltimas olınmış (kesik) su hakkında cari olan nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkfirun katması 
keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş aldığından 
erbab-ı  vukilfdan bi ' t-tahkik hüccet-i mezkGr natık 
oldığı üzre asrında Acem Ramiz Hasan Efendi 
hayatında Havass-ı refi'a kazasına muzafe Terkos 
nahiyesine tabi ' Derbend karyesine giden cactdeden 
Ortaçeşme nam mahallde Delibirader çeşmesi kur
bında kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzı '- ı  
hallde abar-ı müte 'addideden hafr ve tahte' l-arz 
!ağın u kanavat ile cem' u tahsil ve ol mevzı 'a karib 
Kapudan Paşa kethudası İbrahim Ağa'nun baş 
hacasma ve andan merhum ve mağfiret-nişan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı yolına bi izni ' l
mütevem ilhak ve idrac itdürdiği iki buçuk masura 
ma-i lezizün nısf masurası hakk-ı mecra alıkanılup 
ma'ada iki masura ma-i lezizden müfrez nısf masura 
ma-i lezizün katması mevcGd olup suyı dahi cennet
mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Halkalı 
suyı ana tarikına cereyan itmekde oldığı mezkfir 
erbab-ı vuküf bendeleri haber virmeleriyle bu 
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takdirce ma-i mezkGr müşarun ileyh Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı tarikına mülhak 
katma sulardan olmak hasebiyle nizam-ı müstah
senesine nazaran ma-i mezkGrun ba 'de ezin ferağ u 
intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibinden ru 'yet 
olmmak lazım gelmeğle bu sGretde nısf masura ma-i 
leziz-i mezkGrun nısf hissesi mGma ileyhima Ahmed 
Rıza Beğ ile validesi Şerife Zekiyye Hanım'un bey ' 
u şiralanndan mGma ileyh Hatemi Efendi'nün defter
i vakf-ı şerifde ferağ ve intikiHen uhdesine kayd 
olmarak mecra-yı kadimi olan Şehzade kurbında 
kain Kalenderhane mahallesinde Koğacılar cad
desinde yüz bir nurnro ile murakkam konağa kema 
kan cereyan i tmek üzre katmasınun bi ' 1-etraf mahal
leri ve nizam-ı müstahsenesi derciyle müşarun ileyh 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün vakf-ı şer!fi 
canibinden müceddeden i ' ta olmacak zahr-ı temes
sük bi ' t-ternhir defter-i aba kayd olmmak üzre 
temessük-i mezkı1run taraf-ı çakeriye irsaliyçün 
vakf-ı şerif tarafına işbu ilm ü haber i ' ta o lındı. 

Fı 5 B sene [ 1 2] 9 1  [ 1 7  Ağustos 1 874] 

12-1132bll Kazasker Hacı Ömer Efendi Vakfı 
suyundan Macuncu civarında Toptaşı Mahallesi 
Fenai Çeşmesi sokağındaki bahçeye bağlı bir 
masura suya mutasarrif olan şahsın vefatı ile 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
satıldığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Seretibba-i 
hassa ve kadiasker-i esbak el-Hacc Ömer Efendi'nün 
mahmiyye-i İstanbul'da Molla Gürani mahallesinde 
kain müceddeden bina vü ihya huyurdukları med
rese-i eellle ve mu ' allimhane-i cemile ve sebll ve 
hayrat-ı sairesi vakfı musakkafatından bir masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid Osman Nuri 
Beğefendi ibn-i es-Seyyid el-Hacc Hafız İbrahim 
Efendi bundan akdem vefat idüp sulbiyye kebire 
kerimesi Şerife Fatıma Hanım'a ba 'de' l-intikal 
kable' t-tahrir mGma ileyha Şerife Fatıma Hanım 
intikalen mutasarrıfe oldığı ma-i mezkı1n cari oldığı 
bostan ile beraber mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haber mGcebince 
bi ' z-zatiha hüsn-i rızasıyla Şamlı Yağlıkcızade Hacı 
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Hasan Efendi ibn-i İbrahim Efendi'ye ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfir mecdi-yı 
kadimi olan Ma 'cfincı civarında Tabtaşı mahallesin
de Fenai çeşmesi zakağında birinci nurnra ile murak
kam bağçe deronuna kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde mfima ileyh Hacı Hasan 
Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 2  Za sene [ 1 2]90 [2 Ocak 1 874] 

12-1/32b/2 Haremeyni Şerifeyn Vakfı 'na ait Daye 
Hatun mahallesi Kum Meydanı sokağındaki 
menzile bağlı iki çuvaldız suyun 1 çuvaldız hissesi
ne mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı 
olmak şartıyla menzil hissesiyle birlikte sattığına 
dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Haremey
nü' ş-şerifeyn vakfından Day e Hatfin mahallesinde 
Kum meydanı zakağında dokuz nurnroda murakkam 
bir bab menzil derfinuna cari iki çuvaldız ma-i 
lezizden bir çuvaldız hissesine mutasarrıfe olan Emi
ne Enise Hanım bint-i Ali cari aldığı menzil-i mez
kfir hissesiyle beraber rızasıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
mernhfir müzekkire mficebince Bahriyye kaimma
kamlarından izzetlü Veli Beğ'ün zevcesi Şerife 
Fatıma Hanım bint-i Mustafa'ya kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkfir mahall-i ahara ifraz ve icra alınmayup 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde mfima i leyha Şerife Fatıma 
Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 14 Za sene [ 1 2]90 [4 Ocak 1 874] 

12-1/32b/3 Şehit Mehmet Paşa Vakfı 'na ait Daye 
Hatun mahallesinde Demirkapı caddesindeki kon
ğa bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu aynı yere bağlı olmak üzere konakla 
birlikte sattığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Şehid 
Mehmed Paşa vakfından Daye Hatfin mahallesinde 
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Timürkapu caddesinde evkaf-ı saireden olan ma 'a  
müşternilat bir bab konağa cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Fatıma Mahinı1r Hanım 
ibnet-i Abdullah konak ve ma-i mezkı1rı Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan mernhı1r müzekkire mı1cebince Senedat-ı 
mezkı1r müdiri es-Seyyid Mehmed Sa 'id Beğefen
di'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı  şerifde ınılma 
ileyh Mehmed Sa 'id Beğ'ün uhdesine kay d ila 
ahirihi. 

Fı (silik) Za sene [ 12]90 [Ocak 1 874] 

12-1/32b/4 Hacı Ahmet Kethüda mahallesi Cerrah 
Paşa caddesinde bulunan konağa bağlı bir kuçuk 
masura suyun yarı hissesine mutasarnf olan 
şahsın vefatıyla su ve konaktaki hissesinin mirasçı
ya intikali hususunda temessük düzenlenmesine 
dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan üç kıt 'a  temessükde muharrer 
sadr-ı esbak el-Hacc Ahmed Paşa vakfından Cerrah 
Paşa kurbında el-Hacc Ahmed Kethuda mahallesin
de Cerrah Paşa caddesinde yetmiş dört numroda 
murakkam bir bab konak derı1nuna cari bir buçuk 
masura ma-i lezizün nısf hissesine mutasarrıf olan 
Ahmed Nuri Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed fevt olup 
mutasarrıf aldığı konak-ı mezkı1r hissesiyle beraber 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan memhı1r müzekkire mı1cebince kebire 
kerimesi Ayişe Sıdika Hanım'a adiyyen intikal itmiş 
olmasıyla ol vechile nısf hisse ma-i leziz-i mezkı1r 
konağ-ı mezkı1r temessükatları derı1nında münderic 
bulınrnış aldığından nizarn ve emsaline tevfikan 
temessük-i mezkı1rdan bi ' l-ifraz kaydı balasıyla 
temessük-i mezkı1ra tahşiyye olmmak ve ber ınıleeb
i nizam-ı müstahsene taraf-ı çakeriden zahr-ı 
temessük bi ' t-ternhir defter-i aba kayd olmmak üzre 
temessük-i mezkı1run taraf-ı aciziye irsaliyçün vakf-ı 
şerif tarafına işbu ilm ü haber i ' ta alındı . 

Fı 1 7  Za sene [ 1 2]90 [7 Ocak 1 874] 
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12-1/33a/l Sofular mahallesi Ragıp Bey 
sokağındaki konağa bağlı dört masura suya mu
tasarnf olan şahsın vefatı ile suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafındanaynı yere bağlı 
olmak üzere konakla birlikte satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Safiler'de 
Şeyh Alaeddin vakfından vakf-ı aharla mahlı1t 
Safiler mahallesinde Ragıb Beğ zakağında altı 
numra ile murakkam bir bab konak derı1nuna cari 
dört masura ma-i lezize mutasarrıf olan Kurena-yı 
hazret-i şehriyari-i esbak Mehmed Ragıb Beğ ibn-i 
Hacı Mehmed Emin vefatıyla sulbiyye kebire 
kerimesi Fatıma Sa 'ide Hanım ve sağir oğlı Abdül
kadir Beğ'e ba'de' l-intikal sağTr-i mezbı1run ba hüc
cet-i şer' iyye vasiyyesi ve validesi Emine Petris 
Hanım ibn-i Abdullah bi ' l-vesaye ve kebire-i ınılma 
ileyha tarafından Safiler mahallesi imaını Ali Fevzi 
Efendi bin Hasan ve Kapuçı1kadan el-Hacc İsma'il 
Efendi ibn-i Yusuf şehadetleriyle ferağa vekili 
tebe 'adan el-Hacc Mehmed Faik bin Abdullah bi ' l 
vekale Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan mernhı1r müzekkire mı1cebince 
Tanzimat-ı askeri a 'za-yı kiramından devletlü Ali 
Rıza Paşa hazretlerinün harem-i muhteremeleri 
Hamide Hanım bint-i Ali Beğ'e ve nısf-ı ahar 
rniyanında olarak ma-i mezkı1rı cari oldığı konağ-ı 
mezkı1r ile beraber vakf-ı ahar rniyanında olarak elli 
bin guruşa kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyha Hamide Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 7  Za sene [ 1 2] 90 [7 Ocak 1 874] 

12-1133a/2 Sofular mahallesi Ragıp Bey sokağın
daki konağa bağlı bir buçuk masura suya muta
sarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıya intika
line dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Bezm-i alem 
vakfından vakf-ı aharla mahlı1t Safiler mahallesinde 
Ragıb Beğ zakağında altı numro ile murakkam bir 
bab konak derı1nuna cari bir buçuk masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Kurena-yı hazret-i şehriyari-i 
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esbak Mehmed Ragıb Beğ ibn-i Hacı Mehmed Emin 
Efendi'nün vefatıyla veeh-i meşrilh üzre olup milmil 
ileyha Hamide Hanım'un uhdesine olacağı . 

Fı 1 7  Za sene [ 12]90 [7 Ocak 1 874] 

12-1/33a/3 Hacı Bayram Raftani mahallesi Cerrah 
Paşa caddesindeki konağın yarım hissesine ve bu 
konağa bağlı Cevgani Halil Ağa Vakfı suyundan 
yarım masura suyun yarı hissesine mutasarrıf olan 
şahsın suyusu, aynı yere bağlı olmak üzere eşine 
satlığına dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Hacı 
Bayram Haftani mahallesinde Cerrah Paşa 
caddesinde elli nurnrolu evkaf-ı saireden ma'a  bağçe 
bir bab konağun nısf hissesiyle derilnuna cari 
Cevgani Halil Ağa vakfından nısf masura ma-i 
lezizün nısf hissesine mutasarrıf olan ferikan-ı 
kirarndan Moravi sa'adetlü Mehmed Paşa hazretleri 
hisse-i ma-i mezkilrı rızasıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfilz olan 
mernhilr müzekkire mCicebince zevcesi iffetlü Emine 
Hanım bint-i Ömer'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile hisse-i ma-i leziz-i mezkCir 
mahall-i ahara ifraz ve icra alınmayup mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mCima ileyha Emine Hanım'un uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 1 8  Za sene [ 1 2]90 [8 Ocak 1 874] 

12-1133a/4 Fatih Sultan Mehmed Vakfı suyundan 
Efdalzade mahallesi Nişancı Paşa caddesindeki 
konağa bağlı üç çuvaldız suyun dörtte üç hissesine 
mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara 
intilakine, mirasçılar tarafından aynı yere bağlı 
olmak üzere kendi rızalarıyla satıldığına dair. 

MerbCitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han tabe serahCi 
hazretleri evkaf-ı şerifeleri ma-i lezizinden Efdal
zade mahallesinde Nişancı Paşa caddesinde altmış 
nurnralu evkaf-ı saire musakkafatından bir bab 
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konak derlinuna diri üç çuvaldız ma-i lezizün üç 
hissesi Osman Efendi ibn-i Ya'küb'un ve bir hissesi 
zevcesi Emine Hanım ibnet-i el-Hacc Osman'un 
tasarruflarında iken müma i leyh Osman Efendi fevt 
olup hisse-i mezküresi kebire kerimeleri Refi'a ve 
Naciye hanımiara ba'de' l-intikal mezbürtan Refi'a 
ve Naciye hanımlar ile mezbüre Emine Hanım 
konağ-ı mezkürda olan hisselerini rızalarıyla 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfüz olan mernhür müzekkire mücebince Bab-ı 
hazret-i fetva-penahi mahfel-i şer'iyyat başkatibi es
Seyyid Mehmed Arif Efendi ibn-i Sun 'ullah Efen
di'ye ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkür mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müma ileyh es
Seyyid Mehmed Arif Efendi'nün uhdesine kayd ila 
ah iri hi. 

Fi 1 9  Za sene [ 1 2]90 [9 Ocak 1 874] 

12-1/33b/l Sultan Süleyman Han Vakfı Kırkçeşme 
suyundan Nahlbend mahallesi Şifa hamarnı cadde
sindeki arsaya bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunu, aynı yere bağlı olmak üzere 
arsa ile birlikte sattıklarına dair. 

[Derkenar] Şefdalİ çeşmesi sakalarından Mehmed'e 
virilrnişdür. 
Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı 
müsteşarileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahü 
hazretlerinün Kırkçeşme ma-i lezizinden Nahlbend 
mahallesinde Şifa harnmaını caddesinde on nurnro 
ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir 
kıt 'a  arsa derlinuna cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan sa ' adetlü Adil Paşa tarafından sabık 
köşk müdiri İsma'il Efendi ibn-i Aziz ve Maliyye 
ketebesinden Hüsni Efendi ibn-i Mehmed 
ihbarlarıyla vekili mahalle-i mezbür imaını Mehmed 
Arif Efendi ibn-i Mustafa ma-i mezkürı arsa-i 
mezkür ile beraber bi' 1-ve kale senedat müdirliği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfüz olan 
mernhür müzekkire mücebince De'avi nazırı esbak 
merhum Ömer Cemal Efendi halilesi Şefika Hanım 
bint-i Süleyman ile mahdümı es-Seyyid Mehmed 
Salim Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
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vechile ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfima 
ileyha Şefika Hanım ile mfima ileyh es-Seyyid 
Mehmed Salim Beğ'ün münasafeten uhdelerine kayd 
ila ahirihi. 

Fı 1 5  C sene [ 1 2]89 [ 1 9  Ağustos 1 872] 

12-1/33b/2 Mirgün köyü Mirgün caddesinde 
bulunan sahilhaneye bağlı iki masura bir çuvaldız 
suyun yarı hissesine mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, aynı yere bağlı olmak ve yarım çuvaldızı 
kendisinde kalmak üzere sattığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı  ali-i cenab-ı 
müsteşarileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Abdülharnid Han tabe serahfi 
hazretlerinün vakf-ı şerifi musakkafatından Mirgün 
karyesinde Mirgün caddesinde kain yiğirmi altı 
numro ile murakkam bir bab sahilhane derOnuna cari 
iki masura bir çuvaldız ma-i lezizün nısfı olan bir 
masura yarım çuvaldızına mutasamf olan sa'adetlü 
Ali Şevket Paşa bin Hüseyin Paşa ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf aldığı bir masura yarım çuval
dız ma-i lezizün mahall-i alıara ifraz ve icra alınma
yup mahall-i kadimine cereyan itmek üzre yarım 
çuvaldızı uhdesinde bi' l-ibka ma 'ada bir masurası 
temessük-i mezkürdan bi ' l-ifraz yarım masurasını 
hüsn-i rızasıyla mahall-i mezkürda Kon caddesinde 
otuz üç numro ile murakkam hanesine cereyan itmek 
üzre Hazinedar İsma 'il Ağa ibn-i AbdulHlh'a ve 
yarım masurasını kezalik mahall-i kadimine cereyan 
itmek üzre damadı Rasim Efendi ile kerimesi Zelıra 
Hanım'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı şerifde 
(silik) uhdelerine kayd ve ifrazını havi kaydı 
balasıyla temessük-i mezkfire tahşiyye alınarak yine 
vakf-ı müşarun ileyh canibinden müceddeden i 'ta 
olmacak temessükatun zahrı bi' t-temhir defter-i aba 
kayd olmmak üzre temessükat-ı mezkfirenün taraf-ı 
çakeriye irsaliyçün işbu ilm ü haber i ' ta o lındı . 

Fı 23 Reces sene [ 1 2]89 ve Fı 1 4  Eylül sene [ 1 2]88  
[26 Eylül 1 872] 
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12-1/33b/3 Mihrişah Valdi Sultan Vakfı suyundan 
Humbarakane kışiası yakınındaki sahilhaney bağlı 
suyun senedi kazaen kaybolduğundan, kayıt/ann 
incelenerek yeniden senet verilmesine dair hüküm. 

Sahib-i arz-ı hal izzetlü Ahmed Bahaeddin Beğ'ün 
işbu istid 'ası meali merhfime ve mağfGrün leha 
Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
Humbarahane-i amire kışla-i hümayGnı derfinında 
vakı ' cami '-i şerif ve hayrat-ı sairesi suyundan 
fi?.ahall-i mezbGrda mutasarrıf aldığı sahilhanede ma
i lezizün yedinde bulınan temessüki kazaen zayi ' 
aldığından bahsle kaydınun ihracıyla zayi 'den diğer 
bir kıt 'a temessükinün i ' tası ni yazından ibaret 
bulınmış ve ihrac alınan derkenara nazaran müşarun 
ileyha Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün evkaf-ı 
şerifeleri ma-i lezizinden şehriyye altmış akçe icare-i 
müeccele ile nısf masura ma-i leziz fi 25 R sene 
[ 1 ]255 tarihiyle mfima ileyh Ahmed Bahaeddin Beğ 
ma-i mezkfirun mutasarrıfı olup müsteban almış 
olmağla bu sGretde ma-i mezkfirun keyfiyyeti erbab
ı vuküfdan tahkik olındukda meslekinde olmayup 
sahilhane-i mezkGreye cereyanı tahakkuk ve İstihbar 
kılınarak ve meslekinde te be 'i yy eti mevcGd ve 
cereyanı mesbGt olarak malızOrdan salim idüği 
mü beyyen ber mficeb-i istid 'a vakf-ı müşarun ileyha 
canibinden zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a 
temessükinün tastir ve i 'tası iktiza ider ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-1/33b/4 Mihrişah Valdi Sultan Vakfı suyundan 
Humbarakane kışiası yakınındaki sahilhaney bağlı 
suyun senedi kazaen kaybolduğundan, kayıtların 
incelenerek yeniden senet verilmesine dair. 

Sahib-i arz-ı hal izzetlü Ahmed Bahaeddin Beğ'ün 
işbu istid 'ası meali merhGme ve mağfGrün leha 
Mihrişah Valide S ultan tabet seraha hazretlerinün 
Humbarahane-i amire kışla-i hümayGnı derGnında 
vakı ' inşa-kerdeleri olan cami ' -i şerif ve hayrat-ı 
sairesi suyundan mahall-i mezkfirda mutasarrıf 
aldığı bir bab sahilhanesine cari ma'lfimu' l-mikdar 
ma-i lezizün yedinde olan temessüki kazaen zayi ' 
almış aldığından bahsle kaydınun ihracıyla zayi 'den 
ve müceddeden bir kıt 'a temessükinün i ' tası 
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niyazından ibaret bulınmış ve ihrac olınan derkenara 
nazaran müşarun ileyha Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri ma-ı lezizinden 
şehriyye altmış akçe icare-i müeccele ile nısf masura 
ma-i leziz fi 25 R sene [ 1 ]255 tarihiyle ınılma ileyh 
Ahmed Bahaeddin Beğ ibn-i Mehmed Arifün el
yevm uhdesinde oldığı derkenar-ı mezkılrdan 
müsteban olmış olmağla bu sılretde ma-i mezkılrun 
keyfiyyeti erbab-ı vuküfdan tahkik olındukda 
meslekinde tebe ' iyyeti mevcfid olarak mir-i ınılma 
ileyhün sahilhanesine cereyan eylediği müsteban 
olmağla bu takdirce ma-i mezkılrun mahzfirdan 
salim oldığı tebeyyün itmiş idüğinden (silik) vakf-ı 
müşarun ileyha canibinden zayi 'den ve müceddeden 
bir kıt 'a temessükinün tastir ve i ' tası . 

Fi 2 1  R sene [ 1 2]89 [27 Haziran 1 872] 

12-1!34all Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Fndıklı Molla Çelebi mahellesi Dolmabahçe 
caddesindeki sahilhaneye bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun ve sahil
hanenin mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafın
dan satıldığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i [cenab-ı] müste
şarileri kılınan temessükde muharrer merhılme ve 
magffirun leha Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretleri evkaf-ı şerifeleri ma-ı lezizinden 
Fındıklı'da Molla Çelebi mahallesinde Dolmabağçe 
caddesinde yüz on numro ile murakkam bir bab 
sahilhane derlinuna cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Serkurena-yı hazret-i şehriyari-i 
esbak All Beğ ibn-i Hasan Beğ'ün vefatı vukü 'ıyla 
sahilhane ve ma-i mezkfir kebir ve kebire eviadları 
es-Seyyid Mehmed Nahid Beğ ve Şerife Fatıma 
Htika ve Şerife Cemile Rukıyye ve Şerife Sa 'ide 
hanımlar ile sağir mahdılmı Mehmed Ziyaeddin 
Beğ'e uhmasen ba'de ' l-intikal sağir-i mfima ileyhün 
hisse-i şayi ' asım ahara ferağa ba hüccet-i şer' iyye 
me' zıln olan vasisi ve validesi Atıyye Ba' ise Hanım 
bint-i Abdülkadir bi' l-vesaye Ahmed Rıza Ağa ibn-i 
Osman'a ba'de' l-ferağ mezbılr Ahmed Rıza ile 
evlad-ı kibar-ı ınılma ileyhüm her birerleri hisse-i 
şayi 'alarmı rızalarıyla senedat müdirliği canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffiz olan memhfir 
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müzekkire mı1cebince vasi-i mı1ma ileyha Atıyye 
Ba ' ise Hanım'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
eyledükden sonra mı1ma ileyha Atıyye Ba 'ise Hanım 
dahi mutasarrıfe oldığı sahilhane ve ma-i mezkı1rı iki 
yük bin altı yüz doksan dört guruş bedel-i makbOz 
mukabelesinde sağir-i mı1ma ileyh Mehmed Ziya
eddin Beğ'e vefaen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec
hile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mı1ma ileyh Mehmed Ziyaeddin 
Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 23 C sene [ 1 2]89  ve Fı 1 5  Ağustos sene [ 1 2]88  
[27 Ağustos 1 872] 

12-l/34a/2 Kanlıca köyü Anadolu Hisarı caddesin
deki sahilhaneye bağlı yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın suyunu ve sahilhaneyi kendi 
nzasıyla satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer Sipahller ağası el
Hacc Mehmed Emin Ağa vakfından Kanlıca kar
yesinde Anadolıhisan caddesinde seksen numro ile 
murakkam Şah Hoban Hatı1n vakfından olan bir bab 
sahilhaneye cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Kapuçı1kadarı Osman Safder Efendi ibn-i 
Hüseyin mutasarrıf o ldığı ma 'a müştemilat sahilhane 
ve ma-i leziz-i mezkı1rı rızasıyla senedat müdirliği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
mernhı1r müzekkire mı1cebince Mehmed Muhlis 
Efendi validesi Ayişe Sıdika Hanım bint-i Şakir'e 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde mı1ma 
ileyha Ayişe Sıdika Hanım'un uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

Fı 23 Ağustos sene [ 1 2]88  [4 Eylül 1 872] 

12-l/34a/3 Üsküdar Paşa Limanı caddesindeki 
sahilhaneye ve arsasına bağlı iki masura suya mu
tasarnf olan şahsın bir masura suyunu sahilhane 
ile birlikte satlığına dair. 
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Merbôtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer merhCıme İsmihan 
Kaya Sultan vakfından medine-i Üsküdar'da Paşa 
limanı caddesinde yüz yiğirmi numro ile murakkam 
bir bab sahilhane arsası ile derCınuna cari iki masura 
ma-i lezize mutasarrıfan olan All Şefik Beğ ile 
Rabi 'a Adviyye Hanım ibnan-ı Mehmed Şevki 
Efendi ber veeh-i muharrer iki masura ma-i lezizün 
bir masurasını sahilhane-i mezkCır arsasıyla beraber 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfôz olan mernhôr müzekkire mCıcebince 
Yaver-i hazret-i şehriyari sa'adetlü Mehmed Emin 
Paşa hazretleri ibn-i el-Hacc Ahmed ile halllesi 
Ayişe Sıdika Hanım ibnet-i Mustafa'ya kat 'iyyen 
ferağ ve ma 'ada bir masura ma-i lezize dahi ancak 
mCıma ileyh Şefik Beğ nısf masura hissedarı mCıma 
ileyha Rabi 'a Adviyye Hanım'a kezalik kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechi le iki masura 
ma-i leziz-i mezkôrun bir masurası müşarun ileyh 
Mehmed Emin Paşa hazretleriyle halllesi mCıma 
ileyha Ayişe Sıdika Hanım'un ve yarım masurası 
hissesine ilhaken môma ileyha Rabi 'a Adviyye 
Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd. 

Fı 1 8  Receb sene [ 1 2] 89 [2 1 Eylül 1 872] 

12-1!34a/4 Sultan Abdülhamid Han Vakfı suyun
dan Çengelköyü mahallesi ve caddesinde bulunan 
menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatı ile suuynun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılardan birinin hissesini menzil hissesiyle 
birlikte diğer mirasçıya satlığına dair. 

Merbôtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşarlle
ri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan Sultan 
Abdülhamid Han tabe seralıCı evkaf-ı eellleleri ma-i 
tezizinden Çengal karyesinde ve caddesinde vakı ' 
yüz yetmiş üç numro ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab menzil deronuna cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Züleyha Hanım 
bint-i Abdülhadi müteveffiye olup ma-i mezkCır 
kebir mahdCırnı sa'adetlü Ahmed Fahri Beğ ve 
kebire kerimeleri Şerife Ayişe Sıdika ve Şerife 
Hafize (silik) eslasen ba'de ' l-intikal eviad-ı mCıma 
ileyhimden Şerife Hafize Ülker Hanım sülüs hi ssesi 
tarafından karye-i mezbCıre cami '-i şerifi hatibi 
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Süleymfm Efendi ibn-i Abdullah ve yine karye-i 
mezbOre ahalisinden Hüseyin Hüsni Beğ ihbarlarıyla 
ahara ferağa vekili olan pederi Mehmed Emin 
Efendi bi ' l-vekale senedat müdirliği canibinden va
rid olup nezd-i acizide mahffiz olan memhOr müzek
kire mOcebince hisse-i mezkOrı derOnuna cari menzil 
hissesiyle beraber hissedar ve karındaşı mOma ileyh 
[Ahmed Fahri Beğ'e] kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile sülüs hisse ma-i leziz-i mezkOr 
(kesik) 

12-1134b/1 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beyoğlu Cedde-i kebir'deki arsaya bağlı yanm 
masura suya mutasarrıf olan şahsın ölümüyle 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafından 
yarı hissesinin aynı yere bağlı olmak üzere 
satıldığına dair. 

MerbOtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer merhOme ve 
mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün 
vakf-ı şerifi ma-i lezizinden Beğoğlı 'nda Cadde-i 
kebir'de muhterik arsa derOnuna cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Barutcıbaşı Boğos Beğ 
zevcesi Maryem bint-i Ohannes müteveffiye olup 
ma-i mezkOr Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfOz olan bir kıt 'a  müzekkire 
mOcebince dokuz nefer eviadları izzetlü Arakil ve 
Simon ve Mardiros ve Ohannes ve Mıgırdıc ve 
Agop beğler ile Nartohi ve Meftaini ve Nevnik 
hanırnlara ba 'de' l-intikal eviad-ı mOma il ey himden 
Meftaini ve Nevnik hisse-i müntakilelerini mOma 
ileyhim Arakil ve S imon ve Mardirus ve Ohannes ve 
Mıgırdıc ve Agop beğler ile Nartohi Hanım'a 
ba 'de ' l-ferağ mOma ileyhimden Arakil ve Simon ve 
Mardirus ve Agop beğler hisse-i müntakilelerinün 
nısfını uhdelerinde bi' l -ibka ve nısf-ı diğerini bi ' l
asale ve Ohannes Beğ tarafından Lütfi Efendi ibn-i 
Ömer ve Yazıcı Kiğork Efendi ibn-i Kirkor 
ihbarlarıyla ferağa vekili mOma ileyh Simon Beğ 
hisse-i şayi 'asınun nısfını uhdesinde bi ' 1-ibka nı sf-ı 
diğerini bi' l-vekale ve Nartohi Hanım tarafından 
dahi kezalik nı sf hissesini uhdesinde bi ' 1-ibka nı sf-ı 
diğerini ba ferman-ı ali el-Hacc Hüseyin Ali Efendi 
bi' l-vekale hissedar ve karındaşları mOma ileyh 
Mıgırdıc Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
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itmeleriyle ol vechile hisse-i ma-i leziz-i mezkur 
mahall-i ahara ifraz ve icra alınmamak ve mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde ber minval-i muharrer ferağ u intikiHen 
eviad-ı ınılma ileyhimunun uhdelerine. 

Fl 24 Ra sene [ 1 2]89 [ 1  Haziran 1 872] 

12-1/34b/2 Tophane Sakabaşı mahallesi Defterdar 
ceddesindeki arsaya bağlı yarım masura suyun 
dörttebir hissesine mutasarrıf olan şahsın hissesini 
aynı yere bağlı olmak üzere arsasıyla birlikte sat
tığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşa
rileri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahı1 hazretleri 
evkaf-ı şerifelerinden Tophane'de Sakabaşı 
mahallesinde Defterdar caddesinde otuz dört numra 
ile murakkam bir kıt 'a  arsa derununa cari nısf 
masura ma-i lezizün rub '  hissesine mutasarrıfe 
Besime Hanım ibnet-i Mehmed Ragıb tarafından ba 
hüccet-i şer ' iyye ferağa vekili Divan-ı ahkam-ı 
adliyye mümeyyizanından nf'atlu İsma 'il Hakkı Beğ 
bi ' l-vekale hisse-i ma-i mezkı1rı derununa cari 
arsasıyla beraber senedat müdirliği canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan memhur müzekkire 
mı1cebince hissedarı Ma 'rı1zat-ı rikab me' m un es
Seyyid Abdülhamid Efendi ibn-i el-Hacc Ali'ye 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile hisse
i ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyh es-Seyyid Abdülhamid Efendi'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 24 Ra sene [ 1 2] 89 [ 1  Haziran 1 872] 

12-1134b/3 Sultan Bayezid Han Vakfı suyundan 
Şeyh Resmi mahmud Efendi mahallesi Kadıçeş
mesi caddesindeki menzile bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı 
olmak üzere menzille birlikte kendi rızasıyla sattı
ğına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahfi hazretlerinün 
evkaf-ı şerifi ma-i lezizinden Şeyh Resmi Mahmud 
Efendi mahallesinde Kadiçeşmesi caddesinde 
yiğirmi numrolu vakf-ı ahar musakkafatından bir 
bab menzil derlinuna cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan sabık Edirne müfettişi müderrisin-i 
kirarndan mekremetlü el-Hacc Mehmed Fevzi Efen
di ibn-i el-Hacc Ahmed ma-i mezkfirı cari aldığı 
menzil-i mezkfir ile beraber hüsn-i rızasıyla senedat 
müdirliği canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan memhfir müzekkire mficebince Bab-ı 
all dahiliyye kalemi serhallfesi izzetlü el-Hacc 
Hakkı Efendi ibn-i el-Hacc Hüseyin Efendi'ye 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfima 
ileyh el-Hacc Hakkı Efendi'nün uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

Fı 2 R sene [ 1 2]89 ve Fı 27 Mayıs sene [ 1 2]88 [8 
Haziran 1 872] 

12-1135a/1 Sultan Süleyman Vakfı Kırkçeşme su
yundan Sultan Selim yakınında Çeraği Hamza 
mahallesi ve caddesindeki menzile bağlı yarım ma
sura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu menzil ile 
birlikte sattığına, satın alan kişinin vefatıyla suyun 
mirasçıZara intikaline, bu hususa ilişkin olarak 
vakıf tarafından senet düzenlenmesine dair 
hüküm. 

Sahibe-i arz-ı hal Şerife Ayişe Ra'na Hanım bint-i 
Şerif Mehmed'ün işbu istid 'ası  meali Sultan Selim 
kurbında Çeraği Hamza mahallesinde ve caddesinde 
yiğirmi ikinci numro ile murakkam mutasarrıfe 
aldığı menzile el-an cari olan nısf masura ma-i 
lezize merbfit bir kıt 'a sfiret mficebince mutasarrıf 
olan Çavfişlar emini esbak Giridi İbrahim Ağa ma-i 
mezkfirı bundan akdem derlinuna cari menzil ile 
beraber validesi Şerife Ayişe Hanım'a bey ' iderek 
suret-i mezkfirı dahi yedine teslim itmiş ve ba'dehfi 
validesi Ayişe Hanım dahi müteveffiye olup ma-i 
mezkfir kendülerine ırsen mönhasıra aldığından 
bahisle nizarnı na tevfikan icab iden senedin ün i 'tası 
niyazından ibaret bulınmış ve ma-i mezkfir fi 23 S 
sene [ 1 ]239 tarihiyle Giridi İbrahim Ağa ibn-i 
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Ali'nün el-yevm uhdesinde ancak su hakkında cari 
olan nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkı1run 
katması keyfiyyetinün tahkTkT lazım gelmiş 
aldığından erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkTk suret-i 
mezkür natık aldığı üzre asrında vezir-i a 'zam 
İbrahim Paşazade Süleyman Beğ Havass-ı refi'a  
kazasına tabi ' Ayvad nam karye kurbında Bakrac
dere nam mevzı 'da kimesnenün mülk ve harimi 
olmayan mevzı ' -ı halide kendi malıyla hafr itdirdiği 
abar-ı müteferrikadan hasıl ve tahte' l-arz lağm ü 
kanavat ile muharrer olarak bi izni ' l-mütevelli 
Kırkçeşme suyı lağmına mülhak hakk-ı mecrasından 
ma 'ada malik o ldığı sekiz masura ma-i lezizden 
müfrez nısf masura ma-i lezizün katması mevcı1d 
olup suyı dahi cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeş
me suyı ana tarikına cereyan itmekde aldığını mez
kı1r erbab-ı vuküf haber virmeleriyle bu takdirce ma
i mezkı1run mahzürdan salim aldığı tebeyyün itmiş 
ise de fakat ma-i mezkı1r müşarun ileyh Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı tarikına mülhak 
katma sulardan olmak hasebiyle nızam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkı1run ba 'de ezin 
ferağ u intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibinden 
ru'yet olmmak lazım gelmeğle bu sı1retde nısf 
masura ma-i leziz-i mezkGrun nısf hissesine malik 
ve mutasarrıf olan mGma ileyha Şerife Fatıma 
Hanım ber veeh-i muharrer malik ve mutasarrıfe 
aldığı nısf hissesini hissedar ve hemşiresi mGma 
ileyha Ayişe Ra 'na Hanım'a bey ' u temlik itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre katmasınun 
bi' l-etraf mahalleri ve nizam-ı müstahsenesi derciyle 
müşarun ileyh Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
vakf-ı şerifi canibinden müceddeden temessükinün 
tastir ve i 'tası lazım geleceği muhat-ilm-i ali-i 
cenab-ı müsteşarileri buyuruldukda ol babda ernr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fi ı ı R sene [ ı 2] 89 [ ı  7 Haziran ı 872] 

12-1135a/2 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
bir masura suya mutasarnf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafından 
satıldığına ve belirlenecek yere bağlanacağına dair. 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşarile
ri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan mer
hı1me Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretleri
nün vakf-ı şerifleri ma-i lezizinden bir masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan sudur-ı izamdan Mehmed 
Tevfik Beğ ibn-i Ömer Ağa bundan akdem irtihal-ı 
dar-ı beka idüp ma-i mezkı1r sulbi kebir mahdı1mları 
es-Seyyid Ömer Refik Beğ ve es-Seyyid Mehmed 
İzzet beğler ile kebire kerimeleri Fatımatü' z-Zehra 
ve Ayişe ve sağTre kerimeleri Saliha ve Refi'a 
hanımiara isdasen adiyyen ba'de ' l-intikal kable' t
tahrir eviad-ı ınılma ileyhimden ınılma ileyh es
Seyyid Ömer (silik) idüp ma-i mezkı1rda olan südüs 
hisse-i şayi 'asım sul bi kebir mahdı1mları eviadları 
Ahmed Nazif ve es-Seyyid İsma 'il Halid beğler ile 
sulbi sağir mahdı1mı es-Seyyid Ali Rıza Beğ ve 
sulbiyye sağTre kerimesi Şerife Atiyyetullah Hanım'a 
erba 'an adi yy en ba 'de' l-intikal ba 'deha mezbı1re 
Saliha Hanım dahi bila veled müteveffiye olup südüs 
hisse-i şayi 'ası mahlı11 ve canib-i vakf-ı müşarun 
ileyhaya aid ve raci ' olmağla sağTre-i ınılma ileyha 
Refi'a Hanım'un li eb henışiresi tesviye-i umı1runa 
ba hüccet vasi-i mansubesi ınılma ileyha Şerife 
Fatımatü' z-Zehra Hanım ve sağTran-ı ınılma ileyhi
ma es-Seyyid Ali Rıza Beğ ve Şerife Atiyyetullah 
Hanım'un valideleri ve tesviye-i umı1rlarına vasi-i 
muhtareleri Şerife Emine Enise Hanım ibnet-i el
Hacc Ahmed Efendi tarafından (silik) Hüseyin Ağa 
bin Mehmed ve Şakir Ağa bin Ali şehadetleriyle 
ferağa vekilleri olan ınılma ileyh Mehmed Ata 
Efendi kezalik bi ' l-vekale hüsn-i rızalarıyla kısmet-i 
askeriyye canibinden varid olup nezd-i acizide mah
fı1z olan bir kıt 'a ilm ü haber mı1cebince mezbı1re 
Fatımatü'z-Zehra ve sağTran-ı ınılma ileyhima es
Seyyid Ali Rıza Beğ ve Şerife Atıyye Hanım'un 
valideleri ve tesviye-i umı1rlarına vasi-i muhtareleri 
Şerife Emine Enise Hanım ibnet-i es-Seyyid el-Hacc 
Ahmed Reşid Efendi tarafından vekil-i müseccel-i 
şer'isi ınılma ileyh Mehmed Atayi Efendi ve eviad-ı 
ınılma ileyhimden Trabzon vilayet-i celilesi dahilin
de Rize kaimmakamı rütbe-i saniye mütehayyizi 
ashabından ınılma ileyh Mehmed İzzet Beğefendi 
tarafından dahi ba hüccet-i şer' iyye vekili muma 
ileyh Mehmed Atayi Efendi bi ' l-vekale hüsn-i 
rızalarıyla mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan ilm ü haber mı1cebince Beğoğ
lı 'nda irae idecekleri mahalle cereyan itmek üzre 
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tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Ermeni katoliği 
milletinden Kücezade sa 'adetlü Agop Efendi zevcesi 
İ lize bint-i İstefan'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfirun henüz bir 
mahalle [cereyan] itmeyüp açıkda bulınmış aldığın
dan ber minval-i muharrer mezbfire İlize'nün irae 
idecekleri mahalle cereyan itmek üzre (kesik). 

12-1/35b/1 Abdullah Efendi Vakfı suyundan Hoca 
Paşa yakınında Bobyar mahallesi Hanımoğlu 
sokağında bulunan konağa bağlı bir masura suya 
mutasarrıf olan şahsıh vefatı ile suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından yarım masura su
yun ve konağın bir kısmının satıldığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer Abdullah Efendi 
vakf-ı şerifi ma-i lezizinden Hace Paşa kurbında 
Hobyar mahallesinde Hanımağlı zakağında altı 
numro ile murakkam evkaf-ı saire ile mahlfit bir bab 
kebir konak derlinuna cari bir masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Ahmed Harndi Efendi ibn-i Hafız 
Ahmed fevt olup kebir oğlı Ahmed HulGsi Efendi ile 
kebire kerimesi Fatıma Nafi 'a Hanım'a ba'de ' l 
intikal ınılma ileyhima dahi konak-ı mezkGrun 
hariciyye mahalli ile nısf masura ma-i mezkfirı 
uhdelerinde bi ' l-ibka ma 'ada konak-ı mezkfirun 
dahiliyye mahalli ile nısf masurası ma-i leziz-i mez
kfirı senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahffiz olan mernhGr müzekkire mGcebince 
dört hisse i ' tibarıyla bir buçuk hissesini Mabeyn-i 
hümayfin beşinci katibi izzetlü Mehmed İzzet Beğ 
ibn-i Halid Efendi'ye ve bir buçuk hissesini Fabrika-i 
hümayfinlar mümeyyizi Hasan Tahsin Beğ ibn-i 
Mehmed İzzet'e ve bir hissesini dahi teyzeleri Fikr-i 
nihai Hanım bint-i Abdullah'a cihat kaleminden 
virilen ilm ü haber mficebince kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile bir masura ma-i 
leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyhi
manun ber minval-i muharrer ınılma ileyhimfinun fe
rağ u intikiilen uhdelerine kayd ve ber ınıleeb-i 
mzam-ı müstahsene taraf-ı çakeriden zahr-ı 
temessükat ba ternhir defter-i aba kayd alınmak üzre 
temessükat-ı mezkfirun taraf-ı aciziye irsaliyçün 
vakf-ı şerif tarafına i şbu ilm ü haber i ' ta olındı . 
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Fi 29 Ra sene [ 1 2] 89 [6 Haziran 1 872] 

12-1/35b/2 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
bir masura suya mutasarnf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
ileride belirlenecek yere bağlanmak üzere satıl
dığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
merhGme Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün vakf-ı şerifleri ma-i lezizinden bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan sudGr-ı izamdan 
Mehmed Tevfik B eğ ibn-i Ömer Ağa bundan akdem 
irtihal-ı dar-ı beka idüp ma-i mezkGr sulbi kebir 
mahdGmları es-Seyyid Ömer Refik ve es-Seyyid 
Mehmed İzzet beğler ile kebire kerimelen 
Fatımatü' z-Zehra ve Ayişe ve sağıre kerimeleri Sali
ha ve Refi'a hanımlara isdasen adiyyen ba 'de ' l-inti
kal eviad-ı mGma i leyhimden ınılma ileyh es-Seyyid 
Ömer Refik Beğ dahi vefat idüp ma-i mezkGrda olan 
südüs hissesi sulbi kebir mahdı1mları es-Seyyid 
Ahmed Nazif ve es-Seyyid İsma'il Halid beğler ile 
sulbi sağır mahdı1mı es-Seyyid Ali Rıza Beğ ve 
sulbiyye sağıre kerimesi Şerife Atiyyetullah Hanım'a 
irba'an ba'de' l-intikal ve sağıre-i mezbı1re Saliha 
Hanım dahi bila veled müteveffiye olup südüs 
hissesi mahlı11 ve canib-i vakf-ı müşarun ileyhaya 
aid ve raci ' aldığından mahall-i mezkı1run dinib-i 
mahlı11inden sağıre-i ınılma ileyha Refi'a Hanım'un 
li eb henışiresi ve tesviye-i umı1rına vasi-i mansubesi 
mGma ileyha Şerife Fatımatü' z-Zehra Hanım ve 
sağıran-ı mGma ileyhima es-Seyyid Ali Rıza Beğ ve 
Şerife Atıyyetullah Hanım'un valideleri ve tesviye-i 
emrierine vasi-i muhtareleri Şerife Emine Enise 
Hanım ibnet-i es-Seyyid el-Hacc Ahmed Reşid 
Efendi taraflarından vekil-i müseccel-i şer 'ileri 
müderrisin-i kirarndan mekremetlü es-Seyyid Hafız 
Mehmed Atay! Efendi ibn-i el-Hacc Yusuf ma-i 
leziz-i mezkı1rdan ancak sığar-ı ınılma ileyhimün 
hisse-i şayi 'alarını bi ' l-izni ' ş-şer '! ve ba ma ' rifet-i 
mütevelli bi ' l-vekale ve eviad-ı kibar-ı ınılma 
ileyhimden mezbı1re Fatımatü' z-Zehra Hanım 
tarafından tebe 'adan Osman Ağa bin Musa ve 
Hüseyin Ağa bin Halid ve mezbı1re Ayişe Hanım 
tarafından dahi tebe 'adan Osman Ağa bin Musa ve 
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Hasan Ağa bin Mehmed ve Şakir Ağa bin Ali 
şehadetleriyle ferağına vekilieri olan muma ileyh 
Atayi Efendi kezalik bi ' l-vekale ve eviad-ı muma 
ileyhimden Trabzon vilayet-i celilesi dahilinde Rize 
kaimmakamı rütbe-i saniyye ashabından muma ileyh 
Mehmed İzzet Beğefendi tarafından dahi ba hüccet-i 
şer ' iyye kezalik ferağa vekili muma ileyh Mehmed 
Atayi Efendi kezalik bi ' l-vekale hüsn-i rızalarıyla 
askeriyye canibinden varid olan bir kıt 'a ilm ü haber 
mucebince Beğoğlı'nda irae idecekleri mahalle 
cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve 
Ermeni katoliği milletinden Kücezade sa 'adetlü 
Agop Efendi zevcesi İlize bint-i İstefan'a kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkurun henüz bir mahalle cereyan itmeyüp açıkda 
bulınmış aldığından ber minval-i muharrer ilerüde 
irae idecekleri mahalle cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde mezbfire İlize'nün uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

Fi 6 R sene [ 1 2]89 [ 1 2  Haziran 1 872] 

12-1/36a/1 Sultan ll. Mahmud bendi suyundan 
Beşiktaş Sinan Paşa mahallesinde Köprübaşı soka
ğındaki sahilhaneye bağlı yarım masura suya mu
tasarrıf olan şahsın vefatı ile suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından Sinan Paşa ma
hallesi ve caddesindeki haneye bağlanmak üzere 
satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşarı
leri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Sani efendimüz hazretlerinün 
bendinden Beşiktaş'da Sinan Paşa mahallesinde 
Köpribaşı zakağında yiğirmi dokuz numro ile 
murakkam sahilhaneye cari nısf masura ma-i leZ:ize 
mutasarrıf olan el-Hacc Mustafa Ağa bundan akdem 
vefat idüp Kısmet-i askeriyye mahkemesinden varid 
olup nezd-i acizlde mahfGz olan bir kıt 'a mernhur 
ilm ü haber mucebince ma-i mezkur eviad-ı sıgarı 
Halid ve Mehmed beğler ve Hanife ve Firdevs ve 
Nadire hanırnlara adiyyen ba'de' l-intikal sığar-ı 
mezbfirfindan sağır Halid Beğ'ün tesviye-i umfirına 
vasi-i mansubı Hüseyin Ağa bin Abdülkadir ve sığar 
Mehmed Beğ ve Hanife ve Firdevs ve Nadire 
hanırnlarun tesviye-i umurlarına vasi-i mansubeleri 
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Hayriyye Hanım ibnet-i Abdullah tarafından Mahzır 
Mehmed Ağa ibn-i Ahmed ve İbrahim Ağa ibn-i es
Seyyid Hafız All şehadetleriyle ferağa vekllleri olan 
İbrahim Kazım Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed bi ' l
vekale sağır Halid Beğ'ün ma-i mezkı1rda olan 
hissesini bi ' l-vesaye mecra-yı kadimi olan sahil
hane-i mezkı1rdan bi ' l-ihrik ve ınılma ileyh Hüseyin 
Ağa dahi Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atık mahal
lesinde ve caddesinde yedi numro ile murakkam 
hanesine cereyan itmek üzre devletlü ismetlü Valide 
Sultan aliyyetü' ş-şan efendimüz hazretleri n ün 
serhademesi sa' adetlü el-Hacc Hasan Efendi ibn-i 
Musa Efendi'ye kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r defter-i 
vakf-ı şerlfde ınılma ileyh el-Hacc Hasan Efendi'nün 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

12-1!36a/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Seyyid Ömer mahallesi Kıvrıkçeşme sokağındaki 
konağa bağlı yarım masura suya mutasarrıf şahsın 
vefatıyla konak ve suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından aynı yere bağlanmak üzere 
satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han tabe serahı1 hazretleri evkaf-ı 
şerifesi ma-i lezizinden Seyyid Ömer mahallesinde 
Kıvrıkçeşme zakağında otuz bir numro ile murak
kam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab konak 
derı1nuna cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan es-Seyyid Mehmed Salih Paşa ibn-i Mehmed 
Emin Paşa vefat idüp konak ve ma-i mezkı1r kebir ve 
kebire eviadları Mehmed All ve es-Seyyid Mehmed 
Tal 'at beğler ve Şerlfe Hadice ve Şerlfe Emine ve 
Şerlfe Ayişe ve Şerlfe Münire hanımlar ile sağıre 
kerimeleri Şerlfe Züleyha ve Şerlfe Atıyye hamm
lara ba'de' l-intikal sağırtan-ı mezbı1rtanun his
selerini ah ara ferağa ba hüccet me' zun olan vasileri 
Musa Efendi ibn-i İbrahim bi ' l-vesaye ve kibar-ı 
ınılma ileyhimden Mehmed All ve Mehmed Tal 'at 
beğlerün hisselerini uhdelerinde bi' l-ibka ma'ada 
Hadice ve Emine ve Ayişe ve Münire hanımlar 
taraflarından tebe 'adan Mustafa Ağa ibn-i Ahmed 
ile Mehmed Ağa ibn-i Şa 'ban şehadetleriyle alıara 
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ferağa vekaleti sabit olan Musa Efendi bi ' 1-ve kale ve 
bi ' l-vesaye konağ ve ma-i mezkurı senedat müdirliği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
mernhur müzekkire mucebince ma-i mezkur sekiz 
hisse i 'tibarıyla dört hissesini valideleri Fatıma Ziy
netl Hanım bint-i Abdullah'a ve iki hissesini dahi 
hissedar ve karındaşları muma ileyhima Mehmed 
All ve Mehmed Tal 'at beğlere kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ber veeh-i muharrer 
muma ileyhimun Fatıma Ziyneti Hanım ile Mehmed 
All ve Mehmed Ta! 'at beğlerün ferağ u intikiilen 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 0  R sene [ 1 2]89 [ 1 6  Haziran 1 872] 

12-1/36b/l Halil Mamid Paşa sokağındaki arsaya 
bağlı ikibuçuk masura suyun üçte iki hissesine 
mutasarnf olan şahıs ile üçte bir hissesine mu
tasarrıf eşinin, suyun iki masurasını ileride belir
lenecek yere bağlanmak üzere kendilerinde bırakıp 
yarım masurasını kendi rızalanyla sattıklarına 
dair. 

(kesik) sadr-ı a'zam-ı esbak merhum Halll Hamid 
Paşa (kesik) zakağında beşinci numra ile murakkam 
(kesik) derunına cari iki buçuk masura ma-i leziz üç 
hisse i 'tibarıyla iki hissesine mutasarrıf [Mabeyn-i] 
hümayun muhasebecisi sabık sa 'adetlü es-Seyyid 
Mehmed Tevfik Efendi ve bir hissesine mutasarrıfe 
olan halllesi Züleyha Hanım bint-i Edhem ma-i 
mezkurun iki masurasını i lerüde irae idecekleri 
mahalle cereyan itmek üzre uhdelerinde bi ' l-ibka 
ma'ada nısf masurasını temessük-i mezkurdan bi ' l
ifraz alıara ferağa taraflarından nizamiyye muha
sebesi ketebesinden el-Hacc İzzet Efendi ibn-i el
Hacc Süleyman ve tebe 'adan Zenci Mes 'ud Ağa ibn
i Abdullah şehadetleriyle izzetlü Sabri Efendi ibn-i 
el-Hacc İzzet bi' l-vekale cari oldığı arsa ile beraber 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan mernhur müzekkire mucebince 
Karahisar-ı sahibli müderrisin-i kirarndan mekremet
lü es-Seyyid İbrahim Hulusı Efendi ibn-i es-Seyyid 
All ile halllesi Şerife Fatıma Zelıra Hanım bint-i el
Hacc Hafız Salih Efendi'ye münasafeten ve kat 'iy-
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yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı kadimi olan arsa-i 
mezkGrun hin-i inşasında kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma ileyh es-Seyyid 
İbrahim HulGsi Efendi ile halllesi mezbGre Şerife 
Fatıma Zelıra Hanım'un ber veeh-i münasafe uhde
lerine kayd ve ber mGceb-i nizam-ı müstahsene ta
raf-ı çakeriden zahr-ı temessükat ba temhir defter-i 
aba kayd olmmak üzre temessükat-ı mezkGrun taraf
ı aciziye irsaliyçün vakf-ı mezkGr tarafına işbu ilm ü 
haber i ' ta kılındı ila ahirihl. 

Fı 26 M sene [ 1 2]90 [25 Mart 1 873] 

12-1/36b/2 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beşiktaş Abdi Ağa mahallesindeki haneye bağlı 
yanm masura suya mutasarnf olan şahsın vefatı 
ile suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafın
dan satılarak Abdi Ağa mahallesi Abbas Ağa soka
ğındaki haneye bağlanmasına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı aLi-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer merhGme 
Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Faika Fatıma Hanım ibnet-i 
Hasan bundan akdem müteveffiye olup ma-i mezkGr 
üç nefer eviadları Mehmed Rıf'at ve Hasan Tahsin 
ve Emine Atıyye Hanım'a ba'de ' l-intikal kable' t
tahrir eviad-ı mezbGrGndan mezbGre Emine Atıyye 
Hanım dahi bila veled müteveffiye olup nısf masura 
ma-i mezkGrun sülüs hissesi mahlGl ve canib-i vakf-ı 
şerife aid olarak canib-i vakfdan ve sülüsan hissesine 
mutasarrıfan olan mGma ileyhima Mehmed Rıf'at ve 
Hasan Tahsin efendilerden mGma ileyh Hasan 
Tahsin Efendi tarafından Hüseyin Ağa bin Süleyman 
ve Mehmed Rıf'at Efendi ibn-i Ahmed ihbarlarıyla 
ferağa veklli olan Hüseyin Ağa bin Mehmed bi ' l
vekale ve mGma ileyh Mehmed Rıf'at Efendi kendi 
hissesini bi ' z-zat hüsn-i rızalarıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan 
memhGr ilm ü haber mGcebince Bahriyye miralayla
rından izzetlü Feyzullah Beğ bin el-Hacc Mustafa'ya 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
ma-i mezkGr Beşiktaş'da Abdi Ağa mahallesinde 
dört numro ile murakkam haneden bi ' l-ihrac yine 
mahalle-i mezkGrede Abbas Ağa zakağında otuz 
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numro ile murakkam haneye cereyan itmek üzre ber 
veeh-i muharrer nısf masura ma-i leziz-i mezkur üç 
hisse i 'tibarıyla bir hissesi canib-i mahlUlden ve iki 
hissesi dahi muma ileyhimanun ferağ u kasr-ı yed
Ierinden muma ileyh Feyzullah Beğ'ün defter-i vakf
ı şerifde uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 28 M sene [ 1 2]90 [27 Mart 1 873] 

12-1136b/3 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan Bak
Ialı Kemaleddin mahallesinde Küçük Langa cadde
sindeki arsaya bağlı yarım masura suya mutasarrif 
olan şahsın ölümü ile suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılardan birinin dörttebir hissesinin konak 
hissesiyle birlikte satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Ayasafya-i 
kebir vakfı ma-i lezizinden Bakialı Kemaleddin 
mahallesinde Küçük Langa caddesinde otuz yedi 
numro ile murakkam bir kıt 'a  arsa derOnuna cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Şerife Züleyha 
Hanım bint-i Seyyid Ahmed müteveffiye olup 
mahdumları Mesarifat muhasebeci si sa 'adetlü Rıf'at 
Beğ ile Ömer Beğ'e ba'de' l-intikal kable' t-tahrir 
muma ileyh Ömer Beğ bila veled vefat idüp rub ' 
hissesi mahlUlinden derdest tesviye olınmakda aldığı 
ve muma ileyh Rıf'at Beğefendi ma-i mezkurda olan 
rub ' hissesini tarafından tebe 'adan Mustafa Ağa ibn
i Mehmed ve Hurşid Ağa ibn-i Abdullah şehadet
leriyle damadı Hüsni Efendi ibn-i Hüseyin arsa-i 
mezkur hissesini bi ' 1-vekale arsa-i mezkur hissesiyle 
beraber senedat müdirliği canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfilz olan mernhur müzekkire 
mucebince islamdan talibi zuhurında füruht itmek ve 
şekl-i ahara konılınamak şartıyla sa'adetlü Kiğork 
Efendi ibn-i Haçador ile şeriki A vadis veled-i 
Karabet'e kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkurun ber veeh-i 
muharrer rub '  hissesi canib-i mahlUlden ve diğer 
rub '  hissesi dahi ferağen defter-i vakf-ı şerifde mu
ma ileyhima Kiğork Efendi ile şeriki A vadis'ün mü
nasafeten uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 4 S sene [ 1 ]290 [2 Nisan 1 873] 
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12-1137a/1 İstanbul Saraçhane yakınında Kıztaşı 
hamamına bağlı iki masura iki çuvaldız suyun 
yarısına mutasarrıf şahsın vefatıyla suyunun ve 
hamam hissesinin mirasçı/ara intikaline, eski se
net/ere göre suyun kayıtlarının incelenmesine, mi
rasçılar tarafından satılmasına dair. 

Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesinden mazbfit 
evkafdan (kesik) İstanbul'da Serrikhane kurbında 
Kıztaşı hammarnma (kesik) ma-i lezizün nısfına 
hammarn-ı mezkfir nısf-ı (kesik) şehriyariden 
muhrec Kamil Beğefendi (kesik) ma-i leziz hissesini 
harnmam-ı mezkfir hissesiyle beraber sekiz (kesik) 
kerimesi Şerife Münire Hanım'a ferağ u kasr-ı yed 
itmiş ise de ancak (kesik) temessük natık oldığı üzre 
bir masura bir çuvaldız ma-i lezize hammarn-ı 
mezkfir ile beraber mutasarrıf olan Yusuf İzzet Paşa 
fevt olup altı nefer eviadlarından iki neferi Mahmud 
Ziya Efendi ile kerimesi Sa'ide Hanım'a ba 'de' l
intikal mezbı1ran dahi bila veled müteveffiyan 
olmalarıyla mahlfil ve canib-i vakf-ı şerife aid oldı
ğından yalnız bin guruş mu 'accele ile hisse-i ma-i 
leziz-i mezkfir taraf-ı vakfdan Seyyid Ahmed Efendi 
bin el-Hacc Eşref Efendi'ye icar o lınarak ol vakt i ' ta 
kılınan temessüki merbfitan takdim kılınmış ve 
muahharan ınılma ileyh Ahmed Efendi ma-i leziz-i 
mezkfir hissesini hammarn-ı mezkfir hissesiyle 
beraber hammarncı esnafından Osman Ağa 'ya ve · 
ağa-yı merküm dahi uhdesine geçmeksizin Şerife 
Emine Hanım bint-i Mehmed Emin'e ferağ u kasr-ı 
yed iderek esiaf-ı çakeri zernanında ba takrir inha 
olınmış ve temessüki tahşiyye olına diyü ferman-ı 
sami buyurılmış ise de henüz temessükine tahşiyye 
olmmayarak haliyle kalmış idüği merbfit inhadan 
müsteban olrnış bu takdirce ma-i mezkfir el-yevm 
ınılma ileyh Kamil Beğ'ün uhdesine kayd olınmamış 
ise de hammarn-ı mezkfirun müştemilatından 
bulınmak mülabesesiyle mahallesi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz olan ilm ü haber ınılee
bince bir masura bir çuvaldız ma-i lezizün mecra-yı 
kadimi olan İstanbul'da Serrachanebaşı kurbında on 
yedi nurnro ile murakkam altı kıt 'a temessükat ile 
tasarruf olınan harnınama kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde ber veeh-i muharrer 
ınılma ileyha Şerife Münire Hanım'un uhdesine 
ba'de' l-kayd ınılma ileyha dahi ma-i mezkı1rı harn
ınam hissesiyle beraber tarafından Mahmud Paşa 
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harnmaını destgahdarı Hüseyin Ağa bin Ahmed ve 
Yusuf Efendi ibn-i Mustafa ihbarlarıyla ferağa vekili 
zevci Musa Paşazade Ahmed Tevfik Beğ bi ' l-vekale 
rızasıyla yedi yüz Osman! altGnı bedel ile Bedestani 
Salih Efendi ibn-i Ahmed'e ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i teziz-i mezkGr harnmam-ı 
mezkGre cereyan itmek üzre müma i leyh Salih 
Efendi 'nün uhdesine. 

12-1/37a/2 Kırkçeşme suyundan Defterdar Ahmed 
Çelebi mahallesi Sarayhamarnı sokağında bulunan 
hamama bağlı iki masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mi
rasçılardan birinin hissesini diğer mirasçıya aynı 
yere bağlı olmak üzere kendi rızasıyla satlığına 
dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Safiyye 
Sultan vakfından Defterdar Ahmed Çelebi mahal
lesinde Sarayhammamı zokağındaaltı numro ile mu
rakkam bir bab hammam derünuna cari Kırkçeşme 
suyından iki masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
İbrahim Edhem Paşa vefat idüp keblr oğl ı 
Zeynelabidin Efendi ve kebire kerimesi Ayişe Müni
re Hanım'a münasafeten ba'de' l-intikal mGma ileyh 
Zeynelabidin Efendi mutasarrıf oldığı bir masura 
hissesini hüsn-i rızasıyla senedat müdirliği canibin
den varid olup nezd-i acizide mahfGz olan mernhGr 
müzekkire mücebince hissedar ve hemşiresi mGma 
ileyha Ayişe Münire Hanım'a kat 'iyyen ferağ u kasr
ı yed itmeğle ol vechile iki masura ma-i leziz-i 
mezkür mecra-yı kadirni olan harnmam-ı mezkGre 
kema kan cereyan itmek üzre ber veeh-i muharrer 
defter-i vakf-ı şerifde müma ileyha Ayişe Münire 
Hanım'un ferağ u intikiilen uhdelerine kayd ila ahi
rihi. 

Fi 27 Mart sene [ 1 2]89 [8 Nisan 1 873] 

12-1/37a/3 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Kızkaşı yakınında Mustafa Bey mahallesi kıztaşı 
caddesindeki menzil bağlı yarım masura suya mu
tasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak 
üzere satlığına dair. 
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Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan S üleyman Han tabe serahfi hazret
lerinün evkaf-ı şerifesi ma-i lezizinden Kıztaşı kur
bında Mustafa Beğ mahallesinde Kıztaşı caddesinde 
yiğirmi altı numro ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab menzil derfinuna cari nısf 
masura ma-ı lezize mutasarrıf olan Üsküdar 
mutasarrıfı sa 'adetlü Abdullah Tosun Paşa hazretleri 
tarafından tebe 'adan Hüseyin Ağa ibn-i Ahmed ve 
Zabtiye çavfişlarından Ali Ağa ibn-i Abdullah 
şehadetleriyle ferağa vekili teftiş me' mfirlarından 
Rıza Efendi ibn-i Ahmed rızasıyla senedat müdirliği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
memhfir müzekkire mficebince merhum Nafi ' Efendi 
halilesi Sa 'adet Hanım bint-i Abdullah'a kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma
i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfima 
ileyha Sa 'adet Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1/37a/4 Ücretini Mihrişah VaZide Sultan 
Vakfından almak üzere Boğaziçi Yeniköy 'de bulu
nan çeşmelerin suyolculuk hizmetine mutasarnf 
olan üç şahıstan ikisinin ikişer hisse olan hisse
lerinin birer buçuk hisselerini kendi rızalanyla di
ğer suyolcuya sattıklarına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan berat-ı alide muharrer merhfime ve 
mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün evkafından almak üzre şehriyye on 
guruş vazife ile Boğaziçi'nde Yeniköy'de kain 
çeşmelerün suyolcılığı cihetine Sava ve Andriya ve 
Tanaş eslasen mutasarrıflar olup bu kerre cihet-i 
mezkfir altı hisse i ' tibarıyla ikişer hisseden dört 
hissesine mutasarrıfan olan Tanaş ve Andriya birer 
buçuk hisseden üç hissesini uhdelerinde bi ' 1-ibka 
yarımşar hisseden bir hissesini kendi rıza ve 
iradetleriyle hissedar ve karındaşları merküm 
Sava'ya ferağ u kasr-ı yed itmiş olduklarından bu 
takdirce hisse-i mezkfir merküm Sava'nun uhdesine 
tevcih buyurıla nizam-ı müstahsenesi derciyle cihet-i 
mezkfirun nısfı olan üç hisse içün merküm Usta 
Sava yedine başka ve birer buçuk hisseden üç hisse 
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ıçun merkürnan Andriya ve Tanaş yedine başka 
berevat-ı alilerin ün i ' ta VÜ İhsan buyurılınası ba
bında emr ü ferman hazret-i men lehü ' l-emründür. 

Fı 1 5  S sene [ 1 ]290 [ 1 3  Nisan 1 873] 

12-1137b/1 Sultan II. Mahmud Han 'ın Bahçe
köy 'deki bendieri fazlası suyundan bir masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatı ile suyun mi
rasçılara intikaline, yarım masurasının mirasçılar 
tarafından Beyoğlu Bursa sokağındaki haneye, ya
rım masurasının da Beyoğlu Cadde-i Kebir'deki 
haneye bağlanmak üzere satıldığına dair. 

[Derkenar] Kendülerine virilrnişdür. 

Fı 8 M sene [ 1 2]89 [ 1 8  Mart 1 872] 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Evvel hazretlerinün Bağçeköyi'nde vakı ' 
bendieri ma-i lezizi fazlasından bir masura ma-i lezi
ze mutasamf olan es-Seyyid Mehmed Sabit Efendi 
bin el-Hacc Mehmed bundan akdem vefat idüp ma-i 
mezkur sulbi kebir mahdurnı Ahmed Cemal Beğ ve 
kebire kerimesi Adviyye Hanım'a adiyyen ba 'de'l
intikal kable' t-tahrir ma-i mezkılr derılnuna cari 
aldığı harnınarn hedm alınarak arsasına mağaza ve 
dükkanlar inşa alınarak henüz bir tarafa cari olmadı
ğından intikiHen mutasamf oldukları ma-i mezkılrı 
hüsn-i rızasıyla ınılma ileyha Adviyye Hanım ma-i 
mezkılrda olan nısf masura hissesini tarafından el
Hacc Mahmud Efendi ve Taksim bölükbaşılarından 
Mustafa Ağa şehadetleriyle ferağa vekili olan 
hissedar ve karındaşı ınılma ileyh Ahmed Cemal 
Beğ bi ' l-vekale ve kendi hissesini bi ' z-zat hüsn-i 
rızalarıyla yarım masurasını Beğoğlı 'nda Burusa 
zakağında on sekiz ve yiğirmi numra ile murakkam 
hanesine cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliy
yeden ve Ermeni katalik milletinden Abdullah oğlı 
Mikail zevcesi Takahi bint-i Öseb'e ve yarım 
masurasını Beğoğlı Cadde-i kebir'de kain doksan üç 
numra ile murakkam hanesine cereyan itmek üzre 
Sarraf Kostaki 'nün zevcesi Poleksine bint-i İsnati 
Hatıln'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile bir masura ma-i leziz-i mezkurun ber 
minval-i muharrer yarım masurası mezbure Tako-
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hi 'nün ve yarım masurası dahi Poleksine'nün uhde
lerine kayd il§. ahirihi. 

Fı 7  Muharrem sene [ 1 2] 89 [ 1 7  Mart 1 872] 

12-1/37b/2 Mirmiran Hasan Paşa mahallesi Atik 
Ali Paşa caddesindeki bahçeli haneye bğlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçı bırakmadan 
vefat eden mirasçının hissesinin vakıf tarafından 
kiraya verilmesine, diğer mirasçıZara ait hisselerin 
satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer cennet-mekan Sultan Bayezid
ı Veli Han tabe serahı1 hazretleri vakfından 
Mirmiran Hasan Paşa mahallesinde Atik Ali Paşa 
caddesinde üç numro ile murakkam ma'a bağçe bir 
bab hane derı1nuna cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan mevaliden es-Seyyid Ahmed Nazif 
Efendi ibn-i Mustafa Reşid Efendi fevt olup dört 
nefer eviadlarından ancak iki neferi Şerife 
Fatımatü' z-Zehra Hanım ile Nazif Efendi'ye ba'de ' l
intikal eviad-ı mı1ma ileyhimadan Nazif Efendi bila 
veled fevt olup hissesi mahlı1l ve canib-i vakf-ı 
şerife aid olmağla ba kaime hane ve ma-i mezkı1r 
hissesi hemşiresi ve hissedarı muma ileyha 
Fatıma tü' z-Zehra Hanım'a icar olup tarafından kete
beden Şemsi Efendi ibn-i Mehmed ve Ali Beğ ibn-i 
Münib şehadetleriyle ferağa vekili kainvalidesi 
Şerife Azize Hanım bint-i es-Seyyid Ali cari oldığı 
hane hissesiyle beraber bi ' l-vekale rızasıyla Senedat 
odası canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan memhı1r müzekkire mı1cebince merhum Şa 'ir 
katibi Ahmed Reşid Beğ kerimesi Şefi:ka Hanım'a 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile hisse
i ma-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek ve mahall-i ahara ifraz ve icra alınmamak üzre 
defter-i vakf-ı şerlfde mı1ma ileyha Şefika Hanım'un 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1/37b/3 Mihrişah VaZide Sultan suyundan 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu, 
Beyoğlu taksimi civarında Cadde-i Kebir'de bulu
nan haneye bağlanmak üzere sattığına dair. 
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[Derkenar] Fı 1 8  M sene [ 1 2] 89 tarihiyle sahibi 
yedine virilmişdür. 
Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer merhfime Mihrişah Valide 
Sultan tabet seraha hazretleri bendi suyından nısf 
masura ma-i lezize mutasamf olan Bağçevanoğlı 
Avadis veled-i Karabet tarafından tüccardan Mehran 
veled-i Mikael ve yine tüccardan Kirkor veled-i 
Abik şehadetleriyle ferağa vekili olan Misakzade 
Vartenis Efendi bi ' l-vekale tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden olup Topkapu sakinlerinden Tüccar Tatos 
veled-i A vakim'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur henüz 
bir mahalle cereyan itmeyüp açıkda bulınmış 
oldığından bu def'a ma-i mezkfir Beğoğlı taksimi 
civarında ve Cadde-i kebir'de bila numro hanesine 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh Tatos'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 14 Mart sene [ 1 2]88  [26 Mart 1 872] 

12-l/38all Sultan Süleyman Han Kırkçeşme 
suyundan Ahırkapı yakınında Akbıyık mahallesin
de bulunan konağa bağlı iki masura suya mutasar
rıf olan şahsın suyun yarım masurasının Yedikule 
civarında Hoca Kadın mahallesi ve caddesinde 
bulunan haneye bağlanmak üzere, bir buçuk ma
surasının ise Eyüp civarında Abdülvedud mahal
lesinde bulunan haneye bağlanmak üzere satıldığı
na dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkurun suyun temessükiyle 
inhası Ali Çavfiş'a virilmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
tabe serahG hazretlerinün Kırkçeşme ma-i lezlzinden 
bir malıall tahsisi ve irae olıncaya kadar mahall-i 
kadimi olan Ahurkapu kurbında Akbıyık mahal
lesinde dokuz numro ile murakkam bir bab kebir ko
nağa cereyan itmek üzre iki masura ma-i lezize 
mutasamf olan Halil Ağa ibn-i Mustafa ber veeh-i 
muharrer mutasamf oldığı ma-i leziz-i mezkurun 
nı sf masurasını temessük-i mezkfirdan bi '  1-ifraz 
Y edikulle civarında Hace Kadın mahallesinde ve 
caddesinde on altı numro ile murakkam hanesine 
cereyan itmek üzre Ali Beğ ibn-i Mehmed Emin 
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Efendi 'ye ve bir buçuk masurasını dahi Hazret-i 
Eyyub civarında Abdülvedud mahallesinde kain 
sekiz numro ile murakkam hanesine cereyan itmek 
üzre Su katibi es-Seyyid Mehmed Emin Efendi bin 
el-Hikc Hasan'a ma' lfimu' l-mikdar bedel ile kat' iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur ber veeh-i muharrer yarım masurası muma 
ileyh All Beğ'ün ve bir buçuk masurası dahi muma 
ileyh Emin Efendi'nün defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyhimanun uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı gurre-i  Safer sene [ 12 ]89 [9 Nisan 1 872] 

12-1138a/2 Sultan Süleyman Han Halkalı suyuna 
mülhak katma suyundan İstanbul Fatih camii 
yakınında Mustafa Bey mahallesinde bulunan ko
nağa bağlı bir masura suya mutasarrıf olan şahsın, 
suyunun yarım masurasını konağın yarı hissesiyle 
birlikte aynı yere bağlı olmak üzere sattığına dair. 

[Derkenar] Temessük ve inhası vekil-i harcı Mustafa 
Ağa'ya virilmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
tabe serahil hazretlerinün cami ' -i şerif kolı ta 'bir 
olınur Halkalı suyı ana tarikına mülhak katmaları 
ma-i lezizinden İstanbul'da Ebu' l-feth Sultan Meh
med Han-ı Gazi hazretlerinün cami '-i şerifi kurbında 
Mustafa Beğ mahallesinde on dört numro ile 
murakkam bir bab konak derlinuna cari bir masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan devletlü Mehmed Kani 
Paşa hazretleri taraf-ı alllerinden Ahmed Ağa bin 
Mustafa ve Salih Ağa bin Mustafa şehadetleriyle 
ferağa vekili olan vekil- i  harc Mustafa Ağa ibn-i 
İsma'll bi ' l-vekale ma-i mezkurun nısf masurasını 
derlinuna cari konağun nısfıyla beraber müşarun 
ileyh hazretlerinün hallle-i muhteremeleri Rafize 
Hanım bint-i Abdullah'a ve nısf-ı alıarını dahi 
kezalik konağ-ı mezkurun nısf-ı ahanyla beraber 
diğer hallleleri Fatımatü' z-Zehra ve Nefise Hacer 
hanımıara ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ber minv�l.l-i 
muharrer ma-i mezkurun yarım masurası muma 
ileyha Rafize Hanım'un başka ve nısf masurası dahi 
muma ileyha Fatımatü ' z- [Zehra] ve Nefise Hacer 
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hanımlarun münasafeten uhdelerine kayd ve ber ınG
ceb-i nizam-ı müstahsene taraf-ı çakeriden zahr-ı 
temessükat ba temhir defter-i aba kayd olmmak üzre 
temessükat-ı mezkCırun taraf-ı aciziye irsaliyçün 
vakf-ı şerif tarafına işbu ilm ü haber i 'ta olındı .  

Fı gurre-i S sene [ 1 2] 89 [9 Nisan 1 872] 

12-1138a/3 Fatih Sultan Mehmed Vakfı Ayazma ve 
Şadırvan suyu yoluna mülhak katma sulardan 
Çarşamba Pazarı 'ndaki konağa bağlı yarım ma
sura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu sattığına, 
eski senetZere göre suyun kayıtlarının çıkartılarak 
gerekli işlemlerin yapılmasına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan firdevs-aşiyan mer
hum ve mağfı1run leh Ebu' l-feth Sultan Mehmed 
Han-ı Gazi tabe serahı1 hazretlerinün evkaf-ı şerifleri 
Ayazma ve şadurvan su yı ta 'bir oh nur ma-i leziz 
tarikına mülhak katma sulardan nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Hadice Hanım ibneti ' l
merhı1m kaimmakam-ı esbak Mustafa Paşa'nun ma
hallesi canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz 
olan i lm ü haber mı1cebince mezbı1re Hadice Hanım 
bundan akdem ma-i mezkı1rı derOnuna cari konak ile 
beraber Mühendis Mehmed Paşa'ya füruht iderek 
konak-ı mezkurun senedi yürüdilmiş ise de ma-i 
mezkCırun senedi yüridilmeyerek sahib-i evveli mez
bure Hadice Hanım uhdesinde kalmış ise de el-yevm 
ma-i mezkCırun mutasarrıfı olan mCıma ileyh Meh
med Paşa vefat idüp ma-i mezkCır dört nefer eviad
ları İbrahim Münir ve Raşid [ve ] ve Ömer Lütfi 
beğler ile kebire kerimesi Melek Hacer Hanım'a 
ba'de' l-intikal muahharan mCıma ileyh Raşid Beğ 
dahi vefat idüp ma-i mezkurda olan hissesi sağir 
mahdCımı Mehmed Kamil Beğ ile sağlre kerimesi 
Hayriyye Hanım'a ba 'de ' l-intikal eviad-ı muma 
ileyhimden İbrahim Münlr ve Ömer Lütfi beğler i le 
mCıma ileyha Melek Hacer Hanım taraflarından 
Zileli Mustafa Efendi bin Hayreddin Postahane 
ketebesinden Bekir Efendi bin Musa şehactetleriyle 
ferağa vekili olan Evkaf-ı hümayun teftiş kapuçu
kadarı Hacı Ömer Ağa bin İbrahim bi ' l-vekale ve 
sağiran-ı ınılma ileyhima Mehmed Kamil Beğ ve 
Hayriyye Hanım'un valideleri ve tesviye-i umCırları-
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na valideleri ba hüccet-i şer' iyye vasi-i mansubeleri 
Şehver Hanım bint-i Abdullah bi' l-vesaye ma-i 
mezkurı Dar-ı şura-yı askeri reisi es bak sa 'adetlü All 
Saib Paşa hazretleri bin el-Hacc İbrahim Ağa'ya 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan 
Ceharşenbih bazarı caddesinde yüz doksan yedi 
numro ile murakkam bir bab konağa kema kan cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyh 
All (kesik) uhdelerine kayd ila ahirihl. 

[Fı gurre-i ] Safer sene [ 1 2] 89 [9 Nisan 1 872] 

12-1/38bll Molla Aşki mahallesinde Çiniliçeşme 
yokusunda bulunan konağa bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın konağı kendi rızasıyla 
sattığına dair. 

Ayasafya-i kebir vakfından Molla Aşki mahallesin
de Çiniliçeşme yokuşunda on numro ile murakkam 
evkaf-ı saire musakkafatından bir bab konak derunu
na cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
devletlü Hasan Rıza Paşa hazretleri konağ-ı mezkurı 
rızasıyla Evkaf-ı hümayun senedat müdiri esbak 
Paşazade izzetlü Mehmed Sa 'id Beğefendi'ye 
kat 'iyyen ferağı .  

Fı 6 Receb sene [ 1 2]94 [ 1  7 Temmuz 1 877] 

12-1138b/2 Beyoğlu 'nda Cadde-i Kebir'de bulunan 
menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın, aynı yere bağlı olmak üzere suyunu menzil 
ile birlikte sattığına dair. 

[Derkenar] Me h med Efendi vefatı fi 1 5  Receb sene 
[ 1 2]94 ve fi 1 4  Temmuz sene [ 1 2]93 yevm-ı 
pencşenbih. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
vakfından B eğoğlı'nda Cadde-i kebir'de yüz yetmiş 
sekiz numrolu mülk malıall ile malılUt bir bab men
zil derOnuna cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan sa'adetlü Pavlaki Efendi veled-i İ lyaho cari 
oldığı menzil ile beraber rızasıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
mernhur bir kıt 'a  müzekkire mucebince tebe 'a-i 
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Devlet-i aliyyeden ve Latin milletinden oğlı Yosef 
Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma 
il ey h Y osef Efendi'nün uhdesine kay d ila ahirihi. 
Fı 1 7  Receb sene [ 1 2] 94 ve Fı 1 6  Temmuz sene 
[ 1 2]93 [28 Temmuz 1 877] yazılmışdur. 
Mehmed Efendi vefatından sonra kuyGdat. 

12-1/38b/3 Sultan Osman Han cami şadırvanı 
fazlasından Saraçhane yakınında Mimar Ayaz 
mahallesinde bulunan haneye bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyunun 
mirasçıZara intikaline, mirasçılardan birinin hisse.:. 
sini hane hissesiyle birlikte sattığına, bununla ilgili 
kayıtların düzenlenmesine dair. 

Cennet-mekan Sultan Osman Han hazretlerinün 
cami ' -i şerifleri şiidırvan fazlasından nı sf masura 
ma-i lezize mutasarrıf Mustafa Yumni Efendi fevt 
olup bir kıt 'a  i lm ü haber mficebince üç nefer 
sulbiyye kebire kerimeleri Şerife Fatımatü' z-Zehra 
ve Şerife Afife ve Şerife Vesile Rukıyye hanımiara 
ba'de' l-intikal kable ' t-tahrir mezbfire Fatımatü' z
Zehra Hanım mutasarrıf oldığı hanesinün bundan 
akdem ma-i mezkfir hissesiyle beraber sa 'adetlü 
Hüseyin Hüsni Efendi'ye ferağ iderek hane-i mezkGr 
temessüki yüridilmiş ise ma-i mezkfir hissesi henüz 
yüridilmemiş aldığından bu kere nısf masura ma-i 
mezkfirda olan sülüs hissesini bi ' z-zatiha rızasıyla 
mGma ileyh Hüseyin Hüsni Efendi bin el-Hacc 
Hasan'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle diğer
lerinün hisseleri dahi henüz taşra bulunduklarından 
hin-i vürı1dlarında takrifleri alınarak birleşdirilmek 
üzre hisse-i ma-i mezkfir mahall-i kadimi olan 
Serrachane kurbında Mi 'mar Ay as mahallesinde iki 
yüz altı nurnro ile murakkam haneye kema kan 
cereyan itmek üzre hisse-i mezkfirun mahall-i alıara 
ifraz ve icra alınmamak üzre virilen i şbu mahalle 
kayd olındı. 

Fı 1 2  Receb sene [ 1 2]94 ve Fı l l  Temmuz sene 
[ 1 2]93 [23 Temmuz 1 877] 
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12-1/38b/4 Mihrişah VaZide Sultan 'ın Beyoğlu 
taksimine bağlı suyundan Beyoğlu Mesçi sokağın
daki haneye bağlı üç çuvaldız suya mutasarnf olan 
şahsa ait senedin yangın sırasında kaybolması 
sebebiyle yeniden senet verilmesine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün 
Beğoğlı taksimine can ma-i tezizinden ba temessük 
mutasamf oldığı üç çuvaldız ma-i lezizün Beğoğ
lı'nda Mesci zekağında hanesine cereyan itmekde 
iken hane- i mezkfir muhterik oldığı sırada 
temessük-i mezkfir dahi muhterik aldığından kaydı 
bi' l-ihrac zayi 'den temessük i 'tası Anife bint-i 
Yorgi'nün bir kıt 'a  arz-ı haliyle istid 'a olınmış ve 
muhrec derkenara nazaran üç çuvaldız ma-i mezkfir 
fi 1 5  Receb sene [ 1 ] 274 tarihiyle tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden Bağçevanoğlı Dimitraki zevcesi Anife 
bint-i Yorgi'nün uhdesinde olarak Beğoğlı'nda Misk 
zekağında on iki nurnro ile murakkam menzil-i 
mezkfira cereyan itmekde oldığı kayd olındukda 
zayi 'den temessük i ' tası lazım geleceği i ' lam 
olınmağla işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 1 3  Receb sene [ 1 ] 294 ve Fi 1 2  Temmuz sene 
[ 1 ]293 [24 Temmuz 1 877] 

12-1/38b/5 Raif Paşa 'ya ihsan huyurulan Şemsi 
Paşa Köşkü suyunun senedi olmadığından duru
mun araştırıldığına ve suyun Rum Mehmed Paşa 
camii vakfına ait Üsküdar'da Zirmiden fazla hayrat 
çeşmesi olan İbrahim Paşa suyundan olduğunun 
anlaşıldığına dair.masına 

Ber mantOk-ı müzekkire devletlü Raif Paşa 
hazrederine ihsan-ı şahane buyurılan Şemsi Paşa 
köşki arsasında su senedi olmadığından cari olan 
ma-i leziz kangı vakf dahilinde oldığı ve kaç 
masuradan ibaret bulundığı ve cereyan iden mesleğe 
bi ' l-etraf tahkik ve tedklk olmmak üzre evvel-i 
ernrde nezd-i acizide mahffiz olan atık su 
defterlerine nazar olındukda ma-i mezkfirun bir gfine 
kaydına zafer-yab olmamadığından keyfiyyeti 
mahallinde erbab-ı vuküf ve suyolcısından tahkik ve 
tedklk olındukda arsa-i mezkfira cari olan ma-i leziz 
medine-i Üsküdar'da yiğirmiden mütecaviz hayrat 
çeşmesi olan vezir-i a 'zam-ı esbak merhum İbrahim 
Paşa (kesik) suyından olup mahall-i mezkfir civarın-
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da Rum Mehmed Paşa cami ' -i şer!fi nezdinde ka in 
vakf-ı müşarun ileyh (kesik) müstakıll mecra ile 
kasr-ı mezkı1ra cari olageldiği ve ma-i mezkı1run bir 
masuradan ibaret idüği (kesik) olmağla bu takdirce 
bulınan [kesik] 

12-1/39a/l Sultan Süleyman Han katma suların
dan Soğan Ağa mahallesi Tavşantaşı caddesindeki 
haneye bağlı bir masura suya mutasarrıf olan 
şahsın, suyunun yarım masurasını kendisinde bıra
karak diğer yarım masurasını satlığına dair. 

ine Beğ vakfından ve cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün tarikına mülhak katma 
sulardan bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Ahmed Efendi bin Yusuf ma-i mezkurun nısf masu
rasını mahal l-i kadimi olan Sovan Ağa mahallesinde 
Tavşantaşı caddesinde on bir numro ile murakkam 
hanesine cereyan itmek üzre uhdesinde ibka idüp 
ma'ada nısf masurasını temessük-i mezkı1rdan bi ' l
ifraz Horhor kurbında Akarçeşme civarında Baba 
Hasan el-Alemi mahallesinde yiğirmi iki numrolı 
haneye cereyan i tmek üzre Meclis-i bahri yy e a 'za-yı 
sabıkasından sa 'adetlü Hüsni Efendi hazretleri bin 
Ali'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen inhası işbu 
mahalle kayd olındı . 

Fı 26 Receb sene [ 1 2] 94 ve Fı 25 Temmuz sene 
[ 1 2]93 [6 Ağustos 1 877] 

12-1/39a/2 Mahmut Paşa Vakfı suyundan Fevziye 
mahallesi Mahmudiye çeşmesi sokağında bulunan 
menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla menzilin ve suyun mirasçıya inti
kaline ve mirasçı tarafından satıldığına dair. 

Fevziyye mahallesinde Mahmı1diyye çeşmesi 
zokağında altı numro ile murakkam bir bab menzil 
derOnuna cari Mahmud Paşa-yı Veli hazretlerinün 
evkaf ma-i lez!zinden nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Veysi el-Sırrı Efendi ibn-i Ahmed 
Efendi fevt olup menzil ve ma-i leziz-i mezkur bir 
nefer keb!r mahdı1mı Bab-ı seraskeri red!f yoklama 
kerebesinden Hüseyin Hüsn! Efendi'ye ba 'de' l-inti
kal mı1ma ileyh Hüseyin Hüsni Efendi mutasarrıf 
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oldığı menzil ve ma-i mezkilrı rızasıyla Koca 
Mustafa Paşa kurbında Ali Fakili mahallesinde sakin 
es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Efendi malıdilını izzetlü 
es-Seyyid Ömer Cevri Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle virilen inhası işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 4 Şa'ban sene [ ı 2] 94 ve Fı ı Ağustos sene [ ı 2]93 
[ ı  3 Ağustos ı 877] 

12-1/39a/3 Sultan Süleyman Han suyundan Deb
bağ Yunus mahallesi Çifteçeşme sokağındaki men
zile bağlı yarım masura suyun sekizde iki hissesine 
mutasarrıf olan şahsın hissesini sattığına dair. 

Bir kıt 'a  temessükde muharrer 
cennet-mekan Sultan S üleyman Han hazretlerinün 
ma-i lezizinden Debbağ Yunus mahallesinde Çifte
çeşme zakağında on beş numro ile murakkam vakf-ı 
ahar musakkafatından bir bab menzil derlinuna cari 
nı sf masura ma-i lezizden sekiz hisse i ' tibarıyla iki 
hissesine mutasarrıfe olan Hafız Münevvere Hanım 
bint-i Mehmed Emin rızasıyla Senedat idaresi 
canibinden vürild iden bir kıt 'a  müzekkire milcebin
ce es-Seyyid eş-Şeyh Mustafa Efendi bin Ahmed'e 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile hisse-i ma-i le
ziz-i mezkilr defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd 
alınarak virilen inha işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 9 Şa'ban sene [ ı2] 94 ve Fı 6 Ağustos sene [ ı 2]93 
[ı 8 Ağustos ı 877] 

12-1!39a/4 Mahmut Paşa yakınında Hacı Küçük 
mahallesinde Hocaham caddesinde şahsın satın 
almış olduğu konak arsası ve bu arsaya bağlı üçbu
çuk çuvaldız suyun muvazaalı olarak başka bir 
şahsa satıldığına, ancak mahkeme kararı ile bu 
yerin ve suyun mirasçıların beyaniarına bakılmak
sızın vakıf tarafından ihalesine karar verildiğine 
dair. 

Reisülküttab Mustafa vakfından Mahmud Paşa 
kurbında Hacı Küçük mahallesinde Hacehanı 
caddesinde Hudavirdi oğlı Ohannes Efendi 
mutasarrıfından iştira itmiş oldığı bir bab konak 
arsasıyla derlinuna cari üç buçuk çuvaldız ma-i leziz 
muvaza'aten Sadr-ı esbak Mustafa Nail Paşa mer-

245 

12-l/39a/3 

12-1/39a/4a 



246 

12-1139a/4b 

12-1/39b/1 

12-1!39b/2 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SUYOLCU DEFTERLERİ 

hiimun mahdumı müteveffa All Refik Beğ uhdesine 
ferağı icra olmdığı ve zikr olınan arsa ile ma-i 
lezizün nizam-ı müsa' id aldığından vereselerün 
takririne bakılmaksızın vakf tarafından tevfiz ve 
ihalesine hükrn alındığı Der-sa'adet merkez B idayet 
mahkemesi birinci hukük dairesinden tanzim kılınan 
i ' lam mikebince mezkiir arsa ve ma-i mezkGr m uma 
ileyh Ohannes Efendi'nün mahall-i mezkiirda altı 
[ve] sekiz ve on ve on iki ve on dört ve on altı numro 
ile murakkam altı kargir mağaza bir mikdar arsa ve 
ma-i mezkGrun muma ileyh Ohannes Efendi'nün 
uhdesine icra-yı ferağına dair inhası . 

Fi 1 7  Receb sene [ 1 2]94 ve Fi 16  Temmuz sene 
[ 1 2]93 [28 Temmuz 1 877] 

12-1/39b/1 Üsküdar'da Tophanelizade vakfına ait 
konağa bağlı bir çuvaldız suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu satlığına dair. 

Üsküdar'da Tophanelizade vakfından bir kıt 'a  konak 
temessükinde muharrer bir çuvaldız ma-i lezize 
mutasarrıflar olan Şerife Züleyha Hanım bint-i 

· Ahmed ve kerimesi Şerife Fatıma Hanım ibnet-i 
Osman taraflanndan mahallesi imaını Osman HulGsi 
Efendi ibn-i Osman ve ahaliden Mehmed Ali Efendi 
bin Veliyüddin ihbarlarıyla ferağa vekilleri olan 
mahdumı ketebeden Ahmed Ziya Beğ ibn-i Mehmed 
Rıf'at Beğ ma-i mezkurı tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden 
ve Rum milletinden İlya veled-i Hristo'ya kat ' iyyen 
ferağ iderek inhası. 

Fi 26 Ş sene [ 1 2]94 ve Fi 23 Ağustos sene [ 1 2]93 [4 
Eylül 1 877] 

12-1/39b/2 Sultan Süleyman Han suyundan 
Süleymaniye yakınında Katip Şemseddin mahallesi 
Tavanlıçeşme sokağında bulunan konağa bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatı 
ile suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafın
dan satıldığına dair. 

Merbiitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han hazretleri evkaf-ı şerifi ma-ı 
lezizinden Süleymaniyye kurbında Katib Şemseddin 
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mahallesinde vakı ' Tavanlıçeşme zakağında yiğirmi 
iki numro ile murakkam evkaf-ı saire musak
kafatından bir bab konak derlinuna cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Vidin valisi Hüseyin 
Paşa hazinedan İsma'll Zühdi Ağa ibn-i Abdullah 
fevt olup konak ve ma-i mezklir kebir oğullan All 
Subhi ve Mehmed Aziz ve Mehmed Tahir beğler ile 
kebire kerimesi Azize ve sağTre kerimesi Hadice 
Behice hanımıara ihmasen ba'de' l-intikal sağTre-i 
mezblire Hadice Behice Hanım'un er karındaşı ve 
tesviye-i umlirına ba hüccet-i şer' iyye vası- ı  
manslibı mlima ileyh All Subhi Beğ sağTre-i 
mezblirenün hums hissesini bi ' 1-vesaye ve kendü 
mutasarrıf oldığı hums hissesini bi ' l-asale (kesik) 
mezblirfin Mehmed Aziz ve Mehmed Tahir beğler 
ile Azize Hanım mutasarrıf oldukları birer hums 
hisse-i şayi 'alarını bi ' z-zat hüsn-i rızalarıyla Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz 
olan müzekkire mlicebince İzmir naibi sabık 
fazlletlü All (kesik) ibn-i Mehmed Nu 'man'a kat ' iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle nısf masura ma-i 
leziz-i mezklir defter-i vakf-ı müşarun ileyhde mlima 
ileyh All Haydar Efendi hazretlerinün uhdesine kayd 
ve ber mliceb-i nizam-ı müstahsene taraf-ı çakeriden 
zahr-ı temessük ba temhir defter-i  aba kayd olmmak 
üzre temessük-i mezklirun taraf-ı aciziye irsaliyçün 
vakf-ı müşarun ileyh canibine işbu inha-yı acizanem 
i 'ta kılındı . 

Fı 3 Ramazan sene [ 1 2]94 [ 1  1 Eylül 1 877]ve Fı 6 
Eylül sene [ 1 2]93 [ 1 8  Eylül 1 877] 

12-1/39b/3 Sultan Ahmed Han Vakfı suyundan 
Firuz Ağa mahallesi Cebecibaşı sokağında bulu
nan menzile bağlı yanm masura suya mutasarnf 
olan şahsın vefatı ile menzil ve suyun mirasçıZara 
intikaline, menzil ve suyun mirasçılar tarafından 
satıldığına dair. 

Merblitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer evkaf-ı saire musakkafatından Fırfiz 
Ağa mahallesinde Cebecibaşı zakağında yedi numro 
ile murakkam bir bab menzil derlinuna cari Sultan 
Ahmed Han hazretlerinün evkafı ma-i lezizinden 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Bab-ı 
seraskeri mübaya ' at rliznamçecisi Mehmed Sa 'id 
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Beğ ibn-i Mehmed Şükri fevt olup menzil ve ma-i 
mezkı1r üç nefer kebir ve kebire ev I adları Mehmed 
Şükri Beğ ve Şerife Salime ve Şerife Şefika hamm
lara ba'de' l-intikal eviad-ı mı1ma ileyhim menzil ve 
ma-i mezkilrı rızalarıyla Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfCız olan müzekkire 
mı1cebince Atik Ali Paşa mahallesinde sakin 
Alyanak Halil Efendi kerimesi Emine Nafi 'a Ha
nım'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r defter-i 
vakf-ı şerifde ber minval-i muharrer mı1ma ileyha 
Emine Nafi 'a Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd ve ber mı1ceb-i nizam-ı müstahsene 
taraf-ı çakeriden zahr-ı temessük bi ' t-temhir defter-i 
aba kayd olmmak üzre temessük-i mezkı1run taraf-ı 
aciziye irsaliyçün vakf-ı mezkı1r canibine işbu inha
yı acizanem i 'ta kılındı. 

12-1!39b/4 Üsküdar Tophanelizade Mustafa Efendi 
Vakfı suyundan üç çuvaldız suya mutasarrıf olan 
şahsın suyu ile, aynı mahalde İmam sokağındaki 
haneye bağlı bir çuvaldız suya mutasarrıf olan 
şahısiann suyunun, Yenimahalle 'de bulunan Rum 
kilisesine bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan 
temessükde muharrer Üsküdar'da Tophanelizade 
Mustafa Efendi vakfından üç çuvaldız ma-i lezizün 
nısfı olan bir buçuk çuvaldızına mutasarrıf olan 
Anesti Ağa veled-i Pereşkova ma-i mezkilr hissesini 
temessükinden bi' l-ifraz hüsn-i rızasıyla ve yine 
mahalle-i mezbı1rede İmam zakağında vakı ' on beş 
numro ile murakkam Saliha ve Reşide hanımlar 
vakfından merbı1t diğer bir kıt 'a  hane temessüki 
derı1nında muharrer zikr alınan Tophanelizade 
Mustafa Efendi vakfı suyından bir çuvaldız ma-i 
lezize mutasarrıflar olan Şerife Züleyha Hanım bint
i Ahmed ve kerimesi Şerife Fatıma Hanım ibnet-i 
Osman taraflarından mahallesi imaını Osman Hulı1si 
Efendi ibn-i Osman'a ve ahaliden Mehmed Ali 
Efendi (kesik) ferağa vekilleri olan ketebeden 
Ahmed Rıza Beğ ibn-i Mehmed Rıf'at Beğ bi ' l
vekale cem 'an (kesik) Yenimahalle'de kain Rum 
kilisasına cereyan itmek üzre (kesik) 
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12-1140all Sultan 1. Ahmed Vakfı suyundan Firuz 
Ağa mahallesi Cebecibaşı sokağında bulunan 
menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla menzil ve suyun mirasçıZara inti
kaline, mirasçılar tarafından satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer evkaf-ı saire musakkafatından Fıruz 
Ağa mahallesinde Cebecibaşı zakağında yedi numro 
ile murakkam bir bab menzil derünuna cari Sultan 
Ahmed Han-ı Evvel hazretlerinün evkafı ma-i 
lezizinden nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Bab-ı seraskeri mübaya'at rüznamçecisi Mehmed 
Sa'id Beğ ibn-i Mehmed Şükr1 fevt olup menzil ve 
ma-i mezkur üç nefer kebir ve keb1re eviadları 
Mehmed Şükri Beğ ve Şer1fe Salime ve Şerife Şefi
ka hanımıara ba'de ' l-intikal eviad-ı müma ileyhim 
menzil ve ma-i mezkürı rızalarıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfüz olan 
müzekkire mücebince Atik All Paşa mahallesinde 
sakin Alyanak Halll Efendi kerimesi Emine Nafi 'a 
Hanım'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile nısf masura ma-i lez1z-i mezkur defter-i 
vakf-ı şer1fde muma ileyha Emine Nafi 'a Hanım'un 
uhdesine kayd ve ber müceb-i nizam-ı müstahsene 
taraf-ı çakeriden zahr-ı temessük bi ' t-temh1r defter-i 
aba kayd olmmak üzre temessük-i mezkürun taraf-ı 
aciziye irsaliyçün vakf-ı mezkur canibine işbu inha
yı acizanem i ' ta kılındı. 

Fı 5 Şevval sene [ 1 2]94 ve Fı 1 Teşrin-i evvel sene 
[ 1 2]93 [ 1 3  Ekim 1 877] 

12-1/42all Üsküdar Anadolu Hisarı 'nda Yemen 
Sinan Paşa Vakfı suyunun fazlasından yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçıZara intikaline, mirasçılardan birinin 
mirasçı bırakmaksızın vefatı ile hissesinin vakfa 
intikaline, bu hissenin vakıf tarafından diğer 
mirasçının hissesinin de kendi rızasıyla Anadolu 
Hisarı 'nda kale içindeki haneye bağlanmak üzere 
satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı 
müsteşarlleri kılınan temessükde muharrer medine-i 
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Üsküdar'a tabi ' Anadolıhisarı'nda vakı ' merhum ve 
mağfı1run leh fatih-i Yemen Sinan Paşa hazretleri
nün vakf ihya huyurdukları sekiz aded çeşmelere 
cereyan iden ma-i lezizün fazlasından nıfs masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid Ali Beğefendi 
hazretleri bundan akdem vefat idüp kerimesi Fatıma 
Hanım ile mahdumı Mehmed Sa'id Beğ'e ba'de ' l
intikill mı1ma ileyha Fatıma Hanım'un bila veled 
vefatıyla ma-i mezkı1rda olan bir çuvaldız hisse-i 
şayi 'ası mahlı11 ve canib-i vakfa aid ve raci ' ol
dığından münhal-i mezkı1run canib-i mahlı1lden ve 
mı1ma ileyh Mehmed Sa 'id Beğ intikal en mutasarrıf 
oldığı bir çuvaldız hisse-i şayi 'asını bi ' z-zat hüsn-i 
rızasıyla tahrir-i emlak dairesi canibinden varid olan 
bir kıt 'a ruhsat tezkiresi mı1cebince faziletlü İshak 
Efendi hazrederine kat 'iyyen ferağ ve kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı 
kadimi olan Anadolıhisarı'nda kal 'a derlinında üç 
nurnaralu hanesine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde mı1ma ileyh İshak Efendi hazretlerinün uh
desine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 2  R sene [ 1 2] 89 [ 1 8  Haziran 1 872] 

12-1/42a/2 Sultan Bayezid cami, imaret vesair 
hayratının ana suyoluna mülhak katma sulardan 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu 
Avratpazarı yakınında Bobyar mhallesi Kasapka
rşısı sokağındaki haneye bağlanmak üzere sattığı
na dair. 

[Derkenar] 
Sahibi tarafına virilmişdür. 
Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşarile
ri kılınan temessükde muharrer merhum ve mağfı1-
run leh Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu haz
retlerinün cami ' -i şerifi ve imaret-i amire ve hayrat-ı 
sairelerine cari ma-i lezlzinün ana tarlkına mülhak 
katma sulardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe 
olan Rabi 'a  Adviye Hanım ibnet-i Mehmed Salim 
ber veeh-i muharrer mutasarrıfe oldığı ma-i leziz-i 
mezkı1rı mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan ilm ü haber mı1cebince tarafın
dan tebe 'adan Hacı Ali Ağa ibn-i Bekir ve İbrahim 
Ağa ibn-i Abdullah şehadetleriyle ferağa vekil olan 
mensı1batından Ahmed Ağa ibn-i Abdullah bi ' l -
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vekale rızasıyla Mehmed Vehbi Efendi ibn-i Abdul
lah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan Avretba
zarı kurbında Hobya[r] mahallesinde kassab karşusı 
zakağında vakı ' dördünci numaro ile murakkam 
hanesine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
ınılma ileyh Mehmed Vehbi Efendi'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 1 2  R sene [ 1 2] 89 [ 1 8  Haziran 1 872] 

12-1/42a/3 Rumeli Hisari Ali Bertek mahallesi 
Rumeli Hisarı caddesindeki sahilhaneye bağlı beş 
çuvaldız suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılardan birinin 
hissesini aynı yere bağlı olmak üzere menzil 
hissesiyle birlikte sattığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşarı
leri kılınan temessükde muharrer Dayzade Mustafa 
Efendi vakfından Rı1milihisarı'nda Ali Bertek 
mahallesinde Rı1milihisarı caddesinde beş nurnaroda 
murakkam bir bab sahilhane derı1nına cari beş çuval
dız ma-i lezize mutasamf olan es-Seyyid Süleyman 
Ruhi Efendi ibn-i Ahmed fevt olup kebir mahdı1mı 
sadr-ı ali mektı1bi odası hulefasından ref'atlü 
Mustafa Beğ ve kebire kerimesi Hace Şerife Hadice 
İncü Hanım'a ba'de' l-intikal ınılma ileyh Mustafa 
Beğ intikalen mutasarrıf oldığı iki buçuk çuvaldız 
hissesi cari oldığı sahilhane hissesiyle beraber 
rızasıyla Senedat müdirliği canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan mernhı1r müzekkire 
mı1cebince mahdı1mı asakir-i şahane yüzbaşılarından 
fütüvvetlü Mehmed Efendi 'ye kat ' iyyen ferağ ınılma 
ileyh Mehmed Efendi mutasamf oldığı ma-i mez
kı1rı nısf hisse sahilhane ile beraber hissedarı Hace 
Şerife Hadice İncü Hanım'un zevci Islah-ı sanayi ' 
azasından ref' atlü el-Hacc İ s ma 'il Raif Efendi i b n-i 
Ali Habib Efendi 'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile beş çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1r 
sahilhane temessüğinde münderic aldığından nizarn 
ve emsaline tevfikan temessük-i mezkı1rdan bi ' l
ifraz kaydı balasıyla temessük-i mezkı1ra tahşiye 
olmarak mecra-yı kadimine kemakan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyhima el-Hacc 
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İsma 'il Raif Efendi ve Şerife Hadice İn cü Hanım'a 
bi ' l- münasafe ferağ ve intikiilen uhdelerine kayd. 

Fi 1 3  R sene [ 1 2] 89 [ 1 9  Haziran 1 872] 

12-1/42a/4 Yeniköy Panayot mahallesi Yeniköy 
caddesindeki sahilhaneye bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu, aynı yere bağlı 
olmak üzere sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan temessükde muharrer merhume ve 
mağfôrun leha Mihrişah Valide Sultan hazretleri 
vakf-ı şerifinden Yeniköy'de Panayot mahallesinde 
Yeniköy caddesinde elli üç numaro ile murakkam 
sahilhaneye cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan tebe 'a-i  Devlet-i aliyyeden Parsu'da muk!m 
Cano veled-i Kastanti nam kimesnenün cihat kale
minden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
memhur ilm ü haber mucebince ma-i mezkurun icra
yı ferağına tarafından ba ferman-ı ali vekili olan 
Avusturya devlet-i te be ' asından Der -sa' adetde mu
kim Mösyö Nikola Pero nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkurı cari o ldığı sahilhane ile beraber bi '  1-ve kale 
mensub oldığı milleti tarafından vürôd iden ilm ü 
haber mucebince tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve 
Latin milletinden Atnaş oğlı Tüccar Anderya'nun 
zevcesi Fruşo bint-i Yorgi'ye (kesik) kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkôr 
mecra-yı kadimine kemakan cereyan itmek üzre 
[defter-i vakf-ı şerifde ] (kesik) Fruşo bint-i Yorgi'
nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi [ 1 3] R sene [ 1 2] 89 [ 1 9  Haziran 1 872] ve Fi 7 
Haziran sene [ 1 2]88  [ 1 9  Haziran 1 872] 

12-1/43all Şehit Mehmet Paşa vakfına ait Kadırga 
limanında bulunan cami, han v çeşmenin yarım 
hisse suyolculuk hizmetine mutasarrıf olan şahsın 
hizmetine ait hissesini ehil kişilerden birisine 
sattığına ve bu hususta berat düzenlenmesine dair 
hüküm. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı müsteşari
leri kılınan bir kıt 'a berat-ı alide muharrer İbrahim 
Hanzade dimeğle ma 'rôf sadr-ı a 'zam-ı esbak 
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müteveffa Şehid Mehmed Paşa vakfından Kadırga 
l imanı nezdinde vakı ' cami ' -i şerif ve hangah-ı latif 
ve çeşmenün vazife-i mezkı1r ile nısf hisse suyolcılık 
cihetine mutasarrıf olan Mehmed Rıza bin Hacı 
Ömer Halife el-yevm hıdmet-i mezkı1rede müstah
dem ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı nısf hisse 
cihet-i mezkı1rı bi' z-zat hüsn-i rızasıyla suyolcı 
esnafından ehl-i erbabından hissedarı el-Hacc Ömer 
bin Halll Halife'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile vazife-i mezkGr ile nısf hisse 
suyolcılık-ı mezkı1r ciheti ınılma ileyh Mehmed Rıza 
Halife'nün ferağ u kasr-ı yedinden mGma ileyh el
Hacc Ömer Halife'nün uhdesine tevcih buyurılarak 
nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden berat-ı 
allsinün i 'ta ve ihsan buyurılınası babında emr ü 
ferman hazret-i menlehü' 1 -emründür. 

Fl 1 6  R sene [ 1 2] 89 [22 Haziran 1 872] 

12-1/43a/2 Arslan Ağa çeşmesi vakfı suyundan 
Üsküdar Hoca Hesna Hatun mahallesi Servilik 
caddesindeki menzile bağlı yarım masura suya 
mutasarrif olan şahsın vefatı ile suyun mirasçıZara 
intikaline dair. 

Merbı1tan takdim-i  pişgah-ı all-i cenab-ı 
müsteşarlleri kılınan temessükde muharrer Arslan 
Ağa çeşmesi vakfı ma-i lezizinden Üsküdar'da Hace 
Hesna Hatlin mahallesinde Servilik caddesinde 
birinci numaro i le murakkam vakf-ı ahar musakka
fatından iki bab menzil derGnına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Edhem Ağa ibn-i Ahmed 
fevt olup Senedat müdirliği canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan bir kıt 'a memhı1r 
müzekkire mGcebince ma-i leziz-i mezkı1r dört nefer 
kebir ve kebire eviadları Ahmed ve Ruhi beğler ile 
Fatıma ve HOriye (?) hanımıara intikal itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı 
kadimine kemakan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde eviad-ı ınılma ileyhimı1nun intikalen uhde
lerine kayd ila ahirihl. 

Fl 20 R sene [ 1 2] 89 [26 Haziran 1 872] 

12-1/43a/3 Sultan Abdülhamid Han vakfı suyun
dan Uzunçarşı Bezzaz-ı cedid mahallesi Çukurçeş-
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me sokağında bulunan konağa bağlı yarım masura 
suyun zamanla akmamaya başlaması üzerine ge
rekli işlemlerin yapılmasına dair. 

Ferikan-ı kirarndan Dar-ı şOra-yı askeri a 'zasından 
sa 'adetlü Edhem Paşa hazretleri n ün işbu arz-ı hali 
meali cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han 
hazretlerinün evkaf-ı eellleleri ma-ı lezizinden 
UzunçarşG kurbında Bezzaz-ı cedid mahallesinde 
Çukurçeşme zakağında on beş numaro ile murak
kam evkaf-ı saire musakkafatından Aııcenab Kadın 
konağı dimeğle ma 'rGf bir bab konak derGnına cari 
nısf masura ma-i leziz bu kerre hallleleri Zeyneb 
Hanım bint-i el-Hacc Mehmed Efendi uhdesine 
olmak üzre mutasarrıfı maliyye hazine-i eelllesinde 
ihale kalemi kerebesinden Mustafa Tevfik Efendi 
bin Mehmed Sa 'id Efendi yedi ne mübaya 'a olmarak 
konağ-ı mezkürun temessüki derdest tesviye 
olmakda ise ma-i mezkGrun başkaca senedi olmayup 
konağ-ı mezkGr temessüki derlinında münderic olup 
ve müddet-i vafire suyı cereyan itmediği beyanıyla 
mu ' arnele-i lazımenün ı erası ni yazından ibaret 
bulınmış isede ancak su hakkında cari olan nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkürun katması 
keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş aldığından 
erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahklk EyyGb mahkemesi 
sicillatından muhrec derkenar natık oldığı üzre 
Uzunçarşü kurbında Bezzaz-ı cedid mahallesinde 
vakı ' hudavendigar-ı esbak cennet-mekan firdevs
aşiyan merhum ve mağferet-nişan Sultan Abdülha
mid Han tabe serahu hazretleri evkafından olup 
merhum Aııcenab Kadın hanesi dimeğle arif 
muhterik menzil arsası derGnına cari olup Havass-ı 
refi 'a kazasında Müderris karyesi kurbında Karaağaç 
mukabelesinde vakı ' All Ağa ibn-i Mustafa kendi 
malıyla müceddeden hafr u abar itdürdiği 
ma 'lGmu ' l-mikdar suyından mefrGz nısf masura ma
i lezizün bi ' l-ica[re]teyn mutasarrıfı olan işbu 
ba'isü' l-kitab es-Seyyid All Ağa ibn-i Mustafa 
medine-i hazret-i Eba Eyyübi ' l -Ensari mahkemesin
de Meclis-i şer '- i  şerif-i enverde vakf-ı müşarun 
i leyh hazretlerinün kaimmakam mütevelllsi Yusuf 
Ağa hazretlerinün tarafından vekil . [Devamı yok] 

12-l/43a/4 Ücretini Sultan Süleyman Han vakfı ve 
Büyük Ayasofya Vakfı 'ndan almak üzere Tahtaka-
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le, Caferkapı, Ayazma, Odunkapı ve Küçükpazar'- . 
ın yarım hisse suyolculuk hizmetine mutasarrıf 
olan şahsın vefatı ile hizmetin halen suyolculuk 
hizmetinde bulunun ve ehil olan oğullarına intikali 
hususunda berat düzenlenmesine dair hüküm. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleriyle 
Ayasofya-i kebir evkaf-ı şeriflerinden almak üzre 
ma' lı1mu' l-mikdar akçe vazife ile Tahtakal 'a ve 
Bab-ı Ca'fer ve Ayazma ve Bab-ı hatab ve Küçük
pazar canibieri suyolcılığı cihetlerinün nısf hissesine 
mutasarrıf olan Mehmed bin Abdullah Halife vefat 
iderek suyolcılık-ı mezkı1r cihetün üç nefer kebir 
eviadları Hasan ve Ahmed ve Şa 'ban halife! ere 
isliisen intikal itmiş ve eviad-ı mı1ma ileyhimı1nun 
suyolcı esnafından bulmarak meclisce liyakatları 
zahir olup ve henüz hıdmet-i mezkı1rede istihdam 
olınmakda bulınmış oldukları ve cihet-i mezkı1run 
beriltı kazilen zayi ' olmış idüğine mebni kaydınun 
ihracıyla vazife-i mezkı1r ile suyolcılık-ı mezkı1r 
ciheti babaları müteveffa-yı merkürnun mahlı1linden 
oğulları mı1ma ileyhimı1nun uhdelerine tevcih buyu
rılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden 
beriit-ı alilerinün tastir ve i ' tası babında ernr ü 
ferman hazret-i menlehü' l-ernründür. 

Fi 23 R sene [ 1 2] 89 [29 Haziran 1 872] Fi 1 7  
Haziran sene [ 1 2]88  [29 Haziran 1 872] 

12-1/43bll Arahacılar kışiası caddesindeki arsaya 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar 
tarafından Akbıyık mahallesi Değirmen sokağın
daki haneye bağlanmak üzere satıldığına dair. 

[Derkenar] 
Mahdı1rnı efendiye virilrnişdür. 

Fi 29 C sene [ 1 2]90 [24 Ağustos 1 873] 
Merbı1ta-i takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer ashab-ı 
hayratdan merhum Nahlbend el-Hacc Hüseyin Ağa 
vakfı musakkafatından nısf masura ma-i lezize 
mutasamf olan Mehmed Sa 'id Efendi bin Mustafa 
vefat idüp ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı ma-i 
mezkı1r sulbi kebir oğlı Mehmed Remzi Beğ ile 
kerimeleri Emine Eda ve Fatıma Lütfiye hanımıara 
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ba'de' l-intikal kable' t-tahrir eviad-ı muma ileyhim
den Emine Eda ve Fatıma Lütfiye hanımlar tarafla
rından Hacı Seyyid Ağa ibn-i İbrahim ve tebe 'adan 
İbrahim Ağa ibn-i Mehmed ihbarlarıyla ferağa veklli 
mektubi-i maliyye hulefasından All Rıza Efendi bin 
el-Hacc Halll bi ' l-vekale ma-i mezkurı hüsn-i 
rızasıyla Sahaf Mehmed ibn-i el-Hacc is ma 'll' e 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan Arahacılar 
kışiası caddesinde yiğirmi iki numaro ile murakkam 
muhterik arsadan bi ' l- ihrac Akbıyık mahallesinde 
Değirman zakağında on bir numaro ile murakkam 
hanesine cereyan itmek üzre defter- i vakf-ı şerifde 
muma i leyh Mehmed Efendi'nün uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

Fı 29 C sene [ 1 2]90 [24 Ağustos 1 873] 

12-1143b/2 Sultan Süleyman Han Halkalı sularına 
mülhak katma sulardan Irgatpazarı civarında 
Kaliçeci Hasan mahallesi Samanveren camii soka
ğındaki haneye bağlı yarım suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatı ile suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından Uzunçarşı yakınında Saman
veren cami sokağındaki başka bir haneye bağlan
mak üzere satıldığına dair. 

[Derkenarj 
Fı 30 Receb sene [ 1 2]90 [23 Eylül 1 873] tarihiyle 
varidat odasına Salih Ağa yediyle gönderilmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan cennet-mekan Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün hazretlerinün 19 cami ' -i şerif ko lı 
ta 'bir olınur Halkalı su yı tarafına mülhak katma 
sularından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Mehmed Salih Efendi ibn-i Cevheri el-Hacc All 
Efendi vefat idüp ma-i mezkı1r kebir mahdumları 
Mehmed Nuri ve Mahmud Kamil beğler ile kebire 
kerimesi Ulviye Hanım'a islasen ba 'de'l-intikal 
evlact- ı  muma ileyhimden mezbı1re Ulviye Hanım 
tarafından biraderleri muma ileyhima Mehmed Nuri 
ve Mahmud Kamil Beğ şehadetleriyle ferağa vekili 
Galata vilayeti mahkemesi Zabıt katibi Süleyman 
Asaf Efendi ibn-i Ali İsmet bi ' l-vekale ve muma 

19 mükerrer 
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ileyhim20 Mehmed Nuri ve Mahmud Kamil beğler 
dahi kendü hisselerini bi '  z-zat hüsn-i rızalarıyla 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i aciz1de 
mahffiz olan ilm ü haber mucebince Hassa ordu-yı 
hümayunı meclis a ' zasından m1rliva sa'adetlü 
Ahmed Feyz1 Paşa'ya kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadlmi olan Irgadpazarı civarında 
Kaliçeci Hasan mahallesinde muhterik haneden bi ' l
ihrac UzunçarşCı kurbında birinci Samanviran 
mahallesinde Samanvlran-ı evvel cami ' i  zakağında 
on dört numaro ile murakkam haneye cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerlfde müşarun ileyh Ahmed 
Feyzl Paşa'nun udesine kayd ila ahirihl. 

Fı 28 C sene [ 1 2]90 [23 Ağustos 1 873] 

12-1143b/3 Süleymaniye yakınında Samanveren 
camii sokağındaki haneye bağlı olan suya mirasçı 
olarak mutasarrıf olan şahsın suyunu, aynı yere 
bağlı olmak üzere sattığına dair. 

MerbCıtan takdim-i plşgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan bir kıt 'a  hüccetde muharrer nısf 
masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Mustafa Ağa bin 
Ömer vefat idüp ma-i mezkur sulbiyye keblre 
kerimesi Hafize H anı m' a ba 'de' 1- i ntikal ba 'de '  1-
inhisar kable' t-tahrlr mezbure dahi müteveffiye olup 
bir nefer sulhiye keblre kerimesi Hadlee Hanım'a ke
zalik ba'de' l-inhisar kezalik ba'de' l-intikal kable' t
tahrlr ol dahi müteveffiye olup keb1r mahdCımı Şakir 
Beğefendi 'ye kezalik ba'de' l-intikal ba'de' l-inhisar 
kable' t-tahr1r rnir-i mCıma ileyh dahi intikiilen 
mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkCırı 
bi' z-zat hüsn-i rızasıyla mahallesi canibinden varid 
olup nezd-i acizlde mahffiz olan ilm ü haber mCıce
bince Hassa ordCı-yı hümayunı meclis a 'zasından 
mlrliva izzetlü Ahmed Feyzl Paşa bin Ferhad'a 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkur mecra-yı kadlmi olan Süleymaniyye 
kurbında Samanvlran-ı evvel cami ' -i zakağında on 
dört numaro ile murakkam haneye kemakan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde müşarun ileyh 
Ahmed Feyzl Paşa'nun uhdesine kayd ila ahirihl. 

20 ileyhima 
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12-1144all Sultan Abdülhamid Han Vakfı 'na ait 
Beylerbeyi civarındaki Şakir Ağa çeşmesinin fazla 
suyundan menziline bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu yarım bağ hissesi 
ile birlikte satlığına dair. 

MerbCıtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Abdülhamid Han hazretlerinün evkaf-ı 
şerifelerinden Beğlerbeği civarında kain Şakir Ağa 
çeşmesi dimeğle arif çeşmenün ma-ı lezizi 
fazlasından (kesik) karyesicaddesinde yüz yetmiş 
dokuz numaro ile murakkam menzile cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan sadr-ı esbak 
Abdullah Paşazade müteveffa Ahmed Beğ'ün keri
mesi Şerife Fatıma Hanım ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkGrı 
nısf hisse bağ ile beraber hüsn-i rızasıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfCız olan 
ilm ü haber mGcebince Şehremaneti celilesinde 
Hendesehane sermühendisi kaimmakarru izzetlü 
İbrahim Beğ ibn-i Halil Efendi'ye kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed mezkCıre bi ' l-ihrac ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1r bağ-ı mezkCıre derı1nında inşa 
ideceği hanesine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde mı1ma i leyh İbrahim Beğ'ün uhdesine kayd 
ila ahirihi. 

Fı 28 C sene [ 1 2]90 [23 Ağustos 1 873] 

12-1144a/2 Molla Gürani mahallesi Hayreddin Pa
şa sokağında bulunan konağa bağlı yarım masura 
suya mutasarrif olan şahsın vefatı ile suyun miras
çıZara intikaline, mirasçılar tarafından konak ile 
birlikte aynı yere bağlı olmak üzere kendi rızalarıy
la satıldığına dair. 

MerbCıtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Ayasafya-i 
kebir vakfından Molla Gürani mahallesinde 
Hayreddin Paşa zakağında üç nurnaralu vakf-ı ahar 
mussakkafatından bir bab konak derCınına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hayreddin 
Paşa'nun vefatı vukü'ıyla kebir mahdCımları sa'adet
lü Mahmud Paşa hazretleri yle izzetlü İs ma 'll ve Rıza 
beğlere ba'de' l-intikal mCıma i leyhim inlikalen 
mutasarrıf oldukları ma-i mezkCırı cari oldığı konak 
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ile beraber hüsn-i rızalarıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfılz olan 
mernhur müzekkire mucebince ikinci ordu-yı hüma
yun müşiri devletlü Ahmed Muhtar Paşa hazretlerine 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine 
kemakan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
müşarun ileyh Ahmed Muhtar Paşa hazretlerinün 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 2 Receb sene [ 1 2]90 [26 Ağustos 1 873]ve Fi 1 3  
Ağustos sene [ 1 2] 89 [25 Ağustos 1 873] 

12-1!44a/3 Bobyar mahallesi Zapliye yokuşunda 
bulunan bahçeli konağa bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın vefatı ile suyun mirasçılar 
intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere bağlı 
olmak üzere konakla beraber satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer kethuda-yı 
sadr-ı all el-Hacc Yusuf Efendi vakfından Zabtiye 
civarında Hobyar mahallesinde Zabtiye yokuşında 
iki numaro ile murakkam evkaf-ı müte 'addide ile 
malılut ma'a  bağçe bir bab konak derunına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfan olan izzetlü Emin 
Efendi ile halilesi Zeliha Hanım mutasarrıflar iken 
mezbure Zeliha Hanım müteveffiye olup hissesi 
kebir ve keblre eviadları Divan-ı cinayet a 'za-yı 
kiramından sa'adetlü Ahmed Fahri Beğefendi ile 
Şerife Ayişe ve Şerlfe Ülker hanımiara ba'de ' l 
intikal muma ileyhim mutasarrıf oldukları ma-i 
mezkurı ma'a bağçe ve konak ile beraber rızalarıyla 
Senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan mernhGr müzekkire mucebince 
devletlü Ahmed Rasim Paşa hazretlerine ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kemakan cereyan 
itmek üzre defter-i  vakf-ı şer!fde müşarun ileyh 
Ahmed Rasim Paşa hazretlerinün uhdelerine kayd 
ila ahirihl. 

Fi 2 Receb sene [ 1 2] 90 [26 Ağustos 1 873] 

12-1/44a/4 Kırkçeşme suyundan bir masura suya 
mutasarrıf olan şahsın yarım masura suyunu 
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Çıkrıkçı Kemaleddin mahallesi Doğramacı çeşmesi 
cadde ve sokağında bulunan haneye bağlanmak 
üzere sattığına, yarım masurasını kendisinde 
bıraklığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer merhum 
Ahmed Kethuda nam sahibü ' l-hayrun bir masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Miralay Süleyman 
Beğ'ün halilesi Ayişe Kamer Hanım ibnet-i 
Abdullah ber veeh-i muharrer [mutasarrıf aldığı] bir 
masura ma-i leziz-i mezkGrun nısf masurasını 
uhdesinde i b ka id üp ma 'ada nı sf masurasını (kesik) 
bi ' l-ifraz mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan ilm ü haber mGcebince bizatiha 
(kesik) kağıdcıbaşı Mehmed Emin Efendi ibn-i el
Hacc Hüseyin'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i mezkGrun başkaca (kesik) menzil temessüğinde 
münderic olarak katması ve ne maküle sudan aldığı 
bilinernemiş idüği mahsGsen irsali yle bi' l- mu' ay en e 
ve erbab-ı vuküfdan tahkik olındukda mecrası 
mevcGd (kesik) menzil-i mezkGr derGnına cari 
olarak mahzGrdan salim aldığı tebeyyün etmiş 
olmağla bu takdirce bir masura ma-i leziz-i 
mezkGrun menzil-i mezkGrdan bi ' l-ihrac mezkGr 
menzil zahirinde kain bir kıt 'a bağun nısfıyla 
beraber Kırkçeşme suyından nısf masurasını kema
kan cereyan itmek ve nısf masurası dahi Çıkrıkçı 
Kemaleddin mahallesinde Dağramacı çeşmesi 
caddesinde zakağında birinci numara ile murakkam 
hanenün kadim suyına ilave alınarak cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma ileyh Mehmed 
Emin Efendi uhdesine kayd ve ber mGceb-i nizam-ı 
müstahsene taraf-ı çakeriden zahr-ı temessükat bi ' t
tahrir defter-i aba kayd alınan temessükat-ı mez
kGrun taraf-ı aciziye irsali içün vakf-ı şerif tarafına 
işbu ilm ü haber i ' ta [kesik] 

Fı [2] Receb sene [ 1 2]90 [26 Ağustos 1 873] 

12-1/44b/1 Sultan Bayezid Han Vakfı suyundan 
Tarabya köyü tarabya caddesindeki sahilhaneye 
bağlı birbuçuk masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu sahilhane ile birlikte sattığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet-
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mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu 
hazretlerinün evkaf-ı şerifleri ma-ı lezizinden 
Tarabya ci bayetine tabi ' Tarabya karyesinde ve 
Tarabya caddesinde yiğirmi altı numaro ile murak
kam vakf-ı müşarun ileyh musakkaffttından ma'a 
müştemilat bir bab sahilhaneye cari bir buçuk 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan İngiltere devleti 
tebe 'asından Kara Derik Beğ veled-i Gavaraçino 
cari oldığı sahilhane-i mezkur ile beraber rızasıyla 
Senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfôz olan memhur müzekkire mucebince 
Avusturya ve Macaristan devleti tebe'asından Ogüst 
İlya Verones Tacir'ün zevcesi Flomina bint-i 
Aleksandr Para'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimine kemakan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mezbure Flomina'nun uhdesine kayd ila 
ahi ri hi. 

Fı 27 Mart sene [ 1 2]89 [8 Nisan 1 873] 

12-1144b/2 Üsküdar Arakiyeci Cafer mahallesi 
Tobrak sokakta inşa olunan çeşmeye bağlı suyun 
fazlasından yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mi
rasçılardan birinin mirasçı bırakmaksızın vefatıyla 
hissesinin vakfa intikaline, vakfa intikal eden hisse 
ile diğer mirasçıZara ait hissenin Üsküdar Selami 
mahallesindeki hamama bağlanmak üzere satıldı
ğına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer merhume 
Hace Safiyye Hanım ibnet-i el-merhum el-mebrur 
İslambol kadisı esbak ilmi el-Hacc Ahmed Efendi 
nam sahibü' l -hayrun medine-i Üsküdar'da Arakiy
yeci Ca 'fer mahallesinde Tobrak (?) zokak nam 
mahallde vakı ' bina ve inşasına muvaffak o ldığı 
çeşmeye cari ma-i lezizün fazlasından nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid el-Hacc 
Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc Mahmud Efendi 
vefat idüp ma-i mezkur üç nefer sağTre kerimeleri 
Şerife Fatıma Üzife ve Şerife Ayişe ve Şerife 
Zekiyye hanımiara islasen ba'de' l-intikal kable ' t
tahrir mezburundan Şerife Ayişe ve Şerife Zekiyye 
hanımlar birbirlerini müte 'akıben bila veled müte-
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veffiye olup nısf masura ma-i lezizün sülüsan hissesi 
mahlfil ve canib-i vakf-ı şerife aid ve raci ' ol dığın
dan canib-i mahl-Ulden tesviyesi derdest bulınmış 
oldığı irae olınan bir kıt 'a pusuladan müsteban olmış 
ve mezbfire Şerif e Fatıma Ü zife Hanım dahi ber 
veeh-i muharrer nısf masura ma-i lezizde olan sülüs 
hissesini bi zatiha hüsn-i rızasıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z oları 
ilm ü haber mficebince Hazret-i Selami hammamcısı 
Azime Hanım bint-i el-Hacc Mustafa'ya kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkfir 
henüz bir mahalle cereyan itmeyüp açıkda bulınmış 
aldığından bu kerre Selami mahallesinde sekiz 
numaro ile murakkam hammarnun Selami vakfından 
cari olan kadim suyına ilaveten harnmam-ı mezkfire 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfima 
ileyha Azime Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 8  S sene [ 1 ]290 [ 1 6  Nisan 1 873] 

12-1144b/3 Sultan Süleyman Han Halkalı suyun
dam Şemseddin Molla Gürani mahallesi ve soka
ğındaki menzile bağlı iki masura suya mutasarrif 
olan şahsın vefatı ile suyun mirasçı/ara intilarine, 
mirasçılar tarafından satıldığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün Halkalı ma-ı lezizinden evkaf-ı 
müte 'addide ile mahlGt Şemseddin Monla Gürani 
mahallesinde ve cami ' -i şerifi zakağında altı numaro 
ile murakkam menzil-i kebire cari iki masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan rical-i Devlet-i aliyyeden es
Seyyid Mehmed Sa 'di Efendi vefat id üp terk 
eylediği kebir ve kebire eviadları izzetlü Şefik ve 
Tevfik ve Ali beğler ile Lütfiye ve Fatıma ve Ayişe 
ve Hayriyye ve Safiyye hanımıara ba 'de' I-intikal 
eviad-ı merkürnilndan mfima ileyh Ali Şefik Beğ 
Bayezid mutasarrıfı bulındığından hissesinün ferağa 
ba hüccet-i şer' iyye me' zGn olan es-Seyyid Mehmed 
Ağa ibn-i Mehmed Sa 'id bi ' l-vekale ve Tevfik ve 
Ali beğler ile Lütfiye ve Fatıma ve Ayişe ve Hayriy
ye ve Safiyye hanımlar bi' z-zat hisselerini rızalanyla 
valideleri Emine Penbe Hanım Efendi ibnet-i 
Abdullah'a kat 'iyyen ba'de ' l-ferağ mfima ileyha 



İSTANBUL S U  KÜLLİYATI 

Emine Penbe Hanım dahi mutasarrıfe oldığı iki 
masura ma-i mezkurı rızasıyla Senedat müdirliği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfilz olan 
memhur müzekkire mucebince Kapuçukadarı Ali 
Hüsrev Efendi ibn-i İbrahim Efendi'ye kat ' iyyen fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimine kemakan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh Ali Hüsrev 
Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 4 Nisan sene [ 1 2]89 [ 1 6  Nisan 1 873] 

12-1/44b/4 Selimiye mahallesinde bulunan haneye 
bağlı yarım masura suya mutasarnf olan şahsın 
vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar 
tarafından satılarak aynı mahalledeki başka bir 
konağa bağlanmasına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Sadr-ı 
a 'zam-ı esbak merhum Süleyman Paşa vakfından 
olup ala tarikı ' l-mübadele Süleymaniyye tarikına 
( . . .  ) nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hafız 
Abdullah Şevki Efendi bundan akdem vefat idüp 
ma-i mezkur mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfilz olan ilm ü haber mı1cebince iki nefer 
kebir ve kebire eviadları Mehmed Behaeddin Beğ ve 
Ülfet Hanım'a ba'de ' l-intikal kable' t-tahrir muma 
ileyhimactan mezbure Ülfet Hanım tarafından 
tebe 'adan Reşid Ağa bin Abdullah ve Selimiyye 
serbölüği Ahmed Ağa ibn-i Ahmed şehadetleriyle 
(kesik) olan hissedar ve biraderi muma ileyh 
Mehmed Behaeddin Beğ kendi hissesini bi ' l-asale 
ve hemşiresinün (kesik) seryaver-i şehriyari sa 'adet
lü İbrahim Paşa hazretleri bin Ya'küb'a kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma
i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan Selimiyye 
mahallesinde (silik) Kadın zokağında on bir numaro 
ile murakkam haneden bi ' 1- ihdic zikr olman 
Sellmiyye mahallesinde (kesik) caddesinde beş 
numaro ile murakkam konağa cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyh İbrahim 
Paşa'nun uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 6 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 2] 90 [4 Mayıs 1 873] 
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12-1145a/1 Büyük Ayasofya Vakfı suyoluna mül
hak katma sulardan Sultan Ahmed camii yakının
da Güngörmez mahallesi Kemeraltı caddesinde 
bulunan arsaya bağlı yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın vefatı ile suyun mirasçıZara inti
kaline, mirasçılardan birinin mirasçı bırakmaks
ızın vefatı ile hissesinin vakfa intikaline, diğer his
selerin mirasçıZara ait olduğuna dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Ayasafya-i 
kebir vakf-ı şerifi suyı tarikine mülhak katma 
sularından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc Veli 
bundan akdem vefat idüp ma-i mezklır üç nefer 
eviadları Hadice Necibe ve Halide hanımlar ile 
Hayri Beğ'e ba'de' l-intikal kable' t-tahrir eviad-ı 
muma ileyhimden mezbure Halide Hanım bila veled 
müteveffiye olup arsa ve ma-i leziz-i mezklırda olan 
hisse-i şayi 'ası mahlQI olup canib-i vakfa ai d 
aldığından hisse-i mezklırelere bir kıt 'a  mezad kai
mesi mucebince altı bin dokuz yüz guruş mu 'accele 
ile hissedarları muma ileyhima Hadice Necibe ve 
Hayri Beğ'e isticar olınmış idüğinden bu takdirce 
nı sf masura ma-i leziz-i mezklırun üç hisse i 'tibarıy
la ber veeh-i muharrer bir hissesi müteveffa-yı mu
ma i leyhün mahlılinden ve bir hisseden iki hissesi 
dahi intika1en muma ileyhima Hadice Necibe ve 
Hayri Beğ'ün defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd 
ve mecra-yı kadirni olan Sultan Ahmed cami ' -i şerifi 
kurbında Güngörmez mahallesinde Kemeraltı 
caddesinde altmış dokuz numaro ile murakkam arsa
nun hin-i inşasında kemakan cereyan itmek ve ber 
muceb-i nizam-ı müstahsene taraf-ı çakeriden zahr-ı 
temessük bi' t-tahrir defter-i aba kayd olmmak üzre 
temessük-i mezkurun taraf-ı çakeriye irsaliyçün 
vakf-ı mezkur tarafına işbu ilm ü haber i " ta kılındı . 

12-1/45a/2 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beyoğlu civarında Ağa camii yakınında Hüseyin 
Ağa mahallesinde bulunan haneye bağlı bir 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatı ile 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
aynı haneye bağlı olmak üzere satıldığına dair. 
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Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer merhume ve 
mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün 
evkaf-ı şerifeleri ma-i lezizinden olmak üzre bir 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Hazine-i hassa 
sandukkarı Y ağlıkcıoğlı Bedros Efendi zevcesi 
Loçika bint-i Artin müteveffiye olup ma-i mezkilr 
kebire kızları Maryonika ve V eronik ve De ro hi 
evladan-ı Bedros'a on beş bin guruş kıymetle 
ba 'de' l-intikal ancak mezbfirfindan Derohi ve 
Veronik taraflarından Narlıoğlı Oseb veled-i Mikail 
ve Kahyaoğlı Ohannes veled-i Artin şehadetleriyle 
ma-i mezkurda olan hisselerini ferağa vekllleri Polad 
oğlı Bedros veled-i Ohannes cari oldığı menzil ile 
beraber bi' l-vekale Senedat müdirliği dinibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffiz olan mernhur 
müzekkire milcebince hissedarları Düzağlı Belıran 
Beğ zevcesi mezbure Maryonika Hanım'a on bin 
guruşa kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkurun üç hisse 
i 'tibarıyla iki hissesi muma ileyhima Derohi ve 
V eronik'ün ferağ ve intikallerinden ve bir hissesi 
dahi intikiilen mezbure Maryonika'nun defter-i vakf
ı şerifde uhdesine kayd olmarak mecra-yı kadimi 
olan Beğoğlı civarında Ağa cami ' -i şerifi kurbın da 
Hüseyin Ağa mahallesinde kain haneye kemakan 
cereyan itmek ve ber muceb-i nizam-ı müstahsene 
taraf-ı çakeriden zahr-ı temessük itmek bi ' t-tahrir 
defter-i aba kayd olmmak üzre temessük-i mezkfirun 
taraf-ı çakeriye irsali içün vakf-ı müşarun ileyha 
tarafına işbu ilm ü haber i ' ta olındı . 

Fı 7 Rebi'u ' l-evvel sene [ 1 ]290 [5 Mayıs 1 873] 

12-1/45a/3 Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı 
suyundan Kirmasti mahallesi Mismarcı sokakta 
bulunan menzile bğlı yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçılar intika
line, mirasçılar tarafından aynı yere bağlı olmak 
üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han tabe serahu 
hazretleri ma-i lezizinden Kirmasti mahallesinde 
Mismarcı zakağında dört numaro ile murakkam ev-
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kaf musakkafihından bir bab menzil derı1nına cari 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Evkaf-ı 
hümayı1n varidat müdiri esbak es-Seyyid Mehmed 
Ta! 'at Efendi vefat id üp ma-i mezkı1r kebire 
kerimesi Şerife Mün 'ace (kesik) sağTre kerimesi 
Şerife Hadice Nezire Hanım'a ba'de ' l -intikal sağire-i 
mezbı1renün hisse-i şayi 'ası (kesik) ba hüccet-i 
şer ' iyye me' zı1n olan vasisi Ebubekir Reşad Efendi 
ibn-i el-Hacc Hüseyin bi ' l-vesaye ve mezbı1re Şerife 
Hanım hisse-i şayi 'asını bi ' l-asale Senedat müdirl iği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
mernhı1r müzekkire mı1cebince mülga Hicaz vilayeti 
mektı1bcısı sa 'adetlü Mehmed Behçet Efendi'nün 
halilesi Ayişe S acid bint-i Mehmed Es 'ad Efendi 'ye 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kemakan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mı1ma ileyha Ayişe 
Sacid Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 6  Ra sene [ 1 ]290 [ 1 4  Mayıs 1 873] 

12-1145b/1 Ücretini Bezmi Alem VaZide Sultan 
Vakfı 'ndan almak üzere Dolmabahçe camiinin 
rahı abilik hizmetinin yarım hissesine mutasarrıf 
olan şahsın mirasçı bırakmaksızın vefatıyla boş
kalan hizmetinin vakıf tarafından ehil kişilere 
ihale edilmesine dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt ' a  berat-ı alide muharrer 
merhı1me ve mağfı1run leha Bezm-i alem Valide 
Sultan tabe seraha evkafından almak üzre şehriyye 
yiğirmi guruş vazife ile Dolmabağçe cami ' inün rah-ı 
abilik cihetinün nısf hissesine mutasarrıf olan el
Hacc Osman bin Mustafa Usta bu def'a bila veled 
vefat idüp suyolcılık-ı mezkı1r hıdmeti mahlı11 ve yiri 
hali kalmış ve bu maküle münhal olan suyolcılık 
cihetlerinün otuz kırk sene emeği sibkat itmiş ve 
liyakatı zahir bulınanları su meclisinde bi' l-imtihan 
müretteb olan üç nefer mülazımlardan mülazım-ı 
evvel derecesinde bulınanlarına virilmesi karargir 
olan nizarnı iktizasından bulınmış ise de nısf hisse 
cihet-i münhal-i mezkı1run iki buçuk hisse i 'tibarıyla 
bir buçuk hissesi saray-ı hümayı1nda müstahdem 
Ahmed bin Ali'nün ve bir hissesi dahi Mustafa bin 
İsma 'il'ün uhdelerine ihale ve tefvizi husus ı bu kerre 
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devletlü ismetlü Vali de Sultan aliyyetü' ş-şan efendi
müz hazretlerinün canib-i hazret-i ismet-penahilerin
den ba hükümname-i aliyye ernr ü ferman buyurıl
mış ve bu takdirce ber ınıleeb-i irade-i aliyye-i 
hükümname nısf hisse cihet-i münhal-i mezkı1run 
ber veeh-i muharrer bir buçuk hissesi ınılma ileyh 
Ahmed'ün ve bir hissesi dahi ınılma ileyh Mustafa 
Halife'nün uhdelerine ihale ve tefviz buyurılarak 
nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden başka başka 
berat-ı alilerinün i ' ta ve ihsan buyurılınası babında 
ernr ü ferman hazret-i menlehü' l-ernründür. 

Fi 23 Ra sene [ 1 2] 90 [2 1 Mayıs 1 873] 

12-1/4Sb/2 Ücretini Rami kadın mektep, sebilhane 
ve çeşmesi vakfından almak üzere yarım hisse 
suyolculuk hizmetine mutasarrıf olan şahsın 
mirasçı bırakmaksızın vefatı ile boş kalan hizmetin 
başka kişilere verilmesine dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan berat-ı alide muharrer cennet-me
kan Sultan Mahmud Han-ı Evvel kütübhanesi ve 
vakfı mülhakatından B eşiktaş sahilsaray-ı hümayı1nı 
kurbında altıncı Rami Kadın mekteb ve sebilhane ve 
çeşmesi vakfından almak üzre yevrni bir buçuk akçe 
vazife ile nısf hisse suyolcılık cihetine mutasarrıf 
olan el-Hacc Osman bin Mustafa Usta bu def'a bila 
veled vefat idüp suyolcılık-ı mezkı1r hıdmeti mahlı11 
ve yiri hali kalmış (boş) balaya tatbikan hisse 
vechiyle Ahmed ve Mustafa halifelerün uhdelerine 
ihale ve tefviz. 

Fi 22 Ra sene [ 1 2]90 [20 Mayıs 1 873] 

12-1145b/3 Ücretini Hacı Mehmed Emin Ağa 
çeşme ve sebilhanesi vakfından almak üzere yarım 
hisse rahı abilik hizmetine mutasarrıf olan şahsın 
mirasçı bırakmaksızın vefatıyla hissesinin başka 
kişilere verilmesine dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan herat-ı alide muharrer 
Dolmabağçe nezdinde Karayalı iskelesinde vakı ' 
Dergah-ı mu ' allarn sipahiler ağası es bak müteveffa 
el-Hacc Mehmed Emin Ağa'nun çeşme ve sebil-
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hanesi evkaf-ı şerifesinden almak üzre yevmi iki 
buçuk akçe vazife ile nı sf hisse rah-ı abilik  ciheti el
Hacc Osman Halife'nün mahlGlinden balaya tatbikan 
hisse vechile kezalik Ahmed ve Mustafa halifelerün 
uhdelerine ihale ve tefviz olmmak üzre inhası . 

Fi 22 Ra sene [ 1 2]90 [20 Mayıs 1 873] 

12-1/45b/4 Kırkçeşme suyundan Soflar mahal
lesindeki haneye bağlı olmak üzere kayıtlı olan 
yarım masura suya mutasarrif olan şahsın suyunu, 
Eyüp mahallelerinden Arpa emini çeşmesi yakının
da Baba Haydar mahallesindeki haneye bağlan
mak üzere satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Şeyh u ' 1 -
har[e]m-ı esbak merhum el-Hacc Ebubekir Paşa 
hazretlerinün Havass-ı aliyye kazasına tabi ' 
Cebehaneci karyesi kurbında Kırkçeşme suyınun 
Ayasofya lağmına ilhak eylediği ma-i lezizden 
müfrez Sofılar mahallesinde kain hanesine cereyan 
itmek üzre nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Ahmed Şakir Efendi bin Hasan ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkGn henüz hane-i 
mezkGre icra itmeyüp açıkda bulındığı halde bu 
def'a bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla Hazret-i EyyGb 
mahalliltından Arpa emini çeşmesi kurbında Baba 
Haydar mahallesinde on numaro ile murakkam 
hanesine cereyan itmek üzre Sultan Bayezid muvak
kıtı Mustafa Efendi bin el-Hacc YGsufa kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma
i leziz-i mezkur mahall-i mezkGrda mönasi b 
meslekden ifraz olmmak üzre defter-i vakf-ı şerifde 
ber minval-i muharrer mGma ileyh Mustafa Efen
di'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 28 Ra sene [ 1 ] 290 [26 Mayıs 1 873] ve Fi 1 3  
Mayıs sene [ 1 2]89 [25 Mayıs 1 873] 

12-1146all Sultan Bayezid camii, imareti vesair 
hayratı suyoluna katma sulardan Ferhat Ağa 
mahallesinde bulunan konağa bağlanmak üzere 
yarım masura suya mutasarrif olan şahsın suyunu 
Sultan Selim yakınında Cebecibaşı mahallesinde 
bulunan haneye bağlanmak üzere satıldığına dair. 
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Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Bayezid-ı Veli tabe serahu hazretleri
nün As tane-i aliyyede kain cami ' -i şerif ve imaret-i 
amire ve hayrat-ı sairelerine cereyan itmekde olan 
ma-i lezizi ana tarikına mülhak katma sulardan olup 
mahmiyye-i mezbfirede Sultan Mehmed civarında 
Kırkçeşme kurbında Ferhad Ağa mahallesinde kain 
konağına cereyan itmek üzre nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan sabık Ebniye-i ali müdiri sa 'adetlü 
el-Hacc Mehmed Raşid Efendi bin el-Hacc Mustafa 
ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i 
mezkfirı henüz konağ-ı mezkfire İcra itdürmeyüp 
açıkda bulındığı halde bu def'a mahallesi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffiz olan bir kıt 'a  ilm ü 
haber mficebince tarafından tebe 'adan el-Hacc Ömer 
Ağa bin Mehmed ve İbrahim Ağa bin Abdullah 
ihbarlarıyla ferağa vekili efendi-i mfima ileyhün 
damadı Cemal Beğ bin el-Hacc All Efendi bi ' l
vekale nısf masura ma-i mezkfirı Sultan Selim 
kurbında Cebecibaşı mahal lesinde on beş numaro ile 
murakkam hanesine cereyan itmek üzre Bab-ı 
seraskeri hastahane müdiri izzetlü Osman Beğ bin 
Ali Efendi'ye kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmiş ise 
de ancak hane-i mezkfirun müşarun ileyh Bayezid-ı 
Veli hazretlerinün terazfi ve mesleği olmadığından 
ma-i mezkfir ala tariki ' I -mübadele haric-i sfirda 
müşarun ileyh Bayezid-ı Veli hazretlerinün vakfı 
suyından cennet-mekan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed 
Han hazretlerinün suyı tarikıne bi ' l-ilave dahil-i 
sfirda vakf-ı müşarun i leyh suyınun münasib ana 
mesleğinden ifraz ve İcra olmmak üzre defter-i vakf
ı şerifde ber minval-i muharrer Osman Beğ'ün uhde
sine kayd ila ahirihi. 

Fı 28 Ra sene [ 1 ]290 [ 26 Mayıs 1 873 ] 

12-1146a/2 Sultan Bayezid suyundan olup Fatih 
Sultan Mehmed Han suyuna mübadele olunan 
Birinci Sinan mahallesi Kalacızade sokağında 
bulunan menzilin ve bu menzile bağlı bir masura 
suyun üçtebir hissesine vefa hakkı ile mutasarrıf 
olan şahıstarla ilgili kayıt. 

[Derkenar] 
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. ;  1 . ' 

' 
12� N46iı/t, 



270 

12-1/46a/2 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

27 Ra sene [ 1 2]90 [ 25 Mayıs 1 873 ] tarihiyle iki 
kıt 'a temessük ve bir kıt 'a inhasıyla merbfıt pusula 
ile beraber Salih Ağa yediyle Hamza Efendi'ye 
gönderilmişdür. 
Merbfıtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt 'a  müzekkirede muharrer 
merhum Hasan Paşa vakfı müsakkafatından ve 
Sultan Bayezid'un suyından olup cennet-mekan Fa
tih Sultan Mehmed Han hazretlerinün suyına ala 
tariki ' I-mübadele icra olman ma-i lezizden İstan
bul'da Sultan Mehmed Han hazretlerinün civarında 
B irinci Sinan mahallesinde Kalaycızade zakağında 
iki numaro ile murakkam bir kıt 'a temessükle 
şehriyye altmış akçe icare-i müeccelelü bir bab 
menzil ve menzil-i mezkfır derfınına cari bir masura 
ma-i lezizün sülüs hissesi kırk altı bin dokuz yüz 
seksen dört guruş bedel mukabilinde vefaen 
mutasarrıfan olan sağıran Ahmed Şevki Efendi ve 
Hadice Nafi 'a Hanım ibnan-ı Mehmed Şakir Efendi 
mutasarrıflar iken mezbfıre Hadice Nafi 'a Hanım 
bedel-i meblağ-ı mezkfırda olan hissesini kable' l-ahz 
müteveffiye olup meblağ-ı mezkfırda olan hissesi 
pederi mfıma ileyh Mehmed Şakir Efendi ibn-i ve 
mahdfımı Ahmed Şevki Efendi ve Şerife Cemile 
Hanım bedel-i mezkfırdan irsen münhasıra olan 
hisse-i mezkfıre ile sağir-i mfıma ileyh Ahmed Şevki 
Efendi kezalik meblağ-ı bedel-i mezkfır[ı] ahz ü 
kabz eyledüklerini havi kısmet-i askeri tarafından 
vürfıd iden ilmühaber mfıcebince sülüs hisse menzil 
ve ma-i leziz-i mezkfırı yine sahib-i evveli mfıma 
i leyh Mehmed Şakir Efendi ibn-i Ahmed Efendi'ye 
ba'de ' l-fekk ve' t-tahlis ve sülüsan hisse ma-i leziz-i 
mezkfır mfıma ileyh Mehmed Şakir Efendi mu
tasarrıf oldığı sülüs hisse menzil ve ma-i leziz-i 
mezkfırun zabt u tasarrufını havi müceddeden 
başkaca bir kıt 'a  temessük talib ve rağıb aldığından 
salifü ' l -beyan bir masura ma-i leziz-i mezkfır ber 
mfıceb-i nizam-ı atik temessük-i mezkfırdan bi ' t
tefrik ve keyfiyyet tefriki hamişine şerh virilerek 
mecra-yı kadimine kemakan cereyan itmek üzre bir 
masura ma-i leziz-i mezkfır içün senevi otuz guruş 
i care-i müeccele ta 'yiniyle sülüsan hissesi m uma 
ileyhima Mehmed Neşet Efendi ve Ayişe Sıdıka 
Hanım'un ve sülüsan hissesi dahi mGma ileyh 
Mehmed Şakir Efendi'nün defter-i vakf-ı şerifde 
uhdelerine kayd olmarak müceddeden başka başka 
i 'ta olmacak zahr-ı temessükat bi ' t-tahrir. 
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F1 27 Ra sene [ 1 ] 290 [ 25 Mayıs 1 873 ] 

12-1146a/3 Derviş Ali mahallesi Dolaplı Bostan 
sokağında bulunan konağa bağlı yanm masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun miras
çıZara intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere 
bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbfitan takd1m-i p1şgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Kemankeş 
Kara Mustafa Paşa vakfından nısf masura ma-i lez]z 
evkaf-ı müte 'addide ile mahlfit Dervış All mahal
lesinde Dolablı bostan zakağında bir numara ile 
murakkam bir bab konağa diri olup mutasarrıfı 
m1rm1ran-ı kirarndan sa'adetlü Abdülhallm Paşa 
hazretleri ibn-i Mehmed Sellm Efendi vefat idüp 
terk eylediği eviadları Şerlfe Fatıma tü' z-Zehra ve 
Şer1fe Zekiyye hanımlar ile keb1r mahdfimı Cemll 
Beğ'e konak ve ma-i mezkfir ba'de ' l-intikal eviad-ı 
mezbfirfin intikiilen mutasarrıf oldukları nısf masura 
ma-i lez1z-i mezkfirı rızalarıyla Senedat müdirliği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan bir 
kıt'a müzekkire mficebince müteveffa-yı müşarun 
ileyhün zevce-i menkfihası Saraylı Hadice Dilbeniz 
Hanım Efendi bint-i Abdullah'a kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kemakan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyha 
Hadice Dilbeniz Hanım Efendi'nün uhdesine kayd 
ila ahirihi. 

F1 1 3  Rebi'u' l-ahir sene [ 1 ] 290 [ 9 Haziran 1 873 ] 

12-1/46a/4 Sultan Bayezid katma sularından 
Derviş Ali mahallesi Dolaplı Bostan sokağındaki 
konağa bağlı yanm masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatı ile suyun intikaline dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu 
hazretlerinün katma sularından nısf masura ma-i 
leziz evkaf-ı müte 'addide ile mahlfit Derviş Ali 
mahallesinde ve Dolablı bostan zakağında bir nurna
ro ile murakkam bir bab konağa cari mutasarrıfı 
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m1rm1ran-ı kirarndan sa'adetlü Abdülhallm Paşa 
hazretleri ibn-i Mehmed Sellm Efendi vefat idüp 
balaya tatb1ken yazı larak muma ileyha Hadice 
Dilbeniz Hanım Efendi 'nün uhdesine olarak başkaca 
i nh ası . 

Fi [ 1 3 ] Rebi 'u ' l-ahir sene [ 1 ]290 [] 

12-1/46b/l Sultan Bayezid Han suyundan Zencirli
kuyu Atfk Alf Paşa mahallesi Poyraz sokağında 
bulunan konağa bağlı üç çuvaldız suya ve konağa 
mutasarrıf olan şahsın borcuna kaşı rehin verdiği 
konağın, borcun ödenmesi sebebiyle geri verilmesi 
işlemlerinin yapılmasına, suyla ilgili senetierin 
incelenmesine dair. 

Adana mutasarrıfı sa 'adetlü Hurş1d Paşa'nun Sarraf 
Nevruz oğlı Avakim'e olan deynini temamen te'diye 
eylemesinden dolayı mukabilinde merklım Avakim 
ma' rifetiyle Horasancıoğlı müteveffa Bedros'a rehn 
idiimiş olan konağınun yine uhdesine icra-yı ferağ u 
intikaliyle müteveffa-yı merkürnun paşa-yı muma 
ileyhe virmiş oldığı senedün redd ü i 'tası Hazine-i 
hassa nezaret-i celilesinden vukü 'bulan iş 'ar üzerine 
Meclis-i valada tensib alınarak icra-yı icabı nezaret-i 
celile-i müşarun ileyhaya havale idiimiş olmasıyla 
beyan-ı keyfiyyet zımnında dahi fi 16 Ra. sene 
[ 1 ]279 [ 1 0  Eylül 1 862] ve fi 22 Nisan sene-i minhü 
[ 1 279] [ 4 Mayıs 1 862 ] Evkaf-ı hümayun nezaret-i 
celilesine bir kıt 'a  tezkire-i samiye vürud itmiş ol 
vechile konağ-ı mezkurun derunına cari adn-ı aşiyan 
Sultan Bayez1d Han tabe serahu hazretleri ma-i 
lezizinden şehriyye otuz akçe icare-i müeccelelü üç 
çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan merküm Bedros 
veled-i Ohannes bundan akdem fevt olup tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden beş nefer eviadları Tomas ve 
Mikail ve Kolik ve Arnohi ve Rosika'ya ba'de' l
intikal merkürnundan Mikail ve Kolik ve Arnohi ve 
Rosika taraflarından Papasoğlı İstefan veled-i Hantir 
ve Yağcıoğlı Nikran veled-i Ohannes ihbarlarıyla 
ferağa vekilieri merküm Tomas bi ' l- vekale ve 
kendü hissesini bi ' l-asale ma-i leziz-i mezburı 
derunına cari oldığı konağıyla beraber Evkaf-ı 
hümayun hazine-i celllesi Senedat odası canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfGz olan bir kıt 'a 
musahhah müzekkire mucebince sahib-i evveli 
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müşarun ileyh Hurşid Paşa'ya ba'de ' l-ferağ müşarun 
ileyh Hurşid Paşa dahi vefat idüp mahallesi 
canibinden varid olan bir kıt ' a  ilm ü haber mı1cebin
ce dört nefer kebir ve kebire eviadları Ziya ve Hilmi 
ve Fuad beğler ile kerimesi Cemile Hanım'a ba 'de'l
intikal evliid-ı mı1ma ileyhimı1ndan mı1ma ileyhim 
Ziya ve Hilmi ve Fuad beğler ma-i mezkı1rda olan 
hisse-i şayi 'alarını bi' z-zat ve mı1ma ileyha Cemile 
Hanım tarafından ferağa vekili ba hüccet-i şer ' iyye 
Hüsni Beğ ibn-i Daniş Beğ bi ' l-vekale rızalarıyla 
asakir-i şahane yüzbaşılarından Ömer Efendi'nün 
zevcesi Rabi 'a Hanım ibnet-i Abdi Beğ'e kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmiş iseler de ancak ma-i mez
kı1run temessüki kazilen zayi ' olmış-- idüğinden 
katması (silik) tahkik zayi ' den ve müceddeden 
virilecek temessükine derci lazım gelmiş aldığından 
ceride-i çakeride olan kaydına nazaran asrında 
vüzera-yı izamdan Süleyman Paşa hazretlerinün 
Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Küçük karye hudı1dı 
dahilinde Sırıklı çayır dimeğle şehir mahallde kendi 
malıyla hafr itdirdüği abar-ı müte 'addideden cem' u 
tahsil eylediği suyını ol-mevzi'a karib vakf-ı 
müşarun ileyh suyı yolına ba izn-i mütevelli ilhak u 
idrilc ve hakk-ı mecradan baki ÜÇ çuvaldız ma-i 
lezizün katması mevcı1d olup suyı dahi vakf-ı 
müşarun ileyh suyı tarikına cereyan itmekde oldığı 
tahakkuk ve İstihbar kılınmış olmağla ol vechile üç 
çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan 
Zencirlikuyu'da Atik Ali Paşa mahallesinde Poyraz 
zakağında on üç numaro i le murakkam konağa 
kemakan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
mı1ma ileyha Rabi ' a  Hanım'un uhdesine kay d ve ber 
mı1ceb-i nizam-ı müstahsene zayi 'den ve müced
deden virilecek temessükün zahrı bi ' t-tahrir defter-i 
aba kayd olmmak üzre temessük-i mezkı1run taraf-ı 
çakeriye irsaliyçün vafk-ı şerif tarafına işbu ilm ü 
haber i ' ta o lındı. 

Fi 23 Ra sene [ 1 ] 290 [2 1 Mayıs 1 873] 

12-1/47all Sultan II. Mahmut bendi suyunun 
fazlasından Sinan Paşa mahallesinde bulunan 
haneye bağlı yarım masura suya kira ile mutasarrif 
olan şahsın vefatı ile suyun mirasçısına intikaline, 
ancak suyun senedi kazaen kaybolduğundan 
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kayıt/ann incelenerek yeniden senet düzenlenme
sine dair hüküm. 

Salıibe-i arz-ı hal sağTre-i mezbure Naile Naime'nün 
validesi vasiyyesi Fatıma Hanım'un işbu istid 'ası 
meali cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı 
hazretlerinün evkaf-ı  şerHeleri müstağallatından ve 
Bend-i cedıdi fazlasından senevı on beş guruş 
icarelü nısf masura ma-i lezızün ba temessük-i 
mütevem mutasarrıfı zevci Üçünci İkbal serhade
mesi teberdarandan Mustafa Ağa ibn-i Osman 
uhdesinde iken vefatı cihetiyle vasiyyesi oldığı bir 
nefer ker1mesi mezbure Naile Naime'ye intikal 
idecek ise de temessük-i mezkurun kazaen zayi ' 
aldığından intikalinün icrasıyla zayi 'den ve 
müceddeden bir kıt 'a  temessükünün i ' tası ni yazın
dan ibaret bulınmış ve Senedat odasından muhrec 
derkenariara nazaran Evkaf-ı hümayun hazınesinden 
mazbut cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani 
hazretlerinün vakf-ı şer1fi ma-i lezızinden senevı on 
beş guruş icare-i müeccele ile nısf masura ma-i lezız 
fi 17 M sene [ 1 ]276 [ 1 6  Ağustos 1 859] tarihiyle 
Üçünci İkbal hazretlerinün başlıadernesi Mustafa 
Ağa'nun Sinan Paşa mahallesinde kain hanesine 
cereyan itmek üzre el-yevm uhdesinde oldığı 
derkenar-ı mezkurdan müsteban olmış ve mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizıde mahfGz olan bir 
kıt 'a ilm ü haber mantukınca muma ileyh Mustafa 
Ağa vefat idüp ma-i mezkur bir nefer sulhiye sağir 
kerimesi Naile Naime Hanım'a intikal itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i lezız-i mezkur mecra-yı 
kadimine kemakan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şer1fde mezbure Naile Naime Hanım'un intikalen 
uhdesine kayd olmarak mzam-ı müstahsenesi 
derciyle zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a  temes
sükünün tastır ve i ' tası lazım geleceği mahat-ı ilm-i 
ali-i cenab-ı nezaret-penahileri buyurıldukda ol bab
da emr ü ferman hazret-i menlehü' l-emründür. 

Fı 27 Ra sene [ 1 2]90 [25 Mayıs 1 873] 

12-1147a/2 Sultan II. Mahmud Han Vakfı suyun
dan Beyoğlu Posta sokağında bulunan menzile 
bağlı yarım masura suya mutasarnf olan şahsın 
ölümüyle suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar 
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tarafından menzil ile beraber aynı yere bağlı olmak 
üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretlerinün 
vakf-ı şerlfi ma-i tezizinden Beğoğlı'nda Posta zaka
ğında on dört nurnarolu yine vakf-ı müşarun ileyh
den bir bab kargir menzi le cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Maryonika bint-i Mikel 
müteveffiye olup ma-i mezkur kebir ve kebire 
eviadları Mişel ve Mariya ve Elize ve Polpoline ile 
sağir oğlı Antonyo ve sağlre kızları Manilerevane ve 
Vitorya'ya adiyen ba 'de' l-intikal kibar-ı mezburdan 
Mişel ve Mariya ve Elize hisselerini bi ' 1-asale ve 
sığar-ı mezburun Antonyo ve Manilerevane ve 
Vitorya taraflarından dahi ba hüccet-i şer' iyye ferağa 
vekilieri ve vasileri babaları Tüccar Cozapo veled-i 
Pavli bi ' l-vekale ma-i mezkurı cari oldığı menzil ile 
beraber Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan memhur bir kıt 'a  müzekkire 
mucebince tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Latin 
milletinden Kobieni oğlı Tüccar Paçento'nun zevcesi 
Angelika bint-i Naçyo nam hatuna üç yük sekiz bin 
guruşa kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile nısf masura ma-i lezize-i mezkur mecra-yı 
kadimine kemakan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mezbure Angelika'nun uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

Fi 27 Ra sene [ 1 2]90 [25 Mayıs 1 873] 

12-1/47a/3 Sultan ll. Mahmud Han bendi suyu 
fazlasından yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu Ortaköy Taşmerdiven denilen 
mahalde bulunan haneye bağlanmak üzere sat
lığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretlerinün 
Bend-i cedidi fazlasından nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Çerağan sahilsaray-ı hümayunı 
bekçibaşısı Ali Efendi ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf oldığı ma-i mezkurı tarafından Beşiktaş 
saray-ı hümayunı suyolcısı Osman Ağa bin Selim ve 
Mustafa Usta bin İsma'il ihbarlarıyla ferağa vekili 
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olan efendi-i mı1ma ileyhün mu 'avi ni Raşid Ağa bin 
Hasan bi ' l-vekale rızasıyla tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyeden ve Ermeni milletinden aldığı ilm ü 
haberinden müsteban olan Banka-i Osman! sanduk
karı Simon zevcesi Ziba Hatı1n bint-i Avanis'e ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkGr henüz 
bir mahalle ıcra alınmayup açıkda bulınmış 
aldığından bu kerre Ortaköy'de Taş nerdihan nam 
mahallde kain üç numara ile murakkam haneye cere
yan itmek üzre nısf masura ma-i lezlz-i mezkGr def
ter-i vakf-ı şerlfde mezbı1re Ziba Hatı1n'un uhdesine 
kayd ila ahirihl. 

Fı 28 Ra sene [ ı ] 290 [26 Mayıs ı 873] ve Fı ı ı 
Haziran sene [ ı  2] 89 [23 Haziran 1 873] 

12-1/47bll Kırkçeşme suyundan Bobyar mahallesi 
Zaptiye yokuşu caddesinde bulunan bahçeli menzi
le bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, menzil ve bahçesi ile birlikte aynı yere 
bağlı olmak üzere satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer evkaf-ı saire 
i le mahlı1t Hobyar mahallesinde Zabtiye yokuşı 
caddesinde dört nurnarolu bir bab menzil ma ' a 
bağçeye cari Gazanfer Ağa-yı Atık vakfından nısf 
masura Kırkçeşme ma-i lezlzine mutasarrıf olan 
Divan-ı cinayet a'za-yı kiramından sa'adetlü Ahmed 
Fahrl Beğefendi ibn-i Mehmed Emin Efendi ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf aldığı nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkı1rı menzil ve bağçeye cari aldığı ma-i 
lezlz-i mezkı1r ile beraber Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizlde mahfı1z olan memhı1r 
müzekkire mı1cebince devletlü Ahmed Rasim Paşa 
hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1r mecra-yı 
kadimine kemakan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerlfde müşarun ileyh Ahmed Rasim Paşa hazret
lerinün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 29 Ca sene [ ı 2] 90 [25 Temmuz ı 873] 

12-1/47b/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Semseddin Molla Gürani mahallesi Kirazlı Mescid 
caddesindeki konağa bağlı yarım masura suya ve 
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aynı vakıftan bir masura suyun beştebir hissesine 
sahip olan şahsın suyunu, kendi nzasıyla aynı yer 
bağlı olmak üzere satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan iki kıt 'a  temessükde muharrer 
cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretleri evkaf-ı şerifesi hissesi ma-i lezizinden 
Şemseddln Monla Gürani mahallesinde Kirazlı 
mescid caddesinde yiğirmi beş numara ile morak
karn vakf-ı ahar musakkafatından bir bab konak 
derı1nına cari nısf masura ma-i lezize yine vakf-ı 
müşarun ileyhden diğer bir kıt'a temessükle bir 
masuranun beş hisse i ' tibanyla bir hissesine 
mutasarrıfe olan müteveffa Mahmud Paşa halilesi 
Emine Hanım bint-i Abdullah mutasarrıfe aldığı ma
i mezkı1n rızasıyla Senedat idaresinden varid olup 
nezd-i acizlde mahfı1z olan mernhı1r müzekkire 
mı1cebince mefsı1h Meclis-i vala celb me' mı1rı sabık 
izzetlü Abdülvehhab Efendi ibn-i Yahya Efendi'ye 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura beş hisse ile bir hisse ma-i leziz-i mezkı1r 
mecra-yı kadimine kemakan cereyan itmek üzre def
ter-i vakf-ı şerlfde ınılma ileyh Abdülvehhab 
Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 25 Ca sene [ 12]90 [2 1 Temmuz 1 873] 

12-1/47b/3 Fatih Sultan Mehmed Vakfı suyundan 
Sultan Selim yakınında Çeraği Hamza mahallesi 
Sakızağacı caddesinde bulunan konağa bağlı bir 
masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu, konak 
ile birlikte aynı yere bağlı olmak üzere satlığına 
dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han tabe serahu 
hazretleri evkaf-ı eellleleri ma-i tezizinden Sultan 
Selim kurbında Çerağl Hamza mahallesinde Sakız
ağacı caddesinde otuz dört numara ile murakkam ev
kat-ı saire musakkafatından bir bab konak derı1nına 
cari bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Bahriyye 
nazırı devletlü Ahmed Paşa hazretleri ibn-i İsma 'll 
Efendi taraf-ı alllerinden varid olan bir kıt 'a  takrlr 
mı1cebince vekili asakir-i bahriye binbaşılarından 
ref'atlü Mehmed Beğ ibn-i el-Hacc All Efendi ma-i 
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lezlzi konağ-ı mezkfır ile beraber bi' 1- vekale 
Senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i aci
zlde mahffız olan memhfır müzekkire mfıcebince 
asakir-i bahriye miralaylarından izzetlü Hüseyin Beğ 
ibn-i Mahmud ile halllesi Ayişe Hanım ibn-i All'ye 
ber veeh-i münasafe kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile bir masura ma-i lezlz-i mezkfır 
mecra-yı kadimine kemakan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde mfıma ileyhima Hüseyin Beğ 
ile halilesi mezbfıre .Ayişe Hanım'un uhdelerine kayd 
ila ahirihi. 

Fi 27 Ca sene [ 1 ]290 [25 Temmuz 1 873] 

12-1147b/4 Sultan Ahmed Han Vakfı suyundan 
Firuz Ağa mahallesi Şekerci sokağında bulunan 
dükkana ve Bab-ı Hümayun caddesinde bulunan 
konak arsasına bağlı yarım masura suya mutasar
rıf olan olan şahsın suyunu konakla birlikte aynı 
yere bağlı olmak üzere satlığına dair. bulunan 
dükkana ve Bab-ı Hümayun caddesinde bulunan 
konak arsasına bağlı yarım masura suya mutasar
rıf olan olan şahsın suyunu konakla birlikte aynı 
yere bağlı olmak üzere satlığına dair. 

Merbfıtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Sultan 
Ahmed Han hazretleri vakfı ma-i lezizinden Firfız 
Ağa mahallesinde Şekerci zokağında vakf-ı ahardan 
iki ve beş nurnarolar ile murakkam dükkan ve Bab-ı 
hümayfın caddesinde yüz seksen iki numaro ile 
murakkam muhterik konak arsası derfınına cari nısf 
masura ma-i leziz mutasarrıfı olan sa 'adetlü Ferrfıh 
Efendi hazretleri müstekıllen ve Kuyulı zokakda bir 
nurnarolu arsaya halilesi Fatımatü' z-Zehra Hanım 
bint-i Halll mutasarrıflar iken mfıma ileyh Ferrfıh 
Efendi hazretleriyle haderneden Osman Ağa ibn-i 
Abdullah şehadetleriyle vekili mahdfımı ve mfıma 
ileyh Ferrfıh Efendi hazretleri bi ' l -asale konağı ma-i 
leziz-i mezkfıresiyle beraber Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffız olan 
memhfır müzekkire mfıcebince ( . . .  ) dokuz yüz yitrniş 
beş Osmanlı lirasına Rif' at Paşazade izzetlü Sa 'id 
Beğefendi halilesi iffetlü Cemile Hanım bint-i 
Mehmed Raşid Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle ol vechile msf masura ma-i leziz-i 
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mezkur mecra-yı kadimine kemakan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyha Cemile 
Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 Cemaziye' l-ahir sene [ 1 2] 90 [27 Temmuz 1 873] 

12-1/48a/1 Sultan ll. Mahmud Han Vakfı suyun
dan Mimar Hayreddin mahallesi Sultan Bayezid 
caddesinde bulunan konağa bağlı bir masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu konak ile birlikte 
aynı yere bağlı olmak üzere sattığına dair. 

Merbutan takdim-i  pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretleri'nün evkaf-ı şerifesi 
ma-i lezizinden bir masura ma-i leziz Mi 'mar 
Hayreddin mahallesinde Sultan Bayezid caddesinde 
yüz on beş numara ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab konak derunına cari olup 
mutasarrıfı sa' adet! ü Hiristaki Efendi hazretleri 
konak ve ma-i lezizi rızasıyla Senedat odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfüz olan 
memhur müzekkire mucebince kanunname-i hüma
yun alıkarnını kabUl ve imza iden İtalya devleti 
te be ' asından Covanni Estefanvic veled-i Estefano'ya 
kat 'iyyen ferağ eyledüğinün takriri alınup derlinında 
iskan itmernek ve akar suretine konılınayup İslam 
talebi zuhfirında fürfiht itmek şartıyla senedatınun 
tahşiye ve tanzimi derdest bulınmış olduğından ol  
vechile bir masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan i tmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mfima ileyh Covanni Estefanvic Beğ uhde
sine kayd ila ahirihi. 

Fi 5 C sene [ 1 ] 290 1 [ 3 1  Temmuz 1 873] 

12-1/48a/2 Köprülü Mehmed Paşa Vakfı suyundan 
Mimar Hayreddin mahallesi Sultan Bayezid cadde
sindeki konağa bağlı yarım masura suya mutasar
nf olan şahsın suyunu, aynı yere bağlı olmak üzere 
kanun hükümlerini kabul eden İtalyan devleti 
tebasından başka bir şahsa satlığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer sadr-ı 
a 'zam-ı es bak merhum Köprili Mehmed Paşa 
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vakfından nısf masura ma-i leziz Mi 'mar Hayreddin 
mahallesinde Sultan Bayezid caddesinde yüz on beş 
numara ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab konak derunına cari olup mutasarrıfı sa' adet
lü Hristaki Efendi hazretleri konak ve ma-i lezizi 
rızasıyla Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahffiz olan memhur müzekkire mucebince 
kanunname-i hümayun alıkarnını kabUl ve imza iden 
İtalya devleti tebe 'asından Covanni Estefanvic ve
led-i Estefano'ya kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed 
eyledüğinün takriri alınup derunında iskan itmernek 
ve akar suretine konılınayup İslam talebi zuhurında 
füruht itmek şartıyla senedatınun tahşiye ve tanzimi 
derdest bulınmış olduğından ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh Covanni Estefanvic Beğ uhdesine kayd ila 
alıiri hi. 

Fi 5 C sene [ 1 ] 290 1 [ 3 1  Temmuz 1 873 ] 

12-1148a/3 Sultan Süleyman Han Halkalı 
suyundan Kapalıfınn caddesinde Cezeri Kasım 
Paşa mahallesinde bulunan menzile bağlı yarım 
masura mutasarnf olan şahsın vefatıyla suyun 
mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından Şeyh 
Vefa yakınında Molla Büsrev mahallesi Kirazlı 
Mescid caddesinde bulunan haneye bağlanmak 
üzere satıldığına dair. Bayezid caddesindeki kona
ğa bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, aynı yere bağlı olmak üzere kanun hü
kümlerini kabul eden İtalyan devleti tebasından 
başka bir şahsa satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretle
ri'nün ihyasına muvaffak oldukları cami ' -i şerif ko lı 
ta 'bir alınur Halkalı su yından nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Mehmed Efendi ibn-i Ali vefat 
idüp ber veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı ma-i 
leziz-i mezkur bir nefer sülbi kebir mahdumı izzetlü 
Ömer Beğefendi'ye ba'de' l-intikal kable' t-tahrir mu
ma ileyh Ömer Beğ dahi nısf masura ma-i leziz-i 
mezkurı bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
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ilm ü haber mG.cebince mecra-yı kadimi olan 
Kapalıfurun caddesinde Cezeri Kasım Paşa 
mahallesinde dört numara ile murakkam muhterik 
menzil arsasında bi ' l-ihrac Şeyh Vefa kurbında 
Molla Hüsrev mahallesinde Kirazlı mescid dlddesin
de dokuz numara ile murakkam hanesine cereyan 
itmek üzre Unkapanı tüccarlarından Hasan Efendi 
bin Mehmed'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkG.r defter-i 
vakf-ı şerifde muma ileyh Hasan Efendi'nün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 8 C sene [ 1 ] 290 1 [ 3 Ağustos 1 873 ] 

12-1148a/4 Fatma Hatun Vakfı suyundan Haydar 
mahallesi ve caddesinde bulunan menzile bağlı 
yarım masura suya mutasarrif olan şahsın 
vefatıyla suyun mirasZara intikaline, mirasçılardan 
birinin hissesini, diğer mirasçıya satlığına dair. 
Paşa mahallesinde bulunan menzile bağlı yarım 
masura mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun 
mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından Şeyh 
Vefa yakınında Molla Büsrev mahallesi Kirazlı 
Mescid caddesinde bulunan haneye bağlanmak 
üzere satıldığına dair. 

MerbG.tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer SuWln Selim 
kurbında Çeraği Hamza mahallesi imarnma meşrG.t 
Fatıma HatG.n vakfı ma-ı lezizinden Haydar 
mahallesi caddesinde on sekiz numara ile murakkam 
evkaf-ı saire musakkafatından bir bab menzil 
derG.nına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
el-Hacc Ali Beğ ibn-i el-Hacc İbrahim vefat idüp 
kebir eviadları İbrahim ve Hilmi Efendi'ler ile 
kerimesi Ba'as Hanım'a eslasen ba'de' l -intikal 
eviad-ı mG.ma ileyhimden Hilmi Efendi intikalen 
mutasarrıf olduğı sülüs hissesini cari olduğı (kesik) 
hüsn-i rızasıyla Senedat odası canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfG.z olan memhG.r müzekkire 
mG.cebince hissedar ve karındaşı mG.ma ileyh 
İbrahim Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkG.r 
mecra-yı kadimi cereyan itmek üzre üç hisse 
i ' tibarıyla iki hissesi mG.ma il ey h İbrahim Efendi 'nün 
ferağ ve intikalen ve bir hissesi dahi mG.ma ileyha 
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Ba'as Hanım'un intikalen defter-i vakf-ı şerlfde 
uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fi 28 Temmuz sene [ 1 2] 89 1 [ 9 Ağustos 1 873 ] 

12-1/48b/1 Ücretini Ebussuud Efendi Vakfı 'ndan 
almak üzere suyolculuk hizmetine mutasarrıf olan 
şahsın bu hizmetini kendi rızasıyla suyolcu esna
fından Ziyakati olan başka bir şahsa sattığı husu
sunda berat düzenlenmesine dair hüküm. bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıy
la suyun mirasiara intikaline, mirasçılardan biri
nin hissesini, diğer mirasçıya sattığına dair. 

Merbıltan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan berat-ı allde muharrer Şeyhü ' l
islam esbak müteveffa Ebıl ' s-su 'ıld Efendi 
vakfından almak üzre yevml dört akçe vazife ile 
suyolcıhk cihetine mutasarrıf es-Seyyld Hasan bin 
Hasan halife vazife-i mezkılr ile suyolcıhk-ı mezkılr 
cihetini bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla suyolcı esnafından 
olup ve meclisce liyakatı zahir ve bedldar olan All 
bin Ahmed halife'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile vazife-i mezkılr ile suyolcılık-ı mezkılr ciheti 
ınılma ileyh es-Seyyld Hüseyin halife'nün ferağ u 
kasr-ı yedinden ınılma i leyh All Halife'nün uhdesine 
tevclh buyurılarak nizam-ı müstahsene derciyle Icab 
iden berat-ı allsinün i 'ta ve ihsan buyurı lınası 
babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emrindüR 

Fi 1 7  Eylül sene [ 1 2]89 1 [ 29 Eylül 1 873 

12-I/48b/2 Ücretini Haseki Sultan Camii Vakfı 'n
dan almak üzere suyolculuk hizmetinin yarım 
hissesine mutasarrıf olan şahsın hissesinin, suyol
cu esnafından Ziyakati olan başka bir şahsa satıldı
ğı hususunda berat düzenlenmesine dair hüküm. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan berat-ı alide muharrer merhılme 
Haseki Sultan tabe seraha cami ' -i şerifi evkafından 
olmak üzre şehri sekiz guruş on para vazife ile 
suyolcılık cihetinün nısfına mutasarrıf olan Hasan 
bin Hüseyin Halife bu def'a suyolcılık-ı mezkılr 
hissesini satmak murad itmiş olup ve halbuki cihat 
hakkında mü'esses olan nizarnına nazaran 
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hissedarına virilmesi lazımeden isede nısf-ı alıarına 
mutasarrıf olan Raif Usta'nun emekdar-ı kadimeden 
olup ve kendi üç dört seneden berü alil-i vücud ve 
sahib-i firaş olarak bir tarafa hareket idebilmeği 
bundan ma ' ada bir akçe-i nef'isesi olmaduğından ve 
kesirü ' l-ıyal ( . . .  ) olarak idare alıara virilmesine 
lüzfim gorunmüş idüğinden merklım Hüseyin 
Usta'nun hakkı bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla suyolcı 
esnafından olup ve meclisce liyakatı zahir ve bedidar 
olan Ali bin Ahmed Halife'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf hisse cihet-i mezkfir ınılma 
ileyh Hüseyin Usta'nun ferağ u kasr-ı yedinden 
ınılma ileyh Ali Halife'nün uhdesine tevcih buyurı
larak nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden berat-ı 
alisin ün i ' ta ve ihsan buyurıl ınası babında. 

Fi ı 7 Eylül sene [ ı 2] 89 1 [ 29 Eylül ı 873 ] 

12-1/48b/3 Ücretini Sultan Mehmed Han Vakfı 'n
dan almak üzere dörtte bir hisse rahı abilik, ha
mam ve ab-ı bostan korucuZuğu hizmetine muta
sarrıj olan şahsın mirasçı bırakmaksızın vefatıyla 
hizmetinin başka birisine verilmesi hususunda be
rat düzenlenmesine dair hüküm. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı  ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan be rat-ı al ide muharrer merhum ve 
mağffirun leh Sultan Mehmed Han-ı Gazi tabe 
serahu hazretleri'nün evkaf-ı şerifinden bila 
mu 'ayyen rub ' hisse rah-ı abi cihetine ve korıcı-i ab
ı bostan ve hammamha cihetini fi 25 R sene [ ı ] 266 1 
[ ı O Mart ı 850 ] tarihinde Seyyid Hüseyin bin 
Hasan Halife'nün arz-ı hal üzerine muhrec derke
narına nazaran tevarih-i  muhtelife ile Mehmed Ra 'if 
bin Halil ve Mehmed bin Hüseyin ve diğer Mehmed 
bin Ali ve Seyyid İbrahim bin Osman uhdelerinde 
iken ınılma ileyhim Mehmed ve (kesik) ve İbrahim 
narnun kirnesneler bila veled vefat itmeleriyle bun
dan (kesik) hisseleri mahlfil ve (kesik) olup bu suret
de ınılma ileyh Mehmed Ra'if halife'nün ve ( . . .  ) olup 
ve meclisce liyakatı zahir ve bedidar olan Ali bin 
Ahmed Halife'nün uhdesine tevcih buyurılarak ni
zam-ı müstahsenesi derciyle icab iden berat-ı alisi
nün i ' ta ve i h san buyurılınası babında emr ü ferman 
hazreti men lehü' 1-emrindüR 

Fi 7 Şa'ban sene [ ı 2]90 1 [ 30 Eylül 1 873 ] 
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12-1/48b/4 Ahmet Paşa Camiinin suyolculuk 
hizmetine mutasarrıf olan şahsın mirasçı bırak
maksızın vefati ile boş kalan hizmetin Ziyakati olan 
başka bir şahsa verilmesi hususunda düzenlenen 
heratın kaybı nedeniyle yeniden berat verilmesine 
dair hüküm. 

Top kapusı nam mahallde Ahmed Paşa cami '-i  
şerifinün su yolcılığına vazife-i mu ' ayyene ile 
mutasarrıf olan İbrahim Edhem ibn-i Mustafa halife 
bundan akdem bila veled vefat idüp ve yiri dahi 
zayi '  olarak suyolcılık-ı mezkur cihet-i mahlulen 
kalmış idüğinden cihet-i münhal-i mezkurun ehl ve 
erbabına tevcih ve iktizasındandur ( . . .  ) olduğı ber 
muceb-i nizarn meclisce liyakati zahir ve nümayan 
olan Ali bin Ahmed Halife'nün uhdesine tevcih 
buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle kayd 
mucebince zayi 'den ve müceddeden icab iden berilt
ı alisinün i ' ta ve ihsan buyurılınası babında. 

Fı 17 Eylül sene [ 1 2]89 1 [ 29 Eylül 1 873 ] 

12-1/49a/J · Tophane Cihangir mahallesinde 
bulunan menzile bağlı bir masura suya mutasarrıf 
olan vefatıyla suyun mirasçıya intikali hususndaki 
senet yangında kaybolduğundan, eski senetiere 
göre kayıtların incelenerek yeniden senet düzen
lenmesine dair. 

Sahib-i arz-ı hal müteveffa muma ileyhin kerimesi 
Fatıma Feride Hanım'un işbu istid 'ası me'ali 
nezaret-i Evkaf-ı hümayun mülhak evkafından 
cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Gazi 
hazretleri 'nün evkaf-ı celilelerinden Tophane'de 
Cihangir mahallesinde kain bir bab menzil derunına 
cari bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan pederi 
Milbeyn-i hümayun ikinci katibi Mehmed Rıfkı 
Efendi'nün bundan akdem vukü '- ı  vefatma mebni 
ma-i mezkur uhdesine intikal idecek isede yedinde 
olan temessüki harikde muhterik olduğından kaydı 
mucebince zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a  
temessükinün i ' tası ni yazından ibaret ve  Senedat o
dası' ndan muhrec derkenara nazaran Evkaf-ı 
hümayun hazinesinden mazbut cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Sani hazretleri'nün vakf-ı şerifi ma-i 
tezizinden Cihangir'de kain bir bab menzile cari 
senevi otuz guruş icare-i müeccelelü bir masura ma-i 
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leziz bir kıt 'a temessükle fi 8 S sene [ ı ]275 1 [ ı 7 
Eylül ı 858  ] tarihiyle Mabeyn-i hümayı1n ikinci 
katibi sa'adetlü Rıf'at Efendi ibn-i el-Hacc Abdul
hallm Efendi'nün el-yevm uhdesinde olduğı mezkı1r 
derkenariardan müsteban olmuş ve mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
ilm ü haber mantı1kınca ınılma ileyh Rıfkı Efendi 
vefat idüp ma-i mezkGr (silik) sahibi arz-ı hal Fatıma 
Feride Hanım'a ba'de' l-intikal kable' t-tahrir mı1ma 
ileyha Fatıma Feride Hanım dahi bu kere intikalen 
mutasarrıf olduğı bir masura ma-i leziz-i mezkGrı 
cari olduğı menzil- i  mezkGr ile beraber bi ' z-zatiha 
hüsn-i rızasıyla ferikan-ı kirarndan sa 'adetlü Selim 
Paşa hazretleri 'ne yüz dört bin guruş'a kat' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir masura ma-i 
leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan Cihangir 
mahallesinde ve zakağında on dört numara ile 
murakkam menzile kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde ber minval-i muharrer müşa
run ileyh Selim Paşa hazretleri 'nün uhdesine kayd 
alınarak nizam-ı müstahsenesi derciyle zayi 'den ve 
müceddeden bir kıt 'a temessükinün tastir ve i ' tası la
zım geleceği mahata'mın all-i cenab-ı nezaret
penahlleri buyurıldukda ol babda emr ü ferman haz
reti men lehü' l-emrindür 

Fl 29 Temmuz sene [ ı 2] 89 1 [ ı 1 Ekim 1 873 ] 

12-1149a/2 Sultan Bayezid Han Vakfı suyundan 
Zincirliyuku yakınında Atik Ali Paşa mahallesi 
Poyraz sokakta bulunan menzile bağlı üç çuvaldız 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunu menzil ile 
birlikte Derviş Ali mahallesindeki haneye bağlan
mak üzere sattığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Sultan 
Bayezid Han-ı Veli vakfı ma-i lezizinden Zincirli
kuyı kurbında Atik All Paşa mahallesinde Poyraz 
zakağında on üç nurnaralu evkaf-ı saire musakkafa
tından bir bab menzile cari ÜÇ çuvaldız ma-i lezize 
mutasarrıfe olan Rabi 'a Hanım bint-i Abdi mutasar
rıf olduğı ma-i mezkı1rı cari olduğı menzil ile bera
ber Senedat odası canibinden varid olup nezd-i acizi
de mahfı1z olan memhGr müzekkire mGcebince asa
kir-i şahane miralaylığından müteka'id izzetlü Muh-
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yiddin Beğ bin Mehmed'e kırk bin guruş'a kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkı1r mecra-yı kadirninden bi ' l-ihrac mahall-i 
mezkı1rda Derviş Ali mahallesinde kain bir numaralı 
hanesine cereyan 

Fi 1 2  Ağustos sene [ 1 2]89 1 [ 24 Ağustos 1 873 ] 

12-l/49a/3 Süleyman Paşa Vakfı suyundan Üskü
dar'da Atik VaZide mahallesi Tekke sokağındaki 
menzile bağlı yarım masura suya mutasarrif olan 
şahsın vefatı ile suyun mirasçıya intikaline, mirasçı 
tarafından menzil ile birlikte aynı yere bağlı olmak 
üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer sadr-ı esbak 
Süleyman Paşa vakfı ma-i lezizinden Üsküdar'da 
Atik Valide mahallesinde Tekye zakağında sekiz 
numaralı vakf-ı ahardan bir bab menzile cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed Şakir 
Paşa vefat idüp ma-i mezkı1r kebire kerimesi Aylşe 
Hanım'a ba'de' l-intikal mezbı1re Ayişe Hanım inti
kalen mutasarrıfe olduğı ma-i mezkı1rı cari olduğı 
menzil ile beraber Senedat odası canibinden varid 
olup nezd-i acizlde mahfı1z olan mernhı1r müzekkire 
mı1cebince Atik Va! ide cami ' -i şer!fi hatibi el-Hacc 
Mehmed Sa 'Id Efendi halllesi Şerlfe Ni 'metullah 
Hanım bint-i Ahmed'e elli bin guruş'a kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma
i lezlz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde ınılma 
ileyha Şerif e Ni 'me tu Ilah Hanım'un uhdesine kay d 
ila ahirih:i. 

Fi 23 C sene [ 1 2]90 1 [ 1 8  Ağustos 1 873 ] 

12-1149a/4 Hoca Paşa mahallesi Aziziye cadde
sinde bulunan arsaya bağlı yarım masura suya 
mutasarrif olan şahsın suyunu arsa hissesiyle bir
likte aynı yere bağlı olmak üzere sattığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretleri 'nün vakfından Hace Paşa mahallesinde 
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Aziziye caddesinde yiğirmi altı nurnarada murakkam 
bir kıta ' arsa derilnına cari yarım masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan sa 'adetlü Yusuf Cemil Efendi 
hazretleri mutasarrıf olduğı yarım masura ma-i 
lezizün nısfını cari olduğı arsanun hissesiyle beraber 
bi' z-zat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfGz olan müzekkire mGcebince halilesi iffetlü 
Hadice Hüsn-i Melek Hanım bint-i Abdullah'a 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkGr mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mezbGre Hadice 
Hüsn-i Melek Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 23 C sene [ 1 2] 90 1 [ 1 8  Ağustos 1 873 ] 

12-1/49b/1 Atik Gazanfer Ağa suyundan İshak 
Paşa mahallesi Bakkal sokakta bulunan yere bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahısların 
hisselerini Nahlbend mahallesi Şeftali Çeşmesi 
sokağında bulunan haneye bağlanmak üzere 
satıldığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Gazanfer 
Ağa-yı Atik vakfı ma-i lezizinden İ shak Paşa 
mahallesinde Bakkal zakağında yiğirmi iki numara 
ile murakkam vakf-ı mezbGr musakkafatından 
derGnına can nısf masura ma-ı lezizün bir 
çuvaldızına Şeref ve Mustafa Ruhsar ve Satıh 
Beğ'ler ile ( . . .  ) Hanım ve diğer İbrahim Çuvaldız 
dahi Rabi 'a Adviye Hanım bint-i Şemseddin ve 
kezalik nısf hissesine mutasarrıf olan kebire 
kerimesi Şeref Hanım ile Mustafa ve Ruhsar Beğ 
sağır ve sağıre Satıh ve Lami'a Hanımlar tarafından 
ınılma ileyha Rabi ' a  Adviye Hanım ma-i mezkfirda 
olan bir çuvaldız hissesini bizatİhim ve mGma 
il ey him Şeref ve Mustafa Ruhsar Beğ dahi bi ' z-zat 
sağıretan-ı mezbGretan Mehmed Satıh ve Hadice 
Lami'a Hanım taraflanndan ba hüccet-i şer' iyye pe
derleri ve velileri Ahmed Melik Efendi ibn-i 
Mehmed Sa 'id sağıran-ı mezbGranın ma-i leziz-i 
mezkGrdan mutasarrıfa olduklan hisse-i şayi 'alan 
bi ' l -vesayet hüsn-i rızalarıyla muhasebesi cihetlerin
den varid olup nezd-i acizide mahfGz olan ilm ü 
haber mGcebince Nahlbend mahallesinde Şeftali 
çeşmesi zakağında on numara ile murakkam hane'ye 
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cereyan itmek üzre teşrifat odası mülazım-ı evveli 
ref'etlü Mehmed Neş' et Efendi ibn-i Hüseyin ile 
halilesi Şerife Hafıza Ayişe Hanım ibnet-i Ahmed 
Rıf'at Beğ'e kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur muma 
ileyhima Mehmed Neş' et Efendi ile halilesi mezbure 
Şerife Hafıza Ayişe Hanım'un münasafeten defter-i 
vakf-ı şerifde uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1/49b/2 Anadolu Hisarı caddesinde bulunan sa
hilhaneye bağlı yarım masura su ile yin aynı sahil
haneye bağlı diğer bir masura suya mutasarrıf olan 
şahısların sularını aynı yere bağlı olmak üzere 
menzille birlikte sattıklarına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan iki kıt 'a  temessükde muharrer 
sipahiler ağası Hacı Mehmed Emin Ağa vakfından 
Kanlıcak karyesinde Anadolıhisarı caddesinde 
seksen dört numara ile murakkam bir kıt 'a  müfrez 
sahilhane derunına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasamfe olan Zeliha Hanım bint-i Mehmed Ra' if 
ve yine cadde-i mezkurda numara-i mezkur ile 
murakkam kezalik müfrez sahilhane derunına cari 
bir masura ma-i lezize mutasamfe Ayişe Şevket 
Hanım bint-i Abdulkerim taraflarından Ahmed Beğ 
ibn-i Atıf ve tebe 'alarından İshak Ağa ibn-i 
Abdullah şehadetleriyle ferağa vekilieri olan 
Mahmud Beğ ibn-i Atıf bi ' l-vekale derunına cari 
olduğı sahilhaneleriyle beraber rızalarına Senedih 
odası dan varid olup nezd-i acizide mahfôz olan 
memhur müzekkire mucebince Mehmed Raşid Beğ 
ibn-i Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkur mecra
yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde muma ileyh Mehmed Raşid Beğ'ün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 28 Ağustos sene [ 1 2] 89 1 [ 9 Eylül 1 873 ] 

12-1/49b/3 Süleyman Paşa Vakfı 'ndan Üsküdar 
Doğancılar civarında Ahmet Hilmi mahallesinde 
bulunan konağa bağlı bir masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından İhsaniye mahallesi orta 
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sokakta bulunan konağa bağlanmak üzere satıldı
ğına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı fili-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer sadr-ı 
a 'zam-ı esbak merhum Süleyman Paşa vakfından bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Nezhet Efendi 
ibn-i Mehmed Reşid Efendi bundan akdem vefat 
idüp ma-i mezkfire iki nefer zikr olınan kebir Ali 
Cevad ve sagTr Mustafa Niyazi B eğ'lere ba 'de' I 
intikal kable' t-tahrir eviad-ı ınılma ileyhimadan ke
bir mahdfimı ınılma ileyh Ali Cevad B eğ'ün ma-i 
lezizde olan hissesini b i ' z-zat eviad-ı ınılma ileyhi
madan Musa Ali Cevad Beğ ma-i mezkfirda olan 
hissesini sagTr-i ınılma ileyh tarafından ba hüccet-i 
şer' iyye dahi mensubesi validesi Melek Hanım 
ibnet-i Abdullah tarafından Hacı Hüseyin Efendi ve 
Muhtar Ali Efendi şehadetleriyle ferağa vekili olan 
Ahmed Hilmi Efendi bin Bekir bi ' l- vekale mahal
lesi canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz 
olan ilm ü haber mficebince Üsküdar mutasarrıfı 
sa'adetlü Tosun Paşa hazretlerine kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile bir masura ma-i 
leziz-i mezkfir mecra-yı kadimi olan Üsküdar'da 
Doğancılar civarında Ahmed Hilmi mahallesinde 
( . . .  ) konakdan bi ' l-ihrac mescid civarında İhsaniyye 
mahallesinde Orta zokakda dört numara ile morak
karn konağa Valide ana mesleğinden cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde paşa-yı müşarun ileyh 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 28 Ağustos sene [ 1 2] 89 1 [ 9 Eylül 1 873 ] 

12-1149b/4 Atik Gazanfer Ağa vakfı suyundan İs
hak Paşa mahallesi Bakkal sokakta bulunan ar
saya bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahısların hisselerini Nahlbend mahallesi Şeftali 
Çeşmesi sokağında bulunan haneye bağlanmak 
üzere sattık/arına dair. 

[ Derkenar:] 
Hüccet-i şer' iyye Derviş Yahya Ağa'ya virilerek 
hazineye gönderilrnişdür. 

Fi 27 M sene [ 1 2]92 1 [ 5 Mart 1 875 ] 
Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Gazanfer 

289 

12-1/49b/3a 

12-1/49b/3b 

12-1/49b/4 



290 V AKIP SU DEFTERLERİ 1 SUYOLCU DEFTERLERİ 

Ağa-yı Atik vakfı ma-i lezizinden İshak Paşa 
mahallesinde Bakkal zakağında yiğirmi ve yiğirmi 
iki numaralar ile murakkam vakf-ı mezbilr musak
kafatından iki kıt 'a  arsa ile derilnına cari nısf masura 
ma-i lezizün bir çuvaldızına Şeref ve Mustafa Ruh
sar ve Satıh Beğ'ler ile Lami'a  Hanım ve diğer 
çuvaldızın dahi Rabi 'a Adviye Hanım bint-i 
Şemseddin milmil ileyh Mustafa ve Ruhsar Beğ ma-i 
mezkilrda olan hisselerini b i ' z-zatiha muma 
i leyhima Satıh ve Lami'a Hanımlar tarafından ba 
hüccet-i şer ' iyye pederleri ve velileri Ahmed Melik 
Efendi ibn-i Mehmed Sa'id bi ' !- vekale ve nısf-ı 
aharı olan bir çuvaldızına mutasarrıfa olan mfıma 
i leyhima Rabi 'a Adviye Hanım hüsn-i rızalarıyla 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffız olan i lm ü haber mfıcebince Nahlbend 
mahallesinde Şeftali çeşmesi zakağında on numara 
ile murakkam hane'ye cereyan i tmek (kesik) odası 
mülazım-ı evveli ref'etlü Mehmed Neş' et Efendi 
ibn-i Hüseyin ile halilesi Şerife Hafıze Ayişe Hanım 
(kesik) itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfır milmil ileyhima Mehmed Neş' et Efendi 
[Devamı kesik ] 
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Abdülvedfid (Hadice Sultan) mahallesi (Eyüp), 205, 

239.Bkz. mahalle 
Abdü1vedfid caddesi, 205 .Bkz. didde 
Acıbadem, 1 59 
Acıbadem bağı (Üsküdar), 1 59.Bkz. bağ 
Acıçeşme suyolcılığı, 1 05 .Bkz. suyolcıl ık 
Acıçeşme zokağı (Beşiktaş), 1 33.Bkz. zokak 
Adana mutasarrıfı, 272.Bkz mutasarrıf 
Afife Hatun suyı ,  147.Bkz. su 
Ağa cami ' i  (Beyoğlu), 57, 265 .Bkz. cami ' 
Ağa cami'i zokağı, 22.Bkz. zokak 
Ağa kapusı, 1 66.Bkz. kapu 
Ağahammamı zokağı, 1 3 .Bkz. zokak 
Ahmed Ağa mektebi vakfı, 5 l .Bkz. vakf 
AHMED Ağa, es-Seyyid (Ceyb-i hümayun hazinedarı), 202, 

203 
AHMED Cevdet Paşa ( Maarif nazırı), 1 76, 1 89 
AHMED Efendi, el-Hacc ( İ stanbul kadısı), 26 1 
AHMED Efendi, es-Seyyid, el-Hacc Hafız (Rum Mehmed 

Paşa mahallesi imamı), 1 45 
AHMED Efendi, Hacı (Humbarahane-i amire nazırı), 143 
Ahmed Hilmi mahallesi (Doğancılar, Üsküdar), 289.Bkz. 

mahalle 
Ahmed Ketbuda mahallesi (Cerrahpaşa), 2 12.Bkz. mahalle 
Ahmed Ketbuda suyı ,  260 
AHMED Muhtar Paşa (İkinci ordu müşiri), 1 93, 259 
AHMED Paşa (Bahriyye nazırı), 277 
Ahmed Paşa cami' i  (Topkapı), 284.Bkz. cami ' 
AHMED Paşa, el-Hacc (Sadrazam), 2 1 2  
AHMED Reş!d Beğ (Şair kati bi) ,  93, 237 
AHMED Şükri Efendi, Hafız (Fodula katibi), 1 03 
Ahmediye (Aksaray), 84, 86 
Akarçeşme (Horhor, Aksaray), 244 
Akbıyık mahallesi (Ahırkapı), 238, 256.Bkz. mahalle 
Akbıyık Muhyidd!n vakfı, 149.Bkz vakf 
Akdoğan bayırı (Üsküdar), 1 16 .Bkz bayır 

Aksaray, 24, 6 1 ,  80, 83, 85, 1 08, 1 1 9, 142, 198, 204 
Aksaray kol ı ,  84, 85, 86.Bkz. kol 
Aksaray suyolcısı, 80.Bkz. suyolcı 
Alacahammam katması, ı 9 .Bkz. katma 
alay 

Süvari-i kazak -ı, 95 
Alay emini, 95 .Bkz. emin 
Alem Beğ mahallesi (Aksaray), 99, 1 98, 204.Bkz. mahalle 
Ali Fakih mahallesi (Kocamustafapaşa), 9 I ,  245.Bkz. 

mahalle 
ALI Fehm! Efendi (Kadı), 87 
ALi Fevzi Efendi (Sofular mahallesi imamı), 2 1 3  
ALI Paşa (Dar-ı şura-yı askeri reisi), 16  ı 
All Paşa tarlası (Küçükköy), 1 6 l .Bkz tarla 
ALi Paşa, Kılıç (Kapudan), 82 
ALI Paşa, Şeh!d (Sadrazam), 1 68 
Ali Pertek mahallesi (Rumelihisarı), 25 l .Bkz. mahalle 
ALl Rıza Paşa (Tanzimat-ı askeri üyesi), 2 ı 3 
ALI Saib Paşa (Dar-ı şura-yı askeri reisi), 24 1 
ALI Şefik Beğ (Bayezid ınutasarrıfı ), 262 
Allcenab Kadın konağı (Uzunçarşı), 9 1 ,  254.Bkz. konak 
Almanya devleti, 1 12 .Bkz. devlet 
Almanya sefil.reti, 1 98 .Bkz. sefilret 
Altıpoğaça 

- caddesi (Kadıçeşmesi), 1 10.Bkz. didde 
- mahallesi (Kadıçeşmesi), I IO.Bkz. mahalle 

Anadolıhisarı, 1 00, 1 52, 250 
Anadolıhisarı caddesi, 59, 2 1 9, 288.Bkz. cil.dde 
Arahacılar kış! ası, 256.Bkz. kışla 

- caddesi, 256.Bkz. didde 
Arakiyyeci Ca'fer mahallesi (Üsküdar), 26 l .Bkz. mahalle 
Arnabud karyesi, 23, 24.Bkz. karye 
Arnavud karyesi, ! O l .Bkz karye 
Arpa emini çeşmesi (Eyüp), 268.Bkz. çeşme 
Arslan Ağa çeşmesi (Üsküdar), 253.Bkz. çeşme 
Arslan Ağa suyı (Üsküdar), 253.Bkz. su 
Arslan Ağa vakfı, 98.Bkz vakf 
Artin ki lisesi (Kumkapı), 1 58.Bkz. ki l ise 
Asakir-i şahane eczahanesi müd!ri, 1 96.Bkz. müd!r 
Asmalımescid, ı 2.Bkz. mescid 
Atik Ali Paşa caddesi, 93, 237.Bkz. ciidde 
Atik Ali Paşa mahallesi, 40.Bkz. mahalle 
Atik Ali Paşa mahallesi (Karagümrük), 1 99, 248, 249, 272, 

273, 285.Bkz. mahalle 
Atik All Paşa mesleği, 89.Bkz. meslek 
Atik All Paşa vakfı, 149.Bkz vakf 
Atik İ brahim Paşa vakfı, 65.Bkz vakf 
Atik V al ide cami 'i (Üsküdar), 286 
Atik Valide mahallesi (Üsküdar), 286.Bkz. mahalle 
Atik Viiiide Sultan bölükbaşısı, 160.Bkz. bölükbaşı 
Atik Vali de Sultan evkafı, 1 ı 7 
Atik Viiiide Sultan suyı, 1 1 6, 1 24, 144.Bkz. su 
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Atik Vi.'ilide Sultan vakfı, 3 .Bkz.  vakf 
Atıneydam (Sultanahmet), 96, 97, 1 95 .Bkz .  meydan 
Atpazarı, 83 
Avni Efendi mahallesi (Kabataş), 1 56 .Bkz. mahalle 
A vretbazarı, 25 ı .Bkz. bazar 
Avrupa tüccarı, 79, l l l .Bkz. tüccar 
Avusturya ve Macaristan devleti, 26 1 
Aya Nikola mahallesi (Yeniköy), 1 80.Bkz. mahalle 
Aya Yorgi mahallesi, 5.Bkz.  mahalle 
Ayapa, 2 1  
Ayas Paşa mahallesi, 1 2 .Bkz. mahalle 
Ayasofya cami'i zokağı, 1 37 .Bkz. zokak 
Ayasofya !ağını (Küçükköy, Cebeci), 1 32, 268.Bkz. !ağın 
Ayasafya-i kebir cami ' i ,  75, 1 22, 1 37 .Bkz. cami '  
Ayasafya-i keblr evkafı, 1 83 ,  24 1 ,  255 ,  258.Bkz. evkiif, 

ayrıca bkz. vakf 
Ayasafya-i keblr su yı, ı 84, 1 98, 232.Bkz. su 

- yolı, 75, 264.Bkz. suyolı 
Ayasofya�i keblr vakfı, 28, 37.Bkz. vakf 
Ayasofya-i sağir 

- caddesi, 1 77 .Bkz. ciidde 
- mahallesi (Kadırga), 1 77, ı 8 I .Bkz.  mahalle 

Ayazma (Üsküdar), 207 
- mahallesi, 1 16, ı 24, 1 80, 206 .Bkz.  mahalle 

Ayazma iskelesi (Üsküdar), 1 24 
- zokağı, 1 24, 1 80 

Ayazma suyolcılığı, 255.Bkz. suyolcı l ık 
Ayazma ve şiidurvan suyı, 240.Bkz. su 
Ayişe Hanım vakfı, 67, 204.Bkz vakf 
Ayişe Sultan kolı ,  2 l .Bkz. kol 
Aynü' l -hayat Ay işe Hatun vakfı, ı 77.Bkz vakf 
Ayvad deresi, 1 4 1 .Bkz dere 
Ayvad havzı, 1 4 l .Bkz. havz 
Ayvad karyesi, 1 ,  1 09, 224.Bkz karye 
Ayvadbendi havzı, 1 9 .Bkz. havz 
Ayvalıdere, 1 7, 1 8  
Ayvansaray kapusı, 29 
Azablar suyolcısı, 1 90.Bkz. suyolcı 
Aziziyye caddesi (Hocapaşa), 1 36, 287.Bkz. cadde 

B 
Baba Hasan el-Alemi mahallesi (Horhor, Aksaray), 

244.Bkz. mahalle 
Bab-ı Ca'fer suyolcılığı, 255.Bkz. suyolcılık 
Bab-ı hatab suyolcılığı, 255.Bkz. suyolcılık 
Bab-ı hümayil.n caddesi, 278.Bkz. cactde 
Bab-ı seraskerl, 76, 83, 1 00, 1 48, 1 70, 244, 247, 249, 269 
bağ 

Acıbadem -ı (Üsküdar), 1 59 
i sına 'll Paşa -ı (Kanlıca), 59 

bağçe 
Kara Kethuda -si (Üsküdar), 1 59 

Bağçe kapusı, 1 05 .Bkz. kapu 
Bağçe karyesi, 77 
Bağçeıi han (Fatih), 1 08 .Bkz. han 
Bahariyye caddesi (Eyüp), 1 92.Bkz. cactde 
Bakkal zokağı (Ayasofya, Ahırkapı), 1 40, 287, 290.Bkz. 

zokak 
Baklah Kemaleddin mahallesi (Aksaray), 232.Bkz. mahalle 
Bakrac deresi, 224 
Bakracdere, 1 9  

Balat, 29, 1 06, 1 68 
- kapusı, 1 47 .Bkz. kapu 

Balıklıhavz (Haslar), 1 38.Bkz. havz 
Balioğlı kemeri, 208.Bkz. kemer 
Balmumcızacte hanesi (Beşiktaş), ı 27 .Bkz. hane 
başmeslek, ı 6.Bkz. meslek 
Bayezld Beğ su yı, 1 47 .Bkz. su 
Bayezld mutasarrıfı , 262.Bkz mutasarrıf 
Bayezld suyolı, 1 8 , 2 1 .Bkz. suyolı 

İNDEKS 

Bayezid-ı cedid mahallesi (Davutpaşa), 65.Bkz. mahalle 
Bayıldım caddesi (Dolmabahçe, Beşiktaş), 1 27 
bay ır 

Akdoğan -ı (Üsküdar), 1 1 6 
Bayram furum (Sultanahmet), 1 03 .Bkz. furun 

- caddesi, 1 03 .B kz. cadde 
Bayram Paşa, 1 7 ,  1 8  
Bayram Paşa furunı, 1 6 l .Bkz. furun 
b azar 

Avret-ı, 25 1 
Ceharşenbih -ı, 24 1 
Ceharşenbih -ı (Fatih), 1 22 
Irgad-ı (Beyazıt), 58 

Hazarbaşı mahallesi, 2, 3.Bkz. mahalle 
Beç muharebesi, 1 6 1  
Beğlerbeği cami ' i ,  258.Bkz. cami ' 
Beğlerbeği suyolcılığı, 8 1 .Bkz. suyolcıl ık 
Beğlik suyı, 28.Bkz. su 
Beğoğlı, 1 2, 1 3 , 14, 1 5 ,  22, 23 
Beğoğlı caddesi, 1 2, 23.Bkz. cactde 
Beğoğlı hıdmeti, 1 5 .Bkz.  hıdmet 
Behiyye Hanım vakfı, 52.Bkz. vakf 
Bekir Paşa zokağı (Aksaray) ,  ! 48 .Bkz.  zokak 
Belgrad karyesi, 1 ,  77 .Bkz karye 
ben d 

M ihrişah Viiiide Sultan -i (Bahçeköy), 238 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -i, 228 

Ben d 
--i cedld (Il. Mahmud bendi), 57, 1 98, 274, 275 

Bend-i kebir !ağını, 1 9.Bkz. lağm 
berber esnafı, 1 00, 1 65 .Bkz. esnaf 
Beşiktaş, 9, 10 ,  60, 74, 94, 1 27, 1 33 ,  1 56, 1 96, 228, 23 1 , 275 

- kasabası, 1 94 
Beşiktaş caddesi, 7, 8 .Bkz. cadde 
Beşiktaş sahilsarayı ,  74, 267.Bkz. sahilsaray 

- suyolcılığı, 74.Bkz. suyolcılık 
Beşiktaş sarayı suyolcısı, 275.Bkz. suyolcı 
Bezm-i alem Viiiide Sultan evkafı, 2 1 3, 266 .Bkz.  evkaf, 

ayrıca bkz. vakf 
Bezzaz-ı cedid mahallesi (Uzunçarşı) ,  9 1 ,  254.Bkz. mahalle 
Bidayet mahkemesi, 246.Bkz. mahkeme 
Birinci Sinan mahallesi (Fatih), 270.Bkz. mahalle 
BOGOS Beğ (Barutcıbaşı), 1 02 
bo rı 

kurşun -, 1 7  
Bostan zokağı (Kadırga), 94.Bkz. zokak 
Bostan-ı Ali mahallesi, 38. 40.Bkz.  mahalle 
Bozdoğan kemeri, 202.Bkz. kemer 

- caddesi, 202.Bkz. cadde 
bölükbaşı 

Atik Valide Sultan -, 1 60 
Osmaniyye -, 1 60 
Sellmiyye -, 263 
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Taksim -, 62, 236 
Bulgurlı karyesi (Üsküdar), 1 16, 1 25.Bkz karye 
Burusa zokağı (Beyoğlu), 236 
Bükreş voyvadası, 6.Bkz. voyvoda 
Büyük Karaman caddesi (Fatih), 108 .Bkz. cadde 
Büyükdere, l 1 0  

c 
cad de 

Abdülvedfid -si, 205 
Altıpoğaça -si (Kadıçeşmesi), 1 1 0 
Anadolıhisarı -si, 59, 2 ı 9, 288 
Arahacılar kışiası -si, 256 
Atik All Paşa -si, 93, 237 
Ayasofya-i sağir -si, 1 77 
Aziziyye -si (Hocapaşa), 1 36, 287 
Bab-ı hümayfin -si,  278 
Bahiiriyye -si (Eyüp), ı 92 
Bayıldım -si (Dolmabahçe, Beşiktaş), 1 27 
Bayram furunı -si (Sultanahmet), 1 03 
Beğoğlı -si, 12 ,  23 
Beşiktaş -si, 7, 8 
Bozdoğan kemeri -si, 202 
Büyük Karaman -si (Fatih), 1 08 
Ceharşenbih bazarı -si (Fatih), 1 22, 24 1 
Cerrah Paşa -si, ı 42, 2 1 2, 2 1 4  
Çengaı -si, 220 
Çeraği Hamza -si, 223 
Çiftesaraylar -si, 32 
Defterdar -si (Tophane), 222 
Deve ham -si (Kıztaşı), 98 
Doğancılar -si (Üsküdar), 144 
Doğramacı çeşmesi -si (Sarıgüzel), 260 
Dolmabağçe -si, 2 1 8  
Fener -si , 1 27 
Hace Kadın -si, 238 
Hacebiint -si (Mahmutpaşa), 245 
Halıcılar -si (Yenibahçe), 63 
Harem iskelesi -si, 1 1 5 
Haseki -si, 87 
Haydar -si (Fatih), 28 1  
Hüsrev Paşa -si (Sarıgüzel), 1 55 ,  ı 97  
--i kebir (Beyoğlu), 62 ,  1 02, 22 ı ,  236, 238, 24 1 
İcadiyye -si (Acıbadem), 1 60 
İplikhane -si (Eyüp), 88 
İshak Paşa -si (Ayasofya. Ahırkapı), 1 1 4 
Kabristan -si, 1 5  
Kiidiçeşmesi -si (Fatih), 223 
Kapalıfurun -si, 28 ı 
Katib Sinan -si, 38 
Kemeraltı -si (Ayasofya, Sultanahmet), 1 83 ,  264 
Kıztaşı -si, 26 
Kıztaşı -si (Fatih), 235 
Kirazlı mescid -si (Vefa), 277, 28 1 
Korı -si, 2 1 6  
Kovacılar -si (Kırkçeşme,Vefa, Şehzadebaşı), 2 1 0  
Köpribaşı -si (Beşiktaş). 1 85 
Köşk -si. 23. 24 
Köybaşı -si, 5, 6 
Köybaşı -si (Yeniköy), l l  ı .  206 
Köyiçi -si, 7, 8 

Kurıçeşme -si, 1 03, 202 
Küçük Langa -si, 232 
Küçüksu -si (Anadoluhisan), 1 00, 1 52 
Mahmiidiyye -si, 33, 35 
Mi'mar çeşmesi -si (Fatih), ı 22 
Mirahfir harnmaını -si (Langa). 200 
Mirgün -si, 2 ı 6 
Molla Gürani yokuşı -si (Vefa, Süleymaniye), 201 
Nişancı Mehmed Paşa -si, 27 
Nişancı Paşa -si (Zincirlikuyu, Fatih), 2 14 
Niir-ı Osmaniye ikinci -si, 90 
Nur-ı Osmaniye -si , 69, 70 
Paşa limanı -si (Üsküdar), 220 
Rıza Paşa -si, 75 
Riimilihisarı -si, 25 ı 
Sakızağacı -si (Sultanselim), 277 
Servilik -si (Üsküdar), 253 
Sinan Paşa-yı Atik -si , 229 
Sofılar -si (Horhor, Aksaray) ,  1 09 
Sultan Bayezid -si (Beyazıt), 58,  1 73, ı 74, 279, 280 
Sultan cami'i -si (Aksaray), 198 
Sultan çeşmesi -si (Salmatomruk, Balat), 106 
Sultan Selim -si, 64, 1 28 
Sultanhammamı -si,  1 82 
Şehremini -si, 83, ı 70 
Şifa harnmaını -si (Sultanahmet), 2 1 5  
Tahtaminare -si (Fener), ı 9 ı  
Tarabya -si, 1 5 1 ,  26 ı 
Taşdibek -si, 40 
Taşkassalı -si, 87 
Tavşantaşı -si (Beyazıt), 244 
Timürkapu -si, 193,  2 1 2  
Tophane -si, 7 1 ,  78 
Topkapu -si, 24 
Topkapu -si, ı 3 ı  
Uzunçarşii -si, 35 
Uzunçarşii -si, ı ı 4  
Vefa meydanı -si, ı 52 
Vefa -si ,  139 
Yeniköy -si, ı 33, 252 
Zabtiyye yokuşı -si (Hocapaşa), 1 69, 276 
Zincirlikuyu -si (Koska), 1 75 

Cadde-i kebir (Beğoğlı), 1 2, ı 4 
cami ' 

Ağa -i (Beyoğlu), 57, 265 
Ahmed Paşa -i (Topkapı), 284 
Atik Valide -i (Üsküdar), 286 
Ayasafya-i kebir -i, 75, ı 22, ı 37 
Beğlerbeği -i, 258 
Canbaziyye -i, 52 
Cerrah Paşa -i, 2 ı 2 
Çavuşzade -i (Davutpaşa), 65 
Defterdar Ahmed Çelebi -i (Yenibahçe), 1 67 
Eyyub -i. 66, 205 
Fatih -i. ı 08. 269, 270 
Fatih Sultan Mehmed -i, 1 07, 239 
Fethiyye -i, ıo ı  
Göksu -i, 8 1  
Haseki Sultan -i, 282 
Kabasakal -i (Ahırkapı), 103 
Kılıç Ali Paşa -i (Tophane), 82 
Koca Mustafa Paşa -i, 9 1 ,  95, 245 

293 
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Uileli -i, 69 
Mahmud Paşa -i, 245 
Mi 'mar Acem -i (Şehremini), 56 
Mihrişah Viiiide Sultan -i ,  60, 2 1 7  
Molla Gürani -i (Haseki, Samatya), 1 23, 262 
Nur-ı Osmaniye -i, 89 
Ortaköy -i, 73 
Rum Mehmed Paşa -i (Üsküdar), 244 
Samanvlran-ı evvel -i, 257 
Sultan Ahmed -i, 76, 96, 97, 1 78, 1 95 , 264 
Sultan Bayezld -i, 79, 1 14, 1 77, 250, 269 
Sultan -i (Aksaray), 1 19, 1 98 
Sultan Osman -i, 242 
Sultan Selim -i, 62, 64, 1 29, 1 34, 1 36, 1 37, 223, 269, 

277, 28 1  
Sultan Süleyman -i ,  86 
Süleymaniyye -i, 207, 208, 246, 257 
Şebsafa Fatıma Kadın -i (Zeyrek), 1 05 
Şehld Mehmed Paşa -i, 253 
Şehzacte -i, I 04 
Şeyh Vefa -i, 1 39, 1 52, 28 1 
Üskübli -i (Cibali), 57 

Canbaziye mahallesi (Kocamustafapaşa), 95.Bkz. mahalle 
Canbaziyye cami 'i , 52.Bkz. cami '  
cari (su), ı ,  2 ,  3, 4 ,  5 ,  6, 7,  8, 9, 1 0, l l , 1 2, 1 3 ,  1 4, 1 5 ,  1 9, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 43, 49, 5 1  

Cavaklı furun zokağı (Kadırga), 1 77 .Bkz. zokak 
Cebe All kapusı, 57, 74, 76.Bkz. kapu 
Cebecibaşı mahallesi, 27.Bkz. mahalle 
Cebecibaşı mahallesi (Sultanselim), 269.Bkz. mahalle 
Cebecibaşı zokağı (Sultanahmet), 247, 249.Bkz. zokak 
Cebehaneci .Bkz. Cebeci 
Cebehaneci karyesi, 20, 1 62, 268.Bkz. karye 
Cedld Viiiide Sultan vakfı, 1 5 .Bkz. vakf 
Ceharşenbih bazan, 24 1 
Ceharşenbih bazarı (Fatih), 1 22.Bkz hazar 

- caddesi, 1 22, 24 1 .Bkz. cactde 
Cerrah Paşa, 52 
Cerrah Paşa caddesi, 142, 2 1 2, 2 1 4.Bkz. ciidde 
Cerrah Paşa cami ' i ,  2 1 2 .Bkz. cami'  
Cevganl Halil Ağa vakfı, 2 1 4  
Ceyb-i hümayun, 202, 203 
Cezeri Kasım Paşa mahallesi, 32.Bkz. mahalle 
Cezeri Kasım Paşa mahallesi (Cağaloğlu), 28 l .Bkz.  

mahalle 
cibayet 

Tarabya -i, 79, 26 1 
Cihangir (Tophane) 

- mahallesi, l l l , 284.Bkz. mahalle 
- zokağı, l l l , 285.Bkz. zokak 

cihet 
serbölük -i, 1 77, 1 78 
suyolcı lık -i, 56, 60, 7 1 ,  72, 8 1 ,  84, 85, 86, 1 05, 1 07, 

145 ,  1 5 1 ,  1 88, 1 89, 1 90, 1 94, 204, 253, 255, 266, 267, 
282, 284 

Cimri deresi, 2 1 
Cüce çeşmesi (Vefa), ! 64.Bkz. çeşme 

- zokağı, 1 64.Bkz. zokak 
Cü ndi meydanı ( Kadırga), 1 8 1 ,  ı 84.Bkz. meydan 

- zokağı, 1 8 l .Bkz. zokak 

İNDEKS 

ç 
Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesi (Kumkapı). 1 58 .Bkz. 

mahalle 
Çağaiziide Rüstem Paşa vakfı, 58.Bkz vakf 
Çakaldağı (Üsküdar), 1 25 ,  1 59.Bkz dağ 
Çakır Ağa mahallesi (Laleli, Aksaray), 69.Bkz. mahalle 
Çakırcı Hüseyin Paşa mahallesi, 4.Bkz. mahalle 
Çavuş karyesi (Haslar), 1 38 .Bkz karye 
Çavuşlar emini, 223.Bkz. emin 
Çavuşzade cami 'i (Davutpaşa), 65.Bkz. cami '  

- zokağı, 65, 20l .Bkz. zokak 
çayır 

Sırıklı -ı (Küçükköy), 1 2 1,  1 6 1  
Çayırağzı, 16  
Çengal 

- caddesi, 220.Bkz. cadde 
- karyesi, 67, 220.Bkz karye 

Çerağan sahilsarayı ,  275.Bkz. sahilsaray 
Çeraği Hamza (Sultanselim) 

- caddesi, 223 .Bkz. cadde 
- mahallesi, 62, 1 37,  223, 277, 28 l .Bkz. mahalle 

çeşme 
Arpa emini -si (Eyüp), 268 
Arslan Ağa -si (Üsküdar), 253 
Cüce -si (Vefa), 1 64 
Delibiriider -si, 209 
Dağramacı -si (Sarıgüzel), 260 
Feniii -si (Aitımermer), 2 1 1 
Halid Ağa -si (Demirkapı), 142 
Kadi -si (Fatih), l l  O, 223 
Kırk-, 27 
Mahmudiyye -si (Şehzadebaşı), 244 
Mehmed Emin Ağa -si (Dolmabahçe), 268 
Mi 'mar -si (Fatih), 1 22 
Öküzlimanı -si (Üsküdar), 145 
Raml Kadın -si (Beşiktaş), 267 
Sakalar -si (Alacahamam, Hocapaşa), 1 36 
Sinan Paşa -leri (Anadoluhisarı ), 250 
Sultan -si (Salmatomruk. Balat), 1 06 
Şiikir Ağa -si (Beylerbeği), 258 
Şeftali -si (Sultanahmet), 2 1 5, 287, 290 

Çeşme zokağı (Ahırkapı), 1 85 .Bkz. zokak 
Çeşme zokağı ( İstavroz), 1 26.Bkz. zokak 
Çıkrıkçı Kemaleddin mahallesi (Sarıgüzel), 260.Bkz. 

mahalle 
Çın ar ko lı, 17 .Bkz. kol 
Çırçır, 28 
Çiço çiftliği, 1 7 ,  1 8 .Bkz. çiftlik 
Çifteçeşme (Sultanselim) 

- zokağı, 1 35, 245 .Bkz. zokak 
Çiftehavz (Bahçeköy), 77, 1 2 1 .Bkz. havz 
Çiftesaraylar caddesi, 32.Bkz. cadde 
Çiftesöğütlüği deresi (Üsküdar), 1 1 6.Bkz. dere 
çiftlik 

Çiço -si, 1 7 ,  1 8  
Ferhiid Paşa -i, 1 8  
Kara Ahmedli -i, 1 7  

Çinil içeşme yokuşı (Eğrikapı), 24 1 .Bkz. yokuş 
Çukurçeşme zokağı (Aitımermer), 2 1 1 .Bkz. zokak 
Çukurçeşme zokağı (Uzunçarşı), 9 1 ,  254.Bkz. zokak 
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D 
dağ 

Çakal -ı (Üsküdar), 1 25, 1 59 
Dağ harnmaını (Üsküdar), 1 59.Bkz. harnınarn 
Dar-ı şura-yı askeri, 63, 9 1 ,  1 36, 1 6 1 , 24 1 , 254 
darü ' ş-şifa 

Sultan Süleyman -i, 86 
Davud Paşa iskelesi, 65.Bkz. iskele 
Davfid Paşa mahallesi ( İsakapı, Altımermer), 1 08, 1 65, 

20 l .Bkz. mahalle 
Dliye Hatfin mahallesi (Demirkapı), 1 42, 193, 2 I l .Bkz. 

mahalle 
Dayzade Mustafa Efendi vakfı, 25 l .Bkz vakf 
De'avi nazırı, 2 15.Bkz nazır 
Debbağ Yunus mahallesi (Sultanselim), 1 34, 1 35 ,  245.Bkz. 

mahalle.Bkz. mahalle 
Defterdar Ahmed Çelebi cami ' i  (Yenibahçe), 1 67 .Bkz. cami ' 
Defterdar Ahmed Çelebi mahallesi (Yenibahçe), 234.Bkz. 

mahalle 
Defterdar caddesi (Tophane), 222.Bkz. cadde 
Defterdar yokuşı, 1 5  
Defterdar yokuş ı (Tophane), 1 29 
Defterhane-i amire, 1 1 5, 202, 203 
değirman 

vapur -ı (Unkapanı), 1 1 0, 1 1 2, 1 62 
Değirman zokağı (Ahırkapı), 256.Bkz. zokak 
Delibirader çeşmesi, 209.Bkz. çeşme 
Deliklikaya, 20 
Demiryalı meclisi, 90.Bkz. meclis 
Derbend karyesi (Terkos), 209.Bkz karye 
dere 

Ayvad -si, 1 4 1  
Bakrac -si, 224 
Çiftesöğütlüği -i (Üsküdar), 1 16 
Kavak -si, 77 

dergah 
Mustafa Paşa -ı (Otakçılar), 138  

Der-sa'adet, 1 ,  19 , 43 
Der-sa 'adet mutasarrıfı. 99.Bkz mutasarrıf 
Derviş Ali mahallesi (Karagümrük), 27 1 ,  286.Bkz. mahalle 
DERVİŞ Mehmed Paşa (Sadrazam), 1 83 
Derviş Mehmed Paşa suyı, 1 83 .Bkz. su 
Derviş zokağı (Beyoğlu), 1 99.Bkz. zokak 
Deve hanı (Kıztaşı), 98.Bkz. han 

- caddesi, 98.Bkz. cadde 
devlet 

Almanya -i, 1 1 2  
Avusturya ve Macaristan -i, 26 1 
Fransa -i, 1 57, 1 99 
İngiltere -i, 26 1 
İ talya -i, 279 

Divanyolı, 1 37 
Dizdariyye (Peykhane) 

- mahallesi, 149.Bkz. mahalle 
- zokağı, 1 49.Bkz. zokak 

Doğancılar (Üsküdar) 
- caddesi, 1 44, 289.Bkz. cadde 

Dağramacı çeşmesi (Sarıgüzel) ,  260.Bkz. çeşme 
- caddesi, 260.Bkz. cadde 

Dolablı bostan zokağı (Karagümrük), 27 l .Bkz. zokak 
Dolmabağçe, 1 27, 266, 267 

Dolmabağçe caddesi, 2 1 8.Bkz. cadde 
duhan tüccarı, 64, 1 28 .Bkz. tüccar 
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Dülbendcizade el-Hacc Mustafa Efendi vakfı. 99.Bkz vakf 
Dülgerzade Hace Şemseddin mahallesi, 39.Bkz. mahalle 
Dülgerzade Hace Şemseddin mahallesi (Fatih), I 08.Bkz. 

mahalle 

E 
Ebniye-i aliye müdiri, 1 53, 269.Bkz. müdir 
Ebniye-i hassa anbarı müdiri, 202, 203.Bkz. müdir 
Ebu Sa'id Efendi lağmı (Küçükköy), 1 6 l .Bkz. lağm 
Ebu ' l-feth.Bkz. Fatih 
Ebu' l-feth Sultan Mehmed vakfı, 27.Bkz. vakf 
EBÜ'S-SU'ÜD Efendi (Şeyhülislam), 282 
Ebu's-su 'Cıd Efendi vakfı, 282.Bkz vakf 
Ebubekir Ağa vakfı, 98.Bkz vakf 
Ebubekir Paşa suyı, 142 
EBÜBEKİR Paşa, ei-Hacc (Şeyhu' l-harem), 142, 268 
EBÜBEKİR Sıddiki Efendi, es-Seyyid Hafız (Şehsuvar Beğ 

mahallesi imamı), 94 
EDHEM Efendi (Alay emini), 95 
EDHEM Paşa (Ferik, Dar-ı şura-yı askeri üyesi) ,  9 1 ,  254 
Edirne kapusı, ı 38 .Bkz. kapu 
Edirnekapusı, ı 7 
Efda1zade mahallesi, 27.Bkz. mahalle 
Efda1zade mahallesi (Zincirlikuyu. Fatih Nişancısı), 

2 14.Bkz. mahalle 
el-Hacc Ahmed Efendi vakfı, 63.Bkz vakf 
ei-Hacc Ahmed Paşa vakfı, 2 12.Bkz vakf 
el-Hacc Halil Efendi vakfı, 66.Bkz vakf 
el-Hacc Mehmed Efendi mahallesi (Üsküdar), 1 59.Bkz. 

mahalle 
ei-Hacc Mehmed Efendi vakfı ,  74, 75.Bkz. vakf 
ei-Hacc Mehmed Emin Ağa vakfı, 2 1 9.Bkz vakf 
el-Hacc Mustafa Ağa suyı, 1 93.Bkz. su 
el-Hacc Selim Ağa vakfı, 1 60, 1 73.Bkz. vakf 
el-Hacc Yusuf Efendi vakfı, 259.Bkz vakf 
Elvlinzade mahallesi (Hocapaşa). 1 76.Bkz. mahalle 
emekli l ik, 56 
emin 

Alay -i, 95 
Çavuşlar -i, 223 
Matbab-ı amire -i, 66, 1 73 
Tersane-i amire -i, 1 59 

EMiNE Sultan, 56 
Emine Sultan evkafı, 56.Bkz. evkaf 
Emirler deresi, 2 1  
Ermeni katoliği mil leti, 68, 226, 228, 236.Bkz. millet 
Ermeni' maşatlığı , 1 7 .Bkz. maşatlık 
Ermeni milleti. 1 56, 1 58. 276.Bkz. mil let 
Ermeni milleti, 9, 25.Bkz. millet 
esnaf 

- odası, 82 
berber -ı, 1 00, 1 65 
hakkak -ı, ı 34 
hammarncı -ı, 233 
kurıyemişci -ı, 76 
suyolcı -ı, 56, 60, 73, 8 1 ,  84, 85, 1 45 ,  1 78, 1 94, 204, 

253, 255, 282, 283 
ıaşcı -ı, 29 

Etmekcibaşı zokağı (Üsküdar), ı 73.Bkz. zokak 
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evkaf 
Ayasafya-i keb!r -ı, 255 
Bezm-i alem Viiiide Sultan -ı, 266 
Emine Sultan -ı, 56 
Fatih Sultan Mehmed -ı, 7 1 ,  1 65 , 240 
Had!ce Sultan -ı, 205 
Haseki Sultan cami 'i -ı, 282 
Koca Mustafa Paşa -ı. 56 
Köpri li Mehmed Paşa -ı, 1 08 
Mehmed Emin Ağa -ı, 268 
Mihrişah V al ide Sultan -ı, 8 1 ,  235 
Nakşıdil Valide Sultan -ı, 1 07 
Sultan Abdülham!d -ı, 73, 8 1 ,  92, 1 05, 254, 258 
Sultan Ahmed -ı, 57 
Sultan Bayez!d -ı, 79, 1 50, 26 1  
Sultan Mahmud Han-ı Evvel -ı, 1 5 1 ,  1 57 ,  1 79, 284 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 274 
Sultan Selim Han-ı Kadim -ı, 72 
Sultan Selim -ı, 1 94 
Sultan Süleyman Han-ı Gazi -ı, 1 57 
Sultan Süleyman -ı, 84, 86, 1 08, 1 24, 1 58, 204, 255 
Şeh!d Mehmed Paşa -ı, 94 

Evkaf muhasebesi, 1 39, 1 63 ,  206.Bkz. muhasebe 
Evkaf-ı hümayun, 83, 240, 24 1 ,  266, 274 

- hazinesi ,  83, 1 95 ,  272.Bkz. hazine 
- müfettişi , 63.Bkz vakf 
- senedat müdlri, 24 1 .B kz. müd!r 
- viiridat müdlri, 1 87,  266.Bkz. müd!r 

Evkaf-ı hümayun neziireti, 272 
Eyyı1b, 29 

medine-i -, 1 38. 1 39, 1 92 
Eyyub cami ' i ,  66, 205.Bkz. cami · 
Eyyub mahkemesi, 9 1 ,  1 34, ı 39, 1 6 ı ,  254.Bkz. mahkeme 

F 
Fabrika-i hümayunlar, 226 
Fatıma Hatun suyı, 28 1 .Bkz. su 
Fatıma Hatun vakfı, ı oO.Bkz vakf 
Fatih Sultan Mehmed cami ' i ,  1 07, 1 08, 239, 269, 270.Bkz. 

cami ' 
Fatih Sultan Mehmed evki:ifı, 64, 7 1 ,  87, 1 23,  1 65 ,  1 72, 

240.Bkz. evki:if, ayrıca bkz. vakf 
Fatih Sultan Mehmed suyı, 62, 1 22,  1 23 ,  1 28, 1 36, 1 99. 20 1 ,  

2 14, 265, 269, 277 .Bkz. su 
Fena! çeşmesi (Altımermer), 2 1 1 .Bkz.  çeşme 
Fener 

- diddesi, 1 27.Bkz. cadde 
- kapusı, ı 27.Bkz. kapu 

Ferhad Ağa mahallesi (Kırkçeşme, Fatih), 269.Bkz. mahalle 
Ferhad Paşa çiftliği, ı 8.Bkz. çiftl ik 
Ferruh Efendi konağı (Sultanahmet), 278.Bkz. konak 
Fethiyye cami ' i, l O I .Bkz. cami '  
Fethiyye deresi, 2 ı 
Fevziyye mahallesi (Şehzadebaşı ) ,  244.Bkz. mahalle 
Fındıklı, 143, 2 1 8  
Fındıklı (Haslar), 1 38 
Fıstıklı mahallesi ( İstavroz), 1 88 
Fil yokuşı (Zeyrek), 76, 78.Bkz. yokuş 
Fincancılar sukı ,  75.Bkz. suk 
Fincancııar yokışı, 37 

İ NDEKS 

Firı1z Ağa mahallesi (Sultanahmet), 247, 249, 278.Bkz. 
mahalle 

Fransa devleti, ı 57,  l 99.Bkz. devlet 
furun 

G 

Bayram -ı (Sultanahmet), 1 03 
Bayram Paşa -ı, 1 6 1  
Kapalı-, 32 

Galata, 72, 79 
Galata mahkemesi, 256.Bkz. mahkeme 
Galata vilayeti, 256.Bkz. vilayet 
Galatasarayı ,  62, 1 57 .Bkz. saray 
Galavan zokağı (Beyoğlu), l l 2 .Bkz. zokak 
Gavur ıskarası, 22.Bkz. ıskara 
Gazanfer Ağa kalması ,  20.Bkz. katma 
GAZANFER Ağa-yı Atik (Babüssaade ağası), 1 02 
Gazanfer Ağa-yı Atik suyı, 1 02, 1 40, 202. 276, 287, 290.Bkz 

su 
Gazanfer Ağa-yı Atik vakfı, 1 1 4, 1 69 
Gazi Sinan Paşa suyı ,  1 52.Bkz. su 
Gaz! Sinan Paşa vakfı, 5, 1 00, ı 79.Bkz vakf.Bkz. vakf 
Geli bo lı kaimmakamı, ı 7 l .Bkz. kaimmakam 
Göksu cami ' i ,  8 l .Bkz. cami ' 

- suyolcılığı, 8 1  .Bkz. suyolcılık 
Gureba Hüseyin mahallesi (Aksaray), ı 30.Bkz. mahalle 
Gümüşsuyı, 1 7  
Güngörmez mahallesi (Ayasofya, Sultanahmet), 96, ı 83, 

ı 95, 264.Bkz. mahalle 

H 
Hiicce Safıyye Hiitun vakfı , 2.Bkz. vakf 
Hiicce Yerdinfiz Kadın vakfı. 23.Bkz. vakf 
Hace Ali mahallesi, 1 68.Bkz. mahalle 
Hace Hayreddin mahallesi, 1 83 .Bkz. mahalle 
Hace Kadın (Yedikule) 

- caddesi, 238.Bkz. clidde 
- mahallesi, 238.Bkz. mahalle 

Hace Kasım Gönani mahallesi (Salmatomruk, Balat), 1 06, 
1 68.Bkz. mahalle 

Hace Kasım Gönani mahallesi (Sultanhamam), 1 82.Bkz. 
mahalle 

Hace Paşa, 36, 226 
- mahallesi, ı 36, 286.Bkz. mahalle 

Hace Pir! su yı, 68.Bkz. su 
Hace Rüstem mahallesi, 33, 35.Bkz. mahalle 
Hace Teberrük mahallesi (Vefa), ı 52.Bkz. mahalle 
Hace Üveys mahallesi (Sangüzel, Fatih), 1 86.Bkz. mahalle 
Hacehlinı caddesi (Mahmutpaşa), 245.Bkz. cadde 
Hacı Bayram Hartani mahallesi (Cerrahpaşa), 2 1 4.Bkz. 

mahalle 
Hacı Evhad mahallesi (Yedikule), 1 55.Bkz. mahalle 
Hacı Hasan mahallesi, 28.Bkz. mahalle 
Hacı Hesna Hatı1n mahallesi (Üsküdar), 98, 253.Bkz. 

mahalle 
Hacı İbrahimoğlı zokağı (Fethiye), l O I .Bkz. zokak 
Hacı isa mahallesi (Balat), 1 47.Bkz. mahalle 
Hacı Küçük mahallesi (Mahmutpaşa), 245.Bkz. mahalle 
Hacı Selim Ağa vakfı, 1 59.Bkz vakf 
HADICE Sultan, 205 
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Hadlee Sultan evkafı, 205 .Bkz. evkaf 
Hadice Sultan mahallesi (Eyüp), 205.Bkz. AbdülvedGd 

(Hadlce Sultan) mahallesi 
hakkak esnafı, 1 34.Bkz. esnaf 
Haleb tüccarı, l 09.Bkz. tüccar 
Halıcılar caddesi (Yenibahçe), 63.Bkz. cadde 
HALiD Ağa (Darüssaade ağası), 1 20, ı 65 
Halid Ağa çeşmesi (Demirkapı), ı 42.Bkz. çeşme 

- zokağı (Demirkapı), 1 42 .Bkz. zokak 
Halid Ağa evkiifı, 1 20, 1 65 
Halid Ağa zokağı (Kadıköy), ı 20.Bkz. zokak 
HALiD Molla Beğ (Müderris), 1 92 
Halil Efendi vakfı, 24, 25.Bkz. vakf 
HALIL Efendi, el-Hacc (Matbah emini), 66 
HALIL Hamid Paşa (Sadrazam), 230 
HALIL Şerif Paşa (Harici ye nazırı), ı ı 4  
Halkalı suyı ,  27, 5 8 ,  69, 80, 87, 92, 96, ı 38, 1 64, 209, 239, 

256, 262, 280.Bkz. su 
Halkalı suyolı, 1 9, 20, 2 ! .B kz .  suyolı 
HAMİD Paşa (Dersaadet mutasarrıfı), 99 
h arnınam 

Dağ -ı (Üsküdar), 159  
İbrahim Paşa -ı ,  147 
Kıztaşı -ı, 233 
Küçük Mustafa Paşa -ı, 74 
Mahmud Paşa -ı, 234 
MirahOr -ı (Langa), 200 
Sofılar -ı, 1 08, 1 09 
Yekta (ÇavGş) -ı (Davutpaşa), ı 66 

hammarncı esnafı, 233.Bkz. esnaf 
han 

Bağçeli - (Fatih), ı o8 
Deve -ı (Kıztaşı), 98 
Şerif Paşa -ı (Uzunçarşı), ı ı4 

hane 
BalmGmcızacte -si (Beşiktaş), ı 27 

Hanım HatGn vakfı, 59.Bkz vakf 
Hanımoğlı zokağı (Hocapaşa), 226.Bkz. zokak 
Harem iskelesi, l l 5 .Bkz. iskele 

- caddesi, l l 5 .Bkz. cadde 
Haremeyn vakfı, 2 1 1  
Hariciyye nazırı, ı 1 4  
Hariciyye nezareti, ı 1 2.Bkz nezaret 
harik 

Molla Gürani -ı (Haseki, Samatya), ı 23 
Hasan Ağa vakfı, ı 97 .Bkz vakf 
Hasan Hüseyin yokuşı (Salmatomruk), 1 68.Bkz. yokuş 
HASAN Paşa, Küçük (Rumeli valisi), 1 6 1  
HASAN Ramiz Paşa, el-Hacc (Mirmiran, Kastamonu 

mutasarrıfı), 1 02, 202, 203 
HASAN Tevfik Beğ ( İstanbul kadisı), 35 
Haseki caddesi, 87.Bkz. cadde 
HASEKİ Sultan, 282 
Haseki Sultan cami 'i, 282.Bkz. cami ' 

- evkafı, 282.Bkz. evkaf 
Hass odabaşı Hasan Ağa suyı, 1 54.Bkz. su 
Hassa ordu-yı hümayGnı evrak müdlri, 1 84.Bkz. müdir 
hastahane 

Maltepe -si, ı 6 
havz 

Ayvad -ı, 1 4 1  
Ayvadbendi -ı, 1 9  

Balıki ı- (Haslar), 1 38 
Çifte- (Bahçeköy), 77, 1 2 1  
Kurbalı- (Kanlıca), 59 

Haydar (Fatih) 
- caddesi, 28l .Bkz. cactde 
- mahallesi, 28 I .Bkz. mahalle 

Hayreddin Paşa zokağı (Vefa), 258.Bkz. zokak 
Hayriyye tüccarı , 6 1 ,  ı 39, 207.Bkz. tüccar 
hazine 

Evkaf-ı hümayGn -si, 83, ı 95, 272 
Maliyye -si, 66, 78, 83, 1 85 
Nizamiyye -si, I I  I ,  I 1 3 , 1 63 

Hazine-i hassa nezareti, 272.Bkz nezaret 
Helvacıbaşı İskender Ağa vakfı, 1 49.Bkz vakf 
Hendesehane, 82, 258 
Heva zokağı, ı 3 .Bkz. zokak 
hıdmet 

Beğoğlı -i , ı 5  
Ortaköy -i, 23 

Hıristiyan ıskarası, 20.Bkz. ıskara 
Hızır Beğ mahallesi (Unkapanı, Vefa), 1 54, 1 62.Bkz. 

mahalle 
Hicaz vilayeti, 266.Bkz. vilayet 
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Hobyar mahallesi (Avretpazarı ), 25 l .Bkz. mahalle 
Hobyar mahallesi (Bahçekapı, Hocapaşa), ı 69, ı 72, 226, 

259, 276.Bkz. mahalle 
Horasancı yokuşı (Üsküblü, Cibali) ,  57.Bkz. yokuş 
Horhor, 1 09, 244 
Humbaracı yokuş ı (Beyoğlu), ı 98.Bkz. yokuş 
Humbarahane-i amire, 143 

- kışlası, 60, 2 17.Bkz. kışla 
- nazırı, ı 43.Bkz nazır 

HURŞID Paşa (Adana mutasarrıfı ), 272 
Hüdayl vakfı, ı 25 .Bkz vakf 
Hünkar mesleği, 2 1 .Bkz. meslek 
HÜSEYiN Ağa (Su nazırı), ı 2 1  
Hüseyin Ağa mahallesi, 1 3 .Bkz. mahalle 
Hüseyin Ağa mahallesi (Beyoğlu), 1 96, 265 .Bkz. mahalle 
HÜSEYiN Hüsni Efendi, Hafız (Sultan Ahmed cami ' i  imam-

ı sanisi), 96 
HÜSEYiN Paşa (Vidin valisi), 247 
Hüsn'i Rukıyye Kadın vakfı, 1 88.Bkz vakf 
Hüsrev Paşa caddesi (Sarıgüzel), ı 55, 1 97.Bkz. cadde 

I 
Irgadbazarı (Beyazıt), 58 
ısgara 

Kefere -sı (Küçükköy), 1 2 1  
Kırkçeşme -sı (Küçükköy), ı 2 ı  

Isgarabaşı, ı ı O 
ıskara, ı 6  

i 

Gavur -sı, 22 
Hıristiyan -sı , 20 

İBRAHIM Ağa, Giridi (Çavuşlar emini), 223 
İBRAHIM Efendi (Kazasker), 207 
İBRAHIM Efendi, es-Seyyid (Şeyhülislam), 97 
İBRAHIM Hanzacte.Bkz. MEHMED Paşa, Şeh'id, İbrahim 

Hanzade 
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İBRAHIM Hulusi Efendi, es-Seyyid, Karahisar-ı sahibi i 
(Müderris), 230 

İBRAHIM Paşa (Sadrazam), ı ı 5 ,  224, 243 
İbrahim Paşa hammamı, ı 47.B kz. hammii.m 
İbrahim Paşa suyı, 243.Bkz. su 
İbrahim Paşa vakfı, ı ı 5 ,  206.Bkz vakf 
İbrahim Paşa-yı Atik mahallesi, 37.Bkz. mahalle 
İcadiyye caddesi (Acı badem), 1 60.Bkz. ciidde 
idare 

Senedat -i, ı o8. ı ı4, ı ı 8, 1 23.  1 24, 1 37,  ı 68, ı 70, 1 74, 
1 77, 1 83,  1 84, 1 87, 1 9 1 ,  1 92, 1 93, 205, 206, 2 l ı , 2 12,  
2 1 3, 2 15 , 22 1 , 24 1 , 245, 247. 248, 249, 259, 275, 276, 
278 

İhsaniyye mahallesi (Üsküdar), 3 .Bkz. mahalle 
İ lyas oğlı Feyzullah tarlası (Üsküdar), ı ı6 .Bkz tarla 
İMADEDDIN Efendi (Rumeli kazaskeri), 1 36  
İmam Efendi zokağı (Üsküdar), 98, 248.Bkz.  zokak 
İmamzade zokağı, I O.Bkz. zokak 
imaret 

Mihrişah Viiiide Sultan -i, 60 
Sultan Bii.yezld -i, 79 
Sultan Süleyman -i, 86 

ine Beğ vakfı, 244.Bkz vakf 
İnebeğ mahallesi (Langa), 200.Bkz. mahalle 
İnebolı rüsumii.t müdlri , 1 56.Bkz. müdlr 
İ ngiltere devleti, 26 l .Bkz. devlet 
İplikhane caddesi (Eyüp), 88.Bkz. cii.dde 
İshak Paşa (Ayasofya, Ahırkapı) 

- caddesi, ı ı4.Bkz. cii.dde 
- mahallesi, 140, ı65, 1 85, 287, 290.Bkz. mahalle 

iskele 
Ayazma -i (Üsküdar), 1 24 
Dii.vud Paşa -si, 65 
Harem -si, 1 1 5 
Karayalı -i (Dolmabahçe), 267 

İskele meydii.nı (Beylerbeyi), ı 87 .Bkz.  meydan 
İslam Beğ mahallesi, 29.Bkz. mahalle 
İslam mahallesi, 1 50.Bkz. mahalle 
İSMA 'IL Paşa (Selanik valisi) , 59 
İsmii.'ll Paşa bağı (Kanlıca), 59.Bkz. bağ 
İsmihan Kaya Sultan vakfı, 220.Bkz vakf 
İstanbul kadlsı, 35, 74, 75, ı 8 ı ,  26 l .Bkz. kadi.Bkz. kadi 
İ stavroz çeşmeleri suyolcılığı, 1 80, ı 88, ı 89 .Bkz.  suyolcılık 
İstavroz karyesi, 1 26, ı 63,  ı 80, ı 88, 1 89.Bkz karye 
istidii.ne, 69, 70, 1 86, ı 96 
İtalya devleti, 279.Bkz. devlet 

K 
Kabasakal cami 'i (Ahırkapı), 1 03 .Bkz. cami '  
Kabasakal mahallesi (Sultanahmet), 74,  76,  I 03.Bkz. mahalle 
Kabristan caddesi, ı 5 .Bkz. cii.dde 
Kadırga limanı, 94, 253.Bkz. l iman 
Kadırga limanı, 38, 40 
kadi 

İstanbul -ı, 74, 75, ı 8 ı ,  26 ı 
İstanbul -sı. 35 
Mısr-ı Kahire -ı, 63, 1 36 

Kadi karyesi, 1 0  ı ,  ! 20.Bkz karye 
Kadi Ya'küblı, ı 7  
Kadi Ya'küblı karyesi, 1 72.Bkz karye 
kadiasker 

Rumili -i, ı 36 
Kadlçeşmesi (Fatih), ı ıo, 223.Bkz. çeşme 

- caddesi, 223 .Bkz. cii.dde 
ka i m makam 

Gelibolı -ı, 1 7 1  
Kalaycızade zokağı (Fatih), 270.Bkz. zokak 
Kalenderhane mahallesi, 34.Bkz. mahalle 

İNDEKS 

Kalenderhane mahallesi (Şehzadebaşı), 1 64, 202, 2 I O.Bkz. 
mahalle 

Kaliçeci Hasan mahallesi (Irgatpazarı), 257.Bkz. mahalle 
Kanlıca karyesi, 2 1 9, 288.Bkz karye 
Kanlıcak karyesi, 59.Bkz. Kanlıca karyesi 
Kapalıfurun. 32 
Kapalıfurun caddesi, 28 l .Bkz. ciidde 
Kapan-ı dak Tk, 1 05 ,  1 1 2, 1 63 
kap u 

Ağa -sı, 1 66 
Bağçe -sı, 1 05 
Balat -sı, ı 47 
Cebe All -sı, 57, 74, 76 
Edirne -sı ,  1 38 
Fener -sı, ı 27 
Selamlık -ı, 94 

Kara Ahmedli çiftliği, ı 7 .Bkz. çiftlik 
Kara Kethudii. bağçesi (Üsküdar). 1 59.Bkz.  bağçe 
Karaağaç (Metris), 92, 254 
Karabaş mahallesi, 29.Bkz. mahalle 
Karagümrük, 65 
Karaki Hüseyin Çelebi (Hocapaşa) 

- mahallesi, ı 76.Bkz. mahalle 
Karaki Hüseyin Çelebi mahallesi, 36.Bkz. mahalle 
Karantina zokağı, 5 .Bkz. zokak 
Karayalı iskelesi (Dolmabahçe), 267.Bkz. iskele 
Karta! zokağı, 22.Bkz. zokak 
Kartaltepe, 1 8  
karye 

Arnabud -si, 23, 24 
Arnavud -si, ı o ı 
Ayvad -si, ı 
Ayvad -si, 1 09, 224 
Bağçe -si, 77 
Belgrad -si, ı 
Belgrad -si, 77 
Bulgurlı -si (Üsküdar), ı 1 6, 1 25 
Cebeci -si, ı 62, 268 
Cebehaneci -si, 20 
Çavfiş -si (Haslar), ı 38 
Çengal -si, 67, 220 
Derbend -si (Terkos), 209 
İstavroz -si, ı 26, ı 63,  ı 80, 1 88, ı 89 
Kadi -si, lO ı ,  ı 20 
Kadi Ya'küblı -si, 1 72 
Kanlıca -si, 59, 2 ı 9, 288 
Kurıçeşme -si, ı o3 
Mirgün -si, 2 ı 6  
Müderris -si, 92, 254 
Tarabya -si, 79, 26 ı 

kasaba 
Beşiktaş -sı, ı 94 

Kasım Çavfiş mahallesi, 29.Bkz. mahalle 
Kassab İvaz mahallesi (Sarıgüzel), 1 55 .Bkz. mahalle 
Kassab Timurhan mahallesi (Zeyrek), 76.Bkz. mahalle 
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Kastamanı mutasarrıfı, 1 02 ,  202, 203.Bkz mutasarrıf 
kati b 

Fodula -i, 1 03 
Milbeyn-i hümayun -i, 226, 284 
Su -i, 239 
Şa'ir -i, 93, 237 
Zabıt -i, 256 

Katib Muslihiddin mahallesi (Aksaray), 142.Bkz. mahalle 
Katib Muslihiddin mahallesi (Fethiye), l O ! .Bkz. mahalle 
Katib Sinan caddesi, 38.Bkz. ciidde 
Katib Şemseddin mahallesi (Süleymaniye), 247.Bkz. 

mahalle 
katma, 1 6, 20, 2 1  

Alacahammam -sı, 1 9  
Gazanfer Ağa -sı, 20 

Kavak deresi, 77.Bkz dere 
kaza 

Makriköy -sı, 43 
Keçeci Piri mahallesi (Karagümrük), 65.Bkz. mahalle 
Keçi Hatfin mahallesi (Haseki), 87.Bkz. mahalle 
Kefçe Dede mahallesi (Üsküdar), 1 79.Bkz. mahalle 
Kefere ısgarası (Küçükköy), 1 2 l .Bkz ısgara 
Kemal Paşa mahallesi (Ağa kapusı), 1 66.Bkz. mahalle 
Kemankeş Kara Mustafa Paşa vakfı, 27 l .Bkz vakf 
kemer 

Balioğlı -i, 208 
Bozdoğan -i, 202 
Ma'zul -i, 1 72 
Paşa -i, 2 ı  
Sultan Süleyman -leri, 1 7 1  
Viran-, 1 7  

Kemeraltı caddesi (Ayasofya, Sultanahmet), ı 83,  264.Bkz. 
cad de 

kenisa.Bkz. kil ise 
Kerpiş zokağı (Aksaray), 6 l .Bkz. zokak 
Kestaneli k,  ı l O  
Kılıç Ali Paşa cami ' i  (Tophane), 82.Bkz. cami '  
Kılıç Ali Paşa türbesi (Tophane), 82.Bkz. türbe 
Kılıç Ali Paşa vakfı, 82 
Kırkçeşme, 27, 269 
Kırkçeşme ısgarası (Küçükköy), 1 2 l .Bkz ısgara 
Kırkçeşme suyı, 28, 29, 39, 57, 69, 77, 88, 90, 94, 99, ı oo ,  

1 03 ,  1 06, 1 08,  1 10, 1 1 2, 1 2 1 ,  1 30, 1 32,  1 35 ,  1 4 1 ,  1 49, 
1 58,  1 65 ,  1 76, 1 90, 204, 208, 2 1 5, 234, 238, 260, 268, 
276.Bkz. su 
- !ağını, 224.Bkz. lağm 

Kırkçeşme suyolı, 1 8 .Bkz. suyolı 
kış la 

- -ı humbaracıyan, 60 
Arabacılar -sı, 256 
Humbarahane-i amire -sı, 2 1 7  
--ı lağmcıyan, 60 

Kıvrıkçeşme zokağı (Altımermer), 229.Bkz. zokak 
Kızılbayır, ı 7 
Kızıltaş mahallesi (Koska), 1 1 8 .Bkz. mahalle 
Kıztaşı, 26 
Kıztaşı caddesi, 26.Bkz. cadde 
Kıztaşı caddesi (Fatih), 235 
Kıztaşı hammamı, 233.Bkz. harnınarn 
Kilisa zokağı, 9.Bkz. zokak 
kil ise 

Artin -si (Kumkapı), 1 5 8  

Rum -sı (Beşiktaş), 1 56 
Kirazlı mescid (Vefa) 

- caddesi, 277, 2 8 1 .Bkz. cadde 
Kirmasti mahallesi (Fatih), 265 .Bkz. mahalle 
Koca Hürmüz tarlası (Cebeci), 1 62.Bkz tarla 
Koca Mustafa Paşa cami ' i ,  9 1 ,  95, 245 .Bkz. cami '  
Koca Mustafa Paşa evkafı, 56.Bkz. evklif 
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Koğacılar cliddesi (Kırkçeşme,Vefa, Şehzadebaşı), 2 10.Bkz. 
Kovacılar ciiddesi 

Koğacılar zokağı, 27.Bkz. zokak 
kol 

Aksaray -ı, 84, 85, 86 
Çınar -ı, 1 7  
Mahmud Paşa -ı, 1 6  
Süleymaniyye cami' i  -ı, 87, 92, 96, 239, 256, 280 
Sünbül Efendi -ı, 1 6  
Y edikulle -ı, 9 1  

ko l ı  
Ayişe Sultan -, 21  

konak 
Allcenab Kadın -ı (Uzunçarşı), 9 1 ,  254 
Ferruh Efendi -ı (Sultanahmet), 278 
Rukıyye Hanım -ı (Sultanahmet), 1 03 

Korı caddesi, 2 16.Bkz. cadde 
Koska, 80, ı ı 8 ,  1 75 ,  1 89 
Koyun deresi, 20, 2 1  
Köpribaşı (Beşiktaş) 

- caddesi, ı 85 .Bkz. cadde 
- zokağı, 228.Bkz. zokak 

Köpri l i  Mehmed Paşa evkafı, l 08.Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf 
Köpri li Mehmed Paşa su yı, 58, 82, ı 74, 1 94, 280. Bkz. su 
Köpril i  Mehmed Paşa suyol ı ,  1 8.Bkz. suyolı 
Köpri l i  Mehmed Paşa vakfı, 25, 30.Bkz. vakf 
Köpri l ioğlı terazusı, 2 l .Bkz. terazu 
Körfez taksimi (Kanlıca), 59.Bkz. taksim 
köşk 

Şemsi Paşa -i (Üsküdar), 243 
Köşk caddesi, 23, 24.Bkz. cadde 
Köybaşı (Yeniköy) 

- caddesi, l l l , 206.Bkz. cadde 
- zokağı, ı 67.B kz. zokak 

Köybaşı caddesi, 5, 6.Bkz. ciidde 
Köyiçi (Beşiktaş) 

- mahallesi, 1 96.Bkz. mahalle 
Köyiçi caddesi, 7, 8 .Bkz. ciidde 
Köyiçi mahallesi (Beşiktaş), 9.Bkz. mahalle 
kubbe, 1 7  
Kudsi el-Hacc Mehmed Efendi vakfı, ı ı 9 .Bkz vakf 
Kuloğlı mahallesi, 1 3 .Bkz. mahalle 
Kulağlı mektebi vakfı, ı 3 .Bkz. vakf 
Kum meydanı (Demirkapı), 2 ı  ! .Bkz. meydan 

- zokağı, 2 ı  ! .Bkz. zokak 
Kurbalıhavz (Kanlıca), 59.Bkz. havz 
Kurıçeşme, 1 03 ,  203 

- caddesi, ı 03,  202.Bkz. ciidde 
- karyesi, l 03.Bkz karye 

Kurıçeşme mahallesi, 23.Bkz. mahalle 
kurıyemişci esnafı, 76.Bkz. esnaf 
kurşun barı, 1 7  .Bkz. barı 
Kuyulı zokağı (Sultanahmet), 278.Bkz. zokak 
Küçük Langa caddesi, 232.Bkz. ciidde 
Küçük Mustafa Paşa hammamı, 74.Bkz. harnınarn 
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Küçükçamlıca, 207 
Küçükçınar, 1 7  
Küçükkarye, ı 46.Bkz. Küçükköy 
Küçükköy, 20, 2 ı ,  ı 2 ı ,  ı 32 
Küçükpazar suyoıcılığı, 255.Bkz. suyolcı l ık  
Küçüksu caddesi (Anadoıuhisarı), ı 00,  ı 52.Bkz. ciidde 
künk, ı 6, 1 7 , 1 9 , 45 
kütübhiine 

Selim Ağa -si (Üsküdar), ı 59  
Sultan Mahmud Han-ı Evvel -si, 267 

L 
lağm, ı 9  

Ayasofya -ı (Küçükköy, Cebeci), ı 32 ,  268 
Bend-i kebir -ı, 1 9  
Ebu Sa'id Efendi - ı  (Küçükköy), ı 6 1  
Kırkçeşme suyı -ı, 224 
Uzunkemer -ı, 20 

ıağmcıyan kışlağı, 60.Bkz. kışıa 
Lala Mehmed Ağa suyı ,  ı 39.Bkz. su 
Laleli, ı 8 1  
Laleli cami ' i ,  69 
Latin mill eti, 57, 79, ı 73 ,  242, 252, 275.Bkz. mil let 
liman 

Kadırga -ı, 94, 253 
Paşa -ı (Üsküdar), 220 

!onca, 8 I ,  82 

M 
ma 

--i leziz, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ı O, 12 ,  1 3 ,  ı 4, 1 5, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Ma'arif nazırı, ı 89.Bkz niizır 
Ma'cuncı (Altımermer), 2 ı  ı 
Ma 'zQI kemeri, 1 72.Bkz. kemer 
Mabeyn çeşmesi zokağı, 38.Bkz. zokak 
Milbeyn-i hümiiyun, 284 
Mağnisalı Mehmed Paşa mahallesi (Atpazarı), 83, ı 94.Bkz. 

mahalle 
mahalle 

Abbas Ağa -si (Beşiktaş), 94 
Abdi Ağa -si (Beşiktaş), 23 1 
Abdi Subaşı -si (Fener), ı 27 ,  ı 9 ı  
Abdülvedfid (Hadice Sultan) -si (Eyüp), 205, 239 
Ahmed Hilmi -si (Doğancılar, Üsküdar), 289 
Ahmed Ketbuda -si (Cerrahpaşa), 2 1 2  
Akbıyık -si (Ahırkapı), 238, 256 
Alem Beğ -si (Aksaray), 99, 1 98, 204 
Ali Fakili -si (Kocamustafapaşa), 9 1 ,  245 
Ali Pertek -si (Rumelihisarı), 25 ı 
Altıpoğaça -si (Kadıçeşmesi), ı 1 O 
Arakiyyeci Ca'fer -si (Üsküdar), 26 1 
Atik Ali Paşa -si, 40 
Atik Ali Paşa -si ( Karagümrük), 1 99, 248, 249, 272, 

273, 285 
Atik Valide -si (Üsküdar), 286 
Avni Efendi -si (Kabataş), 156  
Aya Nikola -si (Yeniköy), ı 80 
Aya Yorgi -si, 5 
Ayas Paşa -si, 1 2  

Ayasofya-i sağir -si (Kadırga), 1 77,  1 8 1  
Ayazma -si (Üsküdar), ı ı 6, 1 24, 1 80, 206 

İNDEKS 

Baba Hasan el-Alemi -si (Horhor, Aksaray), 244 
Baklah Kemaleddin -si (Aksaray ) ,  232 
Bayezid-ı cedid -si (Davutpaşa), 65 
Hazarbaşı -si, 2, 3 
Bezzaz-ı cedid -si (Uzunçarşı), 9 1 ,  254 
Birinci Sinan -si (Fatih), 270 
Bostan-ı Ali -si, 38, 40 
Canbaziye -si (Kocamustafapaşa), 95 
Cebecibaşı -si, 27 
Cebecibaşı -si (Sultanseıim), 269 
Cezeri Kasım Paşa -si, 32 
Cezeri Kasım Paşa -si (Cağaloğlu), 28 ı 
Cihangir -si (Tophane), ı ı ı .  284 
Çadırcı Ahmed Çelebi -si (Kumkapı), 158 
Çakır Ağa -si (Laleli, Aksaray), 69 
Çakırcı Hüseyin Paşa -si, 4 
Çeraği Hamza -si (Sultanselim), 62, ı 37, 223, 277, 28 ı 
Çıkrıkçı Kemaleddin -si (Sarıgüzeı), 260 
Davfid Paşa -si ( İsakapı, Aıtımermer), 1 08,  ı 65,  201 
Daye Hatfin -si (Demirkapı), 1 42, ı 93,  21 ı 
Debbağ Yfinus -si (Sultanselim), 1 34, 1 35 ,  245 
Defterdar Ahmed Çelebi -si (Yenibahçe), 234 
Derviş Ali -si (Karagümrük), 27 1 ,  286 
Dizdariyye -si (Peykhane), 1 49 
Dülgerzade Hace Şemseddin -si, 39 
Dülgerzade Hace Şemseddin -si (Fatih) ,  1 08 
Erdalzade -si, 27 
Efdalzacte -si (Zincirıikuyu, Fatih Nişancısı), 2 ı 4  
el-Hacc Mehmed Efendi -si (Üsküdar), 1 59 
El vanzade -si (Hocapaşa), ı 76 
Ferhfid Ağa -si (Kırkçeşme, Fatih), 269 
Fevziyye -si (Şehzadebaşı), 244 
Fıstıklı -si ( İstavroz), 1 88 
Firfiz Ağa -si (Sultanahmet), 247, 249. 278 
Gureba Hüseyin -si (Aksaray), 1 30 
Güngörmez -si (Ayasofya, Sultanahmet), 96, ı 83,  ı 95.  

264 
Hace Ali -si, ı 68 
Hace Hayreddin -si, ı 83 
Hace Kadın -si (Yedikule), 238 
Hace Kasım Gönani -si (Salmatomruk, Balat), 1 06, 1 68 
Hace Kasım Gönani -si (Sultanhamam), 1 82 
Hace Paşa -si, ı 36, 286 
Hace Rüstem -si, 33,  35 
Hace Teberrük -si (V efi\), 1 5 2  
Hace Üveys -si (Sarıgüzeı, Fatih), 1 86 
Hacı Bayram Hartani -si (Cerrahpaşa), 2 1 4  
Hacı Evhad -si (Yedikule), 1 55 
Hacı Hasan -si, 28 
Hacı Hesna Hatfin -si (Üsküdar), 98, 253 
Hacı isa -si (Balat), ı47 
Hacı Küçük -si (Mahmutpaşa), 245 
Hadice Sultan -si (Eyüp), 205 
Haydar -si (Fatih), 28 ı 
Hızır Beğ -si (Unkapanı, Vefa), ı 54, ı 62 
Hobyar -si (Avretpazarı), 25 1 
Hobyar -si (Bahçekapı, Hocapaşa), ı 69, 1 72, 226, 259, 

276 
Hüseyin Ağa -si, ı 3 
Hüseyin Ağa -si (Beyoğlu), ı 96, 265 
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İbrahim Paşa-yı Atik -si, 37 
İhsaniyye -si (Üsküdar), 3 
İnebeğ -si (Langa), 200 
İshak Paşa -si (Ayasofya, Ahırkapı), 1 40, 1 65 ,  1 85 ,  

287, 290 
İslam Beğ -si, 29 
İslam -si, 1 50 
Kabasakal -si (Sultanahmet), 74, 76, 103 
Kalenderhane -si, 34 
Kalenderhane -si (Şehzadebaşı), 1 64, 202, 2 1 0  
Kaliçeci Hasan -si ( lrgatpazarı), 257 
Karabaş -si, 29 
Karaki Hüseyin Çelebi -si, 36 
Karaki Hüseyin Çelebi -si (Hocapaşa), 1 76 
Kasım Çavuş -si, 29 
Kassab İvaz -si (Sarıgüzel), 155 
Kassab Timurhan -si (Zeyrek), 76 
Katib Muslihiddin -si (Aksaray), 1 42 
Katib Muslihiddin -si (Fethiye), 1 0 1  
Katib Şemseddin -si (Süleymaniye), 247 
Keçeci Piri -si (Karagümrük), 65 
Keçi Hatun -si (Haseki), 87 
Kefçe Dede -si (Üsküdar), 1 79 
Kemal Paşa -si (Ağa kapusı), 1 66 
Kızıltaş -si (Koska), 1 1 8  
Kirmasti -si (Fatih), 265 
Köyiçi -si (Beşiktaş), 9 
Köyiçi -si (Beşiktaş), 1 96 
Kuloğlı -si, 1 3  
Kurıçeşme -si, 23 
Mağnisalı Mehmed Paşa -si (Atpazarı), 83, 1 94 
Mehmed Beğ -si (Otakçılar), 1 38 
Merkez Efendi -si (Mevlanakapı), 89 
Mesih Paşa-yı Atik -si (Uıleli), 88 
Mi'mar Ayas -si, 30 
Mi'mar Ayas -si (Saraçhane), 1 46, 242 
Mi'mar Hayreddin -si (lrgatpazarı , Beyazıt), 1 73, 1 74, 

279, 280 
Mi'mar Kemaleddin -si (Koska), 1 75, 1 89 
Mi'mar Sinan (Kumrıhmescid) -si (Fatih), 1 22 
Mi'mar Şüca'eddin -si (Sultanselim), 64, 1 28 
MirahOr -si (Üsküdar), 1 1 7 
Mirmiran Hasan Paşa -si (Atik All Paşa), 93, 237 
Molla Aşki -si (Eğrikapı), 24 1 
Molla Çelebi -si (Fındıklı) ,  143, 2 1 8  
Molla Fenari -si (Cağaloğlu), 69, 70 
Molla Gürani -si, 26 
Molla Hüsrev -si (Vefa, Süleymaniye), 1 04, 1 64, 28 1 
Murad Paşa -si (Aksaray), 6 1 ,  1 48 
Mustafii Beğ -si (Kıztaşı), 98, 235, 239 
Mustafii Paşa -si, 26 
Müfti Ali -si (Fatih), 1 22 
Nahlbend -si (Sultanahmet), 2 1 5 ,  287, 290 
Oruç Gazi -si (Aksaray), 1 1 9 
Osman Ağa -si (Kadıköy), 1 20 
Osman Reis -si (Yeniköy), 206 
Panaya -si, 6 
Panayot -si (Yeniköy), 252 
Pirinçci Sinan -si, 25 
Revani Çelebi -si, 27 
Rum Ali Çelebi -si, 1 0  
Rum Mehmed Paşa -si (Üsküdar), 1 44 

Sakabaşı -si (Tophane), 222 
Samanviran-ı evvel -i (Uzunçarşı), 257 
Samanviren -si (Süleymaniye), 208 
Samanviren-i evvel -si, 39 
Samanviren-i sani -si, 35 
Samanviren-i sani -si (Uzunçarşı), 1 14 
Sarı Lutfi -si, 1 5  
Sarı Musa -si (Taşkasap), 1 3 1  
Sekbiinbaşı Ya'küb Ağa -si (Koska), 80 
Seliimi -si (Üsküdar), 1 59, 1 73, 262 
Selimiyye -si (Üsküdar), 263 
Serencebeğ -si (Beşiktaş), 1 27 
Sermed Çavuş -si, 24 
Serrac Doğan -si (Şehremini), 83, 1 70 
Seyyid Hasan -si (Kabasakal), 1 03 
Seyyid Ömer -si (Altımermer, Molla Gürani ) , 229 
Sinan Paşa -si (Üsküdar), 5 
Sinan Paşa-yı Atik -si, 7, 8 
Sinan Paşa-yı Atik -si (Beşiktaş), 60, 1 85 ,  1 96, 229, 

274 
Sofılar -si (Horhor, Aksaray), 1 08, 2 1 3. 268 
Soğan Ağa -si, 38 
Soğan Ağa -si (Beyazıt), 244 
Suhte Sinan -si (Yenibahçe), 63 
Şah Sultan -si (Eyüp), 66, 88, 1 92 
Şahhubiin -si (Zeyrek), 83 
Şehsuvar -si (Kadırga), 94 
Şemseddin Molla Gürani -si (Haseki, Altımerıner, 

Samatya), 2 1 0  

30 1 

Şemseddin Molla Gürani -si (Vefa, Süleymaniye), 1 39, 
20 1 , 258, 262, 277 

Şeyh Muhyiddin -si (Üsküblü, Cibali), 57 
Şeyh Resmi Mahmud Efendi -si (Otlakcı yokuşı, 

Fatih), 223 
Tevki'i Ca'fer -si (Çarşamba), 1 06 
Tobtaşı -si (A1tımermer), 2 1 1 
Tomtom -si, 1 2 , 23 
Üskübi -si (Cibali), 1 1 7 
Üskübi -si (Yerebatan), 1 37 
Yunus Ağa -si, 14  

mahkeme 
Bidayet -si, 246 
Eyyub -si, 9 1 ,  1 34, 1 39, 1 6 1 , 254 
Galata -si, 256 
Teftiş -si, 63, 1 36, 146 
Ticaret -si, 90 

Mahlulat müdlri, 1 87 .Bkz. müdlr 
Mahmud Ağa vakfı, 1 14 .Bkz vakf 
MAHMÜD Ağa, Kasım Paşalı (Babüssaade ağası), 1 14 
MAHMUD Paşa, 1 6  
Mahmud Paşa cami 'i , 245 .Bkz cami ' 
Mahmud Paşa hammamı, 234.Bkz. hammam 
Mahmud Paşa kolı, 1 6.Bkz. kol 
Mahmud Paşa suyı, 1 1 8 ,  1 66, 244.Bkz su 
Mahmud Paşa vakfı, 1 1 8.Bkz vakf 
Mahmudiyye caddesi, 33, 35 .Bkz. cactde 
Mahmudiyye çeşmesi (Şehzadebaşı), 244.Bkz. çeşme 

- zokağı, 244.Bkz. zokak 
Makriköy kazası, 43.Bkz. kaza 
Maliyye hazinesi, 66, 78, 83, 1 85 .Bkz. hazi'ne 
Malta, 25 
Maltepe hastahanesi, 1 6.Bkz. hastahane 
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manifatura tüccarı, 62.Bkz. tüccar 
Martin Kalfa zokağı (Tatavla), ı 27 .Bkz. zokak 
masura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ı o, 1 1 , 1 2, ı 3 , ı 4, ı 5 ,  22, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 1 ,  
42, 49, 50, 5 1  

maşatlık 
Ermeni -ı, 1 7  

Matbab-ı amire emini, 66, 1 73 .Bkz. emin 
meclis 

Demiryalı -i, 90 
--i bahriyye, 244 
--i vala, 1 23 , 20 1 , 272, 277 

medine 
--i Eyyfib, 1 38, 1 39, 1 92 .Bkz medine 
--i Üsküdar, 98, 1 1 6, 1 45, 1 88, ı 89, 220, 243, 250, 

261 .Bkz medine 
medrese, 86 

Sultan Süleyman -i, 86 
medrese (Altımermer), 2 1 0  
MEHMED Afif Efendi , es-Seyyid (Kah i re kadı sı), 63, 1 37 
MEHMED Ağa, el-Hacc (Gelibolu kaymakamı), ı 7 ı 
MEHMED Arif Efendi (Nahlbend mahallesi imamı), 2 1 5  
MEHMED Atay! Efendi, es-Seyyid Hiifız (Müderris), 227 
Mehmed Beğ mahallesi (Otakçılar), ı 38 .Bkz. mahalle 
Mehmed Efendi zokağı (Aksaray), 1 30 .Bkz. zokak 
MEHMED Efendi, el-Hacc ( İstanbul kadısı), 74 
MEHMED Emin Ağa (Sipahiler ağası), 268 
Mehmed Emin Ağa çeşmesi (Dolmabahçe), 268.Bkz. çeşme 
Mehmed Emin Ağa evkiifı, 59, 268, 288.Bkz. evkiif, ayrıca 

bkz.vakf 
Mehmed Emin Ağa sebllhanesi (Dolmabahçe), 268.Bkz. 

sebllhane 
MEHMED Emin Efendi, es-Seyyid (Su katibi), 239 
MEHMED Es'ad Beğ (Karahisar-ı şarki sancağı 

kaymakamı), 1 3 ı  
MEHMED Fevzi Efendi, el-Hacc (Müderris, Edirne 

müfettişi), 223 
MEHMED İzzet Beğ (Mabeyn -i hümayGn kati bi), 226 
MEHMED İzzet Beğefendi (Rize kaymakamı), 225, 228 
MEHMED Paşa, Hiifız (Şeyhu' l-harem), 62 
MEHMED Paşa, Köpri l i  (Sadrazam), 58, 1 08, 1 74, 279 
MEHMED Paşa, Moravi (Ferik), 2 1 4  
MEHMED Paşa, Şehld (Sadrazam), 2 1  1 ,  253 
MEHMED Paşa, Şehid, İbrahim Hanzade (Sadrazam), 93 
Mehmed Refi' Efendi vakfı, ı 45 .Bkz vakf 
MEHMED Refi'Efendi , Katibzade (Seretibba ve Rumeli 

kazaskeri) ,  1 45 
MEHMED Rıfkı Efendi (Mabeyn -i hümayGn katibi), 284 
MEHMED Sa'ld Beğefendi, Paşazade (Evkiif-ı hümayGn 

senedat müdürü), 24 1 
Mehmed Sa 'Id Efendi vakfı, 39.Bkz. vakf 
MEHMED Sım Efendi, Kayseriyyeli Firari es-Seyyid 

(Müderris), 1 28 
MEHMED Tal 'at Efendi, es-Seyyid (Evkiif-ı hümayGn 

Varidat müdürü), 266 
rnek te b, ı 07, ı 59 

--i tıbbiyye, 1 96.Bkz. mekteb 
Nakşıdil Viiiide Sultan -i, ı 07 
Rami Kadın -i (Beşiktaş), 267 
Selim Ağa -i (Üsküdar), 1 59 

Mekteb zokağı, ı 83 .Bkz. zokak 
Mekteb zokağı (Çarşamba), ı 06.Bkz. zokak 

Mekteb-i i 'dadiyye müdlri, I 82.Bkz. müdir 
Mekteb-i rüşdiyye zokağı, 34.Bkz. zokak 
mer'a 

Tahsin Beğ -sı (Kanlıca), 59 
Mercan Ağa, 35 
Merkez Efendi (Mevlanakapı) 

- mahallesi, 89.Bkz. mahalle 
- zokağı, 89.Bkz. zokak 

mermer tüccarı, 94.Bkz. tüccar 
Mesci zokağı (Beyoğlu), 243 .Bkz.  zokak 
mescid 

Asmalı-, 1 2  

İ NDEKS 

Mesih Paşa-yı Atik mahallesi (Laleli), 88 .Bkz.  mahalle 
meslek 

Atik All Paşa -i, 89 
baş-, 1 6  
Hünkar -i, 2 ı 
Viiiide ana -i, 289 

meydan 
At -ı (Sultanahmet), 96, 97, ı 95 
Cü ndi -ı (Kadırga), 1 8 1 ,  I 84 
İskele -ı (Bey lerbey i) ,  I 87 
Kum -ı (Demirkapı), 2 1  I 
Vefii -ı, 1 52 

Mısır tüccarı, 209.Bkz. tüccar 
Mısr-ı Kahire kadlsı, 63, 1 36.Bkz. kadi 
Mi 'mar Acem cami 'i (Şehremini), 56.Bkz. cami ' 
Mi'mar Ayas mahallesi, 30.Bkz. mahalle 
Mi'mar Ayas mahallesi (Saraçhane), 1 46, 242 .Bkz.  mahalle 
Mi 'mar çeşmesi (Fatih), 1 22.Bkz. çeşme 

- caddesi, ı 22 
Mi'mar çeşmesi caddesi (Fatih) .Bkz. cadde 
Mi'mar Hayreddin mahallesi (lrgatpazarı, Beyazıt), ı 73, 

1 74, 279, 280.Bkz. mahalle 
Mi'mar Kemaleddin mahallesi (Koska), 1 75 ,  1 89.Bkz. 

mahalle 
Mi'mar Sinan (Kumrılımescid) mahallesi (Fatih), 1 22.Bkz. 

mahalle 
Mi'mar Şüca'eddin mahallesi (Sul tanseli m), 64, ı 28 .Bkz. 

mahalle 
Mihrimah Sultan suyolcısı, ı 60 .Bkz.  suyolcı 
Mihrişah Viiiide Sultan bendi (Bahçeköy). 238 
Mihrişah Viiiide Sultan cami 'i, 60, 2 1 7  .Bkz. cami ' 
Mihrişah Viiiide Sultan evkiifı, 60, 68, 78, 8 1 ,  1 27,  235.Bkz. 

evkiif, ayrıca bkz.vakf 
Mihrişah Viiiide Sultan imareti, 60.Bkz.  imaret 
Mihrişah Viiiide Sultan suyı, 60, 7 ı ,  ı l l ,  1 26, ı 33,  1 67, 1 75 ,  

1 95 , 206, 2 1 7, 2 1 8, 22 ı , 225, 227, 23 ı , 238, 243, 252, 
265 .Bkz. su 

Mihrişah Viiiide Sultan türbesi, 60.Bkz. türbe 
Mihrişah Viiiide Sultan vakfı, 6, 8, 1 2, 1 3 , 14, 1 5 , 22 
mil let 

Ermeni -i, ı 56, 1 58, 276 
Ermeni -i, 9, 25 
Ermeni katoliği -i, 68, 226, 228, 236 
Latin -i, 57, 79, ı 73, 242, 252, 275 
Rum -i, 1 0 1 ,  ı ı ı .  ı 5 ı ,  I 9 ı ,  246 

Mirabad (Kanlıca), 59 
MlrahGr harnmaını (Langa), 200.Bkz. harnmaını 

- caddesi, 200.Bkz. cadde 
MirahOr mahallesi (Üsküdar), ı 1 7  .Bkz. mahalle 
Mirgün 
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- caddesi, 2 1 6.Bkz. cadde 
- karyesi, 2 1 6.Bkz karye 

Mirmiran Hasan Paşa mahallesi (Atik All Paşa), 93, 
237 .Bkz. mahalle 

Miroğlı zokağı, 2, 3.Bkz. zokak 
Misk zokağı (Beyoğlu), 243.Bkz. zokak 
Mismarcı zokağı (Fatih), 265 .Bkz. zokak 
Mismari Şüca'eddin mahallesi (Sultanselim).Bkz. Mi 'mar 

Şüca 'eddin mahallesi (Sultanselim) 
miyah, 55 
Molla Aşki mahallesi (Eğrikapı ). 24 l .Bkz. mahalle 
Molla Çelebi mahallesi (Fındıklı) ,  143, 2 1  8.Bkz. mahalle 
Molla Fenari cami'i zokağı, 32.Bkz. zokak 
Molla Fenari mahallesi (Cağaloğlu), 69, 70.Bkz. mahalle 
Molla Gürani (Vefa, Süleymaniye) 

- caddesi, 20 1 .Bkz. cadde 
- yokuşı, 20 J .Bkz. yokuş 
- zokağı, 262.Bkz. zokak 

Molla Gürani cami 'i (Haseki, Samatya), 1 23, 262.Bkz. cami ' 
Molla Gürani harikı (Haseki, Samatya), 1 23 .Bkz harik 
Molla Gürani mahallesi, 26.Bkz. mahalle 
Molla Hüsrev mahallesi (Vefa, Süleymaniye), 1 04, 1 64, 

28l .Bkz. mahalle 
mu'allimhane (Altımermer), 2 1 0  
muhasebe 

Evkaf -si, 1 39, 1 63 ,  206 
Muhzırbaşı Hüseyin Ağa vakfı, 1 1 4.Bkz vakf 
Murad Paşa (Aksaray) 

- mahallesi, 6 1 ,  1 48.Bkz. mahalle 
MUSTAFA Ağa, el-Hacc (Darüssaade ağası), 1 93 
Mustafa Beğ mahallesi ( Kıztaşı), 98, 235, 239.Bkz. mahalle 
MUSTAFA Efendi ( İshak Paşa mahallesi imamı) ,  1 65 
Mustafa Efendi vakfıyyesi, 50.Bkz. vakfiyye 
MUSTAFA N ai li Paşa, Girith (Sadrazam), 58, 1 73, 1 74, 1 8 1 .  

245 
MUSTAFA Paşa (Sadrazam), 1 38, 1 62 
Mustafa Paşa dergahı (Otakçılar), 1 38.Bkz. dergah 
Mustafa Paşa mahallesi, 26.Bkz. mahalle 
Mustafa Paşa vakfı, 1 38, 1 62.Bkz vakf 
MUSTAFA Paşa, Koca (Sadrazam), 56 
MUSTAFA Rif'at Efendi (Tersane-i amire veznedarbaşısı ) ,  

74 
MUSTAFA Tevfik Paşa (Dördüncü ordu müşiri) ,  94 
mutasarrıf 

Adana -ı, 272 
Bayezid -ı, 262 
Der-sa'adet -ı, 99 
Kastamanı -ı, 1 02, 202, 203 
Üsküdar -ı, 235, 289 

Muzıka-i hümayun, 60 
Muzıka-i hümayun hastahane müdiri, 60.Bkz. müdir 
Müderris karyesi, 92, 254.Bkz karye 
müdir 

Asakir-i şahane eczahanesi -i, 1 96 
Ebniye-i aliye -i, 1 53 ,  269 
Ebniye-i hiissa anbarı -i, 202, 203 
Evkaf-ı hümayun senedat -i, 24 1 
Evkaf-ı hümayun varidat -i, 1 87, 266 
Hassa ordu-yı hümayunı evrak -i, 1 84 
inebalı rüsumat -i, 1 56 
Mahlulat -i, 1 87 
Mekteb-i i 'dactiyye -i, 1 82 

Muzıka-i hümayun hastahane -i, 60 
müfettiş 

Evkiif-ı hümayiln -i, 63 
Müfti Ali mahallesi (Fatih), 1 22.Bkz. mahalle 
mülhakat 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfı -ı, 9 

N 
nahiye 

Terkos -si, 209 
Nahlbend (Sultanahmet) 

- mahallesi, 2 1 5 , 287, 290.Bkz. mahalle 
Nahlbend el-Hacc Hüseyin Ağa vakfı, 255.Bkz. vakf 
Nakşıdil Viiiide Sultan evkiifı, 1 07.Bkz. evkiif 
Nakşıdil Valide Sultan mektebi, l 07.Bkz. mekteb 
Nakşıdil Viiiide Sultan sebilhanesi, 1 07.Bkz. sebilhane 
Nakşıdil Viiiide Sultan türbesi, 1 07 .Bkz. türbe 
Nakşibendi zaviyesi, 50.Bkz. zaviye 
n azır 

De'avi -ı, 2 1 5  
Hariciyye -ı, 1 1 4  
Humbarahane-i amire - ı .  143 
Ma'arif -ı, 1 89 
Su -ı, 1 2 1  

n ezaret 
Evkiif-ı hümayun -i, 272 
Hariciyye -i, ı 1 2  
Hazine-i hassa -i, 272 
Su -i, 1 64 

Nişancı Mehmed Paşa caddesi, 27.Bkz. cadde 
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Nişancı Paşa caddesi (Zincirlikuyu, Fatih), 2 1 4.Bkz. ciidde 
Nizamiyye hazinesi, l l l , 1 13 ,  ! 63 .Bkz. hazine 
Nu reddin tekyesi (Karagümrük), I 99.Bkz. tek ye 

- zokağı. 199.Bkz. zokak 
Nilr-ı Osmaniye caddesi, 69, 70.Bkz. ciidde 
Nur-ı Osmaniye cami 'i ,  89.Bkz. cami' 
Niir-ı Osmaniye ikinci caddesi, 90.Bkz. ciidde 

o 
oda 

Senedat -sı, 59, 60, 6 1 ,  63, 65, 67, 69, 90, 94, 95, 98, 
1 07, ı 15, ı 1 7, 1 25, 1 28, 1 29, 1 39, 140, 142, 145 ,  147,  
1 48, 1 5 1 ,  1 52, 1 54, 1 65 ,  1 66, 1 76, 1 90, 1 96, 237, 272. 
279, 280, 284, 285, 286, 288 

Odalar (Aksaray),  83, 85, 86 
Okcılar sGkı, ! 88 .Bkz. suk 
Ortaçeşme, 209 
Ortaköy, 73, 276 
Ortaköy cami 'i, 73.Bkz. cami ' 

- suyolcılığı, 73.Bkz. suyolcılık 
Ortaköy hıdmeti, 23.Bkz. hıdmet 
Oruç Gazi mahallesi (Aksaray), 1 1 9.Bkz. mahalle 
Osman Ağa mahallesi (Kadıköy), 1 20.Bkz. mahalle 
OSMAN Ağa, el-Hacc (Su nazırı), 1 32 
OSMAN Hu!Gsi Efendi (Hace Hesnil Hatun mahallesi 

imamı), 246, 248 
Osman Reis mahallesi (Yeniköy), 206.Bkz. mahalle 
Osmaniyye bölükbaşısı, 1 60.Bkz. bölükbaşı 
Osmaniyye cami ' i  suyolı, l 8 .Bkz. su yalı 
Osmaniyye suyolı, 1 8  
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Otaketlar (Edirnekapı), 1 38 

ö 
Öküzlimanı çeşmesi (Üsküdar), 1 45.Bkz. çeşme 
ÖMER Cemal Efendi, el-Hacc (De'avi nazırı), 2 1 5  
ÖMER Efendi, el-Hacc (Kazasker), 2 1 0  
ÖMER Efendi, el-Hacc Hiifız (Yavedud mahallesi imamı), 

192 

p 
Panaya mahallesi, 6.Bkz. mahalle 
Panayot mahallesi (Yeniköy), 252.Bkz. mahalle 
Panka-i Ottoman, 1 33 
Paris, l l  
parmak, 1 6  
pastırma tüccarı, l 73 .Bkz. tüccar 
Paşa kemeri, 2 1 .Bkz. kemer 
Paşa limanı (Üsküdar), 220 

- caddesi, 220.Bkz. cadde 
Paşakemeri deresi, I 9 
PEPESKU Beğ (Bükreş voyvodası), 6 
Pirinçci Sinan mahallesi; 25.Bkz. mahalle 
Posta zokağı (Beyoğlu), 275.Bkz. zokak 
Poyraz zokağı (Karagümrük), 272, 273, 285.Bkz. 

zokak.Bkz. zokak 

R 
Riigıb Beğ zokağı (Aksaray), 2 1 3 .Bkz. zokak 
RAGIB Beğefendi (Müderris), 98 
RAGIB Me h med Paşa (Sadrazam), I 89 
Rfıgıb Mehmed Paşa vakfı, I 89.Bkz vakf 
rah-ı abi.Bkz. suyolcı l ık 
Ram! Kadın çeşmesi (Beşiktaş), 267.Bkz. çeşme 
Ram! Kadın mektebi (Beşiktaş), 267 .Bkz. mekteb 
Ram! Kadın sebilhanesi (Beşiktaş), 267.Bkz. sebilhfıne 
Ram! Kadın vakfı, 267.Bkz vakf 
Relsülküttab Mustafa vakfı, 245 .Bkz vakf 
Revani Çelebi mahallesi, 27.Bkz. mahalle 
RIZA Beğ (Müderris), 59 
Rıza Paşa caddesi, 75.Bkz. ciidde 
ri kab-ı hümayun, 74, 76, ı 56 
Rukıyye Hanım konağı (Sultanahmet), I 03.Bkz. konak 
Rukıyye Hatun vakfı, I 63.Bkz vakf 
Rfim Ali Çelebi mahallesi, l O.Bkz. mahalle 
Rum kenisası (Beşiktaş), 1 56.Bkz. ki lise 
Rum Mehmed Paşa cami 'i (Üsküdar), 244.Bkz. cami ' 
Rfim Mehmed Paşa mahallesi (Üsküdar), 1 44.Bkz. mahalle 
Rum milleti, 1 0 1 ,  l l l , 1 5 1 ,  1 9 1 , 246 .Bkz. millet 
Rumili kadiaskeri, 1 36.Bkz. kadiasker 
Rumili valisi, 1 6 l .Bkz.  vali 
Rumilihisiirı, 25 I 
Rfimilihisiirı caddesi, 25 l .Bkz. ciidde 

s 
Sa'id Çiivuş tekyesi (Sultanselim), 62, 1 37 .Bkz. tekye 

- zokağı, 62, 1 37 .Bkz. zokak 
Sabunhane zokağı (Unkapanı), ı 62.Bkz. zokak 
SADlK Efendi (Anadoluhisarı mahallesi imamı), 1 52 

İNDEKS 

Safiyye Sultan vakfı, 234.Bkz vakf 
sahilhane, 23, 66, 67, 79, 1 5 1 ,  1 80, 1 87,  1 92, 202, 203, 206, 

207, 2 16, 2 1 7, 2 1 8, 2 1 9, 220, 229, 25 1 , 252, 26 1 , 288 
sahilsaray 

Beşiktaş -ı, 74, 267 
Çerağiin -ı, 275 

Sakabaşı mahallesi (Tophane), 222. Bkz. mahalle 
Sakalar çeşmesi (Alacahamam, Hocapaşa), 1 36.Bkz. çeşme 

- zokağı, 1 36.Bkz. zokak 
Sakızağacı, 2 1  
Sakızağacı ciiddesi (Sultansel im), 277 .Bkz. ciidde 
SALİHA Viiiide Sultan ( 1 .  Mahmud'un annesi), 6 1 ,  95, 1 29, 

143, 1 96 
Siiliha Viiiide Sultan suyı, 6 1 ,  1 29, 143, l 96.Bkz. su 
Saliha Viiiide Sultan vakfı, 95.Bkz. vakf 
Salmatomruk, 1 68 
Samanviriin-ı evvel (Uzunçarşı) 

- mahallesi, 257.Bkz. mahalle 
- zokağı, 257.Bkz. zokak 

Samanvldln-ı evvel cami '  i, 257 .Bkz. cami ' 
Samanviren mahallesi (Süleymaniye), 208 .Bkz. mahalle 
Samanviren-i evvel mahallesi, 39.Bkz.  mahal le 
Samanviren-i siini mahallesi, 35 .Bkz.  mahalle 
Samanviren-i sani mahallesi (Uzunçarşı), 1 14.Bkz. mahalle 
saray 

Galata-ı, 62, 1 57 
Saray zokağı, 4.Bkz. zokak 
Sariiyhammamı zokağı (Yenibahçe), 234.Bkz. zokak 
Sarı Lutfi mahallesi, 1 5 .Bkz. mahalle 
Sarı Mfisii mahallesi (Taşkasap), 1 3 l .Bkz. mahalle 
Sarıgez. 1 54 
se bilhane 

Mehmed Emin Ağa -si (Dolmabahçe), 268 
Nakşıdil Viiiide Sultan -si, ı 07 
Ram! Kadın -si (Beşiktaş), 267 

sefaret 
Almanya -ı, 1 98 

Sekbiin zokağı (Ağa kapusı), 1 66.Bkz.  zokak 
Sekbiinbaşı Ya'küb Ağa mahallesi (Koska), 80.Bkz. 

mahalle 
Seliimi mahallesi (Üsküdar), 1 59, 1 73, 262.Bkz. mahalle 
Seliimi vakfı, 262.Bkz vakf 
Selamiyye, 1 59 
Selamlık kapusı, 94.Bkz. kapu 
Selanik valisi, 59.Bkz. vali 
Selim Ağa kütübhanesi (Üsküdar), 1 59.Bkz. kütübhane 
Selim Ağa mektebi (Üsküdar), 1 59.Bkz. mekteb 
SELİM Ağa, el-Hacc (Matbah emini), 1 73 
SELİM Ağa, el-Hacc (Tersane emini), 1 59 
SELİM Paşa (Ferik), 285 
Sellmiyye bölükbaşısı, 263.Bkz. bölükbaşı 
Selimiyye mahallesi (Üsküdar), 263 .Bkz. mahalle 
Senedat idaresi ,  1 08, 1 1 4, 1 1 8, 1 23 ,  1 24, 1 37, 1 68, 1 70, 1 74, 

1 77, 1 83,  1 84, 1 87 ,  1 9 1 ,  192, 1 93, 205, 206. 2 1  ı .  2 1 2. 
2 1 3 , 2 1 5, 22 1 , 24 1 , 245, 247, 248, 249, 259, 275, 276. 
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Senedat odası, 59, 60, 6 1 ,  63, 65, 67, 69, 90, 94, 95, 98, 107, 
1 1 5, ! 1 7,  1 25 ,  1 28, 1 29, 1 39, 1 40, 1 42, 1 45, 1 47, 1 48, 
1 5 1 ,  1 52, 1 54, 1 65 ,  1 66, 1 76, 1 90, 1 96, 237, 272, 279, 
280, 28 1 , 284, 285, 286, 288.Bkz. oda 

serbölük.Bkz. bölükbaşı 
serbölük ciheti, 1 77,  1 78 .Bkz. cihet 
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Serencebeğ mahallesi (Beşiktaş), 1 27.Bkz. mahalle 
Serencebeğ yokışı (Beşiktaş), 60.Bkz. yokuş 
Sermed Çavfiş mahallesi, 24.Bkz. mahalle 
Serrac Doğan mahallesi (Şehremini) ,  83, 1 70.Bkz. mahalle 
Serrac İshak zokağı (Ahırkapı), I 65 .Bkz.  zokak 
Serrachane, 30, 146, 233, 242 
Servilik caddesi (Üsküdar), 253.Bkz. cfidde 
Seyyid Hasan mahallesi (Kabasakal), ı o3 .Bkz. mahalle 
Seyyid Ömer mahallesi (Altımermer, Molla Gürani), 

229.Bkz. mahalle 
Sıraservi zokağı (Beğoğlı), 68.Bkz. zokak 
Sırıklı çayırı (Küçükköy), 1 2 ı .  1 6 l .Bkz çayır 
Si lahdar-ı şehriyari Ahmed Beğ suyı, ı 8 J .Bkz. su 
Sinan Paşa çeşmeleri (Anadoluhisarı), 250.Bkz. çeşme 
Sinan Paşa mahallesi (Üsküdar), 5 .Bkz. mahalle 
S iNAN Paşa, Gazi (Yemen fatihi), 1 79 
Sinan Paşa-yı Atik caddesi, 229.Bkz. cadde 
Sinan Paşa-yı Atik mahallesi, 7, 8 
Sinan Paşa-yı Atik mahallesi (Beşiktaş), 60, I 85, 1 96, 229, 

274.Bkz. mahal le 
Sofılar (Horhor, Aksaray) 

- caddesi, 1 09.Bkz. cfidde 
- mahallesi, 1 08, 2 1 3, 268.Bkz.  mahalle 

Sofılar hammamı, 1 08, 1 09.Bkz.  harnınarn 
Soğan Ağa mahallesi, 38.Bkz.  mahalle 
Soğan Ağa mahallesi (Beyazıt), 244.Bkz. mahalle 
sokak.Bkz.  zokak 
Solakçeşme zokağı, 1 2.Bkz .  zokak 
su 

Abdullah Efendi -yı ,  226 
Afife Hatlin -yı, 1 47 
Ahmed Kethuda -yı ,  260 
Arslan Ağa -yı (Üsküdar), 253 
Atik vaıide Sultan -yı, ı 1 6, 1 24, ı 44 
Ayasofya-i keblr -yı, 1 84, ı 98, 232 
Ayazma ve şiidurvan -yı,  240 
Bayezid Beğ -yı ,  147 
Beğlik -yı, 28 
Derviş Mehmed Paşa -yı, ı 83 
Ebubekir Paşa -ı, 1 42 
el-Hacc Mustafa Ağa -yı, 193 
Fatıma Hatlin -yı, 28 ı 
Fatih Sultan Mehmed -yı, 62, ı 22, ı 23,  ı 28 ,  1 36, ı 99, 

20 1 ,  2 ı 4, 265, 269, 277 
Gazant'er Ağa-yı Atik -yı, 1 02, 1 40, 202, 276, 287, 290 
Gazi Sinan Paşa -yı, 1 52 
Hace Pir! -yı, 68 
Halkalı -yı, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 39, 40 
Halkalı -yı, 58, 69, 80, 87, 92, 96, 1 38,  1 64, 209, 239, 

256, 262, 280 
Hass odabaşı Hasan Ağa -yı, ı 54 
İbrahim Paşa -yı ,  243 
Kırkçeşme -yı, 28, 29, 39 
Kırkçeşme -yı, 57, 69, 77, 88, 90, 94, 99, ı oo, 1 03 ,  ı 06, 

1 08, ı 1 0, ı l 2, 1 2 1 ,  1 30, 1 32, 1 35, ı 4 I ,  1 49, ı 58, 1 65 ,  
1 76, 1 90, 204, 208, 2 1 5, 234, 238, 260, 268, 276 

Köpril i  Mehmed Paşa -yı, 58, 82, 1 74, 1 94, 280 
Lala Mehmed Ağa -yı, 1 39 
Mahmud Paşa -yı ,  1 1 8, 1 66, 244 
Mihrişah Vali de Sultan -yı, 60, 7 1 ,  ı ı ı , 1 26, 1 33,  1 67, 

1 75, 1 95 , 206, 2 17, 2 1 8, 22 1 , 225, 227, 23 1 , 238, 243, 
252, 265 

Saliha Valide Sultan -yı,  6 ı ,  1 29, 1 43 ,  1 96 
Silahdar-ı şehriyari Ahmed Beğ -yı, ı 8 ı 
Sultan Abdülhamld -yı, ı 87,  220, 254 
Sultan Abdülmecld -yı ,  9 1  
Sultan Ahmed -yı, 97, 247, 249, 278 
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Sultan Bayezld -yı,  1 29, 1 37,  1 38, 1 6 1 , 223, 269, 272, 
285 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel -yı, 89, 1 02 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -yı, 58,  l l l , 1 73 ,  1 75,  203, 

274, 279, 284 
Sultan Mustafa -yı, 200 
Sultan Selim Han-ı Salis -yı ,  1 1 5 
Sultan Süleyman -yı ,  6 1 ,  67, 83, 1 04, 1 06, ı 12 ,  ı 1 7, 

1 48, 1 53,  1 54, 1 55, 1 70, 1 72, 1 82, 1 86, 1 9 1 .  1 95 , 202, 
209, 229, 235, 244, 245, 246, 277 

Süleyman Paşa -yı ,  1 80, 286 
Şehld All Paşa -y ı, I 35, I 68 
Şeyh Ebu ' I -Vefa -yı, 1 52 
Taksim -yı, 78, 1 57 
Tophanelizade Mustafa Efendi vakfı -yı, 248 
Turunçluk -yı, 1 7  
Turunçluk -yı, 87, 1 23 ,  1 6 1 ,  1 65 ,  1 7 1  
Valide Sultan -yı, 147 

Su lağımcısı zokağı (Arnavutköy), 1 0 I .Bkz. zokak 
Su nazırı, 1 2 1 .Bkz ııazır 
Su ııezareti, 1 64.Bkz nezaret 
Suhte Sinan mahallesi (Yenibahçe), 63 .Bkz. mahalle 
s lık 

Fincancılar -ı, 75 
Okcılar -ı, 1 88 

Sultan Abdülhamld evkafı, 73,  8 1 ,  92, 1 05 , 2 1 6, 254, 
258.Bkz. evkaf, ayrıca bkz.vakf 

SULTAN Abdülhamld Han, 254 
Sultan Abdülhamld su yı, I 87, 220, 254.Bkz. su 
Sultan Abdülmecld suyı, 9 I .Bkz. su 
Sultan Ahmed cami ' i ,  76, 96, 97, 1 78, ı 95 ,  264.Bkz. cami ' 
Sultan Ahmed evkafı, 57, 83, 1 92 .Bkz. evkaf. ayrıca bkz. 

vakf 
SULTAN Ahmed Han-ı Evvel, Gazi, 57 
Sultan Ahmed suyı, 97, 247, 249, 278.Bkz. su 
Sultan Ahmed suyolı, I 8 
Sultan Bayezld, 38 
Sultan Bayezid caddesi (Beyazıt), 58, 1 73 ,  1 74, 279, 

280.Bkz. cadde 
Sultan Bayezld cami ' i ,  79, ı i4, 1 77, 250, 269.Bkz. cami · 
Sultan Bayezid evkafı, 64, 65, 70, 79, 93, 1 47, 1 50, 237, 

26 I .Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf 
Sultan Bayezld imareti, 79.Bkz. imaret 
Sultan Bayezld suyı, 1 29, 1 37 ,  1 38, 1 6 1 , 223 , 269, 272, 

285.Bkz. su 
Sultan Bayezld vakfı, 27, 34.Bkz. vakf 
Sultan Bayezld-i Veli vakfı, 40 
Sultan cami 'i (Aksaray), ı 1 9, 1 98 .Bkz. cami '  

- caddesi, 1 98 
- zokağı, ı ı 9.Bkz. zokak 

Sultan çeşmesi (Salmatomruk, Balat), 1 06.Bkz. çeşme 
- caddesi, ı o6.Bkz. cadde 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel evkafı, 94, 1 5 1 ,  1 57,  1 79, 24 1 ,  
284.Bkz. evkaf, ayrıca bkz.vakf 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel kütübhanesi, 267.Bkz. 
kütübhane 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel suyı, 89, 1 02.Bkz. su 
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Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfı, 32, 33, 35.Bkz. vakf 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfı mülhakatı, 9 .Bkz. 

mülhakat 
Sultan Mahmud Han-ı San! bendi, 228.Bkz. bend 
Sultan Mahmud Han-ı San! evkafı, 80. 1 85.  274.Bkz. evkaf. 

ayrıca bkz. vakf 
Sultan Mahmud Han-ı San! su yı, 58, ı ı ı .  1 73, ı 75, 203, 274, 

279, 284.Bkz. su 
Sultan Mahmud Han-ı San! vakfı, 24, 28.Bkz. vakf 
Sultan Mahmud türbesi, 33, 35.Bkz. türbe 
Sultan Mehmed vakfı, 26.Bkz. vakf 
SULTAN Mustafa Han, 56 
Sultan Mustafa suyı ,  200.Bkz. su 
Sultan Osman ciimi ' i ,  242 
Sultan Osman vakfı, 89.Bkz. vakf 
Sultan Selim caddesi, 64, 1 28 .Bkz. cadde 
Sultan Sellm cami ' i ,  62, 64, 1 29, 1 34. 1 36. 1 37. 223, 269. 

277, 28 l .Bkz. cami ' 
Sultan Se Ilm evkafı, I 94.Bkz. evkaf 
Sultan Sellm Han-ı Kadim evkafı, 72.Bkz. evkaf 
Sultan Sellm Han-ı Siil is suyı, 1 1 5 .Bkz. su 
Sultan Sellm Han-ı Salis vakfı, 3 .Bkz. vakf 
Sultan Süleyman cami ' i ,  86.Bkz. cami ' .Bkz. cami ' 
Sultan Süleyman darü' ş-şifası, 86.Bkz. darü'ş-şifa 
Sultan Süleyman evkafı, 69, 78, 84, 86, 108, 1 22, 1 24, 1 32, 

142, 149, 1 58, 1 64, 204, 208, 2 1 0, 224, 255, 286.Bkz. 
evkaf, ayrıca bkz.vakf 

Sultan Süleyman Hiin-ı Gazi evkafı. 1 57 .Bkz.  evkaf 
Sultan Süleyman imareti, 86.Bkz. imiiret 
Sultan Süleyman kemerleri, 1 7 l .Bkz. kemer 
Sultan Süleyman medresesi, 86.Bkz. medrese 
Sultan Süleyman suyı, 6 1 ,  67, 83, 1 04, 106, ı 12, ı 17 ,  148, 

1 53,  1 54, 1 55, 1 70, 1 72,  1 82, 1 86, 1 9 1 ,  195, 202, 209, 
229. 235, 244, 245, 246, 277.Bkz. su 
- yolı, 77, 1 09, ı I O.Bkz. suyolı 

Sultan Süleyman vakfı, 26, 29, 38, 40 
Sultandepesi (Üsküdar), 1 45 
Sultanhammamı caddesi, 1 82.Bkz. ciidde 
suyolcı 

Aksaray -sı, 80 
Azablar -sı, 1 90 
Beşiktaş sarayı -sı, 275 
Mihrimiih Sultan -sı, 1 60 
Turunçlı -sı, 1 9 1  

suyolcı esnafı, 56, 60, 73, 8 1 ,  84, 85, 1 45, 1 78, 1 94, 204, 253, 
255, 282, 283.Bkz. esnaf 

suyolcılık 
- ciheti, 56, 60, 7 1 ,  72, 8 1 ,  84, 85, 86, 1 05 ,  1 07, 1 45 ,  

1 5 1 ,  1 88, 1 89, 1 90, 1 94, 204, 253, 255, 266, 267, 282, 
284.Bkz. cihet 

Acıçeşme -ı, 1 05 
Ayazma -ı, 255 
Bab-ı Ca'fer -ı, 255 
Bab-ı hatab -ı, 255 
Beğlerbeği -ı, 8 1  
Beşiktaş sahilsarayı -ı, 74 
Göksu ciimi ' i  -ı, 8 1  
İstavroz çeşmeleri -ı, 1 80, 1 88, 1 89 
Küçükpazar -ı, 255 
Ortaköy cami ' i  -ı, 73 
Tahtakal 'a -ı, 255 
Yeniköy çeşmeleri -ı, 235 

suyolı 
Ayasofya-i keb!r evkafı -, 75, 264 
Bayezld -, 1 8, 2 1  
Halkalı -, 1 9, 20, 2 1  
Kırkçeşme -, I 8 
Köpri l i  Mehmed Paşa -, 1 8  
Osmaniyye -, 1 8  
Osmaniyye cami ' i  - ,  1 8  
Sultan Ahmed -, 1 8  
Sultan Süleyman -, 77, 1 09, 1 10 
Süleymaniyye -, 1 8  
Valide Sultan -, ı ı o  

İNDEKS 

SÜLEYMAN Asaf Efendi (Zabıt kati bi), 256 
SÜLEYMAN Paşa (Sadrazam), 1 80. 263, 273, 286, 289 
Süleyman Paşa suyı ,  1 80, 286.Bkz. su 
Süleyman Paşa vakfı, 4, 263, 289.Bkz vakf.Bkz. vakf 
Süleymaniyye cami ' i ,  207. 208, 246, 257.Bkz. cami ' .Bkz. 

cami ' 
- kolı, 87, 92, 96, 239, 256, 280.Bkz. kol 

Süleymaniyye suyolı, 1 8 .Bkz. suyolı 
Sünbül Efendi kolı ,  1 6.Bkz. kol 
Süvari-i kazak alayı, 95.Bkz. alay 

ş 
Şah Sultan mahallesi (Eyüp), 66, 88, 1 92.Bkz. mahalle 
Şahhfiban mahallesi (Zeyrek), 83.Bkz. mahalle 
Şakir Ağa çeşmesi (Beylerbeği), 258.Bkz. çeşme 
Şebsafa Fatıma Kadın cami ' i  (Zeyrek), I OS .Bkz.  cfımi ' 
Şeftali çeşıııesi (Sultanahmet), 2 I 5. 287. 290.Bkz. çeşme 

- zokağı, 287. 290.Bkz. zokak 
Şehld All Paşa su yı ,  1 35, 1 68 .Bkz.  su 
Şehld All Paşa vakfı, 1 35 .Bkz vakf 
Şehld Mehmed Paşa cami ' i ,  253.Bkz. elimi ' 
Şehld Mehmed Paşa evkafı, 94, 2 1 1 ,  253.Bkz. evkaf, ayrıca 

bkz.vakf 
Şehremiineti, 1 26, 1 37,  258 
Şehremini, 56 

- caddesi, 83, 1 70.Bkz. cactde 
Şehsfivar mahallesi (Kadırga), 94.Bkz. mahalle 
Şehzade cami ' i ,  104.Bkz. cami ' 
Şehzade cami'i zokağı (Vefa), ı 04.Bkz. zokak 
Şehzadebaşı, 34 
Şekerci zokağı (Sultanahmet), 278.Bkz. zokak 
Şemseddin Molla Gürani mahallesi (Altımermer, Samatya), 

2 1 0  
Şemseddin Molla Gürani mahallesi (Vefa, Süleymaniye), 

1 39, 20 1 , 258, 262, 277.Bkz. mahalle 
Şemsi Paşa köşki (Üsküdar), 243 .Bkz. köşk 
Şerif Paşa hiinı (Uzunçarşı), 1 14.Bkz. han 
Şeyh Aliieddln vakfı, 2 1 3 .Bkz vakf 
Şeyh Ebu ' I-Vefa suyı, 1 52.Bkz. su 
Şeyh Muhyiddin mahallesi (Üsküblü, Cibal i) ,  57 .Bkz. 

mahalle 
Şeyh Resmi Mahmud Efendi mahallesi (Otlakcı yokuşı, 

Fatih), 223 
Şeyh Vefii ciimi ' i, 1 39, 1 52, 28l .Bkz. cami '  
Şeyhü'l-harem Hüseyin Ağa mahallesi (Beyoğlu).Bkz. 

Hüseyin Ağa mahallesi 
Şifa harnmaını (Sultanahmet) 

- caddesi, 2 I 5 
şimendüfer, 193 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Şura-yı devlet, ı o3 

T 
Tahsin Beğ mer'ası (Kanlıca), 59.Bkz. mer'a 
Tahtakal 'a suyolcılığı, 255.Bkz. suyolcılık 
Tahtaminare caddesi (Fener), ı 9 ı .Bkz. cadde 
taksim 

Körfez -i (Kanlıca), 59 
Taksim bölükbaşısı, 62, 236.Bkz. bölükbaşı 
Taksim suyı, 78, 1 57.Bkz. su 
Taı'at Efendi zokağı (Koska), ı 1 8.Bkz. zokak 
Tanzimat-ı askeri, 2 1 3  
Tarabya 

- caddesi, 1 5  1 ,  26 l .Bkz. cadde 
- cibayeti, 79, 26 l .Bkz cibayet 
- karyesi, 79. 26 l .Bkz karye 

tarla 
Ali Paşa -sı (Küçükköy), 1 6 1  
İ lyas oğlı Feyzullah -sı (Üsküdar), 1 1 6 
Koca Hürmüz -sı (Cebeci), 1 62 

ıaşcı esnafı, 29.Bkz. esnaf 
Taşdibek caddesi, 40.Bkz. cadde 
Taşkassab, 1 3 1  

- caddesi, 87.Bkz. cadde 
Taşnerdüban (Ortaköy), 73 
Tatavıa, 1 27 
Tavanlıçeşme zokağı (Unkapanı), 1 54, 247.Bkz. zokak 
Tavşantaşı caddesi (Beyazıt), 244.Bkz. cadde 
Tavukhane zokağı (Sultanahmet), 96.Bkz. zokak 
Teftiş mahkemesi, 63, 1 36, 1 46 .Bkz. mahkeme 
te ky e 

Nilreddin -si (Karagümrük), 1 99 
Sa'id Çavfış -si (Sultanselim), 62, 1 37 

Tekye zokağı (Üsküdar), 286.Bkz. zokak 
Telgraf zokağı (Beyoğlu), I 75.B kz. zokak 
terazlı 

Köpri lioğlı -sı, 2 1  
terazu (Bayram Paşa), 1 6 1  
Terkos nahiyesi, 209.Bkz nahiye 
Tersane-i amire emini, 1 59.Bkz. emin 
Tevki'i Ca'fer mahallesi (Çarşamba), 1 06.Bkz. mahalle 
Ticaret mahkemesi, 90.Bkz. mahkeme 
Timurkapu, I 7 
Timürci zokağı, ! 68 .Bkz. zokak 
Timürkapu caddesi, 1 93, 2 ı2 .Bkz. cadde 
Tobrak zokak (Üsküdar), 26 l .Bkz. zokak 
Tobtaşı mahallesi (Altımermer), 2 ı  ! .Bkz. mahalle 
Tomtom mahallesi, 12 ,  23.Bkz. mahalle 
Tomtom zokağı (Beyoğlu), ı 57.Bkz. zokak 
Tophane, 1 2, ı 5 ,  82, ı l l , 1 29, 222, 284 

- caddesi, 7 1 ,  78.Bkz. cadde 
Tophane-i amire, 9 1 ,  1 27 
Tophanelioğlı, 1 60 
Tophanelizade Mustafa Efendi vakfı, 246, 248.Bkz vakf 

- suyı ,  248.Bkz. su 
Topkapu caddesi, 24, 1 3 l .B kz. cadde.Bkz. cadde 
Toprak zokağı (Şehzadebaşı) ,  1 64.Bkz. zokak 
Toprak zokak, 36.Bkz. zokak 
Tulumba yokuşı (Tophane), 7 1 ,  78 .Bkz. yokuş 
Turunçlı suyolcısı, ı 9 l .Bkz. suyolcı 
Turunçluk suyı, 1 7, 87, 1 23 ,  1 6 ı ,  ı 65,  ı 7 l .B kz. su.Bkz. su 

tüccar 
Avrupa -ı, 79, ı ı 1 
duhan -ı, 64, ı 28 
Haleb -ı, 1 09 
Hayriyye -ı, 6 1 ,  1 39, 207 
manifatura -ı, 62 
mermer -ı, 94 
Mısır -ı. 209 
pasıırma -ı, 1 73 
Unkapanı -ı, 28 1 

türbe 
Kılıç Ali Paşa -si (Tophane), 82 
Mihrişah Yalide Sultan -si , 60 
Nakşıdil Valide Sultan -si, ı 07 
Sultan Mahmud -si, 33, 35 

Türbe zokağı (Sarıgüzel), 1 86.Bkz. zokak 

u 
Unkapanı tüccarı , 28 ı .Bkz. tüccar 
Uzuncaova (Haslar), ı 72 
Uzunçarşfi, 37, 39, 9 ı , 254, 257 
Uzunçarşfi caddesi, 35, 1 ı 4.Bkz. cadde.Bkz. mahalle 
Uzunkemer !ağını ,  20.Bkz. !ağın 
Uzunyol zokağı (Karagümrük), 65.Bkz. zokak 
Uzunyol zokağı (Üsküdar), 1 79.Bkz. zokak 

ü 
Üskübi mahallesi (Cibal i), ı I 7 .Bkz. mahalle 
Üskübi mahallesi (Yerebatan), 1 37.Bkz. mahalle 
Üskübli cami' i  (Cibali), 57.Bkz. cami ' 
Üsküdar, 2, 3 , 4, 5 , 50 
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medine-i -, 98, 1 ı 6, 145,  1 88, ı 89, 220, 243, 250, 26 1 
Üsküdar mutasarrıfı, 235, 289.Bkz mutasarrıf 

V 
vakf 

Abbas Ağa -ı, 36 
Abdülkerim Beğ -ı, 1 80, 1 89 
Abdülkerim Efendi -ı, ı 26 
Ahmed Ağa mektebi -ı, 5 1  
Akbıyık Muhyiddin -ı, 1 49 
Arslan Ağa -ı, 98 
Atik Ali Paşa -ı, ı49 
Atik İbrahim Paşa -ı, 65 
Atik Yalide Sultan -ı, 3 
Atik Valide Sultan -ı, ı ı 7 
Ayasafya-i kebir -ı, 28, 37 
Ayasafya-i kebir -ı, 1 83 , 24 1 , 258 
Ayişe Hanım -ı, 67, 204 
Aynü' l-hayat Ayişe Hatfın -ı, 1 77 
Behiyye Hanım -ı, 52 
Bezm-i alem Yalide Sultan -ı, 2 1 3  
Cedid Yalide Sultan -ı ,  1 5  
Cevgani Halil Ağa -ı, 2 1 4  
Çağaizade Rüstem Paşa -ı, 5 8  
Dayzade Mustafa Efendi -ı, 2 5  ı 
Dülbendcizade el-Hacc Mustafa Efendi -ı, 99 
Ebu' l-feth Sultan Mehmed -ı, 27 
Ebfı's-su 'fıd Efendi -ı, 282 
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Ebubekir Ağa -ı, 98 
el-Hacc Ahmed Efendi -ı, 63 
el-Hacc Ahmed Paşa -ı, 2 1 2  
el-Hacc Halil Efendi -ı, 66 
el-Hacc Mehmed Efendi -ı, 74, 75 
el-Hiicc Mehmed Emin Ağa -ı, 2 1 9  
el-Hiicc Selim Ağa -ı, 1 60, 1 73 
el-Hiicc Yusuf Efendi -ı, 259 
Fatıma Hatun -ı, 1 00 
Fatih Sultan Mehmed -ı, 64, 87, 1 23, 1 72 
Gazanfer Ağa-yı Atik -ı, 1 14, 1 69 
Gazi Sinan Paşa -ı, 5 
Gazi Sinan Paşa -ı, ı 00, 1 79 
Hiicce Safiyye Hatun -ı, 2 
Hiicce Verdinaz Kadın -ı, 23 
Hacı Selim Ağa -ı, 1 59 
Halid Ağa -ı, 1 20, 1 65 
Halil Efendi -ı, 24, 25 
Hanım Hatun -ı, 59 
Haremeyn -ı, 2 1 1  
Hasan Ağa -ı, 1 97 
Helvacıbaşı İskender Ağa -ı, 149 
Hüdayı -ı, ı 25 
Hüsnl Rukıyye Kadın -ı, 1 88 
İbrahim Paşa -ı, 1 1 5 ,  206 
ine Beğ -ı, 244 
İsmihan Kaya Sultan -ı, 220 
Kemankeş Kara Mustafa Paşa -ı, 27 1 
Kılıç All Paşa -ı, 82 
Köpri li Mehmed Paşa -ı, 25, 30 
Kudsi el-Hiicc Mehmed Efendi -ı, 1 19 
Kulağlı mektebi -ı, ı 3 
Mahmud Ağa -ı, 1 14 
Mahmud Paşa -ı, 1 1 8 
Mehmed Emin Ağa -ı, 59, 288 
Mehmed Refi' Efendi -ı, 1 45 
Mehmed Sa'ld Efendi -ı, 39 
Mihrişah Viiiide Sultan -ı, 6, 8, 12, 13, 14 ,  1 5 , 22 
Mihrişah Viiiide Sultan -ı, 60, 68, 78, 1 27 
Muhzırbaşı Hüseyin Ağa -ı, 1 14 
Mustafa Paşa -ı, 1 38 ,  1 62 
Nahlbend el-Hacc Hüseyin Ağa -ı, 255 
Ragıb Mehmed Paşa -ı, 1 89 
Ram! Kadın -ı, 267 
Relsülküttab Mustafa -ı, 245 
Rukıyye Hatun -ı, 1 63 
Safıyye Sultan -ı, 234 
Saliha Viiiide Sultan -ı, 95 
Selami -ı, 262 
Sultan Abdülhamld -ı, 2 1 6  
Sultan Ahmed -ı, 83, 1 92 
Sultan Bayezld -ı, 27, 34 
Sultan Bayezld -ı, 64, 65, 70, 93, 147, 237 
Sultan Bayezld-i Veli -ı, 40 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel -ı, 32, 33, 35 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel -ı, 94, 24 1 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı -ı, 24, 28 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 80, ı 85 
Sultan Mehmed -ı, 26 
Sultan Osman - ı, 89 
Sultan Selim Han-ı Salis -ı, 3 
Sultan Süleyman -ı, 26, 29, 38, 40 

İNDEKS 

Sultan Süleyman -ı, 69, 78, 1 22, 1 32, 1 42, 149, 1 64, 
208, 2 ı 0, 224, 286 

Süleyman Paşa -ı, 4 
Süleyman Paşa -ı, 263, 289 
Şehld All Paşa -ı, 1 35 
Şehld Mehmed Paşa -ı, 2 1 1 ,  253 
Şeyh Alaeddln -ı, 2 1 3  
Tophaneliziide Mustafa Efendi -ı, 246, 248 
Viiiide Sultan -ı, 3, 6, 10, 1 2, 1 3 , 14, ı 5, 22 
Zeyneb Hatun -ı, 1 0 1  

vakfıyye 
Mustafa Efendi -si, 50 

vali 
Rumili -si, 1 6 1  
Selanik -si, 59 
Vidin -si, 247 

Viiiide ana mesleği, 289.Bkz. meslek 
Viiiide Sultan vakfı, 3, 6, 1 0, 12, 1 3 ,  14, ı 5 ,  22.Bkz. vakf 
V ALİ DE Sultan, Pertevniyal, ı 98 
Viiiide suyı, ı 47.Bkz. su 

- yolı, ı 10 
vapur değirmanı (Unkapanı), ı 1 0, ı ı 2, 1 62 
vazife, 56, 60, 7 1 ,  72, 73, 8 1 ,  82, 84, 85, 86, 1 05 ,  145 ,  1 5 1 ,  

1 80, 1 88, 1 89, 1 94, 204, 235 . 253. 255. 266, 267 . 26R, 
282, 284 

Vefa meydanı, 1 52.Bkz. meydan 
- caddesi, 1 39, 1 52.Bkz. cadde 

Vidin valisi, 247.Bkz. vali 
vi layet 

Galata -i, 256 
Hicaz -i, 266 

Vlrankemer, ı 7 .Bkz. kemer 
voyvada 

Bükreş -sı, 6 

y 
YA'KÜB Asım Efendi, es-Seyyid ( İstanbul kadısı), 1 8 1  
Yahya Efendi, 1 38 ,  1 48, 1 94, 277 
Yalı zokağı (Eyüp), 66.Bkz. zokak 
Yalnızservi (Üsküdar), 1 16 
Yedikulle, 9 1 ,  1 55 , 238 
Yedikulle kolı, 9 l .Bkz. kol 
Yekta (Çavuş) harnmaını (Davutpaşa). 1 66.Bkz. harnınarn 
Yenibağçe, 63, 1 67 
Yeniçeşme zokağı (Kocamustafapaşa), 95.Bkz. zokak 
Yeniköy, 5, 6, l l l , 1 33, 1 67 ,  1 79, 206, 235, 252 

- caddesi, 1 33, 252.Bkz. ciidde 
Yeniköy çeşmeleri suyolcılığı, 235.Bkz. suyolcı l ık 
yokuş 

Çiniliçeşme yokuşı -si (Eğrikapı), 24 1 
Defterdar -ı (Tophane), 1 29 
Fil yokuşı -si (Zeyrek), 76, 78 
Hasan Hüseyin yokuşı -si (Salmatomruk), 1 68 
Horasancı -ı (Üsküblü, Cibal i) ,  57 
Humbaracı -ı (Beyoğlu), 1 98 
Molla Gürani yokuşı -si (Vefa, Süleymaniye), 201 
Serencebeğ yokışı -si (Beşiktaş), 60 
Tulumba yokuşı -si (Tophane), 7 1 ,  78 
Zabtiyye yokuşı -si (Hocapaşa), 1 69, 259, 276 
Zeyrek -ı, 83, 1 05 

Yokuşlı zokağı, 26.Bkz. zokak 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

YORGAKİ Zarifı (Avrupa tücdirı), 79 
Yunus Ağa mahallesi, 1 4.Bkz. mahalle 
YÜSUF Paşa (Sadrazam), 204 
Yüksekkaldırım, 26 

z 
Zabtiyye yokuşı (Hocapaşa), 169, 259, 276.Bkz. yokuş 

- caddesi, 1 69, 276.Bkz. cadde 
zaviye 

Nakşibendl -si, 50 
Zencirlikuyu, 27 
Zencirlikuyu zokağı (Koska), 1 90.Bkz. zokak 
Zeyneb Hatı1n vakfı, J O I .Bkz vakf 
Zeyrek, 76 
Zeyrek yokuşı, 83, 1 05 .Bkz. yokuş 
Zincirlikuyu caddesi ( Koska), 1 75 .Bkz. cactde 
zokak 

Abbas Ağa -ı (Beşiktaş), 23 1 
Acıçeşme -ı (Beşiktaş), 1 33 
Ağa cami'i -ı, 22 
Ağahammamı -ı, 1 3  
Ayasofya cami'i -ı, 1 37 
Ayazma iskelesi -ı (Üsküdar), 1 24, 1 80 
Bakkal -ı (Ayasofya, Ahırkapı), 140, 287, 290 
Bekir Paşa -ı (Aksaray), 148 
Bostan meydanı -ı (Kadırga), 94 
Burusa -ı (Beyoğlu), 236 
Cavaklı furun -ı (Kadırga), 1 77 
Cebecibaşı -ı (Sultanahmet), 247, 249 
Cihangir -ı (Tophane), l l l , 285 
Cüce çeşmesi -ı (Vefa), 1 64 
Cündi meydanı -ı (Kadırga), 1 8 1  
Çavuşzade cami'i -ı (Davutpaşa), 65, 20 1 
Çeşme -ı (Ahırkapı), 1 85 
Çeşme -ı (İstavroz), 1 26 
Çifteçeşme -ı (Sultansel im), 1 35 , 245 
Çukurçeşme -ı (Altımermer), 2 1 1  
Çukurçeşme -ı (Uzunçarşı), 9 1 , 254 
Değirman -ı (Ahırkapı), 256 
Derviş -ı (Beyoğlu), 1 99 
Dizdariyye -ı (Peykhane), 1 49 
Dolablı bostan -ı (Karagümrük), 27 1 
Etmekcibaşı -ı (Üsküdar), 1 73 
Galavan -ı (Beyoğlu), 1 12 
Hacı İbrahimoğlı -ı (Fethiye), 1 0 1  
Halid Ağa çeşmesi -ı (Demirkapı), 142 
Halid Ağa -ı (Kadıköy), 1 20 
Hanımoğlı -ı (Hocapaşa), 226 
Hayreddin Paşa -ı (Vefa), 258 
Heva -ı, 1 3  
İmam Efendi -ı (Üsküdar), 98, 248 
İmamzade -ı, ı O 
Kalaycızade -ı (Fatih), 270 
Karantina -ı, 5 
Karta! -ı, 22 
Kerpiş -ı (Aksaray), 6 1  

Kıvrıkçeşme -ı (Altımermer), 229 
Kilisa -ı, 9 
Koğacılar -ı, 27 
Köpribaşı -ı (Beşiktaş), 228 
Köybaşı -ı (Yeniköy), 1 67 
Kum meydanı -ı (Demirkapı), 2 1 1  
Kuyulı -ı (Sultanahmet), 278 
Mabeyn çeşmesi -ı , 38 
Mahmfidiyye çeşmesi -ı (Şehzadebaşı), 244 
Martin Kalfa -ı (Tatavla), 1 27 
Mehmed Efendi -ı (Aksaray), 130 
Mekteb -ı, 1 83 
Mekteb -ı (Çarşamba), 1 06 
Mekteb-i rüşdiyye -ı , 34 
Merkez Efendi -ı (Mevlanakapı). 89 
Mesci -ı (Beyoğlu), 243 
Miroğlı -ı, 2, 3 
Misk -ı (Beyoğlu), 243 
Mismarcı -ı (Fatih), 265 
Molla Fenari cami'i -ı, 32 
Molla Gürani -ı (Vefa), 262 
Nfireddin tekyesi -ı (Karagümrük), 1 99 
Posta -ı (Beyoğlu), 275 
Poyraz -ı (Karagümrük), 272, 273, 285 
Ragıb Beğ -ı (Aksaray), 2 1 3  
Sa'id Çavfiş tekyesi - ı  (Sultanselim), 62, 1 37 
Sabunhane -ı (Unkapanı), 162 
Sakalar çeşmesi -ı (Alacahamam, Hocapaşa), 1 36 
Samanviran-ı evvel -ı (Uzunçarşı), 257 
Saray -ı, 4 
Sarayhammamı -ı (Yenibahçe), 234 
Sekbiin -ı (Ağa kapusı), 1 66 
Serrac İshak -ı (Ahırkapı), 1 65 
Sıraservi -ı (Beğoğl ı), 68 
Solakçeşme -ı, 1 2  
S u  lağımcısı -ı (Arnavutköy), ! O l  
Sultan cami'i -ı (Aksaray), 1 1 9 
Şeftali çeşmesi -ı (Sultanahmet), 287, 290 
Şehzade cami'i -ı (Vefa), 1 04 
Şekerci -ı (Sultanahmet), 278 
Tal'at Efendi -ı (Koska), 1 1 8 
Tavanlıçeşme -ı (Unkapanı), 1 54, 247 
Tavukhane -ı (Sultanahmet), 96 
Tekye -ı (Üsküdar), 286 
Telgraf -ı (Beyoğlu), 1 75 
Timürci -ı, 1 68 
Tobrak - (Üsküdar), 26 1 
Tomtom -ı (Beyoğlu), 1 57 
Toprak -, 36 
Toprak -ı (Şehzadebaşı), 1 64 
Türbe -ı (Sangüzel), 1 86 
Uzunyol -ı (Karagümrük), 65 
Uzunyol -ı (Üsküdar), 1 79 
Yalı -ı (Eyüp), 66 
Yeniçeşme -ı (Kocamustafapaşa), 95 
Yokuşlı -ı, 26 
Zencirlikuyu -ı (Koska), 1 90 
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