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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 gerekli 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
şanlarına teşekkür ve takdirlerimizi sunarız. 

Yayın Hazırlama Kurulu 
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SUNU Ş 

İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Soru mluluğunu üstlendiği miz İstanbul 
şehrinin kimliğini korumayı ve bu kimliğin çeşitli yönleriyle araştırılınasını sağlamayı da asli 
görevlerimizden sayıyoruz. 

Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından y ayımlanacak 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 İ stanbul'da yaşamanın 
bir ayrıcalık olduğunu daha iyi  kavrayarak öğreneceğimizi ümit ediyoruz. 

Bu anlamda y ürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalarımızdan biri olan İstanbul 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 zemin ve güvenilir zengin bir 
kaynaklar külliyihı vücut bulacaktır. 

Bu kapsamda yer alan ve İS Kİ tarafından yayınlanan İstanbul Su Külliyatı Projesi de, İstanbul'da su 
meselelerinin bütün yönlerini ortaya koyacak ve yeni çalışmaların yapılmasını mümkün kılacak 
arşiv belgelerini tasnifli olarak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynakları, su yolları, isille 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 İ S Kİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan projede yer alan hocalarımıza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yayımladığımız İstanbul Su Külliyatı'nın otuzdördüncü cildini i l im alemine ve İstanbullulara 
sunmaktan kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müfit Gürtuna 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





TAKDİM 

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

Özellikle İ stanbul'un fethinden itibaren Türk'ler, İ stanbul'un su ihtiyacının karşılanması 
için büyük yatırımlar y aparak 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 iS Ki en önemli rolü üstlenmişlerdir. 

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

İ S Kİ bugün, son yıl larda 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. İ stanbul'un fiilen su talebi ise 2.000.000m3/gün olduğundan İ S Kİ günde 
640.000m3 fazl a  su üretebilmeyi başarmış durumdadır. iS Ki' nin bu büyük başarısı ile sağlanan 
su kullanım oranı ile Osmanlı dönemi oranı olan kişi başına düşen 150 l t./gün su seviyesi ancak 
aşı l mıştır. 

İ S Kİ Vakıf Suları Arşivi'nde ve Osmanlı Arşivi'nde yer alan tarihi su defterlerinin 
İ stanbul Su Külliyatı adı altında yayınından oluşan belgesel kitaplarda ayrıntıl ı  olarak yer alan 
tüm bu bilgi ve belgelerin ortaya koyduğu 550 yıl l ık su medeniyeti serüvenini yayınlamaya 
devam ediyoruz. 

Akademik titizlikle yayına hazırl anan bu belgesel eserler aynı zamanda dünya 
araştırmacıları için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Su medeniyetimiz, mirasçıları olan 
İ stanbul halkına bu eserler vasıtası i le intikal ettirilirken dünyaya da tanıtılmaktadır. Eserin 
hazırlanmasında yer alan araştırmacılarımızı tebrik ediyor ve İ stanbul Su Külliyatı'nın 
otuzdördüncü cildini İ stanbullulara sunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 

Dursun Ali Çodur 
İSKİ Genel Müdürü 





GiRiŞ 

Elinizdeki kitap yayımlamakta olduğumuz İstanbul Su Külliyatı 'nın 34. cildini, İSKİ Vakıf 
Sular Arşivinde bulunan Vakıf su defterleri neşriyatının 2 1 .  cildini teşkil etmektedir. 

Bu cilde gelinceye kadar yayınladımız su c:ltleri Ma-i Leziz ve Vakıf su defterleri olarak iki 
kısımdır: 

Ma-i Leziz Defterleri 

Daha önce yayımı tamamlanan l l  Ma-i Leziz Cildi ı 786- ı 838  yıllan arasını 
kapsamaktaydı . Su ile ilgili i şlemler İstanbul'un dört kazasından Eyüp ve Haslar (Havass-ı refi'a) 
kadılığı tarafından yapılmaktaydı . İşte elinizdeki ı ı Ma-i Leziz cildi bu kadılığın yaptığı işlemleri 
ihtiva etmektedir: 

ı (III). Eyüp ve Haslar kadılığının H. ı 200- ı 2 1 7  1 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- 1 2 10/ M. 1 793 - 1 796 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin ilk kısmını; 

3 (VIII). Bu kadılığın H. 1 209- 1 242/ M. 1794- 1 827 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin son 
kısmıyla H. 1 209- 1 25 1/ M. 1 795 - ı 835 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin tamamını ve H. 12 1 1 -
1 229/ M.  1 796- 1 8 14 yıllarını kapsayan 293 no'lu defterinin i lk kısmını; 

4 (IX) . Bu kadılığın H. 1 2 1 2- 1 247/ M. 1 797- ı 83 ı  yıllarını kapsayan 293 no'lu defterin son 
kısmıyla H. 1 2 ı4- ı 249/ M. ı 799- ı 833  yıllarını kapsayan 299 no'lu defterin tamamını ve H. 1 2 1 6-
ı 23 ı /  M. 1 80 ı - ı 8 ı 6 yıllarını kapsayan 3 14 no'lu defterinin ilk kısmını; 

5 (X). Bu kadılığın H. ı 209- ı 2 1 6/ M. 1795- 1 802 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin bir 
kısmıyla H. 1 2 ı 6- 1 252/ M. 1 80 ı - ı 837 yıllarını kapsayan 3 ı4 no'lu defterin son kısmını ve H. 1 2 ı 8-
ı 242/ M. ı 803- 1 826 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterinin ilk kısmını; 

6 (XV). Bu kadılığın H. ı 2 1 9- 1 224/ M. 1 804- 1 809 yıll arını kapsayan 323 no'lu defterin son 
kısmıyla H. 1 22 1 - 1 225/ M. 1 806- 1 8 1 0 yıllarını kapsayan 3 3 1  no'lu defteriyle ve H. 1 227- ı 228/ M.  
ı 8 ı 2- 1 8 1 3  yıllarını kapsayan 35  ı no'lu defterinin i lk kısmını; 

7 (XVI). Bu kadılığın H. 1 228- 1 25 1/ M. 1 8 1 3- 1 836 yıllarını kapsayan 35 1 no'lu  defterin son 
kısmıyla ve H. 1 232- 1 25 1 1  M. 1 8 17- 1 836 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin ilk kısmını ihtiva 
etmektedir. 
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8 (XVII) . Bu kadılığın H. ı 232- ı 246/ M.  1 8 17- 1 830 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin 
son kısmıyla 1 232- ı 252/ M. 1 8 1 7- 1 836 yıllarını kapsayan 375 no'lu defterin tamamını ve 1 238-
1 249/ M.  ı 823- 1 83 8  yıllarını kapsayan 404 no' lu defterin ilk kısrrunı; 

9 (XVIII) . Bu kadıl ığın H. ı 232- 1 252/ M. 1 8 1 7- 1 836 yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin 
son kısrruyla ve H. ı 24 ı - ı245/ M. ı 825- 1 829 yıllarını kapsayan 4 ı 2  no'lu defterin i lk kısrrunı; 

10 (XIX). Bu kadılığın H. ı 232/ M. ı 8 ı 7  ile H. ı 244/ M. 1 828 yıllarını kapsayan 367 no'lu 
defterin 86.sahifesiyle H. 1 245- 1 246/ M. 1 829- 1 830 yıllarını kapsayan 4 1 2  no'lu defteri, 

ı ı (XX). Bu kadılığın H. 1 248/M. 1 833  ile H. 1 253/ M. 1 837 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 el değiştirmesi konularıdır. Yine suların miktarı, kullanan kişiler ve su ile ilgili resmi 
görevliler bu hüccetlerde kaydedilmiştir. 

Vakıf Su Defterleri 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan ve büyük bir ihtimalle Su nezareti 
defterlerinden olan 37 adet vakıf su defterinden daha önce yayımladıklarımız şunlardır: 

1 (I) .  Hatt-ı hümayfin (985- 1 2 ı 8/ ı577- ı 804). 1 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte 
olup 368 adet belgeden oluşmaktadır. 

2 (Il) . İlmühaber I ( 1 084- ı 288/ ı673- ı 87 ı ) . 2 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte 
olup 576 adet belgeden oluşmaktadır. 

3 (V). İlınUhaber II ( 1 1 1 2- ı 287/ı700- ı 87 1 ) . 3 ve 4 numaralı defterin tamamıyla 5 numaralı 
defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 

4 (VI) . İl mühaber III ( 10 ı 5- ı 3 1 7/ ı 606- ı 90 1 ) . 5 numaralı defterin son kısmıyla 6 numaralı 
defterin tamamını ve ı 8  numaralı defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 

5 (VII). İlmühaber IV ( 1 272- ı 344/1 856- ı 928). 1 8  numaralı defterin son kısmını ihtiva 
etmektedir. 

6 (XI) .  Kırkçeşme suları I ( 1 207- 1 34 ı/ 1792- 1 925) .  1 3/ 1  numaralı defterin tamamını ihtiva 
etmektedir. 

-
7 (XII). Kırkçeşme suları II ( 1 226- ı 337/ 1 8 1 1 - 1 92 1 ) . 14/ ı  numaralı defterin tamamını ihtiva 

etmektedir. 

8 (XXI). Halkalı suları I ( 1 290- 1 3 1 1 / 1873- 1 895). 24 numaralı defterin tamamını ihtiva 
etmektedir. 

9 (XXII) . Halkalı suları II ( 1 1 78- 1 330/1 765- 1 9 14) 1 5  numaralı defterin tamamını ihtiva 
etmektedir. 

ı o  (XXIII) . Avrupa yakası suları I (997- 1 246/ 1588- 1 830) Valide suyından Kopuz deresine 
gelen mülhak sular, cild-i evvel başlığını taşıyan 452 (yazılı 403) sahifelik 8 numaralı defterin 
258. sahifesinin ı 2 1 3/ 1 5  Haziran 1798-4 Haziran ı 799 tarihini taşıyan 7 .  hükmüne kadar olan 
kısrrunı ihtiva etmektedir. 
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l l  (XXIV) .  Avrupa yakası suları II (985 - ı 2571 1 577- ı 842) yukardaki 8 numaralı defterin 
1 082 / 1 0  Mayıs ı 67 1 -28 Nisan 1 672 tarihli 259. sahifesinin 1 .  hükmünden yine İSKİ Arşivinde 
bulunan ve Cild-i sani başlığını taşıyan 5 ı ı (yazı lı 405) sahifelik 9 numaralı defteri n ı ı 94 /8 Ocak-
27 Aralık 1780 tarihini taşıyan 16 .  sahifesinin 1 .  hükmüne kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 

ı 2  (XXV).  Avrupa yakası suları III (98 ı - ı 2461 1 574- ı 83 ı )  Cild-i sani başlığını taşıyan 5 ı  ı 
(yazılı 405) sahifelik 9 numaralı defterin 1 0821 10  Mayıs ı 67 ı -28 Nisan ı 672 tarihini taşıyan ı6 .  
sahifesinin 2. hükmünden sonuna kadar olan kısffilnı ihtiva etmektedir. 

1 3  (XXVI). Su yolcu I ( 1  ı 29- 1 34 ı/ 1 7 ı  7- ı 925) Rab-ı abilik defteri adını taşıyan ı 92 (yazılı 
l l2) sahifelik 10 numaralı defterin tamaffilnı ve ı56 (yazılı 86) sahifelik l l  numaralı Su yolcular 
nezareti ve bazı aslıab-ı mesalihin kuyôdat defteri'nin i lk 36 sahifesini ihtiva etmektedir. 

ı4 (XXVII) . Keşif defteri I ( 1 258- ı 278/ı 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/ ı 847- ı 872) Keşf-i sani adını taşıyan 5 ı  sahifelik 
ı4/2 numaralı defterin tamaffilnı ve 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki aslıab-ı 
miyaha mahsus defter'in i lk 30 sahifesini ihtiva etmektedir. 

ı 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. 

17 (XXX). Boğaziçi-Taksim suları-l ( 1 237- ı 33 81 1 82 ı - 1 922) aynı adı taşıyan 468 (yazılı  
388) sahifelik 16 numaralı defterin ilk 76 sahifesini ihtiva etmektedir. 

ı 9  (XXXI) .  Boğaziçi-Taksim suları-ll ( l ı 79- 1 3441 1 765- 1 928) aynı adı taşıyan ı 6  
numaralı defterin son kısmı i le 88  sahifelik Beyoğlu başlıklı ı 3/2 numaralı defteri ihtiva 
etmektedir. Bu cildi oluşturan ikinci defter Beyoğlu başlığını taşımakla birlikte içinde İstanbul 
suriçini ilgilendiren kayıtlar çoğunluktadır. 

20 (XXXII) .  Su Tahrirleri (972- ı 2 1 6/ 1 565- 1 807) 44 sahifelik 7 numaralı Vakıf Su defteri 
ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi 'nde yer alan Atik Şikayet Defterleri tasnifinde yer alan su tahrir 
kayıtlarını ihtiva etmektedir. 

2 ı  (XXXIII) . Suyolcu 2 ( 1 87 1 - 1 92 ı )  1 56 (yazıl ı  86) sahifelik l l  numaralı Su yolcular 
nezareti ve bazı aslıab-ı mesalihin kuyôdat defteri'nin son kısmı ile 1 2- ı  numaralı Vakıf Su 
Defterinin ilk 49 sayfasını ihtiva etmektedir. 1 ı numaralı defterin ilk kısffil Suyocu 1 adı ile XXVI. 
Cilt olarak yayınlanffilştı . 

22 (XXXIV) .  Elininizdeki Suyolcu 3 ( 1 684- 1 876), 1 2- 1  numaralı Vakıf Su Defterinin son 
kısmı ile Başbakanlık Osmanlı Arşi vi '  nde yer alan Atik Şikayet Defterleri, Kamil Kepeci 
Defterleri ile Maliyeden Müdevver Defterler tasniflerinde yer alan suyolcu kayıtlarını ihtiva 
etmektedir. 
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YAYlN METODU 

Belgenin aslı, Osmanlı alfabesinden Latin alıabesine aktarıl an transkripsiyon metni ile birlikte 
verilmiştir. 

Dil aynen korunarak yazı Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine aktarıl mış, sadeleştirme y apılmay arak 
belge ayrıca özetlenmiştir. 

Özet metin, ait olduğu transkripsiyon metninin üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet metnin baş 
tarafında yer alan rakamlar sırasıyla, defterin numarasını, sayfa numarasını ve belge kayıt numarasını 
belirtmektedir. 

Kitabın başına giriş, sonuna da ayrıntıl ı  indeks konularak aranan bilgiye ulaşmak kolayl aştırılmıştır. 

Osmanlıca metnin y azımı sırasındaki yanlış yazma, tekraren yazma, fazla yazma gibi hatalar ise, 

transkripsiyon metninde düzelti l miştir. Harf veya hece düşmesi şeklindeki hatalar metinde, köşeli parantez 

([]) açıl arak, bu parantezin içinde tamamlanmıştır. Yanlış yazılan kelimeler ise, dipnotta doğrusu yazılarak 

düzeltil miştir. Tekrar veya fazladan yazılan kelimeler de dipnotta ayrıca belirtilmiştir. 

Hicrl tarihler, köşeli parantez içerisinde Milad! tarihlere çevrilmiştir. 

Yayın Kurulu 
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12-1/SOa/1 Koca Yusuf Paşa Vakfı suyundan Cebe 
Ali Kapısı 'nda Üskübi mahallesi Hisaraltı sokakta 
bulunan konağa bağlı yarım masura suya mutasar
rıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere 
konakla birlikte satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-pe
nahileri kılınan temessükde muharrer Koca Yusuf 
Paşa vakfı ma-i tezizinden Cebe Ali kapusı nezdinde 
Üskübi mahallesinde Hisaraltı zakağında elli bir 
numara ile murakkam vakf-ı müşarun ileyh ile ev
kaf-ı saire musakkafatından bir bab konak derunına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan kurı
yemişci Hacı Ahmed Efendi ibn-i İsma'il ma-i mez
kurı cari olduğı konağ-ı mezkur ile beraber hüsn-i rı
zasıyla senedat müdirliği canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahffiz olan memhur müzekkire mu
cebince mahalle-i mezbur imaını ve muhzıru ' l-Hacc 
Ebubekir Ağa'nun mahdumı Hafız Mustafa Efen
di'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledüği müzek
kire-i mezkuradan müsteban olmuş ve ma-i mezku
run başkaca temessüki olmayup konak temessükinde 
münderic alınarak olduğından ziyadesi muhasebe
sine ne makılle sudan olduğı bilinernemiş idüğinden 
mezbur-ı mahsusı irsaliyle bi ' l -mu 'ayene ve erbab-ı 
vuküfdan tahkik olındukda ma-i mezburun mes
leğinde mevcud olup Kırkçeşme suyından olarak mi
ne' l -kadim cari olarak el-yevm konağ-ı mezkura 
cereyan iderek mahzurdan salim idiyse tebeyyün it
miş olmağla bu takdirce nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur konağ-ı mezkurun nizarn ve emsaline tev
fikan temessük-i mezkurdan ba tefrik kaydı balasıyla 
temessük-i mezkure tahşiye olmarak yine vakf-ı 
mezkur canibinden müceddeden başkaca temessükin 
tahrir ve i 'tası ve mecra-yı kadimine kema kan cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma i leyh 
Hafız Mustafa Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 2 1  Receb sene [ 1 2]90 1 [ 1 4  Eylül 1 873] 

12-1/SOa/2 Küçük Ayasofya mahallesi ve caddesin
de bulunan fırın ve değirmene bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun miras
çıZara intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere 
bağlı olmak üzere fırın ve değirmenle birlikte satıl
dığına dair. 

12-1/SOa/1 
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Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-pe
nahileri kılınan temessükde muharrer Zibfer Hatun 
vakfından Ayasafya-i sagir mahallesinde ve yine 
caddesinde kırk sekiz nurnarada murakkam bir bab 
furun ve değirman derunına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan es-Seyyid Hüseyin B eğ ibn-i 
Tahir Paşa bundan akdem irtihal ve erifa idüp ma-i 
mezkur kebir mahdumı izzetlü Ali Rıza Beğefendi 
ile kebire kerimesi Hadice Hanım'a ba'de ' l-intikal 
muma i leyha Hadice Hanım'a intikalen mutasarrıfe 
olduğı furun ve değirman'un nısf hissesiyle beraber 
ma-i mezkı1n rızasıyla (kesik) Senedat odası 'ndan 
varid olup nezd-i acizide mahfOz olan mernhur mü
zekkire mucebince hissedan muma ileyh Ali Rıza 
Beğ'e 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 Ali Rat! B eğ'ün ferağ ve intikalen uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 2 1  Receb sene [ 1 2] 90 1 [ 1 4  Eylül 1 873] 

12-1/SOa/3 Sultan Süleyman Han Halkalı suyun
dan Cağaloğlu 'ndaki konağa ve karşısındaki bah
çeye bağlı suyun senedi kaybolduğundan eski senet 
kayıtlannın incelenerek yeniden senet düzenlenme
sine dair. 

Cevad Beğ'ün diğer verese ile müştereken i ' ta eyle
düği işbu arz-ı hal me' ali Edirne valisi esbak pederi 
müteveffa Süleyman Paşa'nun Çağaloğlı'nda kain 
konaklarıyla karşusında kain bağçeye cereyan iden 
ma-i lezizün senedieri kazaen zayi ' olmuş ve bağçe-i 
mezkur dahi İran sefaretine ferağ alındığı vakf-ı ma
i mezkurun bir mikdan tefrik alınmış olduğından 
kusurıyla mezkur konağa cari olan suyun müteveffa
yı müşarun ileyh uhdesinde ne mikdar idüğinden 
kaydı bi ' 1-ihrac lazım gelen senedinün i '  tasından 
ibaret bulınmış ve ma-i mezkurun keyfiyyeti neza
ret-i acizi ve temessük kaydı vakf defterlerinden ih
rac kılınmış merhum ve mağfOrun leha Hace Ayişe 
Sultan ibnet-i el-merhum Çağaizade Rüstem Paşa 
hazretleri vakf-ı şerifinden Selim Ağa ve Saray-ı ce
did-i şaMneye cari Halkalı ma-i lezizinden bir masu
ra ma-i leziz-i mezkur fi 1 7  Rebi 'u ' l -evvel sene 
[ 1 2] 82 1 [8 Ağustos 1 865] tarihiyle merhum Süley-
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man Paşa Yereseleri ferağından İran sefiri devletlü 
Hacı Mirza Hüseyin hazretleri'ne ferağ u kasr-ı yed 
itmiş olduğı cihat kaleminden varid olup nezd-i 
acizlde mukayyed olan bir kıt 'a ilm ü haberden anla
şılmış ve cennet-mekan Sultan Süleyman Han haz
retleri Halkalı ma-i lezlzinden Meclis-i vala-yı ah
karn-ı adliyye re' isi Süleyman Paşa hazretleri'nün 
uhdelerinde iken müşarun i leyhün irtihal itmesiyle 
mahdı1mları Cevad ve Fu ' ad Beğ'lere ba'de' l-intikal 
mı1ma ileyhima dahi nısf masurasını Sultan Bayezld 
korbında Emin Beğ mahallesinde kain bir bab men
zile cereyan itmek üzre fi 14  S sene [ 1 ]282 1 [7 Tem
muz 1 865] tarihiyle ahara ferağ u kasr-ı yed. 

12-1/SOb/1 tarabya caddesinde bulunan sahilhane 
ve bağa bağlı yanm masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sahi
lhane ve bağla birlikte kendi nzasıyla kamun hü
kümlerini kabul eden İngiltere tebasından başka 
bir şahsa satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet-me
kan Sultan Veli Han hazretleri 'nün evkaf-ı şerlfinden 
Tarabya ci bayetine tabi ' Tarabya'da Tarabya cadde
sinde yüz elli iki numara ile murakkam bir bab sahil
hane ve bağ nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
Tangırzade izzetlü Bozant Efendi ber veeh-i muhar
rer mutasarrıf olduğı nısf masura ma-i leziz-i mez
kı1rı derı1nına cari sahilhane ve bağ-ı mezkı1rı rıza
sıyla senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan memhı1r bir kıt 'a  müzekkire 
mı1cebince kanun-name-i hümayı1n ahkamını kabUl 
ve imza iden İngiltere devleti tebe 'asından Şarl Han
sof nam kirnesneye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed it
meğle ol vechile ma-i mezkı1r sahilhane-i mezkı1r 
temessükinde münderic olduğından nizarn ve emsa
line tevfikan temessük-i mezkı1rdan bi ' t-tefrlk İcrası
nı havl kaydı balasıyla temessük-i mezkı1re tahşiye 
olarak ve yine vakf-ı müşarun ileyh canibinden mü
ceddeden i ' ta olmacak zahr-ı temessük bi ' t-tahrlr 
defterine kayd olmak üzre mülk-i mezkı1run taraf-ı 
çakerlye irsaliyçün vakf-ı müşarun ileyh canibine 
işbu ilm ü haber i 'tası mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde mezbGre 
Şarl Hansofun uhdesine kayd ila ahirihl. 
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Fi 7 Rebl'u' l-ahir sene [ 1  ]290 1 [3 Haziran 1 8731 

12-1/SOb/2 Köprülü Mehmed Paşa Vakfı suyundan 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyu
nun Sacaçhane caddesi Mimar Ayaz mahallesi 
Çıkmaz sokakta bulunan menzile bağlanmak üzere 
satlığına dair. 

[Derkenar:] 
işbu inha ve temessük Salih Ağa yediyle Hacı Rıf'at 
Efendi'ye irsal olınmışdur. 
Merbutan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret-pe
nahlleri kılınan temessükde muharrer sadr-ı esbak 
merhum Köprili  Mehmed Paşa vakfından nısf ma
sura ma-i lezlze mutasarrıf olan es-Seyyld el-Hacc 
Ahmed Rıf'at Efendi ibn-i es-Seyyld el-Hacc Meh
med Derviş ma-i mezkurı mahallesi canibinden va
rid olup nezd-i acizlde mahffiz olan ilm ü haber mu
cebince tüccar-ı mu 'teberandan ref'etlü es-Seyyld 
el-Hacc Ham Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hacc Ali 
Efendi'ye beş bin beş yüz guruş'a kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkfir henüz bir mahalle cereyan itmeyüb müşarun 
ileyh açıkda bulınrnış olduğından ve ma-i mezkCır 
Sultan Bayezld tarikıyla cereyan itmekde idüğinden 
münasib ana mesleğinden bi ' l- ifraz Serrachane cad
desinde Mi 'mar Ayas mahallesinde Çıkmaz zokak 
derlımnda on numara ile murakkam menzile cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh es
Seyyid el-Hacc Ham Efendi'nün uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

Fi 8 Ra sene [ 1 ]290 1 [6 Mayıs 1 873] 

12-1/SOb/3 Üsküdar Sinan Paşa mahallesi İhsaniye 
ceddesinde bulunan menzile bağlı birbuçuk masu
ra bir hilal suyun mutasarrzfı olan şahsın suyunun 
bir masura bir hilalini kendisinde bırakmak üzere 
kalan yarım masurasını Almet Hilmi mahallesi 
Uzulyol'da bulunan konağa bağlanmak üzere satlı
ğına dair. 

[Derkenar:] 
Salih Ağa yediyle vezne odasında yevmıyye def
tereisi efendiye irsal olınmışdur. 
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Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer merhı1me 
Atik Valide Sultan tabe serahu hazretleri'nün evkaf-ı 
şerifesinden Üsküdar'da vakı ' Sinan Paşa mahalle
sinde İhsaniyye caddesinde yedi numara ile mu
rakkam bir bab menzil'e cari bir buçuk masura bir 
hilal ma-i lezize mutasarrıf olan Feshane-i amire 
rı1znamcecisi izzetlü Reşid Efendi ibn-i Mehmed ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı bir buçuk masura 
bir hilal ma-i leziz-i mezkı1run bir masura bir hilalini 
uhdesinde ibka idüp ma'ada nısf masurasını temes
sük-i mezkı1rdan bi ' l- ifraz hüsn-i rızasıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
i lm ü haber mı1cebince Ahmed Hilmi (?) ma
hallesinde Uzunyol'da on sekiz numara ile murak
kam konağına cereyan itmek üzre Divan-ı muhase
bat-ı maliye a 'za-yı kiramından sa'adetlü Ali Asaf 
Paşa hazretleri'ne kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r defter-i 
vakf-ı şerifde müşarun i leyh Asaf Paşa hazretleri'
nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 6  Ra sene [ 1 ]290 1 [ 14 Mayıs 1 873] 

12-1/SOb/4 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
kıztaşı yakınında Mustafa Bey mahallesi Kıztaşı 
caddesinde bulunan menzile bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı 
olmak üzere satlığına dair. 

[Derkenar:] 
Sahibi ademine virilrnişdür. 
Merbı1tan 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 lezizinden Kıztaşı kurbında Must
afa Beğ mahallesinde Kıztaşı caddesinde yiğirrni altı 
numara ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab menzil derı1nına dl.ri nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıfe olan Sa'  adet Hanım bint-i Abdullah 
tarafından hariciye ağalarından Şakir Ağa ibn-i Ab
dullah ve tebe 'adan Yusuf Ağa ibn-i Mehmed şeha
detleriyle ahara ferağa vekaleti sabit olan Şehrema
neti mühendislerinden Ali Galib Efendi ibn-i Hakkı 
bi ' l- vekale rızasıyla senedat müdirliği canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan memhı1r 
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müzekkire mucebince Musıka-i şahane miralayların
dan izzetlü Abdulaziz Beğ ibn-i Yusuf Efendi'ye 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nıfs 
masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh Abdulaziz Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

F1 1 7  Ra sene [ 1 ] 290 1 [ 1 5  Mayıs 1 873] 

12-1151a/1 Ücretini vakıftan almak üzere Fatih 
Sultan Mehmed Cami, imareti vesair hayratının 
suyolculuk serbölüğü ve miftahı gulam hizmetinde 
olan kişinin hizmetinin devri hususunda berat dü
zenlenmesine dair hüküm. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan dört kıt 'a berilt-ı alide muharrer 
merhum ve mağfı1run leh Ebu' l-feth ve' l-gazi Sultan 
Mehmed Han-ı Gaz! tabe serahu hazretleri 'nün ca
mi ' -i şerifi ve imaret-i amiresi ve hayrat-ı celile-i sa
iresinün kaffe-i furu 'atıyla beraber suyolcıluğı ser
bölüği cihetlerine ma'lGmu ' l-mikdar vezaif ile ev
kaf-ı şeriflerinden almak üzre ma'lGmu' l-mikdar ak
çe vezaif ile evkaf-ı şeriflerinden almak üzre ma ' lu
mu' l-rnikda akçe vezaif ile (silik) rah-ı ab ve 
müftah-ı gulam cihetlerine (silik) mutasarrıf olan el
Hacc Ömer bin Ali ber veeh-i muharrer mutasamf 
olduğı cihet-i mezkurdan bi' z-zat hüsn-i rızasıyla 
suyolcı esnafından ve mecl isce liyakatı zahir bedidar 
olan Süleyman bin Ali halife'ye ferağ u kasr-ı yed it
meğle bu takdirce diğer rub '  hisse yine mutasamf 
mutasarrıf olan Süleyman halife'nün pederinden inti
kalen uhdesinde bulınmış isede muma ileyhün hıd
met-i mezkurun idaresine mutasarrıf olmaduğından 
salifü ' l-beyan vezaif-i mezkur ile suyolcılık-ı mez
kur cihetleri fağ-ı merktırnun kasr-ı yedinden mer
klım Süleyman halife'nün uhdesine tevcih buyurıla
rak nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden berat-ı 
allierin ün i ' ta ve ihsan buyurı lınası babında emr ü 
ferman hazret-i men lehü ' l-emrindür. 

F120 Ra sene [ 1 2]90 1 [ 1 8  Mayıs 1 873] 

12-1/51a/2 Ücretini Sultan Selim Han Vakfı 'ndan 
almak üzere rahı ab serbölük hizmetine ve miftahı 
gulam hizmetine mutasarrıf olan şahsın hissesini 
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suyolcu esnafından Ziyakati olan başka birisine 
devri hususunda berat düzenlenmesine dair hü
küm. 

Merbütan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan dört kıt 'a  herat-ı allde muharrer 
merhum ve mağfı1run leh Sultan Selim Han-ı Kadim 
tabe serahu hazretleri 'nün evkaf-ı şeriflerinden al
mak üzre ma' lı1mu' l-mikdar vezaif ile üç rub ' hisse 
serbölük rah-ı ab ve miftah-ı gulam cihetlerine mu
tasarrıf olan el-Hacc Ömer bin All halife ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf olduğı cihet-i mezkı1re hissesini 
bi' z-zat hüsn-i rızasıyla suyolcı esnafı'ndan ve mec
lisce liyakatı zahir ve bedldar olan Süleyman bin All 
Halife'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle bu 
takdlrce diğer rub ' hisseye mutasarrıf olan Süleyman 
Halife'nün pederinden müntakıl len uhdesinde bulın
mış isede müma ileyh hıdmet-i mezkı1run idaresine 
muktedir olmaduğından salifü ' l -beyan vezaif-i mez
kı1r ile suyolcılık-ı mezkür cihetleri mı1ma i leyh el
Hacc Ömer Halife'nün ferağ u kasr-ı yedinden mer
klım Süleyman halife'nün uhdesine tevclh buyurıla
rak nizam-ı müstahsenesi derciyle Icab iden herat-ı 
alllerinün i ' ta ve ihsan buyurılınası babında emr ü 
ferman hazreti men lehü ' l -emrindür. 

Fi 20 Ra sene [ 1 2]90 1 [ 1 8  Mayıs 1 873] 

12-1/51a/3 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 'nın Ir
gatparazı yakınıda darul hadis ve sebilhaneye bağlı 
suyun rahı abilik ve suyolculuk hizmetlerine muta
sarrif olan şahsın bu hizmetlerine ait hissesini ken
di nzasıyla başka bir şahsa devri hususunda berat 
düzenlenmesine dair hüküm. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan bir kıt 'a herat-ı allde muharrer 
sadr-ı izam esbak merhum Merzlfonl Kara Mustafa 
Paşa'nun Irgadbazarı civarında darü' l-hadls ve 
sebllhaneye cari ma-i lezlzün şehri otuz guruş vazife 
ile rah-ı abilik cihetine mutasarrıf olan el-Hacc Ö
mer bin All Halife ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
olduğı vazife-i mezkı1r ile suyolcılık-ı mezkı1r cihe
tını bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla haderne-i rah-ı 
abiyandan olup meclisce l iyakatı za[hir] ve nümayan 
olan Süleyman bin Ali Halife'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile vazife-i mezkür i le suyolcılık-ı 
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mezkı1r mı1ma ileyh el-Hacc Ömer halife'nün ferağ u 
kasr-ı yedinden merklım Süleyman Halife'nün uhde
sine tevclh buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciy
le Icab iden ber�it-ı allsinün i ' ta ve ihsan buyurı lınası 
babında emr ü ferman hazret-i men lehü' 1 -emrindür. 

Fı 20 Ra sene [ 1 2]90 1 [ 1 8  Mayıs 1 873]  

12-1/Sla/4 Ücretini Sultan I. Mahmud Han Vak
fı 'ndan almak üzere Fatih camii yakınında Çörekçi 
kapısı karşısında bulunan sebil ve çeşmenin rahı 
abilik ve suyolculuk hizmetlerine mutasarrı olan 
şahsın bu hizmetlerini kendi rzasıyla Ziyakati olan 
suyolcu esnafından başka bir şahsa dervine dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan berat-ı allde muharrer cennet-me
kan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu evkaf-ı 
şerifesinden almak üzre şehri on iki buçuk guruş ile 
Fatih cami ' -i kurbında Çörekci kapusıkarşusında se
bii ve çeşme'nün rah-ı abilik cihetine mutasarrıf olan 
el-Hacc Ömer bin All Halife ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf olduğı suyolcılık-ı mezkı1r cihetini bi ' z
zat hüsn-i rızasıyla haderne-i rah-ı abiyandan (kesik) 
meclisce liyakatı zahir ve nümayan olan Süleyman 
bin All Halife'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile (kesik) merklım el-Hacc Ömer Halife'nün fe
rağ u kasr-ı yedinden mı1ma ileyh Süleyman Halife'
nün (kesik) virilerek nizam-ı müstahsenesi derciyle 
Icab iden berat-ı allsinün i ' ta ve ihsan 
[Devamı kesik] 

12-1/Slb/1 Büsrev Paşa caddesinde bulunan 
menzil ve bahçeye bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı 
olmak üzere satlığına dair. 

[Başlangıcı kesik] 
mahallesinde Hüsrev Paşa cadde[sinde] (kesik) ma-i 
lezlze mutasarrıf olan el-Hacc Abdullah (kesik) 
mezkı1rı cari olduğı menzil ve bağçe ile beraber 
rızasıyla Senedat odası [ canibinden varid olup nezd-i 
acizlde] mahfı1z olan memhı1r müzekkire mucebince 
es bak Fetva emini el-Hacc Mehmed Sa 'Id Efendi 
ibn-i Mustafa ile zevcesi Fatımatüzzehra Hanım 
bint-i Ebı1bekir'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
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ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mı1ma ileyhima el-Hacc Mehmed Sa'id 
Efendi ile zevcesi Fatımatüzzehra Hanım'un uhde
lerine kayd ila ahirihi. 

Fı 2 Şa'ban sene [ 1 2]90 1 [25 Eylül 1 873]  

12-1151b/2 Ücretini Sultan Il. Mahmut Han Vak
fı 'ndan almak üzere Arnavutköy 'de inşa olunan 
Teşvikiye camii suyolculuk hizmetine mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla hizmetin yine suyolcu esna
fından olan oğullarına intikaline, mirasçılar tara
fından da kendi rızalarıyla Ziyakati olan başka bir 
şahsa salıldığı hususunda berat düzenlenmesine 
dair hüküm. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan berat-ı allde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazretleri 'nün 
evkaf-ı şerifinden almak üzre şehri beş guruş vazife 
ile Boğaziçi ' nde Arnavud karyesinde inşa kerdeleri 
olan Tevfikıyye cami ' -i şerifi suyolcılığı cihetine 
mutasarrıf olan Nikola bundan akdem fevt olup 
suyolcılık-ı mezkı1r ciheti kebir oğulları suyolcı 
esnafından Harlamba ve Hiristo'ya ba'de' l-intikal 
kable' t-tevdh ve bu def'a merktırnan vazife-i mez
kı1r ile suyolcılık-ı mezkı1r c ihetini kendi rıza ve 
iradetleriyle suyolcı esnafından meclisce liyakatı 
zahir olan Yanko veled-i Kosti'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile cihet-i mezkı1r merkumanun 
intikallerinden merklım Yanko'nun uhdesine tevdh 
buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden 
berat-ı allsinün i ' ta ve ihsan buyurılınası babında 
emr ü ferman hazret-i men lehü ' l-emrindür. 

12-1!51b/3 Kırkçeşme suyundan Nahlbend mahal
lesi Şeftali Çeşmesi sokağında bulunan arsaya 
bağlı iki masura suyun üçte iki hissesine mutasar
rıf olan şahsın suyunu Cebe Ali kapısı civarında 
bulunan hamama bağlanmak üzere satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı  all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer sadr-ı 
a 'zam-ı esbak merklım Halil Hamid Paşa hazret
leri'nün vakfı musakkafatından ve Kırkçeşme suyın-

9 
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dan sülüsan i ' tibarıyla iki masura ma-i lezize muta
sarnf olan es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi ile 
halllesi Zeliha Hanım taraflarından Ömer ve 
Mehmed Efendi 'ler icarlarıyla ferağa vekllleri olan 
Maliyye hazine-i eelllesinde ihale odası mümeyyizi 
ref'etlü Hayri Efendi bi ' l- vekale hüsn-i rızasıyla 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfGz olan ilm ü haber mikebince Küçük Mustafa 
Paşa hammamcısı ref'etlü Hacı Şükri Beğ bin 
Necib'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile iki ma
sura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan 
Nahlbend mahallesinde Şeftali çeşmesi zakağında 
beşinci numara ile murakkam arsadan bi ' l-ihrac 
Cebe All kapusı civarında kırk dört numara ile 
murakkam Küçük Mustafa Paşa (silik) hammarnma 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyh Hacı Şükri Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fl 2  Ra sene [ 1 2]90 1 [30 Nisan 1873 ]  

12-l/51b/4 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Süleymaniye 'de bulunan konağa konağa bağlı bir 
masura suyun konakla birlikte kendi satıldığına 
dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretle
ri'nün evkaf-ı şerifeleri ma-i lezizinden mahalle-i va
kıfda vakı ' on üçünci numara ile murakkam evkaf-ı 
saire musakkafatından bir bab konağa Feleksu 
Hanım'un ve derı1nına cari bir masura ma-i leziz 
dahi zevci Mustafa Beğ ibn-i Hafız Beğ tasar
ruflarında olup zevcan-ı ınılma ileyhima tarafların
dan tebe 'ası Hasan Ağa ibn-i Mahmud ve diğer 
tebe 'ası Ömer Ağa ibn-i Mehmed şehadetleriyle 
ferağa vekilieri üçünci alayun birinci taburında 
altıncı bölüğün yüzbaşısı Mehmed Hasib Efendi ibn
i Halll konak ve ma-i mezkı1rı hüsn-i rızasıyla 
Senedat odası 'ndan varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan memhı1r müzekkire mı1cebince dört hisse i ' tiba
rıyla üç hissesini atı1fetlü Ahmed Tevfik Beğefendi 
hazretleri ibn-i Mehmed Reşid Efendi'ye ve bir 
hissesini dahi halllesi iffetlü Ceylanyar Hanım bint-i 
Abdul lah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile bir masura ma-i leziz-i mezkı1r ınılma ileyh 
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Ahmed Tevfik Beğefendi hazretleriyle mezbure 
Ceylanyar Hanım'un uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 8 Eylül sene [ 1 2]90 1 [20 Eylül 1 873]  

12-1/52a/1 Konağa bağlı suya mutasarrıf olan şah
sın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, miras
çılardan birinin hissesini konak hissesiyle birlikte 
satlığına dair. 

[Başlangıcı kesik] 
hazretlerinün (kesik) mahallesinde evkaf-ı saıre 
musakkafatından bir bab konak derunına cari (kesik) 
ma-i lezize mutasarnf olan Ebubekir Muhtar Efendi 
bundan akdem vefat idüp mutasarnf olduğı konak ve 
ma-i mezkurı kebir mahdumları sa 'adetlü Rıza Beğ 
ve ref'etlü Mustafa Reşid Beğ ile kebire kerimesi 
Fatıma Faike Hanım'a ba 'de' l-intikal muma ileyha 
Fatıma Faike Hanım sülüs hissesini ferağa tarafın
dan Hacı Osman Ağa ibn-i Ahmed ve Ebubekir Os
man Ağa ibn-i Halil şehadetleriyle vekaleti sabit 
olan ref'etlü Mustafa Nizameddin Beğ ibn-i Meh
med Şerif Paşa bi ' l- vekale ve muma i leyh Rıza ve 
Mustafa Re ş id Beğ'ler dahi sülüsan hisselerini bi' 1-
asale ki iki masura ma-i mezkurı rızalarıyla Zabtiyye 
müşiri devletlü Hasan Hüsni Paşa hazretleri 'ne 
kat ' iyyen ba'de ' l-ihrac müşarun ileyh hazretleri dahi 
ma-i mezkurı cari olduğı konağ-ı mezkur ile beraber 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan mernhur müzekkire mucebince mu' alı
haran alıara ferağa tarafından ba hüccet-i şer' iyye 
vekil izzetlü Ahmed Aziz Beğ ibn-i Mehmed bi ' l
vekale Hariciyye nazırı devletlü Raşid Paşa hazret
lerine kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
müşarun i leyh Raşid Paşa hazretleri'nün uhdelerine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 4 Şevval sene [ 1 2] 90 1 [25 Kasım 1 873]  

12-1/52a/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Karaki Hüseyin Çelebi mahallesi Hüdavendigar 
caddesindeki menzile bağlı yarım masura suya 
mutasarnf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı ol
mak üzere konakla birlikte sattığına dair. 

ll 
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Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri 
evkaf-ı celileleri ma-i lezizinden Karaki Hüseyin 
Çelebi mahallesinde Hüdavendigar caddesinde kırk 
dokuz numara ile murakkam evkaf-ı saire musak
kafatından bir bab menzil derfinına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Kutlızade Mehmed 
Murad Efendi ibn-i Mehmed diyar- ı aharda bulınup 
tarafından ba hüccet-i şer ' iyye vekil Sal ihzade Ragıb 
Efendi ibn-i Abdulkadir menzil ve ma-i mezkfirı 
bi ' 1-vekale Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfGz olan memhfir müzekkire mfi
cebince sudur-ı izamdan semahatlü Ömer Hulfisi 
Efendi hazretleriyle halile-i muhteremeleri iffetlü 
Saliha Hanım bint-i Mehmed Sadık Efendi'ye ber 
veeh-i münasafeten ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema 
kan ce:reyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma 
i leyhima Ömer HulGsi Efendi i le Saliha Hanım'un 
münasafeten uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 3 1  Şevval sene [ 1 2]90 1 [2 1 Aralık 1 873]  

12-1/52a/3 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Aksaray yakınında Murat Paşa mahallesi ve soka
ğındaki konağa bağlı yarım masura suyun yarı 
hissesine mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere 
bağlı olmak üzere yarım konak hissesiyle birlikte 
sattığına dair. 

Merbiitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab- ı nezaret-pe
nahileri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri evkaf-ı 
celileleri ma-i tezizinden Aksaray kurbında Murad 
Paşa mahallesinde ve Murad Paşa zakağında on bir 
numara ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından 
bir bab konak derGnına cari nısf masura ma-i lezizün 
nısfına mutasarrıf olan ferikan-ı kirilmdan levazıınat 
re'isi sa'adetlü Hil.fız Hasan Paşa hazretleri'nün mah
dfimınun zevcesi Nil.fi 'a Hanım bint-i Veli Paşa 
tarafından İbrahim Ağa ibn-i Mehmed ve Kethuda 
Ali Ağa ibn-i Hasan şehadetleriyle ferağa vekaleti 
sabit olan ( . . .  ) el-Hil.cc Mehıned Ağa ibn-i Mustafa 
nısf hisse konağı ma-i mezkGr hissesiyle beraber 
bi ' l - vekale fariğa-i ınılma ileyhanun kainpederi ve 
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hissedarı müşarun i leyh Hafız Hasan Paşa hazretleri 
ibn-i el-Hacc Mustafa Ağa'ya 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 müşarun i leyh Hafız Hasan Paşa 
hazretleri'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 6  Şevval sene [ 1 2]90 1 [7 Aralık 1 873]  

12-1/52b/1 Ebubekir Paşa Vakfı suyundan Defter
dar Ahmet Çelebi mahallesi Alacamescit sokağın
daki konağa bağlı suyun kayıtlannın incelenerek 
senet verilmesine dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Mora Muhafızı el-Hacc Ebubekir 
Paşa vakfı ma-i tezizinden Y enibağçe (kesik) Def
terdar Ahmed Çelebi mahallesinde Alacamescid zo
kağında on iki ve on dört ve Defterdar Ahmed 
Çelebi zakağında yiğirrrıi altı numaralar ile murak
kam vakf-ı müşarun i leyh ile evkaf-ı saire musak
kafalından bir bab konak derunına cari ma-i lezizün 
nısf hissesine mutasarrıf olan Bab-ı ser askeri 
ketebesinden Behcet Efendi ibn-i Ömer bila veled 
fevt idaresi canibinden varid olup nezd-i acize-i 
mahfüz olan memhur bir kıt 'a mezad kaimesinden 
anlaşı lmış konağ-ı mezkur temessükinde münderic 
olup katması ve ne makılle sudan bulınduğı takdim 
alınmış olduğından nezd-i acizide mahfüz olan 
defterana nazar olındukda Şeyhü ' l-harem-i esbak 
Ebubekir Paşa hazretleri'nün Havass-ı refi'a 
kazasına tabi ' Cebeci karyesi kurbında Isgara-i Atik 
beyninde kimesnenün mülkine ittisalden ari mahall-i 
haliyede cihandari müceddeden ma'lümu' l-aded ba
calar hafr eyleyüp tahte' l-arz lağm ü kanavat 
müsennat ile cem' ü tahsil eyledüği ma-i lezizi ol 
mevzi'a karib Ayasofya lağmına bi ' z-zat mütevelli 
ilhak eyledüği ibraz hakk-ı mecra on beş masura ma
i lezizinden müfrez bir masura ma-i leziz katması 
mevcud olup suyı dahi Ayasafya-i kebir su tarikine 
cereyan iderek mahzurdan salim olduğı (kesik)itmiş 
olmağla bu takdirce nısf masura ma-i leziz-i mezkur 
muma ileyh Behcet Beğ'ün bila veled mahlülinden 
diğer nısf (kesik) mutasarrıfı olan hissedarı muma 
ileyha Fatıma Zehra Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd alınarak nizarn ve emsaline tevfikan 
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temessük-i mezkGrdan bi ' l -ifraz kaydı balasıyla 
temessük-i mezkGre tahşiye olmarak mecra-yı kadi
mine kema kan cereyan itmek üzre katmasınun bila 
taraf mahalleri ve nizam-ı müstahsenesi derciyle 
marru' l-beyan Ayasofya-i kebir vakf-ı şerifi cani
binden müceddeden virilecek zahr-ı temessük bi ' t
tahrir defterana kayd olmmak üzre temessük-i 
mezkGrun taraf-ı çakeriye irsaliyçün vakf-ı müşarun 
i leyh canibinden işbu inhil.-yı acizanem takdim 
kılındı . 

12-1152b/2 Beşiktaş sahilsarayı civarında, yıktırılan 
Vişne sokaktaki menzile bağlı yarım masura suyun 
Beşiktaş Nişantaşı 'ndaki konağa bağlanmasına 
dair. 

Fi 2 Cemaziye' l-ahire sene [ 1 ]294 1 [ 1 3  Haziran 
1 877] tarihi ve yedi adediyle Hazine-i has sa n ezaret
i celilesinden varid olan bir kıt 'a tezkire'de Beşiktaş 
sahilsaray-ı hümayünı civarında mukaddema bi ' 1 -
mubaya' a hedm itdürilen hanelerden kalan ve  
hazine-i hassada senedi mahfGz bulınan ma-ı 
lezizden yarım masura suyın ( . . .  ) hazret-i şahaneden 
sa'il.detlü Mehmed Beğefendi'nün Beşiktaş'da Nişan
taşı'nda kain konağına icrası zımmnda uhdesine 
tahsihi senedinün tanzim itdürilmesi mukteza-yı emr 
ü ferman-ı hazret-i padişahiden bulınduğı devletlü 
atGfetlü Mehmed Paşa hazretleri tarafından ba 
tezkire i ş 'ar buyurılmakdan naşi muhasebeye lede ' l
havale senedat mahfGz-ı mezküreden Vişnezade zo
kağında bir nurnaralu menzile cari olup Hadice Ha
nım'dam alınmış idüği kayden anlaşılan nısf masura 
ma-i leziz senedinün ber mantük-ı irade-i seniyye 
mir-i müma ileyh uhdesine tashihen i 'adesi zım
nında suyı (kesis) ali-i asafanelerine lüzGm-ı irsali ba 
derkenar ifade ve binilen aleyh sened-i mezkür leffen 
irsal kılınmış (silik) icrası beyan buyurılmış olduğın
dan ber müceb-i irade-i seniyye icabı icra olmmak 
üzre Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan memhGr bir kıt ' a  müzekkire 
mücebince yarım masura ma-i leziz-i mezkGr 
Beşiktaş'da kain konağa cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde müma i leyh Mehmed Beğ uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 8 C sene [ 1 2]94 1 [ 1 9  Haziran 1 877] ve 
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Fı 9 Haziran sene [ 1 2]93 1 [2 1 Haziran 1 877] 

12-l/53a/1 Mihrişah VaZide Sultan suyundan men
ziline bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sattı
ğına dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhum ve mağffirun leha Mihrişah 
Valide Sultan tabe serahu hazretleri 'nün evkaf-ı 
şeriflerinden nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rı tahrir 
emlakı dairesinden virilen bir kıt 'a ruhsat tezkire
siyle (kesik) nezdinden varid olup nezd-i acizlde 
mahffiz olan i lm ü haber mantı1kınca tarafından 
Viçet (kesik) ve Simon veled-i Artin ihbarlanyla 
ferağa vekili olan sa ' adetlü Pavlaki Efendi ibn-i 
Elyas (kesik) bi ' l- vekale rızasıyla Latin milletinden 
Mösyö Habirel zevcesi Roza ibnet-i Elyas Heva'ya 
(kesik) ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkı1r mecra-yı kadlmi olan 
Kolağlı (kesik) sinde Sağ zakağında bir numara ile 
murakkam menzile kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerlfde (kesik) [mez]bı1re Roza 
Hatı1n'un uhdesine kayd ila ahirihl 

Fı 1 3  Haziran sene [ 1 2] 93 1 [25 Haziran 1 877] 

12-1153a/2 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan Fatih 
Sultan Mehmet civarında Birinci Sinan mahallesi 
Kalaycı sokakta bulunan menzile bağlı üç çuvaldız 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun miras
çıZara intikaline, mirasçılar tarafından Kıztaşı ya-

• kınında Mustafa Çelebi mahallesi Bazar meyda
nındaki konağa bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a  
sı1retde muharrer ber veeh-i mülkiyyet üç çuvaldız 
ma-i lezlze malik ve mutasarrıf olan Anadalı kuzatı 
eşrafından es-Seyyld el-Hacc Mehmed Kamil Efendi 
ibn-i es-Seyyld el-Hacc Mehmed Harndi Efendi 
bundan akdem vefat idüp ber veeh-i muharrer malik 
ve mutasarrıf olduğı üç çuvaldız ma-i lezlz-i mezkı1r 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizlde 
mahffiz olan i lm ü haber mantı1kınca sulhiye-i keblre 
kerimesi Şerife Aylşe Sıddlka Hanım ile zevcesi 
Refi'a Hanım ba'de' l-inhisar kable' t-tahrlr mezbı1re 
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Refi'a Hanım dahi rnüteveffiye olup ma-i mezkurda 
olan sekizde bir hissesi zevci ve diğeri mütevellide 
kebire kerimeleri Hürmüz ve Hadice Hanım'un 
ancak su hakkında cari olan nizarn-ı müstahsenesine 
nazaran ma-ı mezkurun katması keyfiyyetinün 
tahkiki lazım gelmiş olduğından (silik) nizamma 
(silik) bir kıt 'a  (silik) i ' tası (silik) ibaret derun-ı suret 
natık olduğı üzre asnnda el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i 
Mustaüi Havass-ı refi'a  kazasına tabi ' suyolı 
kuralarmdan Küçük karye'nün canib-i yesarında dört 
yol ağzında Kanlı kuzılar dimeğle meşhur mahallde 
hafr eyledüği abar-ı müte 'addideden cem' ü tahsil 
eyledü��i suyını ol mevzi'a karib cennet-mekan 
Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi tabe serahu 
hazretleri'nün suyolına ba izn-i mütevelll ilhak 
eyledü��i garaz hakk-ı mecra üç çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkfirun katması rnevcfid olup suyı dahi Ayasafya
i kebir vakf-ı şerlfi suyı cereyan itmekde olduğı 
mezkfir erbab-ı vuküf haber virmeleriyle bu takdirce 
ma-i mezkfir rnahzfirdan salim olduğı tebeyyün itmiş 
isede fakat ma-i mezkfir zikr olman Ayasafya-i keblr 
vakf-ı şerlfi suyı yolına mülhak katma sulardan 
olmak hasebiyle nizarn-ı müstahsenesine nazaran 
ba'd ezln ma-i mezkfirun ferağ ve intikalatı vakf-ı 
müşarun ileyh canibinden ru' yet olmmak lazım 
gelmeğle bu sfiretde üç çuvaldız ma-i lezlz-i mezkfir 
yiğirmi dört sehm i ' tibarıyla birer sehmden üç sehmi 
muma i leyh Hürmüz ve Hediye ve ( . . .  ) Aylşe 
Sıddlka ( . . .  ) olmağla bu sfiretde üç çuvaldız ma-i 
mezkfirun yiğirmi iki hissesi mezbfire Aylşe Sıddlka 
Hanım'un ve bir sehimden iki sehmi dahi defter-i 
vakf-ı şerlfde intikalen uhdelerine kayd alınarak 
katmasınun bi ' l-etraf mahalleri ve nizarn-ı müstahe
senesi derciyle rnecra-yı kadlrni olan Fatih Sultan 
Mehmed civarında Birinci Sinan mahallesinde 
Kalaycı zakağında altı numara ile murakkam bir bab 
menzilden bi ' l-ihrac Kıztaşı kurbında Mustafa Çele
bi mahallesinde Bazar meydanında üç numara ile 
murakkam konağa cereyan itmek üzre zikr olman 
Ayasafya-i kebir vakfı şerifi canibinden müced
deden bir kıt 'a temessükinün i ' tasıyçün vakf-ı 
müşarun i leyh canibinden işbu inha-yı acizanern i ' ta 
kılındı. 

Fı 6 Receb sene [ 12]94 1 [ 1  7 Temmuz 1 877] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

12-1!53b!l Tarabya caddesindeki lokanta ve kayık
haneye bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın ölümüyle suyun mirasçılar intikaline, mi
rasçı/ar tarafından kanun ahkamını kabul eden 
İngiltere tebasından olan şahsa satıldığına dair. 

(kesik) tabi ' Tarabya karyesi caddesinde bir nu
maralu lokanta ve tahtında üç nurnaralu kayıkhaneye 
(kesik) kemessükat-ı mezkfir mficebince birer çuval
dızdan nısf masura ma-i lezize mutasamf olan Bağ
çevan Yorki veled-i (kesik) ve buna terk itmiş olduğı 
dört nefer kebir eviadları Tanaş ve Maryora ve 
Sofiye ve Feruşuye ba'de ' l-intikal evlact (kesik) 
merkliman intikalen mutasamf oldukları lokanta ve 
kayıkhane ve nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı 
rızalarıyla Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahffiz olan mernhfir müzekkire 
mficebince kanun-name-i hümayfin alıkarnını kabfil 
ve imza iden İngiltere devleti tebe ' asından Petale 
zevcesi Hariti bint-i Antonyo'ya kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde mezbfire (silik) uhdesine 
kayd ve ber ınıleeb-i nizarn kirnesne taraf-ı çakeriye
ye zahr temessükat ba tahrir defteraya kayd olmmak 
üzre temessükat-ı mezkfirun taraf-ı çakeriye irsa
liyçün defter-i şerif tarafına işbu ilm ü haber i ' ta 
o lındı . 

Fi 27 Ra sene [ 12]9 1 1 [ 1 4  Mayıs 1 874] 

12-1/53b/2 karşısındaki haneye bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunu kendi rızasıyla '·ir' 
Sultan Selim civarında De b bağ Yunus mahallesi ····: ... "'� 
çifteçeşme caddesindeki haneye bağlanmak üzere .:-t,:;::: 

tt � d . .;;,;r,... . sa ıgına aır. �-.-"<�� 
Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer ashab-ı 
hayratdan Bayburdi Mustafa Ağa (kesik) sahibü' l
hayrun vakfından nısf masura ma-i lezize mutasamf 
olan mesarıfat-ı umfimiyye muhasebesinden Anadolı 
ciheti mümeyyizi Mehmed Abdullatif ibn-i Abdullah 
(silik) Latif Efendi bi' z-zat hüsn-i rızasıyla hasırcı 
esnafından es-Seyyid el-Hacc Mehmed Salih Efendi 
ibn-i es-Seyyid Halil Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfir mahallesi 

1 7  

12-1/53b/l 

12-1/53b/2 



1 8  

12-1/53b/3 

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

dinibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
ilm ü haber mikebince mecra-yı kadimi olan Aksa
ray civarında Sultan cami ' -i şerifi karşusında on beş 
numara ile murakkam haneden bi ' l -ihrac Sultan 
Selim civarında Debbağ Yunus mahallesinde Çifte
çeşme caddesinde on üç numaralu haneye cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma ileyh es
Seyyidl el-Hacc Mehmed Salih Efendi 'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 7 R sene [ 1 2] 9 1  1 [23 Mayıs 1 874] 

12-1/53b/3 Sultan I. Mahmut Han Vakfı suyundan 
Beyoğlu Bursa sokaktaki menzile bağlı yanm 
masura suya mutasarnf olan şahısların ölümüyle 
suyun mirasçıZara intikaline ve mirasçılar tarafın
dan satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahl!leri kılınan temessükde muharrer cennet
mekanı Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu 
hazretleri'nün vakf-ı ma-i lezizinden Beğoğlı'nda 
Burusa zakağında otuz bir numara ile murakkam 
vakf-ı ahar musakkafatından bir bab menzil derilnına 
cari msf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Batasta 
Nazrait veled-i Yosib nam-ı diğer Nazretoğlı Tehakcı 
Mugırdıc veled-i Osib fevt olup sekiz nefer kebir 
evlildları Kogas ve Etrak ve Karabet ve Kazmir ve 
Viktor ve Elbiz ve Ohannes ve Maryim yedi bin beş 
yüz guruş kıymetle ba'de' l-intikal evlild-ı merku
mundan hissesini bi ' l -asale ve karındaşları Arıdon ve 
Karabet ve Kazınİr ve Viktor ve Elbiz ve Ohannes 
ve Maryim taraflarından Andon Efendi veled-i 
Parisniyan ve Sinyorun veled-i Marfar şehadetleriyle 
ferağa. vekilieri Kogas Efendi bi ' l- vekale rızalarıyla 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfüz olan mernhur müzekkire mucebince am
mileri Sarraf Ohannes veled-i Osik kıymet-i mezku
re ile kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur defter-i 
vakf-ı şerifde muma i leyh Ohannes veled-i Osik uh
desine kayd ila ahirihi. 

Fi 2 C sene [ 1 ]29 1 1 [ 1 6  Temmuz 1 874] 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

12-1/53b/4 Süleyman Han 'ın Kırkçeşme suyundan 
Fatih Sultan Mehmet civarında Aşık Pkaşa mahal
lesi Mühendis sokaktaki haneye bağlı bir masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunu Unkapanı 'nda 
bulunan beylik fırınlarına bağlanmak üzere satıldı
ğına dair. 

Merbôtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Süleyman Han hazretleri 'nün Kırk ta'bir oh
nur ma-i lezizinden bir masura ma-i lezize mutasar
rıf olan Fenerler me' môrı sabık Mehmed Efendi ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı bir masura ma-i 
leziz-i mezkôrı bi '  z-zat hüsn-i rızasıyla mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan bir 
kıt 'a  ilm ü haber môcebince mecra-yı kadimi olan 
Fatıh Sultan Mehmed civarında Aşık Paşa mahalle
sinde Mühendis zakağında sekiz numara ile murak
kam haneden bi' l-ihrac Kapan-ı dakik'de vakı ' Beğ
lik ( . . .  ) değirmanıyla furunlara cereyan itmek üzre 
altı bin guruş bedel mukabilinde Nizamiyye hazine
sine terk itmiş olduğından ol vechile bir masura ma-i 
leziz-i mezkôr nizarn ve emsaline tevfikan de
ğirman-ı mezkôre cereyan itmek kaydı balasıyla 
temessük-i mezkôre tahşiye olınarak zahr-ı temessük 
bi' z-zat defteraya kayd olmmak üzre temessük-i 
mezkôrı taraf-ı çakeriye irsaliyçün vakf-ı müşarun 
ileyh canibi ne i ' ta o lındı. 

Fı 26 R sene [ 1 2]9 1  1 [ l l Haziran 1 874] 

12-1/54all Çubuklu caddesinde bulunan sahilha
neye bağlı iki masura suya mutasarrıf olan şahsın 
vefatıyla suyun ve sahilhanenin mirasçıZara intika
line, mirasçılar tarafından bir kısmının kiraya veri
lip kalan kısmın satıldığına dair. 

[Başlangıc tarafı kesik] 
(kesik) cennet-mekan (kesik) İncir karyesinde 
Çubuklı caddesinde on altı numara (kesik) sahilhane 
derônına cari yine vakf-ı müşarun ileyhden iki 
masura ma-i lezize mutasarrıf (kesik) sadr-ı esbak 
Mustafa Reşid Paşa irtihal-i dar-ı beka idüp ma-i 
leziz ve ma'a müştemllat sahilhane-i mezkôr kebir 
mahdômları Ahmed Celal Paşa ve Salih Beğ ve 
Mazhar Paşa ve Mehmed Cemil Paşa ile All Galib 
Paşa'ya ba'de' l-intikal kable' t-tahrir müşarun ileyh 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SUYOLCU DEFTERLERİ 

All Gfllib Paşa bila veled fevt hums hissesi mahlı1-
lünden ba mü 'eccele talebine icar olmdığı ve dört 
hums hissesi dahi müşarun ve mOrnil i leyhim taraf
larından tebe 'adan Mustafa Ağa bin Mehmed ve 
yine tebe 'adan İsma'll Hakkı Efendi bin Abdullah 
şehiidetleriyle vekllleri müşarun i leyh Mehmed 
Cemil kethudası Mehmed Efendi bin Ahmed bi ' l 
vekale dört hums hisse sahilhane arsasına Senedat 
odası canibinden varid olup nezd-i acizide mahfOz 
olan memhOr müzekkire mOcebince Milbeyn-i hü
mayGrı müşiri esbak müteveffa Hakkı Paşa halllesi 
iffetlü Siruramiz Hanım'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle ol vechile hums hisse ma-i leziz-i 
mezkutr defter-i vakf-ı şerifde mGma ileyha Sim
ramiz Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 25 R sene [ 1 2]90 1 [2 1 Haziran 1 873] 

12-1/54a/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyndan 
Atik Jlli Paşa mahallesi Sultan Bayezid caddesin
deki konağa bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın konağı suyla birlikte satlığına dair. 

[Derkenar:] 
Müzekkire tashih olmmak üzre cabisi Cemll Efen
di 'ye virilmişdür. 
Merbütan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet-me
kan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri 
evkaf.-ı şerifeleri ma-i tezizinden Atik All Paşa 
mahal lesinde Sultan Bayezid caddesinde birinci 
numara i le murakkam evkaf-ı saire musakkafatından 
bir bab konak derGnına cari nısf masura ma-i lezizün 
nısfına mutasarrıf olan Emine Niifi 'a Hanım ibnet-i 
es-Seyyid Halll Harndi konağ-ı mezkOrda olan 
hissesiyle bir çuvaldız ma-i leziz hissesini hüsn-i 
rızasıyla Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfOz olan memhGr müzekkire mOcebince 
eniştesi bahriye miralaylarından izzetlü Mehmed 
Beğ ibn-i el-Hacc Sellm ile hemşiresi ve müşterekesi 
Ayişe Hanım'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile. 

Fı 25 R sene [ 12]9 1  1 [ 1 0  Haziran 1 874] 



İSTANBUL SU KÜLLİY A. Tl 

12-1/54a/3 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Kasım Gönani mahallesi Sultan Çeşmesi cadde
sindeki menzile bağlı yarım masura suya mutasar
nf olan şahısların suyu aynı yere bağlı olmak üzere 
sattık/arına 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-i lezizinden Kasım Gönani ma
hallesinde Sultan çeşmesi caddesinde otuz dokuz 
(kesik) evkaf-ı saire musakkafatından bir bab men
zile cari nısf masura ma-i lezizün hisse i ' tibarıyla iki 
hissesine mutasarrıf olan Rabi 'a Adviye Hanım bint
i Hasan ve bir hissesine mutasarrıf Mehmed Sadık 
ve bir hissesine Fatıma Hanım ibnet-i Abdullatif mu
tasarrıfan oldukları ma-i leziz-i mezkı1rı rızalarıyla 
Senedat odası canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan mernhı1r müzekkire mı1cebince Der
sa'adet duhan inhisarı muhasebeci mu 'avini ref'etlü 
Ali Rıza Efendi ibn-i Ahmed ile halilesi Fatımatü 'z
Zehra Hanım bint-i Şeyh Necib Efendi'ye ber veeh-i 
münasafe 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 muma 
ileyh Ali Rıza Efendi ile halilesi Fatımatü'z-Zehra 
Hanım'un uhdelerine kayd i la ahirihi. 

Fı 1 4  R sene [ 1 2]9 1 1 [30 Mayıs 1 874] 

12-1154a/4 Sultan Süleyman Han Kırkçeşme su
yundan Demirkapı yakınında Tütünhane yakının
daki haneye bağlı yarım masura suya mutasamf 
olan şahsın suyunu kendi rızasıyla Börekçi sokak
taki haneye bağlanmak üzere satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet-me
kan Gazi Sultan Han hazretleri'nün Kırkçeşme ma-i 
lezizinden nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Ahmed Hurşid ibn-i Abdullah ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf olduğı ma-i leziz-i mezkı1rı bi ' z-zat hüsn
i rızasıyla mahallesi canibinden varif olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan i lm ü haber mı1cebince Şam-ı 
şerif tüccarlarından Reşid Efendi bin el-Hacc Abdul
kadir ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol  vechile ma-i 
leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan Temurkapu 
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12-1/54b/2 
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kurbında Tütünhane kurbında hane'den bi ' l -ihrac 
(kesik) Börekci zakağında sekiz numara ile hane'ye 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh (kesik) uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 2 Ca sene [ 1 2] 9 1 1 [ 1 6  Hazıran 1 874] 

12-1/54b/1 Sultan Ahmet Han Vakfı 'ndan Emin 
Bey malıliesi Yahya Paşa sokağındaki tiyatroya 
bağlı üçbuçuk masura suya mutasarrif olan şahsın 
suyunu kendi rızasıyla tiyatroyla birlikte satlığına 
dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı  ali-i cenab-ı nezaret
penahilleri kılınan temessükde muharrer evkaf-ı 
mu 'allam ile mahlUt Emin Beğ mahallesinde Yahya 
Paşa zakağında beş nurnaralu bir bab tiyatrohane 
derunına cari Sultan Ahmed Han vakfından üç 
buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan Nersisyan 
yazıcı Hace Girkor Efendi veled-i Nersis rızasıyla 
cari olduğı tiyatrohane ile beraber Senedat odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfUz olan 
memhur müzekkire mucebince Mısır sarrafı Kiforik 
Beğzade atllfetlü Abraham Beğefendi hazretleri 'ne 
beş yük guruş kıymetle kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle fi 4 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 2]9 1 1 [2 1 Nisan 
1 874] ve fi 9 Nisan sene [ 1 2]90 1 [2 1 Nisan 1 874] 
tarihiyle ve kırk beş adediyle muhabereyi (silik) 
şeref-vürüd iden bir kıt 'a  tezkire-i sarniye mucebin
ce tiyatro olarak isti ' mal olmmak şartıyla defter-i 
vakf-ı şerifde müşarun ileyh Abraham Beğefendi 
hazretleri'nün uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 2 1  R sene [ 12]9 1  1 [6 Haziran 1 874] 

12-1/S4b/2 Sultan Süleyman Vakfı 'ndan yanm ma
sura suyun daha aynı tiyatroya bağlı olduğuna 
dair. 

Sultanı Süleyman vakfından nısf masura ma-i leziz-i 
mezkiir balaya tatbiken müşarun ileyh Abraham 
Beğ'ün uhdesine olmak üzre kezalik tiyatrohane'ye 
cereynn itmek üzre virilen inhası .  

Fi 2 1  R sene [ 1 2] 9 1 /  [6 Haziran 1 874] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

12-1/54b/3 Veliyuddin Carullah Efendi Vakfı su
yundan İstanbul Seferikoz mahallesi Küçük Mus
tafa Paşa caddesindeki menzile bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun miras
çıZara intikaline, mirasçılardan birinin hissesini 
diğer mirasçıya satlığına dair. 

Merbutan takd1m-i p1şgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer V ellyyüdd1n 
Carullah Efendi vakfı ma-i lez1zinden İstanbul'da 
Seferikaz mahallesinde Küçük Mustafa Paşa cadde
sinde on iki numaralı vakf-ı mezkfir ile evkaf-ı saire 
musakkafatından bir bab menzil derfinına car1 bir 
masura ma-i lez1ze mutasarrıf olan Burdur kilim
makamı Raşid Efendi ibn-i Abdullah fevt olup ma-i 
mezkurı keb1re ker1meleri Hayriyye ve Fethiyye 
Hanımıara ba'de ' l-intikal mezbfire Fethiyye Hanım 
tarafından nısf masura hissesi derun-ı hümayun 
(silik) hisse-i şayi ' ası ahara ferağ Süleyman Sa 'di 
Efendi ibn-i Mustafa Nafiz ve İsma'11 Ağa ibn-i 
Abdullah şehadetleriyle vekaleti sabit olan zevci 
Tal 'at Beğ ibn-i Salih Paşa nısf hisse-i mezkfirı m1r1 
mezkfir hissesiyle Senedat odası dinibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz olan memhur müzekkire 
mucebince bi ' !- vekale muma i leyha Fethiyye 
Hanım'un evi validesi Sıdd1ka Hanım bint-i Abdul
lah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
bir masura ma-i leziz mezkfirda nısf masura (silik) 
nısf masura ma-i leziz-i mezkurun nısf hissesi muma 
ileyha Sıdıka Hanım'un ferağan ve nısf hissesi (silik) 
muma ileyha Hayriyye Hanım'un intikiilen defter-i 
vakf-ı şerifde uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi (silik) 

12-1!54b/4 Sultan Bayezid Han Vakfı suyundan 
Tarabya köyündeki yere bağlı suyun mutasarrıfı 
olan şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere 
sattığına dair. 

Merbutan takd1m-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet-me
kan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu hazret
leri'nün evkafından Tarabya cibayetine tabi ' Tarabya 
nam karyede kain bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Andonaki veled-i Estefan bi'z-zat hüsn-i rıza
sıyla milleti canibinden varid olup nezd-i acizide 
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VAKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

mahfGz olan i lm ü haber mı1cebince Baltacı sa'adet
lü Eri:stiyori Beğ'un zevcesi Müniya bint-i Edvardo 
nam hatı1n'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadirni olan 
karye- i mezkı1r caddesinde yiğirmi dört (silik) kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
mezbüre Münya'nun uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 2 Ca sene [ 1 2]9 1 1 [ 1 6 Haziran 1 874] 

12-1/54b/5 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Kasap Demirhan mahallesi Filyokuşu caddesin
deki menzile bağlı bir masura suyun dörtte üç 
hissesine mutasarrıf olan şahsın vefatıyla hissesi
nin mirasçıZara intikaline, mirasçılardan bazıları
nın hisselerini diğer mirasçıZara devretfiğine dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazret
leri'nün evkaf-ı şerifi ma-i lezizinden Kassab Ternur
han mahallesinde Fıl yokuşucaddesinde on altı 
numara ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab menzile cari bir masura ma-i leziz dört hisse 
i ' tibarıyla üç hissesine mutasarrıf olan izzetlü Hasan 
Beğ ibn-i Abdullah fevt olup beş nefer eviadları ke
bire Fatımatü' z-Zehra ve Saniye Hanımlar i le saglr
den Hüseyin Beğ ve Şehur ve Nuriye Hanımiara 
ba'de ' l-intikal sagırun-ı mezbı1run ba hüccet-i 
şer ' iyye vasi ve valideleri Ayişe Hanım bi ' !- vesaye 
Muhassar Mahmud Ağa ibn-i İsma'il ba'de'l-ferağ 
merkilm Mahmud Ağa dahi der'akab rızasıyla vasi-i 
mezbure Ayişe Hanım'a ba'de' l-ferağ mezbı1re Ayi
şe Hünım dahi mutasarrıfe olduğı hisse-i şayi 'asım 
Senedat odası canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfılz olan mernhı1r müzekkire mı1cebince saglr ve 
saglre eviadları ınılma i leyh Hüseyin Beğ i le Şehur 
ve Kuriye Hanım'lara vefa-i ferağ u kasr-ı yed 
itmeğ;le ol vechile üç h isse ma-i leziz-i mezkur mec
ra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde ınılma i leyh Hüseyin Beğ ile ınılma 
i leyhilma Şehı1r ve Nuriye İsma'il'ün uhdelerine kayd 
ila ahirihi. 

Fı 2 Ca sene [ 1 2]9 1 1 [ 1 6  Haziran 1 874] 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

12-1/54b/6 Sadrazam İbrahim Paşa Vakfı 'ndan 
Ayazma iskelesi sokağındaki haneye bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahıslardan birinin 
hissesini Doğancılar caddesindeki haneye bağlan
mak üzere diğer hissedara sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer sadr-ı esbak 
merhum İbrahim Paşa vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfan olan Mustafa Canib Efendi ile 
hemşiresi Fatıma Hanım ile İsma 'll Şükri Efendi 
yedine muma i leyh Mustafa Canib Efendi ma-i 
mezkurda olan hissesini bi ' z-zat hemşiresi mezbure 
Fatıma Hanım tarafından su korıcıyanından Hasan 
Ağa ibn-i Osman ve Beşiktaş suyolcısı Osman Ağa 
bin (boş) şehadetleriyle ferağa vekili olan vazocı (?) 
Muhyiddin Efendi ibn-i Abdulaziz bi ' l - vekale 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide mah
ffiz olan ilm ü haber [mucebince] (kesik) me 'aden-i 
hümayun müdiri izzetlü Mehmed Ziya Efendi bin 
Abdullah'a kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
(kesik) masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi 
olan Ayazma iskelesi zakağında sekiz numaralı 
hane'ye bi ' l-ihrac (kesik) Doğancılar caddesinde yet
miş yedi numaralı hane'ye cereyan itmek üzre defter
i vakf-ı şerifde (kesik) uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 2 Ca sene [ 1 2]9 1 1 [ 1 6  Haziran 1 874] 

12-1/SSa/1 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Ahmet Kethüda mahallesi Külhan sokağındaki 
menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere kendi 
rızasıyla sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazret
leri'nün evkaf-ı şerlfi ma-i lezizinden Ahmed Kethu
da mahallesinde Külhan zakağında yedi numara ile 
murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
menzile cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Hakkak Mehmed Salih Efendi ibn-i es-Seyyid Ömer 
rızasıyla Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahffiz olan memhur müzekkire mucebince 
hassa ordu-yı hümayun redif mirlivası sa 'adetlü 
Mustafa Seyfi Paşa hazretleri ibn-i Mustafa Efen-
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di'ye kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine 
kema lkan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
müşarun ileyh Mustafa Seyfi Paşa hazretleri'nün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 3 Ca sene [ 1 2] 9 1  1 [ 1  7 Haziran 1 874] 

12-1/SSa/2 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beyoğlu 'nda Şeyhül Harem Hüseyin ağa mahalle
sindek Cadde-i Kebir'deki menzil arsasına bağlı bir 
masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı 
yere bağlı olmak üzere arsayla birlikte satlığına 
dair. 

MerbG.tan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Mihrişah 
Valide Sultan vakfı ma-i lezizinden Beğoğlında Şey
hü' l-harem Hüseyin Ağa mahallesinde Cadde-i ke
b1r' de yüz kırk altı ve yüz kırk sekiz ve yüz elli iki 
ve yüz elli dört numaralar ile murakkam evkaf-ı sa
ire musakkafatından muhterik menzil arsası derfinına 
cari bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Latin 
milletinden Doyni oğlı tüccar Paçento'nun zevcesi 
Ancelika bint-i Nacyo cari olduğı arsa-i mezkfir ile 
beraber rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz olan memhfir müzekkire 
mficebince Mustafazade atfifetlü Abraham Beğ haz
retleri 'ne 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 şerlfde mir müşarun ileyh Abraham Beğ uhdesine 
kayd ila ahirihl. 

Fı 1 4  Ca sene [ 1 2] 9 1 1 [28 Haziran 1 874] 

12-1/55a/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Yeniköy Osman Reis mahallesi Köybaşı caddesin
deki sahilhane karşısındaki bahçeye bağlı yarım 
masura suya hissedar olarak mutasarrıf olan şah
sın vtfatıyla hissesinin mirasçıZara intikaline, mi
rasçılar ve diğer hissedarlar tarafından bahçeyle 
birlikte satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Mihrişah 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

ViHide Sultan vakfı ma-i lezizinden Yeniköy'de 
Osman Reis mahallesinde Köybaşı caddesinde iki 
yüz doksan üç numara ile murakkam evkaf-ı saire 
musakkafatından bir bab sahilhane ve karşusında 
kain bağçe derilnına cari nısf masura ma-i lezizün on 
bir hisse i ' tibarıyla on hissesi saglr Receb Fevzi 
Efendi ve kebirden Hadice Nazif ve Fatıma Zafer ve 
Fatıma Adviye ve Ayişe Ülfet Hanım'lar ve sıgar 
Mustafa Neş'et ve Mehmed Emin ve Hüseyin Raşid 
ve Hasan Rüşdi ve Hadice Senime eviad-ı İbrahim 
Münib Efendi'nün uhdelerinde iken mezbfire Ayişe 
Ülfet Hanım müteveffaye olup ma-i mezkfirda olan 
hisse-i şayi 'ası bir nefer sagir oğlı Ahmed Tevfik 
Efendi 'ye ba 'de' 1-intikal mezbfire Hadice Nazif 
Hanım diyar-ı aharda olmağla  tarafından ba hüccet-i 
şer'iyye vekil tebe 'adan Süleyman Ağa ibn-i 
İbrahim ve sıgar mfima ileyhimden Receb Fevzi'nün 
validesi ve ba hüccet-i şer 'iyye vasisi Safiye Hanım 
ibnet-i Mehmed Şakir ve sagir Mustafa Neş'et'ün 
vasisi Şukuvel Hanım bint-i Abdullah ve mezbfiran 
Mehmed Emin ve Hüseyin Raşid'ün valideleri ( . . .  ) 
Hanım ibnet-i Abdullah ve mezbfiran Hasan Rüşdi 
ve Senime'nün hemşireleri Adviye Hanım ve mezbfir 
Ahmed Tevfik'ün vasisi Halil Efendi ve kebiretan 
mfima ileyhima Fatıma Zehra ve Adviye Hanım'
lardan herbiri tarafından ba hüccet-i şer 'iyye 
merklım Süleyman Ağa bi ' l- vekale cari olduğı 
sahilhane ve bağçe-i mezkfirda olan hisseleriyle 
beraber Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahffiz olan memhfir müzekkire mficebince 
sudur-ı izamdan semahatlü Ali Rıza Efendi hazret
leri ibn-i Mehmed Tevfik Efendi'ye kat 'iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i mez
kfir mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde mfima i leyh Ali Rıza Efen
di'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 6  (silik) 

12-1/SSa/4 Mihrişah Sultan Vakfı suyundan Beşik
taş Köprübaşı sokağındaki konağa bağlı yanm 
masura suya mutasarnf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçıZara intikaline, mirasçıZara tarafından 
dörtte üç hissesinin satıldığına dair. 
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Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer merhum ve 
mağffirun lehii Mihrişah Sultan tabe serahu haz
retleri evkaf-ı şerifeleri ma-i lezizinden Beşiktaş'da 
Köpribaşı zakağında beş numara ile murakkam 
evkaf-ı saire musakkafiitından bir bab konak derG
nına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
nakkaşbaşı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Ali fevt olup 
ma-i mezkur dört nefer kebir ve kebire eviadları 
Abdullhalim ve Hasan Tahsin ve Mehmed Cemal 
Beğ'ler ile Havva Vahide Hanım'a ba'de ' l - i ntikal 
evliid-ı merklımundan Hasan Tahsin ve Mehmed 
Cemal ve Abdulhalim Beğ'ler intikalen mutasarrıf 
oldukları dört hisse birer rub ' hisse-i şayi ' alarını 
hüsn-i nzalarına Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz olan i lm ü haber ınGce
bince devletlü ismetlü Valide Sultan aliyyetü' ş-şan 
efendimüz hazretleri'nün kahvecibaşısı izzetlü Hacı 
Hasan Efendi ibn-i Musa'ya kat 'iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i 
mezkürun üç rub ' hissesi muma ileyh Hacı Hasan 
Efendi'nün ferağan ve bir rub ' hissesi dahi mahall-i 
aharı ifraz ve icra alınmak ve mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre muma ileyhima Havva 
Vahide Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde [uhdelerine] 
kayd ila ahirihi. 

Fı (kesik) Ca sene [ 1 2]9 1 

12-1!55b/1 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Aksaray yakınında Sofular mahallesi ve caddesin
deki çifte hamama bağlı bir masura suya mutasar
rıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere 
kendi rızasıyla sattığına dair. 

Merbütan 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-i lezizinden Aksaray kurbında 
Safiler mahallesinde ve caddesinde mukaddem elli 
altı bu def'a tahrir-i cedidde elli numara ile murak
kam bir biib çifte hammam'a cari bir masura ma-i 
leziz'e mutasarrıf olan Emine Hanım bint-i Abdullah 
rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid olup nezd
i acizide mahffiz olan memhur müzekkire mucebince 
Bedestani es-Seyyid el-Hacc Abdulkadir Ağa ibn-i 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Seyyld Yfisufa ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
bir masura ma-i lezlz-i mezkfir mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde 
mfima ileyh es-Seyyld el-Hacc Abdulkadir Ağa'nun 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 27 Ca sene [ 1 2] 9 1 1 [ 1  1 Temmuz 1 874] 

12-1/SSb/2 Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı suyn
dan Kovacıdede mahallesi Çarşamba caddesindeki 
konağa bağlı bir masura suya mutasarrıf olan şah
sın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mirasçı
lar tarafından konak ve bahçe ile birlikte aynı yere 
bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbfitan takdim-i plşgah-ı  all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han hazretleri 
vakfı ma-i lezlzinden Koğacı Dede mahallesinde 
Ceharşenbe caddesinde yetmiş sekiz numaralı evkaf
ı saire musakkafatından ma 'a  bağçe bir bab konak 
derfinına cari bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
Defter emini Arif Efendi ibn-i İbrahim fevt olup 
keblr eviadı İbrahim Salim Beğ ve keblre kerimesi 
Aylşe Servet Hanım ile saglr mahdfimları Mustafa 
Şefik ve Hasan Hüssameddln Beğ'lere ba'de ' l-intikal 
keblran mfima i leyhima İbrahim Salim Beğ ve Aylşe 
Servet Hanım bi' z-zatiha ve saglran mfima ileyhima
nun ba hüccet-i şer' iyye vasileri defterhane ketebe
sinden Hikmet Efendi ibn-i Osman bi' l- vesaye ma-i 
mezkfirı cari olduğı konak ma 'a bağçe ile beraber 
rızalarıyla Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizlde mahffiz olan memhfir müzekkire 
mficebince Şura-yı devlet a 'zasından fazlletlü Meh
med Emin Efendi hazretleri ibn-i Ahmed Efendi'ye 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile bir 
masura ma-i lezlz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde mfima 
ileyh Mehmed Emin Efendi'nün uhdesine kayd i la 
ahirihl. 

Fı 27 Ca sene [ 1 2] 9 1  1 [ l l Temmuz 1 874] 

12-1/SSb/3 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Fatih yakınında Hacı Hasan mahallesi Haydar 
caddesindeki menzile bağlı bir çuvaldız suya muta-
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sarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak 
üzere sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri 
evkaf-ı şerifesi ma-i lezizinden Fatih kurbında Hacı 
Hasan mahallesinde Haydar caddesinde yiğirrni dört 
numara ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından 
bir bab menzile cari bir çuvaldız ma-i lezize muta
samfe olan Şer!fe Had1ce Hanım bint-i Abdullah 
mutasarrıfe olduğı ma-i leziz-i mezkur rızasıyla 
Senedilt idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan memhur müzekkire mucebince hiss
edarı mükerremetlü Mehmed Tevfik Efendi ibn-i 
Sükutlı . (?) Ali Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur mahall-i ahara 
ifraz ve icra olınmamak ve canib-i mahallatdan bir 
çuvaldız ma-i leziz-i mezkur almış olmağla diğer 
çuvaldız ma-i leziz ile birleşerek defter-i vakf-ı şerif 
de muına i leyh Mehmed Tevfik Efendi'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 4 Temmuz sene [ 1 2]90 1 [ 1 6  Temmuz 1 874] 

12-1/56all Vani Şeyh Mehmet Efendi Vakfı 'ndak 
Vaniki1y caddesindeki sahilhane, mutfak ve ahıra 
bağlı yanm masura suya mutasarrif olan şahıs
Iann vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, miras
çılardan birinin hissesini diğer mirasçıya sattığına 
dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Yani Şeyh 
Mehmed Efendi vakfından Yani karyesinde ve 
caddesinde kırk numara ile murakkam bir bab 
sahilhiine ve yine cadde-i mezkurede altmış beş nu
mara ile murakkam matbalı ve ahur ve sahilhane-i 
mezkure cari nısf masura ma-i lezize mutasamfan 
olan sergi ve tahsilat muhasebecisi sabık sa 'adetlü 
Ahmed Muhtar Efendi ibn-i Ali ile halilesi 
canibiınden varid olup ibnet-i el-Hacc Hafız İbrahim 
Edhem birbirini müte 'akıben vefat idüp ve mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
ilm ü haber mucebince dört nefer eviadları Bab-ı 
seraskeri Nizarniye mahallesi mu 'avi ni izzetlü Halid 
ve Ali ve Kamil Beğ'ler ile kerimesi Had1ce Hanım'a 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

ba'de' l-intikal eviad-ı mfima ileyhimden mfima ileyh 
Ali Beğ nısf masura ma-i mezkfirda olan hisse-i 
şayi 'asım hüsn-i rızasıyla birader ve hissedarı mfima 
ileyh Halid Beğ'e kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechi le nısf masura ma-i leziz-i mezkfir 
dört hisse i ' tibarıyla iki hissesi m uma ileyh Halid 
Beğ'ün ferağ ve intikalen ve birer hisseden iki 
hissesi dahi mfima ileyhima Kamil Beğ ile hemşiresi 
Hadice Hanım'un intikiilen defter-i vakf-ı şerifde 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 4 Temmuz sene [ 1 2] 90 1 [ 1 6  Temmuz 1 874] 

12-1156a/2 Sultan Sülayman Han suyundan Sa
matya civannda Şemseddin Molla Gürani mahal
lesi Cami sokağındaki köşk ve sebze bahçesine bağ
lı iki masura suya mutasarnf olan şahsın suyunu 
aynı yere bağlı olmak üzere köşk ve bahçeyle bir
likte sattığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han hazretleri ma-i tezizin
den Samatya civarında Şemseddin Monla Gürani 
mahallesinde cami ' -i şerifi zakağında altı numaralı 
evkaf-ı saireden bila gedik bir bab sebze bağçesi 
ma'a köşkün derfinına cari iki masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan kapu çukadarı Ali Hüsrev Efendi 
ibn-i İbrahim mutasarrıf olduğı ma-i mezkfir ve 
derfinına cari köşk ve bağçe-i mezkfir ile beraber 
rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid olup nezd
i acizide mahffiz olan memhfir müzekkire mficebince 
vükela-yı fiham saltanat-ı seniyyeden Bahriyye 
nazırı devletlü Ahmed Paşa hazrederine kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile iki masura ma-i 
leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyh 
Ahmed Paşa hazretleri 'nün uhde-i alilerine kayd ila 
ahirihl. 

Fi 4 Temmuz sene [ 1 2]90 1 [ 1 6  Temmuz 1 874] 

12-1/56a/3 Mihrişah VaZide Sultan suyundan Yeni
köy Osman Reşit mahallesi Köybaşı caddesindeki 
sahilhaneye bağlı bir masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mi-

3 1  
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rasçılardan birinin hissesini diğer mirasçıya 
sattığma dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Mihrişah 
Valide Sultan ma-i lezizinden evkaf-ı saire ile 
mahlfit Yeniköy'de Osman Reşid mahallesinde Köy
başı caddesinde iki yüz doksan beş numaralı ma ' a 
müştemilat bir bab sahilhane derunına cari bir masu
ra ma··i lezize mutasarrıf olan sudur-ı izamdan 
Gelenbevizade Mehmed Sa'id Efendi ibn-i İsma'll 
Efendi vefat idüp mahdfimları Mekke-i mükerreme 
payelülerinden faziletlü el-Hacc Aziz Mahmud 
Efendi ve Mustafa Hayrollah Efendi hazretleri'ne 
ba'de' l -intikal muma ileyh Mustafa Hayrollah Efen
di intikalen mutasarrıf olduğı nısf hisse-i mezkfi
renün nısfını fi 7 Zi' l-hicce sene [ 1 2]90 1 [26 Ocak 
1 874] ve nısf-ı diğerini dahi fi 2 1  Rebi 'u ' l-ahir sene 
[ 1 2]9 1 1 [6 Haziran 1 874] tarihleriyle nısf diğer 
hissed�lrı ve biraderi faziletlü el-Hacc Aziz Mahmud 
Efendi hazretleri'ne 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 mfima ileyh el-Hacc Aziz 
Mahmüd Efendi hazretleri'nün uhdesine kayd ila 
ahirihi. 

Fi 4 Ca sene [ 1 2] 9 1  1 [ 1 8  Haziran 1 874] 

12-1/56a/4 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beşiktaş Vişnezade mahallesi ve sokağındaki men
zile bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şah
sın suyunu sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer merhum ve 
mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan tabe seraha 
hazretleri evkaf-ı şerifeleri ma-i lezizinden Be
şiktaş'da ve Vişnezade mahallesinde ve zekağında 
dört nıumara ile murakkam bir bab menzil den1nına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Müsahib 
hazret .. i şehriyari sa 'adetlü Mehmed Salim Ağa ibn-i 
Abdullah tarafından müderrisin-i kirarndan müker
remetlü es-Seyyid Hafız Mehmed Behaeddin Efendi 
ibn-i Büsrev mahalle-i mezbure mü'ezzini Receb 
Efendi ibn-i İbrahim şehadetleriyle ferağa vekili ve 
kethudası Ahmed Ağa ibn-i İbrahim Senedat idaresi 
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canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
ilm ü haber mGcebince nısf masura ma-i leziz-i mez
kGrı bi ' l- vekale Der-sa'adet mutasarrıf mu 'avini 
izzetlü el-Hacc Hüsni Efendi halilesi Ni 'metullah 
Hanım bint-i Mehmed Es 'ad Efendi'ye kat'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma
i leziz-i mezkGr defter-i vakf-ı şerifde mGma i leyha 
Ni 'metullah Hanım uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 7 C sene [ 1 2]9 1 1 [2 1 Temmuz 1 874] 

12-1156a/5 Sultan II. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Cihannüma mahallesi Hasırcı sokağındaki 
konağa bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sattığı
na dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu 
hazretleri vakfı ma-i lezizinden Cihannüma mahal
lesinde Hasırcı zakağında dört numara ile murakkam 
vakf-ı ahar musakkafatından bir bab konak derGnına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatıma 
Naile Hanım ibnet-i Ali tarafından tebe 'adan İsma'il 
Ağa ibn-i Mustafa ve Hacı İbrahim Ağa ibn-i 
Feyzullah şehadetleriyle ferağa vekili kapu çukadarı 
Abdulkadir Efendi ibn-i Mehmed bi' l-vekale 
derGnına cari konağ-ı mezkı1r ile beraber Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz 
olan memhGr müzekkire mGcebince Mabeyn-i hü
mayGn bekçiler müdiri izzetlü (kesik) Ahmed ile 
zevcesi Fatıma Hanım ibnet-i Abdul lah'a kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle (kesik) kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
[devamı kesik] 

12-l/56b/1 Atik İbrahim Paşa Vakfı suyundan Da
vut Paşa yakınında Yeni Bayezid mahallesi Çavuş
zade camii sokağındaki konağa bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunun dörtteüç his
sesini satlığına dair. 

[Derkenar:] 
Kendü neferlerinden Hüsni Ağa'ya virilmişdür. 
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Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Atik İbrahim Paşa vakfından nısf masura ma
i lezi:ze mutasamfe olan Saray-ı hümayGndan 
muhrec iffetlü Bezmi Hanım Efendi bint-i Abdullah 
ber veeh-i muharrer mutasarrıfe olduğı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfirda dört hisse i 'tibarıyla bir masu
rasını bi' l- ibka ma 'ada birer hisseden ÜÇ hissesini 
mahal lesi canibinden varid olup nezd-i acizide mah
fı1z olan ilm ü haber mı1cebince ma-i leziz-i mezkfirı 
bi ' z-z�itiha hüsn-i rızasıyla mu ' tekalarından Zehra ve 
Emine ve Lütfiye ibnetan-ı Abdul lah'a kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile üç hisse ma-i 
leziz-i mezkGr mecra-yı kadimi olan DavGd Paşa 
kurbında Bayezid-ı cedid mahallesinde Çavfişzade 
cami ' - i zakağında üç numara ile murakkam konağa 
kema kan cereyan itmek ve mahall-i ahara ifraz ve 
İcra olmmak üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma iley
hima Zehra ve Emine ve Lütfiye Hanımlar uhdeleri
ne kayd ila ahirihi. 

Fi 28 Temmuz sene [ 1 2] 90 1 [9 Ağustos 1 874] 

12-1/56b/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Veli Afahmut paşa camii civarında Hacı Küçük 
mahallesinde bulunan menzile bağlı yarım masura 
suyun kayıtlarının incelenerek mutasarrıfının be
lirlemnesine dair hüküm. 

Ber mantOk-ı derkenar ma-i mezkı1r kangı vakf dahi
l indedür ve mülkiyyet vechileınİ (?) tasarruf olın
makdadur ma' lGm olmak üzre nezd-i acizide mahfı1z 
olan su defterlerine nazar olındukda hazine-i hassa 
muhasebecİsİ esbak müteveffa Saib Efendi'nün 
hafidi Ahmed Cemaleddin Beğ'ün bundan akdem 
Evkaf-ı hümayı1n nezaret-i celilesine bi' t-takdim 
havale buyurılan arz-ı hal üzerine asrında merhum 
Ferhad Paşa'nun seksen yedi senesi Receb-i şerifi
nün yiğirmi yedinci güni Havass-ı refi 'a kazasına 
tabi ' Ayvadlı karyesi kurbında Bakrac deresi nam 
mevkı 'da kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi ' 
halide kendi malıyla abar-ı müte 'adide hafr ve 
tahte ' l-arz lağm ü kanavat ile cem' ü tahsil ve 
mahall-i mezbı1re karib hassa odabaşı ve Arif Efendi 
sularıyla merhum Sultan Süleyman Han hazret
leri'nün suyı yolına ba izn-i mütevelli ilhak itdürdiği 
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on masura ma-i lez1zün iki masurası hakk-ı mecra 
içün alıkonılub baki sekiz masura ma-i lez!zden 
müfrez nısf masura ma-i lez!z Mahmud Paşa-yı Vell 
cami ' -i şerlfi civarında Hacı Küçük mahallesinde 
kain bir bab menzil-i keb!r derunına cereyan itmek 
üzre fi 1 6  Reb! 'u ' l-evvel sene 1 245 1 [ 1 5  Eylül 
1 829] tarihinde Harachane-i amire nazırı esbak es
Seyy!d Abdurrahman Nilfiz Efendi i le hallle-i muh
teremeleri Nurs1 Kadın ibnet-i Abdullah'un uhdele
rinde olduğı Eyyub mahkemesi siciliatından muhrec 
derkenar'dan müsteban olmuş ve mahallesi canibin
den varid olup nezd-i acizlde mahfilz olan bir kıt 'a  
i lm ü haber'de muharrer olduğı vechile Hazıne-i has
sa muhasebecisi merhum Saib Efendi hal-i hayatında 
konak ve ma-i mezkfire ber veeh-i mülkiyyet 
mutasarrıf isede ma-i mezkfir uhdesine geçürülme
yerek tedavül-i eyad1 ile sahib-i evvelleri mfima 
ileyhima Abdurrahman Nafız Efendi ve Nurs1 Kadın 
Efendi uhdelerinde kalmuş ve ber veeh-i muharrer 
mfima ileyh Saib Efendi 'nün vefatı cihetiyle ma-i 
mezkur mahdumı Tevfik Beğ ile keb!re kerimesi 
Az!ze ve Ayişe Şefika Hanımıara irsen münhasıra 
olup ve mfima ileyhima Fatıma Azize ve Ayişe 
Şefika Hanımlar birbirlerini müte 'akıben bila veled 
müteveffaye olmalarıyla mfima i leyhimanun ma-i 
mezkfirda olan hisse-i şayi 'aları hissedar ve karın
ctaşiarı mfima ileyh Tevfik Beğ'e ba'de' l-inhisar 
kable' t-tahrir ve muahharan mfima ileyh Tevfik Beğ 
dahi vefat idüp ma-i mezkur bir nefer sagTr malıdilını 
Ahmed Cemaledd!n Beğ ile halllesi Fatıma Nesrın 
Hanım ve validesi Hadice Ratebe Hanım'lara irsen 
münhasıra olmağla bu suretle su hakkında cari olan 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkfirun 
katması keyfiyyetinün tahsisi l azım gelmüş olduğın
dan erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkTk derkenar-ı mezkur 
niltık olduğı üzre ma-i mezkfirun katması mevcfid 
olup suyı dahi müşarun i leyh Sultan Süleyman Han 
hazretleri'nün vakf-ı şerlfi Kırkçeşme suyı ana 
tarikıne cereyan itmekde olduğı mezkfir erbab-ı vu
küf haber virmeleriyle bu takd!rce ma-i mezkfirun 
mahzfirundan salim olduğı tebeyyün itmiş isede 
fakat ma-i leziz mezkur müşarun ileyh Sultan Süley
man Han hazretleri ' nün vakf-ı şer!fi suyı ana tarikıne 
mülhak katma sulardan olmak hasebiyle ber mficeb-i 
nizarn ma-i mezkfirun ba 'de ezyet ferağ ve intikalatı 
vakf-ı müşarun ileyh canibierinden ru' yet olmmak 
lazım gelmeğle bu suretde yarım masura ma-i leziz-i 
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mezkur mecra-yı kadiminden bi ' l -ihrac di ledökleri 
mahalle cereyan [itmek] üzre katmasınun bi ' l -etraf 
mahalleri ve nizam-ı müstahsenesi derciyle müşarun 
ileyh Sultan Süleyman Han (kesik) vakf-ı celileleri 
canibinden müceddeden bir kıt ' a  temessükinün testir 
ve i ' tiisı iktiza ideceği fi l l  Rebl 'u ' l -ahir sene 
[ ı  ]286 1 [2 ı Temmuz ı 869] (kesik) Temmuz sene 
[ 12]85 tarihleriyle (kesik) selef-i aciz! zernanında 
olınan i ' !arnı mestur u mukayyed olup bu cihetler 
ma-i (kesik) kaydı müşarun ileyh Sultan Süleyman 
Han hazretleri'nün defterlerinden görülmeğe muh
tacdur (kesik) men lehü' l-emrin [dür] . 

12-1157a/1 Kasım Paşa Sakızağacı mahallesi Mus
lihiddin mahallesindeki çeşmenin suyolculuk hiz
metinde bulunun şahsa hizmetine dair berat 
verilmesi için vakıf kayıtlarının incelenmesine ve 
berat verilmesine dair hüküm. 

Sahib- i arz-ı hal suyolcı Yusuf Halife'nün işbu is
tid 'ası me' ali cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı 
Sani Efendimüz hazretleri 'nün valideleri merhum ve 
mağfOrun leha Valide Sultan hazretleri 'nün başağası 
müteveffa Salih Ağa'nun kasaba-i Kasım Paşa'da 
Sakızağacı nam mahallde Muslihiddln mahallesinde 
vakı ' çeşme'nün suyolcılığı hıdroetinde istihdam olı
nup sinin-i vefireden berü eda-yı hıdmet itmekde 
isede yedinde beratı olmaduğından başka bir ma
hallden bir akçe vazife dahi ahz olmmayarak mecca
nen ifa-yı hüsn ü hıdmet itmekde bulınmış olduğın
dan çeşme-i mezkur kaydınun vakf-ı müşarun ileyha 
defterlerinde bi ' l-ihrac nizamma tevfikan mücedde
den bir kıt 'a  berat-ı alisin ün i 'tası hususı ni yazından 
ibaret bulınmış ve cihat kaleminden muhrec derke
nara nazaran müşarun i leyha valide Sultan hazretle
ri'nün başağası müteveffa-yı muma ileyh Salih 
Ağa'nun kasaba-i Kasım Paşa'da Sakızağacı nam 
mahallde Muslihiddin mahallesinde vakı ' çeşme'nün 
ber muceb-i vakfıyye ma 'mG! un bi ha çeşme-i mez
kurun suyı cereyan içürı hakkında mahir bir rah-ı abi 
menba ' ın dan ma-i mezkurı çeşmeye i cra itdirmek 
şartıyla yevml on akçe vazife ile Cecu Zimm1 veled
i Kos.ti'nün fi 3 N sene ı 230 1 [9 Ağustos ı 8 ı5 ]  
tar1hiyle uhdesirıde olduğı derkenar-ı mezkurdan 
müsteban olmuş (kesik) Cecu Zimml (kesik) ve 
ahara terk (kesik) olduğı bila veled fevt olup ylri hali 
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ve hıdmet-i lazımesi mu ' atta! kalmak üzre meclisce 
liyakatı zahir ve nümayan olup ve henüz hıdmet-i 
mezkurede müstahdem sahib-i arz-ı hal Yusuf halife 
ber muceb-i vakfıyye ma'millun biha münifden 
çeşme-i mezkure icra itdürmek üzre el-yevm eda-yı 
hıdmet itmekde bulınmış olduğından vazife-i mez
kur ile suyolcılık-ı mezkur ciheti müteveffa-yı mer
kilm Cecu Zimmi'nün bila veled mahlfilünden muma 
ileyh Yusuf Halife'nün uhdesine tevcih buyurılarak 
nizarn ve emsaline tevfikan iktiza iden berilt-ı allsi
nün testir ve i ' tası lazım geleceği mehata 'mı ali-i 
cenab-ı nezaret-penahileri buyurıldukda ol babda 
ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-ernrindür. 

Fi 2 1  C sene [ 12]9 1 1 [4 Ağustos 1 874] 

12-1157a/2 Suyolculuk hizmetinde olan şahsın ve
fatıyla hizmetinin mirasçısına verilmesine dair 
hüküm. 

Ber muceb-i nizarn cihet-i mezkure'nün müteveffa-yı 
merktirnun mahlfilinden muma i leyhima el-Hacc Os
man ve şeriki diğer Osman halifelerün uhdelerine 
münasafeten tevcihi nizam-ı mezkure mübayet gö
rinmüş olduğından muma ileyhimactan el-Hacc Os
man Halife'den sarf-ı nazarla (silik) merkilm Osman 
bin Selim Halife'nün uhdesine tevcihi lazım geleceği 
mehata ' mı samileri buyuruldukda ol babda ernr ü 
ferman hazret-i men lehü ' l-ernrindür. 

Fi 20 C sene [ 1 2] 9 1  1 [3 Ağustos 1 874] 

12-1/57a/3 Sultan ll. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Beşiktaş Atik Sinan Paşa mahallesi Hassa 
fınnı caddesindeki menzile bğlı yanm masura suya 
mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere bağlı 
olmak üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-pe
nahileri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazretleri 
evkaf-ı celileleri ma-i lezizinden Beşiktaş'da Sinan 
Paşa-yı Atik mahallesinde Hassa furun caddesinde 
yüz on altı numara ile murakkam vakf-ı ahar musak
kafatından menzil derOnına cari nısf masura ma-i 
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lezize mutasarrıfa olan ve Davfıd Hanım bint-i Ab
dullah müteveffaye olup menzil-i mezkfır kebir 
mahdfımları İzzet ve Rıza Beğ'lere ba'de' l-intikal 
mir-i mfıma ileyhima dahi intikalen mutasarrıf ol
dukları ma-i mezkfırı hüsn-i rızalarıyla Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahffız 
olan memhfır müzekkire mfıcebince ser müsahib 
hazret-i şehriyari sa'adetlü Server Ağa hazretlerine 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfır mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
muma i leyh Server Ağa uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 25 M sene [ 12]9 1 1  [ 1 4  Mart 1 874] 

12-1/57b/1 Fatma Sultan Vakfı 'ndan Üsküdar Ha
cı Büsniye Hatun mahallesi Paşa Limanı cadde
sindeki sahilhaneye bağlı iki masura suyun muta
sarnfı adına kaydına dair. 

[Derkenar]: 
İsmihan Kaya Sultan ve kerimesi Fatıma Sultan vak
fından masura 2 senedieri görilmişdür. 
Etibba··İ şehriyari esbak müteveffa Katibzilde 
Mehmed Refi' Efendi vakfından bir kıt 'a  hamiş-i te
messükde muharrer Üsküdar'da Hacı Hüsniye Hatun 
mahallesinde Paşa limanı caddesinde yüz yiğirmi 
sekiz numara ile murakkam bir bab sahilhaneye cari 
iki masura ma-i lezizün iki masurası Mehmed Refi' 
Efendi vakfından mutasamfe olan iffetlü  Fatıma 
Hanım ibnet-i Nafız Paşa'nun fi 1 2  M sene [ 1 ]285 1 
[5 Mayıs 1 868] tarihinde uhdesinde olduğı . 

12-1/57b/2 Üsküdar Paşa Limanı yakınındaki sa
hilhaneye bağlı yanm masura suyun beşte dört 
hissesinin mutasarrıf hakkında. 

[Derkenar ]: 
B u  dahi 
Merhum İsmihan Kaya Sultan tabe seraha evkaf 
musaklkafiltından medine-i Üsküdar'da Paşa limanı 
kurbında bir kıt 'a  temessük hamişinden muharrer 
cem' an yüz altmış beş akçe icare-i mü 'eccelelü bir 
bab s�lhilhaneye cari nısf masura ma-i leziz beş 
sehim i ' tibarıyla dört sehmi Safiye Hanım ibnet-i 
Abdullah Beğ ve bir sehmi Sehil Beğ'ün fi 23 Ca 
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sene [ 1 ]259 1 [22 Hazıran 1 843] tarihinde uhde
lerinde idüği. masura ı .  

12-1/57b/3 Üsküdar Hacı Hüsniye Hatun mahal
lesi Paşa Limanı caddesindeki sahilhaneye bağlı 
bir masura suyun yarım masurasının mutasarrıfı 
hakkında. 

[ Derkenar ]: 

Bunun katması Doğanınağlı (?) çeşmesi kurbında 
ma' lilmu' l-hudud iki kıt 'a  bağ derunında olduğı şerh 
viri ldi . Bu dahi Mekke-i mükerreme kadisı merhum 
el-Hacc İbrahim Efendi ibn-i Mahmud Ağa vak
fından Üsküdar'da Hacı Hüsniye Hatun mahallesinde 
Paşa limanı caddesinde yüz yiğirmi dört numaralı 
sahilhane derunına cari bir masura ma-i lezizün nısf 
masurası Meryem Hanım bint-i Abdülcebbarzade 
Süleyman Beğ'ün fi 27 Safer sene [ ı ]286 1 [8  
Haziran ı 869] ve nı sf  masurası dahi fi 24 Ca sene 
[ 1 ] 384 tarihleriyle Mehmed Raif Beğ bin Mehmed 
Sadık Beğ'ün uhdelerinde bir bab sahilhaneye 
masura 1 .  
Zat-ı hazret-i vekaletpenahi Devletlü İzzet Paşa 
hazretleri Devletlü Rasim Ağa hazretleri Bağdad 
defterdan sa 'adetlü Seyfi Efendi Şehbender izzetlü 
Hacı Halil Efendi Üç karındaşlar Kuzguncuk ham
maını Paşa l imanında vakı ' ve ittika müşarun 
ileyhün çeşmesi Damad hazret-i şehriyari devletlü 
Mahmud Paşa hazret[leri] 

12-1/57b/4 Üsküdar Paşa Limanı 'ndaki sahilhane
ye bağlı birbuçuk masura suyun mutasarrıfı hak
kında. 

Katibzade merhum Refi' Efendi'nün medine-i Üs
küdar'da Sultanbağı dimeğle arif nam mahallde hazır 
eyledüği abardan Paşa l imanı'nda bir bab sahi l
hane'ye cari bir buçuk masura ma-i leziz fi ı ı Ca 
sene ı282 1 [ı Ekim ı 865] tarihiyle Darü ' s-sa'ade 
ağası esbak Mehmed Rasim Ağa hazretleri 'nün uh
desinde idüği . masura ı .5  

12-I/58a/1 Arslan Ağa Vakfı suyundan Üsküdar 
Hacı Hüsniye Hatun mahallesi İmam sokağındaki 
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konak ve mutfak arsasına bağlı bir masura suya 
mutasarrfı olan şahsın suyunu aynı yere bağlı ol
mak üzere satlığına dair. 

Arslan Ağa vakfı ma-i tezizinden Üsküdar'da Hacı 
Hüsniye HatGn mahallesinde vakı ' İmam zakağında 
birinci ve dördünci numara ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab konak ve matbah arsası 
derı1nına cari bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
serkurna-yı hazreti şehriyari esbak atı1fetlü Hurşld 
Beğefendi hazretleri tarafından tebe 'adan Hacı 
Ahmed Efendi ibn-i Mehmed ve mahalle-i mezbı1r 
ahalisilnden Mehmed Haşim Efendi ibn-i Şeyh 
Muracl Efendi şehactetleriyle alıara ferağa vekaleti 
sabit olan müşarun i leyh hazretlerinün mahdı1mı 
İsma 'il İhsan Beğ ma-i mezkı1rı arsa-i mezkı1r ile 
beraber Senedat odası canibinden varid olup nezd-i 
acizlde mahfı1z olan memhı1r müzekkire mı1cebince 
bi ' l- vekale Rukiyye Hanım bint-i Yiğit Ahmed 
Paşa'ya kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile  bir masura ma-i lezlz-i mezkı1r mecra-yı 
kadlmi kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde mGma i leyha Rukiyye Hanım'un uhdesine 
kayd ila ahirihl. 

Fı 3 Receb sene [ 12]9 1  1 [ 1 5  Ağustos 1 874] 

12-1/58a/2 Üsküdar Selami mahallesi Ekmekçibaşı 
soka�'ındaki menzile bağlı ikibuçuk masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı ol
mak üzere satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Matbah 
emini el-Hacc Selim Ağa vakfından Üsküdar'da Se
lamı mahallesinde Etmekcibaşı zakağında on altı nu
mara ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir 
bab rnenzil derGnına cari iki buçuk masura ma-i le
zlz mutasarrıf olan Anesti veled-i Praşkova mutasar
rıf olduğı menzil ma-i mezkGrı fi 1 5  Cemaziye ' l -ahır 
sene [ 1 2]9 1  1 [29 Temmuz 1 874] tarihiyle evkaf 
muha1sebesine vürGd iden i lm ü haber mücebince 
rızası yla Senedat idaresi dinibinden varid olup nezd
i acizlde mahfı1z olan memhGr müzekkire mantı1kın
ca tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Ermeni milletinden 
Tüccar Atin Efendi veled-i Haçador'a ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile iki buçuk masura ma-i lezlz-i 
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mezkôr mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde merklım Artin Efendi'nün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1!58a/3 Sultan Süleyman Vakfı suyundan Kos
ka Mimar Kemaleddin mahallesindeki konağa bağ
lı bir masura suyun senedi kazaen kaybolduğun
dan, suyun kayıtlarının incelenerek yeniden senet 
verilmesine dair. 

Devletlü Ahmed Cevdet Paşa hazretleri'nün müdir-i 
umôrları sahib-i arz-ı hal Hüseyin Efendi'nün işbu 
arz-ı hali me' ali Ragıb (kesik) ve evkaf-ı saireden 
Koska'da Mi ' mar Kemaleddin mahallesinde kain bir 
bab konak bundan akdem Ereğli 'li Mustafa uh
desinde iken müştemilatıyla beraber islam'a satmak 
şartıyla Mısırlıoğlı Sarraf Bedros'a hin-i ferağınun 
Şeyh Bender el-Hacc Bekir Ağa'ya ba 'de' l-ferağ 
ağa-yı môma ileyhün vefatı cihetiyle konağ-ı mez
kôr kebir mahdôrnı Ahmed Rıf'at Beğ uhdesine 
ba'de ' l-intikal môma ileyh Rıf'at Beğ rızasıyla 
müşarun ileyh Cevdet Paşa hazretleriyle harem-i 
muhteremeleri iffetlü (kesik) uhdelerine münasa
feten ferağ itmiş isede konağ-ı mezkôrun sahib-i ev
veli môma ileyh Ereğli ' l i Mustafa Ağa Mısırlıoğlı 
Sarraf Bedros hin-i fediğında konağ-ı mezkôr 
derônına cari cennet-mekan Sultan Süleyman vakfı
na bir masura ma-i lezizün temessüki her nasılsa 
kazaen zayi ' olmuş olduğı cihetle ma-i mezkôr teda
vül itmeyerek el-haletü hazihi senedi dahi tanzim 
olmmayarak môma ileyh Mustafa Ağa uhdesinde 
kalmuş idüği môma ileyh Rıf'at Beğ tarafından ifade 
ve beyan olınmış ve ma-i mezkôrun defter-i vakfdan 
kaydı bi ' 1-ihrac usulüne tevfikan müşarun ileyh 
uhdelerine kayd ile zayi 'den ve müceddeden bir 
kıt 'a senedinün tanzim ve tesviyesi i ltimasından 
ibiiret bulınrnış ve Senedat odası 'ndan muhrec der
kenara nazaran cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretleri'nün vakf-ı şerifi Halkalı ma-i lezizi şehriye 
altmış akçe ile icare-i mü'eccele ile bir masura ma-i 
leziz Koska kurbında Mi ' mar Kemaleddin mahalle
sinde bir bab konağa cereyan itmek üzre fi 1 5  C sene 
[ 1 ]258 1 [24 Temmuz 1 842] tarihiyle Ereğiil i  Mus
tafa Ağa'nun uhdesinde olduğı derkenar-ı mezkurdan 
anlaşılmuş isede ma-i mezkôr katması mahal liyle 
môma ileyh Mustafa Ağa uhdesine kimlerden geç-
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müşdür kaydı tafsilinün derkenar olınmasına lüzGm 
göründlüği taraf-ı çakeriden olınan sGal üzerine ma-i 
mezkı1r kaydınun esasına dair bir güna kayd 
bulınmaduğı tekrar senedat-ı mezkı1reden derkenar 
olmması cihetiyle ma-i mezkı1run kaydı esası Eyyı1b 
mahkemesi sicillatma havale olmarak mahkeme-i 
mezkı1r siciliatından muhrec üç kıt 'a hüccet derke
nariarına nazaran Havass-ı refi 'a kazasında Kadi 
Ya 'ku b l ı  karyesi tarikı üzerinde Beşkeş su yı kur
bında on aded hacalardan hasıl gayr-ı ez hakk-ı mec
ra iki buçuk masura sudan müfrez nısf masura ma-i 
leziz Fi 28 S sene 1 208 1 [5 Ekim 1 793] tarihiyle 
karınd:1şı Mustafa Ağa uhdesinde ınılma ileyh 
Mustafa Ağa vefat idüp kebir mahdı1mı Sabih Beğ'e 
ba 'de ' ll-inhisar mı1ma ileyh Sabih Beğ dahi mahall-i 
kadimine cereyan itmek üzre es-Seyyid Osman Nuri 
(kesik )ı İbrahim Efendi'ye fi 20 Receb sene 1 2  
(kesik} tarihiyle uhdesinde olduğı derkenar-ı mez
kı1rdan (kesik) isede ancak su hakkında cari olan 
nizam- ı müstahsenesi 
[Devamı kesik] 

12-1158b/1 Su kayıtlannın nasıl tutulacağına ve 
Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan yarım ma
sura suyun kaydının çıkanlarak temessük verilme
sine dair hüküm. 

Bundan böyle suyun ferağ ve intikalatı vuku ' ında 
kangı vakfdan (silik) ol vakfun me'mı1rı ve su nazırı 
ve ketlmda ve suyolcılarun ba'zı söz anlarları re' is-i 
katmaya varup usı1li vechile ber veeh-i hakkaniyyet 
müvazene ve derdest sınurda bulınan sularınun mu
kayyed olan masurasına muvafakate adem-i muva
fakatı şekk ve süpheden ari olarak lede ' l -mu 'ayyene 
kadim masurasına tevafuk ider ise ferağ-ı intikalatı 
icra ve: fazla narnıyla bi vücı1d olarak fürı1ht olınmış 
olan sulardan ise külliyyen imha olmması ba irade-i 
seniyye mukayyed olan nizarnı iktizasından olup bu 
sı1retde bend-i evvelde muharrer Senedat odası 'ndan 
muhrec derkenarda muharrer olan bir masura ma-i 
lezizün katması mevcı1d olmayub ve kayd esasına 
dahi gerek vakf defterlerinde ve gerek nezd-i acizide 
mahfı1z olan su defterlerinde bir güna kaydı olmadu
ğından bi vücı1d olduğı anlaşılmuş idüğinden ber 
ınıleeb-i nizarn ma-i mezkı1rdan sarf-ı nazarla 
salifü' l-beyan mahkeme-i mezbı1r siciliatından muh-
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rec derkenar-ı ahireye nazaran nısf masura ma-i lezi
zün katması keyfiyyeti erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkik 
b�Hada beyan olınduğı üzre ma-i leziz katması 
mevcıld olup suyı dahi müşarun ileyh Sultan Süley
man Han hazretleri'nün suyı ana tarikıne cereyan 
itmekde olduğı mezkılr erbab-ı vuküf haber vir
meleriyle bu takdirce ma-i mezkılrun mahzılrundan 
salim olduğı tebeyyün itmiş isede fakat ma-i mezkılr 
müşarun ileyh Sultan Süleyman Han hazretleri 'nün 
suyı ana tarikine mülhak katma sulardan olmak 
hasebiyle ber ınıleeb-i nizarn ma-i mezkılrun ferağ u 
intikali vakf-ı müşarun ileyh canibinden ru'yet 
olmmak lazım gelmeğle bu sılretde nısf masura ma-i 
leziz-i mezkılr mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre katmasınun bi ' l - etraf mahalleri ve 
nizam-ı müstahsenesi derciyle müşarun ileyh Sultan 
Süleyman Han hazretleri'nün vakf-ı şerifi canibinden 
müceddeden bir kıt ' a  temessükinün tastir ve i ' tası 
lazım geleceği muhata'ama-i sarnileri buyurıldukda 
ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emrindür. 

Fl 1 5  Receb sene [ 1 2] 9 1  1 [27 Ağustos 1 874] 

12-1/58b/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Murt Paşa mahallesi Simitçi sokaktaki menzile 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunun aynı yere bağlı olmak üzere satlığına dair. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazret
leri'nün evkaf-ı şerifesi ma-i lezizinden Murad Paşa 
mahallesinde Simidci zokağında on dokuz numara 
ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir bab 
menzile cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
yüzbaşı Rıza Efendi ibn-i İbrahim mutasarrıf olduğı 
ma-i mezkılrı bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla Senedat odası 
canibinden [varid olup]nezd-i acizide [mahfı1z]olan 
memhılr [müzekkire] mılcebince hakkak esnafından 
el-Hacc Mehmed Salih Ağa ibn-i Ömer'e kat 'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma
i leziz-i mezkılr mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma 
ileyh el-Hacc Mehmed Salih Ağa'nun uhdesine kayd 
ila ahirihi. 

Fl 22 Receb sene [ 1 2] 9 1  1 [3 Eylül 1 874] 
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12-1158b/3 Sultan I. Ahmet Vakfı suyundan Gün
görmez mahallesi Yok sokaktaki hamama bağlı üç 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçıZara intikaline ve mirasçıZara adına 
kaydına dair. 

Sultan Ahmed Han-ı Evvel hazretleri'nün evkaf-ı 
eellleleri ma-i lezizinden Güngörmez mahallesinde 
Yol zokakda yiğirmi üç numara ile murakkam ve 
(kesik) Yekta Araste harnınarnı derünına cari üç 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Şerife Nefise 
Hanım bint-i Ahmed müteveffiye olup (kesik) veled
i Mehmed Sa 'id ve Ahmed Şiikir ve İbrahim Sarı m 
Beğ'lerle kebire kerimeleri Şerife Fatıma ve Şerife 
Emine Hanım'lar bintan-ı Süleyman Şükri (kesik) 
intikal eviad-ı mürnil i leyhimden Mehmed Sa'id Beğ 
dahi fevt olup hisse-i şayi 'ası üç nefer evlildları 
Süleyman Şükri Paşa ve Salime Hanım'un intikalen 
uhdelerine kayd. 

Fi 2 1  Receb sene [ 12]9 11 [3 Eylül 1 874] 

12-1!59a/l Kanlıca köyü Hisar ceddesindeki sahil
haneye bağlı yarım masura suya mutasarrif olan 
şahsıırı suyunu sahilhane ve sibil ile birlikte sat
tığına dair. 

Sipahiler ağası Mehmed Emin Ağa vakfından 
Kanlıcak karyesinde Hisar caddesinde yüz dört 
numara ile murakkam sahilhane ve Cebel derün
larınal cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe sagire 
Emine İffet Hanım ibnet-i Behcet tarafından büyük 
validesi ve bil hüccet-i şer ' iyye vasiyye-i müresavi
yesi Hadice Hanım ibnet-i Mehmed sagire-i mezbü
renün mutasarrıfe olduğı sahilhane ve sebil ve ma-i 
mezkürı rızasıyla yağlıkcı esnafından Mehmed Ra
şid Beğ ibn-i Mehmed'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itme§;le ol vechile icrası .  

Fi 21 Receb sene [ 1 2]9 1  1 [2 Eylül 1 874] 

12-1/59a/2 Süleymaniye civarıda Molla Hüsrev 
mahallesi Kirazlı Mescit sokağındaki konak ve 
bahçeye bağlı birbuçuk masura suyun senedinin 
konağın senedinden ayrılarak yeniden senet düzen
lenmesine dair. 
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Merbı1tan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer Süleymaniy
ye civarında Molla Hüsrev mahallesinde Kirazlı 
mescid zakağında Halil Hamid Paşa vakfından on 
yedi numaralı bir bab konak ve bağçe ve bir buçuk 
masura ma-i leziz iki kıt 'a  senedat-ı melfı1fe 
mı1cebince uhde-i alilerinde olup ma-i mezkı1r her ne 
kadar senedat-ı mezbı1rede münderic isede ayruca 
bir senedi olmaduğından bunun senedat-ı mezkı1-
redten tefrikıyle nizarnı dairesinde müceddeden bir 
kıt 'a sened tanzim ve i ' tası fi 5 Receb sene [ 1 ]29 1 1 
[ 1 7  Ağustos 1 874] tarihiyle Bahriyye nezaret-i 
celilesinden ba tezkire beyan buyurılmuş ve leffen 
irsal buyurılan ve kaydıyla tatbik kılınan iki kıt 'a 
senede nazaran müşarun i leyh Halil Hamid Paşa 
vakfından mahalle-i mezbı1rede kain bir bab konak 
ve bağçe ve bir buçuk masura ma-i leziz müşarun 
ileyh hazretleri uhde-i alilerinde olduğı anlaşılmış 
olduğından ol vechile ma-i mezkı1run konağ-ı mez
kı1r senedinden tefrikıyle başka bir kıt 'a sened i ' ta 
olmmak üzre Senedat idaresinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire mı1cebince 
bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkı1r iki kıt 'a  konak 
temessükleri derı1nında münderic bulınmış olduğın
dan nizarn ve imtisaline tevfikan temessükat-ı 
mezkı1rdan bi ' l - ifraz kaydı balasıyla temessükat-ı 
mezkı1re tahşiye. 

Fi 27 Receb sene [ 1 2] 9 1  1 [8 Eylül 1 874] 

12-1!59a/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Bebek ceddesindeki sahilhaneye bağlı birbuçuk 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçılam intikaline, mirasçılar tarafından 
aynı yere bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Mihrişah Valide Sultan vakfından 
evkaf-ı müte 'addide ile malılut Bebek'de Bebek 
caddesinde yüz elli sekiz numaralı bir bab sahilhane 
derı1nına cari bir buçuk masura ma-i lezize muta
sarrıf olan kapu çukadarı Mustafa Asım Efendi ibn-i 
Mehmed Salih vefat idüp ma-i mezkı1r bir nefer 
sagire kerimesi Asiyye Hanım nısf sahilhane-i mez
kı1r hisseleriyle beraber ba'de' l-intikal sagire-i mez
bı1renün ba hüccet-i şer ' iyye vasisi ve ferağa me' zun 
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olan Süleyman Efendi ibn-i Mustafa bi' l-vesaye 
rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid olup nezd
i acizide mahfı1z olan memhfir müzekkire mficebince 
sahilh�ine ve ma-i mezkfirı islam'a satmak şart-ı 
nizami siyle Kocazade sa'adetlü Agob Efendi veled-i 
Andon'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkfir mecra
yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde mfima i leyh Agob Efendi 'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 27 Receb sene [ 1 2]9 1  1 [8 Eylül 1 874] 

12-1/59b/1 Büyük Ayasofya suyoluna mülhak kat
ma sulardan Camiikebir mahallesi Kalenderhane 
caddesindeki menzile bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara 
intika.line, mirasçılar tarafından Ayvansaray cad
desi ilbdülvedud mahallesi Çeşme sokaktaki ha
neye bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Ayasofya-i kebir vakfı suyı tarikine 
mülhak katma sularından nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed Sa 'deddin 
Efendi bin Yusuf bundan akdem vefat idüp tahrir 
emlak dairesinden varid olan merbfit ruhsat tezki
resiyle mahallesi canibinden mevrfid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan ilm ü haber mucebince sulbi 
kebir mahdurnı Mustafa Beğ ile kebire kerimesi 
Fatıma Münevvere Hanım'a adiyen ba'de ' l-intikal 
kable' t-tahrir mfima ileyh Mustafa Beğ ma-i 
mezkürda olan hissesi bi '  z-zat hüsn-i rızasıyla mez
bfire Fatıma Münevvere Hanım hissesini dahi tara
fından ketebeden Hasan Efendi ibn-i Mustafa ve 
mücellid Hüsni Efendi ibn-i Hasan şehactetleriyle 
vekil olan hissedar karındaşı mfima i leyh Mustafa 
Beğ bi ' 1- vekale Su katibi devletlü es-Seyyid 
Mehrned Emin Efendi bin-i el-Hacc Hasan'a kat ' iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı kadimi olan Cami ' -i 
kebir mahallesinde Kalenderhane caddesinde kırk 
dört numaralı menzil-i kebirden bi ' l - ifraz Ayvan
saray caddesinde AbdülvedGd nam-ı diğer Hadice 
Sultan mahallesinde Çeşme zekağında sekiz numara 
ile murakkam hanesine cereyan itmek üzre defter-i 
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vakf-ı şerlfde muma ileyh es-Seyyld Mehmed Emin 
Efendi'nün uhdesine kayd i la ahirihl. 

Fi 28 Receb sene [ 1 2] 9 1  1 [9 Eylül 1 874] 

12-1159b/2 Sultan II. Mahmut Han Vakfı suyun
dan yanm masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu Beyoğlu Kalekapısı Mevlevihanesi yakının
da Sari Lütfi mahallesi Şarkez sokağındaki haneye 
bağlanmak üzere sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretleri vakfı 
ma-i lezizinden nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan es-Seyyld Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc 
Hasan Tophane civarında irae ideceği haneye 
cereyan itmek üzre mutasarrıf olduğı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkurı hüsn-i rızasıyla sefareti cani
binden varid olup nezd-i acizide mahsus olan ilm ü 
haberler (kesik) kanun-name-i hümayun alıkarnını 
kabili ve imza iden Belçika devleti tebe 'asından Şarl 
Halebik veled-i Zan Batest'e ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i mezkOr henüz 
bir mahalle cereyan itmeyüp henüz açıkda bulınmış 
olduğından bu def'a Beğoğlında Kale kapusı 
mevlevihanesi kurbında Sarı Lütfi mahallesinde 
Şarkez zekağında kain iki ve dört ve altı numa
ralardan iki nurnaralu hanesine cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde muma i leyh Şarl Halibik 
veled-i Zan Batest'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 3 S sene [ 1 2] 9 1  1 [2 1 Mart 1 874] 

12-l/59b/3 Mihrişah Valide Sultan Vakfı ve Tak
sim suyundan Bebek caddesindeki sahilhaneye ve 
sahilhanenin rıhtım, tarla ve müştamelilatına bağlı 
bir masura suya mutasarrıf olan şahsın yelerinin 
ve suyunun yarı yarı hissesini sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan iki kıt 'a  temessükde muharrer 
Mihrişah Valide Sultan vakfından ve Taksim suyın
dan evkaf-ı müte 'addide ile malılOt Bebek caddesin
de doksan yedi nurnaralu bir bab sahilhane'nün müş
temilatından rıhtım ve tarla ve arsa mahalleriyle 
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beraber sahilhane-i mezkı1r derı1nına cari bir masura 
ma-i lezlze mutasarrıf olan Şura-yı devlet re ' isi 
devletlü Kamil Paşa hazretleri ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf olduklan mahall-i mezkı1run nısf 
hissesiyle Mihrişah Valide Sultan vakfından 
sahilhane-i mezkı1r derı1nına cari iki kıt 'a  temessükle 
mutasarrıf olduğı bir masura ma-i mezkı1run nısf 
hissesini fi 27 Receb sene [ 1 ]29 1 1 [8 Eylül 1 874] 
tarihiylle mevrı1d bir kıt 'a tezkire-i aliyyeleri ınGce
bince ferağa taraf-ı devletlerinden sa 'adetlü Ahmed 
Rüşdl Efendi bi ' l- vekale rızasıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfı1z olan 
mernhür müzekkire mucebince hallle-i muhtereme
leri iffetlü Zeyneb Hanım Efendi'ye kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf hisse-i ma-i 
lezlz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
i tmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma i leyhima 
Zeyneb Hanım Efendi 'nün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 10 Şa'ban sene [ 1 2]9 1 1 [22 Eylül 1 874] 

12-1!59b/4 Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı suyun
dan Şeyh Resmi Mahmut Efendi mahallesi Büyük 
Otlakçı yokuşundaki bahçeli konağa bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
aynı yere bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Şeyh Resmi 
Mahmud Efendi mahallesinde Büyük otlakcı yoku
şunda üç nurnaralu evkaf-ı müte 'addide i le mahlı1t 
ma'a  lbağçe bir bab konak ve derunına cari Ebu ' l
feth Sultan Mehmed Han tabe serahu hazretleri vakf
ı şerifinden nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
es-Seyyld Ahmed Şakir Efendi bin Mustafa fevt 
olup keblr ve keblre eviadları Mustafa Asım Efendi 
ve Hadice Enlse Hanım'a ba 'de' l- intikal muma 
i leyhima dahi rızalarıyla Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizlde mahfı1z olan mernhur 
[müzekkire mucebince] ferlkan-ı kirarndan sa 'adetlü 
Edhem Paşa hazretleriyle halllesi Hadlee Hanım 
(kesik) ve kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i 
lezlz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde müşarun i leyh 
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Edhem Paşa hazretleriyle halllesi mezbilre Hadice 
Hanım'un uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı (kesik)Şa 'ban sene [ 1 2] 9 1  [Eylül 1 874] 

12-1160a/l Mihrişah Valid Sultan Vakfı suyundan 
Yeni Sinan Paşa mahallesi Tekservi sokağındaki 
konağa bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsıh vefatı ile suyun mirasçıZara intikaline, mi
rasçı/ar tarafından satıldığına dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Mihrişah 
Valide Sultan vakfından Sinan Paşa-yı Cedid mahal
lesinde Tekservi zokağında dört numa[ra ile] murak
kam konağa cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan etmekcibaşı Mehmed Ağa ibn-i Mehmed bun
dan akdem vefat idüp mahallesi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfilz olan i lm ü haber ve 
emlak dairesinden viri len merbut arz tezkiresi ma-i 
mezkilr mucebince kebir ve kebire eviadları Safiye 
ve Emine ve Zelıra Hanımlar ile mahdumı Arif 
Beğ'e ba'de' l-intikal kable ' t-tahrir eviad-ı muma 
i leyhim taraflarından fodula katibi Mehmed Efendi 
bin Hüseyin bi' l-vekale rızasıyla nam-ı şevket 
etsam-ı cenab-ı şehinşahiye terk itmeleriyle ol vec
hile nısf masura ma-i leziz-i mezkur nam-ı sami-i 
tacidarileriyle defter-i vakf-ı cem hazreti müşarun 
ileyh tezyid ve tevşih kılınmasıyçün işbu inha-yı 
acizanem takdim kılındı . 

Fı 1 7  Şa'ban sene [ 1 2]9 1 1 [28 Eylül 1 874] 

12-1160a/2 Sultan Sülayman Han suyundan Süley
maniye civannda Molla Büsrev mahallesi Kirazlı 
Mescit sokağında bulunan konak ve bahçeye bağlı 
birbuçuk masura suyun kayıtlarının incelenerek 
senedinin düzenlenmesine dair. 

Süleymaniyye civarında Molla Hüsrev mahallesinde 
Kirazlı mescid zokağında Halil Hamid Paşa vakfın
dan on yedi numaralı bir bab konak ve bağçe ve bir 
buçuk masura ma-i lezizün ira 'e  olman iki kıt 'a  
temessük milcebince uhde-i alilerinde isede ma-i 
mezkurun ayruca bir senedi olmaduğından bunun 
senedat-ı mezkureden tefrikıyle nizamına tevfikan 
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müceddeden bir kıt 'a sened tanzim ve i 'tası fi 5 
Receb sene [ 1 2]9 1  1 [ 1 7 Ağustos 1 874] tarihiyle 
Bahriyye nezaret-i eelllesinden ba tezkire beyan 
buyurıldığı Senedat idaresinden varid olup nezd-i 
acizlde mahfı1z olan memhı1r müzekkireden müs
teban olmuş vazife iltimas buyurıldığı vechile bir 
buçuk masura ma-i lezlzün Halll Hamld Paşa 
vakfından olan konağına cereyan itmek üzre müşa
run ileyh Ahmed Paşa hazretleri'nün uhde-i alllerine 
kayd olınmış isede ma-i mezkı1run katması ve kangı 
vakfun ana tarlkıne mülhak idüği beyan alınmış 
olduğından erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkfk nezd-i 
acizlde mahfı1z olındukda Havass-ı refi 'a kazasına 
tabi ' Uzuncaova başında Çınarlıçeşme kurbında Ah
med Kethuda suyına andan merhum Sultan Süley
man Han suyına mülhak katma sulardan bulınmış 
isede el-yevm katması mevcı1d olarak müşarun ileyh 
Halll Hamld Paşa vakfına tashlh alınarak konağ-ı 
mezküre el-yevm cereyan itmekde olduğı mezkı1r 
erbab vuküf tarafından haber virilmiş olmağla bu 
takdlrı::e ma-i mezkurun mahzı1rdan salim olduğı 
tebeyyün itmiş olduğından ma-i mezkı1run nizarn ve 
emsaline tevfikan temessükat-ı mezkı1reden bi ' l 
ifraz icare-i kadimine halel gelmernek üzre kaydı 
balasıyla temessükat-ı mezkı1reye tahşiye alınarak 
müşarun ileyh Halll Hamld Paşa vakfı canibinden 
müceddden başka başka temessükinün i ' tasıyçün 
vakf-ı müşarun ileyh işbu ilm ü haber i ' ta kılındı. 

12-1/60b/1 Mihrişah Valide Sultan Vakfı suyundan 
Beşiktaş 'taki muhtelif şahıslara ait muhtelif mik
tardaki sulann satışına dair. 

Mihrişah Valide Sultan evkaf-ı şerifesi ma-i lezl
zinden Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde ve 
zokağ,ında iki numaralar ile murakkam vakf-ı ahar 
musakkafatından bir bab menzil derı1nına cari nısf 
masura ma-i lezlze mutasarrıf olan izzetlü Hüseyin 
Beğ bin Osman fi 4 Şa'ban sene [ 1 2] 9 1  1 [ 1 5  Eylül 
1 874] tarihiyle bi ' l- asale ve yine vakf-ı müşarun 
i leyhima ma-i lezlzinden mahalle-i mezbı1rede Acı
çeşme zakağında yiğirmi bir numara ile murakkam 
bir bab menzil derunına cari nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Hasan Ağa ibn-i Halll fevt olup ma-i 
lezlz-i mezkı1r keblre kerlmeleri Aliye ve Safiye 
Hanırnlar'a ba'de ' l-intikal ınılma i leyhima dahi ma-i 



İSTANBUL S U KÜLLİ Y ATI 

mezkGrı fi 4 Şa'bi'm sene [ 1 2] 9 1  1 [ 1 5  Eylül 1 874] 
tarihiyle bi ' ! - asale ve yine vakf-ı müşarun ileyh ma
i lezizinden mahalle-i mezbGrede Acıçeşme zakağın
da on bir numara ile murakkam bir bab konak derO
nma cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan 
Osman Paşa ile halilesi Fatıma Hanım birbirini 
müte 'akıb vefat itmeleriyle ma-i mezkGr kebir ağlı 
Mehmed Şükri Beğ ile kebire kerimeleri Derviş ve 
Zeliha ve Sabire Hanımiara ba'de' l-intikal eviad-ı 
mGma ileyhimden Mehmed Şükri Beğ ve Derviş 
Hanım bi ' l-asale ve mGma ileyhima Zeliha ve Sabire 
Hanımlar taraflarından Hafız İbrahim Efendi ibn-i 
Hasan ve Hacı Halil Efendi ibn-i Osman şehadetle
riyle ferağa vekilleri Cemal Efendi ibn-i Osman fi 
gurre-i Şa'ban sene [ 1 2] 9 1  1 [ 12 Eylül 1 874] tarihiy
le bi ' l- vekale ve yine vakf-ı müşarun i leyhima ma-i 
lezizinden Maçka mahallesinde Tarlabaşı zakağında 
iki numara ile murakkam bir bab konak derGnına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfGn olan 
Muhtar Beğ ve hemşiresi Emine Hanım bintan 
Mehmed Dilaver Paşa i le valideleri Hadice Hanım 
ibnet-i Ali taraflarından Şeyhü' l-harem hazreti 
nebevi esbak Şerif Paşa merhGmun mahdGrnı Cemi! 
Beğ ve devletlü Hacı Emin Paşa ağavatından İsma 'il 
Ağa ibn-i Mehmed şehadetleriyle ferağa vekilleri 
Harem-i şerif hazreti Nebevi müdiri esbak merhum 
Osman Ferid Efendi'nün mahdGrnı Tahir Beğ ibn-i 
Osman dahi fi 8 Şa 'bi'm sene [ 1 2] 9 1  1 [ 1 9  Eylül 
1 874] tarihiyle bi ' l- vekale ve cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Sani vakf-ı şerifi ma-i tezizinden 
mahalle-i mezbGrede Acıçeşme zakağında on iki 
numara ile murakkam bir bab konak derGnına cari 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan İsma'il 
Efendi ibn-i Emin fevt olup ma-i mezkGr kebire 
kerimeleri Seher ve Cemile ve Hamide Hanımiara 
ba 'de' l-intikal eviad-ı mGma i leyhimden Seher 
Hanım dahi müteveffiye olup mutasarrıfe olduğı 
sülüs an nısf hissesi kebir oğlı Mehmed Efendi ile 
kebire kerimesi Re bi' a Hanım kezalik ba 'de'  1-intikal 
eviad-ı mGma ileyhim taraflarından Süleyman Efen
di ibn-i Ahmed ve Raşid Efendi ibn-i Mehmed şeha
detleriyle ferağa vekilleri Sa 'id Beğ dahi fi 4 Şa 'ban 
sene [ 12]9 1 1 [ 1 5  Eylül 1 874] tarihiyle bi ' l - vekale 
ve yine vakf-ı müşarun ileyh ma-i lezizinden Vişne
zade mahallesinde ve zakağında üç numara i le 
murakkam bir bab konak derGnına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan ibn-i Nefise Hanım bint-i 
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Hüseyin dahi fi 3 Şa'ban sene [ 1 2]9 1 1 [ 1 4  Eylül 
1 874] tarihiyle bi ' ! - asale ve yine vakf-ı müşarun 
ileyh ma-i lezizinden mahalle-i mezburede bir nu
mara ile murakkam bir bab menzil derunına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Hadice Hanım 
bint-i Mehmed fi 4 Şa'ban sene [ 1 2] 9 1  1 [ 1 5  Eylül 
1 874] tarihiyle bi ' l- asale rızalarıyla Senedat odası 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
memhOr müzekkire mucebince salifü ' z-zikr menzil 
leriyle beraber nam-ı şevket-enam-ı cenab-ı şehinşa
hiye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile üç buçuk masura ma-i leziz-i mezkur 
[devamı kesik] 

12-l/60b/2 Arslan Ağa Çeşmesi suyundan bir ma
sura suyun beşteiki hissesine mutasarrıf olan şah
sın hissesinin dörttebirini satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhum Arslan Ağa çeşmesi ma-i 
lezizinden bir masura ma-i lezizün beş hisse 
i ' tibanyla iki hissesine mutasarrıf olan Yenihazar 
mutasarrıfı sabık sa ' adetlü Hurşid Paşa hazretleri ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı iki hissenün bir 
buçuk hissesi uhdesinde ibka idüp yarım hissesini 
mahal:lesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan i lm ü haber mantı1kınca tarafından 
Muhtar Halil Efendi ibn-i el-Hacc Selim ve Osman 
Ağa itbn-i Abdullah şehadetleriyle ferağa vekili 
mahalle-i mezbur imaını Osman Hulusi Efendi ibn-i 
Osman bi ' l- vekale hüsn-i rızasıyla diğer iki hisse 
mutasarrıfeleri Saniye ve Zehra hanımlar ibnetan-ı 
Cemalieddin Paşa'ya bin beş yüz kırk altı guruş 
kıymetle kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile bir masura ma-i leziz-i mezkur bir buçuk 
hissesi müşarun ileyh Hurşid Paşa'nun ve bir hissesi 
Emine Hanım'un ki cem'an iki buçuk hisse yarım 
masura dimek olarak beş numara ile murakkam 
müfrez hanesine cereyan itmek üzre başka ve iki 
buçuk hissesi kezalik yarım masura olarak Sabite ve 
Zehra hanımlar hanelerine cereyan itmek üzre başka 
defter-i vakf-ı şerifde ber veeh-i muharrer 
uhdelerine kayd. 

12-1/61a/la Bir masura suyun satışına dair. 
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Hacı Mustafa Efendi hazretleri tarafından bir masura 
suyun ferağına vekili bulınan mektub maliye hulefa
sından rıf'atlu Rıza Efendi Asrkapu çukadarı Mah
mud Efendi hazır olduğı halde su nezaret-i behiyyesi 
muvacehesinde ferağ ve takriri i cra alınmışdur fi 1 9  
Şevval sene [ 1 2]92 1 [ 1 9  Eylül 1 875] muvafık fi 6 
Teşrin-i san! sene [ 12]9 1 1 [ 1 8  Kasım 1 875] evkaf 
senedinün tarihidür. 

12-1161a/l Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı suyun
dan Molla Gürani mahallesi Topkapı caddesindeki 
konağa bağlı yarım masura suya mutasarnf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıya intikaline, mirasçı 
tarafından aynı yere bağlı olmak üzere konakla 
birlikte satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Ebu' l-feth Sultan 
Mehmed Han tabe serahu hazretleri'nün evkafından 
Molla Gürani mahallesinde Topkapu caddesinde iki 
yüz ve yüz bir nurnarada murakkam bir bab konak 
derunına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
es-Seyyid Süleyman Tevfik Beğ fevt olup bir nefer 
kebir mahdumı Mehmed Asaf B eğ'e ba'de ' l-intikal 
muma ileyh dahi ma-i leziz-i mezkurı cari olduğı 
konak ile beraber rızasıyla Senedat idaresi canibin
den varid olup nezd-i acizide mahffiz olan memhur 
müzekkire mucebince mevall-i izamdan fazlletlü 
Süleyman Şefik Efendi ibn-i Ahmed'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 muma 
ileyh Süleyman Şefik Beğ'ün uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

Fı 1 5  Şa'ban sene [ 1 2] 9 1  1 [26 Eylül 1 874] 

12-1/6la/2 Aynı makaldeki suyun kaydına dair. 

Diğer temessükde muharrer Mehmed Sa 'id Efendi 
vakfından mahall-i mezkurda nısf masura ma-i leziz 
kezalik es-Seyyid Süleyman Tevfik Beğ veresesin
den Musa Süleyman Şefik Efendi'nün uhdesine 
olmak üzre inhası balaya tatbikan yazılacağı. 

Fı 1 5  Şa'ban sene [ 1 2] 9 1  1 [26 Eylül 1 874] 
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12-1/61a/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Teşvikiye mahallesi Mühürdar sokaktaki menzile 
bağlı yanm masura suya mutasarnf olan şahsın 
vefatı ile suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar
dan birinin hissesini aynı yere bağlı olmak üzere 
sattığı:na dair. 

Mihri şah Valide Sultan vakfından Teşvikiyye ma
hallesinde Mühürdar zakağında on iki numara ile 
murakkam bir bab menzil derGnına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan bekcibaşı Hasan Ağa 
ibn-i Halil fevt iki nefer kebire eviadları Aliye ve 
Safiye hanımıara ba'de' l-intikal evlad-ı muma iley
himaclan Aliye Hanım hissesini rızasıyla Senedat 
idaresinden varid olup nezd-i acizide mahffız olan 
memhGr müzekkire mGcebince hissedarı Safiye 
Hanım'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 mGma 
i leyhi ma Safiye Hanım uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 9  Şa'ban sene [ 1 2]9 1 1 [30 Eylül 1 874] 

12-1/61a/4 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan ikibu
çuk masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla 
suyuırı mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
birbuçuk masurasının Unkapanı yakınındaki Bey
lik dt?ğirmenine bağlanmak üzere satıldığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Ayasofya-i kebir vakf-ı şerifi katma 
sularından iki buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Mahmud Aziz Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafa 
bundan akdem vefat idüp ma-i mezkur tahrir-i emlak 
dairesi canibinden varid olan bir kıt 'a  ruhsat tez
kiresiyle mahallesi ve kassam-ı askerisi mahkeme-i 
şer ' iyyesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfGz olan iki kıt 'a  i lm ü haber mantGkınca sulbi 
kebir mahdGrnı Hamid İhsan Beğ ve sülbiye kebire 
kerirneleri Nefise Fehmiye ve Hadice Hamdiye ha
nımlara intikalen ba'de' l-intikal kab le ' t-tahrir mez
bure Nefise Fehmiye Hanım dahi müteveffiye olup 
ma-i mezkGrda olan sülüs hissesi saglr oğlı Mahmud 
Azmi Efendi'ye ba'de ' l-intikal kable' t-tahrir eviad-ı 
mGma ileyhim dahi iki buçuk masura ma-i leziz-i 
mezkGrun bir masurasını eslasen uhdelerinde bi ' 1-
ibka ma 'ada bir buçuk masurasını saglr-i mezbGrun 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

hisse-i şayi ' asını babası ve vasisi Ali Rıza Efendi 
ibn-i Mustafa ba izn-i şer'i bi ' l- vekale ve mfima 
i leyhima Hadice Hamdiye Hanım tarafından Edhem 
Ağa ibn-i Ahmed ve Şevki Efendi ibn-i İ sma 'il Hak
kı şehadetleriyle ferağa vekili olan hissedar ve kann
daşı mfima ileyh Ahmed Hasan Efendi bi ' l- vekale 
ve kendi hissesini bi ' l -asale Kapan-ı dakik kurbında 
Beğlük vapur değİrınanında icra olmmak üzre dokuz 
bin guruş mahall-i kadimi bedel mukabelesinde olan 
Ayvanzade (?) mahallesinde Tepebaşı derlinında on 
bir numara ile murakkam Nizamiyye hazinesine terk 
itmeleriyle ol vechile iki buçuk [masura] ma-i leziz-i 
mezkfirun ber minval-i muharrer bir masurası mfima 
i leyhima Hamid Hasan Beğ mezkfir hanelerine cere
yan itmek üzre eslasen uhdelerinde olmarak ma'ada 
bir buçuk masurası dahi temessük-i mezkfirdan bi' l
ifraz zikr olman vapur değİrınanına cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde ferağ ve intikalinün 
icrasıyla ifrazını havi kaydına ba'de' l-tahşiye olarak 
müceddeden i ' ta olmacak zahr-ı temessük bi ' t-tahrir 
defteraya kayd olmmak üzre temessükat-ı mezkfirun 
taraf-ı çakeriye irsaliyçün vakf-ı mezkfir canibinden 
işbu inha-yı acizanem i ' ta o l ındı . 

Fı 23 Şa 'ban sene [ 1 2] 9 1  1 [4 Ekim 1 874] 

12-1/61b/1 Sultan Il. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Beşiktaş Köyiçi mahallesi İmamzade sokağın
daki menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere 
kendi rızasıyla satlığına dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından Beşiktaş'da 
Köyiçi mahallesinde İmamzade zekağında (kesik) 
bir bab menzil derfinına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıfe olan Marim bint-i Ohannes mutasarrıfe 
olduğı (kesik) nzasıyla Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffiz olan mernhfir 
müzekkire mficebince devletlü (kesik) kethudası el
Hacc Anber Efendi'ye kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ova ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
mfima ileyh el-Hacc Anber Efendi'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 24 Şa 'ban sene [ 1 2] 9 1  1 [5 Ekim 1 874] 
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12-1161b/2 

12-1/6lb/3 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERi 

12-1161b/2 Demirkapı yakınında Daye Hatun ma
hallesinde bulunan ve önceden satılmış olan 
arsaya bağlı bir masura suya mutasarrıf olan şah
sın suyunu vakfettiğine ve suyun Salmatomruk ya
kınında Kefevi mahallesindeki su kuyusuna bağ
lanmasına dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede 
muharrer mahmiyye-i İstanbul'da Temurkapu kur
bında Da ye Hatlin mahallesinde vakı ' şimendüfer 
komisyonına füruht itmiş olduğı arsaya mukaddema 
cari olan bir masura ma-i lezize ber veeh-i mülkiyyet 
mutasarrıf olan Hazine-i enderlin-ı hümaylin ikinci 
katibi izzetlü Hasan Şevki Beğ ibn-i Abdurrahman 
ber veeh-i muharrer malik ve mutasarrıf olduğı bir 
masura ma-i leziz-i mezklirı bu kere hüsn-i rızasıyla 
ma'lümu' l-mikdar bedel mukabelesinde rüslimat 
me' mlirlanndan Hüseyin Ağa bin İsma 'il'ün Salma
tornruk kurbında Kefevi mahallesinde on bir numa
ra ile murakkam hayrat-ı atikadan bulınan Maharnic 
kalkalı (?) tatlı su kuyusına vakfiyyet üzre cereyfm 
itmek itmek üzre mlima ileyh Hüseyin Ağa bin 
İsma'il'e bey ' ü temlik iderek olduğı iştira ve temel
lük ve kabz idüp icab iden senedinün tesviyesi nİya
zında isede ancak ma-i mezklirun hüccet-i mezklirda 
ne rnakule sudan olduğı ve katması mevclid olup 
olmaduğı ma ' lllm olmak ve virilecek senedine kay d 
ve imla kılınmak üzre nezd-i acizide mahffiz olan su 
defterlerine nazar olındukda mahmiyye-i İstanbul'da 
Hoca Paşa kurbında Temurkapu nezdinde Daye 
Hatlin mahallesinde menzil ile el-yevm derlinına cari 
ihsan-ı hümaylin sularından 

12-ll6lb/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beşiktaş Vişnezade mahallesi Tarlabaşı cadde
sindeki konağa bağlı yarım masura suyun mutasa
rrıfı olan şahsın suyunu konakla birlikte satlığına 
dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Beşiktaş'da Vişne
zade mahallesinde Tarlabaşı caddesinde bir numara 
ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
konak derlinına cari nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan Mehmed Emin Efendi fi 4 Şa 'ban sene 

[ 1 2]91  1 [ 1 5  Eylül 1 874] tarihiyle konak ve ma-i 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

mezkGrı rızasıyla Şevket ittisam-ı cenab-ı şehin
şahiye terk inhası .  

Fı 5 N sene [ 1 2]9 11  [ 1 6  Ekim 1 874] 

12-1/61b/4 Sultan II. Mahmut Han suyundan 
Beşiktaş Süleymaniye mahallesi Bayıldım cadde
sindeki menzile bağlı yarım masura suyun satıl
dığında dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Sani evkaf-ı şerifesi ma-ı 
lezizinden Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde 
Bayıldım caddesinde sekiz numara ile murakkam 
vakf-ı ahar mussakkafatından bir bab menzil derGm
na cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hacı 
Mehmed Efendi ibn-i el-Hacc All rızasıyla ma-i 
mezkGrı fi 2 N sene [ 1 2]9 1 1 [ 1 3  Ekim 1 874] tari
hiyle nam-ı Şevket ittisam-ı cenab-ı şehinşahiye terk 
ile inhası .  

Fı 7 N sene [ 1 2] 9 1  1 [ 1 8  Ekim 1 874] 

12-l/6lb/5 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan Ab
dülvedud mahallesi Çeşme sokaktaki haneye bağ
lanmak üzere satılmış olan yarım masura suyun, 
Samatya yakınında Sancaktar tekkesi sokağındaki 
konağa bağlanmasına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı  ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Ayasafya-i 
kebir vakfı suyı tarikıne mülhak katma sularından 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi bin el-Hacc Hasan ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf olduğı ma-i leziz-i mezkGrı 
hüsn-i rızasıyla erkan-ı harb binbaşılarından ref'etlü 
Rıza Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkGr Ayvansaray 
haricinde Abdülvedfid nam-ı diğer Hadice Sultan 
mahallesinde Çeşme zakağında sekiz numara ile 
murakkam haneye tahkik itmiş isede henüz icra 
alınmayup açıkda olduğından bu kere hane-i mez
kfirdan bi' l-ihrac Samatya kurbında Sancakdar tek
yesi zakağında yedi numara ile murakkam konağa 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerif 'de mGma 
ileyh Rıza Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 14 Şevval sene [ 1 2]9 1  [ 14 Kasım 1 874] 
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V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

12-1/6Jb/6 Oruç Gazi mahallesi Aksaray civarı 
Sultan Camii caddesindeki konağa bağlı yanm 
masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunun dört
teüç hifssesini aynı yere bağlı olmak üzere kendi 
rızasıyla satlığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde ınuharrer nezaret-i Harerneyn-İ muhteremeyne 
mülhak kaddese Mehmed Efendi vakf-ı şerifi müste
gallatından Oruç Gazi mahallesinde Aksaray civa
rında Sultan cami ' -i şerifi caddesinde on bir numara 
ile muırakkam müştemilat bir bab konağa cari nısf 
masura ma-i lezize izzetlü Rüşdi Beğ ile valideleri 
Fatıma Ratibe Hanım bint-i Mehmed Emin Efendi 
ber veeh-i münasefe mutasarrıfan iken mezbfire Fa
tıma Ratibe Hanım tarafından Hafız Ahmed Efendi 
ibn-i Abdullah ve Yorgani İs ma 'il Ağa ibn-i Hasan 
(kesik) ferağa vekili mahdfimları mfima ileyh Rüşdi 
Beğ bi ' l- vekale ve kendü hissesini bi ' l- asale ki 
cem'an nısf masura [ma-i lez]iz-i mezkfirı rızasıyla 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan memhur müzekkire [mficebince] dört 
hisse itibarıyla üç hissesini Şura-yı devlet azasından 
devletlü Mustafa Paşa hazretlerine ve bir hisse dahi 
halileleri Fıtnat Hanım bint-i Mehmed'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 müşarun 
ileyh Mustafa Paşa hazretleri'yle halile-i muhtere
meleri muma i leyhima (kesik) uhdelerine kayd ila 
ahi ri hi. 

Fi 1 7  Şevval sene [ 1 2] 9 1  1 [27 Kasım 1 874] 

12-1162a!la Tozluca 'da, kaymış olan direğin tami
rine dair. 

Su nezareti canib-i alisine 
Devletlü efendüm hazretleri emr-i alinize imtisalen 
Topuzl ıca'ya gidilerek kaymuş olan direğün ancak 
demürden olan çemberi yirinden oynayarak bir mik
dar mezkfir direk temayül itdüği müşahede kılınmış 
olmağla heray-ı ma' lfimat arz olmarak ol babda emr 
ü ferm:1n hazreti men lehü' l-emrindür. 

Fi 4 Eylül sene [ 1 ] 3 1 5  1 [ 1 6  Eylül 1 899] 
Korıcı Bendler muhafızı Taksim suyı bölükbaşısı .  



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

12-1/62a/1 Ücretini Mihrimah VaZide sultan Vak
fı 'ndan almak üzere Üsküdar'daki caminin rahi 
abilik hizmetine mutasarrıf olan şahsın bu hizme
tini kendi rızasıyla devretliğine dair hüküm. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a 
berat-ı allde muharrer merhum ve mağfürun leha 
Mihrimah Valide Sultan tabe seraha hazretlerinün 
cami ' -i şerifi ve imareti evkafından yevmi iki akçe 
ile Üsküdar'da vakı ' cami ' - i  şadırvanında rah- ı  abilik 
cihetinün rub ' hissesine mutasarrıf olan Vasil ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı vazife-i mezkür 
ile suyolcılık-ı mezkür cihetini bi ' z-zat kendi rıza ve 
iradesiyle (kesik) isede ber mGceb hissedarlığa ferağ 
itmesi lazım geldüğinden (kesik) müşterekleri Lefez 
ve Anastaş'a celb olınarak merküm Anastaş alil ve 
Lefez dahi bi kudret olup hıdmet-i mezkilrenün 
rG'yet ve idaresine gıbbe' s-sevk olduklan meclisce 
bi' t-tenbih hıdmet-i mezkGrenün hüsn-i idaresini ise 
matlGb-ı all olduğından rah-ı abiyandan olup ve el
yevm hıdmet-i mezkilrede istihdam olınmakda bulı
nan Nikola veled-i Yorgi'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile vazife-i mezkGr ile cihat-ı mezkGr 
merklım Vasil Hallfe'nün ferağ u kasr-ı yedinden 
merklım Nikola'nun defter-i vakf-ı şerifde uhdesine 
tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle 
icab iden herat-ı allsinün i 'ta ve ihsan buyurıl ınası 
babında emr ü ferman hazreti men lehü' l-emrindür. 

Fi 6 Ra sene [ 1 2] 9 1  1 [23 Nisan 1 874] 

12-I/62a/2 Ücretini Abdullah Ağa Vakfı 'ndak al
mak üzere rahı abilik hizmetine mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla hizmetin mirasçıZara intikaline, 
boş kalan hissenin ehil olan kişiye verilmesine 
dair. 

[ Derkenar ]: 
Bu dahi 
Merhum Abdullah Ağa vakfından almak üzre yevmi 
üç akçe vazife ile rah-ı ab cihetine mutasarrıf olan 
(kesik) veled-i Kosta bundan akdem vefat idüp 
vazife-i mezkGr ile cihet-i mezkilr iki nefer kebir 
oğulları Yenaki ve Anastaş'a ba'de' l-intikal kable ' t
tevcih merkumandan Yenaki dahi fevt olup cihet-i 
mezkilr iki nefer oğulları Vasil ve Nikola'ya ba'de' l 
intikal kable' t-tevcih merklım Nikola dahi bi la veled 
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12-1/62b/1 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU YOLCU DEFTERLERİ 

fevt olup cihet-i mezkGrda olan rub ' hissesi mahlGI 
olduğı anlaşılmuş ve bu makılle münhal olan suyol
cılık cihetinün müretteb olan müHizımlarına virül
mesi ve mülazımlardan tali bi (kesik) rub '  hissesine 
(kesik) cihet-i mezkGr (kesik) intikiHen rub ' (kesik) 
mutasarrıf olan (kesik) nısf-ı ahan olan bir buçuk 
akçesi dahi merklım Anastaş'un uhdelerine tevcih 
buyurı lmak üzre fi selh-i Şevval sene [ 1 2]84 1 [30 
Kasım 1 867] tarihinde selef-i  acizanemizde ba takrir 
inha eylemiş ise de inha-yı mezkGr her nasılsa cabi 
olarak ( . . .  ) ve bu kere merklım Vasiyi ber veeh-i 
muharrer bir buçuk akçe hissesini ber mGceb-i nizarn 
hissedarına ferağ u kasr-ı yed idecek isede merklım 
Anastaş alil olup hıdroet-i mezkGrenün ibkasına 
gıbbe' t-tasdik idildüğinden hıdroet-i mezkGrenün 
hüsn-i idaresi ise matlGb-ı ali idüğinden vazife-i 
mezkür nısf hisse hıdroet-i mezkGrı olmaduğı halde 
bi ' l-imtihan diğer ehl ve erbabına virilmesi nizarnı 
iktizasından bulınmış ve cihet-i münhal mezkGr 
haber ve beyan makulesinden bulınınası cihetiyle 
mülazımlardan talebi olmaduğından esnaf-ı mer
klımdan meclisce liyakatı zahir ve nümayan olan 
Nikola veled-i Yorgi merklım Nikola'nun uhdesine 
ve nı sfı aharı ola bir buçuk akçesi dahi merku 
Anastaş'un uhdesine tevcih buyurı larak nizam-ı 
müstahsenesi derciyle zayi 'den ve müceddeden icab 
iden iki kıt 'a berat-ı alilerin ün tastir ve i ' tası babında 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emrindür. 

Fı 6 Ra sene [ 1 2]9 1 1 [23 Nisan 1 874] 

12-l/62b/1 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan İshak 
Paşa mahallesi Bakkal sokaktaki haneye bağlı 
yannı masura suya mutasarnf olan şahsın 
vefat.ryla suyun mirasçıZara intikaline dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Ayasafya-i kebir evkaf-ı (kesik) 
katma sularından nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe 
olan Emine Hanım bint-i İbrahim (kesik) mahal lesi 
canibinden varid olarak nezd-i acizide mahfGz olan 
ilm Ü! haber mficebince ma-i mezkGr bir nefer (kesik) 
ibnet-i es-Seyyid Hüseyin'e ba'de ' l-intikal kable' t
tahrir mezbfire Hadice Hanım dahi muahharan 
müteveffiye olup (kesik) Hacer ve Asiye hanımlar 
ibnet-i İsma 'il' e intikal itmeğle ol vechile nısf 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

masura ma-i lezlz-i mezkur mecra-yı (kesik) İshak 
Paşa mahallesinde Bakkal zakağında dört numara ile 
murakkam hanelerine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i [vakf-ı şerif de] (kesik) m uma ileyhima 
Hacer ve Asiye hanımlarun uhdelerine kayd ila 
ahirihi. 

Fi 1 5  Kanun-ı (boş) sene [ 1 2]90 

12-1162b/2 Sultan Bayezid Han Vakfı suynudan 
Burmalı Mescit sokağında Emin Rureddin mahal
lesindeki a'rsaya bağlı yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın vefatı ile suyun mirasçıya intika
line, mirasçı tarafından Şehzade yakınında Molla 
Büsrev mahalleci Hoca Çeşmesi sokağındaki 
haneye bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Bayezid-ı Veli 
Han tabe serahu hazretleri 'nün vakf-ı şerifinden nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hacc Ahmed 
Muhtar Efendi ibn-i Mahmud bundan akdem vefat 
idüp mahallesi canibinden varid olarak nezd-i aci
zide mahffiz olan i lm ü haber mucebince ma-i leziz 
mezkur bir nefer kebir mahdumı Mahmud ve Hilınl 
Beğ'e ba'de' l -intikal kable' t-tahrir mir muma ileyh 
dahi intikiilen mutasarrıf olduğı ma-i mezkurı bi ' z
zat hüsn-i rızasıyla el-Hacc İsma 'll Ağa'nun zevcesi 
Fatımatü ' z-Zehra Hanım bint-i İ sma'll ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadirni olan B urrnalı mescid zakağında Emin 
Nureddin mahallesinde kırk bir numara ile murak
kam arsadan bi ' l -ihrac Şehzacte kurbında Molla Hüs
rev mahal lesinde Hace çeşmesi zakağında iki numa
ra ile murakkam haneye cereyan itmek üze defter-i 
vakf-ı şerif 'de muma ileyhima Fatımatü'z-Zehra 
Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fi 1 5  Kanun-ı evvel sene [ 1 2]90 

12-1/62b/3 Sultan Süleyman Vakfı suyundan So
ğan Ağa mahallesi Çıkmaz tulumba sokağındaki 
konağa bağlı suyun satışına dair. 

Sultan Süleyman vakfından nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur Soğan Ağa mahallesinde Çıkmaz tulumba 
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zokağında dört numara ile murakkam konağa cere
yan itmek üzre Emine Fahr Hanım'a ferağından ba 
müzekkire sadr-ı esbak übbehetlü devletlü Midhat 
Paşa hazretleriyle halile-i muhteremeleri ismetlü 
Na 'ime Hanım Efendi'nün uhdelerine olmak üzre 
inhası. 

Fı 20 Ra sene [ 1 2] 9 1  1 [7 Mayıs 1 874] 

12-1/62b/4 Sultan II. Mahmut ve Bezmi Alem Vali
de Sul'tan vakıflarından yarımşar masura suyun 
mutasarrıflığına dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Sanı ve Bezm-i Alim Valide 
Sultan vakfiarından iki kıt ' a  sened mucebince 
yarımşar masuradan bir masura ma-i lezız-i mezkür 
uhde-i şahaneye olmak üzre ba müzekkire inhası .  

Fı 20 Ra sene [ 1 2] 9 1  1 [7 Mayıs 1 874] 

12-l/62b/5 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
yarım masura suyun mutasarrıflığına dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i 
lez!z-i mezkur uhde-i şahaneye olmak üzre ba 
müzekkire inhası .  

Fı 20 Ra sene [ 1 2] 9 1  1 [7 Mayıs 1 874] 

12-1/62b/6 Sultan II. Mahmut Han Vakfı suyun
dan yarım masura suyun mutasarrıflığına dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Sanı vakfından nısf masura 
ma-i lezız uhdei- şahaneye olmak üzre ba ilm ü 
haber inhası. 

Fı 26 Şevval sene [ 1 2] 9 1 1 [7 Ekim 1 874] 

12-1/62b/7 Sultan II. Mahmut, Yeni VaZide Sultan 
ve Mihrişah VaZide Sultan Vakıfları sularından iki 
masura suyun mutasarrıflığına dair. 

Sultanı Mahmud Han-ı Sanı ve Ced!d Valide Sultan 
ve Mihrişah Valide Sultan vakfiarından yarımşar 
masuradan iki masura ma-i lezız-i mezkur uhde-i 
şahaneye olmak üzre ba müzekkire inhası. 



İSTANBUL SU KÜLLİY  ATI 

Fı 1 5  Şevval sene [ 1 2] 9 1  1 [26 Eylül 1 874] 

12-l/62b/8 Sultan Il. Mahmut Han ve Mihrişah 
Sultan vakıflanndan Beşiktaş Süleymaniye mahal
lesi Arpacı sokağındaki haneye bağlı bir masura 
suya mutasarrıf olan şahsın senedi kazaen kaybol
duğundan yeniden temessük verilmesine dair 
hüküm. 

Sahib-i arz-ı hal Mabeyn-i hümayun kapu çukadarı 
esbak Mehmed Efendi ibn-i İbrahim'ün işbu istid 'ası 
me' ali cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı San! ve 
Mihrişah Sultan vakfıarından Beşiktaş'da Süleyma
niyye mahallesinde Arpacı zekağında on numara ile 
murakkam mutasamfe olduğı hane derilnına cereyan 
itmekde bulınan bir masura ma-i lezizün iki kıt 'a 
temesükleri kazaen zayi '  olmuş idüğinden bahisle 
kaydiarınun icrasıyla zayi 'den ve müceddeden te
messüklerinün i 'tası ni yazından ibaret bulınmış ve 
Senedat idaresinden muhrec derkenar-ı evvele 
nazaran merhum ve mağffirun leha Mihrişah Valide 
Sultan hazretleri'nün vakf-ı şerifi ma-i lezizinden 
Beşiktaş'da Vişnezade (kesik) bir bab menzil 'e cere
yan itmek üzre şehriye on beş akçe icare-i mü 'eccele 
ile nısf masura ma-i leziz fi 23 Ra sene [ 1 2]26 1 [ 1 7  
Nisan 1 8 1 1 ]  tarihiyle cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı San! hazretleri 'nün vakf-ı şerifi ma-i lezizin
den Beşiktaş'da Süleymaniyye mahallesinde bir bab 
menzil'e cereyan itmek üzre senevi on beş guruş 
icare-i mü'eccele ile nısf masura ma-i lez!z fi 1 7  Ra 
sene [ 1 2]76 1 [ I S  Ekim 1 859] tarihiyle sahib-i arz-ı 
hal Mahmud Efendi ibn-i İbrahim'ün el-yevm uhde
sinde olduğı derkenar-ı mezkurlardan müsteban ol
muş ve muma ileyh Mahmud Efendi'nün el-yevm 
ber hayat olup yedinde bulınan iki kıt ' a  senedi 
kazaen zayi ' olduğı anlaşılmış olmağla bu takdirce 
iki kıt 'a temessükle ( . . .  ) ma-i lez}z-i mezkur el-yevm 
mahall- i  kadimine cereyan iderek ma-i mezkfirun 
mahzurdan salim olduğı tebeyyün itmiş idüğinden 
nizam-ı müstahsenesi derciyle vakf-ı müşarun ileyh 
canibinden zayi 'den ve müceddeden başka başka 
temessüklerinün i ' tası iktiza ider ol babda ernr ü 
ferman hazreti men lehü ' l-ernrindür. 
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12-1/63a!l Sultan Bayezid Vakfı suyundan Deniz 
Abdal mahallesinde bulunan menzile bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı 
yere bağlı olmak üzere menzille birlikte satlığına 
dair. 

[Merbütan takdim-i] p'işgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Sultan Bayez'id vakfından Deniz 
Abdal ımahallesinde (kesik) terazüsi zakağında on üç 
nurnarada murakkam bir bab menzil den1nına cari 
nısf masura ma-i lez'ize mutasarrıfe olan Simzer 
Hanım bint-i Abdullah tarafından Baltacı Mehmed 
Ağa ibn-i All ve Ahmed Ağa ibn-i Emin şehadetle
riyle ferağa vekili haderneden İbrahim Ağa bi' l-ve
kale dlr'i olduğı menzil ile beraber rızasıyla Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan mernhı1r müzekkire mı1cebince bahriye meclisi 
ketebe:sinden All Vasfi Efendi ibn-i Süleyman'a 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i lez'iz-i mezkı1r mecra-yı kadimine cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şer'ifde ınılma ileyh 
All Mustafa Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirih'i. 

Fi 1 9  R sene [ 1 2] 9 1  1 [4 Haziran 1 874] 

12-1/63a/2 Sultan 1. Mahmut Vakfı suyundan Mev
levihane kapısı dışında bulunan Hazret-i Merkez 
hamamma bağlı iki masura suyun mutasarrıjlığına 
dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfından Mevlevihane 
kapusı haricinde Hazret-i Merkez harnmaını dimeğle 
ma'rı1:f kırk dört nurnaralu harnınarn derı1nına cari iki 
masura ma-i lez'ize mutasarrıf olan es-Seyyid All 
Razi Beğ ferağından ba müzekkire tebe 'adan Musta
fa bin İbrahim'e ferağa inhası . 

Fi 1 Zl' l -hicce sene [ 1 2]9 1 1 [9 Ocak 1 875] 

12-1/63a/3 Köprülü Mehmet Paşa vakfı suyundan 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıy
la suyun mirasçıZara intikaline dair. 

Merbütan takdim-i p'işgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a  
temessük ile mahkeme-i teftişden i 'ta olınan bir  kıt 'a 
hüccet-i şer ' iyye (silik) sonra muharrer sadr-ı 
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a 'zam-ı esbak Köprili Mehmed Paşa merhı1mun ev
kaf (kesik) ve müsennatına te be ' iyyetle nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan İsma 'il Kamil Efendi'nün 
fevtiyle ma-i leziz-i mezkı1r sulbi mahdı1mları es
Seyyid Mustafa Nazif Efendi ile es-Seyyid Mehmed 
(silik) Efendi'ye münasafeten ba 'de' l-intikal kable' t
tahrir mı1ma ileyh es-Seyyid Mustafa Nazif Efen
di'nün dahi (kesik) nısf masura ma-i mezkı1rdan ber 
veeh-i muharrer intikalen mutasarrıf olduğı nısf 
hisse-i şayi 'ası m uma ileyh es-Seyyid İsma 'il (silik) 
ba'de ' l-intikal anası dahi fevtiyle nısfdan nısf masu
ra ma-i leziz-i mezkı1r sulbi kebir mahdı1mı Mustafa 
Şevket ve sulhiye kebire kerimeleri Ayişe ve Fatıma 
Hanımlar ve saglre kerimesi Mevhibe Hanım'a esla
sen ba'de' l -intikal eviad-ı mı1ma ileyhimden Ayişe 
Hanım'un dahi fevtleriyle hisse-i şayi 'ası sadr-ı saglr 
mahdı1mı İbrahim Nazif Beğ'e ba'de' l-intikal saglr-i 
mezbur İbrahim Nazif Beğ ile saglre-i mezbure 
Mevhibe Hanım ve kebir mezbure Fatıma Ha
nım'dan her birinün dahi muahharan bila veled 
fevtleriyle üç sudus hisse-i şayi 'aları mahlı1l ve 
canib-i Evkaf-ı hümayı1n'a aid ve raci ' olup muma 
ileyh es-Seyyid Mehmed Şakir Efendi'nün dahi vefa
tı vukü' ıyla ma-i leziz-i mezkurdan ber veeh-i mu
harrer intikalen mutasarrıf olduğı nısfdan nısf hisse-i 
şayi 'ası şerifeleri ma-i lezizi fazlasından iki çuvaldız 
ma-i lezize mutasarrıf olan İsma 'il Kamil Efendi 
bundan akdem vefat idüp 
[Devamı kesik] 

12-1/63b/1 Hasan Halife mahallesi Kıztaşı cadesin
de bulunan bahçeli konağa bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun miras
çı/ara intikaline, mirasçılar tarafından yarım hisse
nin satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Mahmud Paşa (kesik) kurbında 
Hasan Halife mahallesinde Kıztaşı caddesinde 
seksen (kesik) evkaf-ı saire musakkafatından ma'a 
bağçe bir bab konak derı1nına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan asaker-i şahane miralaylığın
dan müteka'id es-Seyyid Mehmed Fa'ik Tecili Beğ 
bin es-Seyyid Mustafa fevt olup konak ve ma-i 
leziz-i mezkur kebir mahdumları asaker-i şahane 
altıncı tali' a  tabun neferatından Mustafa ve beşinci 
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tali "a  tabun neferatından Mehmed Nail Beğ'ler ile 
kebire: kerimesi Emine Münire Hanım'a ba 'de ' l 
intikal eviad-ı mfima ileyhim'e intikalen mutasarrıf 
oldukları konak ve ma-i mezkfirun nısf hisse-i 
şayi 'alarını uhdelerinde bi ' l- ibka ma 'ada nısf ahar 
hisselerini hüsn-i rızalarıyla Senedat idaresi canibin
den varid olup nezd-i acizide mahffiz olan memhfir 
müzekkire mGcebince valideleri Ayişe İsmet Hanım 
bint-i Abdülhamid'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mez
kGrun ber veeh-i muharrer nısf hissesi mGma ileyhim 
Mustafa ve Mehmed Nail Beğ'ler ile mezbfire Emine 
Müniıre Hanım'un intikalen ve nısf hissesini dahi 
mahall-i ahara ifraz ve icra olmmak ve mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre mfima i leyha 
Ayişe: İsmet Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde ferağan 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 2 1  Şubat sene [ 1 2] 9 1  1 [4 Mart 1 876] 

12-l!ı63b/2 Cevri Usta Vakfı suyundan icadiye ma
hallesi Yazmacıoğlu Avadis sokağındaki menzile 
bağlı suyun mutasarnfı olan şahsın suyunu sattığı
na dair. 

Cevrl' Usta vakfından Icadiye mahallesinde Yazma
cıağlı A vadis zakağında dokuz numaralı menzil'e 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf sıvacıbaşı 
Ohannes kalfa rızasıyla dört hisse i ' tibarıyla bir 
hissesi zevcesi Elbisi bint-i Hamak'a ve bir hissesi 
oğlı Mugırdıç'a ve diğer bir hisse'den iki hissesini 
kızlan Ekulin'e ve Mefruhi'ye kat ' iyyen ferağ u 
kasr- ı yed itmiş olduğı.  

Fi 23 S sene [ 1 2]93 1 [ 1 9  Mart 1 876] 

12-1/63b/3 Sultan II. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Ortaköy Aznavuroğlu sokağındaik menzile 
bağlı yanm masura suyun satıldığına dair. 

Sulta.n Mahmud Han-ı Sani vakfından Ortaköy'de 
Aznavuroğlı zakağında on sekiz numara ile murak
kam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab menzil 
derunına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
(silik) ma-i mezkurı senedat müzekkiresi mucebince 
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zevcesi Elbisi bint-i Hamak'a kat 'iyyen ferağ u kasr
ı yed itmiş olduğı.  

Fı 23 S sene [ 1 2]93 1 [9 Mart 1 876] 

12-1/63b/4 Atik Gazanfer Ağa Vakfı suyundan 
Nahlbend mahallesi ve caddesindeki konağa bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu 
konak ve arsasıyla birlikte sattığına dair. 

Merbôtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Gazanfer Ağa-yı Atik vakfından 
Nahlbend mahallesinde ve caddesinde elli beş numa
ra ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir 
bab konağ'a cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan sa'adetlü Hüseyin Hamid Paşa ibn-i Veli muta
sarrıf olduğı derônına cari konağ-ı mezkôr arsasıyla 
beraber ahara ferağa tarafından nafi 'a ketebesinden 
Rıza Efendi ibn-i Mustafa ve el-Hacc Halil Ağa ibn
i İbrahim şehadetleriyle ferağa vekili damadı Süheyl 
Beğ ibn-i Ali bi ' l - vekale Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfôz olan memhôr 
müzekkire môcebince zevcesi Meymenet Hanım 
ibnet-i Abdullah otuz bin guruş'a kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkôr 
mecra-yı kadimi olan arsa-i mezkôrun hin-i 
inşasında kema kan cereyan i tmek üzre defter-i vakf
ı şerifde ınılma i leyhima Meymenet Hanım uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

12-l/63b/5 Sultan I. Mahmut Han Vakfı suyundan 
Beşiktaş Süleyman mahallesi Adeviye caddesinde 
bulunan menzile bağlı yarım masura suyun dört
teüç hissesine mutasarrıf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçıZara intikaline dair. 

Merbôtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Harerneynİ '  ş-şerifeyn ve Hi'ifız Isa 
vakflarıyla mahlôt Beşiktaş'da Süleyman mahal
lesinde Adeviye caddesinde mukaddema bir el-yevm 
yiğirmi beş nurnaralu bir bab menzil derônına cari 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfından yarım masu
ra ma-i lezizün dört hisse i ' tibarıyla üç hissesine 
mutasarrıf Süleyman Ağa ibn-i Mehmed ve bir 
hissesi kainvalidesi Ayişe Hanım ibnet-i İbrahim'ün 
uhdelerinde iken ınılma i leyh Süleyman Ağa fi 27 
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Safer sene [ 12]88  1 [ 1 7  Mayıs 1 87 1 ]  tarihiyle fevt 
olup kebir oğlı Hüsni Beğ ile kebire kerimesi Feride 
Hanım'a ba'de ' l -intikal ınılma i leyha Ayişe Hanım 
dahi fi 15 Receb sene [ 1 2] 89 1 [ 1 8  Eylül 1 872] 
tarih iyle müteveffaye olup hissesi iki nefer eviadları 
Hadice ve Emine Hanımlar İbnetan-ı Hüsni kezalik 
ba'de ' l -intikal ancak Feride Hanım ibnet- i Süleyman 
bi la veled ve b i la ahfad ve bi la zevc fi 3 Şa 'ban sene 
[ 12]92 1 [3 Eylül 1 875] tarihiyle müteveffaye olup fi 
4 Receb sene [ 1 2]92 1 [S Ağustos 1 875]tarihiyle neşr 
ve i ' lan kılınan tevsi' -i intikalat nizam-namesi abka
mınca Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire mCıcebince 
hakk··ı intikal'e nail validesi Hadice Hanım ibnet-i 
Hüseyin uhdesine nizaman intikal itmeğle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkCır dört hisse i 'tibarıyla 
birer buçuk hisseden üç hissesi mCıma i leyh Hüsni 
Beğ i le müteveffaye-i mezbCıre Feride Hanım'un 
validesi ınılma i leyha Hadice Hanım'un ve yarımşar 
hisseden bir hissesi dahi kezalik müteveffaye-i mez
bCıre Aişe Hanım'un iki nefer eviadları ınılma i ley
hima diğer Hadice ve Emine Hanımlarun defter-i 
vakf.·ı şerifde intikiHen uhdelerine kayd alınarak 
mezkı1relerün mahall - i  ahara ifraz ve icra olmmak ve 
mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
temessük-i mezkı1re tahşiye oldukdan sonra ber 
ınıleeb-i nizarn zahr temessük ba tahrir defteraya 
kayd olmmak üzre temessük-i mezkCırun taraf-ı 
çakeriye irsaliyçün vakf-ı mezkı1r tarafına işbu i lm ü 
haber i ' ta-yı acizanem takdim olındı. 

Fi 4 Rebi 'u ' l -evvel sene [ 1 2]99 1 [24 Ocak 1 882] 

12-1/64a!l Sultan Il. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Ağa cami yakınında Beyoğlu Cadde-i Kebir'de 
bulunan haneye bağlı yarım masura suyun muta
sarnfına temessük verilmesine dair. 

[Başlangıcı kesik] 
Sultiin Mahmud Han-ı Sani (kesik) nısf masura ma-i 
lezize mutasarnfe olan tebe 'a- i  Devlet-i aliyye'den 
ve Latin milletinden tüccar Lozando zevcesi Karme
le bint-i Vetcanco nam hatı1n ber veeh-i muharrer 
mutasarrıfe olduğı ma-i leziz-i mezkCırı milleti 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
ilm ü haber mCıcebince mecra-yı kadimi olan Ağa 
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cami '-i  şerlfi kurbında bir kıt 'a muhterik arsa'dan 
bi' l-ihrac Beğoğlında Cadde-i keblr'de kain üç yüz 
yetmiş ve üç yüz yetmiş iki numara ile murakkam 
hanesine nakl ve icra ideceğinden ol vechile ma-i 
lezlz-i mezkGr defter-i vakf-ı şerlfde kaydı balasıyla 
temessük-i mezkGre tahşiye olındukdan sonra 
nezaret-i acizide olan kaydına dahi şerh v irülmek 
üzre temessük-i mezkGrun taraf-ı çakerlye irsaliyçün 
vakf-ı müşarun ileyh canibinden işbu inha-yı 
acizanem i ' ta kı lındı . 

Fı 5 Rebl'u ' l-ahire sene [ 1 2]93 1 [29 Nisan 1 876] 

12-1164a/2 Sultan I. Mahmut Han vakfı 'na bağlı 
Valide Saliha Sultan Bendi suyundan Kuruçeş
me 'de bulunan sahilhaneye bağlı yarım masura 
suyun satıldığına ve buna uygun kayıtların tutul
masına dair. 

MerbGtan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Hüdavendigar Gaz! Sultan Mahmud 
Han-ı Evvel tabe serahu hazretleri 'nün evkaf-ı şerif
leri mülhakatından vakf-ı hazret-i müşarun i leyhün 
valide-i macideleri cennet-mekan Valide Saliha 
Sultan tabe seraha hazretleri 'nün ihyasına muvaffak 
oldukları bend-i keblrinden nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan devletlü Hasan Rıza Paşa hazretleri 
Kurıçeşme'de doksan beş numara i le murakkam olup 
bundan akdem bey ' ü fürGht itmiş olduğı sahilhane
ye cari nısf masura ma-i lezlzün senedi hln-i fera
ğında bedeli meyanında göri lemeyerek Icabı icra 
idilememiş ve halbuki ma-i mezkGr dahi zikr olman 
sahilhane'nün sa'adetlü Ahmed Tevfik Beğ ve mah
dGmı (kesik) ferağ idülmüş olduğından mezkGr 
sahilhftnenün mutasamfları bulınan Mazlum Paşa 
müşarun ileyh hazretleri tarafından (kesik) Efendi'ler 
narnma olarak su bendinün tesviye-i iktizası (kesik) 
müşarun i leyh hazretleri'nün ferağ u kasr-ı yedie
rinden mı1ma ileyhima Ahmed Tevfik Beğ ve Mah
dı1h Beğefendi'lerün defter-i vakf-ı şerlfde uhdele
rine kayd ila ahirihl. 

Fı 14 R sene [ 1 2]93 1 [8 Mayıs 1 876] 

12-1/64a/3 Hacı Halil efendi Vakfı suyundan Eyüp 
Şah Sultan mahallesi Yalı sokağındaki sahilhaneye 
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bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, bir kısmının 
satıldiığına dair. 

MerbıUtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer matbah-ı amire emini Hacı Halil 
Efendi vakfı ma-i leziz[inden] EyyGb'da Şah Sultan 
mahal lesinde Yalı zakağında altı numara ile murak
kam sahi lhane derı1nına cari [nısf] masura ma-i lezi
ze mutasamf olan el-Hacc Mustafa Rıf'at Efendi 
ibn-i Hüseyin fevt olup ma-i leziz-i mezkGr kebir 
mahdfimları Tersane-i amire ketebesinden Ali Beğ 
ve Yahya kul ağalandan Hüseyin Hüsni Beğ ile 
sag1re kerimesi Vasfiye Hanım ba'de' l-intikiil eviad
ı muma ileyhimden Ali Beğ intikiilen mutasarrıf 
olduf�ı sülüs hissesini rızasıyla Senedat idaresi'nden 
bi ' l-vürı1d nezd-i acizide mahfGz olan müzekkire 
mfice:bince hissedar ve karındaşı mGma ileyh Hüse
yin Hüsni Beğ'e kat ' iyyen fera[ğ u kasr-ı yed] itmeğ
le ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkGr üç 
hisse i ' tibarıyla iki hissesi m uma ileyh Hüseyin 
Hüsni Beğ'e ferağ ve intikiilen ve bir hissesi dahi 
ınılma i leyhima Vasfiye Hanım'un intikiilen uhdesi
ne kayd ve ber mficeb-i nizam-ı müstahsene taraf-ı 
çake:riden zah:r-ı temessük ba tahrir defteraya kayd 
olınrnak üzre temessük-i mezkı1run taraf-ı çakeriye 
irsaliyçün vakf-ı mezkGr tarafına işbu ilm ü haber 
i ' ta kılındı . 

Fi 1 9  Rebi 'u ' l-ahir sene [ 1 2]93 1 [ 1 3  Mayıs 1 876] 
ve 

Fi 1 Mayıs sene [ 1 2] 92 1 [ 1 3  Mayıs 1 876] 

12-1164b/1 Arslan Ağa Vakfı suyundan Üsküdar 
Cemaleddin Paşa sokağındaki haneye bağlı bir ma
sura suya mutasarrıf olan şahsın, suyunun yarım 
masurasını Büyükyokuş başındaki haney bağlan
mak üzere satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kı lınan temes
sükde muharrer merhum Arslan Ağa vakfından 
medine-i Üsküdar'da Cemaleddin Paşa zakağında 
vakı ' on iki numara ile murakkam bir bab haneye 
cari bir masura ma-i lezize mutasamf olan Hacı 
Hahd Paşa halilesi Hüsnihal Kadın bint-i Abdullah 
ber veeh-i muharrer mutasarrıfa olduğı bir masura 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

ma-i leziz-i mezkı1run nısf masurası mahall-i kadi
mine kema kan cereyan itmek üzre uhdesinde bi ' l 
ibka ma'ada nısf masurasını temessük-i mezkı1rdan 
bi ' l-ifraz mahall-i mezkı1r (silik) büyük yokuş 
başında kain yedi numara ile murakkam haneye 
cereyan itmek üzre mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haber mı1cebince 
tarafından Atık Valide Sultan ser bölüği Hacı Ah
med Ağa bin Mustafa ve Hacı Arif Ağa ibn-i Hü
seyin şehadetleriyle ferağa vekili el-Hacc All Efendi 
ibn-i Abdullah bi ' l- vekale ınılma i leyhima Hüsnihal 
Kadın'un mahdı1mı All Rıza Beğ ibn-i Hacı Halid 
Paşa'ya kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz -i mezkı1r ınılma i leyh 
All Rıza Beğ'ün defter-i vakf-ı şerifde uhdesine 
kayd ila ahirihl. 

Fı 4 Ca sene [ 1 2]93 1 [27 Mayıs 1 876] 

12-1/64b/2 Hoca Ayşe Hanım Vakfı 'ndan Nuri 
Dede mahallesi Topkapı caddesindeki menzil ve 
bahçeye bağlı yanm masura suya mutasarnf olan 
şahsın suyunu, aynı yere bağlı olmak üzere menzil
le birlikte satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Nuri Dede ve Şatır All Ağa vakfla
rıyla mahlı1t Nuri Dede mahallesinde Topkapu cad
desinde yüz altmış altı numara ile murakkam bir bab 
menzil ve bağçe derı1nına cari Hace A.yişe Hanım 
vakfından bir kıt ' a  temessükle nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıfe olan Fatıma Sa 'adet Hanım ibnet-i 
Abdullah mutasarrıf olduğı ma 'a bağçe derı1nına cari 
menzil-i mezkı1r i le beraber rühnasıyla Senedat ida
resi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan memhı1r müzekkire mı1cebince Beğoğlı muta
sarrıfı sabık sa 'adetlü Mehmed Abdurrefi' Efendi 
ibn-i Mustafa Efendi'ye 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 muma i leyh Mehmed 
Abdurrefi' Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 8  Ca sene [ 12]93 1 [ 1 0  Haziran 1 876] 
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12-l/64b/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Boğaziçi'nde Bebek caddesinde bulunan sahilha
neye bağlı birbuçu masura suyun yan hissesine 
mutasarnf şahsın suyunu menzil hissesiyle birlikte 
sattığı.rıa dair. 

MerbD tan takdim-i pişgah-ı samlleri kılınan üç kıra 
temessükde muharrer evkaf-ı müte 'addide-i ma ' IG
me ile mahlG.t Boğaziçi'nde Bebek nam mahallde ve 
caddesinde kain mukaddema doksan yedi el-yevm 
yüz bir numara ile murakkam ma 'a müştemilat bir 
bab sfihilhane derG.nına cari Mihrişah Valide Sultan 
tabe seraha hazretleri 'nün vakfından bir buçuk 
masura ma-i lezizün nısf hisselerine mutasarrıf 
mecal is-i aliyyeye me' mG.r übbehetlü devletlü Yusuf 
Kamil Paşa hazretleri ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
oldukları ma'a müştemilat nısf hisse münasafeten 
uhdelerinde olup müşarun ileyh Kamil Paşa hazret
leri ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldukları nısf 
hissesi derG.nına cari sahilhane hissesiyle beraber 
taraf-ı alllerinden tevkll buyurılan kapu kethudası 
se 'adetlü Ahmed Rüşdi Efendi ibn-i es-Seyyld Halil 
Efendi Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfG.z olan mernhG.r müzekkire mG.cebince 
bi' 1- vekale müşarun i leyh hazretleri 'nün hallle-i 
muhteremeleri ve nısf-ı aharına mutasarrıf müşarun 
ileyhima Zeyneb Hanım Efendi hazretleri 'ne kat 'iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf 
hisse ma-i mezkG.r mecra-yı kadimi olan sahilhane-i 
mezkilre kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde müşarun ileyhima Zeyneb Hanım Efendi 
hazreı:leri'nün uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 9  C sene [ 1 2] 93 1 [ 1  1 Temmuz 1 876] 

12-l/64b/4 Sultan Il. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Boğaziçi Bebek caddesindeki sahilhaneye bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyu ile 
ilgili işlemlerde vekil tayinine dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samlleri kılınan 
teme�.sükde muharrer evkaf-ı müte 'addide-i ma ' lQ
me ile mah!Qt Boğaziçi'nde Bebek nam mahallde ve 
caddesinde kain mukaddema doksan yedi el-yevm 
yüz bir numara i le murakkam ma'a müştemilat bir 
bab sahilhane derG.nına cari cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Sanı tabe serahu hazretleri vakfından 
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nısf masura ma-i lezıze mutasarnf olan Meclis-i 
aliyye me' mun übbehetlü ve devletlü Yusuf Kamil 
Paşa hazretleri ber veeh-i muharrer mutasarnf 
olduklan ma-i mezkur hissesini vürudına taraf-ı 
çaker1den tevkll buyurılan kapukethudası .  

Fı 1 9  C sene [ 1 2]93 1 [ 1  1 Temmuz 1 876] 

12-1164b/5 Sultan Il. Ahmet Han vakfı suyundan 
Boğaziçi Bebek caddesindeki sahilhaneye bağlı bir 
masura suyun yarı hissesine mutasarrif olan şah
sın su ile ilgili işlerde vekil tayinine dair. 

Merbutan takdim-i pışgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer evkaf-ı müte 'addide-i ma' IGme ile 
Boğaziçi'nde Bebek nam mahallde ve caddesinde 
kain mukaddema doksan yedi el-yevm yüz bir nu
mara ile murakkam ma 'a müştemilat bir bab 
sahilhane derunına cari cennet-mekan Sultan Ahmed 
Han-ı Salis tabe serahu hazretleri vakfından bir 
masura ma-i lezizün nısf hissesine mutasarrıf olan 
Meclis-i aliyye me' murı übbehetlü ve devletlü Yu
suf Kamil Paşa hazretleri ber veeh-i muharrer muta
sarrıf oldukları nısf hisse ma-i mezkGrı taraflarına 
acizıden tevkll buyurılan kapukethudası . 

Fı 1 9  C sene [ 1 2]93 1 [ l l Temmuz 1 876] 

12-1164b/6 Yusuf efendi Vakfı 'ndan ikibuçuk 
masura yarım çuvaldız ve Kırkçeşme suyundan 
yarım masura suya mutasarrif olan şahsın suyu
nun bir kısmını satlığına dair. 

Merbutan takdım-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer kethuda-yı sadr-ı ali-i esbak mer
hum el-Hacc Yusuf Efendi vakfından iki buçuk 
masura ve yarım çuvaldız Kırkçeşme ta 'bır olınur 
ma-i lezızün nısf hissesine mutasarrıf olan mecalis-i 
aliye me' mur übbehetlü devletlü Yusuf Kamil Paşa 
hazretleri ber veeh-i muharrer mutasarrıf olduklan 
ma-i mezkurda olan nısf hissesini taraflarına acizı
den tevkil buyurılan kapu kethudası sa 'adetlü Ah
med Rüşdi Efendi ibn-i es-Seyyıd Halil Efendi bi ' l
vekale muşaı·un ileyh hazretleri 'nün halile-i 
muhteremeleri ve nısf-ı aharınun mutasarnfesi is
metlü Zeyneb Hanım Efendi hazretleri'ne kat ' iyyen 
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ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile (kesik) ma-i 
leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan mahmiyye-i 
İstanbul'da Temurkapu'da Daye HatGn mahallesinde 
kema kan (kesik) defter-i vakf-ı şerifde müşarun 
ileyha Zeyneb Hanım Efendi hazretleri 'nün uhde
lerine kayd ila ahirihi. 

Fi (kesik) sene [ 12]93 

12-1165a/1 İshak Ağa Vakfı Çeşmesi fazlasından 
Tarabya 'da Tarabya sokağındaki sahilhaneye bağlı 
olan yanm masura suyun aynı yere bağlı olmak 
üzere satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer İshak Ağa vakfından Tarabya'da 
Tabya Borı (?) nam mahallde kain çeşmesi fazlasın
dan nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Sarraf 
Yakoıni zevcesi Marya bint-i Françesko ber veeh-i 
muhaıTer mutasarrıfe olduğı ma-i leziz-i mezkGrı 
tarafından kütükhane hadernesinden Komidas veled
i Ohannes ve tahsildar Bekoz veled-i Artin 
ihbarlarıyla ferağa vekili olan Minas oğlı Artin 
veled-·i Bekoz bi ' l-vekale rızasıyla tahrir-i emlak 
dairesinden varid olan bir kıt 'a  ruhsat tezkiresiyle 
Fransa sefareti ve milleti canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü haberler mucebince 
mum�i ileyhima (silik) kerimesi ve Fransa devlet-i 
tebe 'asından Nuşervil zevcesi Heme bint-i 
Yakomi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı 
kadirrıi olan Tarabya'da Tarabya zakağında iki 
numara ile murakkam sahilhane'ye kema kan cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mezbGre Heme 
Hatarı'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 20 C sene [ 1 2]93 1 [ 1 2  Temmuz 1 876] 

12-l/65a/2 Abbas Ağa Vakfı suyundan Çobançavuş 
mahallesi Havuz/u Hamam sokağındaki hamama 
bağlı iki masura suya mutasarnf olan şahsın su
yunu aynı yere bağlı olmak üzere hamamla birlikte 
satlığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Darü' s-sa'ade ağası esbak merhum 
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Abbas Ağa vakfı ma-i lezizinden Çoban Çavuş ma
hallesinde Havzlı harnınarn zakağında on yedi 
numara i le murakkam Havzlı harnınarn dimeğle arif 
vakf-ı ahar musakkafatından harnınarn derunına cari 
iki masura ma-i lezize mutasarrıf olan Meclis-i 
aliye'ye me' mur übbehetlü devletlü Yusuf Kamil Pa
şa hazretleri taraflarından vekilharc All Hilmi Efendi 
ibn-i All ve kahvecibaşı Mürteza Ağa ibn-i Hasan 
şehadetleriyle ferağa vekilieri kapu kethudası 
sa'adetlü es-Seyyid Ahmed Rüşdi Efendi ibn-i es
Seyyid Halil Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfüz olan mernhur müzekkire 
mucebince ma-i mezkurı derunına cari harnınarn ile 
beraber müşarun ileyh hazretleri 'nün halile-i muhte
remeleri ismetlü Zeyneb Hanım Efendi hazretleri 'ne 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile iki 
masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan 
harnmam-ı mezkure kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde müşarun i leyhima Zeyneb Ha
nım Efendi hazretleri 'nün uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 23 C sene [ 1 2]93 1 [ 1 5  Temmuz 1 876] 

12-1/65a/3 Abbas Ağa Vakfı suyundan Hacı Küçük 
mahallesi Sultan Hamarnı caddesindeki hamama 
bağlı iki masura suya mutasarrif olan şahsın su
yunu, aynı yere bağlı olmak üzere hamamla birlik
te sattığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pi'şgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Darü ' s-sa'ade ağası esbak merhum 
Abbas Ağa vakfı ma-i lezizinden Hacı Küçük 
mahallesinde Sultan harnmaını caddesinde yetmiş 
dört numara ile murakkam evkaf-ı saire musakkafa
tından Sultan harnmaını dimeğle arif bir bab harn
ınam derunına cari iki masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Meclis-i aliye'ye me' mur übbehetlü devletlü 
Yusuf Kamil Paşa hazretleri taraflarından vekilharc 
All Hilm1 Ağa ibn-i All ve kahvecibaşı Mürteza Ağa 
ibn-i Hasan şehadetleriyle ferağa vekilieri kapu ket
hudası sa'adetlü es-Seyy1d Ahmed Rüşd1 Efendi ibn
i es-Seyyid Halll Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i aciz1de mahfı1z olan mernhur müzekkire 
mucebince ma-i mezkurı derunına cari hammarn-ı 
mezkur ile beraber müşarun ileyh hazretleri'nün 
halile-i muhteremeleri ismetlü Zeyneb Hanım Efendi 
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hazretleri'ne kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
ol vechile iki masura ma-i leziz-i mezkGr mecra-yı 
kadimi olan harnmam-ı mezkGre kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyhima 
Zeyneb Hanım Efendi hazretleri 'nün uhdelerine kayd 
ila ahirihi. 

Fi 23 C sene [ 1 2]93 1 [ 1 5  Temmuz 1 876] 

12-1165a/4 Ebubekir Paşa Vakfı suyundan Arasa
ray Çakır ağa mahallesi Sarraç Paşa caddesindeki 
arsaya bağlı bir masura suyun yarım masurasına 
mutasarrıf olan şahsın suyunu satlığına dair. 

MerbGtan takdim-i  pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer ei-Hacc Ebubekir Paşa vakfından 
Aksaray'da Çakır Ağa mahallesinde Serrac Paşa 
caddesinde otuz numara ile murakkam bir kıt 'a arsa 
derGnına cari bir masura ma-i lezizün nıfs masura
sına mutasarrıf olan Darü' ş-şGra azasından sa'adetlü 
Hurşid Paşa hazretleri tarafından varid olup nezd-i 
asaker- i şahane ser yaverlerinden binbaşı rif'atlü 
Edhem Beğ (kesik) kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mez
kGr arsa-i mezkGrun mahallinün hin-i inşasında cere
yan itmek üzre mGma i leyh Edhem Beğefendi 'nün 
uhdesirıe kayd ila ahirihi. 

Fi 23 C sene [ 1 2]93 1 [ 1 5  Temmuz 1 876] 

12-1165bll Ali Bey Vakfı, Sultan Ahmet Vakfı ve 
Halkalı suyundan Büyük Ayasofya yakınında 
Firuz A.ğa mahallesi Çatalçeşme caddesindeki ko
nağa bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mi
rasçı bırakmaksızın vefat eden mirasçının hisse
sinin vakfa iadesine, diğer mirasçıZara ait hissenin 
satılmasına dair. 

Tersane-i amire nazırı el-Hacc Ali Beğ vakfından ve 
Sultan Ahmed ve Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifine 
cari Halkalı ma-i lezizinden Ayasafya-i kebir 
kurbında FirGz Ağa mahallesinde Çatalçeşme (?) 
caddesinde on üç numara ile murakkam vakf-ı mez
bGr i le evkaf-ı saire musakkafatından bir bab konak 
derGnına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
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Kudretullah Beğ ibn-i Hamdullah fevt olup kebire 
kerimeleri Atıyye ve Habibe Hanmlar ve mürahaka 
kerimesi Behiyye Hanım ve sagir mahdumı 
Hamdullah ve sagire kerimeleri Fatıma Hanım ve 
sagir oğlı Arif Efendi'lere ba 'de' I-intikal kable ' t
tahrir sagir-i merklım Arif Efendi bila veled fevt 
olup altı hisse i ' tibarıyla bir hissesi mahl"Ul ve canib
i vakfa aid ve raci ' olup derdest tesviye bulınmış ve 
ma' ada beş nefer ev la dı merklımunun uhdelerine 
ba'de' l-intikal sagıran-ı mezburandan Behiyye 
Hanım ve Hamdullah Beğ'ün vasi '-i mensubesi İrfan 
Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed ve Fatıma Hanım'un 
vasıyyesi validesi Sare Hanım bint-i Abdullah ba 
hüccet-i şer' iyye bi ' l- vesaye ve Habibe Hanım 
hissesi bi' z-zatiha ve Atıyye Hanım tarafından Şeh
remaneti 'nde evzan me' m un Hüseyin Harndi Beğ 
ibn-i Hasan Efendi mahalle-i mezbur imaını İbrahim 
Efendi bin Abdullah şehadetleriyle ferağa veklli 
hariciye mektilbi kalemi hulefasından Ahmed Sürey
ya Beğ ibn-i Ahmed bi ' l-vekale nzalarıyla Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz 
olan memhur müzekkire mucebince ma-i mezkurı 
konak ile beraber iffetlü Ayişe Sıddika Hanım bint-i 
el-merhum Ömer 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 muma ileyhima Ayişe 
Sıddika Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fi 25 C sene [ 1 2]93 1 [ I  7 Temmuz 1 876] 

12-1/65b/2 Haremeyi Şerifeyn Vakfı 'ndan bir ma
sura suya mutasarnf olan şahsın vefatıyla suyun 
mirasçıZara intikaline, mirasçılardan birinin yarım 
masura hissesini diğer mirasçıya sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer Haremeyn vakf-ı şerifinden bir ma
sura ma-i lezize mutasarrıfe olan Hacı Yusuf 
Ağa'nun zevcesi Tayyibe Hanım müteveffaye olup 
ma-i mezkur mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan memhur ilm ü haber mantu
kınca ma-i mezkur sulbi kebir mahdumı Ahmed 
Efendi 'yle kebire kerimesi Habibe Hanım bintiyan-ı 
Hacı Yusufa ba'de' l-intikal kable ' t-tahrir muma 
ileyhimadan mezbure Hüsna Hanım ma-i mezkurda 
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olan yarım masura hissesini bi ' z-zatiha hüsn-i 
rızasıyla hissedar ve karındaşı ınılma i leyh Ahmed 
Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile bir masura ma-i lezlz-i mezkı1r mecra-yı 
kadlmi olan defter-i vakf-ı şerlfde Soğan Ağa 
mahallesinde Tavşantaşı caddesinde on bir numara 
ile murakkam menzile kema kan cereyan itmek üzre 
ınılma ileyh Ahmed Efendi'nun ferağ ve intikalatı 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 8 Receb sene [ 1 2]93 1 [29 Temmuz 1 876] 

12-1/65b/3 ine Bey Vakfı 'ndan ve Kırkçeşme su
yundan Soğan Ağa mahallesi tavşantaşı cadde
sindeki haneye bağlı bir masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer ashab-ı hayratdan ine Beğ nam 
sahibü ' l-hayrun vakfından ve Kırkçeşme ma-ı 
lezlzinden bir masura ma-i lezlze mutasarrıfan olan 
Hacı Yusuf Ağa bin Abdullah ile zevcesi Tayyibe 
Hanım mutasarrıflar iken mezbı1re Tayyibe Hanım 
bu kere müteveffiye olup ma-i mezkı1rda olan yaırm 
masura hissesi mahallesi dinibinden varid olup 
nezd-i acizlde mahfı1z olan bir kıt 'a  ilm ü haber 
mantı1lonca keblr mahdı1mı Ahmed Efendi i le keblre 
kerimesi Hüsna Hanım'a ba'de ' l- intikal kable ' t
tahrlr eviad-ı ınılma i leyhimadan mezbı1re Hüsna 
Hanım yarım masura ma-i mezkı1rda olan hisse-i 
şayi 'asını bi ' z-zatiha ve merklım Hacı Yusuf Ağa 
dahi yarım masura hissesini bi ' z-zat hüsn-i nza
larıyla ınılma ileyh Ahmed Efendi'ye ferağ u kasr-ı 
yed i tmeleriyle ol vechile ma-i lezlz-i mezkı1r 
mecra--yı kadlmi olan Soğan Ağa mahallesinde 
Tavşantaşı caddesinde on bir numara ile murakkam 
haneye kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerlfde ınılma ileyh Ahmed Efendi'nün ferağ ve 
intikalen uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 8 Receb sene [ 1 2]93 1 [29 Temmuz 1 876] 

12-1165b/4 Sultan I. Ahmet suyundan Üçler mahal
lesi Peykhane caddesindeki konağa bağlı yarım 
masura suyun bir çuvaldızına mutasarrıf olan şah-
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sın suyunu, aynı yere bağlı kalmak şartıyla kendi 
rızasıyla satlığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Sultan Ahmed Han-ı Evvel vakfın
dan Üçler mahallesinde Peykhane caddesinde otuz 
sekiz nurnarada murakkam bir bab konak derGnına 
cari nısf masura ma-i lezizün bir çuvaldızına 
mutasarrıf olan Bab-ı ser askeri veznedarbaşısı el
Hacc Hasan Ağa ibn-i Osman tarafından mahkeme-i 
teftiş ketebesinden el-Hacc Hüsni Efendi ibn-i 
Osman ve tebe 'adan Mehmed Ağa ibn-i İsma'il 
şehactetleriyle vekili Üsküdar'da Kapudan paşa 
imaını İsma'il Hakkı Efendi bin Mehmed bi ' l
vekale rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfGz olan memhGr müzekkire 
mGcebince kurnalıkdan muhrec Emin Beğ ibn-i 
Ali'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkGr mahall-i  ahara ifraz 
ve icra olınmamak ve mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma 
i leyh Emin Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 2 Eylül sene [ 1 2] 92 1 [ 14 Eylül 1 876] 

12-1166all Safiye Hanım Vakfı suyundan Üsküdar 
Pazarbaşı (?) mahallesi Bağlarbaşı caddesinde bu
lunan menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından aynı yere bağlanmak üzere 
menzille birlikte satıldığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Hace Safiye Hanım vakfı ma-i lezi
zinden Üsküdar'da Pariabaşı (?) mahallesinde Bağ
larbaşı caddesinde yetmiş üç numara ile murakkam 
evkaf-ı saire musakkafatından bir bab menzil deru
nma cari nısf masura ma-i lezizün nısfına mutasarrıf 
olan Rıf'at Beğ ibn-i Ahmed fevt olup ma-i mezkGr 
kebir mahdGmları Ahmed ve Cemil Beğ'ler ile sagire 
kerimesi Fatıma ve sagir oğlı Halil Beğ'e ba'de ' l
intikal sıgar-ı mezbGrGndan Fatıma Hanım'un ba 
hüccet-i şer ' iyye vasisi biraderi mGma ileyh Ahmed 
Beğ bi ' l- vesaye Ahmed Sami Beğ ibn-i Mehmed'e 
ba'de ' l-ferağ olduğı der akab ve mezbGr Halil 
Beğ'ün validesi ve vasisi Nedime Hanım bint-i Halil 
tarafından vekil-i şer'isi mGma i leyh Ahmed Sami 

79 

12-l/65b/4 

12-1/66a/l 



80 

12-1166a/2 

VAKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

Beğ bi ' l- vekiHe ve kebir Cemil Beğ hissesini bi ' l
asale ma-i rnezkı1rı menzil-i rnezkı1rda olan hisse
lerini nzalarıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan memhı1r bir kıt 'a  
müzekkire mucebince hissedar ve karındaşları mı1ma 
ileyh Ahmed Beğ'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek ve mahall-i ahara 
(kesik) ve icra olmmak üzre defter-i vakf-ı şerifde 
ınılma i leyh Ahmed Beğ'ün ferağ ve intikalen 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 29 Receb sene [ 1 2]93 1 [ 1 9  Ağustos 1 876] 

12-1!66a/2 Yorgani Mahmut Ağa Vakfı suyundan 
Katip Muslihiddin mahallesi Cami sokağındaki 
bahçeye bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mi
rasçı bırakmaksızın vefat eden mirasçının hisse
sinin vakfa iadesine dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Y organi Mahmud Ağa vakfından 
Kati b Muslihiddin mahallesinde Cami ' -i şerif zaka
ğında on dokuz numaralı bağçeye cari vakf-ı mez
kı1rdan nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Cemile Hanım bint-i Abdullah müteveffiye olup 
Sened�lt idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan memhı1r müzekkire mı1cebince ma-i 
mezkı1r mahdı1mları hazine-i hassa idare mecl isi 
re ' isi sa'adetlü Hafız Mehmed Sa 'id Efendi hazret
leri ile Edhem Efendi'ye ba 'de' l-intikal kable' t-tahrir 
müşarun ileyhimadan Edhem Efendi bila veled fevt 
olup ma-i mezkı1rda olan hissesi mahlı11 ve canib-i 
vakfa aid ve raci ' olarak derdest tesviye bulınmış 
olduğmdan ol vechile nısf ma-i leziz-i mezkı1r mı1ma 
i leyh Hafız Mehmed Sa 'Id Efendi hazretleri 'n ün 
defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd olarak mecra
yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre temessük
i mezkı1ra tahşiyesiyçün ve nısf-ı mezkı1r canibine 
işbu inha-yı acizanem inha kılındı . 

Fı 27 Şa'ban sene [ 1 2]93 1 [ 1 6  Eylül 1 876] 

12-1/66a/3 Kırkçeşme suyundan Eyüp 'te İslam Bey 
mahallesindeki haneye bağlı iki çuvaldız suya 
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mutasarrıf olan şahsın ölümüyle suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafından Köyiçi 'nde Kilise 
sokağında bulunan yere bağlanmak üzere satıldığı
na dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretleri 'nün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeş
me ta'bir alınur ma-i lezlzlerinden ana tarikıne mül
hak katmalardan iki  çuvaldız ma-i lezlze mutasarrıf 
olan Şahin oğlı Kuyumcı Mardiros veled-i Simon 
fevt olup milletleri canibinden varid olup nezd-i aci
zide mahfı1z olan memhur ilm ü haber mantukınca 
on nefer keblr ve keblre eviadları Kuyumcı Heci 
Magırdıc ve Heci Agob ve Çukacı Canik ve Manok 
ve Kuyumcı Estepan ve bila san 'at Osya ve Çukacı 
Mifruyan Mugırdıc zevcesi Popol ve Nişanyan 
müteveffa Takur zevcesi Mikrohi ve Uskanyan Fesci 
Artin zevcesi Efdil ve müteveffa Kuyumcı Agob 
zevcesi Osrik'e ba'de' l-intikal kable' t-tahr!r eviadı 
merklımundan merklım Heci Agob dahi fevt olup 
dört nefer keblr ve keblre eviadları Kuyumcı Mar
diros ve Kuyumcı Nişan Tokadlıyan zevcesi Eranik 
ve Malifo (kesik) tüccarı Gazar ve Siyan Sahak 
zevcesi Vasiluhi'ye ba'de'l-intikal kable' t-tahr!r on 
dört nefer eviad-ı merklımun taraflarından fesci 
Artin veled-i Uskan ve kuyumcı Misak veled-i 
Loren ihbarlarıyla ferağa vekllleri olan Nişahin oğlı 
Kuyumcı Magırdıc veled-i Mardiros bi ' ! - vekale 
rızasıyla tebe 'a-i  devlet-i aliyyeden ve Ermeni mille
tinden Felboz Efendi veled-i Canik'e kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmiş iselerde ancak derunı temessük 
natık olduğı üzre ma-i lezlzün merhum Hasan 
Tahsin Efendi'nün ta ' ınir ve tethlr eyledüği 
katmalardan olup Timurzade Mehmed Çelebi'nün 
Bağçe dere kurbında merhum Valide Sultan havzı 
deresinde beş aded baca hafr ve tahte' l-arz !ağın ve 
kanavat ile cem' ü hasıl itdürdiği bir masura ma-i 
lezizden müfrez Bağçe karyesinde vakı ' Mihrişah 
Valide Sultan bendi suyından nısf masura ma-i 
lezizün el-yevm Tophane-i amire canibine cari ma-i 
lezlzün ana tarlkıne cereyan itmekde olduğından 
usul ve emsaline tevfikan ma-i mezkurun karşu 
tarafına nakl lazım gelmeğle bu suretde ma-i mezkur 
Eyyub'de İslam Beğ mahallesinde (silik) iki numara 
ile murakkam haneden bi ' l- ihrac (kesik) köy içinde 
Kilise zakağında iki (silik) . . .  

8 1  
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12-1/66b/1 Sultan Bayezid Han Vakfı suyundan 
Sultan Mehmet civarında Kırkçeşme yakınında 
Ferhat Ağa mahallesinde bulunan konağa bağlı 
yarım masura suya mutasarrif olan şahsın suyunu, 
Sultan Selim yakınında Cebecibaşı mahallesinde 
bulunan haneye bağlanmak üzere sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Bayezid Han tabe serahu hazretleri 
vakfından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
sabık ebniye-i ali müdiri el-Hacc Mehmed Raşid 
Efendi ibn-i el-Hacc Mustafa Efendi tarafından 
tebe 'adan el-Hacc Ömer Ağa ibn-i Mehmed ve İbra
him Ağa bin Abdullah şehadetleriyle ferağa vekili 
efendi--i ınılma ileyhimün damadı Cemal Beğ ibn-i 
el-Hacc Ali bi ' l- vekale mahallesi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfGz olan i lm ü haber mantu
kınca Bab-ı ser 'askeri hastahane müdiri Osman Beğ 
ibn-i All Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı 
kadimi olan Sultan Mehmed civarında Kırkçeşme 
kurbında Perhad Ağa mahallesinde kain konak'dan 
bi ' l-ihrac Sultan Selim kurbında Cebecibaşı mahal
lesinde on beş numaralı haneye cereyan itmek üzre 
defter--i vakf-ı şerifde muma i leyh Osman Beğefen
di'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1/66b/2 Derviş Paşa Vakfı suyundan Eyüp 'te 
Abdülvedud mahallesi Yakı sokağındaki sahilhane
ye ba�flı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sattığına ve bu 
konuda vakif defterine kayıt yapılmasına dair. 

Cennet-mekan Sultan Osman Han hazretleri 'nün 
cami ' ·-i şerifi müstegallatından Hazret-i Ebu Eyyub-i 
Ensar!l radıyallahu anhü' l-bari mahallatından Abdül
vedud nam-ı diğer Hadice Sultan mahallesinde Yalı 
zakağında beş numara ile murakkam üç kıt 'a  temes
sükle bir bab sahilhane ve sahilhane-i mezkı1r deru
nma cari sadr-ı izam esbak merhum Derviş Paşa 
vakfından merbut temessükde muharrer nısf masura 
ma-i lezize Halim Efendizade Ata Beğ mutasarrıf 
iken bundan akdem mahal lesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfGz olan ilm ü haber mucebince 
kapucılar kethudası izzetlü Şükri Beğefendi'ye 
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kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek sahilhane-i 
mezkurun senedi buyurılmuş isede ma-i mezkurun 
temessüki mefruğ muma ileyh yedinde olduğı ve 
henüz suyı cereyan eyledüği halde sehven buyurıl
mayarak elan sahib-i evveli sa 'adetlü Bican Paşa 
hazretleri 'nün uhdesinde kalmış ve mu'ahharan mu
ma ileyh Şükri Beğ dahi vefat i düp ma-i mezkur üç 
nefer eviadları ref'etlü Mahmud Harndi Beğ ve 
Fatıma Gül ve Emine Rabi 'a  Hanımlar'a ba 'de' l 
intikal kable' t-tahrir muma i leyh Harndi Beğ muta
sarnf olduğı hisse-i şayi 'asını sahilhane-i mezkur 
hissesiyle beraber hüsn-i rızasıyla hissedar ve 
hemşireleri muma ileyhima Fatıma Gül ve Emine 
Rabi 'a Hanımlar'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimi kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde muma ileyhima Fatıma Gül ve Emine Rabi 'a 
Hanımlarun uhdelerine kayd i la ahirihi. 

Fi 17 Zi' l -hicce sene [ 12]89 1 [ 1 5  Şubat 1 873] 

12-1/67all Sultan Abdülhamit Han Vakfı suyun
dan yarım masura suya mutasarrıf olan şahısların 
sularını saltıkiarına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri 'nün evka
fından nısf masura ma-i lezize mutasarnfan olan 
Raşid Efendi ibn-i Abdullah ve halilesi Emine Ha
nım ibnet-i Abdullah'dan muma ileyh Raşid Efendi 
nısf masura ma-i mezkurda olan hissesini bi ' l-asale 
ve muma ileyha Emine Hanım tarafından dahi 
Mirgün sakinlerinden Ali Ağa ibn-i Süleyman ve 
İbrahim Ağa ibn-i Mustafa şehadetleriyle nısf his
sesini ferağa vekili Reşid Paşa merhumun haftan 
ağası Hurşid Efendi bi ' l -vekale senedat müdirliği 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
memhur müzekkire mucebince ma-i mezkurı cari 
o lduğı bir bab sahilhane ile beraber Hidiv-i Mısır 
fehametlü devletlü İsma 'il Paşa hazretleri 'ne kat 'ıy
yen 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 müşa
run il ey h İs ma 'il Paşa hazretleri'nün uhde-i hidivi
lerine kayd ila ahirihi. 
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Fi 25 R. sene [ 1 2] 89 1 [ 1  Temmuz 1 872] ve 

Fi l l  Şubat sene [ ı 2]88  1 [23 Şubat ı 873] 

12-1/67a/2 Sultan II. Mahmut Han Vakfı suyun
dan yarım masura suya mutasarrıf olan şahısların 
sularını saltıkiarına dair. 

Merbütan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı tabe serahu 
hazretleri 'nün evkafından nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıfiin olan Raşid Efendi ibn-i Abdullah ve 
halllesi Emine Hanım ibnet-i Abdullah'dan muma 
ileyh Raşid Efendi nısf masura ma-i mezkGrda olan 
h issesini bi ' l-asale ve mGma i leyha Emine Hanım 
tarafından dahi Mirgün sakinlerinden Ali Ağa ibn-i 
Süleyman ve İbrahim Ağa ibn-i Mustafa şehadet
leriyle nısf hissesini ferağa vekll i Reşld Paşa 
merhümun haftan ağası Hurşld Efendi bi ' l-vekale 
sened;at müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizlde mahfı1z olan memhGr müzekkire mucebince 
ma-i mezkGrı cari olduğı bir bab sahilhane ile 
beraber Hidiv-i Mısır fehametlü devletlü İsma 'll 
Paşa hazretleri 'ne kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itme
leriyle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkGr 
mecr2l-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerlfde müşarun il ey h İsma 'll Paşa 
hazretleri'nün uhde-i hidlvllerine kayd ila ahirihi. 

Fi 25 R. sene [ 1 2]89 1 [ 1  Temmuz ı 872] ve 

Fi ı ı Şubat sene [ ı 2]88  1 [23 Şubat ı 873]  

12-1/67bll Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Yeniköy Köybaşı caddesindeki sahilhaneye bağlı 
birbuçuk masura suya mutasarrif olan şahsın su
yunun bir masurasını Beyoğlu Cadde-i Kebir'de 
bulunan hanesine naklettiğine dair. 

MerbGtan takdim-i plşgah-ı samlleri kılınan iki kıt 'a  
temessük natık olduğı üzre merhGme Mihrişah 
Viiiide Sultan hazretleri evkafından bir buçuk masu
ra m�i-i lezize mutasarrıf olan atGfetlü Hristaki Zoğ
rafos Efendi hazretleri tarafından varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan bir kıt 'a  tezkire mucebince bir 
buçuk masura ma-i mezkGrun nısf masurasını 
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mecdi-yı kadimi olan Yeniköy'de Köybaşı cadde
sinde on dokuz nurnaralu sahilhaneye kema kan ce
reyan itmek üzre bi' t-tevfik ma 'ada bir masurasını 
temessükat-ı mezkGre bi ' l-ifraz Beğoğlı'nda Cadde-i 
kebir' de yüz doksan dört nurnaralu hanesine nakl ve 
icrası husGsı müşarun ileyh hazretleri tarafından 
iltimas olmmakdan naşi ol vechile bir masura ma-i 
leziz-i mezkGrun hane-i mezkGre nakl ve İcrasını 
kaydı balasıyla temessükat-ı mezkGreye tahşiyesiy
çün ber veeh-i muharrer vakf-ı müşarun ileyhima 
tarafına işbu inha-yı acizanem takdim kılındı . 

Fi 1 0  L sene [ 12]93 1 [29 Ekim 1 876] 

12-1/67b/2 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu 
satlığına dair. 

Mihrişah Viiiide Sultan vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Nazeni bint-i (silik) bi zatihii 
rızasıyla tebe 'a-i Devlet-i aliyye'den ve Ermeni 
milletinden Tophanelioğlı Sacik veled-i müteveffa 
Arakil'e kat ' ıyyen ferağı . 

Fi 1 4  L sene [ 1 2]93 1 [2 Kasım 1 876] 

12-1/67b/3 Kırkçeşme suyundan Babıali yakınında 
Aydınzade tekkesi civarında Karaki Hüseyin Çelebi 
caddesindeki arsaya bağlı suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçı/ara intikaline, 
mirasçılar tarafından Laleli yakınında Mesih Paşa 
mahallesi Hamam sokaktaki haneye bağlanmak 
üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretleri Kırkçeşme suyından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan kayıkçılar kethudası Ali Belı
l ivan bin Ali vefat idüp ma-i mezkGr mahallesi cani
binden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü 
haber mGcebince sülbi kebir oğlı Salih Rasim Efendi 
ile sulhiye kebire kerimeleri Hadice ve Adviye ve 
Hayriyye Hanımlar'a ba'de' l-intikal kable ' t-tahrir 
evliid-ı merkılınun dahi intikiilen mutasarrıfGn 
oldukları ma-i mezkGrı bi zatihim hüsn-i nzalarıyla 
Senedat odası kerebesinden Şiikir Efendi ibn-i Mus-
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tafa'ya kat' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan 
Bab-ı ali kurbında Aydınzade tekyesi civarında 
Karaki Hüseyin Çelebi caddesinde elli bir nurnaralu 
arsadan bi '  1-ihrac Laleli kurbında Mesih Paşa 
mahal lesinde Harnınarn zakağında dört numara ile 
murakkam haneye cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde muma ileyh Şakir Efendi 'nün uhdesine kayd 
ila ah irihi. 

Fi ı 7 L sene [ ı 2]93 1 [S Kasım ı 876] 

12-1167b/4 Kırkçeşme suyundan Babıali yakınında 
Aydınzade tekkesi civarında Karaki Hüseyin Çelebi 
caddesindeki arsaya bağlı suya mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mi
rasçıl'ar tarafından Laleli yakınında Mesih Paşa 
mahallesi Hamam sokaktaki haneye bağlanmak 
üzere satıldığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretleri'nün evkaf-ı şerifi Halkalı ma-i lezizinden 
nısf masura ma-i lezizün nısf hissesine mutasarrıfe 
olan Hace Emine Enise Hanım bint-i Mehmed ber 
veeh - i  muharrer mutasarrıfe olduğı ma-i mezkfir 
hissesine cari olduğı konağ-ı mezkfir hissesiyle 
beraber rızasıyla Senedat odası canibinden varid o
lup nezd-i acizide mahffiz olan ilm ü haber 
mficebince diğer nısf hisseye mutasarrıf hafidi es
Seyyid el-Hacc Hasan Tal 'at Beğ ibn-i es-Seyyid 
Mehmed Salim Sabit Efendi 'ye kat ' ıyyen ferftğ u 
kasr- ı yed itmeğle ol vechile nı sf hisse ma-i leziz-i 
mezkfir mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma i leyh es-Seyyid el
Hacc Hasan Ta! 'at Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 30 Teşrin-i evvel sene [ ı  2]92 1 [ ı  ı Kasım ı 876] 

12-1167b/5 Yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu kendi rızasıyla satlığına dair. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan müdenisin-i 
kirflmdan mekremetlü Mehmed Tevfik Efendi ibn-i 
Ali ma-i mezkfirı cari olduğı konak ile beraber b i 'z
zat hüsn-i rızasıyla bahriye ferikan-ı kiramından 
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sa'adetlü Hasan Paşa ile halile-i muhteremeleri 
Rabibe Hanım bint- i  İzzet Efendi ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile (kesik) 

Fi 6 Zi' l-ka 'de sene [ 1 2]93 1 [23 Kasım 1 876] 

12-l/68a/1 Ayasofya Vakfı suyundan yanm masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun miras
çıZara intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere 
bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan Eyyı1b 
mahkemesi siciliatından muhrec derkenarda muhar
rer nısf masura ma-i lezize ber veeh-i mülkiyet 
mutasarrıfe olan Hadice Hanım ibnet-i Mustafa Ağa 
bundan akdem menı1t olup ma-i leziz-i mezkı1r 
sudur-ı izamdan Ceharşenbevizade es-Seyyid Meh
med Sa 'id Efendi'ye ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir 
müşarun il ey h Sa 'id Efendi irtihal-i dar-ı beka m uma 
ileyhanun ınılma i leyh idüp ma-i mezkı1r sulhiye-i 
kebire kerimeleri ( . . .  ) metrı1kesi ( . . .  ) Hanım'a irsen 
münhasıra olup ınılma i leyhimadan mezbı1re Fatıma 
Şükriye Hanım ma-i mezkı1rda olan hissesini hüsn-i 
rızalarıyla olup irae eyledüği cihat kalemi ilm ü 
haberi mı1cebince eniştesi maliye hazine-i celile
sinden icarat i ' tasına ketebesinden rif'atlü Eyyı1b 
Sabri Beğ bin Mehmed İzzet ile bey ' u temlik iderek 
nizarnına tevfikan senedini tesviyesi iltimasında 
bulınmış iselerde ancak su hakkında cari olan nizam
ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkı1run katması 
keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş olduğından 
erbab-ı vuküfdan tahkik derkenar-ı mezkı1r natık 
olduğı üzre asrında hassa Su nazırı el-Hacc Osman 
Ağa Havass-ı refi'a  kazasına tabi ' Cebeci karyesinde 
Sinan Paşa çeşmesi mukabelesinde bayır önünde 
kendi malıyla hafr-abar ve tahte ' l-arz lağm VÜ 
kanavat ile cem ' u tahsil itdürdüği suyını Ayasofya 
kemerine izn-i maküliyle ilhak alınan bir masura 
ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i leziz-i mez
kı1run katması mevcı1d olup suyı dahi Ayasafya-i 
kebir vakfı suyı ana tarikıne cereyan itmekde olduğı 
mezkı1r erbab-ı vuküf haber virmeleriyle bu takdirce 
ma-i mezkı1r mahzı1rdan salim olduğı tebeyyün itmiş 
isede fakat ma-i mezkı1r zikr alınan Ayasafya-i kebir 
suyolı ana tarikıne mülhak katma sularından olmak 
hasebiyle ber ınıleeb-i nizarn ma-i mezkı1run ferağ 
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ve intikalatı vakf-ı müşarun i leyh canibinden ru' yet 
olmak lazım gelmeğle bu suretde nısf masura ma-i 
leziz- i mezkur sekiz sehm i ' tibanyla bir sehmi 
mezbilre Aliye Kamile Hanım'un ve üç buçuk sehmi 
mum�l i leyha Havvamelik Hanım'un intikiilen ve üç 
buçuk sehmi dahi muma ileyhima Fatıma Şükure 
Hanım'un bey ' ü şiralarından muma ileyh Eyyub 
Sabri Beğ'ün defter-i vakf-ı şerifde ferağen uhde
lerine kayd alınarak ( . . .  ) bi ' l-etraf mahallinde bekası 
( . . .  ) derciyle mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek ve hisse-i mezkurlarun malıallerine nakl ve 
icra olmmak üzre mezkur Ayasafya-i kebir vakfı 
canibinden müceddeden temessük i ' tasıyçün vakf-ı 
mezkur tarafına işbu lfa-yı acizaneme müceddeden 
bir kıt 'a temessükinün i ' ta ila ahirihi. 

Fı 1 ZJ' l-ka'de sene [ 1 2]93 1 [ 1 8  Kasım 1 876] 

12-1/68a/2 Aksaray 'da Kızıl masfak yakınında Ale
mi Bey çeşmesinin suyolculuk hizmetine mutasar
rıf olan şahsın mirasçı bırakmaksızın vefatıyla hiz
metin suyolculuk hizmetinde bulunan ehil birisine 
ihalesine, hizmetle ilgili berat kazaen kayboldu
ğundan yeniden berat düzenlenmesine dair hüküm. 

Atik Top arahacıları yoklama-i evvel katibi Hafız 
Mustafa Efendi gallesinden almak üzre yevmi sekiz 
akçe vazife ile İ stanbul'da Aksaray nam mahallde 
Kızıl maslak kurbında kain Alemi Beğ çeşmesinün 
suyolcılık cihetine mutasarrıf olan Mehmed Halife 
bundan akdem bila veled vefat idüp vazife-i mezkur 
ile suyolcılık-ı mezkur ciheti mahlfıl ve yiri hali 
kalmış ve su nizamnamesinün dördünci bendinde 
muharrer olduğı vechile suyolcılık cihetlerinün halli 
vukü 'ında eviad-ı zükurı olmaduğı halde meclisce 
bi ' limtihan müretteb olan mülazımlarına virilmesi 
nizamı iktizasından bulınmış ve yirinde olan müla
zımın senedine nazaran taksim suyolcılarından Yu
suf Halife mülazım-ı evvel derecesinde bulınmış 
oldui�ından ber muceb-i nizarn cihet-i münhal mez
kur mülazım-ı muma ileyhün uhdesine ihale ve tev
clhi lazım gelmiş isede cihet-i mezkurun heratı 
müteveffa-yı muma i leyh yedinde kazaen zayi ' 
olmuş olduğından kaydınun ihracıyla müteveffa-yı 
muma ileyhün mahlfılinden muma ileyh Yusuf 
Halife'nün uhdesine tevcih olmmak üzre Fı 15 M 
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sene [ 1 2] 86 1 [27 Nisan 1 869] ve Fı 1 5  Nisan sene 
[ 1 2]85 1 [27 Nisan 1 869] tarihiyle taraf-ı çakeriden 
ba takrir inha olınmış i se de mu ' amele-i kalemiyesi 
icra olınmakda iken her nasılsa inha-yı mezkı1r 
kazaen zayi ' olmuş olduğından ci hat kaleminden 
kaydı bi ' l -ihrac mı1cebince nizam-ı müstahsenesi 
derciyle zayi 'den ve müceddeden icab iden berat-ı 
alisinün i ' ta ve ihsan buyurılınası babında emr ü 
ferman hazret-i men lehü ' l-emrindür. 

Fı (kesik) sene [ 1 2]93 

12-l/68bll Sultan Bayezid Vakfı suyundan Sultan 
Bayezid'de Emin Bey mahallesi Raşit Bey sokak
taki konağa bağlı bir masura suya mutasarrıf olan 
şahısların vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından aynı yere bağlı olmak üzere 
satıldığına, suyun senedi kaybolduğundan kaydının 
araştırılarak yeniden senet düzenlenmesine dair. 

Ashab-ı arz-ı hal Ahmed Cemi! ve Mahmud Reşad 
ve Mehmed Ra' Gf ve Mehmed Nebil ve Mehmed 
Tevfik Beğler'ün işbu istid ' aları me' ali Sultan 
Bayezid'da Emin Beğ mahallesinde Raşid Beğ 
zokağında beş nurnaralu bir bab konağa cari Sultan 
Bayezid-ı Veli vakfından bir masura ma-i lezize ber 
veeh-i münasafe mutasarrıfan olan büyük valideleri 
Şerife Nefise Zübeyde Hanım ibnet-i Ahmed ile 
Gülnaz Hanım ibnet-i Abdullah'dan mezbGre Şerife 
Nefise Zübeyde Hanım müteveffiye olup ma-i 
mezkGrun nısf hissesi mahdGmı Mehmed Raşid 
Beğ'e anun dahi vefatıyla Ahmed Cemi! ve Mehmed 
Nebil ve Mahmud Reşad ve All Sürad ve Mehmed 
Tevfik ve Emine Besime ve Şerife Nazmiye 
Hanımlar'a ba 'de ' l-intikal Emine Besi me Hanım 
dahi müteveffi ye olup hissesi uhdelerine ba 'de'  I
intikal ve Ali Sürad B eğ dahi fevt olup hissesi sagire 
eviadları Ahmed Nihad ve Havva HGriye'ye ba'de ' l
intikal ve mezbı1re Gülnaz Hanım dahi müteveffiye 
olup nısf hissesi kerimesi Fatıma Fitnat Hanım'a 
ba'de' l-intikal anun dahi vefatıyla uhdelerine 
ba'de' l-intikal kaydı bi ' l- ihrac ahara ferağ olmmak 
üzre zayi 'den senedin ün i ' tası ni yazından ibaret 
bulınrnış ancak Senedat idaresinden muhrec derke
nara nazaran Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesine 
mazbGt Sultan Bayezid-ı Veli Han tabe serahu 
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hazretleri'nün ma-i lezizinün ana tarikıne mülhak 
katmatardan muşarun i leyhün cami ' -i şerifi 
civarında Emin Beğ mahallesinde kairı menzile cari 
şehriye otuz akçe icarelü bir masura ma-i leziz F1 
gurre- i Ca sene [ 1 ]257 1 [2 1 Haziran 1 84 1 ]  tarihiyle 
Şerife Nefise Zübeyde Hanım bint-i Ahmed ile 
Gülnft:z: Hanım bint-i Abdullah'un münasafeten 
uhdelerinde olduğı derkenar-ı mezkurdan müsteban 
olmuş ve mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan ilm ü haber mucebince bir 
masura ma-ı lezize mutasarrıfan olan muma 
ileyhimadan mezbure Şerife Nefise Zübeyde Hanım 
bint-i Ahmed müteveffiye olup ma-i mezkurda olan 
hissesi mahdumı Mehmed Reşad Beğ'e ba'de ' l
intikal kable ' t-tahrir anun dahi vefatma mebnl kebir 
eviadları muma ileyhim Ahmed Cemll ve Mehmed 
Nebll ve Mahmud Reşad ve All Südar ve Mehmed 
Tevfik Beğ'ler ile kebire kerimeleri Emine Besime 
ve Şerife Nazmiye Hanımlar'a kezalik ba'de' l-intikal 
kable' t-tahrir mezbure Emine Besime Hanım dahi 
müteveffiye olup ma-i mezkurda olan hisse-i 
şayi 'ası kebir mahdumı Mehmed Ra'Gf Beğ'e intikal 
itmiş ve muma ileyh Ali Sürad Beğ'ün dahi ribat 
iden ma-i mezkurda olan hisse-i şayi ' ası saglr ve 
saglre mahdumı ve kerimesi Ahmed Nihad Beğ ile 
Havvii Huriye Hanım'a intikal itmiş ve muma 
i leyhi ma Tınaz Hanım dahi müteveffaye olup ma-i 
mezkilrda olan nısf (kesik) kebire kerimesi Fatıma 
Şerife Fitnat Hanım'a ba'de ' l -intikal kable ' t-tahrir 
anın eviadlarından bir zat bulınan muma ileyhim 
Ahmed Cemll ve Mehmed Nebll ve Mahmud Reşad 
ve Mehmed Tevfik Beğler i le Şerife Nazmiye 
Hanım'a ba'de' l-intikal kable ' t-tahrir eviad-ı muma 
ileyhim taraflarından arz-ı hali Hüseyin Efendi ibn-i 
Hüseyin ve Sa'id Efendi ibn-i Nasreddin ihbarlarıyla 
ferağa vekllleri ınılma ileyh Mehmed Ra' uf Beğ ibn
i Ahmed Tal 'ati Efendi bi ' l-vekale ve kendi hissesini 
bi '  1-asale derunına cari konak ile beraber sabık 
Filibe: mutasarrıfı sa 'adetlü Aziz Paşa hazretleri ibn-i 
İzzet Paşa ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
bir masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
müşarun ileyh Aziz Paşa hazretleri'nün uhdelerine 
kayd alınarak müşarun ileyh Sultan Bayezid vakfı 
halileleri ma-i lezizinden ba hüccet-i şer' iyye 
vasileri olan Mehmed Tevfik Beğ kezalik kendü 
hissessini bi ' l-ihrac ve saglran-ı muma ileyhimanun 
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hisseleri bi ' l - vesaya (kesik) mukayyed olduğı halde 
katmasınun bi ' l-etraf mahallinde ve nizam-ı müstah
senesine derciyle zayi 'den ve tecdiden bir kıt 'a  
temessükinün tastir ve i ' tası lazım gelmeyeceği 
mahatama-i samileri buyurıldukda ol babda emr ü 
ferman hazreti men lehü ' l-emrindür. 

Fı 27 Za sene [ 1 2]93 1 [ 1 5  Aralık 1 876] 

12-1/68b/2 Sultan Mustafa Han Vakfı 'ndan Mira
hor ceddesindeki menzile bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu başka bir şahsa 
sattığına dair. 

Cennet-mekan Sultan Mustafa Han vakfından ( . . .  ) 
Beğ mahallesinde Mirahur caddesinde yiğirrni 
(kesik) murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir 
bab menzil derunına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan tüccar Girkor veled-i Karabet menzil 
ve ma-i mezkurı rızasıyla Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan mernhur 
müzekkire mucebince tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve 
Rum milletinden (kesik) kalfası müteveffa Keri
ço'nun zevcesi Kiryakiye bint-i Petro'ya kat ' ıyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile inhası .  

Fı 26 Za sene [ 1 2]93 1 [ 1 3  Aralık 1 876] 

12-1/69a/1 Ücretini Fatma Sultan ve İbrahim Paşa 
vakıflarından almak üzere Üsküdar çeşmelerinin 
suyolculuk hizmetine mutasarrıf olan şahsın hiz
metini kendi rızasıyla suyolcu esnafından başka 
birisine sattığına ve bu hususta berat düzenlen
mesine dair hüküm. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan berat-ı 
all de muharrer Şehzade cami ' -i nezdinde vakı ' mer
hume Fatıma Sultan ve sadr-ı esbak merhum 
İbrahim Paşa evkafından almak üzre yevmi üç buçuk 
ve rub '  akçe vazife ile Üsküdar çeşmelerinün 
suyolcılık cihetine mutasarrıfan olan kebiran Hasan 
ve Mehmed ber veeh-i muharrer mutasarrıfan 
oldukları vazife-i mezkur ile suyolcılık-ı mezkur 
cihetini bu def'a bi ' z-zatiha hüsn-i rızalarıyla su
yolcılık esnafından olup ve henüz hıdmet-i mez
kurede istihdam olınmakda bulınan hissedar ve 
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müştereki el-Hikc Ahmed usta bin Mustafa'ya 
kat 'ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
vazife-i mezkur ile suyolcılık mezkfir ciheti kebiran
ı mfimii ileyhima Hasan ve Mehmed'ün ferağ u kasr
ı yedierinden mfima ileyh el-Hacc Ahmed usta'nun 
uhdesine tevclh buyurılarak nizam-ı müstahsenesi 
derciyle müceddeden Icab iden bir kıt 'a  berat-ı 
alisin ün i ' ta ve ihsan buyurı lınası babında e mr ü 
ferman hazret-i men lehü ' l-emrindür. 

Fi 20 Zi' l-hicce sene [ 1 2]93 1 [6 Ocak 1 877] ve 

Fi 25 Kanlın-ı evvel sene [ I  2]92 1 [6 Ocak I 877] 

12-1/69a/2 Arslan Ağa Vakfı suyundan Üsküdar 
Hoca Büsniye Hatun mahallesi Cemaleddin Paşa 
sokağındaki menzile bağlı yarım masura suya mu
tasarrıf olan şahısların sularını saltıkiarına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Arslan Ağa vakfı ma-i lezizinden 
Üsküdar'da Hace Hüsniye Hatlin mahallesinde Ce
maleddin Paşa zokağında beş numara i le murakkam 
vakf-ı ahar musakkafatından bir bab müft-i menzile 
cari nısf masura ma-i lezize (kesik) ve Zehra 
Hanımlar ibnetan Cemaleddin Paşa ber veeh-i 
münasafe mutasarrıflar olup zevci kul ağalarından 
Ahmed Efendi ibn-i Ali Rıza i le validesi Sıyabi 
Hanım bint-i Abdullah'a iştiraken ve seviyyen 
mezbüre Zehra Hanım dahi kezalik menzil ve ma-i 
mezkürda olan hissesini eniştesi ınılma ileyh Ahmed 
Efendi ile validesi Lefter Hanım bint-i Abdullah'a 
kezalik iştiraken ve seviyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i mezkOr mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek ve hisselerinün 
mahall-i ahara ifraz ve icra olmmak üzre ber veeh-i 
muharrer mOma ileyhimOnun uhdelerine kayd. 

Fı 22 Zi' l -hicce sene [ 1 2]93 1 [8 Ocak 1 877] 

12-1/69a/3 Ücretini Kaptanı Derya Hasan Paşa 
Vakfı 'ndan almak üzere rahı abilik hizmetine 
mutasarrıf olan şahsın ölümüyle hizmetin mirasçı 
oğullarına intikaline, mirasçılar tarafından hizme
tin başka bir suyolcu esnafına satıldığına dair. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

MerbOtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan bir kıt ' a  
berat-ı alide muharrer kapudan-ı derya müteveffa 
Hasan Paşa vakfından almak üzre yevmi on altı akçe 
vazife ile Kasım Paşa kasabasından menzil- i  kebirün 
kapusı i ttisalinde rah-ı abi-i çeşme-i sagir ve yevmi 
sekiz akçe ile gulam-ı müftah rah-ı ab-i ceşme-i 
mezbOr ve yevmi on iki akçe vazife ile kasaba-i 
mezbOrede kışla-i hümayı1n'un dört köşesinde 
çeşmeha-i kadim ve diğer kışla mecrasında mekteb 
ittisalinde rah-ı ab-i çeşme-i cedid ve yevmi beş 
akçe ile Beşiktaş nahiyesinde kutbu' l-arifin Yahya 
Efendi kuddise sırrıhu' 1 -aziz cami ' -i şerifi önünde 
çeşmenün cem' an kırk bir akçe vazife ile rah-ı abi
lik cihetlerinün nısf hissesine mutasarrıf olan Yeni
köy suyolcısı usta Kifor veled-i Tanaş fevt olup ve
zaif-i mezkOr ile nısf hisse suyolcılık mezkOr ciheti 
üç nefer kebir eviadları Sava ve Anderya ve Tanaş 
kalfalara ba'de ' l -intikal kable' t-tahrir eviad-ı merku
rnOn Tanaş ve Anderya ve Sava intikiHen mutasar
rıfOn oldukları cihat-ı mezkı1reyi kendi rıza ve 
iradetleriyle olmak üzre ve yine vakf-ı mezkOrdan 
vezaif-i mestOr i le merbOt bir kıt 'a (kesik) nısf-ı 
alıarına mutasarrıf olan Vasil veled-i Hristo ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı vezaif-i mezkı1r 
ile nısf hisse rah-ı abilik-i mezkOrı hüsn-i rıza ve 
iradesiyle suyolcı esnafından (sil ik) Anastaş ve Petro 
veledan-ı Bani ustalara kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile vezaif-i mezkı1r ile suyolcılık-ı 
mezkOr cihetlerinün nısfı merktım V asil ve nı sf diğe
ri merktımOndan Sava ve Anderya ve Tanaş'un ferağ 
ve intikallerinden (kesik) miyadı olan merkliman 
Anastaş ve Petro veledan Bani ustalarun uhdelerine 
nazar buyurılarak [devamı kesik] 

12-1/69bll Menzile bağlı suyun menzilin karşısın
daki vakıf çeşmeye bağlanmak üzere tahsis olundu
ğuna dair hüküm. 

Ber mantOk-ı mezkOre ma-i mezkOrun başkaca 
temessüki olmayup menzil temessükinde münderic 
olduğından ber ınıleeb-i nizarn keyfiyyeti tahkik 
olındukda irae olman bir kıt ' a  hüccet-i şer ' iyye 
me' aline nazaran ma-i mezkı1r fi 20 Muharrem sene 
[ 1 ]252 1 [7 Mayıs 1 836] tarihinde menzil-i  mezkı1r
dan b i ' l- ihrac karşusında çeşmeye vakfıyyet üzre 
ta 'yin ve tahsis kılındığı anlaşılmuş ve çeşme-i mez-
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SUYOLCU DEFTERLERİ 

kur el-yevm mevcud olup suyı dahi cereyan itmeğle 
bu takdirce defter-i vakf-ı şer!fde kaydı bilHl.sıyla 
temessük-i mezkure tahşiyesi iktiza ider ol babda 
ernr ü ferman hazret-i menlehü ' l-ernrindür. 

Fı 27 Receb sene [ 1 2] 89 1 [30 Eylül 1 872] 

12-l/69b/2 Sultan Il. Mahmut Han Vakfı 'na bağlı 
Halil Paşa 'nın Fatih Sultan Mehmet yakınında 
Derehane denilen mahalde yaptırdığı şadırvan ve 
çeşmeye bağlı suyun fazlasından Saraçhane yakı
nında Dülgerzade Hoca Şemseddin mahallesi Kız
taşı caddesindeki konğa bağlı bir masura bir çuval
dız suya mutasarnf olan şahısların sularını sat
tıklarına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı müsteşa
rlleri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazretleri 'nün vakf-ı 
şerifleri mülhakatından merhum Halil Paşa'nun 
İstanbul'da Fatıh Sultan Mehmed kurbında Derehane 
nam ınahallde vakı ' bina ve inşasına muvaffak 
oldukları (kesik) bumında kain şadırvan ve ceş
mesine cereyan iden fazla ma-i leziz Serrachane 
kurbında ve Dülgerzade Hace Şemseddin mahal
lesinde Kıztaşı caddesinde üç numara ile murakkam 
bir bab konak derunına cari bir masura bir çuvaldız 
ma-i lezize mutasarrıfan olan sa 'adetlü Abdullatlf 
Beğefendi hazretleri ibn-i el-merhum Nafız Paşa ve 
hallleleri Şahende Hanım bint-i Abdullah tarafların
dan k1ğıdcı Sa 'id Dede ibn-i İsma 'll ve ketebeden 
es-Seyyid Mehmed Ra' if Efendi ibn-i el-Hacc Hasan 
şehadetleriyle ferağa vekllleri merhum Nafız Paşa 
hafidi Lütfullah Tal ' at Beğ ibn-i Mehmed Refi' Beğ 
ma'a  müştemilat ma-i mezkurı konak ile beraber 
senedlH müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahffiz olan mernhur müzekkire mucebince 
bi' l-vekale dört hisse i ' tibarıyla üç hissesini intihab-ı 
me'mfıriyyet komisyonı re' isi Perko Paşazade 
sa'adetlü Şehab Beğefendi hazretleri 'ne ve bir 
hissesini dahi halllesi Fatıma Seniyye Hanım bint-i 
AbduHah kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile bir masura ma-i lezlz mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde 
müşarun i leyh (kesik) Efendi hazretleriyle muma 
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ileyh Fatıma Seniyye Hanım'un uhdelerine kayd ila 
ahirihl. 

Fi l l  Şa 'ban sene [ 1 2]89 1 [ 14 Ekim 1 872] 

12-1/69b/3 Hakim Paşa Sinan Efendi Vakfı ve Hal
kalı sularından Saraçhane yakınında Dülgerzade 
Hoca Şemseddin mahallesi Kıztaşı caddesindeki 
konağa bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahısların sularını aynı yere bağlı olmak üzere 
konakla birlikte saltıkiarına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı ali-i müsteşarileri kılı
nan temessükde muharrer Hakim Paşa Sinan Efendi 
vakfından ve Süleymaniyi Halkalı suyından 
Saraçhane kurbında ve Dülgerzade Hace Şemseddin 
mahallesinde Kıztaşı caddesinde üç numara ile 
murakkam bir bab konak derunına cari nısf masura 
ma-i lezize mu tasarntan olan sa 'adetlü Abdullatif 
Beğefendi hazretleri ibn-i el-merhum Nafız Paşa ve 
halileleri Şahende Hanım bint-i Abdullah tarafların
dan kağıdcı Sa 'id Dede ibn-i İsma 'il ve ketebeden 
es-Seyyid Mehmed Ra' if Efendi ibn-i el-Hacc Hasan 
şehadetleriyle ferağa vekilieri merhum Nafız Paşa 
hafidi Lütfullah Tal ' at Beğ ibn-i Mehmed Refi' Beğ 
ma'a müştemilat ma-i mezkGrı konak ile beraber 
senedat müdirliği canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfGz olan mernhGr müzekkire mucebince 
bi ' 1-vekale dört hisse i ' tibarıyla üç hissesini intihab-ı 
me'mGrin komisyonı reisi Pertevpaşazacte sa 'adetlü 
Şehab Beğefendi hazretleri'ne ve bir hissesini dahi 
halilesi Fatıma Seniyye Hanım bint-i Abdullah'a 
kat' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun 
ileyh Şehab Beğefendi hazretleriyle halilesi mGma 
i leyha Fatıma Seniyye Hanım'un uhdelerine kayd ila 
ahi ri hi. 

Fi l l  Şa'ban sene [ 1 2]89 1 [ 1 4  Ekim 1 872] 

12-1/69b/4 Kırkçeşme suyundan Karaki Hüseyin 
Çelebi mahallesi Soğukçeşme caddesindeki menzile 
bağlı yarım masura mutasarnf olan şahsın şahsın 
vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SUYOLCU DEFTERLERİ 

tarafınıdan aynı yere bağlı olmak üzere menzil ile 
birlikte satıldığına dair. 

İshak Ağa kap u çukadarı el-Hac c Mehmed Ağa 
vakfından İstanbul'da Karaki Hüseyin Çelebi mahal
lesinde Soğukçeşme caddesinde on iki numara ile 
murakkam vakf-ı mezbı1r musakkafihından bir bab 
menzil derı1nına cari Kırkçeşme ma-i lezlzinden nısf 
masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Şerife Emine 
Hanım bint-i Hasan Efendi müteveffaye olup ma-i 
mezkı1r eviadları Mehmed Sa ' id ve Hasan Hüsni 
Efendiller i le Hatize Hamiye Hanım'a ba'de' l-intikal 
eviad-ı mı1ma ileyhim intikiilen mutasarrıf oldukları 
ma-i mezkı1rı cari olduğı menzil-i mezkı1r ile beraber 
hüsn-i rızalarıyla senedat müdirliği canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire 
mucebince Mabeyn-i hümayı1n'dan muhrec Osman 
Efendi ibn-i All ile zevcesi Hayriyye Hanım bint-i 
Halil ber veeh-i münasafe kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i lezlz-i mezkı1r mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mı1ma ileyhima Osman Efendi ile zevcesi 
mezbı1re Hayriyye Hanım'un uhdelerine kayd ve ber 
ınıleeb-i nızam (kesik) taraf-ı çakeriye zahr 
temessük bi ' t-tahrir defteraya kayd (kesik) 

Fl 2 1 Şa'ban sene [ 1 2]89 1 [24 Ekim 1 872] 

12-1/70a/l Sultan Süleyman Han Kırkçeşme su
yundan Eyüp'te Kiremiıçi Süleyman Çelebi ma
hallesi Balcı Yokuşu 'ndaki konağa bağlı yarım 
masura bir çuvaldız su açıkta bulunduğundan, ay
nı yerdeki menzile bağlanmasına dair. 

Merbütan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı müste
şarileri kılınan arz-ı hal üzerine Eyyı1b mahkemesi 
sicillatından muhrec kazandan es-Seyyld Mehmed 
Abdulhallm Efendi ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
olduğı ma-i lezizi hüsn-i rızasıyla mahallesi cani
binden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan ilm ü 
haber mı1cebince Evkaf-ı hümayı1n senedat odası 
hulefasından Mehmed Ragıb Efendi bin İbrahim 
Edhem Efendi'ye bey ' ü temllk iderek icab iden 
senedin ün i ' tası ni yazında ise ancak su hakkında cari 
olan nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i leziz-i 
mezkürun katması keyfiyyetinün tahkiki lazım gel
miş olduğından erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkik derke-
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narlarun niltık olduğı üzre Havass-ı refi 'a kazasında 
Ayvadlı karyesi kurbında Bakrac deresi nam mev
zi 'de kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi 'i-i 
halide Perhad Paşa merhGmum hafr ve tahte' l-arz 
lağm ve kanavat i le cem' ü tahsil ve mahall-i mez
kGrda hassa odabaşı ve Arif Efendi sularıyla 
müşarun ileyh Sultan Süleyman Han hazretleri 'nün 
suyı yolına bii izn-i mütevelli ilhak eyledükleri 
ma' lGmu' l-mikdar ma-i lezizden müfrez bir çuvaldız 
(silik) Yusuf Efendi hayatında Havass-ı refi 'a 
kazasına tabi ' Kömürci Belgrad karyesinde Ağa su yı 
dimeğle ma ' lGm ma-i leziz çeşmesi kurbında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi' halide 
kendi malıyla hafr-abarda vakf olarak lağm ve 
kanavat ile cem' u tahsil ve cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han hazretleri'nün mahmiyye-i mezbGre
ye icra eyledüği suyı yolına ba izn-i mütevelli i lhiik 
eyledüği ma 'lfimu ' l-mikdar ma-i lezizden müfrez 
nısf masura ki cem' an nısf masura bir çuvaldız ma-i 
lezizün katmaları mevcGd olup suları dahi müşarun 
i leyh Sultan Süleyman Han hazretleri'nün Kırkçeşme 
suyı ana tarikıne cereyan itmekde olduğı mezkGr 
erbab-ı vuküf bendeleri haber virmeleriyle bu 
takdirce ma-i mezkôrun mahzGrundan salim olduğı 
tebeyyün itmiş ise fakat ma-i mezkôr müşarun i leyh 
Sultan Süleyman Han hazretleri'nün suyı tarikıne 
mülhak katma sulardan olmak hasebiyle nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkôrun ba'd ezyet 
ferağ ve intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibinden 
rG 'yet olmmak lazım gelmeğle bu sGretde nısf masu
ra bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkGr mGma ileyh es
Seyyid Mehmed Abdulhalim Efendi'nün bey ' ü 
şirasından mGma ileyh Mehmed Ragıb Efendi'nün 
uhdesine kayd olmarak mecra-yı kadimi olan me
dine-i EyyGb'de Kiremidci Süleyman Çelebi mahal
lesinde Balcı yokuşı nam mahallde kain konağa 
mürur-ı zernan cereyan itmeyüb açıkda bulınmuş 
olduğından bu kere (si l ik) tarikinden bi ' l-ifraz 
mahalle-i mezkGrede on beş numara ile murakkam 
menzil 'e cereyan itmek üzre katmasınun bi ' l- etraf 
mahalleri ve nizam-ı müstahsenesi derciyle müşarun 
ileyh Sultan Süleyman Han hazretleri 'nün vakf-ı 
şerifi canibinden müceddeden i ' ta olmacak zahr 
temessük bi ' t-tahrir defteraya kayd olmmak üzre 
temessük-i mezkôrun taraf-ı aciziye irsaliyçün vakf-ı 
şerif tarafına işbu ilm ü haber i ' ta o lındı. 
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Fi 26 Şa'ban sene [ 1 2] 89 1 [29 Ekim 1 872] 

12-1170a/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
bir masura suya mutasarrıf olan şahısların vefatıy
la suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafın
dan yarım masurasının satıldığına dair. 

MerbGtan takdim-i pikgah-ı cenab-ı nezaret-penahi
leri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan Sul
tan Süleyman Han tabe serahu hazretleri 'nün (silik) 
ma-i lezizine mutasarrıfan olan es-Seyyid Ahmed 
Muhtar Efendi ile halilesi Fatıma Saniye Hanım 
mutasarrıflar iken birbirini müte 'akıben vefatlarıyla 
ma-i mezkur kebir eviadları Halid ve Ali ve Kamil 
Beğ'ler ile kerimesi Hadice Hanım'a ba'de ' l-intikal 
bir masura hisse-i şayi 'alarını Hüssam Beğ ibn-i 
Raşid Mustafa ağ ibn-i Hasan ihbarlarıyla ferağa 
vekili olan hissedar ve biraderi muma ileyh Ali Beğ 
mahallesi canibinden temessük-i mezkGr Kırkçeşme 
kurbında Firuz Ağa mahallesinde Kovacılar cadde
sinde yiğirmi üç numara ile murakkam haneye cere
yan itmek üzre sadaret mektGbi odası hulefasından 
Behcet Beğefendi'ye kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezkGrun 
ber minval-i muharrer nısf masurası muma ileyhima 
Halid ve Kamil Beğler'ün i lerüde ira' e idecekleri 
mahalle cereyan itmek üzre intikiilen uhdelerinde 
bi ' l -ibka ma'ada nısf masurası dahi muma ileyh 
Behcet Beğefendi'nün defter-i vakf-ı şerifde ferağen 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

12-1/?0b/1 Veli Mahmut Paşa Vakfı Suyundan 
Şekzadebaşı Hoşkadem mahallesi Selim Paşa Yo
kusu caddesindeki konağa bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunu konakla birlik
te aynı yere bağlı olmak üzere satlığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan Mah
mud Paşa-yı Veli vakfından Şehzadebaşı kurbında 
Hoşkadem mahallesinde Selim Paşa yokuşı cadde
sinde iki numra ile murakkam evkaf-ı saire musak
kafatından bir bab konak derGnına cari nısf masura 
ma-i lezizün nısfına mutasarrıfe olan Ayişe Hanım 
bint-i Abdullah tarafından muhtesib Karagöz mahal
lesi imaını Mustafa Efendi ibn-i İbrahim ve mü' ez-
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zin Emin Efendi ibn-i Mehmed şehadetleriyle ferağa 
vekili olan Abdulkadir Seni' Efendi ibn-i Mehmed 
konağ-ı ve ma-i mezkurda olan hisseyi Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan mernhur müzekkire mucebince bi ' l-vekale his
sedarı Esma Gülnaz Hanım bint-i Abdullah'a kat 'ıy
yen 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 ileyhima Esma 
Gülnaz Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 
Suaı yazılmışdur. 

Fi 2 Muharrem sene [ 1 2] 94 1 [ 1  7 Ocak 1 877] 

12-1/70b/2 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beşiktaş Köyiçi sokağındaki haneye bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı 
yere bağlı olmak üzere satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı sarnileri kılınan 
temessükde muharrer merhum ve mağfı1run leha 
Mihrişah Valide Sultan tabe seraha vakfı ma-i 
lezizinden nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
tebe'ai Devlet-i aliyyeden Rum milleti nisvanından 
Molni bint-i Nikola ber veeh-i muharrer mutasarrıfe 
olduğı nısf masura ma-i leziz-i mezkurı derı1nına 
cari hane ile beraber bi ' z-zatiha hüsn-i rızasıyla 
milleti canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan i lm ü haber mucebince teba 'i Devlet-i aliy
ye'den ve Rum milletinden tıbbiye miralaylarından 
izzetlü Lefter Beğ'ün zevcesi Maryorica bint-i Ta
naş'a kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
nısf masura ma-i lezizi mezkur mecra-yı kadirni olan 
Beşiktaş'da Köyiçi zakağında atik kırk ve cedid kırk 
iki numaralar ile murakkam haneye kema kan cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mezbure Mar
yarica'nun uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fi 1 2  Kanun-ı sani sene [ 1 2] 92 1 [24 Ocak 1 877] 

12-1/70b/3 Haremeyni Şerifeyn Vakfı 'ndan Katip 
Şemseddin mahallesi Marem sokaktaki konağa 
bağlı bir masura bir çuvaldız suya mutasarrıf olan 
şahısların vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline, 
mirasçılar tarafından satıldığına dair. 
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Merbutan takdim-i pişgah-ı sanılleri kılınan temes
sükde muharrer Haremeynü ' ş-şerifeyn vakfından ve 
cibayet-i aşerden Katib Şemseddin mahallesinde Ha
rem zokağında altı nurnaralu ma'a bağçe bir bab 
kebir konak derunına car! vakf-ı celll müşarun 
ileyhden bir masura bir buçuk çuvaldız ma-i lezize 
Darü ' �:-şura-yı askeri a 'zasından Mustafa Efendi ve 
Saliha Hanım mutasarrıflar iken muma ileyh 
Mustafa Efendi fevt olup ma-i mezkur terk eyledüği 
kebir eviadları Ahmed Mekki Beğ ve Yusufa ve 
Nuriye Hanımlar'a ba'de ' l-intikal muma ileyhima 
Saliha Hanım dahi müteveffaye olup bir nefer 
kerimesi Ni 'metullah Hanım'a kezalik ba 'de' I-intikal 
eviad-ı muma ileyhim Ahmed Mekki Beğ ve Nuriye 
Hanımlar ile muma ileyhima Ni 'metullah Hanım 
mutasarrıf oldukları konak ve ma-i mezkurı rıza
larıyla Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfOz olan memhur bir kıt 'a  müzekkire 
mucebince ve dört hisse i 'tibarıyla üç hissesini Ma
liyye nazırı devletlü Galib Paşa hazretleri'ne ve bir 
hissesini halile-i muhteremeleri iffetlü Fatıma Şeref 
Hanım Efendi'ye kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmiş 
isede ancak ma-i mezkur konağ-ı mezkur temes
sükünde münderic olup (kesik) ve ne makılle suret 
bulındığı takdim idülmüş olduğından ba 'de' t-tahk'fk 
nezd-i. acizide mahfOz olan atık cedid-i evvveli 
defterine nazar olındukda müteveffa Bayram Pa
şa'nun ( . . .  ) karyesikurbında ( . . .  ) vakı ' hacalardan 
hasıl ve cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazret
leri'nün cami '-i şerifi ( . . .  ) ta'bir alınur Halkalı ma-i 
lezizi ana tarikıne ilhak olman iki masura üç çuval
dız ma-i lezizden müfrez bir masura bir buçuk çu
valdız ma-i lezizün katması mevcud olup suyı dahi 
vakf-ı müşarun ileyh suyı tarıkine cereyan iderek 
mahzürdan salim olduğı tebeyyün itmiş olmağla bu 
takdirce bir masura bir buçuk çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkur bir hisse muharrer dört hisse i ' tibarıyla üç 
hissesi müşarun ileyh Galib Paşa hazretleri 'ne ve bir 
hissesi dahi muma ileyhima Fatıma Şeref Hanım 
Efendi'nün defter-i vakf-ı şer!fde uhdelerine kayd 
alınarak nizarn ve imtisaline tevfikan temessük-i 
mezkurdan bi ' l-ifraz kaydı balasıyla temessük-i 
mezkure tahşiye olmarak mecra-yı kadimi vakfı 
müşanın ileyh (kesik) zahr temessük 
[devamı kesik] 



İ STANBUL SU KÜLLiYATI 

12-1/71a/1 Va/ide Sultan Vakfı suyundan Beyoğlu 
Hüseyin Ağa mahallesi Havva sokaktaki menzile 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, kendi rızasıyla aynı yere bağlı olmak üzere 
satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer nefs-i Haremeyn vakfından cibayet-i 
tasi 'den Beğoğlı'nda Hüseyin Ağa mahallesinde 
Havva zakağında yiğirmi iki numaralı menzil deru
nma cari Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Halili Cermanos 
veled-i Yusuf Havva Marsilya'da bulınduğından fi S 
Muharrem sene [ 1 2]94 1 [20 Ocak 1 877] tarihiyle 
evkaf muhasebesinden mevrud ilm ü haber ınılee
bince Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan memhı1r bir kıt 'a müzekkire 
mantı1kınca tarafından ahara ferağa vekili Pavlaki 
Elyahava bi ' l-vekale rızasıyla Rusya devlet-i tebe 'a
sından banker Petraki veled-i Manol Kahare'ye 
kat ' ıyyen 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 ınılma 
ileyh banker Petraki 'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 28 Muharrem sene [ 1 2]94 1 [ 1 2  Şubat 1 877] ve 

Fı 3 1  Kanun-ı sani sene [ 1 2]92 1 [ 1 2  Şubat 1 877] 

12-1171a/2 Hacı Ebubekir Paşa Vakfı suyundan 
Aksaray Çakır Ağa mahallesi Cerrah Paşa cad
desindeki arsaya bağlı yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın suyunu, aynı yere bağlı olmak 
üzere satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Şeyhu' l-harem esbak el-Hacc Ebu
bekir Paşa vakfından Aksaray'da Çakır Ağa mahal
lesinde Cenah Paşa caddesinde vakı ' arsa derı1nına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Daru' ş
şı1ra-yı askeri a 'za-yı kiramından sa 'fıdetlü Hurşid 
Paşa hazretleri halilesi iffetlü Rukiyye Hanım Efendi 
ber veeh-i muharrer mutasarrıfe olduğı ma-i leziz-i 
mezkı1rı mahall-i kadimine cereyan itmek üzre 
seraskeri devletlü atı1fetlü Mehmed Redif Paşa haz
retlerine altı bin guruş bedel muki:ibelesinde kat ' ıy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol  vechile nısf masura 
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ma-ı leziz-i mezkur ber minval-i muharrer arsa-i 
mezkürun hin-i inşasında cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde müşarun ileyh Mehmed Redif Paşa 
hazretleri'nün uhde-i ( . . .  ) !erine kayd ila ahirihi. 

F1 12 S sene [ 1 2]94 1 [26 Şubat 1 877] 

12-1/71a/3 Mehmet Emin Ağa Vakfı 'na ait Hoca 
Hamz:a mahallesi Kebapçıhanı Yokuşu 'ndaki ko
nağa bağlı bir masura bir çuvaldız suya mutasarrıf 
olan şahısların sularını, aynı yere bağlı olmak üze

re konakla birlikte saltıkiarına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde: muharrer sİpahiler ağası Mehmed Emin Ağa 
vakfından Hace Hamza mahallesinde Kebabcı ham 
yokuşında üç nurnaralu ma'a müştemilat bir bab ko
nak ile bir masura bir çuvaldız ma-i tezizden ancak 
bir kıt 'a temessükle konak mahalline müstekıl len 
mutasarrıfe olan Saliha Hanım ibnet-i Ahmed ve 
müştemilatından olan mahall ile ma-i mezkure dahi 
diğer bir kıt 'a temessükle ve dört hisse i ' tibarıyla üç 
hissesine mutasarrıfe muma ileyhima Saliha Hanım 
ibnet-i Ahmed'ün ve bir hissesi zevci Abdullah Raci ' 
Beğ ibn-i Mehmed mutasarrıf oldukları ma 'a müşte
milat konak ve ma-i mezkurı muma i leyha Saliha 
Hanım tarafından asakir-i şahane kolağalarından 
hemşirezadesi rif'atlü Aziz Mahmud Efendi ibn-i 
İbrahim ve levazım kalemi hulefasından Ali Efendi 
ibn-i Yusuf şehadetleriyle vekil ve zevci Abdullah 
Raci ; Beğ ibn-i Mehmed bi ' l -vekale ve kendü his
sesini bi '  1-asale rızasıyla Senedat idaresi c ani binden 
varid olup nezd-i acizide mahfGz olan memhur bir 
kıt 'a müzekkire mucebince Daru' ş-şura-yı askeri 
levazım dairesi kalemi mümeyyizi izzetlü Osman 
Fa' iz Beğ bin Süleyman ile halilesi Emine Şefika 
Hanım ibnet-i Ahmed'e kat' ıyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmiş isede ancak ma-i mezkurun başkaca senedi 
olmayup konağ-ı mezkur temessükinün hamişinde 
muharrer olduğı ( . . .  ) keyfiyyeti bi ' tahklk ma-i 
mezkur Kırkçeşme suyından olup mecrası mevcud 
olarak kadimin yiri cari olduğı gibi henüz cereyan 
itmekde olduğından mahzurdan salim olduğı tebey
yün itmiş olmağla bu takdirce bir masura bir çuval
dız ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

ileyhima Osman Fa' iz Beğ i le halilesi mezbure 
Emine Şefika Hanım'un münasafeten uhdelerine 
kayd ile nizarn ve emsaline tevfikan kaydı balasıyla 
tahşiye olarak ma-i mezkur içün başkaca temessük 
tanzim ve i ' tasıyçün vakf-ı mezkur canibine işbu 
inha nezd-i acizanem'e takdim olındı . 

Fi 1 2  S sene [ 1 2]94 1 [26 Şubat 1 877] 

12-117lbll VaZide Sultan Vakfı suyundan Beyoğlu 
caddesindeki mülke bağlı yarım masura suya mu
tasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere bağlı ol
mak üzere satıldığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud-ı 
Evvel hazretleri'nün valideleri merhum ve mağfı1run 
leha Valide Sultan tabe serahanun vakf-ı şerifinden 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan teba'i 
Devlet-i aliyyeden ve Katalik mmetinden Mösyö 
Ruye zevcesi Elizabet bint-i Yakomi bundan akdem 
müteveffiye olup ma-i leziz-i mezkur milliyet-i 
mezkure canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan i lm ü haber mficebince beş nefer kebir 
ve kebire eviadları Alber ve Köstaf ve Mari ve Sofi 
ve Loyez nam kirnesnelere ihmasen bi ' 1 - intikal 
kable' t-tahrir eviad-ı mOma ileyhim taraflarından 
Osib Efendi veled-i Kirkor ve Arakel veled-i Artin 
şehadetleriyle ferağa vekilleri Hülası oğlı Vican 
Efendi veled-i Bedros bi ' l-vekale rızasıyla kanun
name-i hümayun alıkarnını kabul ve imza iden 
(kesik) tarafından (kesik) hariciye (kesik) canibinden 
(kesik) resmisi icra (kesik) memhur ilm ü haber 
mantukınca (kesik) müşarun ileyha tebe 'asından 
(kesik) üzenkur zevcesi Mari bint-i Alyon Hatun'a 
kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan 
Beğoğlı caddesinde dört yüz üç numara ile 
murakkam mülk (kesik) kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı  şerifde mezbure Martin'ün uhde
sine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 7  Şubat sene [ 1 2]92 1 [ 1  Mart 1 877] 
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12-1/?lb/2 Sultan Bayezid Han Vakji 'na ait Tarab
ya Köyü Kolisari sokağındaki haneye bağlı bir ma
sura suya mutasarrıf olan şahsın ölümüyle suyun 
mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından kanun 
hükümlerini kabul eden Avusturya Macaristan 
tebasından olan şahsa satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Bayezid-ı Veli 
Han hazretleri'nün evkaf-ı şerifleri musakkafatından 
Tarabya cibayetine tabi ' Tarabya karyesinde Koli
sarı zakağında iki numra ile murakkam haneye cari 
bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Elizabet 
bint-i Jak Alyon müteveffiye olup tahrir emlak dai
resi canibinden mevrud bir kıt 'a  ruhsat tezkiresiyle 
hariciyye küttabı canibinden tasdik-i resmlsi icra 
kılınup nezd-i acizide mahffiz olan ilm ü haber 
mı1cebince eviadları Alber ve Gustaf ve Mari ve Sofi 
ve Edvar nam kirnesnelere ba 'de' l-intikal kable ' t
tahrir eviad-ı ınılma ileyhim taraflarından Osib 
Efendi veled-i Kirfor ve Arakel Efendi veled-i Artin 
şehadetleriyle ferağa vekllleri olan Hulası oğlı Vican 
Efeneli veled-i Bedros bi ' l-vekale rızasıyla kanun
name-i hümayun ahkamını kabul ve imza iden 
Avusturya ve Macaristan devleti te be ' asından ( . . .  ) 
zevcesi Adele bint-i B izani Hatun'a kat ' ıyyen 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 ileyhima Adele 
bint-i Bizani Hatun'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 2 1  Mart sene [ 1 2]93 1 [2 Nisan 1 877] 

12-117lb/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beyo,�lu Caddei Kebir Asmalımescid mahallesin
deki haneye bağlı yarım masura suya mutasarnf 
olan şahsın suyunu, kanun hükümlerini kabul 
eden Fransa devleti tebasından olan şahsa sattığı
na dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı sami'leri kılınan temes
sükde muharrer merhum Mihrişah Valide Sultan 
vakfından olup Beğoğlında Cadde-i kebir' de Asma
lımes.cid mahallesinde üç yüz elli dört numara ile 
murakkam haneye cari nısf masura ma-i lezize muta
sarrıfe olan Marya bint-i Francesko Paris'de muklm 
olup Evkaf-ı hümayı1n cihat kaleminden fi 1 2  



İ STANBUL SU KÜLLİYATI 

Rebiyyü' l-evvel sene [ 1 2]94 1 [27 Mart 1 877] 
tarihiyle varid olup ira'e bulınan bir kıt ' a  ilm ü 
haberiyle tahrlr emlak dairesinden mevrı1d ruhsat 
tezkiresi ve hariciyye küttabeti canibinden tasdik-i 
resmisi İcra kılınup nezd-i acizlde mahfı1z olan ilm ü 
haber mı1cebince ma-i leziz-i mezkı1rı ahara ferağ 
itmek üzre tarafından vekili olan Hulasioğlı Vican 
Efendi bi ' l-vekale ma-i mezkı1rı kanun-name-i 
hümayı1n ahkamını kabul ve imza iden Fransa 
devleti tebe'asından Ojen Vilonej vi l  nam kimesne
nün zevcesi Heme bint-i Jak Alyon'a kat 'ıyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezkGr mecra-yı kadimine kerna kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyhima 
Heme bint-i Jak Alyon'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 2 1  Mart sene [ 1 2] 93 1 [2 Nisan 1 877] 

12-1172all Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı suyun
dan Cerrah Paşa yakınında Ahmet Kethüda ma
hallesi Cerrah Paşa caddesindeki konağa bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıy
la suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafın
dan konakla birlikte satıldığına dair. 

Merbı1tan takdirn-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Ebu ' l-feth Sultan 
Mehmed Han tabe serahu hazretleri 'nün evkaf-ı şeri
feleri ma-i lezizinden Cerrah Paşa korbında Ahmed 
Kethuda mahallesinde Cerrah Paşa caddesinde sek
sen numara ile rnurakkarn evkaf-ı saire musakkafa
tından bir bab konak derı1nına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Mehmed Neş' et Efendi ibn-i 
Mehmed Efendi bundan akdern irtihal-i dar-ı beka 
idüp ma-i mezkı1r kebire kerimeleri Derya Habi
betullah ve Fatıma Fıtnat Hanım'a ba'de' l-intikal 
kable' t-tahrir ınılma ileyhima dahi mutasarrıfan 
oldukları konak ve ma-i mezkı1rı rızalarıyla fi 1 8  R. 
sene [ 1 ]288 1 [6 Temmuz 1 87 1 ]  tarihiyle müverrah 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfı1z olan bir kıt 'a  memhı1r müzekkire mı1cebince 
rical-i Devlet-i aliyyeden sabık beytü' l-mal müdiri 
Nasılhizilde sa 'adetlü Mehmed Ali Beğefendi ibn-i 
kapodan-ı derya esbak Ali Paşa'ya kat ' ıyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmiş iselerde müzekkire-i mezkı1r mir 
müşarun ileyh nezdinde kalarak mu ' arnele-i lazımesi 
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icra alınmayup ( . . .  ) vakt mürür itmiş olmasıyla bu 
kere tekrar tahkTk olındukda verese-i mDma i leyhima 
Derya Hibbetullah ve Fatıma Fitnat Hanımlar'un el
yevm ber hayat olup ve rızalarıyla ( . . .  ) can konak 
(kesik) mir müşarun ileyh'e kasr-ı yed itmiş 
oldukları tahkTk ve İstihbar kılınmuş olmağla bu 
takdirce nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek üzre müşarun 
i leyh Mehmed All Beğefendi'nün defter-i vakf-ı 
şerifde uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 28 Mart sene [ 1 2]93 1 [9 Nisan 1 877] 

12-1/72a/2 Şehit Mehmet Paşa Vakfı suyundan Kı
zıltaş mahallesi Alacamescit caddesindeki menzile 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahısla
rın sularınıaynı yere bağlı olmak üzere menzille 
birlikte kendi rızalarıyla saltıkiarına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer vezir-i azam merhum Şehid Meh
med Paşa vakfı ma-i lezizinden Kızıltaş mahallesin
de Al acamescid caddesinde üç ve dört numara ile 
murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir bab 
menzil derunına can nısf masura ma-i lezize müna
safeten mutasamfan olan Fatıma Zehra Hanım bint-i 
Mehmed Kamil Efendi ve Hacer Hanım bint-i Rıf'at 
Paşa ma-i mezkurı cari olduğı menzil (kesik) hüsn-i 
rızalarıyla Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfGz olan memhGr müzekkire 
mucebince Meclis-i sıhhiyye a 'zasından sa 'adetlü 
Mustafa Eşref Efendi ibn-i İbrahim'e kat ' ıyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf masura ma-i 
leziz-i mezk:Gr mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde muma ileyh 
Mustafa Eşref Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 4 Şubat sene [ 1 2] 93 1 [ 1 6  Şubat 1 878] 

12-1!72a/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Tophane Karabaş mahallesi Defterdar yokuşun
daki haneye bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunu Tophane Kerestesi sokağındaki 
haneye bağlanmak üzere satlığına dair. 
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Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olna İbrahim Edhem Efendi bin 
Mehmed Tahir mutasarrıf olduğı ma-i mezkı1r rıza
sıyla Tophane-i amire'de istihkam ve itfaiye alayları 
mirl ivası sa 'adetlü Ahmed Paşa hazretleri'nün 
harem-i alileri ismetlü Aişe Hürmüz Hanım bint-i 
Ali'ye kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan Topha
ne'de Karabaş mahallesinde Defterdar yokuşında on 
üç nurura ile murakkam hane'ye icrası mukayyed 
isede henüz mezkı1r hane ve saireye icra olınup el
yevm açıkda bulınmuş olduğından bu def'a Topha
ne'de Defterdar Ebu ' l-Fazl mahallesinde Kerasteci 
zakağında bir numara ile murakkam hane'ye cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyhima 
Aişe Hürmüz Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 4 Rebiyyü' l-ahire sene [ 1 2]94 1 [ 1 8  Nisan 1 877] 
ve 

Fi 6 Nisan sene [ 1 2]93 1 [ 1 8  Nisan 1 877] 

12-1172a/4 Ayasofya Vakfı suyundan Kabasakal 
mahallesi Kemeraltı sokağında bulunan konağa 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, konakla birlikte aynı yere bağlı olmak 
üzere satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Ayasafya-i kebir evkaf sulığına 
mülhak katma sularından Kabasakal mahallesinde 
Kemeraltı zakağında on yedi nurnaralu evkaf-ı saire 
musakkafatından bir bab konak derGnına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Abdullah Hulı1si 
Efendi ibn-i Mustafa konak ve ma-i mezkı1rı rıza
sıyla Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan mernhı1r müzekkire mucebince 
esbak birun-ı rüsı1mat müdiri es-Seyyid Abdurrah
man Ferid Efendi ibn-i el-Hacc Osman'a kat ' ıyyen 
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 ınılma 
ileyh es-Seyyid Abdurrahman Ferid Beğ uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 9 Nisan sene [ 1 2]93 1 [2 1 Nisan 1 877] 

1 07 
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12-l/72bll Eyüp 'te Cezeri Kasım Paşa mahallesin
de bulunan menzile bağlı bir masura suyun senedi 
kazaen kaybolduğundan, suyun kayıtlarının incele
nerek yeniden senet verilmesine dair hüküm. 

Salıibe-i arz-ı hal Ayişe Sıdıka Hanım'un işbu is
tid 'ası me' ali medine-i Hazret-i Eba EyyCıb-i Ensari 
radiyalllahu anhü' l-barl mahallatından Eski yeni 
nam-ı diğer Cezeri Kasım Paşa mahallesinde vakı ' 
pederi Yahya Ağa'dan müntakıll ahara fürCıht 
idülmesi menzil'e bir masura ma-i lezizün senedi 
kazaen zayi '  olduğından bahisle kaydınun bi' l-ihrac 
zayi 'den ve müceddeden bir kıt ' a  senedin ün i 'tası 
nİyazından ibaret bulınmış ve EyyCıb mahkemesi 
siciliatından muhrec hüccet derkenarına nazaran 
medine-i Hazret-i Eba EyyCıb-i Ensari radıyallahu 
anhü' l -baride Kasım Çavuş mahallesinde vakı ' bir 
bab menzil derilnına cari üç çuvaldız ma-i leziz fi s 
Rebiyyü' l-ahir sene [ 1 ]243 1 [26 Ekim 1 827] tarihiy
le Esma Hanım ibnet-i Süleyman'un el-yevm uh
desinde olduğı derkenar-ı mezkCırdan ve mezbCıre 
Esma Hanım müteveffaye olup malik ve mutasarrıfe 
olduğı üç çuvaldız ma-i leziz-i mezkCır üç nefer 
evladl.arı Hafız Mustafa Efendi ibn-i kerlmeleri 
Hadice ve sahib-i arz-ı hal Ayişe Sıddika Hanım'lara 
ba'de ' l-inhisar kable' t-tahrir eviad-ı mCıma ileyhim
den mfima i leyh Hafız Mustafa ve mezbCıre Hadlee 
Hanım dahi birbirlerini mü te ' akıben vefatları cihe
tiyle ma-i mezkfirda olan hisse-i şayi 'aları hissedar 
ve hemşireleri sahib-i arz-ı hal mfima ileyhima 
Ayişe Sıddika Hanım'a münhasıra olduğı mahallesi 
canibinden varid olan memhfir ilm ü haberden 
müsteban olmuş ve mfima ileyhima Ayişe Sıdıka 
Hanım ma-i mezkfirun irsen ve intikiilen uhdesine 
kayd ile nizamma tevfikan bir kıt 'a temessükinün 
i ' tası ni yazından isede ancak su hakkında cari olan 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkCırun 
katması keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş 
olduğ:mdan erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahkTk derun-ı 
hüccet-i mezkCır natık olduğı üzre asrında su nazırı 
el-Hacc Osman Ağa Havass-ı refi 'a kazasına tabi ' 
Cebehaneci nam karyede Sinan Paşa çeşme mukabc
lesinde Bayır önünde kimesnenün mülk ü harimi 
olmayan mevzi ' halide kendi malıyla müceddeden 
sekiz aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat 
ile cem '  ü tahsil ve' 1-mevzı 'da Betro tarlasından 
Ayasofya-i kebir lağmına ba izn-i mütevelll i lhak 
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itdürdüği ma' lGmu' l-mikdar ma-i lezizinden müfrez 
nı sf masura ve yine Havass-ı mezbGre tabi ' 
Kemerler canibinde Paşa havzı ve kemeri kurbında 
atik ve cedid hafr abar-ı müte 'addide ber tahte ' l-arz 
lağm u kanavat ile müctemi ' ve izn-i mütevelliyle 
Kırkçeşme suyı lağmına mülhak olan ma-i lezizden 
olarak sabıka haderne-i Devlet-i aliyyeden BaybGrdi 
Mustafa Ağa'nun malik olduğı ma' lGmu ' l-mikdar 
suyından müfrez bir çuvaldız ki cem'an üc çuvaldız 
ma-i leziz-i mezkGrun katması mevcGd olup suyı 
dahi zikr olman Ayasofya-i kebir vakf-ı şerifi suyı 
tarikıne cereyan itmekde olduğını mezkGr erbab-ı 
vuküf bendeleri haber virmeleriyle bu takdirce ma-i 
mezkGr mezkGr Ayasofya-i kebir suyı tarikıne 
mülhak katma sulardan olmak hasebiyle nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ba 'd izn ma-i mezkGrun 
ferağ ve intikalatı vakf müşarun ileyh canibinden 
rG' yet olmak lazım gelmeğle bu sGretde üç çuvaldız 
ma-i leziz-i mezkGr mahall-i kadiminden bi ' l-ihrac 
ilerüde irsen ideceği mahalle cereyan itmek üzre 
mezbGre Ayişe Sıdıka Hanm'un uhdesine kayd 
olmarak katmasınun bi ' l- etraf mahalleri ve nizam-ı 
müstahsenesi derciyle zikr olman Ayasofya-i kebir 
vakf-ı şerifi canibinden müceddeden bir kıt 'a 
temessükinün tastir ve i ' tası lazım geleceği me
hata 'arnı samileri buyuruldukda ol babda ernr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-ernrindür. 

Fi 1 2  Ca sene [ 1 2]94 1 [25 Mayıs 1 877] 

12-1!73a/1 Turunçluk suyundan Cerrah Paşa yakı
nında Ahmet Kethüda mahallesi Cerrah paşa ced
desindeki konağa bağlı yarım masura mutasarrıf 
olan şahsın suyunu kendi rızasıyla satlığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Ebu' l-feth Sultan 
Mehmed Han hazretleri 'nün cami ' -i şerifleri ve 
hayrat-ı saireleri ma-i lezizi Turunçluk su yı ta 'bir 
olınur ma-i lezizinden nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan rical-i Devlet-i aliyyeden sabık 
bey tü' 1-mal müdiri mehsGhi idare sa' adetlü Mehmed 
Ali Beğefendi ibn-i kapudan-ı derya esbak Ali Paşa 
ber veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı ma-i mezkGrı 
derGnına cari bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla merhum 
Yeğen Ahmed Paşa kerimesi Rukiye Hanım'a kat ' ıy-
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yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimi olan Cerrah 
Paşa korbında Ahmed Kethuda mahallesinde ve 
Cerrah Paşa caddesinde seksen numara ile morak
karn konağa kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde mfima ileyhima Rukiyye Hanım'un 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fl 1 2  Ca sene [ 1 2] 94 1 [25 Mayıs 1 877] 

12-1/73a/2 Sultan I. Mahmut Han Vakfı suyundan 
beşiktaş Sinan Paşa mahallesi Köyiçi İmamzade 
sokağındaki menzile bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı o
lmak üzere menzille birlikte sattığzna dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud Han
ı Evvel vakfından Beşiktaş'da Sinan Paşa mahalle
sinde Köyiçi İmamzade zakağında el-yevm doksan 
beş nurnarada murakkam bir bab menzil derfinına 
cari msf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Fransa 
devlet-i tebe 'asından Edulef veled-i Miri mutasarrıf 
olduğı ma-i leziz-i mezkurı cari olduğı menzil ile 
beraber rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz olan memhur müzekkire 
mucebince yine devlet-i muşarun ileyhima 
tebe 'asından Jan veled-i Rando nam bankere kat ' ıy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine kema kan 
cereyün itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde merklım 
Jan ni\m bankerün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fl 1 3 Ca sene [ 1 2]94 1 [26 Mayıs 1 877] 

12-1/73a/3 Sultan Il. Mahmut Vakfı Bendi suyu
nun fazlasından Köyiçi mahallesi Aşıklar meydanı 
sokağındaki menzile bağlı yarım masura suya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu aynı yere bağlı ol
mak üzere kendi rızasıyla sattığzna dair. 

MerbıUtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sük hamişinde muharrer cennet-mekan Sultan Mah
mud Han-ı Sani tabe serahu hazretleri 'nün Bend-i 
cedidi fazlasından nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan dağramacı Kabril veled-i Karabet ber veeh-i 
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muharrer mutasarrıf olduğı ma-i lez!z-i mezkOrı 
derOnına cari menzil i le beraber bi '  z-zat hüsn-i 
rızasıyla milleti canibinden varid olup nezd-i acizlde 
mahfOz olan ilm ü haber mucebince teba 'i Devlet-i 
aliyye'den ve ROm mil letinden Beşiktaş sakinlerin
den taşcı Tanaş veled-i Heci Anastaş'a kat ' ıyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma
i lez!z-i mezkOr Köyiçi mahallesinde Aşıklar mey
danı zakağında yiğirmi yedi numara ile murakkam 
bir bab menzil'e kema kan cereyan i tmek üzre inhası .  

Fı 25 Ca sene [ 1 2]94 1 [7 Haziran 1 877] ve 

Fı 26 Mayıs sene [ 1 2]93 1 [7 Haziran 1 877] 

12-l/73a/4 Mihrişah VaZide sultan Vakfı suyundan 
Beşiktaş Yıldız caddesindeki bahçeli menzile bağlı 
bir çuvaldız suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçıya intikaline, mirasçının ve/isi ve 
vekili olan şahıs tarafından aynı yere bağlı olmak 
üzere vefa hakkıyla devredi/diğine dair. 

MerbOtan takdim-i p!şgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer kapudan-ı esbak Kılıç All Paşa sara
yı vakfından Beşiktaş'da Yıldız caddesinde otuz bir 
nurnaralu ma 'a bağçe bir bab menzil derunına cari 
Mihrişah Valide Sultan vakfından bir çuvaldız ma-i 
lez!ze mutasarrıf olan Yarcinan Hanım ibnet-i Ab
dullah müteveffiye olup ber veeh-i muharrer muta
sarrıfe olduğı bir çuvaldız ma-i leziz bir nefer sagir 
mahdOmı Ahmed Beğ'e ba'de' l-intik sagir mOma 
i leyhimün hisse-i müntekılesini ba hüccet-i şer ' iyye 
pederi ve vasisi bi ' l- veliiye rızasıyla mahzar-ı rüfe
kasından All Beğ ibn-i Mehmed'e ba 'de' l-ferağ 
mOma ileyh All Beğ dahi der'akab rızasıyla Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfOz 
olan memhOr müzekkire mucebince İbrahim Beğ 
ibn-i Ahmed Necib'e kat ' ıyyen ba'de' l-ferağ mOma 
ileyh İbrahim Beğ bir çuvaldız ma-i mezkOr ile 
kadimine kendü uhdesinde bulınan bir çuvaldız ma-i 
leziz ki ya'ni nısf masura ma-i mezkOrı dahi sagir 
mOma ileyhimün malından istidane ve kabz eyledüği 
bedel-i ma'lum mukabelesinde sagir mOma ileyh 
Ahmed Beğ'e vefiien ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile (kesik) mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde sulhiye mOma ileyh 
Ahmed Beğ'ün vefaen uhdesine kayd i la ahirihi. 

ll l 
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25 Ca [ 1 2]94 ve Fı 26 Mayıs [ 1 2]93 

Fı 5 C sene [ 12]94 1 [ 1 6  Haziran 1 877] Tebdil şode. 

12-1!73a/5 Soğan Ağa mahallesi tavşantaşı cedde
sindeki menzile bağlı bir masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunun yarım masurasını Gedik paşa 
yakınmda Müsellem caddesindeki haneye bağlan
mak, yarım masurasını da Laleli civarında Mesih 
Paşa mahallesindeki haneye bağlanmak üzere sat
lığına dair. 

Merbı1ı:an takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Harerneyn-İ muhteremeyn hazine
sinden mazbı1t evkafdan bir masura ma-i lezize mu
tasarrıf olan Ahmed Efendi ibn-i Yusuf ber veeh-i 
muhan·er mutasarrıf olduğı bir masura ma-i lezlz-i 
mezkı1run nısf masurasını bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide mah
fı1z olan ilm ü haber mucebince Gedik Paşa kurbında 
Müsellem caddesinde atik iki numaralı haneye cere
yan itmek üzre esbak Hudeyde mutasarrıfı mir-i ını
randan sa 'adetlü Hacı All Kadri Paşa bin Ahmed'e 
nısf masurasını dahi Laleli civarında Mesih Paşa ma
hallesinde beş numara ile murakkam konağa cereyan 
itmek üzre izzetlü Mehmed Şefik Beğ ibn-i Sa 'di 
Efendi'ye kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile bir masura ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı 
kadimi olan Tavşantaşı kurbında Soğan Ağa mahal
lesinde Tavşantaşı caddesinde menzilden bi ' l -ihrac 
yarım masurası ınılma ileyh Hacı All Kadri Paşa'nun 
ve nısf masurası dahi ınılma ileyh Mehmed Şefik 
Beğ'ünı defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd ve ber 
mı1ceb-i nizarn müstahsene taraf-ı çakeriden zahr te
messüldt ba tahrir defteraya kayd alınmak üzre 
temess.ükat-ı mezkı1run taraf-ı aciziye irsaliyçün 
vakf-ı şerif tarafına işbu inha-yı acizanem i ' ta 
kılındı . 

Fı 27 Ca sene [ 1 2]94 1 [9 Haziran 1 877] ve 

Fı 28 Mart sene [ 1 2]93 1 [9 Nisan 1 877] 

12-1173b/l Bebek Meyhane sokaktaki menzile bağ
lı suya mutasarrıf olan şahsın ölümüyle suyun nıi
rasçılara intikaline, mirasçılar tarafından menzille 
birlikte satıldığına dair. 
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Merbutan takdim-i  pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan (kesik) vakfından Bebek'de 
Meyhane zakağında bir numara (kesik) mutasarrıf 
olan icracı Hürmüz veled-i Girkor fevt olup üç nefer 
kebire (kesik) Maryoniko ve bakire Tererina 
Vesnanoğlı Kuyumcı Osib zevcesi Rozanamun ba'd 
(kesik) menzil me 'an mezkurı rızalarıyla Senedat 
idaresinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
memhur müzekkire mucebince Çıracıoğlı Kuyumcı 
Girkor veled-i Manfvil 'e kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimi olan menzil- i  mezkure kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde merklım Girkor'un 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1173b/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Debbağ Yunus mahallesi Çifte Çeşme sokakta 
bulunan menzile bağlı yarım masura suya mu
tasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret-pe
nahileri kılınan temessükde muharrer cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri'nün 
evkaf-ı şerlfi ma-i lezizinden İstanbul'da Debbağ 
Yunus mahallesinde Çifte çeşme zokağındaon beş 
numara ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab menzil'e cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Hasırcı Mehmed Emin Efendi ibn-i 
Osman vefat idüp dört nefer eviadları Rafize Saime 
ve Cemal ve ( . . .  ) ve Rafize Münire Hanımlar'a 
ba'de ' l-intikal kable' t-tahrir mezbure Hafıze Saime 
Hanım müteveffiye olup rub '  hissesi iki nefer sagir 
eviadları Vahid ve Safinaz Hanımlar'a ba'de ' I-intikal 
sagir mezburunun tarafından ba hüccet-i şer ' iyye 
vesayeleri Fatıma Hanım bint-i Ali bi ' l - vesaye 
mezburandan Cemal ve Mihr Hanımlar bi' z-zat 
hüsn-i rızalarıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz olan memhur müzekkire 
mucebince es-Seyyid eş-Şeyh Mustafa Efendi ibn-i 
Ahmed'e kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkurı hisse 
i ' tibarıyla şu kadar hissesi mahall-i ahara ve icra 
alınmak ve mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre mezbure Rafize Münire Hanım'un inti
kalen ve şu kadar h issesi dahi muma ileyh es-Seyyid 
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eş-Şeyh Mustafa Efendi'nün ferağan defter-i vakf-ı 
şerifde uhdelerine kayd ila ahirihi. 

12-1173b/3 Esiri (?) Kemal mahallesi İmam Hama
rnı sokakta bulunan hamama bağlı iki masura suya 
mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıya 
intikaline dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan iki kıt ' a  temessükde muharrer 
Haremeynü' ş-şerifeyn vakfından Esiri (?) Kemal 
mahalliesinde İmam harnmaını zakağında on dört 
nurnarada murakkam bir bab hammam derfinına cari 
iki masura ma-i lezize mutasamf olan Başcı Hasan 
Ağa ibn-i Ali vefat idüp Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan memhfir 
müzekkire mficebince mutasarrıf olduğı harnınarn ve 
ma-i mezkilr bir nefer kebire kızı Sa 'ide Hanım'a 
intikal itmeğle ol vechile iki masura ma-i leziz-i 
mezkür mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre rnezbfire Sa 'ide Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1173b/4 Kırkçeşme suyundan yarım masura su
ya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçı
Zara intikaline, mirasçılar tarafından satıldığına 
dair. 

[Derkenar]: 
Hasan çavuş'a virilmişdür. 

Fı 4 R sene [ 1 2] 9 1  1 [20 Mayıs 1 874] 
Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretle
ri'nün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ma-i 
lezizinden nısf masura ma-i lezize mutasarrıfı1n olan 
Mehmed Beğ ve Hadice Zahide ve Emine Şekibe ve 
Fatıma Fitnat Hanımlarun uhdelerinde iken mahal
lesi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan ilim ü haber mucebince mezbure Hadice Zahide 
Hanım müteveffaye olup ma-i mezkurda olan hisse-i 
şayi 'ası iki nefer kebir oğulları Mehmed Ra' Gf ve 
Ali Rıza Efendiler' e ba 'de' l-intikal kable' t-tahrir 
eviad-ı ınılma i leyhima Mehmed Ra' Gf ve All Rıza 
Efendiler dahi ma-i mezkGrda olan hisse-i şayi 'ala-
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nnı bi ' z-zat hüsn-i rızalarıyla hissedar ve teyzeleri 
mezbure Emine Şekibe Hanım bint-i Osman Hulusi 
Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkurun mecra-yı kadimi 
dahi çimendüfer tarikıne virülmüş olup i lerüde ira 'e  
ideceği mahalle cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde mezbure Emine Şekibe Hanım'un uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 4 R sene [ 1 2]9 1 1 [20 Mayıs 1 874] 

12-1/73b/5 Uzunçarşı İkinci Samanveren mahalle
sinde bulunan hana bağlı yarım masura suya 
mutasarrif olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından aynı yere bağlı ol
mak üzere satıldığına dair. 

[Derkenar]: 
Kapu çukadarı Salih Ağa götürmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer Sultan Ba
yezid Han-ı Vell vakfından Uzunçarşu'da Saman
viran-ı sani mahallesinde dört yüz on beş nurnaralu 
evkaf-ı müte 'addide ile mahlGt bir bab Şerif Paşa 
hanı derunına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
Şerif Mehmed Paşa vefat idüp dört nefer mehadim-i 
kiramlarından bir neferi Mahmud Beğ bila veled 
vuku ' irtihaline rub ' hissedarı Harici yy e nazırı es bak 
devletlü Halll Şerif Paşa hazretleri'nün uhde-i aliy
yelerine bil katma icar olmarak ma-i mezkur müşa
run ileyh hazretleri'nün uhde-i devletlerine ba'de ' l
kayd müşarun ileyh hazretleri mutasarrıf olduğı han
ı mezkurı rızasıyla Senediit idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfGz olan mernhur müzekkire 
mucebince kanunname-i hümayiln ahkamını kabUl 
ve imza iden Yunan devleti tebe 'asından Andon 
veled-i Mihal ve Lastosi nam kirnesneye kat 'ıyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimi olan han-ı mezkilre kema · 
kan cereyan itmek üzre merklım Andon'un defter-i 
vakf-ı şerifde uhdesine kayd ila ahirihi. 

12-1174a/1 Kırkçeşme suyundan Küçük Ayasofya 
Cündi meydanındaki menzile bağlı bir masura su
ya mutasarrıf olan şahsın suyuna ait senet kaybol-
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duğundan, kayıtların incelenerek yeniden senet 
verilmesine dair. 

[Başlangıcı kesik] 
beraber alınmış ve ma-i cari olan bir masura ma-ı 
lezizün dahi bir (kesik)ferağı icra olınan (kesik)dahi 
mezkCır bulınmış isede mezkCır suyun ayruca senedi 
zayi ' bulınduğı cihetle zayi 'den ve müceddeden 
sened (kesik) ibaret bulınmış ve merhum ve mağ
fGrun leh cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe 
serahu hazretleri evkaf-ı eellleleri Kırkçeşme ma-i 
lezizinden senedi otuz guruş i care-i mü ' eecele ile 
Küçük Ayasofya nezdinde Cündi meydanına nazır 
bir bab menzil'e cari bir masura ma-i leziz fi 20 
Safer sene [ 1 ]280 1 [6 Ağustos 1 863] tarihiyle ve bir 
kıt 'a  temessükle Adana valisi All Rıza Paşa 
hazretleri ibn-i İbrahim Beğ'ün uhdesinde olduğı 
defter-i vakf-ı müşarun ileyhden muhrec kayddan ve 
nefs- i Haremeynü ' ş-şerifeyn ve kaliçeci el-Hacc 
Hasan ve Lalezade silahdar hazret-i şehriyari Ahmed 
Beğ vakflar ile malılut Ayasofya-i saglr mahalle
sinde Cündi meydanı zakağında on beş nurnaralu bir 
bab konak ve altı nurnaralu bağçe müşarun ileyh Ali 
Rıza Paşa hazretleri ibn-i İbrahim Beğ'ün tasarrufun
da iken müşarun ileyh hazretleri tarafından ve Han 
gümıüği em1ni esbak izzetlü Abdulhalim Beğ ibn-i 
Ali Efendi konak-ı mezkürı ba hüccet-i şer' iyye bi ' l
vekale derlinında iskan itmernek ve akar suretine 
konılınayup islamdan taleb zuhürında fürüht itmek 
şartıyla teba 'i Devlet- i aliyyeden ve Ermeni milletin
den sarraflar kethudası Kigorok veled-i Papasoğlı 
Kuyumcı Haçador'a fi 26 Z. sene [ 1 ]279 1 [ 1 3  
Haziran 1 863] tarihiyle kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed 
eyleclükden sonra merklım Kigorok dahi mutasarrıf 
olduj�ı konak-ı mezkürı rızasıyla Konya valisi dev
letlü Vellyyüddin Paşa hazretleri 'nün hallle-i muhte
remeleri Ayişe Hanım bint-i Abd Beğ ile diğer 
halllesi Dilbesend Hanım bint-i Abdullah ber veeh-i 
mün:1safe yüz otuz bin guruş bedel ile fi 17 N sene 
[ 1 ]28 1 1 [ 1 3  Şubat 1 865] tarihiyle kat' ıyyen ferağ 
eyledüği evkaf-ı mezküre defterleriyle der dest 
tesviye bulınan temessükden ve müma ileyha 
Dilbesend Hanım Efendi ibn-i Abdullah tarafından 
müşiirun ileyh Vellyyüddin Paşa hazretleri 'n ün 
hazinedan Haşim Efendi ibn-i Ra' if ve tebe 'adan 
İbrahim Ağa ibn-i Abdul lah şehadetleriyle ahara 
feraf;a vekaleti sabit olan devletlü übbehetlü Mustafa 
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Nail Paşa hazretleri'nün hazinedan izzetlü Osman 
Fa'ad Efendi ibn-i Şerif Süleyman Efendi konak ve 
bağçe-i mezkilrenün nısf hissesiyle konak-ı mezkilr 
derilnına cari bir masura ma-i lezizde olan nısf 
hisseye bi ' l -vekale nısf-ı ahar hissedarı Ayişe Hanım 
Efendi bint-i Abdullah yetmiş beş bin guruş'a fi 2 
(silik) sene [ 1 2] 87 ve 2 Temmuz sene [ 1 2]86 1 [ 1 4  
Temmuz 1 870] tarihinde kat ' ıyyen ferağ u kasr-ı yed 
eylediğün takriri (kesik) lazım gelen harcı (kesik) 
vezn olınduğı zabt defterlerinden anlaşılmuş ve ma-i 
leziz-i mezkGrun mGma i leyha Dilbesend Hanım 
(kesik) milma i leyhima Ayişe Hanım Efendi 
uhdesine olarak takriri olmmuş isede ma-i leziz-i 
mezkGr senedi zayi ' olduğı cihetle defter-i vakfda 
tedavül (silik) el-yevm müşarun ileyh All Rıza Paşa 
hazretleri uhdesinde kaldığı tebeyyün itmiş olmağla 
(silik) bu sGretde mal - ı  takrire ve kuyGd'a nazaran 
bir masura ma-i mezkGrun müşarun ileyh All Rıza 
Paşa hazretleri uhdesinden mGma ileyhima Ayişe 
Hanım Efendi'ye mu 'amele-i ferağiyesinün icrasıyla 
vakf-ı muşarun ileyh tarafından zayi 'den ve 
müceddeden bir kıt 'a temessük (silik) alınarak kaydı 
halfısıyla konağ-ı mezkilrun temessükine tahşiye 
olındukdan sonra (silik) bi ' l- etraf mahalleri ve 
nizam-ı müstahsenesi derciyle müşarun ileyh Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün vakf-ı şerifi canibinden 
bir kıt 'a  temessükinün nazar ve i ' tası lazım geleceği 
mehata 'mı samileri buyunldukda ol babda. 

Fı 22 Ra sene [ 1 2]9 1 1 [ l O  Mayıs 1 874] 

12-1/74bll Sultan Abdülhamit Han Vakfı suyun
dan Boğaziçi Mirgün caddesindeki sahilhaneye 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, aynı yere bağlı olmak üzere sahilhane ile 
birlikte sattığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Abdülhamid Han evkaf-ı şerifi ma-i 
lezizinden Boğaziçinde Mirgün nam mahallde cad
dede elli numara ile murakkam bir bab sahilhane'ye 
cari ve nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hidiv 
fehfımetlü devletlü İsma 'Il Paşa hazretleri cari olduğı 
sahilhane ile beraber (silik) Senedat idaresi canibin
den varid olup nezd-i acizide mahfGz olan memhGr 
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müzekkire mantGkınca varid olan bir kıt 'a inha-yı 
dev le t l  eri mGcebince daireleri (kesik) me' m urları 
izzetli.i All Beğefendi'ye bedel-i ma ' lı1me ile kat' ıy
yen ferağ buyurmalarıyla ol vechi le nısf masura ma-i 
leziz-i mezbı1r mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma ileyh All 
Beğefendi'nün uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 29 S sene [ 1 2] 9 1  1 [ 1 6  Nisan 1 874] 

12-1/74b/2 Sultan II. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Boğaziçi Mirgün caddesindeki sahilhaneye 
bağlı suyun satıldığına dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazretleri'nün 
evkaf-ı şerlfi ma-i lezizinden Boğaziçinde Mirgün 
nam mahallde cadde elli numara ile murakkam bir 
bab sahilhane'ye cari nısf masura ma-i leziz-i mez
kGr kezalik müşarun i leyh hazretleri ferağından 
ınGmil ileyh Ali Beğefendi'nün uhdesine olmak üzre 
in has ı. 

Fı 29 S sene [ 1 2]9 1  1 [ 1 6  Nisan 1 874] 

12-117 4b/3 Sultan Ahmet yakınında Akbıyık ma
hallesi Akbıyık hamarnı caddesindeki konağa bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyu
nun senedi kazaen kaybolduğundan, suyun kaydı
nın incelenerek yeniden senet düzenlenmesine dair 
hüküm. 

Sahib-i arz-ı hal asker-i şahane ferikanından müte
ka 'id İbrahim Paşa'nun işbu sen ed istid ' aları me' ali 
nezaret-i Evkaf-ı hümayGn'a mülhak Sultan Süley
man Han hazretleri evkafından olmak üzre Sultan 
Ahmed kurbında Akbıyık mahallesinde Akbıyık 
harnmaını caddesinde on altı numara ile murakkam 
mutasarrıf olduğı konağun derGnına cereyan iden 
yarım masura ma-i lezizün bendi kazaen zayi ' olup 
müceddeden bir kıt ' a  senedinün i ' tası ni yazından 
ibaret bulınmuş ve EyyGb mahkemesi sicillatından 
muhrec hüccet derkenarında sabıka valide kethudası 
Hüseyin Ağa asrında dergah-ı all All Ağa ibn-i 
Ahmed bin yetmiş dört senesinde Havass-ı refi'a  
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kazasında Orta Belgrad mevzı ' ında kendi malıyla 
abar-ı müte 'addidede hafr itdürüp cem'  ü tahsil 
eyledüği üç masura suyını ol mevzi ' i  karib Kemerli 
deresi dimeğle şehr dere'ye andan merhum Sultan 
Süleyman Han hazretleri'nün bina huyurdukları 
Çiftehavz'a ba izni ' 1 -mütevelli ilhak ve kalan şehin
şahi üzre bir masura suyı hakk-ı mecra alıkanılduk
dan sonra kalan iki masura ma-i lezizinden müfrez 
bir masura ma-i lezizlerinün katması mevcud olup 
suyı dahi müşarun ileyh Sultan Süleyman Han haz
retlerinün Kırkçeşme ta 'bir o lı nur vakf-ı şerifi su yı 
tarikıne cereyan itmekde olduğı mezkur erbab-ı 
vuküf bendeleri haber virmeleriyle bu takdirce ma-i 
mezkurun nısf masurası menzili tahtında çeşme'nün 
su hazinesine ve nısf masura dahi menzil-i mezkure 
kema kan cereyan itmek üzre katmasınun bi ' l- etraf 
mahalleri ve nizam-ı müstahsenesi derciyle müşarun 
ileyh Sultan Süleyman Han'un vakf-ı şerlfi canibin
den müceddeden bir kıt ' a  temessükinün nizarn lazım 
geleceği muhat-ı ilm-i samileri buyurıldukda ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindür. 

Fi 8 Ra sene [ 1 2]9 1 1 [25 Nisan 1 874] 

12-l/75a/1 Divanyolu Hoca Ferhat mahallesi Şa
rıye caddesindeki hane arsasına bağlı suya muta
sarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara inti
kaline, mirasçılar tarafından Mahmut Paşa civa
rında Daye Hatun mahallesi Yeşildirek caddesin
deki konağa bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Uzun Hafızzade el-Hacc Mustafa Münib Efendi ibn
i el-Hacc Hafız Beğ vefat idüp mahallesi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffiz olan ilm ü haber 
mucebince malik ve mutasarrıf olduğı ma-i mezbur 
kebir ve kebire eviadları Mehmed İzzet Beğ i le keri
mesi Aylşe Hanım'a ba'de ' l-inhisar kable' t-tahrir 
muma ileyhimadan Mehmed İzzet Beğ dahi vefat 
idüp ma-i mezkurda olan hisse-i şayi ' ası kebire keri
mesi (kesik) Hanım'a kezalik ba'de ' l-inhisar kable ' t
tahrir muma i leyhima Ayişe ve Arife Hanımlar mu
tasarrıfe oldukları (kesik) Osmanlı lirası bedel mu
kabelesinde ahara füruht ideceklerinden tarafların
dan Ahmed Münir Beğ ibn-i (kesik) ketebesinden 
Mustafa Beğ ibn-i Mehmed Ali şehadetleriyle ferağa 
vekilieri olan enderun-ı hümayun'da haftancı Nuri 
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bin Abdurrah1m Beğ bi ' l -vekale Gümüşhane muta
sarrıfı esbak izzetlü Alim Efendi'nün halilesi Şemsi 
Nurhan bint-i (kesik) bey ' ü temlik olduğı temellük 
ve kabili itmeğle bu cihetle ma-i lezlz-i mezkur he
nüz bir mahalle icra olınup açıkda olarak bir vakf-ı 
şerlfe tash1hi lazım gelmiş olduğından (kesik) vec
hile cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe 
serahu hazretleri'nün (kesik) halllelerine bi ' t-tash1h 
mecra-yı kadlmi olan 01vanyol ı ' nda Hace Ferhad 
mahallesinde Şarkıyye caddesinde iki yüz yedi nu
mara i le murakkam hane arsasından bi ' l-ihrac Mah
mud Paşa civarında Daye Hatun mahallesinde Yeşil
direk caddesinde üç numara ile murakkam Taşkonak 
ta 'bir o lı nur konağa cereyan i tmek üzre defter-i 
vakf-ı şerlfde muma i leyhima Şemsi Nur Hanım'un 
uhdesine kayd müceddeden tahr1r ve i 'ta olınacak 
zahr temessük bi ' t-tahrlr defteraya kayd olınmak 
üzre temessük-i mezkürun taraf-ı çakerlye irsaliyçün 
vakf-ı şerif tarafına işbu ilm ü haber i ' ta o l ındı. 

Fı 20 Ra sene [ 1 2]9 1 1 [7 Mayıs 1 874] 

12-117.5a/2 Beşiktaş civarında Süleyman Ağa camii 
ve çeşmesine bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunu vakfetiğine ve suyun vakıf su 
olarak Abbas Ağazade mahallesi Veli Efendi soka
ğında inşa edeceği çeşmeye bağlanmasına dair. 

Sahib-i arz-ı hal Matbah-ı amire vekllharcı Ahmed 
Ağa'nun işbu istid 'ası me' all müteveffa Safayizade 
Ahmed Beğ ile hissedarı Beşiktaş civarında Hasan 
Paşa deresinde kain katmadan hasıl olup ba hüccet-i 
şer ' iyye ve ber veeh-i mülkiyyet mutasarrıf olduğı 
bir buı;uk çuvaldız ma-i lezlzi mecra-yı kadıminden 
bi ' l-ihrac mezkur katma'nun hey'et-i asliyesiyle 
beraber iki bin yedi yüz elli guruş bedel mukabele
sinde kendüye iştira i tmiş olduğından bahisle ma-i 
mezkür mahall-i mezkürda inşa ideceği çeşme'ye 
vakfıyyet üzre icra olınmak üzre iktizasınun icrası 
nİyazından ibaret bulınmuş ve su hakkında cari olan 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkurun 
katması keyfiyyetinün tahkiki l azım gelmiş olduğın
dan mahalline Çerağan sahilsaray-ı hümayunı suyol
cısı All Ağa ve su me' mürlarından Hasan Ağa irsa
liyle bi ' l-mu 'ayyene hüccet-i mezkur natık olduğı 
üzre kasaba-i mezbur haricinde Cihannüma mahalle-
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sinde Hasan Paşa deresinUn Sırt nam mahallde 
menba' ı  olup menba ' -ı mezkı1rdan abar-ı müte 'addi
de hafr ve tahte' l-arz yüz altmış arşun lağmdan hasıl 
eyledüği bir buçuk çuvaldız ma-i lezlzi (silik) ende
rı1nı hazret-i şehriyari nezaretinde olan evkafdan 
Darü's-sa'adetü' ş-şerlfe ağası esbak merhum Süley
man Ağa'nun kasaba-i mezbı1rda bina ve inşa eyle
düği cami ' -i şerlfi ve çeşme-i ! atıflerine cereyan 
itmekde olduğını ve ma-i mezkı1r lağm ağzında vezn 
u ayar olındukda el-yevm bir buçuk masuradan iba
ret ise de (kesik) sularun kesreti cihetiyle mevsim-i 
sayfda tam ve kamil yarım masura ma-i lezlz 
mevcı1d ve cari olacağı ve mezkı1r lağm (kesik) 
yiğirmi iki arşı1n ba 'dında Abbas Ağazade mahalle
sinde Veli Efendi zakağında yiğirmi iki numaralı 
arsasınun (kesik) yüzine müceddeden bina ve inşa 
ideceği çeşme'ye icrasında civar ahalisinün ihyasına 
bad! olup mahzCır (kesik) salim ideceği mCıma ileyh 
(silik) tarafından haber virülmüş ve mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizlde [mahfCız o]lan 
ilm ü haber ma-i lezlz mezkı1r Beşiktaş'da Cihannü
ma mahallesinde Yalı zakağında dört numaralı sahil
hane (kesik) zade Ahmed N azlf Efendi tasarrufunda 
iken mı1ma i leyhün vefatı cihetiyle kerimesi Hadice 
Hanım'a ba'de' l-inhisar kable' t-tahrlr olduğı vefatıy
la mahdı1mı Ahmed Beğ ve kerimesi Habibe ve Ka
mile Hanımlar be nev Bekir Paşa'ya kezalik ba 'de' 1-
inhisar kable' t-tahrlr eviad-ı mı1ma ileyhimden 
mı1ma ileyhima Hablbe ve Kanıile Hanımlar tarafın
dan Rendeci Mehmed Ağa ve İbrahim Ağa şehadet
leriyle vekllleri olan su korıcılarından Hasan Ağa 
bi' l-vekale yarım masura ma-i lezlz-i mezkı1r bedel-i 
mezkı1r mukabelesinde mı1ma i leyh vekil-i harc Ah
med Ağa'ya bey · u temllk iderek yedierinde olan iki 
kıt 'a atık hüccetlerini teslim iderek meblağ-ı bedel-i 
mezkı1rdan her birileri hisselerini ahz u kabz itmiş 
olmalarıyla bu takdlrce yarım masura ma-i lezlz-i 
mezkCırun ba 'dema ferağ u intikalatma mü sa 'ade 
boyunlmak ve mahall-i  mezkı1rda müceddeden inşa 
ideceği çeşme'ye vakfıyyet üzre i crasına müsa 'ade-i 
aliyye-i cenab-ı nezaret-penahlleri şayan boyunldığı 
halde keyfiyyetinün cihat kalemine kayd ile mı1ma 
ileyh Ahmed Ağa yedine ve müşarun i leyh Süley
maniyye vakfı tarafına ve taraf-ı çakerlye ve iktiza 
iden mahallere başka başka ilm ü haberlerinün testır 
ve i 'tası iktiza ider ol babda emr ü ferman hazret-i 
menlehü' I -emri n dür. 

1 2 1  
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12-1175b/1 Kırkçeşme suyundan yarım masura su
ya mutasarrıf olan şahsın suyunu İstanbul Odun 
kapısı Sarıdemir mahallesi Şerbetçi sokağındaki 
çeşmeye bağlanmak üzere satlığına ve buna dair 
senet düzenlenmesine dair. 

işbu hüccet ve merbı1tan derkenarda muharrer nısf 
masura ma-i lezize ber veeh-i mülkiyyet mutasarrıf 
olan Abdulhallm Efendi bin Hasan bundan akdem 
vefat [düp ma-i leziz-i mezkı1r sülbi kebir oğul ları 
el-Hacc Mehmed Arif ve Hasan Şevki Beğler'e irsen 
ba'de' l-inhisar mir-i mı1ma i leyhima taraflarından 
bi ' t-takdim nezd-i çakeride mahfı1z olan bir kıt 'a  
memhCır senedieri mCıcebince irsen malik oldukları 
ma-i leziz-i mezkOrı Kalbonizade el-Hikc İbrahim 
Ağa'ya Abdullah'un İ stanbul'da Hatab kapusı dahi
l inde Sarıternur mahallesinde Şerbetci zakağında 
kain hasbeten l i l lahi te 'ali Beğ'ün bina ve ihya eyle
düği ç:eşme'ye cereyan i tmek üzre mOma i leyh el
Hacc :tbrahim Ağa'ya hüsn-i rızalarıyla bin guruş se
men rnukabelesinde bey ' ü temlik iderek meblağ-ı 
mezbOrı mOma i leyh el-Hacc İbrahim Ağa yedinden 
bitemiimiha ahz u kabz itmeleriyle fima ba 'd nı sf 
masura ma-i leziz-i mezkOrda asla ve kat 'a  alaka ve 
medh�illeri kalmadığı ve mOma i leyh el-Hacc İbra
him Ağa şedin malik olduğı nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkOrı ber veeh-i muharrer saye-i İhsanvaye-i 
hazret-i mülOkanede bina ve ihyasına muvaffak ol
duğı çeşme'ye cereyan i tmek üzre nizamma tevfikan 
icab ı[den senedinün tesviyesi nİyazında iselerde 
ancak su hakkında cari olan nizam-ı müstahsenesine 
nazaran ma-i mezkOrun katması keyfiyyetinün tahki
ki lazım gelmiş olduğından erbab-ı vuküfdan bi 't
tahkik hüccet derkenar-ı mezkı1r natık olduğı üzre 
asrında Sıdkı Paşa hazretleri Havass-ı refi ' a  kazasına 
tabi ' Cebehaneci karyesidimeğle arif karyede bağçe
i has kurbında kendi malıyla abar-ı müte 'addidede 
hafr u tahte ' l-arz !ağın ve kanavar i le cem ' ü tahsil 
ve ol mahalle karib Kırkçeşme suyı yolına ba izn-i 
mütevelli i lhak eyledüği üç masura ma-i lezizün bir 
masurasını hakk-ı mecra içün alıkanılup ma 'ada iki 
masura ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i lezi
zün katınasi mevcOd olup suyı dahi cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri 'nün 
Kırkçeşme suyı ana tarikıne cereyan i tmekde olduğı 
tahakkuk eylemiş olmağla bu takdirce ma-i mezkO
run mahzOrdan salim olduğı tebeyyün i tmiş olmağla 
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bu sGretde ma-i mezkGrun emsali cihetle ba 'd ezyet 
ferağ ve intikalatma (kesik) olarak çeşme-i mezkGre 
icra kılınmak üzre vakf olmması husfisına canib-i 
nezaret-i celileden müsa'ade (kesik) ma-i mezkGr 
katmasınun b i ' l-etraf mahalleri ve nizam-ı müstahse
nesi derciyle keyfiyyetinün evkaf muhasebesine (ke
sik) İbrahim'e vesair lazım gelen mahaller ile taraf-ı 
çakeriye başka başka i lm ü haberlerinün tastir 
(kesik) mezkGr Evkaf-ı hümayGn müfettişi faziletlü 
Efendi da' yelerine havalesi iktiza ideceği rehin-i 
(kesik) buyuruldukda ol babda. 

Fi 1 9  N sene [ 1 2]70 1 [ 1 6  Haziran 1 854] 

12-l/75b/2 Kırkçeşme suyundan Sultan Süleyman 
suyundan bir miktar suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu, Bostan iskelesinde bulunan kiitiiphaneye 
bağlanmak üzere sattığına ve bu hususta senet 
düzenlenmesine dair. 

(kesik) derkenarda muharrer nısf masura ma-i lezize 
ber veeh-i mülkiyyet mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Abdulhalim (kesik) oldukları ma-i leziz-i 
mezkGrı bi 'z-zat hüsn-i rızasıyla devletlü übbehetlü 
Hüsrev Paşa hazretleri 'nün (kesik) radıyallahu 
anhü' l-bari hazretleri'nün civarında Bostan iskelesin
de kain hasbeten l i llahi te 'ali müceddeden (kesik) 
buyurmakda oldukları kütübhanelerine cereyan it
rnek üzre müşarun i leyh hazretlerine ma ' lGmu ' l
mikdar bedel (kesik) bey ' ü temlik iderek ber veeh-i 
muharrer saye-i ihsan-vaye-i hazret-i şahanede bina 
ve inşasına (kesik) oldukları kütübhane'ye cereyan 
itmek üzre nizamma tevfikan icab iden senedinün 
tesviyesi iltimas buyurı lınası nizamma tevfikan icab 
iden senedinün tesviyesi i ltimas buyurılmuş isede 
ancak ihrac olınan nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i mezkfirun katması keyfiyyetinün tahkiki lazım 
gelmiş olduğından erbab-ı vuküfdan b i ' t-tahklk 
hüccet ve derkenarı mezkfir natık olduğı üzre asrında 
AltGni Çuka Yusuf Efendi Havass-ı refi 'a kazasına 
tabi ' Kömürci Belgrad karyesinde Ağa su yı dimeğle 
arif ma-i leziz çeşmesi kurbında kimesnenün mül
küne ittisalden ari mevzi ' halide kendi malıyla hafr 
abar ve tahte' l-arz lağm ve kanavat i le cem' ü tahsil 
ve cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazret
leri'nün mahmiyye-i mezbGre'ye icra eyledüği suyı 
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yolına ba izne ' l-mütevelli ilhak eyledüği ma' !Gmu' l
mikdar ma-i lezizinden müfrez ( . . .  ) masura ma-i 
lezizün katması mevcud olup suyı dahi cennet-me
kan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri 'nün 
Kırkçeşme suyı ana tarikıne cereyan itmekde olduğı 
mezkur erbab-ı vuküfun ihbarlarıyla tahakkuk eyle
miş olmağla bu takdirce ma-i mezkurun mahzurdan 
salim olduğı tebeyyün itmiş isede fakat ma-i mezkGr 
müşarUin ileyh Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretleri'nün vakf-ı şerlfi suyı ana tarikıne mülhak 
sulannelan olmak hasebiyle nizam-ı müstahsenesine 
nazaran ma-i mezkGrun ba 'd ezyet ferağ ve intikalatı 
vakf-ı müşarun ileyh canibinden rG' yet ve tesviye 
olmması lazımeden isede niza olmması hususı 
canib-i nezaret-i eellleden müsa 'ade huyuruldığı hal
de ma-i mezkGrun katmasınun bi ' l -etraf mahalleri ve 
nizam-ı müstahsenesi derciyle keyfiyyetinün evkaf 
muhasebesine bi ' l-kayd müşarun i leyh Hüsrev Paşa 
hazretleri (kesik) tarafına ve lazım gelen mahalleri 
ve zahr-ı çakeriye başka başka i lm ü haberlerinün 
testır ve i ' tası husGsı ba ma 'rifet-i şeriyye i ' lam 
olmmak üzre husus-ı mezkGr Evkaf-ı hümayun'a 
müfettiş fazileti ü Efendi da' llerine havalesi iktiza 
ideceği rehin-i ilm ü haber buyurıldukda ol babda. 

Fı 9 Za Sene [ 1 2]70 1 [3 Ağustos 1 854] 

12-1/76all Eyüp civarında Abdülvedud mahallesi 
Defterdar iskelesi yakınındaki menzile bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu men
zille birlikte sattığına dair. 

MerbGı:an takdim olman temessükde muharrer nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan hala Urfa kilim
makamı sa 'adetlü Bican Paşa ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf olduğı ma-i leziz-i mezkurı menzil ile 
beraber Istabl-ı amirem payelülerinden kapucılar 
kethudası izzetlü Şükri Beğ inhasıyla mevallden 
Üryanizade Ahmed Es 'ad Efendi bin Mehmed Sa'id 
Efendi 'ye ferağ u kasr-ı yedd itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkur mahall-i kadim! olan 
hazret-i Eba Eyyub el-Ensari radıye anhu ' l-Bari 
civarında Abdülvedud nam-ı diğer Hadice Sultan 
mahallesinde Defterdar iskelesi kurbında kain men
zile kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
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şerifde müma ileyh Ahmed Es 'ad Efendi'nün uhde
sine kayd i la ahirihi. 

Fi 4 M sene [ 1 2] 7 1  [27 Eylül 1 854] 

12-1176a/2 Yeniköy 'deki yaZıya bağlı bir masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunun yarım masu
rasını boyacı köyündeki diğer hanesine bağlanmak 
üzere ifraz ettiğine dair. 

Merbütan takdim olınan temessükde muharrer bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sarraf Misak 
veled-i Pedros Zimmi ber veeh-i muharrer mutasar
rıf olduğı ma-i leziz-i mezkürun nısf masurasını 
kadim mahal l i  olan Yeniköy'de yalısına i cra olmmak 
üzre uhdesinde ibhi idüp ve ma 'ada nı sf masurasını 
işbu temessükden bi ' l- ifraz Boyacı karyesinde kain 
mutasarrıf olduğı diğer hanesine cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde ifrazını mübeyyin kaydı ba
lasıyla temessük-i mezkürun tahşiyesi ve ber veeh-i 
muharrer müceddeden i 'ta olmacak zahr-ı temessük 
ber müceb-i nizarn taraf-ı çakeriden zahr-ı temessük 
bi ' t-temhir defter-i aba kayd olmmak üzre temes
sükat-ı mezkürun savb-ı çakeriye irsaliyçün vakf-ı 
şerif tarafına i şbu i lm ü haber i ' ta olındı . 

Fi 5 M sene [ 1 ]27 1 [28 Eylül 1 854] 

12-1!76a/3 Üsküdar Şemsipaşa 'daki sahilhaneye 
bağlı suyun İbrahim Paşa suyundan ayrılarak Atik 
VaZide Sultan suyuna kaydedildiğine dair. 

Merhüme Atik Valide Sultan tabet seraha hazretleri
nün vakfı suyı ana tarikına mülhak (kesik) ba 
hüccet-i şer ' iyye ve ber veeh-i mülkiyyet medine-i 
Üsküdar'da Şemsi Paşa nam mahallde bir bab sahil 
haneye (kesik) çuvaldız ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Tahmis müdiri esbak müteveffa Halil Beğ'ün (kesik) 
ibnet-i Mestan ber veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı 
ma-i lezlz dahil-i nizarn olmayup ve sahil (kesik) 
m ün deri c bulınduğından bi  ' t-tefrik nizamma tevfi
kan başkaca temessükinün i ' tası ve i erasında (kesik) 
üzre kurb ve civarında İbrahim Paşa suyı tarikına 
münasib malıallden i lhakıyla (kesik) ifraz ve icrası 
müma i leyha Emine Hanım tarafından niyaz olınmış 
ise de ancak su hakkında cari (kesik) nizam-ı müs-
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tahsenesine nazaran ma-i mezkı1run katması keyfiy
yetlerine tahkiki lazım gelmiş olduğından (kesik) 
bi' t-tahkik ma-i mezkı1r mine' I -kadim müşarun i ley
ha Atile Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün (ke
sik) tarikından ifraz ve zikr olman sahilhaneye el
yevm cari olmakda bulınmış ise de ancak sahilhane 
(kesik) valide-i müşarun il ey ha su yı menba 'ın un 
nihayetinde bulınmak ve zaten işbu valide suyınun 
kılleti derkar (kesik) mülabesesiyle mevsim-i sayfda 
bu mahallere su devşirilemediğinden ya 'ni su husu
sunda müzayaka ve zarar (kesik) çekilmekde olduğı
na ve itşbu Valide suyından zikr olman İbrahim Paşa 
su yı tarikı (kesik) ala tariki ' I-mübadele i cra olınduğı 
halde ezher cihet icrasında suhGlet (kesik) mezkı1r 
erbab-ı vuküf tarafından ifade ve ihbar kılınmış 
olmağla bu suretde (kesik) İbrahim Paşa suyı ana ta
rikına münasib malıallden bi ' 1-i l  hak Eskihammam 
civarında Mehmed Paşa (kesik) başında zikr alınan 
İbrahim Paşa suyı tarikından bi ' l-ifraz bu mahallde 
sahilhiine (kesik) kadim tarik ilave olmarak ma-i 
mezkürı sahilhane-i mezkur senedinden bi ' t-tefrik 
(kesik) müşarun i leyha Atik Valide Sultan tabet 
seraha hazretlerinün vakfına tashih olmarak (kesik) 
vakf-ı muşarun i leyh canibinden müceddeden 
başkaca bir kıt 'a temessükinün i ' tası muvafık-ı 
irade-i aliyye buyurıldığı ber ınıleeb-i nizarn taraf-ı 
çakeriden zahr-ı temessük bi' t-temhir 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 .  

Fı ı ı M sene [ ı ]27 ı [4 Ekim ı 854] 

12-1!76b/1 Sultan Süleyman Han suyundan Molla 
Gürani mahallesinde bulunan konağa bağlı bir 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
satıldı:ğına dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı samileri (kesik) Sultan 
Süleyman Han [tabe serahu hazretlerinün] cami ' -i 
şerif ko l ı  ta 'bir (kesik) ana tankina mülhak katma 
sulardan bir [masura] ma-i lezize mutasarnf olan 
Mahmud Paşa vefat iderek beş nefer eviadlarını terk 
iderek ancak Mustafa Eşref Beğ intikale rağbet idüp 
ma 'adası intikale rağbet itmeyerek açıkda kalmış ve 
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muma ileyh Mustafa Eşref Beğ ma-i mezkurda olan 
beş hisse i ' tibarıyla bir hissesini Senedat odası 
ketebesinden cabi Cemal Beğ inhil.sıyla altıncı ordu
yı hümayunun birinci alayı miralayı izzetlü Ahmed 
Beğ'ün mahallesi canibinden tahliye olınup nezd-i 
acizide mahfı1z olan i lm ü haber mucebince hemşi
resi Aişe Hanım ibnet-i Hasan'a kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yedd itmeğle ol vechile hisse-i ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimi olan Monla Gürani mahal
lesinde kain on beş numara ile murakkam konağa 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
muma i leyha Aişe Hanım'un uhdesine kayd ila 
ahi ri hi. 

Fi 23 R sene [ 1 2]9 1 [8 Haziran 1 874] 

12-1/76b/2 Sultan Il. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Beyoğlu Sarı Lütfi mahalle ve caddesindeki 
menzile bağlı yarım masura ve Kalafatçıbaşı Yunus 
Ağa mahallesi Mezarlık caddesindeki menzile bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın ölümü 
ile suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafın
dan aynı yere bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan iki kıt 'a 
temessükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Sani hazretlerinün vakf-ı ma-i lezizinden Be
ğoğlı'nda Sarı Lütfi mahallesinde ve caddede vakf-ı 
ahardan bir bab menzile cari nısf masura ve Kalafat
cıbaşı Yunus Ağa mahallesinde Mezarlık caddesinde 
diğer bir bab menzile car1 nısf masura ki cem 'an bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Tüccar Frankoli 
veled-i Yani fevt olup ma-i mezkur dört nefer kebir 
eviadı Yani ve Dimitri ve Desenbo ve Fani'ye 
ba'de' l-intikal eviad-ı mezburundan Fani rub '  hisse-i 
müntakılesini Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfı1z olan memhur müzekkire 
mucebince hissedar ve karındaşları mezburun Yani 
ve Dimitri ve Desenbo'ya cari olduğı menzillere 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkur mecra-yı kadimlerine kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mezburun 
Yani ve Dimitri ve Desenbo'nun ferağ u intikiilen 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 25 Zi ' l-hicce sene [ 1 2] 9 1 [2 Şubat 1 875] 
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12-1/76b/3 Gazanfer Ağa Vakfı suyundan Nahl
bend mahallesi Tülbentçi Ağa Çeşmesi sokağındaki 
menzile bağlı yarım masura suyun satıldığına dair. 

Gazanfer Ağa vakfı ma-i lezizinden Nahlbend ma
hallesinde Dülbendci Ağa çeşmesi zakağında on 
dokuz. numara ile murakkam evkaf-ı saire musakka
fatından bir bab menzi l derunına cari nısf masura 
ma-i mezkGr ba müzekkire devletlü semahatlü Şey
hülisl :im Hasan Fehmi Efendi hazretlerinün damadı 
izzetlü Osman Efendi ile kerime-i muhteremeleri 
iffetlü Adviye Hanım'a kat ' iyyen ferağı . 

Fi 1 8  R sene [ 12 ]91  [3 Haziran 1 874] 

12-1/76b/4 Güzelce İbrahim Paşa Vakfı suyundan 
Sütlüce Mahmut Ağa mahallesi Hamam sokaktaki 
hamam bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahısların sularının hamamla birlikte aynı yere 
bağlı olmak üzere sattık/arına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Güzelce İbrahim Paşa vakfı ma-i 
lezizinden Südlice'de Mahmud Ağa mahallesinde 
hammam zakağında iki numara i le  murakkam evkaf
ı saire musakkafatından bir bab harnınarn derGnına 
cari nısf masura ma-i lezize ber veeh-i münasafe 
mutasarrıfan olan sa'adetlü Ömer Fevzi Efendi ve 
biraderi Mehmed Fazı! Efendi ibn-i el-Hacc Arif 
Ağa cari olduğı hammarn-ı mezkGr ile beraber büsn
i rızalarıyla Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfGz olan memhur müzekkire 
mucebince Mekteb-i tıbbiyye-i şahane vekil-harcı 
Hasan Beğ ibn-i Salih Efendi 'ye kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i mezkGr 
mecrii-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde muma i leyh Hasan Beğ'ün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 20 R sene [ 1 2] 9 1  [5 Haziran 1 874] 

12-1/77all Köprülü Mehmet Paşa Vakfı suyundan 
Büyük Ayasofya camii yakınında bulunan menzil, 
bahçe ve konağa bağlı yarım masura suya mutasa
rrıf oılan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intik
aline dair. 
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(kesik) ve bu kere irae olınup mahkeme-i teftişden 
i ' ta (kesik) mahmiyye-i İstanbul'da Ayasafya-i kebir 
cami ' -i şerifi kurbında (kesik) sakin iken bundan 
akdem irtihal-i dar-ı beka iden hacegan-ı Divan-ı hü
mayundan ve Dar-ı şura-yı askeri a 'zasından es-Sey
yid İsma'il Müfid Beğ ibnü' l-müteveffa es-Seyyid 
Mustafa Nazif Efendi'nün sulbi murahık mahdurnları 
Ali ve Hüsni beğlerün tesviye-i emrierine ba hüccet
i şer'iyye vasi-i mansubeleri sa 'adetlü İsma 'il Kamil 
Paşa ibnü' l-merhum Mehmed Şakir Meclis-i şer'- i  
şerif-i enverde bi ' l-vesaye takrir-i kelam ve ta'bir-i 
ani ' I-meram idüp hazine-i Haremeynü' ş-şerifeynden 
mazbut Haremeynü' ş-şerifeyn şerefhüma' llahü te 'a
la fi ' d-darin evkafı musakkafatından mahalle-i mez
kurede kain ma' lumu' l-hudud ve' l-müştemilat şeh
riyye kırk iki akçe icare-i müeccelelü bir bab menzil 
ve bağçe ve zikr olman Haremeynü' ş-şerifeyn vak
fına on bir kıt 'a temessükle şehriyye cem'an dört 
yüz bin altı akçe ve Babu ' s-sa 'ade ağası esbak mer
hum Ca'fer Ağa vakfına bir kıt 'a temessükle şeh
riyye yüz otuz beş akçe icare-i müeccelelü vakfeyn-i 
mezkureyn musakkafatından menzil- i  mezkur karşu
sında kain kezalik ma'IOmu ' l-hudud ve' l-müştemilat 
bir bab kebir konakdan her biri müteveffa-yı muma 
i leyhün ve konak-ı mezkur derunına cari sadr-ı 
a 'zam-ı esbak Köprili Mehmed Paşa vakfı musakka
fatından şehriyye otuz akçe icare-i müeccelelü kana
vat ve müsennatına tebe ' iyyetle nısf masura ma-i le
ziz dahi müteveffa-yı muma i leyhün ceddi olup mu
kaddema vefat iden İsma'il Kamil Efendi'nün 
hayatlarında bi ' 1-id'ireteyn tasarruflarında iken mu
ma i leyh İsma 'il Kamil Efendi 'nün fevtiyle nısf ma
sura ma-ı leziz-i mezkurlar sulbi mahdumları 
müteveffa-yı muma i leyh es-Seyyid Mustafa Nazif 
Efendi i le es-Seyyid Mehmed Şakir Efendi'ye müna
safeten ba 'de ' l-intikal kable' t-tahrir muma i leyh es
Seyyid Mustafa Nazif Efendi'nün dahi fevtiyle nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurda ber veeh-i muharrer 
ber veeh-i muharrer intikiilen mutasarrıf olduğı nısf 
hisse-i şayi 'ası müteveffa-yı muma i leyh es-Seyyid 
İsma 'il Müfid Beğ'e ba 'de ' l-intikal anun dahi fev
tiyle müstakıll konak ve menzil ve bağçe ve nısfdan 
nısf masura ma-i leziz-i mezkurlar murahıkan-ı mu
ma i leyhima ile sulbi kebir mahdumı Mustafa Şevket 
Beğ ve sulbiyye kebire kerimeleri Aişe ve Fatıma 
hanımlar ve sağır kerimesi Mevhibe Hanım'a isdasen 
ba'de ' l-intikal eviad-ı muma i leyhimden Aişe Ha-
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nım'un dahi fevtiyle südüs hisse-i şayi ' ası sadr-ı 
sağir mahdfimı İbrahim Nazif Beğ'e ba'de' l-intikal 
sağir-i mezbfir İbrahim Nazif Beğ ile sağTre-i mez
bfire Mevhibe Hanım ve kebir-i mezbfire Fatıma Ha
nım'dan her birinün dahi muahharan bila veled 
fevtleriyle üç südüs hisse-i şayi 'aları mahlfil ve 
canib-i evkaf-ı mezkfireye ai d ve raci ' olup mfima 
i leyh es-Seyyid Mehmed Şakir Efendi 'nün dahi 
vefatı vukü 'ıyla ma-i leziz-i mezkfirdan ber veeh-i 
muharrer intikiilen mutasarrıf olduğı nısfdan nısf 
hisse-i şayi 'ası benümle kız karındaşum Hadice 
Hanım'a münasafeten ba'de ' l-intikal kable' t-tahrir 
kız karındaşum mfima i leyhima Hadice Hanım'un 
dahi vefatı vukil 'ıyla hissesi sadrıyye kebire kerime
si Hayriyye Hanım ibnet-i Hayri Paşa'ya intikal idüp 
lakin konak-ı mezkfirun eşearı ve ma-i leziz-i 
mezkürun kanavatı mürur-ı eyyam ile telef ve zayi ' 
olacaEı zahir ve bedidar olup ol vechile murahıkan-ı 
mfim2l i leyhima hakklarında hazır ve gayr-ı mukay
yed o lduğından murahıkan-ı mfima i leyhimanun ko
nak ve menzil ve bağçe ve rub ' masura ma-i leziz-i 
mezkilrda olan iki südüs hisse-i şayi ' aları bedel-i ınİ
silleri ve mütevelllleri re ' yleriyle ahara ferağa kıbel
i şer 'den vasi-i mfima il ey h İsma 'il Kamil Paşa'ya if
rak virilmeğle derun-ı hüccetde beyan olınduğı üzre 
mumıi i leyh İsma 'll Kamil Paşa li ebeveyn hemşire
ıadesi Hayriyye Hanım ibnet-i Hayri Paşa ve kebir-i 
milmil i leyh Mustafa Şevket Beğ hazır oldukları 
halde menzil - i  şer'ide Rumil i  pa yelülerinden sa ' a
detlü Abdurrahman Ziya Paşa ibnü ' l-merhfim Edib 
Efeneli mahzarında evkaf-ı mezkfireye li ecli ' l-müsa
laha kıbel-i şer'lden kaimmakam-ı mütevelll nasb ve 
ta'yin alınan Mustafa Efendi ibn-i Abdullah hazır 
olduğ;ı halde vasi-i mil ma i leyh İs ma 'll Kamil Paşa 
murahıkan-ı mfima i leyhimanun konak ve menzil ve 
bağçe ve rub ' ma-i leziz-i mezkfirlarda olan hisse-i 
şayi 'alarmı elli yedi bin beş yüz altmış yedi guruş 
mukabelesinde bi ' l-vesaye ve rub ' masura ma-i 
leziz-i mezkfirdan kendi h issesini bin sekiz yüz yet
miş beş guruş mukabelesinde bi ' l-asale ve hemşire
ıadesi mfima ileyha Hayriyye Hanım kezalik ma-i 
leziz-·i mezkfirdan hissesi bin sekiz yüz yetmiş beş 
guruş bedel mukabelesinde bi ' l-asale ve kebir-i 
mfima i leyh Mustafa Şevket dahi kezalik konak ve 
menzil ve bağçe ma-i leziz-i mezkfirlarda olan südüs 
hissesini yedi yüz seksen üç guruş mukabelesinde 
bi ' l-asale cem'an konak ve menzil ve bağçe-i mez-
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kurlarun nısf ve nısf masura ma-i leziz-i mezkurdan 
rub ' ve sümün hisseleri doksan bin guruş bedel mu
kabelesinde muma i leyh Abdurrahman Ziya Paşa'ya 
ferağ-ı mu 'teber-i kat '! i le her biri b i ' l -asale ve bi ' l 
vesaye ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile. 

Fi 24 R sene [ 1 2 ]9 1  [9 Haziran 1 874] 

12-I/77bll Sultan II. Mahmut Han Vakfı suyun
dan Beşiktaş Atik Sinan Paşa mahallesinde bulu
nan menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere 
menzille birlikte satlığına dair. 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Atık mahallesinde bir bab 
menzile cari cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı 
Sani vakfından nısf masura ma-i tezize mutasarrıfe 
olan Emine Hanım ibnet-i Abdullah tarafından Yüz
başı All Efendi ibn-i Süleyman ve tebe 'adan Ömer 
Ağa ibn-i Hasan şehadetleriyle ferağa veklli mahal
le-i mezbur imaını es-Seyyid Hafız Mehmed Efendi 
bi ' l-vekale ma-i mezkurı cari olduğı sahilhane ile 
beraber ba müzekkire Bab-ı ser'askeri nan-ı aziz 
komisyonı mümeyyizi izzetlü All Rıza Efendi ibn-i 
Osman'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec
hile ma-i mezkur mecra-yı kadimine cereyan itmek 
üzre inhası . 

Fi 24 R sene [ 1 2]9 1 [9 Haziran 1 874] 

12-1/77b/2 Köprülü Mehmet Paşa Vakfı suyundan 
İstanbul Çinilikaman yakınındaki menzile bağlı bir 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçıZara intikaline, mirasçı tarafından ya
rım masurasının Süleymaniye mahallesi ve cadde
sindeki haneye bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer sadr-ı a 'zam-ı esbak merhum Köpri
li Mehmed Paşa vakfından olup mahmiyye-i İstan
bul'da Çinilihammam kurbında vakf-ı ahardan bir 
bab kebir menzil arsasına muhrec bir masura ma-i 
tezize mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed Raşid 
Efendi ibn-i Seyyid Mustafa bundan akdem vefat 
idüp mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffiz olan i lm ü haber mucebince bir nefer kebire 
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kerimesi Nazife Sıdika Hanım'a ba'de ' l- intikal 
kable'' t-tahrir müma i leyha dahi inlikalen mutasarrıfe 
olduğı bir masura ma-i mezkürun nısf masurası Sü
leym�lniyye mahallesinde ve caddesinde on bir 
numara ile murakkam hanesine cereyan itmek üzre 
uhdes inde i b ka id üp ma 'ada nısf masurasını 
temes.sük-i mezkürdan bi ' l -ifraz tarafından Bayezld 
bölükbaşısı Veli Ağa ibn-i Mustafa ve vakf-ı müşa
run ikyh suyolcısı Mehmed Usta ibn-i All şehadetle
riyle ferağa vekili hanım-ı müma i leyhanun kethuda
sı el-Bacc Ömer Ağa ibn-i Mehmed bi ' l-vekale 
hüsn-i rızasıyla Şeyh Ebu' !-Vefa kurbında Monla 
Hüsrev mahallesinde Koğacılar caddesinde doksan 
altı numara ile murakkam haneye cereyan itmek üzre 
Hayriyye tüccarlarından el-Hacc Ahmed Kamil 
Efendi ibn-i Hasan'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğ�le ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezkürun 
nısf masurası hanım-ı müma i leyhanun uhdesine 
intikzilen ve nısf masurası dahi müma i leyh el-Hacc 
Ahmed Kamil Efendi'nün uhdesine ferağen uhde
lerine kayd ila ahirihi. 

Fı 24 R sene [ 1 2]9 1 [9 Haziran 1 87 4] 

12-ll77b/3 Sultan Mustafa Han Vakfından Paşa
bahç.e İncir Köyü Çubuklu caddesindeki sahilhane 
arsaz.:ına bağlı iki masura suya mutasarrif olan 
şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sattı
ğına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Mustafa Han 
tabe serahu hazretlerinün vakfından Paşabağçesi 'nde 
İncir karyesinde Çubuklı caddesinde on numara ile 
murakkam bir bab sahilhane arsası derünına cari iki 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mustafa Rıf'at 
Ağa ibn-i Ömer mutasarrıf olduğı ma-i leziz-i mez
kürı rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahfüz olan memhür müzekkire 
mücebince sabık Orman müdiri sa 'adetlü Bedros 
Efendi veled-i Ohannes'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkür mecra-yı 
kadimi olan arsa-i mezkürun hin-i inşasında kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müma 
ileyh Bedros Efendi'nün uhdesine kayd i la ahirihi. 

Fı 1 0  M sene [ 1 2]92 [ 1 6  Şubat 1 875] 
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12-1177b/4 Ücretini Sultan Abdülhamit Han Vak
fı 'ndan almak üzere yarım hisse Beylerbeyi suyol
culuğu hizmetine mutasarrıf olan şahsın ölümü ile 
hizmetin mirasçı oğullarına intikaline, mirasçılar 
tarafından devredildiğine, bu hususta berat düzen
lenmesine dair hüküm. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan berat-ı allde muharrer cennet
mekan Sultan Abdülhamld Han tabe serahu hazret
lerinün evkaf-ı celilelerinden almak üzre yevmi altı 
akçe vazife ile nısf hisse Beğlerbeği suyolcıl ığı cihe
tine mutasarrıf olan Yani veled-i Kiru bundan akdem 
bir nefer kebir oğlı Sava'yı terk iderek vefat i tmiş ve 
oğlı merküm Sava'nun sinni ise otuz beş seneyi 
tecavüz eylediği halde suyolcılık hıdmetine rağbet 
itmeyüp na ehl bulınduğına ve hissedannun dahi 
talib olmaduğına mebni vazife-i mezkfir ile nısf his
se suyolcılık-ı mezkfir ciheti müteveffa-yı merkü
rnun hafidi ve na ehl bulınan merküm Sava'nun oğlı 
olup el-yevm suyolcılık-ı mezkfirda istihdam olın
makda bulınan Kiru veled-i Sava'nun uhdesine tev
clh buyurı larak nizam-ı müstahsenesi derciyle mü
ceddeden Icab iden berat-ı allsinün i ' ta ve ihsan bu
yurılması babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emrindür. 

Fı 24 Recep sene [ 1 2] 92 [25 Ağustos 1 875] 

12-l/78a/l Hoca Hesna Rukiye Hatun Vakfı 'ndan 
İstavroz köyü Fıstıklı mahallesi Hallaç sokağındaki 
haneye bağlı üç çuvaldız suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sat
lığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer İstavroz kar
yesinde vakı ' Hace Hesna Rukıyye Hatfin vakfından 
üç çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan yedinci daire 
reisi ref'etlü Akif Efendi ibn-i Mehmed ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf olduğı üç çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkfirun bir çuvaldızını bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla 
zevcesi Atike Hanım ibnet-i İbrahim'e kat ' iyyen fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile  üç çuvaldız ma-i 
leziz-i mezkGrun nısfı mecra-yı kadimi olan İ stavroz 
karyesinde Fıstıklı mahallesinde Hallac zakağında 
yedi numara i le murakkam haneye kema kan cere-

1 33 

12-1/77b/4 

12-1/78all 

.. ı '· .... :.:�·CJO <.... 



1 34 

12-1/78a/2 

V AK IF SU DEFTERLERİ 1 SUYOLCU DEFTERLERİ 

yfm itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde ınGmil i leyha 
Atike Hanım'un uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fl 30 Kanun-ı sanı sene [ 12]9 1  [ 1  ı Şubat 1 876] 

12-1178a/2 Cerrah Paşa Hamamcısı Hacı İsmail 
Ağa Vakfı 'ndan Mesih Paşa mahallesi Bodrum so
kaktaki konağa bağlı yarım masura suya mutasar
rıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçılar intika
line, mirasçılar tarafından aynı yere bağlanmak 
üzere satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Cerrah Paşa hammamcısı el-Hacc 
İs ma 'il Ağa vakfından Mesih Paşa mahallesinde 
Badrutın zakağında bir nurnaralu bir bab konağa cari 
vakf-ı mezbGrdan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan es-Seyyid el-Hacc Hüseyin Hüsni Efendi ibn-i 
el-Hacc HulGsi Efendi vefat idüp kebir ve kebire 
eviadları Şura-yı devlet a'zasından atGfetlü Mehmed 
Sa 'id Beğefendi hazretleri yle Şerife Fatıma ve Şerife 
Züleyha hanımiara ba'de ' l -intikal evlild-ı müşar ve 
mGm�i i leyhimactan ancak Şerife Fatıma ve Şerife 
Züleyha hanırnlarun intikiilen mutasarrıf oldukları 
hisselerini ferağa taraflarından ketebeden İbrahim 
Efendi ibn-i el-Hacc Sadık ve tebe 'adan Şakir Ağa 
ibn-i Hüseyin şehadetleriyle vekllleri es-Seyyid 
Mehmed Rıf'at Efendi ibn-i Mustafa bi ' l-vekale 
rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid olup nezd
i acizide mahfı1z olan memhGr müzekkire mGcebince 
hissedarı müşarun i leyh atGfetlü Mehmed Sa 'id 
Beğefendi hazrederine 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 şerif de müşarun i leyh Mehmed Sa 'id Beğefendi 
hazretlerinün uhdelerine kayd i la ahirihl. 

Fı 4 Şubat sene [ 12 ]9 1  [ 1 6  Şubat 1 876] 

12-1178a/3 Ücretini Köprülü Mehmet Paşa Vak
fı 'ndan Büyük Ayasofya camii yakınında Üskübi 
mahallesindeki konağa bağlı yarım masura suya 
mutasarnf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından satıldığına dair. 
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Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer sadr-ı a 'zam-ı esbak merhum Köp
rili  Mehmed Paşa vakfı musakkafatından şehriyye 
otuz akçe icare-i müeccelelü kanavat u müsennatına 
tebe 'iyyetle nısf masura ma-i lezize ba temessük 
mutasarrıf olan İs ma 'il Kamil Efendi 'n ün vefatı 
vukil'ına mebni nısf masura ma-i leziz-i mezkfir 
mahkeme-i teftişden virilen bir kıt 'a  hüccet-i şer ' iy
ye mficebince sulbi mahdı1mları es-Seyyid Mustafa 
Nazif ve es-Seyyid Mehmed Şakir efendilere müna
safeten ba'de' l-intikiU kable' t-tahrir ınılma ileyh es
Seyyid Mustafa Nazif Efendi dahi fevt olup intik�ilen 
mutasarrıf olduğı nı sf masuradan nı sf hissesi İs ma 'il 
Müfid Beğ'e ba'de' l- intikal kable' t-tahrir anun dahi 
fevtiyle ber veeh-i muharrer hisse-i şayi ' ası sul bi 
kebir malıdilını Mustafa Şevket Beğ ve sulbiyye 
kebire kerimeleri Aişe ve Fatıma hanımlar ile mura
hık mahdfimları Ali ve Hüsni ve sağTre kerimesi 
Mevhibe Hanım'a isdasen ba'de ' l-intikal eviad-ı mil
ma i leyhimden Aişe Hanım'un dahi fevtiyle südüs 
hisse-i şayi ' ası sağır mahdı1mı İbrahim Nazif Beğ'e 
ba'de ' l-intikal sağır-i mezbı1r İbrahim Nazif Beğ ile 
sağıre-i mezbı1re Mevhibe Hanım ve kebir-i mez
bfire Fatıma Hanım'dan her birinün dahi muahharan 
bi la veled vefatlarıyla üç südüs hisse-i şayi 'aları 
mahlı1l ve canib-i vakfa aid olduğından mahall-i 
mezkfirun ba kaime-i mezad canib-i malılGiden 
tesviye olınduğı kaime-i mezkilrdan müsteban olan 
ve marru' l -beyan nısf masuranun nısf-ı alıarına 
intikalen mfima ileyh Şakir Efendi'nün dahi vefatıyla 
inlikalen mutasarrıf olduğı hisse-i şayi ' ası sa 'adetlü 
İ sına 'il Kamil Paşa i le kız karındaşı Hadice Hanım'a 
münasafeten ba' de' 1-intikal kab le' t -tahrir mezbfire 
Hadice Hanım'un dahi vefatıyla hisse-i şayi 'ası 
sadriyye kebire kerimesi Hayriyye Hanım ibnet-i 
Hayri Paşa'ya ba'de' l- intikal kable' t-tahrir hamiş 
hüccet-i mezkfir mantfikınca murahıkan-ı mfima 
ileyhimanun ma-i mezkfirda olan hisselerini bi ' 1 -ve
saye ve kendi hissesini bi' 1-asale ve hemşirezadesi 
mfima ileyha Hayriyye Hanım kezalik hissesini bi ' l 
asale ve kebir-i mfima ileyh Mustafa Şevket Beğ 
dahi bi ' l-asaıe derfinına cari konak ile beraber ma-i 
mezkfir hisselerini Rumil i  pa yelülerinden sa 'adetlü 
Abdurrahman Ziya Paşa hazretleri ibn-i Edib Efen
di'ye ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfir on iki sehm i 'tibar 
olmarak sehham-ı mezkı1run ber veeh-i muharrer üç 
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sehmi canib-i mahl"Ulden ve dokuz sehmi dahi eviad
ı milmil. i leyhimün b i ' l -vesaye ve bi ' l-asale intikal ve 
ferağlanndan milma i leyh Ziya Paşa'nun uhdesine 
kayd alınarak mahall-i kadlmi olan Ayasafya-i keblr 
cami ' -i şerifi ci vannda Üskübl mahallesinde ÜÇ 
numara ile murakkam konağa kema kan cereyan 
itmek üzre nısf masura ma-i leziz-i mezkilr defter-i 
vakf-ı şerifde milma i leyh Abdurrahman Ziya Pa
şa'nun uhdesine kayd ve ber milceb-i nizam-ı 
müstahsene taraf-ı çakeriye zahr-ı temessük bi ' t
temhir defter-i aba kayd olmmak üzre temessük-i 
mezkilrun taraf-ı çakerlye irsaliyçün vakf-ı şerif 
tarafına i şbu i lm ü haber i ' ta alındı . 

Fı 1 7  M sene [ 1 ]292 [23 Şubat 1 875] 

12-1!78bll Yusuf Paşa Vakfı 'ndan Kırkçeşme ya
kınında Sekbanbaşı İbrahim Ağa mahallesi Sek
banbaşı sokağındaki konağa bağlı yarım masura 
suya mutasarnf olan şahsın, suyunun ve konağının 
yarı hissesini sattığına dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Yusuf Paşa vakfından Kırkçeşme 
kurbında Sekbanbaşı İbrahim Ağa mahallesinde 
Sekbanbaşı zakağında on nurnarada murakkam bir 
bab konak derilnına cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan devletlü Ömer Fevzi Paşa hazretleri 
mutasarrıf olduğı nısf masura ma-i leziz-i mezkilrun 
nısfını uhdesinde bi ' l-ibka nısf-ı alıiri derilnına cari 
konağ--ı mezkilrun nısfıyla beraber rızasıyla Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfilz 
olan memhilr müzekkire milcebince halllesi Vasfiy
ye Hanım ibnet-i Abdülaz!z'e kat ' iyyen ferağ u kasr
ı yed iderek senedinün tahşiyesi lazım gelmiş ise de 
ancak ma-i mezkilrun başkaca senedi olmayup 
konak-ı mezkilr senedinde münderic bulınmış oldu
ğından keyfiyyeti bi ' t-tahkik el-yevm konağ-ı 
mezküra cari olarak mahzilrdan salim olduğı tebey
yün itmiş idüğinden nizarn ve emsaline tevfikan ma
i mezkilrun konağ-ı mezkilr temessükinden bi ' I -ifraz 
kaydı balasıyla ifrazı havi temessük-i mezkilre tah
şiyye olmmak ve mecra-yı kadimine kema kan cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde milma ileyha 
Vasfiyye Hanım'un uhdesine kayd ve ber milceb-i 
nizarn viri lecek cedid temessük-i mezkilrun zahn 
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taraf-ı çakeriden bi ' t-temhir defter-i aba kayd alın
mak üzre temessük-i mezkı1run taraf-ı çakeriye 
irsaliyçün vakf-ı şerif tarafına işbu inha-yı acizanem 
i 'ta o lındı. 

Fı 12 Şubat sene [ 1 2] 9 1  [24 Şubat 1 876] 

12-l/78b/2 Sultan Ahmet Han Vakfı suyundan 
Büyük Ayasofya camii yakınında Soğukkuyu ma
hallesinde bulunan bir masura suya mutasarrıflı
ğına dair senedin kaybolması sebebiyle, su ile ilgili 
kayıtların incelenerek yeniden senet verilmesine 
dair hüküm. 

S ahibe-i arz-ı hal İsma 'il Adil Paşa zevcesi Refi'a 
Hanım'un işbu istid 'ası meali Ayasafya-i kebir 
cami ' -i şerifi civarında Sovukkuyu mahallesinde 
mutasarrıfe olduğı bir bab Sultan Ahmed Han haz
retlerinün vakfı suyından cereyan iden bir masura 
ma-i lezizün senedi zayi ' olduğından bahisle za
yi 'den bir kıt 'a sened i 'tası ni yazından ibaret 
bulınduğı ihrac alınan derkenariara nazaran konağ-ı 
mezkôrun iki suyı olup biri Halkalı ve diğeri Kırk
çeşme suyından ve işbu Kırkçeşme suyı bin iki yüz 
kırk üç tarihiyle sahib-i evveli müderrisin-i kiram
dan Hasan Tahsin B eğefendi uhdesinden müteveffa 
İsma 'il Adil Paşa vereselerine bi ' l- intikal vereseleri 
tarafından dahi alıara ferağ u kasr-ı yed alınarak 
henüz konağ-ı mezkı1rda Kırkçeşme suyı kalmadığı 
anlaşılmış ve Eyyôb mahkemesi siciliatından muh
rec derkenar-ı saniye nazaran Ayasafya-i kebir nez
dinde Soğukçeşme kurbında Erdebill mahallesinde 
vakı ' bir bab menzil-i kebire cari nısf masura Hal
kalı ma-i lezizi müderrisin-i kirarndan Hasan Tahsin 
Beğefendi ibn-i Mehmed Ağa'nun fi 27 Rebi'u' l
ahire sene 1 243 tarihiyle el-yevm uhdesinde 
bulınduğı derkenar-ı mezkôrdan müsteban almış ve 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide mah
fı1z olan i lm ü haber ile tahrir-i emlak dairesi cani
binden mevrı1d bir kıt 'a  ruhsat tezkiresi môcebince 
zikr alınan Soğukkuyu medresesi zakağında bir 
numara ile murakkam olup konağ-ı mezkı1rı suyı ile 
beraber m uma ileyh İ sma 'il Adil Paşa'ya kasr-ı yed 
iderek konak i le derı1nına cari ma-i lezizlerün 
marru' l-beyan sahib-i evveli mı1ma i leyh Hasan 
Tahsin Efendi konağ-ı mezkı1run senedi yüridilmiş 
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ise de ma-i mezkürun mülk olduğı cihetle müma 
i leyh Tahsin Efendi uhdesinde kalmış ve müma 
i leyh İsma 'il Adil Paşa'nun dahi vefatı cihetiyle 
malik ve mutasarrıf olduğı yarım masura ma-i leziz-i 
mezkür mahdürnı Derviş Beğ ile kerimesi Fatıma 
Müzeyyen ve halilesi Refi'a Hanım'a ırsen münha
sıra oldukdan sonra müma ileyh Derviş Beğ ve hali
lesi mezbCıre Refi'a Hanım dahi fevt olarak mCıma 
i leyhanun hissesi kezalik ırsen mCıma i leyha Fatıma 
Müzeyyen Hanım'a ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir 
tedavül-i eyadi ile el-yevm malik ve mutasarrıf olan 
mCıma i leyha Fatıma Müzeyyen Hanım yedine bir 
kıt 'a sened i ' tası lazımeden ise de su hakkında cari 
olan nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkCırun 
katması keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş olduğın
dan erbab-ı vuküfdan bi ' t-tahklk derun-ı derkenar-ı 
ahire natık olduğı üzre asrında Su nazırı Osman Ağa 
hayatında Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Sırıklı çayırı 
dimeğle arif taş !ağın kurbın da vakı ' Ali Paşa tarlası 
dimeğle arif mevzı '-ı  halide abar-ı müte 'addidede 
hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat ile cem'  u tahsil 
itdürdüği iki masura suyını mahall-i  mezbCıra karib 
merhum Küçük Hasan Paşa suyı mesleğine ve andan 
merhum Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretlerinün 
suyı yolına ba izni ' l-mütevelli i lhak ve idrac idüp 
nısf masurası hakk-ı mecra ifrazından sonra baki 
kalan bir buçuk masura ma-i lezizden müfrez nısf 
masura ma-i lezizün katması mevcCıd olup suyı dahi 
ala tarikı ' l-mübadele cennet-mekan Sultan Ahmed 
Han lııazretlerinün vakf-ı şerifi suyı tarikına cereyan 
itmekde olduğı mezkCır erbab-ı vuküf haber virme
leriyle bu takdirce ma-i mezkürun mahzCırdan salim 
olduğı tebeyyün itmiş ise de fakat ma-i mezkCır mü
şarun i leyh Sultan Ahmed Han hazretlerinün vakf-ı 
şerifi suyı tarikına mülhak katma sulardan olmak 
hasebiyle ber mCıceb-i nizarn ma-i mezkCırun ferağ u 
intikalatı vakf-ı müşarun i leyh canibinden ru'yet 
olmmak lazım gelmeğle bu sCıretde (kesik) leziz-i 
mezkılr mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre katmasınun bi ' l-etraf mahalleri ve nizam-ı müs
tahsenesi (kesik) Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
vakf-ı şerifi canibinden bir kıt ' a  temessükinün tastir 
ve i ' t:isı (kesik) buyurıldukda ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emrindür. 

Fi 6 S sene [ 1 2]92 [ 14 Mart 1 875] 
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12-1!79a!l Sultan Mahmut Han suyundan Beyoğlu 
Hüseyin Ağa mahallesi Çıkmazhamam sokaktaki 
hamama bağlı birbuçuk masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunu, aynı yere bağlı olmak üzere 
sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan iki kıt'a 
temessükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün Beğoğlı taksi
mine icra itdükleri ma-i lezizlerinden Beğoğlı 'nda 
Şeyhü' l-harem Hüseyin Ağa mahallesinde Çıkmaz
harnınarn zakağında bir numara ile murakkam vakf-ı 
ahar musak.\afatından bir bab harnınarn derunına 
cari bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
İbrahim Edhem Efendi ibn-i Mehmed Tahir rızasıyla 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i ilcizi'de 
mahffiz olan memhur müzekkire mucebince derum
na cari hammarn-ı mezkur ile beraber izzetlü Meh
med Subh1 Beğ ibn-i Ömer Nabi'ye kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur 
mecra-yı kadimi olan hammarn-ı mezkura kema kan 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh Mehmed Subhi Beğefendinün uhdesine kayd 
ila ahirihi. 

Fı gurre-i S sene [ 1 2]92 ve Fı 25 Şubat sene [ 12]90 
[9 Mart 1 875] 

12-1/79a/2 Sultan II. Mahmut Han Vakfı Galata
saray suyundan Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesi 
Çıkmazhamam sokağındaki hamama bağlı bir ma
surasuya mutasarrıf olan şahsın suyunu hamamla 
birlikte satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud Han
ı Sani tabe serahu hazretleri evkaf-ı şerifinden olup 
Galatasarayı suyı tarikına mülhak katma sulardan 
Beğoğlı'nda Şeyhü' l-harem Hüseyin Ağa mahalle
sinde Çıkmazhammam zakağında bir numara ile 
murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
harnınarn derunına cari bir masura ma-i cariye 
mutasarrıf olan İbrahim Edhem Efendi ibn-i 
Mehmed Tahir rızasıyla Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffiz olan memhur 
müzekkire mucebince derunına cari hammarn-ı mez
kur ile beraber izzetlü Mehmed Subhi Beğefendi 
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ibn-i Ömer Nabi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfır mecra-yı 
kadimi olan harnmam-ı mezkfıra kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfıma ileyh Meh
med Subhi Beğefendi 'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi guırre-i  S sene [ 1 2]92 ve Fi 25 Şubat sene [ 1 2]90 
[9 Mart 1 875] 

12-1!79a/3 Cerrahpaşa Hamamcısı Hacı İsmail 
Ağa ·vakfı 'ndan yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline 
dair. 

Merbfııtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer nezaret-i Harerneyn-İ rnuhtere
rneyn'e rnülhak evkafdan Cerrah Paşa hammamcısı 
el-Hacc İsma'il Ağa vakf-ı şerifi rnusakkafatından 
nısf masura ma-i lezize rnutasarrıf Mehmed Haşim 
Efendi ibn-i el-Hacc Ali'nün vefatı cihetiyle ma-i 
rnezkfır mahallesi canibinden varid olup nezd-i 
acizide rnahffız olan i lm ü haber rnfıcebince üç nefer 
sulbi leebir eviadları Mehrned Cemal ve Mehrned 
İzzet ve Mustafa Behçet beğlere islasen ba 'de' l
intikal kable' t-tahrir eviad-ı rnfırna ileyhirnden Meh
rned İzzet Beğ dahi bila veled fevt olup nısf masura 
ma-i leziz-i rnezkfırun sülüs hissesi rnerbfıtan 
takdirn-i pişgah-ı sarnileri kılınan bir kıt 'a  kairne 
rnfıcebince canib-i mahlfılden ve sülüsan hissesi dahi 
iki bin guruş mu 'accele ile mfırna ileyhima Mehrned 
Cemal ve Mustafa Behçet beğlerün intikal ve 
ferağlarından bin guruş mu 'accele ile Teşrifat-ı 
Divan-ı hümayfın mu 'avinlerinden izzetlü Abdullah 
Efend' bin Mehmed'ün uhdesine kayd olmarak 
i leriide irae ideceği mahalle cereyan itdürilmek üzre 
rnfıma i leyh Abdul lah Efendi 'nün defter-i vakf-ı 
şerifde uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi gurre-i S sene [ 1 2]92 [9 Mart 1 875] 

12-1/79a/4 Şehit Mehmet Paşa Vakfı 'ndan Karaki 
Hüseyin Çelebi mahallesi Hüdavendigar caddesin
deki menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara intikaline 
dair. 
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Şehid Mehmed Paşa vakfından Karaki Hüseyin 
Çelebi mahallesinde Hüdavendigar caddesinde otuz 
sekiz nurnarada muharrer bir bab menzil derı1nına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe Şerife Fatı
ma Hanım bint-i el-Hacc Emin müteveffiye olup iki 
nefer kebiran olan Şerife Aişe ve Şerife Hesnil 
hanımiara ba'de' l-intikal ınılma i leyhima dahi rızala
rıyla ba müzekkire tarik-i aliyyeden Hacı Ömer 
Efendi kerimesi Aişe Hanım'a ferağ kerde. 

Fı 9 S sene [ 1 2]92 [ 1  7 Mart 1 875] 

12-1/79a/5 Sultan II. Mahmut Han 'ın yeni bendin
den Tophane İlyas Çelebi mahallesi Türbe soka
ğındaki haneye bağlı bir masura suya mutasarrıf 
olan şahsın vefatıyla suyun mirasçı/ara intikaline, 
mirasçılar tarafından yarı hissesinin satıldığına 
dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud Han
ı Sani tabe serahu hazretlerinün Bend-i cedidi fazla
sından bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Nuri 
Efendi bundan akdem vefat idüp ma-i mezkfir ma
hallesi canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz 
olan (kesik) mantfikınca kebir mahdfimları İsma 'il 
Hakkı ve Mehmed Refik efendilere ba 'de' 1-intikal 
kable' t-tahrir evlild-ı ınılma ileyhima dahi intikalen 
mutasarrıf oldukları bir masura ma-i leziz-i mezkfi
run nısf masurasını mahall-i kadimi olan Tophane'de 
İlyas Çelebi mahallesinde Türbe zakağında dört nu
marada murakkam hanelerine cereyan itmek üzre 
uhdelerinde bi ' l-ibka nısf-ı aharını temessük-i mez
kfirdan bi '  1- ifraz i lerüde irae ideceği mahalle cere
yan itmek üzre rızalarıyla tebe'a-i Devlet-i aliyyeden 
ve Ermeni milletinden müteveffa Pulcı Mıkırdıc 
zevcesi Nekdar bint-i Avanis'e kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile bir masura ma-i 
lezlz-i mezkfirun nısf masurası mı1ma ileyhima 
İ sına 'il Hakkı ve Mehmed Refik efendilerün defter-i 
vakf-ı şerifde intikalen ve nısf-ı aharı dahi mezbı1re 
Nekdar Hatfin'un ferağen uhdelerine (kesik) 

Fı 20 S sene [ 1 2]92 [28 Mart 1 875] 
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12-1!79bll Üsküdar'da Tophanelizade Hacı Mus
tafa Efendi Çeşmesi Vakfı suyundan Selamsız ma
hallesi Ekmekçibaşı sokağında bulunan haneye 
bağlı yanm masura suya mutasarrıf olan şahsın 
ölümüyle suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar 
tarafından Tophanelioğlu mahallesinde bulunan 
bağa bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbı1tan takdim olınan temessükde muharrer 
Üsküdar'da Tophanelizade merhum el-Hacc Mustafa 
Efendi'nün çeşmesi vakfı müstakıl latından iki çuval
dız ya'ni yarım masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan 
Heci Nişan veled-i Mikail bundan akdem fevt olup 
milleti tarafından varid olup nezd-i acizide mahfGz 
olan nıernhı1r müzekkire ile tahnr-i emlak canibin
den mevrud bir kıt 'a ruhsat tezkiresi mantı1kınca ma
i mezkı1r iki nefer keb!r eviadları Heci Mosis ve kız 
karındaşı Bağyabet'e ba'de' l-intikal kable' t-tahr!r 
mezbı1ran dahi inlikalen mutasarrıfan oldukları ma-i 
mezkı1rı mezbure Bağyabet tarafından Serkiz veled-i 
Mardrus ve diğer Serkiz veled-i A vanis ihbarlarıyla 
ferağa vekili olan karındaş-ı mı1ma ileyh Heci Mosis 
bi ' l-ve:kale ve kendü hissesini bi ' l-asale Tophane
liağlı nam mahallde yedi numara ile murakkam bir 
kıt 'a  bağı derı1nında menziline cereyan itmek üzre 
elli lira-yı Osman! bedel mukabelesinde sa'adetlü 
İsma 'il Zühd1 Efendi bin el-Hacc All'ye ferağ u kasr
ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkı1r mecra-yı 
kad!mi olan Selamsız nam mahallde Etmekcibaşı zo
kağıncla on altı numara ile murakkam haneden bi ' l 
ihrac Iber minval-i muharrer efendi-i mı1ma ileyhün 
zikr olınan menziline cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şer!fde uhdesine kayd. 

Fı 1 2  Ş sene [ 1 2]92 [ 1 2  Eylül 1 875] 

. 12-1/79b/2 Ücretlerini Mihrişah VaZide Sultan 
Vakfından almak üzere merematçılık hizmetine 
mutasarnf olan şahısların ölümüyle hizmetlerinin 
mirasçı oğullanna intikaline, bu konuda senet 
düzenlenmesine dair hüküm. 

Merbütan takdim-i p1şgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a  
berat-ı allde muharrer merhı1me ve  mafı1rün leha 
Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün Bağçe karyesi 
sını1rında Arabacıoğlı mandırası deresi dimeğle meş
hur nam mahallde vakı ' bend-i ced!dinde kain iki 
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aded kasrı muhafaza itmek üzre bekcilik ve bend-i 
cedid-i mezkfirun iktiza iden merematını ru' yet 
eylemek üzre merematcılık cihetlerine yevmi yiğir
mi akçe vazife ve başka beraH ali mutasarrıfan olan 
Yorgi ve Kiryako birbirlerini müte'akib fevt olup 
merktim Yorgi'nün hissesi Tanaş'a ve merktim 
Kiryako'nun hissesi kebir oğlı Lifor'a intikal itmiş 
ise de merktim Yorgi'nün oğlı (kesik) ve san 'at-ı 
alıara (kesik) sülfik itmiş (kesik) merktim Kirya
ko'nun oğlı merktim Lifor'un mahallinde l iyakati 
zahir olup ve el-yevm eda ve hıdmet itmekde bulın
rruş olduğından cihet-i mezkfirun on akçesi mü
teveffa-yı merktim Yorgi'nün mahlfilinden ferağla 
merktim Tanaş'un adem-i rağbetinden ve on akçesi 
dahi babası müteveffa-yı merktim Kiryako'nun malı
lUlinden merktim Lifor'un uhdesine tevcih buyu
rılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle müceddeden 
icab berat-ı alisinün i 'ta ve ihsan buyurıl ınası babın
da ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-ernrindür. 

Fi 1 5  S sene [ 1 2]92 [23 Mart 1 875] 

12-1179b/3 Sultan Selim yakınında Mismar Sü
caeddin mahallesindeki haneye bağlı bir masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunun yarım masu
rasını Çemberlitaş yakınında Atik Ali Paşa mahal
lesinde bulunan hanesine bağlanmak üzere sattı
ğına dair. 

Yezid (?) vakfından bir masura ma-i lezize mutasar
rıfe olan Zekiyye Hanım bint-i Ali ma-i mezkfirun 
nısf masurasını mahall-i kadimi olan Sultan Selim 
korbında Mismar Ş üca 'eddin mahallesinde kırk yedi 
numara ile murakkam hanesine cereyan itmek üzre 
uhdesinde bi ' l- ibka diğer nısf masurasını dahi 
temessük-i mezkfirdan bi ' l-ifraz Çenberlitaş civarın
da Atik Ali Paşa mahallesinde üç numara ile morak
karn hanesine cereyan itmek üzre tarafından Sultan 
Bayezid suyolcısı Veli Usta ve Köprili  vakfı suyal
eısı Mehmed Efendi ihbarlarıyla ferağa vekili olan 
ketebeden Hüsni Efendi ibn-i Mehmed bi ' l-vekale 
rızasıyla Şura-yı devlet reisi übbehetlü devletlü 
Kamil Paşa hazretlerinün harem-i alileri mensil
batından iffetlü B eyalter ve Lalter hanımiara ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
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mezkfir defter-i vakf-ı şer1fde mfima ileyhima Beyal
ter ve Lalter hanımlarun uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı 6 Rebi'u ' l -evvel sene [ 1 2]92 [ 1 2  Nisan 1 875] 

-..-..:. ;..;ı;' . • ""''��- • 
""JI ... ı1i�- . _.......,.,..�_:,., , � a:"Y.,N:_ •. • � <!.: "  • L:.-,_14 . . -..r'e.c.: 

12-1180all Mihrişah VaZide Sultan suyundan 
Fındıklı Molla Çelebi mahallesi Dolmabahçe ced
desindeki konağa bağlı yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara inti
kaline;, mirasçılar tarafından satıldığına dair. 

Cb't_ı.......r ... .._)l -�:1,; .:_� . - - '-r....L....J> � � w..ı� _  �� � . � � -- ,
. 

-� � . . . . .. to"'� ' . '·· o h.l  
,.4- "  �.} •.;_.p r.; �·�' '-tc-&-_ . -=:--'':�-�4L · . Jt.; �-.J..o· · · · - r�." � ib. 

�����?;;,::;�!:���:�:.::����; 
c:::��:;�..;.�,���J��+_;".::�....o.,:.,_:;·�___; �-. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes-
h�::jj;;;. -f..-�4-;��-� � "'_;:,._-_ -: ._,;;,;'c - __ ;__·, "-'!--:_:� s ük de muharrer Y okiama katibi H af ız Mustafa 

.... ���:..�,.;.:�';.k:...:. J"" ��14��-..:s.""'· · ...; .vıA..� .� Efendi ve nefs-i Haremeynü' ş-şerifeyn vakflarıyla 
-�::��,��:::�:-=-��t-� ;_,� :,_;,:-::..:, o:-3 ..:.e -:r-..... ....:. �·"'r:--...... ·<'"'.:.:,. - , �-�... �- � "" :.... mahlfit Fındıklı 'da Monla Çelebi mahallesinde Dol-

� ��. ��!!jj,;_� �;�����-�:_ . . _:.;ç�;-t mabağ.çe caddesinde yüz otuz dokuz nurnaralu bir 
� c- -- �- bab konağa cari Mihrişah Valide Sultan ma-i lezi-

�..:.i,:;-�:·�1.;,.<...,, ·• '-;; zinden nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan es-'7-// 'ı( �'- 'i!. ,  v> .. �:!, ,�� 
(� <. ��- ..;(.,v�J Seyyicl Mehmed Baki Efendi i le zevcesi Şerife Aişe 

·· ·-e::_"-) Hanım bint-i Ali Rıza Efendi'den ancak es-Seyyid 
�- Mehmed Baki Efendi fevt olup eviadları Şerife 

Feride ve Şerife Melek ve Şerife Hfiriye ve Şerife 
Fatımatü' z-Zehra hanımiara ba'de ' l-intikal eviad-ı 
mfima i leyhimden Şerife Melek Hanım fevt olup 
sağir oğlı es-Seyyid Mehmed Fuad Beğ'e ve Şerife 
Feride Hanım dahi fevt olup sağiran Osman Muhsin 
ve Safiyye ile kebire kızı Fatıma Safvet Hanım'a 
ba'de' l-intikal sağir Osman Muhsin ve Safiyye 
hanımlarun babaları ve velileri el-Hacc İbrahim 
Efendi ibn-i Osman'a sağiranun hisselerini bi ' l-vela
ye ve kebire Fatıma Safvet Hanım bi ' z-zat ve sağir 
Mehmed Fuad Beğ'ün vasisi Şerife Hanım ba 
hüccet-i şer' iyye bi ' l-vesaye ve kebiran Şerife 
Hfiriye ve Şerife Fatımatü' z-Zehra hanımlar dahi 
bi ' z-z:Hiha ve nısf-ı  diğerine mutasarrıf mezbfire 
Şerife Aişe Hanım bi ' l-asale her birerleri hüsn-i 
rızalanyla Senedat idaresi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahffiz olan memhfir müzekkire 
mficebince sabık Suriye vilayeti kapu kethudası 
sa'ade:tlü Mehmed Tevfik Efendi ibn-i Süleyman 
Efendi 'ye ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
mfima ileyh Mehmed Tevfik Efendi 'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 14 Ra sene [ 1 2]92 [20 Nisan 1 875] 
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12-1/80a/2 Ücretini Sultan Süleyman Han Vakfı'n
dan almak üzere Sarıgüzel'de suyolculuk hizmetine 
mutasarrif olan şahsın vefatıyla hizmetin mirasçı 
oğullarına intikaline, mirasçılar tarafından suyol
cu esnafından başka bir şahsa devredildiğine, bu 
hususta berat düzenlenmesine dair hüküm. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan berat-ı 
alide muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
tabe serahu evkaf-ı şerifesinden almak üzre yevmi 
altı akçe vazife ile Sarıgüzel canibi suyolcılık cihe
tine mutasarrıf olan Halil bin Ahmed Halife bundan 
akdem fevt olup cihet- i mezkur iki nefer kebir 
oğulları Halim ve Mehmed halifelere ba'de' l-intikal 
kable' t-tevdh merkürnandan Halim Halife bu kere 
cihet-i mezkurda olan nısf hissesini vazife-i mahsu
sasıyla ahara ferağ ideceğinden bunun hissedarana 
viri lmesi nizarnı iktizasından bulınmış ise de hisse
darı merküm Mehmed'ün alınağa iktidarı olmayup 
ve bundan ma 'ada ta 'yi ş olacak bir şeyi olmaduğın
dan hisse-i mezkurun intikalen uhdesine ihale ve 
tevcih buyurıl ınası ve merküm Halim Usta intikalen 
mutasarrıf olduğı nısf hisse cihet-i mezkurı hüsn-i 
rızasıyla suyolcı esnafından ehl ü erbabından suyolcı 
Yusuf Halife bin İbrahim Halife'ye ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile nısf hisse cihet-i mezkur mer
küm Halim Halife'nün ferağ u kasr-ı yedinden mer
küm Yusuf Halife'nün ferağen ve nısf-ı aharı dahi 
merküm Mehmed Halife'nün intikalen uhdelerine 
tevcih buyurılarak nizam-ı müstahsenesi derciyle 
icab iden başka başka herat-ı alisin ün i ' ta ve ihsan 
buyurılınası babında ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' l -emri nd ür. 

Fi 1 5  Ra sene [ 1 2]92 [2 1 Nisan 1 875] 

12-1180a/3 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Molla Çelebi mahallesi Cami meydanı sokağndaki 
sahilhaneye bağlı bir masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu, sahilhane ile birlikte sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Mihrişah Valide Sultan vakfından 
Molla Çelebi mahallesinde Cami ' meydanı zakağın
da dört nurnarada murakkam bir bab sahilhane 
derGnına cari bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Şerife Melek Hanım bint-i merhum Mehmed Halid 
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Beğ mutasarrıfe olduğı sahilhane ve ma-i leziz-i 
mezkiirı rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahfı1z olan memhCır müzekkire 
mCıcebince el-Hacc Reşid Ağa ve biriideri hammarn
cı Mehmed Raif Ağa ibnan All'ye ber veeh-i müna
safe kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i teziz-i mezkCır mecra-yı kadimine kema kan 
cereyün itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mCıma 
i leyhima el-Hacc Reşid Ağa ile biriideri Mehmed 
Raif Efendi'nün münasafeten uhdelerine kayd i l a  
ahi ri h!. 

Fi 1 8  Ra sene [ 1 2]92 [24 Nisan 1 875] 

12-1/80a/4 Cevgani Halil Ağa Vakfı 'ndan Cerrap 
Paşa caddesindeki konağa bağlı yarım masura 
suya mutasarnf olan şahsın vefatıyla suyun miras
çıya intikaline, mirasçı tarafından aynı yere bağlı 
olmak üzere satıldığına dair. 

Merbıltan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Cevgani Halll Ağa vakfından evkaf
ı müte 'addide musakkafil.tından Cerril.h Paşa'da Hacı 
Bayram Raftani mahallesinde ve Cerrah Paşa cadde
sinde elli numara i le murakkam bir bab konak 
derCınına cari nısf masura ma-i lezizün nısf hisse-i 
şayi 'asına mutasarrıfe olan Zahide Hanım bint-i 
Mustafa müteveffiye olup bir nefer kebire kerimesi 
ve hissedarı Emine Hanım bint-i Ömer'e ba'de' l
intikal hanım-ı mCıma i leyha dahi kadimden ve bu 
def'a intikiilen mutasarrıfe olduğı konağ ve ma-i 
mezkCirı hüsn-i rızasıyla Senedat idaresinden varid 
olup ırıezd-i acizide mahfCız olan memhCır müzekkire 
mCıcebince Bağdad valisi devletlü Mehmed Redif 
Paşa hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ol vechile ma-i leziz-i mezkCır mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
müşarun ileyh Mehmed Redlf Paşa hazretlerinün 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 23 Ra sene [ 1 2]92 [29 Nisan 1 875] 

12-1/80b/1 Ücretini Mihrişah Valide Sultan Vak
fı 'ndan almak üzere Beyoğlu 'nda bulunan Gazi 
Sultan Mahmut Han taksimi lağımının rahı abilik 
hizmetine mutasarrif olan şahsın vefatıyla hizmetin 
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mirasçı oğluna intikaline, ancak mirasçı ehil 
olmadığından hizmetin başka bir şahsa verilmesine 
dair hüküm. 

Merbutan takdim-i plşgah-ı sarn1leri kılınan bir kıt ' a  
berat-ı allde muharrer hazret-i Eba Eyyub Ensarl 
radı ye anhü' l-Barl ve mahall-i sairede vakı ' merhu
me ve maffirün leha Mihrişah Valide Sultan tabet 
seraha evkaf-ı şerifesinden almak üzre yevml 
yiğirmi akçe vazife i le Galata'da Beğoğlı nam ma
hallde kain merhum ve mağffirun leh Sultan 
Mahmud Han-ı Gaz! tabe serahu taksimi lağmınun 
rah-ı abilik cihetine mutasarrıf olan Yorgi bundan 
akdem fevt olup cihet-i mezkur bir nefer kebir oğlı 
Tanaş'a intikal itmiş ise de oğlı merktim Tanaş 
hıdroet-i mezkureye hiç bir vaktde rağbet itmeyüp ve 
san 'at-ı ahara süluk itmiş olmaduğından suyolcılık-ı 
mezkur cihetinün ehl ü erbabına tevcihi lazım gelmiş 
olduğından vazife-i mezkur ile [suyolcılık-ı] mezkur 
ciheti suyolcı esnafından Yusuf bin Emin Halife'nün 
uhdesine tevcih buyurı larak nizam-ı müstahsenesi 
derciyle Icab iden berat-ı allsinün i ' ta ve ihsan 
buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i men 
lehü' I-emri n dür. 

Fi 25 Ra sene [ 1 2] 92 [ 1  Mayıs 1 875] 

12-1/80b/2 Sultan II. Selim Han Vakfı suyundan 
İhsaniye mahallesi Ortasokak'ta bulunan konağa 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu konakla birlikte sattığına dair. 

MerbOtan takdim-i plşgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan 
Selim Han-ı Salis hazretlerinün evkaf-ı şerlfeleri 
ma-i lezlzinden nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan Mosahib-i sanl-i cenab-ı şehriyari sabık izzetlü 
Abdülkerim Ağa bin Abdullah ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf olduğı ma-i lezlz-i mezkOrı cari olduğı 
konak ile [beraber] hüsn-i nza[sıyla] mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizlde mahffiz olan 
i lm ü haber mCıcebince Serkorena-yı hazret-i şehri
yar! atOfetlü Hafız Mehmed Beğefendi hazretleri bin 
Murad Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile ma-i lezlz-i mezkCır mecra-yı kadlmi olan 
İhsaniyye mahallesinde Orta zokakda Osmaniyye 
cami ' -i şerlfi korbında kain on yedi numara ile mu-

1 47 

12-1/80b/1 

12-1/80b/2 



1 48 

12-l/80b/3 

12-l/80b/4 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

rakkam konağ-ı mezkGra kema kan cereyan itmek 
üzre defter-i vakf-ı şerifele mGma ileyh Hafız Meh
med Efendi hazretlerinün uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fı 25 Ra sene [ 1 2]92 [ 1  Mayıs 1 875] 

12-1180b/3 Sultan Süleyman Vakfı 'ndan Balat ca
miine bağlı bir lüle suyun satışına dair. 

Sultan Süleyman vakfından Balat cami ' ine cari bir 
lüle ma-i leziz devletlü Hasan Rıza Paşa hazretle
rinün ferağından tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Latin 
millet inden Nevbitioğlı Tüccar Paçinto zevcesi 
Angelika bint-i Naçu'ya kat 'iyyen ferağına dair ba 
müzekkire inhası . 

Fı 23 Ra sene [ 1 2] 92 [29 Nisan 1 875] 

12-1/80b/4 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beşiktaş Atik Sinan Paşa mahallesindeki hamama 
bağlı suyun satışına dair. 

Mihrişah Valiele Sultan vakfından Beşiktaş'da Sinan 
Paşa-yı Atik mahallesinde vakf-ı ahar musakkafa
tından bir bab harnınama cari bir masura ma-i leziz 
devletlü Hasan Rıza Paşa hazretlerinün ferağından 
kezalik Angelika HatGn'un uhdesine olarak ba mü
zekkire inhası . 

Fı 23 Ra sene [ 1 2]92 [29 Nisan 1 875] 

12-ll80b/5 Matbah Emini Halil Efendi Vakfı su
yundan Katip Muslihiddin mahallesi Taşlıkapı 
yokuşunda bulunan konağa bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla suyun miras

çıZara intikaline dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Matbah emini Halll Efendi evkaf-ı 
şerifesi ma-i lezizinden Katib Muslihiddin mahal
lesinde Taşlıkapu yokuşı nam mahallde üç numara 
ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından bir bab 
konağa cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Musı:afa Raşid Efendi ibn-i Halll fevt olup kebir ve 
kebire eviadları Bahriyye muhasebe odası müdir-i 
sanisi Ham Sıdkı Efendi ve Bahriyye muhasebe 
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odası hulefasından Mehmed Zeki Efendi i le oda-i 
mezkı1r müdir-i evveli izzetlü Mehmed Şevki Efendi 
halilesi Ümmügülsüm Hanım'a islasen ba 'de' l 
intikal eviad-ı mezbı1rı1ndan mezbCire Ümmügülsüm 
Hanım intikalen mutasarrıfe olduğı sülüs hisse-i 
mezkCiresini ferağa tarafından (kesik) Hafız Hüsni 
Efendi ibn-i Mustafa ve Bahriyye hazinesi veznedan 
İbrahim Beğ ibn-i Mustafa şehadetleriyle ferağa 
vekili Asdarcılar kethudası (silik) el-Hacc Ahmed 
Hilmi Efendi ibn-i Hüseyin bi ' 1-vekale rızasıyla 
Senedat odası canibinden varid olup nezd-i acizlde 
mahfCiz olan memhCir müzekkire mCicebince karında
ŞI ve sülüs-i ahar hisse mutasarrıfı mCima i leyh Halil 
Sıdki Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkCirun sülüsan 
hissesi mCima i leyh Halil Sıdki Efendi'nün defter-i 
vakf-ı şerlfde ferağ u intikalen ve sülüs hissesi 
mCima ileyh Mehmed Zeki Efendi 'nün intikalen 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 4 R sene [ 1 2]92 [ 1 0  Mayıs 1 875] 

12-l!BOb/6 Üskübi mahallesi Hisaraltı caddesinde 
bulunan arsaya bağlı birbuçuk çuvaldız suya muta
sarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıira intika
line, mirasçılar tarafından satıldığına dair. 

MerbCitan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Çolak Hacı Ömer Efendi vakfından 
Cebe All kapusı dahilinde Üskübi mahallesinde Hi
saraltı caddesinde elli üç numara ile murakkam vakf
ı mezbCir ile evkaf-ı saire musakkafatından bir bab 
arsa derCinına cari bir buçuk çuvaldız ma-i lezize 
mutasarrıf olan İsmet Beğ fevt olup kebir mahdCim
ları faziletlü Mehmed Sahib Beğefendi ile Tevfik 
Beğ'e ba'de ' l-intikal kable' t-tahrir mCima i leyh 
Tevfik Beğ bila veled fevt olup hissesi mahlCilinden 
ba kaime-i mezad hissedarı mCima i leyh Sahib 
Beğefendi uhdesine icar olındukdan sonra môma 
i leyh Sahib Beğefendi intikalen ve şiraen mutasarrıf 
olduğı bütün arsa ve ma-i mezkôrı Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfôz olan 
memhôr müzekkire mı1cebince ahara ferağa tara
fından tebe 'adan Mehmed Ağa ibn-i Ahmed ve İs
ma 'll Ağa ibn-i Abdullah şehadetleriyle ferağa vekili 
müfettiş kassamı faziletlü Şükri Efendi ibn-i Yusuf 
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Efend i bi ' l -vekale islama satmak şartıyla hidiviyyet 
Mısır-ı Kahire kapu kethudası devletlü Abraham 
Beğ hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile bir buçuk çuvaldız ma-i lezlz-i mezkGr 
diğer iki masura ma-i lezlz i le beraber mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan i tmek üzre nizarn ve 
emsal ine tevfikan arsa-i mezkGr temessükinden bi ' t
tefrlk kaydı balasıyla temessük-i mezkGre (kesik) 
i ' ta olmacak zahr-ı temessük bi ' t-terrıhlr defter-i aba 
kayd olmmak üzre temessük-i mezkGrun (kesik) 
irsaliyçün vakf-ı şerif tarafına i şbu inha i ' ta kılındı . 

Fı S R sene [ 1 2]92 [ 1  1 Mayıs 1 875] 

12-1/81a!J Ücretini Sultan Osman Camii ve imare
ti Vakfı 'ndan almak üzere rahı abilik serbölüklüğü 
hizmetine mutasarrıf olan şahsın yaşlılığı sebebiyle 
hizmetini devrettiğine, bu hususta berat düzenlen
mesine dair hüküm. 

MerbGtan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahileri kılınan arz-ı hal üzerine muhrec derke
narlar natık olduğı üzre cennet-mekan Sultan Osman 
Han tab e serahu hazretlerinün cami ' -i şerif ve 
imaret-i amire ve hayrat-ı sairelerinUn yevmi iki çift 
fodula ve zammıyla beraber şehriyye yüz guruş 
vazife ile serbölük-i ralı-ı abi c ihetine mutasarrıf 
olan el-Hacc Süleyman ibn-i Ahmed hüsn ü ihtiyar 
ve alil-i vücGd olup hıdmet-i mezkGrenün ru' yet ve 
idaresine gayr-ı muktedir olduğından vezaif-i 
mezkGr ile suyolcılık-ı mezkGr cihetini bi ' z-zat 
hüsn - i  rızasıyla suyolcı esnafından mahallesince 
l iyakati zahir olan İbrahim Halife bin Ömer'e ferağ u 
kasr-ı yed i tmeğle ol vechile bölükbaşılık-ı mezkGr 
ciheti fariğ-i mGma i leyh Hacı Süleyman Ağa'nun 
fera�; u kasr-ı yedinden mGma i leyh İbrahim 
Halife'nün ma'iyyetinde bir nefer kalfa istihdam 
alınmak üzre uhdesine tevcih buyurılarak nizam-ı 
müstahsenesi derciyle müceddeden icab iden bir 
kıt 'a  berat-ı allsinün i ' ta ve ihsan buyurılınası 
babında emr ü ferman hazret-i men lehü ' l-emrindür. 

Fı 1 3  R sene [ 1 2] 92 [ 1 9  Mayıs 1 875] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

12-1/81a/2 Üsküdar Paşalimanı 'nda bulunan sa
hi/haneye bağlı üç çuvaldız suya mutasarrif olan 
şahsın vefatıyla syun mirasçı/ara intikaline, miras
çılar tarafından aynı yerdeki başka bir sahilhaneye 
bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Derun-ı temessükde muharrer Seretibba-i hassa ve 
sadr-ı Rumil i  Katibzade merhum Mehmed Refi' 
Efendi vakfından medine-i Üsküdar'da Paşa Ilmanı 
nam mahallde sahilhanelerine cari üç çuvaldız ma-i 
lezlze mutasarrıf olan sudGr-ı izamdan Arabzade 
Mehmed Zeki Efendi bundan akdem irtihal-i dar-ı 
beka idüp ma-i mezkGr mahallesi canibinden 
mevrGd bir kıt 'a  i lm ü haber mGcebince mahdı1mı 
fazlletlü Mehmed Arif Beğefendi i le keblre kerimesi 
iffetlü Fatıma Veslle Hanım'a adiyyen ba'de ' l-intikal 
eviad-ı mı1ma i leyhimadan mezbGre Fatıma Veslle 
Hanım tarafından mGma i leyh Mehmed Arif Beğ ve 
tebe 'adan Mustafa Ağa ibn-i Ahmed ihbarlarıyla 
ferağa vekili müdir-i umGrları Hüseyin Efendi ibn-i 
Ahmed bi' l-vekale ve mGma ileyh Mehmed Arif 
Beğefendi hissesini bi ' z-zat hüsn-i rızalarıyla mü
derrislnden mekremetlü Hasan Kamil Efendi ibn-i 
Eşref Efendi'ye dört bin beş yüz guruş bedel ile ferağ 
u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile üç çuvaldız ma-i 
leziz-i mezkGr mecra-yı kadimi olan Paşa Ilmanı 
caddesinde yüz altı numara ile murakkam sahil
haneden bi' l- ihrac mahall-i mezkı1rda yüz numara 
ile murakkam sahilhaneye cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde mGma i leyh Hasan Kamil 
Efendi'nün uhdesine kayd i la ahirihi. 

Fı 1 8  R sene [ 1 2]92 [24 Mayıs 1 875] 

12-1/81a/3 Sultan Bayezid Vakfı suyundan Sultan 
Selim yakınında Mimar Şücaeddin mahallesinde 
bulunan haneye bağlı yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın suyunu, Tercüman Yunus ma
hallesi Dıraman camii sokağındaki haneye bağlan
mak üzere satlığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Bayezid-ı Veli 
Han hazretlerinün evkaf-ı şerifinden nısf masura ma
i lezlze mutasarrıfe olan Zekiyye Hanım bint-i Ali 
ber veeh-i muharrer mutasarrıfe olduğı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1rı b i ' z-zatiha hüsn-i rızasıyla 
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mahallesi dinibinden varid olup nezd-i aciz1de mah
fllz olan memhur i lm ü haber mucebince Asakir-i 
şahaneden müteka' id izzetlü Mehmed Sabrı Beğ 
ibn-i Muhyidd1n'e otuz aded lira-yı Osman] mukabe
lesinde kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i lez1z-i mezkur mecra-yı 
kad1mi olan Sultan Sellm kurbında Mi ' mar Şüca 'ed
d1n mahallesinde kırk yedi numara ile murakkam 
haneden bi'  1-ihrac Dırağınan cami 'i zakağında Ter
ceman Yunus mahallesinde on numara ile murak
kam haneye cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şer1fde muma ileyh Sabr1 Beğ'ün uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

Fı 1 9  R sene [ 1 2]92 [25 Mayıs 1 875] 

12-1/81a/4 Ücretini Halit Ağa Vakfı 'ndan almak 
üzere Kadıköy Haydarpaşa 'da bulunan çeşmelerin 
rahı abilik hizmetine mutasarrıf olan şahıslardan 
birinin kendi rızasıyla, diğerinin mirasçı bırakmak
sızın ölümüyle hizmetlerinin başka bir şahsa inti
kaline, bu hususta berat düzenlenmesine dair. 

Merbütan takdim-i p1şgah-ı al1-i cenab-ı nezaret-pe
nahlleri kılınan berat-ı allde muharrer Babü ' s
sa'adeti ' ş-şer1fe ağası esbak müteveffa Halid Ağa 
evkafından almak üzre yevm1 altı akçe vazife ile 
Kadı karyesinde kain ve yevm1 altı akçe ile Haydar
paşa'da vakı ' çeşmelerün rah-ı ab] cihetleri ve sekiz 
akçe ile mezkur çeşmelerün korıcıl ığına mutasarrıf 
olan Metrov ve Telev veledan-ı Angeli 'den merktim 
Metrov bila veled fevt olup yiri hal1 olduğından 
anun mahlulinden ve merktim Telev kendi hissesini 
bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla suyolcı esnafından olup ol 
cıvarun ba berat-ı alı suyolcısı Usta Yani veled-i 
Tanaş 'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed i tmeğle ol 
vechile cihet-i mezkurun nısf hissesi merktim 
Metrov'nun mahlı1linden ve diğer nısf hissesi dahi 
merküm Telev'ün ferağ u kasr-ı yedinden merktim 
Usta Yani'nün uhdesine tevdh buyurı larak nizam-ı 
müstahsenesi derciyle ]cab iden berat-ı allsinlin tastır 
ve i ' ta buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i 
men lehü ' l-emrindür. 

Fı 24 C sene [ 1 2]92 [27 Temmuz 1 875] 



İST AN BUL SU KÜLLİY A Tl 

12-1181bll Beylik Halkalı suyundan Peykhane ya
kınında Tahtaminare mahallesi Nuri efendi soka
ğındaki haneye bağlanmak üzere satın alınan su
yun, Sinan Ağa mahallesi Köprülü Mehmet Paşa 
kütüphanesi arasında bulunan arsaya bağlanması
na dair. 

Merbutan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Çakalzade Hace Aişe Sultan vakfı 
musakkafatından Beğlik  Halkalı ta 'blr a lınur ma-i 
lezlzinden nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
yorgancı esnafından İsma'll Kamil Efendi ibn-i el
Hacc Ömer ber veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı 
ma-i lezlz-i mezkurı b i ' z-zat hüsn-i rızasıyla mahal
lesi canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfôz 
olan ilm ü haber mucebince ferlkan-ı kirarndan sa'a
detlü Arif Paşa hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile nısf ma-i lezlz-i mezkur 
mecra-yı kadlmi olan Peykhane kurbında Tahtami
nare mahallesinde Nuri Efendi zakağında on beş 
numara ile murakkam haneye cereyan itmek üzre 
mübaya'a alınmış i se de henüz icra olmmayarak ıs
kara (silik) cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı 
Sani efendi hazretlerinün türbe-i şerifesi karşusında 
Sinan Ağa mahallesinde Köpril i  Mehmed Paşa kü
tübhanesi arasında kain arsanun hln-i inşasında 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde müşarun 
ileyh Arif Paşa hazretlerinün uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

F1 3  Ca sene [ 1 2]92 [7 Haziran 1 875] 

12-1/81b/2 Sultan Il. Mahmut Han Vakfı bendi su
yu fazlasından Beşiktaş Şenlikdede mahallesi lhla
mur caddesindeki haneye bağlı yarım masurasuya 
mutasarrıf olan şahsın suyunu Kılıç Ali Paşa 
mahallesi Yıldız sokakta bulunan haneye bağlan
mak üzere satlığına dair. 

Merbutan takdim-i plşgah-ı all-i cenab-ı nezaret
penahlleri kılınan temessükde muharrer cennet
mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı tabe serahu haz
retlerinün Bend-i cedld fazlasından nısf masura ma-i 
lezlze mutasarrıf olan Ahmed Nec1b Efendi ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf olduğı ma-i lezlz-i mez
kurı bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla tahrlr-i emlak dairesi 
canibinden varid olan ruhsat tezkiresiyle mahallesi 
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canibinden mevrôd bir k.J t 'a ilm ü haber mantôkınca 
Çerağiin suyolcısı All Ağa bin Abdul lah Ağa'ya 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i lez'iz-i mezkôr mecra-yı kadlmi olan 
Beşiktaş'da Şenlikdede mahallesinde Ihlamur cad
desinde altmış üç numara ile murakkam haneye 
cereyan  itmek üzre (kesik) henüz icra (kesik) açıkda 
bu[lınmış] olduğından Kılıç All Paşa mahallesinde 
Yıldız zakağında on dokuz nurnaralu haneye cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı şer'ifde môma i leyh 
All A�;a'nun uhdesine kayd ila ahirihl. 

F'i 19 Ca sene [ 1 2992 [23 Haziran 1 87 5]  

12-1/81b/3 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan Tevkii 
Cafer mahallesi Mektep sokakta bulunan arsaya 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
ölümüyle suyun mirasçıya intikaline, mirasçı tara
fından aynı yere bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbütan takdim-i p'işgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer Ayasafya-i keblr evkafı suyı tarlkına 
mülhak katma sularından nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Bastırrnacıoğlı İstrati veled-i Dimitri 
fevt olup ma-i mezkôr mahallesi canibinden varid 
olup nezd-i acizlde mahfôz olan i lm ü haber ınGce
bince Yemen'de bulınan keblr oğlı Dimitri'ye 
ba'de '' l -intikal kable' t-tahrlr eviad-ı merküm dahi 
intikiilen mutasarrıf olduğı ma-i lez'iz-i mezkôrı 
tarafından ba hüccet-i şer ' iyye ferağa vekili olan 
Yazıcı İstavraki veled-i Akermidi bi ' l -vekale cari 
olduğı arsa ile beraber kanunnarne-i hümayôn alıka
rnını kabôl ve imza iden Yunan tebe 'asından İ stavri 
veled--i Mihal Kırcı'ya kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i lez'iz-i mezkôr rnecra-yı 
kad'imi olan TevkT"i Ca 'fer mahallesinde Mekteb zo
kağında yiğirmi dört numara ile murakkam arsanun 
h'in-i  inşasında kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şer'ifde merküm İstavri'nün uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

F'i 24 Ca sene [ 1 2]92 [28 Haziran 1 875] 

12-118lb/4 Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
kona;�a bağlı yarım masura suyun satışına dair. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Dolmabağçe caddesinde yüz otuz dokuz numara ile 
murakkam konak derünına cari Mihrişah Valide Sul
tan vakfından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf Su
riye vilayeti kap u kethudası sa 'adetlü Tevfik Beğe
fendi hazretlerinün ferağından yaver-i hazret-i padi
şahiden Binbaşı ref'etlü Haydar Beğ ibn-i İsma'il 
Paşa ile validesi Nesibe Hanım'un inhası .  

Fi 9 C sene [ 1 2]92 [ 1 2  Temmuz 1 875] 

12-J/8Jb/5 Kudsi Hacı Mehmet Efendi Vakfı su
yundan Sofular mahallesi Molla Hüsrev sokakta 
bulunan konağa bağlı yarım masura suya suyun 
onda bir hissesine mutasarrif olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçıya intikaline, mirasçı tarafından 
satıldığına dair. 

Kudsi el-Hacc Mehmed Efendi vakfı ma-i lezizinden 
Safiler mahallesinde Molla Hüsrev zakağında dokuz 
numara ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından 
bir bab konak derünına cari nısf masura ma-i lezizün 
on hisse i ' tibarıyla bir hissesine mutasarrıfe olan 
Fatıma Münire Hanım müteveffiye olup sağ!re kızı 
Şerife Aişe Latife Hanım'a ba'de ' l-intikal mezbüre 
tarafından bi ' l -vekale der'akab pederi ve velisi hala 
maliye müsteşarı atüfetlü Seyyid Ahmed Zühdi 
Efendi hazretlerine kat ' iyyen ferağı inhası .  

Fi 9 C sene [ 1 2]92 [ 1 2  Temmuz 1 875] 

12-1182all Mihrişah VaZide Sultan Vakfı suyundan 
Beşiktaş Yeni Sinan Paşa mahallesi Asariye Camii 
sokağındaki haneye bağlı yarım masura suya mu
tasarrıf olan şahsın suyunu, haneyle birlikte kendi 
rızasıyla satlığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhüme ve mafürün leha Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün vakfından 
nısf masura ma-i l ezize mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mahmud Sırrı Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hacc Meh
med Emin mutasarrıf olduğı nısf masura ma-i leziz-i 
mezkürı derünına cari hane ile beraber bundan ak
dem Istabl-ı amire serhademesi Ali Ağa bin Meh
med'e ferağ u kasr-ı yed iderek hane-i mezkfırun 
temessüki yüridilmiş ise de ma-i mezkür temessüki 
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yüridilmeyerek kalmış olduğından bu kere muma 
ileyh es-Seyyid Mahmud Sırrı Efendi tarafından 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i ikizide mah
fUz olan ilm ü haber mucebince tebe 'adan Bekir Ağa 
bin İbrahim ve İsmet Beğ bin Hüsni şehadetleriyle 
ferağa vekili olan mahdumları Mehmed All Efendi 
bi ' l-vekale Istabl-ı amire serhademesi All Ağa ibn-i 
Mehmed'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimi olan Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Cedid 
mahallesinde Asariye cami ' -i şerifi zekağında yiğir
mi beş. numara ile murakkam hane-i mezkura kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh All Ağa'nun uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fı 26 Mayıs sene [ 1 2] 9 1  [7 Haziran 1 875] 

12-1/82a/2 VaZide Sultan Vakfı suyundan Beşiktaş 
İmam;�ade caddesindeki konağa bağlı yanm masu
ra suya mutasarrıf olan şahsın ölümüyle suyun mi
rasçılara intikaline, mirasçılar tarafından konakla 
birlikte satıldığına dair. 

MerbCıtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretlerinün mülhakatından valide-i macİde
leri merhume Valide Sultan tabet seraha vakfından 
Beşiktaş'da İmamzade caddesinde yüz beş nurnarada 
murakkam bir bab konak derunına cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Heci Kalos veled-i 
Karabet fevt kebiran eviadları Sofik ve Beriza ve 
Rakis ve Tani! ve Ohak ve Virgine ve Sirus ve 
Ağaveni'den mezburan Rakis ve Ağaveni ve Virgine 
ve Sirus bila veled fevt olup hisseleri mahlUI ve 
küsur Sofik ve Beriza ve Tan il ve Ohan'a ba 'de ' l 
intika1 mezburan intikalen mutasarrıf oldukları 
konak ve ma-i leziz-i mezkur hisselerini rızalarıyla 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfüz olan memhur müzekkire mucebince devletlü 
ismetlü Valide Sultan aliyyetü' ş-şan efendimüz 
hazretlerinün baş kapu gulamı sa'adetlü Kamil Ağa 
hazreı:leri ibn-i Abdullah'a fi gurre-i Ca sene [ 1 2]92 
tarihiyle kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile hisse-i ma-i leziz-i mezkur münhal olan 
hisseler ile birleşerek mecra-yı kadimine kema kan 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
ileyh Kamil Ağa'nun uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 9 Ca sene [ 1 2]92 [ 1 3  Haziran 1 875] 

12-1/82a/3 Büyük Ayasofya Vakfı suyundan Eyüp 
Sofular mahallesindeki bahçeye bağlı bir masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunun, vasi tarafın
dan aynı yerde Haşim Bey sokağındaki bahçeye 
bağlanmak üzere satıldığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Ayasofya-i kebir evkafı katma sula
rıdan bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan gayr-ı 
reşide Hadice Hanım ibnet-i el-Hacc Mustafa Efendi 
tarafından ba hüccet-i şer ' iyye vasi-i mansubesi olan 
İnhisar nazırı izzetlü Hafız Halil Efendi ibn-i el
Hacc Halil bi ' l-vesaye ma-i mezkGrı mahallesi cani
binden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan ilm ü 
haber mGcebince hazine-i hassa muhasebesi kete
besinden Mehmed Abdülkadir Beğ ibn-i el-Hacc 
Mustafa Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezkGr 
mecra-yı kadimi olan hazret-i Eba EyyGb Ensari 
civarında Sofılar mahallesinde vakı ' bi la numara 
bağçeden bi ' l-ihrac yine mahalle-i mezkGrede Haşim 
Beğ zakağında bir numara i le murakkam bağçesi 
derlinında inşa ideceği haneye cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde muma i leyh Mehmed 
Abdülkadir Beğ'ün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 7  Ca sene [ 1 2]92 [2 1 Haziran 1 875] 

12-1182a/4 VaZide Sultan Vakfı suyundan Galata 
Sultan Bayezid mahallesi topçular caddesindeki 
hamam bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunun üçtebir hissesini sattığına dair. 

MerbGtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud Han
ı Evvel tabe serahu hazretlerinün valideleri Valide 
Sultan vakfı ma-i tezizinden Galata'da Sultan 
Bayezid mahallesinde Topcılar caddesinde iki yüz 
seksen bir ve iki yüz seksen üç ve iki yüz seksen beş 
numaralar ile murakkam evkaf-ı saire musak
kafatından Kuyuiçi hammarnma cari nısf masura 
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ma-i lezize mutasarrıf olan İbrahim Edhem Efendi 
ibn-i Mehmed Tahir zikr olman emlak ve ma-i lezizi 
üç hisse i ' tibarıyla iki hissesini uhdesinde bi ' l-ibka 
ma 'ad�i bir hissesini rızasıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan 
mernhOr müzekkire mı1cebince devletlü Namık Paşa 
hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile hisse-i ma-i leziz-i mezkı1r mahal l-i ahara 
ifraz ve icra alınmamak ve mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
müşarun ileyh Namık Paşa hazretlerinün uhde-i 
alilerine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 8  Ca sene [ 1 2]92 [22 Haziran 1 875] 

12-l/82bll Sadrazam Kethüdası Hacı Mustafa 
Efendi Vakfı 'ndan Mesih Paşa mahallesi Alaca
mescit mahallesindeki arsaya bağlı yarım masura 
suya mutasarrıf olan şahsın suyunu arsasıyla bir
likte satlığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kı lınan temes
sükde muharrer Sadr-ı ali kethudası el-Hacc Mustafa 
Efendi vakfından Mesih Paşa mahallesinde mukad
dema Alacamescid caddesinde on dört nurnaralu el
yevm Abalı Hasan Efendi zakağında bir numara ile 
murakkam evkaf-ı saire ile mahlı1t müfrez bir kıt 'a  
arsa der(inına cari nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan Mustafa Safvet ve İbrahim Rauf beğler ibnan 
Hüsnl Efendi zikr alınan arsa ve nısf masura ma-i 
lezizi 20 Ca sene [ 1 2] 82 tarihlü evkaf muhasebe
sinden mevrı1d bir kıt 'a i lm ü haber üzerine Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizlde mahfGz 
olan memhı1r müzekkire mantı1kınca Musul mutasar
rıfı sa 'adetlü izzetlü Abdi Efendi'ye kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmiş oldukları müzekkire-i mezkı1rdan 
müsteban almış ve ma-i mezkı1run başkaca temes
süki olmayup arsa-i mezkı1r temessükinden münde
ric ise: de ber mı1ceb-i nizarn ma-i mezkı1run katması 
ve ne maküle sudan olduğı ma ' lı1m olamadığından 
me' mı1r-ı mahsusa irsaliyle bi ' l-mu 'ayene tahkik 
olındukda ma-i mezkı1run Alacamescid caddesinde 
Kırkçeşme suyı ana meslekinden ta 'yini mevcı1d 
olup el-yevm arsa-i mezkı1r üzerine inşa olman 
konaf�a cereyan iderek mahzı1rdan salim olduğı 
İ stihbar kıl ınmış olmağla bu takdlrce nısf masura 
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ma-i leziz-i mezkur nizarn ve emsaline tevfikan 
temessük-i mezkurdan bi ' t-tefrik kaydı balasıyla 
temessük-i mezkure tahşiyye alınarak yine vakf-ı 
mezkur canibinden müceddeden başkaca temes
sükinün tahrir ve i ' tası ve mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
i leyh Abdi Efendi 'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 8  Ca sene [ 1 2]92 [22 Haziran 1 875] 

12-1/82b/2 Şehit Mehmet Paşa Vakfı 'ndan Kaba
sakal mahallesi Yol sokakta bulunan menzile bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahısların ve
fatıyla suyun mirasçı/ara intikline, mirasçılar tara
fından aynı yere bağlı olmak üzere satıldığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Şehid Mehmed Paşa vakfından 
İstanbul'da Kabasakal mahallesinde Yol zakağında 
on üç numara ile murakkam vakf-ı ahar musakka
fatından bir bab menzil derunına cari nısf masura 
ma-i leziz dört hisse i ' tibarıyla iki hissesi Hadice 
Hanım bint-i All'nün ve iki hissesi dahi Mahmud 
Raif ve Abdurrahman Nilfiz eviad-ı Mehmed Hüsni 
tasarruflarında iken mezbure Hadice Hanım 
müteveffiye olup iki hisse-i mezkure mahdumları ve 
hissedarları muma i leyhima Mahmud Raif ve 
Abdurrahman Nilfiz beğlere ba'de ' l-intikal muma 
ileyhima Mahmud Raif ve Abdurrahman Nilfiz 
beğler kadimen ve intikiilen mutasarrıf oldukları 
menzil ve ma-i mezkurı hüsn-i rızalarıyla Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz 
olan memhur müzekkire mucebince Hace Mahvesal 
Hanım bint-i Abdullah ile hanım-ı muma i leyhanun 
kerimesi Adile Hanım bint-i devletlü Ahmed Paşa 
hazretlerine 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 i leyhima Hace Mahvesal ve Adile 
hanımlarun münasafeten uhdelerine kayd ila ahirihl. 

Fı 22 Ca sene [ 1 2]92 [26 Haziran 1 875] 

12-1/82b/3 Halkalı suyundan Molla Gürani yakı
nında Seyyit Ömer mahallesi Küçükhamam cad
desinde bulunan haneye bağlı yarım masura suya 
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mutasarrıf olan şahsın senedi kaybolduğundan, 
yeniden senet verilmesine dair. 

Evkaf-ı hümayun nezaret-i celilesine yazılan tezkire
i aliyye-i emanet-penalılleri zirine yazı lan cevab 
kaydıyla merbut arz-ı hal üzerine muhrec derkenarda 
muhaner. 
Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretlerinün valideleri merhume Valide Sul
tan hazretlerinün İstanbul'da Hakimağlı  Ali Paşa ve 
Koca Mustafa taraflarına icra itdirdükleri Halkalı 
ta 'bir olınur ma-i lezizden senedi zayi ' almış olan 
nısf masura ma-i leziz Ciddeli Seyyid Musa Efendi 
ibn-i Seyyid Mehmed Ebuferh Efendi 'nün fi 1 7  
Rebi 'u ' l-evvel sene [ 1 ]287 tarihiyle uhdesinde oldu
ğı mezkur kaydiardan müsteban almış ve ma-i mez
kurun cari olduğı hane bundan çend sene mukaddem 
ferağı icra olmarak temessüki yürüdi lmiş ise de ma-i 
mezkur (kesik) anlaşılmışbu kere muma ileyh 
Seyyid Musa Efendi ibn-i EbGferh Efendi ber veeh-i 
muhanrer mutasarrıf olduğı nısf masura ma-i leziz-i 
mezkurı bi' z-zat hüsn-i rızasıyla mahallesi canibin
den va1rid olup nezd-i acizide mahfGz olan memhur 
i lm ü haber mucebince merhum Nuri Efendi zevcesi 
Zübeyde Ramize Hanım'a altı bin altı yüz guruş 
mu 'accele i le kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimii olan Monla Gürani korbında Seyyid Ömer 
mahallesinde Küçükhammam caddesinde otuz nu
mara i le murakkam haneye kema kan cereyan itmek 
üzre dlefter-i vakf-ı şerifde muma ileyha Zübeyde 
Ramize Hanım'un uhdesine kayd ve ber muceb-i 
nizam--ı müstahsene vakf-ı müşarun ileyha canibin
den zd.yi 'den ve müceddeden i ' ta olmacak zahr-ı 
temessük taraf-ı çakeriden bi ' t-temhir defter-i aba 
kayd olmmak üzre (kesik) 

12-1/83all Sultan I. Mahmut Vakfı suyundan Bü
yükdere Payaçe caddesinde bulunan sahilhaneye 
ve etrafındaki araziye bağlı iki buçuk masura suya 
mutas.arrıf olan şahsın suyunu arazi ile birlikte 
satlığına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret
penah1!leri kılınan iki kıt'a temessükatda muharrer 
Sultan Bayezid Han-ı Veli vakfından Büyükdere'de 
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Payaçe caddesinde yiğirmi altı numaralı sahilhane
nün ve etrafında bulınan arazi ile sahilhane-i mezkur 
derunına cari Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfın
dan cem'an iki buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan sa 'adetlü Karabet Beğ veled-i İram mutasarrıf 
olduğı arazi ve ma-i mezkurı rızasıyla Senedat idare
si canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
memhur müzekkire mucebince hidiviyyet-i Mısır-ı 
Kahire kapu kethudası devletlü Abraham Paşa 
hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile iki buçuk masura ma-i leziz-i mezkur mecra
yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde muşarun ileyh Abraham Paşa 
hazretlerinün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 7 C sene [ 1 2]92 [ 1 0  Temmuz 1 875] 

12-1/83a/2 Kırkçeşme suyundan Hacı Büsrev ma
hallesi Çeşme sokakta bulunan haneye bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçılar intikaline, mirasçılar tarafından 
Eyüp İslam Bey mahallesinde bulunan haneye 
bağlanmak üzere satıldığına dair. 

[Derkenar]: 
Hasan Ağa'nun dükkanında Süleyman Ağa'ya viril
mişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün Kırkçeşme ta 'bir ol ın ur nı sf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hacc İbrahim Ağa 
ibn-i Abdullah vefat idüp ma-i mezkur mahallesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahffiz olan 
ilm ü haber mı1cebince üç nefer kebir eviadları 
Mahmud ve Seyyid ve Şerif Mahmud efendilere 
ba'de' l-intikal kable' t-tahrir eviad-ı muma ileyhüm 
dahi intikiilen mutasarrıffin oldukları nısf masura 
ma-i mezkurı bi ' z-zatihüm hüsn-i rızalarıyla şekerci 
esnafından Hasan Ağa ibn-i Abdullah'a otuz aded 
lira-yı Osmani bedel mukabelesinde kat 'iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf ma-i leziz-i 
mezkur Eğrikapu haricinde el-Hacc Hüsrev mahalle
sinde Çeşme zakağında on altı numara ile murakkam 
haneye icra olmmak üzre mukayyed ise de ma-i 
mezkur hane-i mezkura icra alınmayup el-yevm 
açıkda bulınmış olduğından bu def'a hazret-i Eyyub 
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mahallatından İslam Beğ mahallesinde 37 numara 
ile murakkam haneye cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde ınılma i leyh Hasan Ağa'nun uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fi 7 C sene [ 1 2]92 [ l O  Temmuz 1 875] 

12-1/83a/3 VaZide Sultan Vakfı suyundan Teşvikiye 
mahal.lesi Bostan sokaktaki konağa bağlı yarım 
masura suya mutasarrif olan şahsın vefatıyla su
yun mirasçılar intikaline dair. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud Han
ı Evvel hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri mülhakatın
dan vakf-ı müşarun ileyhün valideleri merhı1me ve 
mafı1rün Ieha Valide Sultan tabet seraha hazretle
rinün evkaf-ı celileleri ma-i lezizinden Teşvikiyye 
mahallesinde Bostan zakağında üç numara ile mu
rakkam bir bab evkaf-ı saire musakkafatından konak 
derı1nına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Osman Paşa ibn-i Mehmed Emin fevt olup ma-i 
mezkür Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfı1z olan memhı1r müzekkire mı1cebince 
kebir eviadları Mı1sika-i hümayı1n yüzbaşısı Ahmed 
Raşid ve Binbaşı Mehmed S ırrı efendiler ile Fatıma 
Sa'adet ve Aişe Maide hanımiara intikal ol vechile 
ma-i Ieziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan ce
reyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde eviad-ı mu
ma i leyhimun intikiilen uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 1 2  C sene [ 1 2]92 [ 1 5  Temmuz 1 875] 

12-1/83a/4 VaZide Sultan Vakfı suyundan Davut 
Paşa mahallesi Çukurçeşme sokakta bulunan ha
neye bağlı suyun mutasarrifı olan şahsın suyunu, 
Yenikapı mevlevihanesine bağlanmak üzere sattı
ğına dair. 

Merblitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Mahmud Han
ı Evvel hazretleri mülhakatından valide-i macideleri 
Va! ide Sultan vakfı su yından nısf masura ma-i Iezize 
mutasarrıfe olan Aişe Sıdika Hanım ber veeh-i 
muhaıTer mutasarrıfe olduğı ma-ı Ieziz-i mezkı1rı 
mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

mahfGz olan i lm ü haber mı1cebince tarafından Tu
runçlı suyolcısı Mehmed Usta ibn-i Ali ve Kalaycı 
Mustafa Ağa ibn-i Süleyman şehildetleriyle ferağa 
vekili Yenikapo mevlevihanesi dervişlerinden el
Hacc Süleyman Ağa ibn-i Mustafa bi ' l-vekale 
rızasıyla Yenikapo mevlevihanesi post-nişini reşa
detlü Osman Selahaddin Efendi ibn-i eş-Şeyh Ab
dülbakT Efendi 'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ol vechile ma-i leziz-i mezkı1r mecra-yı kadimi 
olan Davı1d Paşa mahallesinde Çukurçeşme zakağın
da yiğirmi bir numara ile murakkam haneden bi ' l
ihrac mevlevihane-i mezkı1run kadim suyına i laveten 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun 
ileyh Osman Selahaddin Efendi hazretlerinün uhde
sine kayd i la ahirihi. 

Fı 2 1  C sene [ 1 2]92 [24 Temmuz 1 875] 

12-l/83bll Sultan Bayezid Han Vakfı suyundan 
Derviş Ali mahallesi Bostan sokağındaki konağa 
bağlı bir masura suya mutasarrif olan şahsın suyu
nu kanakla birlikte sattığına dair. 

Haremeyn'e mülhak Beyaz Ahmed Efendi vakfından 
Derviş Ali mahallesinde Bostan zakağında bir nu
mara ile murakkam konak derı1nına cari Kemankeş 
Kara Mustafa vakfından nı sf masura ve Sultan Baye
zid Han-ı Veli vakfından nısf masura ki cem'an bir 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan merhum Halim 
Paşa zevcesi Hadice Refikdar Hanım bint-i Abdullah 
mutasarrıf olduğı konak ve ma-i mezkı1rı rızasıyla 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfGz olan memhı1r müzekkire mı1cebince 
Kassam-ı askeri mümeyyizi Ahmed Cevdet Efendi 
ibn-i Osman'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek 
inhası . 

Fı 1 4  C sene [ 1 2] 92 [ 1  7 Temmuz 1 875] 

12-1183b/2 Sultan Ahmet yakınında Helvacıbaşı 
İskender Ağa mahallesi Kurubalık hamarnı soka
ğındaki hane arsasına bağlı yarım masura suya 
mutasarrif olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara 
intikaline, mirasçılar tarafından Eyüp Yeni Ali 
Paşa mahallesinde bulunan haneye bağlanmak 
üzere satıldığına dair. 
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Mehmed Ağa nam sahibü ' l-hayrun vakfı musakkafa
tından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan kapu 
çfıkadürı Ömer Lütfi Efendi ibn-i Mehmed bundan 
akdem vefat idüp ma-i mezkfır mahallesi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahffız olan memhfır i lm ü 
haber mfıcebince iki nefer kebir mahdfımları 
Mehmed Rıf'at ve Ali Rıza efendi lere ba 'de' l- intikal 
kable ' t-tahrir mfıma ileyhima dahi bu kere intikiilen 
mutasarrıfan oldukları nısf masura ma-i leziz-i 
mezkGn bi ' z-zatihima hüsn-i rızalanyla mesarifat-ı 
umfımiyye muhasebesinde Edirne vilayeti katibi 
ref'etlü Mehmed Raif Efendi ibn-i Ahmed Nazife 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechi le 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfır mecra-yı kadimi 
olan Sultan Ahmed kurbında Helvacıbaşı İskender 
Ağa mahallesinde Kurıbalık harnmaını zakağında 
dokuz numara ile murakkam bir bab hane arsasından 
bi ' l-ihrac Eyyfıb'de Ali Paşa-yı Cedid mahallesinde 
iki numara i le murakkam haneye cereyan itmek üzre 
defter--i vakf-ı şerifde mfıma ileyh Mehmed Raif 
Efendi'nün uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fi 26 C sene [ 1 2]92 [29 Temmuz 1 875] 

12-l/83b/3 Tarabya köyünde Köstenceli Hacı Os
man camiinde bulunan çeşmenin suyolculuk hiz
metine mutasarrıfları olan şahısların ölümüyle 
hizmetin mirasçı oğullarına intikaline, mirasçı 
bırıknıadan ölen şahsın hissesinin de diğer miras
çıya verilmesine dair hüküm. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan beriit-ı 
alide muharrer cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı 
Veli t.abe serahunun İstanbul'da vakı ' cami '-i şerif ve 
imareti evkafından olup Tarabya ci bayetine tabi ' 
nefs-i Tarabya karyesi derlımnda kain vakf-ı müşa
run ileyh mülhakatından müteveffa Köstenceli el
Hacc Osman cami ' -i şerifi tahtında kain çeşmenün 
yarım akçe vazife ile suyolcıl ığı c ihetine mutasar
rıfan olan Kosta ve karındaşı Estefan'dan merküm 
Kosta fevt olup cihet-i mezkfırda olan rub ' hissesi 
bir nefer sağir oğlı Tanaş'a ba'de ' l-intikal kable ' t
tevcih bu kere merküm Tanaş dahi bila veled fevt 
olup hisse-i mezkfır mahall olduğından münhall 
hisse- i mezkfır suyolcı esnafından olup el-yevm 
hıdmet-i mezkfırda istihdam olınmakda bulınan his-
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sedar ve amucası merküm Estefan'un hissesine 
i laveten uhdesine tevcih buyurı larak nizam-ı müs
tahsenesi derciyle icab iden berat-ı alisinün i ' ta ve 
ihsan buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i 
men lehü' l-emrindür. 

Fı 29 C sene [ 1 2] 92 [ 1  Ağustos 1 875] ve Fı 1 9  
Temmuz sene [ 1 2] 9 1  [3 1 Temmuz 1 875] 

12-1/83b/4 Üsküdar Selimiye mahallesi Büyükçeş
me sokakta bulunan bahçeli menzile bağlı yarım 
masura suya mutasarnf olan şahsın suyunu ve 
menzilinin bir kısmını satlığına dair. 

[Denkenar] 
Sahibi tarafına viri lmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Gazi Sultan Selim 
Han hazretlerinün evkaf-ı şerifi musakkafatından 
Üsküdar'da Selimiyye mahallesinde Çeşme-i kebir 
zokağında mukaddema dokuz el-yevm on üç numara 
ile murakkam temessükinde iki bin iki yüz kırk zira' 
muharrer olup ber muceb-i harita iki bin seksen yedi 
zira' ma' a bağ çe bir bab menzil derunına cari vakf-ı 
müşarun ileyhden nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Hacı Mehmed Efendi ibn-i Osman mahall-i 
mezkurdan dört yüz otuz yedi zira ' bağ çe mahalli ni 
uhdesinde bi ' l-ibka ma'ada terbi'an altı yüz elli zira' 
on altı parmak arsa üzerine mebni bir bab menzil ve 
havzı müştemil malıall ini ma-i mezkur ile beraber 
bi ' l-ifraz rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid 
olup nezd-i acizide mahffiz olan mernhur müzekkire 
mucebince hisse ikinci tali 'a tabun birinci yüzbaşısı 
Seyfullah Efendi'nün halilesi Melek Hanım ve 
hemşiresi Nazife Hanım bintan-ı Ferhad Ağa'ya 
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 muma 
i leyhima Melek ve Lütfiyye hanımlarun münasa
feten uhdelerine kayd i la ahirihi. 

Fı 8 Recep sene [ 1 2]92 [9 Ağustos 1 875] 

12-1/83b/5 Esma Sultan Vakfı suyundan Bostan 
Ali mahallesi Salim caddesindeki haneye bağlı ya-
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rım masura suya mutasarrıf olan şahsın suyunu 
sattığuıa dair. 

Merbütan takdim-i plşgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Selim Han 
hazret lerinün evkaf-ı şerlfinden Kadırga limanı kur
bında Esma Sultan arsasına cari vakf-ı şerifi ma-i 
tezizinden Bostan All mahal lesinde Salim caddesin
de yi�;irmi dört numara ile murakkam haneye cari 
nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Devlet-i 
aliyye tebe 'asından Ermeni milletinden etmekci 
esnafından Simon veled-i Bağdesar kendi hüsn-i 
rızasıyla derı1nına cari muhterik arsanun sahibi Mal
kon veled-i David'e yiğirmi dört aded lira-yı Osman! 
bedel mukiibelesinde kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r 
mecra.-yı kadimi olan arsa-i mezkı1run hin-i inşa
sında kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı 
şerifde ınılma i leyh Malkon'un uhdesine kayd ila 
ahirihl. 

Fi 14 Recep sene [ 1 2]92 [ 1 5  Ağustos 1 875] 

12-1184a/1 Kırkçeşme suyundan Mimar Kemaled
din mahallesi Börekçi sokakta bulunan arsaya 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın 
suyunu aynı yere bağlı olmak üzere sattığına dair. 

[Derkenar] 
İnhası ma 'a temessük Mehmed Çavuş'a virilmişdür. 
Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer ashab-ı hayratdan Abdi Kethudaza
de merhum Ahmed Ağa nam sahibü' l-hayrun vakfı
na tashih olınan ma-i tezizinden cennet-mekan Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün evkiifından Kırk
çeşme suyından nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan Kerasteciler kethudası Ali Beğ'ün zevcesi 
Rukıyye Hanım bint-i Süleyman Ağa bundan akdem 
sekiz sene mukaddem müteveffiye olup ma-i mezkur 
mahal lesi canibinden varid olup nezd-i acizide mah
f(iz olan i lm ü haber mı1cebince sulbiyye kebire keri
mesi Fatıma Hanım'a ba'de' l-intikal kable' t-tahrlr 
murna i leyha dahi intikiilen mutasarrıfe olduğı nısf 
masura ma-i mezkı1rı bi ' z-zatiha hüsn-i rızasıyla 
otuz aded lira-yı Osmani bedel mukiibelesinde Şamlı 
Reşld Efendi ibn-i Abdülkadir Efendi 'ye kat ' iyyen 
fera�� u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
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mezkG.r mecra-yı kad1mi olan Mi ' mar Kemaledd1n 
mahallesinde Börekci zakağında yetmiş altı numara 
ile murakkam bir bab muhterik arsasınun hin-i 
inşasında kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf
ı şerifde mG.ma ileyh Reş1d Efendi'nün uhdesine 
kayd ila ahirihi. 

Fı 14 Recep sene [ 1 2]92 [ 1 5  Ağustos 1 875] 

12-1/84a/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Atik Ali Paşa mahallesi Bayezid caddesinde 
bulunan konağa bağlı yarım masura suya muta
sarrıf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıZara inti
kaline, mirasçı tarafından 1 çuvaldız hissenin satıl
dığına dair. 

[Derkenar] 
MezkG.r temessük ma 'a  inha tarih-i mezkG.rede 
Ragıb Beğ'ün tebe 'alarından Bekir Ağa'ya virilmiş
dür. 
MerbG.tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretleri evkaf-ı şerifesi ma-i lezizinden Atik Ali 
Paşa mahallesinde Bayez1d caddesinde otuz üç 
numara ile murakkam vakf-ı ahar musakkafatından 
bir bab konağa cari nısf masura ma-i lezize mutasar
rıf olan Mehmed Nazif Efendi ibn-i Mustafa fevt 
olup nısf masura ma-i mezkur kebir mahdG.mları 
MektG.b1-i sadr-ı ali serhalifesi mu 'avini izzetlü 
Ragıb Beğefendi ile D1van-ı ahkam-ı adliyye muha
kemat dairesi mülazımlarından rıf'atlu Refik Beğ'e 
ba 'de '  1-intikal mezburandan Refik Beğ intikiilen 
mutasarrıf olduğı bir çuvaldız hissesini rızasıyla 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahfG.z olan memhGr müzekkire mG.cebince tarafın
dan Atik All Paşa cami ' -i  şerlfi imam-ı evveli el
Hacc Hafız Ahmed Efendi ibn-i Hasan ve Müezzin 
Mahmud Efendi ibn-i Ahmed şehadetleriyle ferağa 
vekili Bekir Ağa ibn-i Mehmed bi ' l-vekale mGma 
i leyh Ragıb Beğ'ün halilesi Hadice Adile Hanım 
bint-i Mehmed Re' fet Efendi'ye kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle o l  vechile  bir çuvaldız ma-i leziz 
hissesinün mahall-i  ahara ifraz ve icra alınmamak 
üzre defter-i vakf-ı şerifde mGma ileyha Hadice 
Adile Hanım'un uhdesine ferağen ve diğer bir çuval-
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dızı dahi mGma ileyh Ragıb Beğ'ün uhdelerine kayd 
ila ahirihi. 

Fi 22 Za sene [ 1 2]92 [2 1 Aralık 1 875] 

12-1184a/3 Hacı Küçük mahallesi Çakmkçılar 
yokuşunda bulunan lokanta, mağaza ve hana bağlı 
yarım masura suya mutasarrıf olan şahsın vefa
tıyla suyun mirasçıZara intikaline, bazı mirasçıların 
hisselerini sattıklarına dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün vakfından Hacı Küçük ma
hallesinde Çakmakcılar yokuşunda mukaddema ko
nak el-yevm iki nurnarada lokanta ve otuz bir nurna
rada mağaza ve otuz üç nurnarada yine mağaza ve 
otuz beş nurnarada Mustafa Paşa ham ve otuz yedi 
ve otUlz dokuz numaralarda mağazalara d\.ri nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıf olan übbehetlü devletlü 
Mustafa Naili Paşa hazretlerinün irtihal-i dar-ı beka 
itmeleriyle ma-i leziz-i mezkGr dokuz nefer eviad-ı 
ki barından dev letlü V eli yüddin Paşa hazretleri yle İb
rahim Hilmi Beğ'e ba 'de ' l-intikal müşarun i leyh 
hazretleri tarafından İbrahim Efendi ve Abdi Ağa 
şehadetleriyle ferağa vekili Osman FGad Efendi bi ' l
vekale cari olduğı han ve mağazalada beraber Sene
dat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mah
fGz olan memhfir müzekkire mGcebince müşarun 
ileyh hazretlerinün halileleri Aişe Hanım bint-i Ab
dülfet:tah Beğ ve Dilniş Hanım bint-i Abdullah'a ve 
mGmii i leyh İbrahim Hilmi Beğ dahi bi ' z-zat rıza
sıyla validesi Misl-i cihan Hanımefendi ibnet-i Ab
dullah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkfir mecra-yı 
kadimi olan han-ı mezkGra kema kan cereyan itmek 
üzre dokuz hisse i ' tibarıyla bir hissesi Aişe Hanım 
ile Dilniş Hanım'un ve bir hissesi dahi mezbGre 
Misl-i cihan Hanım'un defter-i vakf-ı şerifde uhdele
rine kayd. 

Fi 4 Şa 'ban sene [ 1 2]92 [4 Eylül 1 875] 

12-1/84a/4 Hacı Küçük mahallesi Çakmakçılar 
caddesindeki han, mağaza, lokanta ve terzi dük
kaniarına bağlı bir ve üçtebir masura suya muta-
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sarnf olan şahsın vefatıyla suyun mirasçıya inti
kaline, mirasçı tarafından satıldığına dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan ternes
sükde rnuharrer valide kethudası el-Hacc Mustafa 
Efendizade İstanbul kadisı Mehmed Efendi vakfın
dan Hacı Küçük mahallesinde Çakrnakcılar cadde
sinde elli iki nurnarada Mustafa Paşa hanı dirneğle 
ma 'rilf bir bab han ve on dört ve on iki ve on ve 
sekiz nurnaralar ile rnurakkarn mağaza ve elli altı 
nurnarada lokanta ve elli dört ve elli ve kırk sekiz ve 
kırk altı numaralarda yine mağaza ve kırk dört nu
rnaralarda rnurakkarn terzi dükkaniarına cari bir ve 
bir sülüs masura ma-i lezize rnutasarrıf olan übbe
hetlü devletlü Mustafa Naili Paşa hazretleri irtihal-i 
dar-ı beka itrneğle dokuz nefer eviad-ı kibarından 
ancak devletlü Yeliyüddin Rıf'at Paşa hazrederine 
ba'de' l-intikal rnüşarun ileyh hazretleri tarafından 
İbrahim Efendi ibn-i İbrahim ve Abdi Ağa ibn-i Veli 
şehadetleriyle ferağa vekili Osman Filad Efendi ibn-i 
Şerif Süleyman bi ' l-vekale cari olduğı han ile 
beraber Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i 
acizide mahfilz olan rnernhilr rnüzekkire rnilcebince 
rnüşarun ileyh hazretlerinün halileleri Aişe Hanım 
bint-i Abdülfettah Beğ ve Dilnlş Hanım ibn-i 
Abdullah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itrneğle ol 
vechile bir ve bir sülüs masura ma-i lezlz-i rnezkilr 
rnecra-yı kadlrni olan hane-i mezkilra kerna kan 
cereyan i tmek üzre dokuz hisse i ' tibarıyla bir hissesi 
milmil ileyhirna Aişe Hanım ile Dilniş Hanım'un 
defter-i vakf-ı şerlfde [uhdelerine kayd.] 

Fı 4 Şa 'ban sene [ 1 2]92 [4 Eylül 1 875] 

12-1/84b!l Vani mehmet Efendi Vakfı suyundan 
Üsküdar Vaniköy caddesindeki sahilhaneye bağlı 
yarım masura suyun dörtteiki hissesine mutasarrıf 
olan şahsın hissesini sattığına dair. 

Merbiltan takdirn-i pişgah-ı sarnileri kılınan ternes
sükde rnuharrer Yani Mehmed Efendi vakfı ma-i 
lezizinden Üsküdar'a tabi ' Yani karyesinde ve cad
desinde kırk altı numara i le murakkarn vakf-ı rnez
bilrdan bir bab sahilhane derilnına cari nısf masura 
ma-i leziz dört hisse i ' tibarıyla iki hissesi Halid 
Beğ'ün ve diğer iki hissesi dahi Kamil Beğ ve hern
şiresi Hadlee Hanım'un tasarruflarında olup rnilrna 
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i!eyhimden Kamil Beğ ma-i mezkfırda olan hissesini 
sahi lhane hissesiyle beraber rızasıyla Senedat idaresi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfGz olan 
memhür müzekkire mfıcebince hissedar ve hemşiresi 
mfıma ileyha Hadice Hanım'a kat ' iyyen ferağ u kasr
ı yed itmeğle ol vechile dört hissede bir hisse ma-i 
leziz-i mezkfır mukaddema uhdesinde olan bir hisse 
ile beraber mecra-yı kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mfıma ileyha 
Hadice Hanım'un uhdesine kayd i la ahirihi. 

Fı 1 3  Şa'ban sene [ 1 2]92 [ 1 3  Eylül 1 875] 

12-1/84b/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
bir masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçıZara intikaline, mirasçılar tarafından 
yarım masurasının Sultan Ahmet yakınında Gün
görme.(. mahallesi Şifa Hamarnı caddesindeki hane
ye bağlanmak üzere satıldığına dair. 

Merbfıtan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün evkaf-ı şerifinden bir masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Mesarifiit muhasebecisi esbak Ha
cı Hakkı Efendi bundan akdem vefat idüp ma-i mez
kfır mahallesi canibinden varid olup nezd-i acizide 
mahffı z olan i lm ü haber mfıcebince kebir mahdfımı 
Nafi 'a n ezaret-i celilesi muhasebeci si sa 'adetlü 
Mehmed Sa'dl Beğefendi ile kerimeleri Münlre ve 
Lami 'a  hanımiara ba'de' l-intikal kable' t-tahrir 
evliid-ı mfıma i leyhim dahi intikalen mutasarrıffın 
oldukları bir masura ma-i lezlz-i mezkfırun nısf 
masurasını uhdelerinde bi' l -ibka ma'ada nısf masu
rasını temessük-i mezkfırdan bi ' l -ifraz taraflarından 
ferağa vekilleri olan mfıma i leyh Mehmed Sa'da 
Beğefendinün müdir-i umfırları Mehmed Ağa ibn-i 
Hasan bi' 1-vekale Tophane-i amire sergi kalemi 
kerebesinden es-Seyyid Hafız Hasan Efendi ibn-i 
Osman'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkfır henüz bir 
mahalle cereyan itmeyüp açıkda bulınmış olduğın
dan bu def'a Sultan Ahmed civarında Güngörmez 
mahal.lesinde Şifa harnmaını caddesinde iki numara 
ile murakkam haneye cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde mfıma ileyh Hafız Hasan Efendi'nün 
ferağen ve nısf masura masurası dahi mfıma i leyhim 
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Mehmed Sa'di Beğefendi ile mezbfiran Münire ve 
Uimi 'a hanırnlarun intikalen uhdelerine kayd ve ber 
mficeb-i nizam-ı müstahsene taraf-ı çakeriden zahr-ı 
temessükat bi ' t-ternhir defter-i aba kayd olmmak 
üzre temessükiH-ı mezkfirun taraf-ı çakeriye irsaliy
çün vakf-ı müşarun i leyh canibine işbu inha-yı aci
zanem i ' ta kılındı . 

Fl 2 1 Şa 'ban sene [ 1 2] 92 [2 1 Eylül 1 875] 

12-1/84b/3 Hatice Sultan Vakfı suyundan Eyüp 
Abdülvedud mahallesi ve caddesindeki bahçeli sa
hilhane ve kayıkhaneye bağlı birbuçuk masura su
yun dörtteüç hissesine mutasarrıf olan şahsın 
sattığına dair. 

Merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan te
messükde muharrer Hadice Sultan vakfı ma-i lezi
zinden hazret-i Eba Eyyfib Ensari radıye anhü' l-bari 
civar-ı alllerinde Abdülvedfid mahallesinde ve cad
desinde seksen üç numara ile murakkam müşarun 
ileyha Hadice Sultan vakfıyla evkaf-ı saire musakka
fatından ma 'a  bağçe bir bab sahilhane ve kayıkhane 
derfinına cari ma' lfimu' l-mikdar ma-i lezizün dört 
hisse i ' tibarıyla üç hissesine mutasarrıf olan Camcı 
Ahmed Efendi ibn-i Mahmud hisse-i mezkfirı hüsn-i 
rızasıyla Senedat idaresi canibinden varid olup nezd
i acizide mahffiz olan mernhfir müzekkire mficebince 
Galata'da Y organcılar kethudası Hacı Mustafa Efen
di ibn-i İsma 'll'e ferağ u kasr-ı yed itmiş ise de ber 
mantilk-ı müzekkire ma-i mezkfirun mikdan ma'lfim 
olmaduğından nezd-i acizide mahffiz olan su defter
lerine nazar olındukda vakf-ı müşarun ileyhadan 
Ayvansaray kapusı haricinde Yavedfid mahallesinde 
vakı ' sahilhaneye cari bir buçuk masura ma-i leziz fi 
27 Şevval sene 1 2 1 2  tarihiyle Emetullah Hanım 
bint-i Mehmed Sa'id Efendi'nün ba hüccet-i şer' iyye 
iki kıt 'a  vakf temessüki mficebince mutasarrıfe olup 
ma-i mezkfir dört hisse i ' tibarıyla üç hissesi mfima 
ileyh Camcı Ahmed Efendi ferağından mfima ileyh 
Hacı Mustafa Efendi ibn-i İsma 'll 'ün defter-i vakf-ı 
şerifde uhdesine kayd ve ber mficeb-i nizam-ı 
müstahsene taraf-ı çakeriden zahr-ı temessük bi ' t
ternhir defter-i aba kayd olmmak üzre temessük-i 
mezkfirun taraf-ı çakeriye irsaliyçün vakf-ı müşarun 
ileyha canibine işbu inha-yı acizanem i ' ta kılındı . 
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Fı 16 Eylül sene [ 1 2]9 1  [28 Eylül 1 875] 

12-l/85a/l Sultan ll. Mahmut Han Bendi suyu 
fazlasından bir masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu sattığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sul
tan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün 
Bağçe karyesinde kain ihyasına muvaffak oldukları 
Bend-i cedid fazlasından bir masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Meclis-i vala a 'za-yı (silik) atufetlü 
Mustafa (sil ik) Efendi ibn-i Ebubekir Efendi 
hazretlteri tarafından ferağa vekili olan MektCıbi-i 
maliye hulefasından rif'atlü Rıza Efendi bin Hacı 
Halil bi ' l-vekale hidiv-i Mısır devletlü fehametlü 
hazret:lerine ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir 
masura ma-i mezkur mecra-yı kadimi olan Mir
kon'da kain otuz sekiz numara ile murakkam sahi l
haneden bi' 1-ihrac hidiv-i müşarun i l  ey h hazretle
rinün yine Mirkon'da kain (kesik) zakağında (kesik) 
nurnarada (kesik) Kurı (kesik) dimeğle arif araziye 
cerey2m itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muşarun 
ileyh hidiv-i Mısır hazretlerinün uhde-i alilerine 
kayd ila ahirihl. 

Fı 1 0  Şevval sene [ 1 2]92 [9 Kasım 1 875] 

12-l/85a/2 Çorlulu Ali paşa Vakfı 'ndan Arna
vutköy Aya Yorgi sokağındaki haneye bağlı bir ma
sura suya mutasarrıf olan şahsın ölümüyle suyun 
mirasçılar intikaline, mirasçılar tarafından satıldı
ğına dair. 

Merbiltan takdim-i pişgah-ı samileri kı l ınan temes
sükde muharrer merhum Çorlı l ı  Ali Paşa vakfından 
bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Meskukat-ı 
hümayun sanadkarı Y ağlıkcızade Bed ro s Efendi 
veled·-i Begos fevt olup ma-i mezkur sulbiyye kebi
ran kerimeleri Düzzade atı1fetlü Mihran Beğ hazret
lerinün zevcesi Maryonika Hanım ve Damadzade 
Mato:; Efendi zevcesi Veronika ve Hudavirdizade 
Begos Efendi zevcesi Diruhi hanımıara isliisen 
ba'de' l-intikal muma i leyhim dahi intikalen mutasar
rıfı1n oldukları ma-i leziz-i mezkurı patrikhanesi 
canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z olan 
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memhur i lm ü haber mucebince taraflarından ferağa 
vekili Tıngırzade Oseb Efendi bi ' l -vekale tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Ermeni katalik milletinden 
Karakaşoğlı Kerupe zevcesi Takohi bint-i Bedros'a 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile bir 
masura ma-i lezlz-i mezkur mecra-yı kadimi olan 
Arnabud karyesinde Aya Yorgi zakağında dokuz 
numaralı haneye kema kan cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde muma ileyha Takahi'nün 
uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 22 L sene [ 1 2]92 [2 1 Kasım 1 875] 

12-1/85a/3 Sultan I. Mahmut Han Vakfı suyundan 
Hüseyin Ağa mahallesi Cadde-i Kebir'de bulunan 
menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan 
şahsın suyunu menzille birlikte satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer Mahmud Çelebi ve Mesih Paşa-yı 
Cedid vakfiarından Hüseyin Ağa mahallesinde 
Cadde-i kebir'de yüz beş nurnaralu bir bab menzil 
derunına cari Sultan Mahmud mın-ı Evvel tabe 
serahu hazretlerinün vakf-ı şerifi musakkafatından 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Sarraf 
Kostandi zevcesi Poleksine bint-i Estati menzil ve 
ma-i mezkurı rızasıyla Senedat idaresi canibinden 
varid olup nezd-i acizide mahfuz olan memhur 
müzekkire mucebince Rusya devleti tebe 'asından 
Mikail Agobyan'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimine kema kan cereyanı .  

Fı 23 L sene [ 1 2]92 [22 Kasım 1 875] 

12-1!8Sa/4 Mihrişah VaZide Sultan suyundan 
Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesi Taksim sokağın
daki menzile bağlı yarım masura suya mutasarrıf 
olan şahsın suyunu satlığına dair. 

Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan temes
sükde muharrer merhume Mihrişah Valide Sultan 
evkaf-ı şerifi ma-i lezizinden nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Asmi veled-i Yani ber veeh-i muhar
rer mutasarrıf olduğı ma-i leziz-i mezkfirı bi ' z-zat 
hüsn-i rızasıyla tahrir-i emlak dairesi canibinden 
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mevrGd bir kıt 'a ruhsat tezkiresiyle kanunname-i 
hümayGn alıkarnını kabUl ve imza iden Yunan sefa
reti tarafından bi ' l-i ' ta hariciyye ketebesi canibinden 
tasdik-i resmisi icra kılınan bir kıt 'a ilm ü haber 
mantGkınca hisse-i müşarun i leyha tebe 'asından 
Aleksımdru veled-i Yorgiyadi'ye kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf ma-i lezlz-i mezkGr 
mecra--yı kadimi olan Beğoğlı 'nda Hüseyin Ağa 
mahallesinde Taksim zakağında otuz altı numara ile 
murakkam menzile kema kan cereyan itmek üzre 
defter- i vakf-ı şerifde mGma ileyh Aleksandıru'nun 
uhdesine kayd ila ahirihl. 

Fl 1 9  Teşrin-i sani sene [ 12]9 1 [ 1  Aralık 1 875] 

12-1185b/1 Kuruçeşme 'de ikibuçuk masura suyun 
dörttebir hissesine mutasarnf olan şahsın hissesini 
satlığına dar. 

(kesik) Kurıçeşme (kesik) numara ile murakkam 
evkaf- ı mezkGr ile vakf-ı ahar musakkafatından bir 
bab sa,hilhane derılnına cari (kesik) Süleyman Efendi 
vakfından nısf masura ve ınılma ileyha Ümmü
gülsüın Hanım vakfından iki masura ma-i lezlzün 
(kesik )  dört hisse i 'tibarıyla bir hissesine mutasarrıfe 
olan Hadlee Hanım bint-i Ömer Lütfi Efendi tara
fından tebe 'adan Zenci Perruh Ağa ibn-i Abdul lah 
ve Süleyman Efendi ibn-i Hüseyin şehadetleriyle 
ahara ferağa vekaleti sabit olan sa 'adetlü All Beğ 
ibn-i Azmi Beğ sahilhane ve ma-i mezkGr hissesini 
Senedat idaresi canibinden varid olup nezd-i acizlde 
mahfüz olan mernhGr müzekkire mGcebince bi ' l-ve
kale sadr-ı esbak müteveffa Mustafa Naill Paşa 
kerlmeleri Hadlee Penbe ve Nazlı hanımefendilere 
ber veeh-i münasafe kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmiş ise de ancak ma-i mezkGr sahilhane-i mezkGr 
teme�.sükinde münderic olup olduğından ber ınıleeb
i nizarn katması keyfiyyeti tahkık olmarak ma-i mez
kGrun sahilhaneleri ve (kesik) bağları derılnında olup 
mevsim-i şitada mikdar-ı mezkGreyi nice (kesik) 
ider ise de mevsim-i sayfda nekahat bulacağı soyol
cısı tarafından ihbar ve ifade kılınmış ve bu takdlrce 
ziyade nekahatı kendü taraflarına aid olmak ve 
mecd.-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre ber 
veeh- i  muharrer iki buçuk masura i 'tibarıyla bir 
masurası mGma ileyhima Hadlee Penbe ve Nazlı 
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hanımefendilere defter-i vakf-ı şerifde münasafeten 
uhdelerine kayd ila ahirihi. 

Fi 22 L sene [ 1 2] 92 [2 1 Kasım 1 875] 

12-1/85b/2 Ücretini Sultan Süleyman Han Vakfı 'n
dan almak üzere RumeZihisan 'nda bulunan çeşme
lerin rahı abilik hizmetine mutasarrıf olan şahsın 
mirasçı bırakmaksızın ölümüyle, hizmetinin suyol
cu esnafından başka birisine verilmesine dair hü
küm. 

Merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a  
berilt-ı ali i le diğer berat tezkiresinde muharrer 
cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
evkaf-ı şerifinden almak üzre yevmi bir akçe vazife 
ile Rı1milihisarı'nda kain çeşmeler Vedad suyı haric
i kemerinde rah-ı abilik ve yevmi nim akçe ile hisar
ı mezbı1rda vakfun çeşmesinde rah-ı abilik ve yevmi 
nim akçe ile def'a rah-ı abilik ve yevmi bir buçuk 
akçe ile yine rah-ı abilik cihetlerinden rub ' hisse ve 
yevmi dört akçe ile Rı1milihisarı ' nda rah-ı abi-i 
miftah-ı gulam cihetlerine mutasarrıf olan Yani 
veled-i Angeli bundan akdem bila veled fevt olup 
cihet-i mezkı1r (kesik) olan mülazımlarına viril mesi 
karargir olan nizarnı iktizasından bulınmış ise de 
ciheteyn-i mezkı1rteyn hisselerinün cüz' iyyat kabi
linden olmasıyla mezkı1r mülazımlardan talibi olma
duğından esnaf-ı merkürneden diğer erbabına viril
mesi lazım gelmiş idüğinden esnaf-ı merkürneden 
olup meclisce liyakati zahir ve henüz hıdmet-i mez
kı1rede istihdam olınmakda bulınan hissedarı Yani 
veled-i Aleksi'nün uhdesine tevcih buyurılarak 
nizam-ı müstahsenesi derciyle icab iden berilt-ı ali
sinün i ' ta ve ihsan buyurıl ınası babında emr ü fer
man hazret-i men lehü ' l-emrindür. 

Fi 9 Zi ' l -ka 'de sene [ 1 ] 292 ve Fi 26 Teşrin-i sani 
sene [ 1 2 ]9 1  [8 Aralık 1 875] 

12-1185b/3 Rumelihisarı 'nda bulunan Beyliçeşme
si 'nin suyolculuk hizmetine mutasarrıf olan şahsın 
ölümüyye hizmetin oğluna intikaline, mirasçı bı
rakmadan ölen mirasçının hizmetinin suyolcu 
esnafından başka bir şahsa verilmesine dair. 
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Merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınan bir kıt 'a 
atik inha üzerinde muhrec Rumilihisan'nda beher 
yevm bir akçe vazife ile Beğlizade çeşmesinün su
yolcılı!�ı cihetine mutasarrıf olan Kigo veled-i Tanaş 
bundan akdem fevt olup vazife-i mezkur ile soyol
cılık-ı mezkur bir nefer kebir oğlı Angeli 'ye ba'de' l 
intikal kable' t-tahrir merktim Angeli dahi fevt olup 
hıdmet-i mezkur kebir oğlı Yani'ye kezalik ba'de ' l
intikal kable' t-tahrir merktim Yani dahi muahharan 
bila veled fevt olup hıdmet-i lazımesi hall kalmış 
olmağla bu takdirce hıdmet-i mezkur suyolcı esna
fından meclisce liyakati zahir ve henüz hıdmet-i 
mezkurede istihdam olınmakda bulınan hissedarı 
Yani veled-i Aleksi'nün uhdesine tevcih ve ihale 
buyurılarak nizarn ve emsaline tevfikan müceddeden 
icab iden berat-ı alisinün i ' ta ve ihsan buyurılınası 
babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emrindür. 

Fı 9 Zi ' l-ka 'de sene [ 1 ]292 ve Fı 26 Teşrin-i sani 
sene [ 1 2]9 1 [8 Aralık 1 875] 

12-1/86all Kılıç Ali Paşa Asariye mahallesinde bu
lunan haneye bağlı bir masura suya mutasarrıf 
olan şahsın, suyunun yarım masurasını sattığına 
dair. 

Merbütan takdim-i pişgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer (kesik) bir masura ma-i lezize muta
sarrıfe olan Fatıma Nuriye Hanım (kesik) bir masura 
ma-i leziz-i mezkurun nısf masurasını uhdesinde 
(kesik) Ceyb-i hümayun katibi sa 'adetlü Faik 
Beğefendi inhasıyla mahallesi canibinden varid olup 
nezd-i acizide mahffiz olan memhGr i lm ü haber 
mucebince temessük-i mezkurdan bi ' l-ifraz muma 
ileyhan un zevcesi Musika-i hümayun l ivası sa 'adetlü 
İbrahim Paşa'ya kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur mecra-yı 
kadimi olan Kılıç Ali Paşa (kesik) Asariye mahal
lesinde (boş) numara ile murakkam haneye kema 
kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma 
i leyh J[brahim Paşa'nun uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı 1 9  Za sene [ 1 2]92 [ 1 8  Aralık 1 875] 

12-1/86a/2 Sultan Süleyman Han Vakfı suyundan 
Süleymaniye Şemseddin mahallesinde bulunan ko-
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nağın ve konağa bağlı suyun hissedarı olan şahsın 
hissesinin satılmasına dair. 

İkinci ticaret meclisinden i ' ta kılınan bir kıt 'a i ' lam 
mı1cebince Rusya devleti te be ' asından Mu gırdı c 
mazlı1munun Mahmud Paşa zevcesi Emine Hanım 
zimmetinde olan üç bin doksan dört lirayı tesviye
siyçün hanım-ı ınılma i leyhanun malı olup iracte-i 
aziziye tahr1rat müdiri Abdülvehhab Beğ'e ferağ it
miş olduğı Süleymaniyye'de Şemsedd1n mahal
lesinde yiğirmi beş numara i le murakkam evkaf-ı 
müte 'addide ile mahlı1t bir bab konağun kırk hisse 
i ' tibarıyla otuz dört ve derı1nında car1 cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han vakf-ı şer1fi ma-i lez1zinden 
olup irae olman bir kıt 'a  temessükle mutasarrıf bir 
masura ve diğer temessükle bir masura ma-i lez1zün 
beş hisse i ' tibarıyla bir hissesi (kesik) hases-i mez
kı1re iki bin sekiz yüz on bir lirada dayin-i merküm 
uhdesinde takr1r itmiş olduğından (kesik) Senedat 
idaresi canibinden varid olup nezd-i acizide mahfı1z 
olan mernhı1r müzekkire mı1cebince takrlri (kesik) 
üzerine dayinün veyahud göstereceği şahsun uhde
sine islama satmak şartıyla ferağı icra olmması zım
nında (kesik) ferman-ı all mı1cebince fi 2 1  Zi ' l -ka 'de 
sene [ 1 2]92 tarihiyle evkaf muhasebesinden senedat 
(kesik) bir kıt 'a  i lm ü haber (kesik) ol vechile ınılma 
ileyh Abdülvehhab Beğ'ün mezkı1r konak ve ma-i 
mezkı1rı dayin-i merküm Mugırdıc ve kasr-ı yed ve 
ferağa ol vechile ma-i lez1z-i mezkı1r mecra-yı 
kadimine kema kan cereyan itmek ve islama satmak 
şartıyla defter-i vakf-ı şer1fde ınılma i leyh Mugırdıc 
mazlumunun uhdesine kayd ila ahirih1. 

Fı 1 2  Muharrem sene [ 1 2]93 [8 Şubat 1 876] 

12-1186a/3 Hacı Küçük mahallesi Çakmakçı/ar 
caddesinde bulunan yere bağlı bir ve üçtebir 
masura suya mutasarrıf olan şahsın vefatıyla 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılardan birinin 
hissesini satlığına dair. 

Merbı1tan takdim-i p1şgah-ı samlleri kılınan temes
sükde muharrer Sultan kethudası Hacı Mustafa Paşa 
mülhakatından Gaz] Mehmed Efendi vakf (kesik) 
Gazi Piyale Paşa ve Sultan Sellm Han-ı Salis (kesik) 
mahlı1t Hacı Küçük mahallesinde Çakmakcılar cad
desinde elli iki nurnaralu han ve kırk sekiz ve elli 
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(kesik) ve kırk dört ve elli dört ve elli altı ve on iki 
ve on dört ve on altı ve on sekiz numaralar ile mu
rakkam (kesik) cari bir ve sülüs masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Mustafa Naill Paşa hazretleri vefat 
idüp terk eylediği dokuz nefer eviad-ı kibarından 
Sal ih Besim Beğ'e tüs '  hissesi ba'de ' l-intikal milma 
ileyh intikalen mutasarrıf olduğı hisse-i şayi 'ası nı 
(kesik) izzetlü Mehmed Es 'ad Efendi ibn-i Rüstem 
ve İbrahim Efendi ibn-i İbrahim şehadetleriyle 
ferağa vekili Osman Filact (kesik) Şerif Süleyman 
Efendi bi ' l-vekale rızasıyla Senedat idaresi canibin
den varid olup nezd-i [acizide mahfilz] olan memhilr 
müzekkire milcebince Hudavirdizade izzetlü Ohan
nes Abraham'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
tis 'a hisse-i ma-i leziz-i mezkilr mahal l-i ahara ifraz 
ve icra olınmamak ve (kesik) kema kan cereyan 
itmek üzre [defter-i vakf-ı] şerlfde milma ileyh 
Ohannes uhdesine kayd ila ahirihi. 

Fı (kesik) 

Atk.Şkt/11017112 Terkos 'a tabi Istranca dağı ete
ğinde dört yolun birleştiği yerde bulunan ve su yolu 
bozulduğu için yol üzerine akıp çamura sebep olan 
suyun yol açtığı çamurunun temizlenmesine ve bu 
yerin ı;hyasına dair hüküm. 

Haslar kazası muzafatından Terkos nahiyesinde 
naibü' ş-şer' olana hüküm: 
Kosta ve Yorgaki nam zirnınller gelüp kaza-i 
mezbüra tabi ' Is tran ca dağı eteğinde dört yol cem' 
oldığı mahallde bir mukata'at muhtell karyede şenlik 
dahi o lmayup ve ahşam kalan yolcı taifesi tevakkuf 
idecek kadimden sayban olup ekseri arahacı ve 
piyade ve süvarı bulınup giceleyüp eyyamen suyı 
bulınuıp andan gayrı karib mahallde su dahi olmayup 
tevakl�uf iden yolcılar ol suya muhtac ve kadimden 
su alınagelüp lakin mürur-ı eyyam ile zikr olman 
saybillll münhedim ve su dahi tarik üzerine azım 
çamur olup ebna-i sebll ve arahacı istimrarda külli 
usret gelüp ve saybanan-ı mezbilr ve tarik-ı cactde 
olan ç:amurı cüz'i  akçe ile tathiri mümkin ve ebna-i 
sebllün her vechile rahat eylemeleri emr-i mukarrer 
olmağ;la mesfilrlar dahi ayazma ve sayhaniyan ve 
çamurını tathir muract ve bir dürlü zarar-ı şer'isi dahi 
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olrnaduğın bildürüp rnesfı1rlar kendü mallarıyla 
evvel ki gibi saybam ve tarikun çamurını tathir ve 
gereği gibi mahal l-i rnezburı ihya itdürrnesinde 
müruana 'at oh nmamak babında emr-i şerifürn reca 
eyledükleri ecilden sen ki mevlana-yı rnı1ma ileyhsin 
rnünasib ise arz eylernen babında ferman-ı alişanuru 
yazılmışdur. 

[Fi] evahir-i Safer sene 1 1 39 [ 1 8-26 Ekim 1 726] 

Atk.Şkt/110/33314 Yakalakabad'ta, şahsın muta
sarrıf olduğu bostan arsasına müdahale edip bu 
arsa üzerinde su harkı açmak ve buradan kendi 
arsa/arına su akıtmak isteyen kişilerin müdahale
lerinin önlenmesine dair hüküm. 

Yalakabad kazası naibine hüküm: 
Yalakabad kasabası sakinlerinden Hasan nam 
kirnesne gel üp Yalakabad kasabası toprağında vakı ' 
rnutasarrıf olduğı bostan arsası dahilinde su cari 
olacak kadirni hark o lmayup bir vechile dahi 
olmmak icab itmez iken yine kasaba-i mezbı1reden 
Salih ve İsrna 'il ve (boş) ve (boş) nam kirnesneler 
zuhı1r ve Azebderesi dirneğle ma 'rı1f derenün su yı 
tuğyan eyledükde bizüm evlerimüzi basup herbad 
itrneğe senün rnutasarrıf olduğın arsa-i rnezkure 
evlerimüz fevkınden olmağla arsa-i rnezbı1re deru
nında hark ihdas ve ol suyı icra itdürürüz diyü 
müdahale vü te ' addiden hali olmayup gadr 
sevdasında oldukların ve bu babda fetva-yı şerifesi 
olduğın bildürüp hilaf-ı şer' ve kadime muğayir 
te 'addileri men ' u def' olmmak babında hükrn-i 
hürnayı1num reca eyledüği ecilden fetva-yı şerifesi 
rnucebince mahal l inde şer ' le görilrnek içün yazıl 
rnışdur. 

Fi evasıt-ı C sene [ 1 ] 1 39 [3- 1 2  Şubat 1 727] 

Atk.Şkt/111123011 İstanbul Yenibahçe yakınında 
Katip Muslihiddin mahallesinde Dadlıkapı denilen 
mahalde inşa olunan ve kırkçeşme suyuna karı
şarak kirlenmesine sebep olan Ereğli camii, Araba 
hamamı, bazı değirmen ve fırınların atık sularını 
taşıyan atık su kanalının yıktırılmasına, kırkçeşe 
suyunun iki zira altından bu atık su kanalının 
geçiri/mesine izin verilmesine, aksi hale izin 
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verilmemesine dair hüküm. 

İstanbUl! kadisma hüküm ki: 
Sactır olan ferman-ı aliye imtisalen sabıka İstanbul 
kad1sı mevlana Mehmed Ebu Sa '1d z1det fezailuhCı 
Hassa su nazırı el-Hacc Osman z1de kadruhu ve 
Hassa mi ' marlarından Üstad el-Hacc Mustafa bin 
All nam kirnesne ile İstanbul'da Yenibağçe kurbmda 
Katib Muslihidd1n mahallesinde Dadlıkapu dimeğle 
ma'ruf mahallde münaza'un fih olan mevzı 'a varup 
akd-i meclis-i şer' -i ali olındukda merhum ve 
mağfCırun leh Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretleri evkafma bi ' l-fi ' l  mütevelll olan el-Hacc 
Osman z1de mecduhCı ile mahalle-i mezbCırede sakin 
meşaylh-i kirarndan Nefyizade eş-Şeyh Abdülmedd 
Efendi ve eş-Şeyh AbdülgafCır Efendi ve mahalle-i 
mezbCıre imaını ve müezzini ve cema ' atden on 
dokuz nefer ve Müneccim Sa 'di mahallesi imaını ve 
müezzini ve cema 'atinden yedi nefer ve Uzun 
Kassab mahallesi sükkanından meşayihden 
Himmetzade eş-Şeyh es-Seyyid Abdülham1d Efendi 
ve eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed NCırullah Efendi ve 
eş-Şeyh Abdülhallm Efendi ve Muhyidd1n Efendi ve 
mahalle-i mezbCıre imaını ve müezzini ve cema 'a
tinden yiğirmi nefer ve Defterdar Ahmed Çelebi 
mahal lesi imaını ve müezzini ve ce ma ' atinden on 
yedi nefer ve Seyd1 Beğ mahallesi imaını ve 
ce ma ' atinden sekiz nefer ve M onla Güranı mahallesi 
imaını ve müezzini ve cema 'atinden sekiz ve S1rnkeş 
mahallesi imaını ve müezzini ve cema 'atinden dört 
nefer ve Sinan Paşa mahallesi imaını ve müezzini ve 
cema 'atinden on nefer cem 'an yüz on altı nefer 
müseccelü' l-esamı ulema ve meşayih ve sadat 
vesayir cema 'at-i müslim1n meclis-i mezkCırda zikr 
olman Katib Muslihidd1n mahallesinün üsti yanında 
Kürekcibaşı cami '- i  şer1fi evkafma bi ' l-fi ' l  mütevelll 
olan itbrah1m mahzarında cami ' -i mezbCırun kenifi 
aslında kapu iken mütevelll-i mezbCır İbrahim 
müceddeden kariz hafr ve ihdas Şehremini nam-ı 
diğer Ereğli cami 'i karizine ve Araba harnmaını 
dimef�le ma ' rCıf hammarnun çirkabı yolına il hak id üp 
lakin zikr olman Ereğli cami ' i  karizi ve Araba 
harnmaını çirkabı ve ol ha vali de vakı ' değirmen ve 
fırun ve ba 'zı menazil ün muhdes ve mü! hak karizleri 
eyyam-ı matarda müctemi ' olan sil i le mu 'ayene 
olmarı bostan derlımnda fevka' I-arz cereyan idüp 
bostan-ı merkılınun altı yanında Dadlıkapu kurbmda 
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diyü ardan taşra çıkup tarik-i arnınun büzinden 
Y enibağçe tarafına cari olup Kırkçeşme suyınun 
Y edikulle sathına cereyan iden kadimi lağmınun 
üzerinden geçmeğle suya neşf ve sirayet idüp 
zararını (sil ik) ve ' l-ikrar hakikat-i hal mütebeyyin 
olmak içün Hassa mi 'man mezbfir el-Hacc Mustafa 
ve su yokılardan Y edikulle ustası Hüseyin bin 
Şa 'Mn ve Mustafa bin Hasan ve Turunch su yolcısı 
Usta Mehmed bin Hüseyin ve ahali-i mahalleden 
Ahmed bin Mehmed nam kirnesneler Katib 
Muslihiddin mahallesinde Sandalcı Emir'ün men
zilinde olan bacadan su lağmına girüp ba' de' n-nazar 
meclis-i şer 'a  gelüp zikr alınan bacadan Dadlıkapu 
mahal line varınca tarik-ı amından fevka' l-arz 
cereyan iden çirkabun mecrasınun altında tahminen 
tfilanı altmış beş zira ' mahall inhidama meyl id üp 
kargir su lağmınun divan bir baştan bir başa vannca 
ba 'zı yirlerinden münşakk olup üzerinden cari olan 
çirkabun suya damladığını mu 'ayene ve müşahade 
eylediği ve lağm ile çirkab mecrasınun mabeyni içüh 
nı sf zira ' olmağla suya neşf ve sirayet idüp zarar-ı 
beyyini vardur diyü şehadet itdüklerinden sonra 
Nazır-ı ınılma i leyh el-Hacc Osman ve Suyolcılar 
kethudası Usta Halil bin el-Hacc İbrahim ve 
bölükbaşılardan Süleymaniyye bölükbaşısı Hasan 
bin Abdul lah ve Sultan Bayezid bölükbaşısı el-Hacc 
Hasan bin Mustafa ve Ayasofya bölükbaşısı 
Mehmed bin Abdullah ve Kemerler bölükbaşısı 
Ahmed bin el-Hacc İsma'il dahi zikr alınan çirkabun 
Kırkçeşme suyına ve marreye zarar-ı beyyini 
olduğını ihbar itmeleriyle husus-ı mezbı1r icabat-ı 
diniyyeden olup ve tarik-ı amma çirkab ve kariz 
i erası meşru ' olmaduğına binaen evvelen henüz 
ihdas ve il hak o lınan Kürkcibaşı cami ' i  karizi men ' 
u def' olınup hafr eyledüği kariz yolını hedm ve 
ta 'til itmek üzre mütevelli-i merkilm İbrahim'e 
tenbih-i ekid olındukdan sonra salifü 'z-zikr Ereğli 
cami 'i karizini ve Araba harnmaını çirkabını ve ol 
havalide bunlara sonradan ilhak alınan ba 'zı 
değirman ve furun ve menazilün kariz ve çirkabını 
su lağmınun iki zira ' altından geçirmek mümkin 
olup bu vechile zararı mündefi ' olur di yü mi 'mar-ı 
mezbı1r ve su nazırı ınılma i leyh ve suyolcılar ve 
bölükbaşılar haber virmeleriyle zararını ashabına 
veeh-i meşrı1h üzre def' itdürmek lazım gelüp ve 
eğer suyunun lağmı altından geçirmeğe mesarif-i 
kesireye muhtacdur diyü ashabı zararını ber veeh-i 
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muharTer def'den imtina' ider ise ma' -i matardan 
müctemi ' olan seylden ma' adasını mahall-i mezbGr
dan tarik-i amma icractan bi' l-külliye men ' u def' 
olmmak iktiza i tmeğle ol bab da ce ma' at-i m er
kumGırı hükm-i hümayGnum virilmek recasmda 
oldukların mev lana-yı m uma i leyh i ' lam itme ği n 
mevlana-yı mG ma i leyhün i ' !arnı mGcebince am el 
olmmak babında ferman-ı alişanum sactır almışdur 
diyü yazı lmışdur. 

Fı evail-i Ca sene [ 1 ] 1 39 [25 Aralık 1 726-3 Ocak 
ı 727] 

Atk.Şkt/11312811 Yalakabad'da bulunan çeşme ve 
hamamın suyolunun kireç ve horasan ile tamiri 
için suyolcularla sekizyük seksen kuruşa anlaşıl
dığı halde, su yolcular tarafından suyolunun siyah 
çamur ile tamir edilmesi sebebiyle suyolunun iki ay 
içerisinde tekrar bozulmasından dolayı, suyolcula
rının verdiği zararın lazmini hususunun ilgili 
kadılirkta görülmesine dair hüküm. 

Yalakabad naibine hüküm ki : 
Kıdvetü ' l-emacid ve' l-a'yan Mustafa zide mecduhG 
Südde-i sa 'adetüme arz-ı hal id üp kaza-i mezbGra 
tabi ' Su başı nam karyede müceddeden i h ya ve bina 
eyledüği çeşme ve hammarnun su yolları içün bin 
yüz otuz (boş) senesinde karye-i mezbGre 
sakinlerinden Hüseyin nam kirnesne ma' rifetiyle su 
yolcular (boş) ve (boş) ve (boş) nam zimmiler ile 
kireç ve horasan ile yapılmak üzre sekiz yüz seksan 
guruşa kavl ve meblağ-ı mesffırGn zirnınilere 
temamen eda eyleyüp lakin mesffırlarun yapdukları 
su yolları kavl alındığı minval üzre kireç ve horasan 
ile yapılmayup siyah çamur ile ta 'mir itmeleriyle iki 
ay mürlinnda zikr olman su yolları bozulup ve kalb 
işledük1eri zahir ve nümayan olup gadr-i külli 
olıncluğın bildürüp kıdvetü ' l -emasil ve ' l-akran Has
sa su nazırı (boş) zide kadruhG marifeti ve ma 'rifet-i 
şer ' l e  keşf ve zararı tazmin ve ihkak-ı hakk olmmak 
babında hükm-i hümayGnum reca itmeğin veeh-i 
meşrGh üzre su nazırı ma'rifetiyle şer ' le ihkak-ı 
hakk alına diyü yazılmışdur. 

Fı evail-i  Muharrem sene ı 1 3 9  [29 Ağustos-7 Eylül 
ı 726] 
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Atk.Şkt/116124011 Üsküdar Hoca Hatun mahal
lesinde bulunan Arslan Ağa çeşmesi suyunun 
fazlasından şahsa ait menzile bağlı olan suya 
müdalahe eden kişilerinin müdahalelerinin önlen
mesine dair hüküm. 

Üsküdar kadisına ve Su nazırı el-Hacc Osman'a 
hüküm ki:  
Dergah-ı mu 'al lam yeniçerileri katibi olan iftiharü' l
emacid ve ' l-ekarim Süleyman dame mecduhG 
Südde-i sa ' adetüme arz-ı hal id üp m uma i leyhün 
Üsküdar'da Hace Hatfın mahal lesinde vakı ' hala 
mutasarnf olduğı hanesine yine mahalle-i mezbG
rede vakı ' Arslan Ağa çeşmesi su yı izdiyadından 
yetmiş seksen seneden mütecaviz bir mikdar su 
cereyan idüp hala kanavatı ve mahzeni vesayir 
mahalleri mevcfıd iken mahall- i  merktimeye 
sonradan tavattun id üp yeniçeri l ik iddi 'asında 
olanlar vesayir berberl ve kayıkcı maktileleri ba'zı 
kirnesneler zikr olman suyun cereyanına mümana'at 
ve gadr murad eyledüklerinden ma'ada hane-i 
merktimeye cereyan idecek su el-yevm esvaka 
cereyan idüp mürür ubfır iden ibadul lah çirkabdan 
müteezzi oldukların bildürüp ol maktile su-i edeblik 
iden yaramazlar zabitleri ma'rifetiyle ahz ü te ' dib ve 
çeşme-i merktimeye lüzfımı olan suya kat 'an noksan 
gelmernek üzre ancak izdiyadından zakaklara 
cereyan idüp zayi ' olan su ma' rifet-i şer ' ve su nazırı 
ve çeşme-i mezbfıre mütevelllsi ma 'ri fetleriyle 
mu 'ayene ve keyfiyyet-i ahval der-i devlet
medarıma i ' lam ve kadim! hanesine cari olan su 
kema fi ' l-evvel icra olmmak babında hükm-i 
hümayfınum reca ve varid olan ferman-ı allye 
imtisalen sen ki mevlana-yı mfıma ileyhsin sen ve su 
nazırı mfıma ileyh el-Hacc Osman ve Halll Kethuda 
ve rah-ı abi serbölüklerinden el-Hacc Mehmed ve el
Hacc Hasan vesayir müslimin ile mahall-i  mezkfıra 
vanlup çeşme-i merktime vakfınun mütevelllsi 
Mehmed hazır aldığı halde mu 'ayene olındukda fi ' l
hakı"ka çeşme-i merktime hazinesinde müctemi ' olan 
sunun fazlası mfıma i leyh Süleyman'un menzil ine 
cereyan idegeldüği hala  mevcfıd olan kanavatdan 
zahir ü nümayan oldukdan sonra mfıma ileyh 
Süleyman ma' -i mezbfır mukabelesinde çeşme-i 
mezbfırenün iktiza iden ta' miratma sarf olmmak 
üzre canib-i vakf-ı mezkfıra teberru 'an senede yedi 
yüz yiğirmi akçe virmeğe ta ' ahhüd idüp ve mahalle-i 
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merkume ahalisinden olup çeşme-i merkumede 
hakk-ı şer ' olan altmış nefer mazbutü ' l-esami 
bigaraz-ı müslimin dahi ma' -i mezburun fazlası 
kadimü' l-eyyamdan berü kanavatla menzil-i 
mezküra cereyan idegelüp sakin olanlar isti 'mal 
eyledüklerini ve ma' -i merkum menzil-i mezbura 
icra olınmaduğı suretde zakağa cereyan ile telef olup 
menzil-i mezkura icra olmmak canib-i vakf-ı 
mezküra her vechile enfa' ve evla aldığını ihbar ve 
yine ke' l-evvel muma i leyhün menziline icra 
itdürilmeğe ahardan kirnesne mümana 'at itmernek 
babında emr-i şerlfüm recasına sen ki mevlana-yı 
m uma i leyh Mehmed zidet fezailühusun i ' lam 
eyledüğün ecilden i ' lamun mucebince amel alınmak 
içün yazı lrnışdur. 

Fl evahir-i L sene ı ı40 [3 ı Mayıs-8 Haziran 1728] 

Atk.Şkt/1211130/3 Kartal 'a tabi Maltepe yakınında 
bulunan çeşmenin suyunu Soğanlık köyündeki 
kendisine ait bostana bağlayarak çeşmenin iptaline 
sebep olan kişinin teaddisinin önlenmesine dair 
hüküm. 

Üsküdar kazası muzafatından Karta! nahiyesinde 
naibü ' ş-şer' olan mevlana (boş) zide ilmuhGya 
hüküm ki: 
Nahiye-i mezburede Maldepe kurbında vakı ' üç 
tarafdan lüleli ve mermer tekneli kadim! çeşmenün 
suyın ı  yine nahiye-i mezburede Soğanlık nam 
karyede sakin el-Hacc Allağlı dimeğle ma'rCıf 
Mes 'üd nam kirnesne istishal ve kendü bostanına 
i cra itdürüp çeşme-i mezburun ibtaline ba ' is olmağla 
ahall- i mezbur dahi kadim! üzre ma-i mezkurı zikr 
alınan çeşmeye icra içün da 'va eyledüklerinde 
mezbur Mes ' ud inad ve muhalefet eyledüğinden 
ma 'ada ahall-i mezburun men 'i i çü n kendi takriri 
üzre yedine bir tarikle emr-i şerif almağla ma-i 
mezkurı bi ' l-küll iye zabt ve ahall-i mezkura gadr-ı 
azim eylediği i ' lam olınmağla husus-ı mezbur içün 
müba.şir ta 'yln alınan kıdvetü' l -emasil ve' l -akran 
(boş) zlde kadruhu mübaşeretiyle mezbur Mes 'ud 
bul ındığı malıal lden mahall ine ihzar ve sen ki 
mevLilna-yı muma i leyhsin mezbur Mes 'ud'ı terafu ' ı  
şer ' ve  ma-ı mezkurı merkumun mahsus ve 
müstakıl l  su yı olmayup fi ' 1-vakı ' çeşme-i merkürnun 
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kadiıni suyı olduğı sabit oldukda kadimisi üzre 
çeşme-i merkörneye icra itdürüp bir vechile te 'allül 
ve tereddüd itdüril memek babında ferman-ı alişan 
yazılmışdur. 
Karnı 

Fı evahir-i Z sene [ 1 ] 14 1  [ 1 8-26 Temmuz 1 729] 

Atk.Şkt/139/6213 İstanbul Emin Bey mahallesin
deki menzile bağlı olup sahibinin vefatıyla miras
çısına intikal eden suya müdühale olunmamasına 
dair hüküm. 

Haslar monlasına hüküm ki : 
Mustafa zide kadruhG gelüp İstanbul'da Emin Beğ 
mahallesinde vakı ' menziline cari olan üç masura 
su yı Havass-ı refi'a  kazasına tabi ' Ayvadlı kurbın da 
Bakfasderesi nam mevzı 'da olup validesi Şivekar 
nam hatUnun mülk-i müşteriisı olduğına ve ba 'de 
vefatiha bunun dahi irsen intikal ve mülki aldığını 
natık yedinde hüccet-i şer 'iyye olup bir vechile 
ahardan dahi olmmak icab itmez iken Abdülkerim 
Efendizade (boş) nam kirnesne muğayir-i hüccet-i 
şer ' iyye müdahale ve müzevver senedat peyda ve 
bunun su yın un zayi ' u telef olmasına mümana 'at ve 
külli gadr sevdasında olduğın bildürüp ol babda 
istid 'a-yı inayet ve mG ma il ey h Mustafa Havass-ı 
refi'a'da Ayvadlı kurbında Bakrasderesi'nde abar-ı 
müteferrikadan cem ' ve tah te ' 1 -arzdan lağm u 
kanavat i le merhum ve mağfGrun leh Sultan 
Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün İstanbul'a 
cari suları yolına bi izni ' l-mütevelli mülhak olan ÜÇ 
masura suya validesi müteveffana Şivekar Hatlin 
şira-i şer 'i i le ba hüccet-i şer ' iyye malike ve 
mutasarrıfe olmağla i la vefatiha sakine aldığı 
mahmiyye-i mezbürede Emin Beğ mahallesinde 
vakı ' menzilinde icra ve ba 'de vefatiha menzil-i  
mezkür ve ma-i leziz kendüye müte 'al l ık ve mevrüs 
olup yetmiş seneden mütecavizdür menzil-i  
mezbürda caridür di yü vaz ' -ı yed iden mezkGr 
Abdülkerimzade Seyyid Ali'den da' va ve müdde 'ası 
şuhüd-ı udül ile hasını ve muvacehesinde ala veeh-i 
şer 'i mahallinde sabit ve mücebince zikri sebk iden 
ma-i leziz ve lağm u kanavatdan kasr-ı yed ve yine 
mezbGr Seyyid Ali'ye tenbih-i şer'i birle 
mukaddema i ' lam ve hüccet-i şer ' iyye virilmişiken 
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yine ta ' arruzdan hall değildür di yü teşekkl ve husus
ı mezkilr veeh-i muharrer üzre olduğın ı natık i ' lam 
ve hüccet-i şer' iyyesi muceblerince dahl icab 
itmemeğle mezkur Mustafa'nun senedat-ı şer ' iyyesi 
mucebince amel olınup muhalifi men ' u def' ve 
marrü' z-zikr ma-i lezlz kema kan kadimisi üzre 
menzil-·i mezburda icrasiyçün emr-i şerif viri lmek 
babında sen ki mevlana-yı muma ileyh Abdullah 
zldet fezailuhusun i ' lam eyledüğün ecilden i ' lamun 
mucebince amel olmmak içün yazılmışdur. 

Fı evahir-i B sene 1 145 [7- 1 6  Ocak 1 733]  

Atk.Şkt/142145211503 İstanbul Silivrikapı 'da bulu
nan Rum cemaatine ai Balıktı Ayazma kilisesinin 
suyunu ayazma yakınında yeni bir kuyu ihdas 
ederek çalan Ermeni taifesinin teaddilerinin önlen
mesine dair hüküm. 

Haslar mollasına hüküm ki :  
İstanbul ve tevabi ' i  Rum patriği olan Serafim nam 
patrik i le metrepelidan fukaraları Südde-i sa' adetü
me muhzır gönderüp İ stanbul'da Silivrikapusı ha
ricinde vakı ' Balıklı ayazma kenlsesi ile ma 'an 
kadlmü' l-eyyamdan ve feth-i hakaniden berü ehl-i 
zimmet Rum re 'aya fokarasınun mahsus ve 
müstakıl l  tasarruflarında iken bundan akdem bir iki  
def' a Ermeni taifesi kadim e muğayir niza ' ve men ' 
olınup bunca eyyamdan berü aslide-hal üzre iken 
hala yine Ermeni raifesinden Şirin Kalfa nam 
Ermeni zuhura gelüp zikr alınan Balıklı ayazma 
kurbında müceddeden bir kuyu hafr ve Ayazma'nun 
suyını serika ve bir tarik ile ol kuyuya icra ve 
ayazma-i merkumenün ibtaline ba'is ve külll gadr u 
te 'addi ve beynlerinde münaza'a-i keslreye bad! 
olacak bir halde olmağla umumen re 'aya fukarası 
patrik- i  mesffira varup ahvallerin ifade eyledüklerin 
bildürüp re 'aya fokarasınun hallerine merhameten 
mesffir Şirin Kalfa'nun müceddeden hafr eyledüği 
kuyu men ' ve beynlerinde niza ' def' olmmak babın
da hükm-i hümayunum reca eyledükleri ecilden 
mahzarları mucebince mesffirun müceddeden hafr 
eyledi!�i bi ' r-i ma' men ' u def' ve beynlerinde niza ' 
ber taraf olmak içün fima ba 'd  gerek mesffirun ve 
gerek aharun ol vechile te ' addileri men ' ol ın mak 
babında ferman-ı allşan yazı lmışdur. 
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Fi ev ası t-ı C sene ı ı46 [ ı 9-28 Kasım ı 733] 

Atk.Şkt/1 70/57512047 Sultan Süleyman ve Fatih 
Sultan Mehmet Han tarafından Kemerler'de inşa 
ettirilen suyolundan Kasımpaşa ve Takkecibaşı 
mahallesindeki çeşmeye bağlı olup suyollarının bo
zulmasından dolayı kesilen suyun yeniden akıtıl
ması için suyolunun tamirine dair hüküm. 

Haslar naibine ve su nazırına hüküm: 
Hazret-i Ebi EyyQb-i Ensar! mahall atından Kasım Paşa 
ve Takyecibaşı mahalleleri ahallleri gelüp nezaret-i sadr-ı 
a ' zami'de olan evkafdan merhum ve mağfı1run lehuma 
Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han ve Sultan Süleyman Han 
ta be serahan un' Kemerler nam mahallden fi se b ili'  Ilah 
cereyan itdürdükleri ma-i lezi'zden Çömlekcileri başında 
bina ve ihya olınan çeşmenün bir kamış suyı olup fazlası 
Tava! furunı kurbında vakı ' çeşmeye cereyan idegel üp ve 
çeşme-i mezkı1r dahi gayet mukteza mahallde ve 
ibadullah dahi her vechile intifa' idüp zahmet çekdökleri 
yoğiken birkaç aydan berü yolları bozılup suları cereyan 
itmedüğinden su hususında zikr olınan mahallat 
ahalllerinün vesayir ümmet-i Muhammed'ün her vechile 
zarfiretleri olup ahvalleri ziyade di'ğergı1n ve merhamete 
muhtac kaldukların bildürüp çeşme-i mezkQrenün bir 
kamış su yından fazlası Tav ai' furunı kurbında vakı ' 
çeşmeye icra ve ibadullahun zarfiret ü meşakkatleri def' 
itdürilmek babında hükm-i hümayı1num reca ve müşarun 
ileyhimanun Kemerler'den gelüp Hazret-i Eb! Eyyı1b-i 
Ensari''de ve As tane-i sa' adetümde olan çeşmelerine 
vesayir mahallere cari olan sulardan bin yüz yiğirmi 
tarihinde ba ferman-ı all mütevelli' ta 'yin olman 
mevallden Murad Efendi'nün tahri'r defterinde 
Çömlekciler'de vakı ' çeşmeye cari olan bir kamış suyun 
fazlası Tava] furunı kurbında çeşmeye gitdüği Divan-ı 
hümayı1n kaleminde mastur ve su nazırı defterine dahi 
nazar olındukda Hazret-i Ebi Eyyı1b-i Ensari' aleyhi'r
rahmetü ' l-Barl kasabasından Takyecibaşı mahallesinde 
Çömlekciler kurbında vak ı '  çeşmenün bir kamış su yı  
olup lakin çeşme-i mezbı1run l ülesi burma olup girüye 
dlre(?) suyı Kasım Paşa mahallesinde Muhtesibler 
kethudası Mahmud Kethuda bina eyledüği çeşmeye 
caridür diyü mukayyed bulınınağın çeşme-i mezkı1renün 
fazlası Tava! furunı kurbında vakı ' çeşmeye diri 
olageldüği kaydiarında münfehim olup ve bu def'a sactır 
olan emr-i all mı1cebince çeşme-i mezkı1renün ta ' mlri 
iktiza iden l ü leleri sen ki su nazırı muma i leyhsin 
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ma'rifetünle ta ' mlr ve mesarifi bi ' t-temam eda olınmağla 
ba'de' l-yevm zikr alınan Çömlekciler'de olan çeşmenün 
fazla suyı Tava! furunı kurbında olan çeşmeye icra 
itdürilüp hilafına müdahale itdürilmeye diyü y azılmışdur. 

Fı evail- i Z sene 1 1 54 [7- 1 6 0cak 1 742] 

Atk.Şkt/1961319 Haslar'da bulunan bostanZara 
bağlı olan su konusundaki ihtilafın önceden veri
len fermana göre çözülmesine dair hüküm. 

Haslar mollasına hüküm ki : 
Hacegan-ı hümayunumdan Mustafa zide mecduhu 
rikab- ı hümayunuma takdim eyledüği arz-ı hali 
mealinde muma ileyhün Haslar kazasında vakı ' 
mutasarrıf olduğı bostanlarıyla yine Haslar muza
fatından Safraköy karye sakinlerinden ma' lUmü ' l
ism ki mesnelerün bostanlarına cereyan iden suya bir 
vechile müdahale olmmak icab itmez iken mezkurlar 
kendü hallerinde olmayup bin iki yüz (boş) 
senesinde birer yol(?) suyı müstakıl len fuzuli 
bostanlarına icra ve kadime muğayir gadr u te 'addi 
eylediikierin bildürüp ol su kadimisi üzre icra ve 
ihkak-ı hakk olmmak babında tuğralı emr-i alişanuro 
sudtirını i stirham ve rikab-ı müstetabım divan 
olduğunda dahi sual olınmağla münaza ' un fiha olan 
su dahi iden mezkı1rların mahsus ve müstakıl l  
kadirni su yı olmağla müdahale ider olmayup fi ' 1-
hakika muma ileyhün mutasarrıf olduğı bostanlarına 
dahi iden mezkurun bostanına kadimden ber[üJ 
cereyan ve meferr(?) ve intifa '  itmişiken mezkur 
kadime muğayir ol suyı mecra-yı kadiminden ihrac 
ve kendünün ihdas eyledüği meferine(?) icra ve 
garet(?) eyledüği mütala 'ada(?) mütemmin ma'rifet
i şer 'le ruyet mezbı1rü' l -müte ' ayyen ol su kadimden 
bu cihetle karye-i mezbı1ra cereyan idegelmiş ise 
yine kadimisi üzre icra itdürmek içün kanun üzre 
emr-i şeriförn yazıla gelmişdür diyü tahrir olınmağla 
sen ki mevlana-yı mı1ma ileyhsün ma' -i mezkur 
kadimden ne vechile ve yine mahall inden cereyan 
idegelmiş i se yine kadimisi üzre icra i tdürilmek 
babmda. 

Fı evail- i L sene 1 203 [25 Haziran-4 Temmuz 1 789] 

Atk.Şkt/2041112 Sultan Süleyman han tarafından 
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inşa ettirilen cami ve diğer hayrata bağlı olan 
suyun kemer ve havuzlarının bakımı için vergiden 
muaf olmak şartıyla suyolculuk hizmeti ile görevli 
olan ve hizmetlerini yerine getiren kişilerden vergi 
alınmasına ve Küçükçekmece tarafına gönderilme
Zerine dair hükmün kaldırılmasına hüküm. 

Haslar kazası musakkafatından Çekmece-i sagır 
nahiyesine tabi ' suyolcı kurası ahalileri ve re 'aya
larınun rikab-ı hümayfinumda Divan-ı hümayunuma 
takdim eyledükleri arz-ı halleri mefhumında nezaret
i sadaret-penahlde asilde olan evkafdan cennet
mekan firdevs-aşlyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe serahil hazretleri n ün cami ' -i şerif ve hayrat-ı 
sairelerine icra ve ihyasına muvaffak oldukları ma-i 
lezizün kemeri ve havzlarınun kesret-i baran ve 
sükut-ı(?) varak tatahhurlarında beher sene iktiza 
iden ta ' ınirat ve ale' I-husus merhume mağfiret-nişan 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün Tophane ve 
Galata ve Kasım Paşa ve mahalle-i saireye cere
yanına muvaffak oldukları ma-i lezizlerün Bağçe 
karyelerden inşa ve ihyasına muvaffak oldukları 
bend-i keblrlerine ve ıskara ve havzlarına hidmet 
eylemek şartıyla  h idmetleri mukabili sefer ve 
hazarda cemi' tekallfden mu 'af olmmak üzre 
su yolları hidmetlerine ta 'yin olınup vakıfe-ı müşarün 
ileyhanun hi n-i vaz ' ın  dan berü üzerlerine edası 
lazım gelen hidmetlerini evkaf-ı müşarün ileyha 
nazıriarı ve zabitan ma ' rifetleriyle ru' yet ve idare ve 
her vecihle hidmet idüp aharun bir vechile dahi u 
ta 'arruz iktiza itmez iken bundan akdeınce derun-ı 
Boğaz ve Tophane ve mahall- i  sairelere inşalarına 
irade-i aliyyem te 'allük iden toprak tabyaların 
cem ' ine lazım gelen çubukları ve kazıkiarı ve barut 
nakliyyesiyçün Baruthane-i amıreye viri len 
gurrelerinün(?) ve Boğaz nazırı vesair mübaşirler 
mürurlarında ta 'amiyye ve hidmet-i mübaşiriyye ve 
mesarif-i sairesi çend ruz zarfında ma ' rifetlerine 
i 'tibar olmmayarak ve tabyaların dahi ekserisi 
kuralarına karlb olmak takribiyle ber muceb-i defter
i müferedat yalnız otuz yedi bin doksan bir buçuk 
guruş mesarife düçar ve ÜÇ mah mukaddem hutut-ı 
hümayfin ile mu 'anven sefer ve hazerde cemi' 
tekalifden mu ' afiyetlerini havl ısdar emr-i şeriförn 
mucebince bir vecihle aharun müdahale vü ta ' arruzı 
icab itmez iken bir takrib Çekmece-i sağır tarafına 
imdadiyye namıyla ısdar i tdürdüklerinden başka 
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hilaf-ı emr-i all hisse-i tekalif talebiyle halleri 
diğergün ve bu vechile perakende vü perişan 
olacakları zahir ve aşikar aldığından kat ' -ı n azar 
ibadull iihun muhtac oldukları ma' -i lezizün 
hidmetleri mu 'atta! ve bu takrib ma-i mezkGrlarun 
inkıta ' ı na ba'is ve bad! ve selatın-i ızam 
hazretlerinün evkafları dahi külliyen rıhtedar 
olacakları zahir ve bahir olmağla ma 'ri fetleri kema 
kan ibka ve hilaf-ı emr-i all Çekmecelü tarafına 
virilen evamİrün kaydı ref' u terkin ve ordO-yı 
hümayilnda mevkıifat kalemine ve Divan-ı hümayGn 
tarafına ilm u haberleri i ' ta ve fima ba 'd tekillifden 
mu 'afiyetlerinün hi laf-ı Çekmeeelüye imdadiyye 
namıyla istid 'a iderler ise bir vechile amel ve i ' tibar 
alınmamak şartıyla bir kıt 'a  emr-i şerif sudGnnı 
istid 'a-yı inayet eyledükleri ecilden Hazine-i 
arnirernde mahfı1z mevkıifat defterlerine nazar 
olındukda zikr olman suyolcı kurası hidmet-i 
lazıme·-i vacibelerini ber mGceb-i şürı1t-ı vakıf eda 
eyledüklerinden sonra re 'aya-yı merktirnun 
mu 'afiyetleri sair mu 'afiyet misillü olmayup seferler 
vuku 'mda min kül li ' l-vücGh mu 'afiyet-i kadime
lerine kema kan ri 'ayet alınmayup gerek nahiye-i 
mezkı1re ahallleri ve gerek taraf-ı ahardan hisse-i 
tekallf vesair mu 'afiyet-i seferiyye ile vakı ' olan 
te 'addi:lerinün men 'iyçün sene-i sabıka evasıt-ı Zi ' l
hicce'sinde suyolcı kurası başka ve bin yüz doksan 
tarihinde vakı ' Topucılar katibi Ebubekir'ün tahriri 
mGcebince Çekmece-i sagır nahiyesinde kain 
Arnabıud ve Cebeci ve Ivaz vesair on iki aded 
kuranun iki yüz on üç nefer suyolcıları mu 'af kayd 
ve el-yevm mu 'afiyetleri ber karar o ldığı ve sefer-i 
hümayGn vuku ' ında mürettebat-ı sefer-i hümayGn 
içün müretteb olan bargir ve araba ve zehayir her ne 
ise mu 'af ve gayr-i mu 'af ve havass ve evkaf bi ' I
cümle dahiller olup şürGt-ı seferiyyeden ve işbu 
sefer-i hümayı1n vuku 'ında cümlesi ale' s-seviyy 
hisse-i tekallfi virmek ve ta 'dll ve tesviye şürGtına 
ri 'ayet o lınarak ma 'an tekallf-i varide yi eda itmeleri 
içün işbu sene-i mezbGre Zi ' l-hicce'sinde başka ve 
yine te 'kidi hav1 sene-i mezbGre Rebi'u ' l -evvel'inde 
başka yedine ve yine sene-i mezkGre Cemaziye' l
evvel'inde Çekmece-i sağ·ir nahiyesi ahallleri tarafına 
başka evamir-i şerif em virildiği ku yı1ddan ba 'de' 1 -
ihrac suyaUannun hidmetlerine me' mGr kura 
re 'ayalarınun ve hal ve keyfiyyetlerinün tahkiki 
babında emr-i şerlfüme imtisalen Hassa su nazırı 
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Mustafa zide kadruhfi ve Süleymaniyye bölükbaşısı 
nazır-ı sabık ve Sultan Bayezid Han bölükbaşısı 
Seyyid el-Hacc Is ma 'il ve Saray-ı hümayfin bölük
başısı Mehmed Raşid ve Sultan Mehmed Han-ı Gazi 
bölükbaşısı Salih ve Sultan Ahmed Han-ı Gazi 
bölükbaşısı Süleyman ve Laleli bölükbaşısı el-Hacc 
Ahmed [ve] Hınta(?) kethudası Mehmed Arif ve 
Seyyid Salih ve Y edikulle bölükbaşısı Mehmed Arif 
ve Aşık Paşalı Mehmed Usta ve Çavfiş Usta vesair 
huzfin lazım gelenleri celb ile keyfiyyetleri sual 
olındukda cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe 
serahil hazretlerinün cami ' ve hayrat-ı saire ve 
çeşmeha-i latifeleriyle ale ' I-husus Kırkçeşme 
suyolınun cereyanı tarihinden berü re ' aya-yı 
mersfimfin su yolları hidmetleriyle me' mfir ve ta 'yin 
ve tahsis kılınduklarında hidmetleri mukabelesinde 
cemi' tekillifden mu 'af ve müsellem ve iskanları 
tarihinden bu ana kadar kıyam ve yedierinde seliitin
i maziyyeden berü hutfit-ı hümayfin ile mu 'anven 
cerrıl' -i tekillifden mu 'afiyetlerinün tecdidiyle fer
manları mevcGd ve üc mah mukaddem mu 'afiyet
lerinün te 'kid ve tecdidini ha vi balası hatt-ı hümayfin 
i le mu 'anven ferman-ı ali ısdar olınup bundan 
akdeınce I vaz karyesi kurbında müceddeden hafr 
olman lağmda şürfit-ı mu ' afi yetleri mficebince be her 
nefere yevmiyye ikişer pare ile arnele ve araba 
virmeleriyle ve bu vechile hidmetlerinde kusurları 
olmadığından kat ' -ı n azar bundan akdeınce yine 
mu 'iifiyetlerine bakılarak çend rfiz zarfında ber 
mficeb-i defter-i müferedat yalnız otuz yedi bin 
doksan bir buçuk guruş ve ber mukteza-yı defter-i 
hakani(?) Rumil i  ve Anadolı kazatanndan Saraybur
nı nam mahalle gelince tabyalara muktezi olan 
mahallere toprak tabyalarun çubukları ve kazıkiarı 
ve asiikirün mürfir u ubfirlarında ta 'amiyye ve ( . . .  ) 
vesaireden mesarifleri olup her vechile halleri 
diğergfin ve perişan olacakları zahir ve bahir iken 
çend rfiz zarfında Çekmece ahali'lerinün tekillifden 
hisse talebiyle arz-ı hal takdim ve kura-i mezkfire 
mu ' iifiyetlerinün kaydiarına müraca 'at olmmaksızın 
bir takrib seferiyye şürfitıyla emr-i ali ısdar ve 
mficebince hisse-i tekillif tarh eyledükleri ve re 'aya 
kura-i Süleymaniyye vakfından seliitin-i i zam evkafı 
ve Saray-ı cedid-i hümayfin ve Halkalı ve 
Kırkçeşme'nün kemerler ve bendieri ve ta ' mirleri ve 
ıskara ve havzları ve merhfime Viiiide Sultan tabe 
serahanun bend-i cedid kemerleriyle tarikierine 
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hidmet mukabelesinde cemi' zemfmda tekfılifden 
mu 'af olup re 'aya-yı mersumundan Çekmecelü 
tarafından hisse tarh ve tahmil olmması lazım gelür 
ise Astane-i aliyye ve Eyyub ve Galata ve mahalle-i 
sairede cemi' -i ibadullahun muhtac olduklan ma-i 
lezizün külliyen inkıta ' ma badi ve evkaf-ı müşarun 
il ey he küll iyen rıhte ve mazarrat vuku ' ına müeddi 
olacağından başka cümle re 'aya-yı kura perakende 
vü perişan olacaklan hasebiyle suyailan hidmet
lerinde istihdam içün külliyetlü arnele tedarikine 
muhtac olmmak vechile beher sene mesarif-i zaide-i 
kesireye düçar olacaklarını ve re ' aya-yı merkılınun 
her halde mu 'afiyetlerine ri ' ayet ve siyanet olmmak 
mertebe-i vücubdan olan umurdan idüğine nazıriarı 
ve seWtin-i izam hazretlerinün bölükbaşıları vesair 
nevahi ustalarıyla Kırkçeşmeli ustalan vesair erbab-ı 
vukılf tevatür ve tekraren(?) ihbar ve şahadet 
eyledükleri ve mu 'afiyetlerinün hilafına Çekmeee
lüye v irilen emr-i alinün kaydiarı ref' u terkin ve 
Divan-ı hümayun kalemine ve ordu-yı hümayun 
tarafında Divan-ı hümayun ve mevkufat kalemlerine 
başka başka i lm u haberleri i ' ta ve fima ba 'd 
tekalifden hisse matlUbıyla te 'addi ider ise nazır 
olanlar huzur -ı hazret-i s adaret-penahide terafu '-ı 
şer' ol.ınmadukca kalemlerinden kaydiarı derkenar 
olınma.mak şartıyla ve vakf-ı müşarün ileyh ve 
Haslar kadisına ve evkaf müfettişine hitaben bir kıt 'a 
ferman-ı ali ısdan mukteza-yı masiahatdan idüği 
i ' lam olınmağla imdi i ' larm mucebince hilafına 
viri len emrlerün kaydiarı ref' u terkin olınup lazım 
gelen emri tahrir ve i lm u haberleri i ' ta olma di yü 
ferman-ı ali sactır olmağın mucebince virilen evamir 
kaydiarı terk'in olınup emri ve i lm u haberleri virile 
diyü ferman-ı şerif sadır olmağın mucebince 
Çekmece-i sağ·ir nahiyesi ahalileri taraflarına viri len 
üç kıt 'a emrierin kaydiarı ref' u terkin olınup 
Havass-ı refi 'a kadisına ve Sultan Süleyman evkafı 
mütevellisine ve evkaf müfettişine hitaben emr- şerif 
ve ordu-yı hümayundan mevkılfata ve rikab-ı 
hümayundan Divan-ı hümayuna i lm u haberleri 
viri lmeğle ordu-yı hümayunda Divan-ı hümayun 
kalemine dahi mevkılfatdan işbu i lm u haber kaimesi 
virildi . 

Fi 7 C sene [ 1 ]222 [ 1 2  Ağustos 1 807] 
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K.Kepeci/2472/23412 İstanbul ve civarı ile, Bursa, 
Mudanya, Gelibolu, Tekirdağ ve İzmit taraflannda 
sakin olan ve hizmetlerinde bulunan köle ve 
cariyelerin vergilerini ödememek için biz su 
yolcuyuz gibi çeşitli bahaneler öne süren 
zimmilerden, rüsflm-ı üstiranın tahsil edilmesine 
dair hüküm. 

Ba ferman 
İstanbul ve Galata ve Üsküdar ve Haslar ve Burusa 
ve Mudanya ve Gelibolu ve Tekirdağı ve İznikmid 
kadilarına ve zikr olman kadilıklara tabi ' nevahi 
naiblerine hüküm ki : 
Kıdvetü' l -emasil ve' l-akran All zide kadruhG Der
sa'adetüme arz-ı hal idüp zikr olınan kadilıklarda ve 
tevabi 'i nahiyelerinde ve karyelerde sakin yehGd ve 
nasara tayifesinün hıdroetlerinde kullandukları sağır 
ve kebir esirlerinün kesimleri mukata'asmun bin yüz 
iki Cemaziye ' l-Gla'smun on dördünci güninden bin 
yüz üç Cemaziye' l-Gla'smun on üçünci günine 
varınca bir sene temamına değin zabt eylemek üzre 
hala gümrük emini olan el-Hacı Dilaver zlde 
mecduhı1 kendüye der'uhde idüp zabtiyçün yedine 
virdüği mühürlü ve ma ' mı1lün bih temessük 
mGcebince cem ' u tahslli içün emr-i şerif-i allşan 
dahi virilmişiken taife-i mezbGrdan ba ' zıları biz 
barGtcı ve suyolcıyuz diyü vesair bahane ile te 'allül 
eyledüklerinden ma 'ada mücerred ta 'ciz içün bin 
yüz üç Muharrem' i  dahi l  olmağla müceddeden emr-i 
şerif olmadukca virmezüz diyü inad ü muhalefet 
eylemeleriyle külll gadr u te ' addi eyledüklerin 
bildürüp yedinde olan emin-i mGma i leyhün mührlü 
ve ma ' mGlün bih temessüki ve mukaddema virilen 
emr-i şerif mı1cebince tahsil itdürile diyü fermanuro 
almışdur buyurdum ki hükm-i şerifümle vardukda 
bu babda sactır olan emrüm üzre amel ve yedinde 
olan temessüke nazar idüp göresin fi ' l-haklka tarih-i 
mezbGrdan bir sene ternarnma değin zabt olmmak 
üzre der'uhde alınmış ise ol takdirce taife-i 
mezbı1renün üzerlerine edası lazım gelen resm-i 
üsaraların kadimden viregeldükleri üzre ve emin-i 
ınılma i leyhün temessüki ve mukaddema viri len 
emr-i şerif mı1cebince senesi ternarnma değin zabt ve 
cem' u tahsil itdürdüp biz barGtcı ve su yolcıyuz 
vesayir mu 'af ve müsellem tayifedenüz di yü te 'allül 
ve bin yüz iki senesi ternam olup yüz üç senesi dahil 
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olmışelur diyü hiliif-ı temessük inad ü muha.lefet 
itdürrrıeyesiz şöyle hilesiz. 

Fi 14 M sene 1 1 03 [7 Ekim 1 69 1 ]  

K.Kepeci/247718511 Sefere çıkacak ordu için ma
rangoz, lağımcı, taşçı, suyolcu ve derbendci ustası 
kaydedilmesine, ücretlerinin yarısının peşin ödene
rek Edirne ye gönderilmesine dair hüküm. 

[Derkenar] 
An ihrac-gerde-i neccaran ma 'a kalfalar ve 
lağmcıyan ve cebeciyan ve taşcıyan ve suyolcuyan 
bera-yı sefer-i hümayun el-vakı ' fi sene l l  03 
El has.ı l (?) İstanbul ma' rifet-i mi ' mar Ağa 
( . . .  ) 
İstanbul kaimmakamına ve defterdar veklline ve 
mi 'mür ağa ya hüküm ki : 
Bin yüz dört senesinde vakı ' evvelbahar meymenet
asarda düşmen-i din-i duzah-mekr(?) üzerine avn-i 
inayet-i melik-i Zü' l-celal i le musammim olan sefer
i hümayun-ı nusret-karin içün sinin-i sabıkada ihrac 
olageldüği üzre İstanbul tarafında dülger ve der
benelci ve lağmcı ve suyolcı ve taşcı ihrac olmmak 
lazım ve mühimm olmağla imdi ücretleri sene-i 
sabık üzre inşae' l lahu te 'ala bin yüz beş ruz-ı kasıma 
değin hizmet-i hümayGnumda olmak üzre her bir 
nefere seksener guruş ücretlerinün mu ' tad üzre 
kırkar guruş peşinleri İstanbul'da ba 'zı emval-ı m iri 
poliçelerinden tahsil ve Bab-ı hümayGnumda ber 
veeh-i emanet vaz ' olan akçeden her birinün eline 
viri lrnek şartıyla İstanbul 'da dülger kalflarından 
Büyük Bıyıklı oğlı ve ırgat taifesinden cami ' ve han 
binası na müsta ' id(?) bir nefer kal fa dahi ve Rum 
taifes inün kalfalanndan iki nefer kalfa ki kargir 
cami ' ve han binasına müsta 'id hendese fen n inde 
maharet-i kamile ile meşhur olmak üzre zikr olman 
dört nefer kalfa ve sinin-i sabıkada oldığı gibi 
dülgerler ve lağmcı ve taşcılar rençberlerden ve 
hammallardan olmayup cümlesi üstad ve dülgerlik 
san 'aı:ında mahir İ stanbul'da olan dülgerlerden 
intihab idüp gezend(?) ve güçlü ve kuvvetlü elli 
nefer dülger ve on nefer derbenelci ve kırk nefer 
lağmcı ve on nefer taşçı ve on nefer su yolcunun beş 
neferi kadimden sefer-i hümayun oldukca beş nefer 
su yolcu viregelen suyolcularından ve beş neferi 
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dahi ücret-i mezkı1r ve şurı1t-ı merktim ile i hrac ki 
zikr olman neccar ve derbendci ve lağımcı ve taşçı 
ve su yolcu kalfalanndan ma 'ada cümlesi yüz 
yiğirmi nefere olup beş nefer ocaklık olan su 
yolcudan ma 'ada yüz on beş nefer ve dört kafalara ki 
yüz on dokuz nefer neccar ve derbendci ve lağımcı 
ve taşçı ve suyolcuları şurı1t-ı merktime ile tahr!r ve 
defter idüp ve ma' rifet-i şer ' le  i ' timad eylediğinüz 
kefilleri alup ve huzur-ı şer 'de ücretierin ellerine 
teslim idüp defteri i mza itdürüp ve mühürletdürüp 
Der-sa'adetüme irsal eyledükden sonra inşae ' llahu 
te 'ala rı1z-ı hızırdan mukaddem yanlarına actem 
koşup Edirne'ye irsal idesiz sen ki mi ' mar ağa z!de 
kadruhı1sun şurı1t-ı mezkı1renün ri 'ayeti ve defter(?) 
senden matlı1bdur mezkı1rler sene-i sabıkadaki gibi 
h!n-i iktizacta işe yaramayup kimisi hammal ve 
kimisi rençber olup san ' atlarından haberdar olmaya 
akçeleri senden tahsil ile kana 'at alınmayup eşedd-i 
uktibet ile cezan tert!b olınur ve sen ki vez!r-i 
müşarun i leyhsin mesfı1rları kefilleri i le birer birer 
karşuna getürüp kefillerinden ve kendülerinden 
san 'atların sual idüp ve hey ' et ve kıyafetlerine(?) 
bakup sefer-i hümayı1numa yararların mez!d-i 
ihtimam ile intihab idüp ve yazdurup nefere 
ma 'rifet-i şer ' le akçelerin viresiz ve' l -hasıl bu 
husı1sda ziyade takayyüd ve ihtimam idesiz diyü 
emr-i şerif yazılmak babında ferman-ı şer!f sactır 
olmağın şurı1tıyla emr-i şer!f yazılınağa tezkire 
virildi . 

Fı 1 2  Ca sene 1 1 04 [ 1 9  Ocak 1 693] 

K.Kepeci/2488111 711 Şemsi Ahmed Paşa vakfına 
ait Eğerciler köyü toprağında, mfrf tohum ile 
ekilen ve mfrf su ile sulanan çeltikten, rençberlerin 
hissesine düşen miktardan aldığı öşürden başka 
mfrfye ait olandan da öşür alan vakıf mütevel
lisinin zimmetinde olan iki yıllık öşür miktannın, 
çeltik mukataası eminine teslim edilmesine dair 
hüküm. 

Ba ferman-ı all. 
(boş) kadısına hüküm ki : 
As tane- i sa' adetümde vakı ' Mahmud Paşa 
mahkemesinde meclis-i şer' -i  şer!fe ihzar (silik) ber 
veeh-i malikane mutasarrıf olan Mustafa z!de 
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kadruhG muvacehesinde müteveffa Şemsi Ahmed 
Paşa vakfınun meşrGtiyyet üzre mütevelllsi olan 
Ahmed nam kirnesne mütevelllsi oldığı vakf-ı 
mezbür toprağından Eğerciler karyesinUn toprağı 
miri tohm i le zira 'at ve miri su ile saky ve tertib 
olman çeltüğün miri tohmı ihrac olındukdan sonra 
baki' kalanun nısfı mirinün olmağla emin olanlar 
kabz ve nısf-ı aharı rençberanun olup rençberan 
hissesine ayid olan çeltükden vakf içün öşr 
alınagelUp miri tarafından öşr olınmamak üzre 
nizarn virilmiş iken mezbGr Mustafa iki seneden 
berü mukata 'a-i mezkGreye emin olmağla miri 
hissesinden vakf-ı mezbGr mütevelllsi Ahmed ve 
ademieri öşr namıyla altı yüz kile çeltük kabz 
eylemişdür di yü iddi 'a eyledükde mezbGr Ahmed 
rençberandan gayrı miri tarafından öşr almamak 
üzre bana taraf-ı şer'den tenbih olınmağla ba'de ' l 
yevm müdahale itmerneğe ta'ahhüd eyledüğin ve 
mezbür Mustafa zide kadruhGnun mezbGrdan iki 
seneden iddi 'ası olan altı yüz kil e çeltük da ' vasını 
her kim kabz iderse tahslli andan lazım gelüp kabz 
idenlerden bulındı ğı mahallde ba 'de' s-sübut tah s ili 
iktiza eyledüğin kıdve [tü] ' l -ulemai ' l-muhakkıkin 
Mahmud Paşa mahkemesi naibi mevlana Mehmed 
zide i lmuhG i ' lam eylemeğİn vakf-ı mezbGr 
mütevelllsi merklım Ahmed bu tarafda olmağla 
mahal l ine mahbGsen irsal ve ba'de' s-sübGt mahallin
de temamen tahsil olmmak içün emr-i şerif virilmek 
babında arz u telhis olındukda imdi telhis mGcebince 
amel olmmak babında ferman-ı alişanum sadır 
olmışdur. 

Fı 23 Ra sene 1 1 32 [3 Şubat 1720] 

K.Kepeci/249018711 Muaf olduklarını öne sürerek 
iştira vesair tekalifi ödemeyen ve hepsinin Küçük
çemece ahaZisi üzerine yüklenmesine sebep olan 
HaskıÖy, Suyolcu köyleri ve Eyüb mahkemesine 
dahil köyler ahalisinden, icab eden tekalifin tahsil 
edilmesine dair hüküm. 

[Derkenar] 
İşbu emr-i şeriflin üzerine hilafına ferman 
virilmemiş ise tecdid olma diyü ferman-ı ali sadır 
olmai�ın veeh-i meşrGh üzre tecdid olınmışdur. 

Fı 24 Z sene 1 1 5 1  [4 Nisan 1 739] 
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Ba ferman-ı all.Haslar kadisına ve Küçükçekmece 
naibi (boş) zlde i lmuhı1ya hüküm ki : 
Nefs-i Küçükçekmece kasabası ve kurası ahalileri 
Divan-ı hümayı1numa arz-ı hal idüp kaza-i mezbO
rede vakı ' Hasköy ve Suyolcı ve Mahkeme karyeleri 
kadimden nahiye-i mezbOreye tabi ' olup vakı ' olan 
tekallfi kasaba ve kura ahalileri i le ma'an eda ve 
kilelerine göre ale ' s-seviyye viregelmişler iken 
kasaba-i mezbOr memerr-i nas olup her bar ROmil i  
tarafından vesair malıalldan gelüp mürür u ubOr iden 
hazine ve ilçiler ve kayd [ü] bend ile ihzar olman 
eşkıya nüzOlinde kasaba-i mezbOre ahalileri 
gicelerde hıfz içün bekci ve kulağuz ve zahlre virüp 
vesair kazalara kıyas ile iktiza iden mesarifi görmek 
içün mu ' temedün aleyh vekll nasb ve ma' rifet-i 
şer ' le ve cümle ma ' rifetleriyle kilelerine göre tevzl' 
olınup muhalefet itdürilmemek üzre emr-i şerif 
virilüp mOcebince tevzl ' olındukda ba 'zıları te 'al lül 
ve muhalefet ve her tekallfe ismi tasrihi i le emr-i 
şerif taleb itmeleriyle fima ba 'd ol vechile niza' 
itdürilmeyüp nahiye-i mezbOre kura ve kasabasıyla 
ma'an herkesün tahammüllerine göre eda eylemek 
üzre ma'rifet-i şer ' le  tevzl' olınup te 'allül ve 
muhalefet i tdürilmemek üzre dahi emr-i şerif 
virilmişiken yine ba ' zıları muhalefet itmeleriyle 
mahallinden derkenar ve mOcebince amel olınup 
hilafıyla kirnesneye vaz ' u hareket itdürilmemek 
babında emr-i şeriförn ve viri lmek reca eyledükleri 
ecilden Hazine-i arnirernde mahfı1z olan Mevkıifat 
defterlerine nazar olındukda nefs-i Küçükçekmece 
nahiyesi ve kurası ahalileri mukaddema arz-ı hal 
idüp kaza-i mezbOrede vakı ' Hasköy ve Suyolcı ve 
Mahkeme kuralan kadimden nahiyemüze tabi ' olup 
vakı ' olan tekalifi kasaba ve kura ahallleri yle ma' an 
eda ve tahammüllerine göre ale ' s-seviyye 
v iregelmişler iken kasaba-i mezbOr memerr-i nas 
olup her bar ROmili tarafından vesair malıallden 
mürür iden hazine ve i lçiler ve kayd [ü] bend ile 
ihzar olman eşkıya nüzı1linde kasaba-i mezbOr 
ahallleri gicelerde hıfz u hıraset içün kifayet mikdan 
bekci ve kulağuz virüp vesair kazalara kıyas ile bu 
maktHe iktiza iden mesarifi görmek içün bir 
mu ' temedün aleyh vekll nasb ve cümle ma' rifetiyle 
ve ma' rifet-i şer ' le tahammül lerine göre tevzl' 
olınup muhalefet i tdürilmemek üzre evamir-i şerlfe 
var iken hala bu sene-i mübarekede vakı ' olan 
masrafımuz ve nüzül idecek Nemçe i lçisinün ve 
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bundan akdem nüzı11 iden Leh i lçisinün vesiür iktiza 
iden masraf olınan akçe cümle ahali beyninde 
ma'rifet-i şer ' le defter her kura tahammüllerine göre 
ale' s-seviyye tevzi' olındukda mu 'af ve gayrı' mu 'af 
dahil olan tekillif mesarifi iken ba 'zılar muhalefet 
idüp vakı ' olan her tekalifün ismiyle tasrih ve başka 
başka emr-i şerif talebiyle rencide ve edada te 'allül 
i tmeleriyle fima ba 'd ismiyle tasrih ve başka başka 
emr-i şerif talebiyle vesair bahane i le bir dürlü 
tereddüd ve te 'allül itdürilmeyüp yedimüzde olan 
evamir-i şerif mı1cebince vakı ' olan tekalifi ve iktiza 
iden mesarifi nahiye-i mezbı1re kura ve kasabasıyla 
ma'an tahammül lerine göre eda ve ale' s-seviyye 
tevzi' ve bir kirnesneye muhalefet itdürilmemek üzre 
istid ' :1 eyledüklerinde bundan akdem Küçükçekmece 
nahiyesi ahalileri teşekki Hasköy ve Suyolcı ve 
Çekmece3 kuraları kadimden nahiye-i mezbı1ra tabi ' 
olup vakı ' olan tekalifi Küçükçekmece ve kurasıyla 
ma ' aırı Hasköy ve Suyolcı ve Çekmece• kuraları 
sürsatı bizümle ma' an virüp iştira vesair tekillif vakı ' 
oldukda nahiyemüz ile virmemek içün bin seksen bir 
senesinde bir takrib ile yedierine aldukları emr-i 
şerifi tecdid itdürmeleriyle vakı ' olan tekillifden 
hisselerine düşeni virmeyüp anlarun dahi yükleri sair 
kura üzerine kalmağla külli gadr olmağın sair vakı ' 
olan tekalifi dahi zikr olınan kuralar i le ma 'an eda 
eyleyüp ve Leh ve Nemçe tarafından mürı1r [u] ubı1r 
iden ilçilerün iktiza iden lüzı1mları içün masraf olan 
akçeleri dahi tevzi' defteri mı1cebince hisselerine 
isabet iden mu 'af ve gayrı' mu 'af ale' s-seviyye eda 
eylemek üzre yedimüzde müte 'addid evamir-i şerif 
virilüp bir dürlü te 'allül ve niza ' olmak icab itmez 
iken yine kana 'at eylemeyüp vakı ' olan tekalifün her 
birinden Hasköy ve Suyolcı ve Çekmece" kuraları 
ma 'an eda ideler di yü başka emr-i şerif ihrac 
eylemedükce virmezüz di yü niza 'dan hali olmayup 
gadr eyledüklerinden nahiye-i mezbı1ra mu 'af ve 
gayrı' mu 'af dahil olan nefs-i Eyyı1b ve Hasköy ve 
Suyolcı ve Çekmeces kuraları ma'an ale' s-seviyye 
çekeler diyü iktiza iden mesarifleri tevzi' defteri 

' gayr-i 
3 Mahkeme 
• Mahkeme 
5 gayr-i 
" Mahkeme 
' gayır-i 
8 Malıkeme 
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mikebince tevzi' u taksim alındığı üzre eda 
itdüri lmesi babında kadisınun i 'Himı ve telhis 
mG.cebince bin yüz on bir senesinde Zi ' l -ka'de'sinün 
on ikinci gün i e mr-i şerif ve ba' dehG. herkes ün 
hisselerine göre eda itdürilüp hilaf-ı defter bir ferde 
te 'allül ve niza' itdürilmeye diyü bin yüz on iki 
senesi Cemaziye' l -evvel'inün on sekizinci güni emr-i 
şerif virildüği ihrac olındukda Hasköy ve Suyolcı ve 
Mahkeme kuraları ahalilerinün herkesün tahammül
lerine göre hisseleri eda itdürilüp hilaf-ı defter bir 
ferde niza ' itdürilmeye di yü emr-i şerif virildüği 
mukayyed iken hala ba 'zıları niza' üzre alup9 yine 
müceddeden yedierine mukaddema viri len emr-i 
şerif mG.cebince emr-i şerif virilmek babında telhis 
[ü] arz olındukda telhis mG.cebince amel olmmak 
üzre bin yüz on sekiz Rebi 'u ' l-evvel'inün on beşinci 
güninden tekrar emr-i şerifüro viri ldüği derkenar 
olındukda imdi derkenarı mG.cebince amel olmmak 
babında ferman-ı alişanuro sildır olmı şdur. 

Fı ı ı Za sene ı 1 3 3  [3 Eylül ı 72ı ]  

K.Kepeci/2499/136/1 Kemerler mevkiinde sakin 
olan ve su hizmetinde olduğuna dair İstanbul 
cizyedarı tarafından kendisine suyolcu belgesi 
verilen zimminin, işleri için gelip gittiği yerlerde 
diğer cizyedarlar tarafından rahatsız edilmemesine 
dair hüküm. 

Ba ferman-ı ali. 
İstanbul ve Haslar ve (boş) ve (boş) kildilarına 
hüküm ki : 
Panayot nam ( . . .  ) Divan-ı hümayG.numa arz-ı hal 
idüp mesfG.r Kemerler'de sakin ve Astane-i 
sa'adetüme gelen suyun hıdroetinde olup ism ü 
eşkilline mutabık İstanbul cizyedarı tarafından 
yedi ne virilen suyolcı kağıdı ile ba 'zı husG.slariyçün 
ahar yire gitdükde sair c izyedarlar tarafından tebdil 
olmmak icab eylemez iken cizyedar kaleılanndan 
ba'zıları yedinde olan evrakı tebdil ve hi laf-ı şer '-i 
şerif gadr u te'addi eylemek murad eyledüklerin 
bildürüp hilaf-ı şer'- i  şerif te 'addileri men ' u def' 
olmmak babında emr-i şerifüro reca eyledüği ecilden 
imdi hilaf-ı şer' - i  şerif te 'addi olmmaya diyü 
ferman-ı alişanuro sildır olmışdur. 

9 olup 
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Fi 24 Za sene 1 1 39 [ 1 3  Temmuz 1 727] 

K.Kepeci/2504112111 Suyolcuyuz vb. bahanelerle 
müstehak olduklarından daha düşük cizye ödemek 
isteyen zimmilerin ellerindeki evraka itibar edil
meyip mali durumlarına göre cizye alınmasına ve 
bu konuda çıkan ihtilafın kenar mahkemelerde 
dinlenmeyip defterdarın huzurunda görülmesine 
dair hüküm. 

İstanbul ve Galata ve Haslar kadiları ve Kocail i  
sancağında vakı ' kadllara hüküm ki :  
Yüz kırk üç senesine mahsı1b İstanbul ve tevabi ' i  
cizyesi cibayetine me' mı1r Hasan zide mecduhü arz-ı 
hal idüp İstanbul ve tevabi 'i ehl-i zimmet kefere ve 
yehücli taifesinün ekseri ( . . .  ) bazergan ve tüccar ve 
dülger kalfaları ve sıvacı ve hammarncı ve (kesik) ve 
kürkci ve kalpakçı ve suyolcı ve karhaneci ta 'bir 
alınur dülger makulesinden olup ve çeribaşılar ile 
(kesik) ekseri a 'la cizyesine müstahıkk iken ev sat ve 
evsata müstahıkk iken edna cizyesinden virmeğe 
tesaddi itmeleriyle ol makulelerin üzerlerine müte
karre olan cizyelerin alındukdan sonra şer'an işbu 
akd i le icab iden cizyeleri tertib alınmak üzre virilen 
berat··ı alişanda musarrah iken taife-i mezbOr 
mütenebbih olmayup sinin-i sabıkada aldığı cizye 
kağıtlların ve bir tarikıyla ahiren cizye evrakı tedarük 
itmeleriyle ahz olınduklarında çarşüda ve bazarda 
gavgaya ve ba 'zıları dahi şirrete sülük ve kenar 
mahkemelerine çeküp ta 'dz ile a ' la evrakı ba 'zen 
sürili:ip mukayese ve mal-i mirinün kesr ü noksanına 
ba'is olmalarıyla fima ba'd her kimün da 'vası zuhOr 
ider ise kenar mahkemelerine varduklarında 
hakirnü' l-vakt olanlar bi ' l-fi ' l başdefterdarum (boş) 
dame ulüvvuhüya havale ve müşarun i leyhün 
muv�lcehesinde görilüp da 'valarına faysal virilmek 
içün emr-i şerif reca eylediği ecilden harac 
muh�lsebesi defterlerine nazar olındukda ehl-i 
zimrrıetün ( . . .  ) hükmine vasıl olınup şer 'an cizyeye 
müstahıkk olan gulamlarınun bir ferdi haric ve 
kağıclsız kalmamak şartıyla veeh-i meşrüh üzre 
istihkak ve tahammüllerine göre evrakları virilmek 
üzre berat-ı alişan şürOtında mukayyed iken 
İstanbul'da tüccar ve suyolcı ve hammarncı ve 
karhiine ve dülger kalfaları olanları ve ba 'zı ehl-i 
hırfe üstadları ekseri a ' la[ya] müstahıkk iken 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

istihkaklan na göre a ' Hi evdikı almayup evsat ve a ' Hi 
alumz di yü niza' ve ba 'zı tüvana rençberler evsata 
müstahıkk iken hile i le edna kağıdı alup mal-ı miriye 
gadr itmeleriyle ol makıllelerin yedierinde olan 
evrakına i ' tibar alınmayup veeh-i şer' üzre 
tahammül ve i stihkaklanna göre ne vechile ise 
evrakları tertib ve cizye-i şer ' iyyeleri berat-ı alişan 
şürGtı mGcebince cibayet itdürilüp bir ferde te ' allül ü 
muhalefet itdürilmemek içün otuz dört senesi 
Şa 'ban'ından otuz beş senesi içün emr-i şerif 
virildiği mukayyed olınmağla ehl-i zimmet kefere 
cizyeleri içün bu makılle iddi 'aya tasaddi eyledük
lerinde bila ferman etrafda olan mahkemelerde 
da 'vaları İstima ' alınmayup veeh-i şer 'i üzre te 'al lül 
olan şürGtı tatbik alınarak bi ' !- fi ' l  başdefterdamın 
(boş) dame ulüvvuhG muvacehesinde da 'valanna 
faysal viri lmek içün emr-i şerif-i alişan viri lmek 
babında bi '  1-fi 'ı Başdefterdamın Ali dam e 
[ulüvvuhG] telhis itmeğİn imdi telhisi mGcebince 
amel olmmak babında ferman-ı alişanum sadır olup 
buyurdum ki hükm-i şerifüm vardukda bu babda 
sadır olan emrüm üzre amel idüp dahi veeh-i meşrüh 
üzre ehl-i ziınmet kefere c izyeleri içün bu makılle 
iddi ' aya tesaddi eyledüklerinde b i la ferman etrafda 
olan mahkemelerde da ' vaları istima' alınmayup 
veeh-i şer 'i üzre te 'al lül olan şüruta tatbik alınarak 
da 'valarına faysal v iri lmek üzre bi ' l-fi ' l  başdef
terdarum (boş) dame ulüvvuhüya havale eyleyüp 
mazmun-ı emr-i alişan ile amel olup hilafıyla bir 
ferde vaz ' u hareket i tdürmeyesiz. 

Fi 20 C sene ı ı42 [ ı  O Ocak ı 730] 

K.Kepeci/2507/13611 İskender Çelebi nahiyesindeki 
baruthanede bulunan beygirZere ait gübrenin, su 
mukabili yakınındaki Demirkapı çiftliğine verilme
sine dair hüküm. 

Ba ferman-ı all 
Haslar kadisına hüküm ki : 
Hassa-ı hümayGn çiftliği mültezimi Mustafa zide 
kadmhG Der-sa ' adetüme arz-ı hal idüp İstanbul 
Baruthane mülk bargirlerinden hasıl olan gübre 
kadimden bu ana gelince kurbında vakı ' hassa-i 
hümayun çiftliklerinden Timurkapu çiftliğine viri lü
gelüp lakin yedierinde olan emr-i şerif zayi ' olmağla 
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zayi 'den müceddeden emr-i şerifüm reca eylediği 
ecilden Hazine-i arnirernde mahfüz olan Başmu
hasebe defterlerine nazar olındukda İskender Çelebi 
nahiyesinde vakı ' baruthanede olan bargirlerin 
gübreleri Şa 'ir emini Mehmed Efendi 'nün yapdığı 
çeşme evkafından mehall-i mezbGr kurbında olan 
bestanına viri lmek [üzre] emr-i şerif virilüp bundan 
mukacildem baruthane bina olındukda mütevveffa 
İs ma 'il Efendi Timurkapu çiftliğinden olan vakf 
sudan bir masura su virüp anlar dahi mukabelesinde 
baruthane hayvanlarınun gübresini Astane'ye 
virilmek üzre te 'ahhüd idüp bundan sonra gübreyi 
virmedüklerinden ma 'ada suyun mecmu 'ını zabt ve 
ta ' mir ve terınimine dahi i ' anet itmeyüp bostanı 
mu 'attal ve vakfun ah vali mükedder olmağla 
kadimden te 'ahhüd olmdığı üzre baruthane 
davarların gübreleri çiftlik-i mezbGr bestanına 
virilmek içün çiftlik-i mezbur mutasarrıfı arz-ı hal 
itmeğin şehreminine viri len emrün kaydı terkin ve 
baruthanede olan davarlarun gübreleri çiftlik-i 
mezbiir bestanına virilmek üzre Başmuhasebe'ye 
kayd ve emr-i şerif virilmek telhis olındukda telhis 
mGcebince şehreminine viri len emrün kaydı terkin 
olınup Başmuhasebe'ye kayd ve emr-i şerif virilmek 
içün bin yüz otuz beş senesi Muharrem'inün yiğirmi 
dördünci güni Baruthane nazırına hiülben emr-i şerif 
viri lmek derkenar olınup i ' lam olındukda imdi 
derkenarı mGcebince amel olmmak emrüm olmışdur. 

Fi 15 C sene 1 145 [3 Aralık 1 732] 

K.Kepeci/250819111 Mükellef oldukları avarız ve 
nüzül bedelleri maktu olarak Topkapı sarayı ve 

Eski sarayın su dolapları masrafına tayin olunan 
Tuzla köyü ahalisinin vergilerine karışan ve bazı
larının vergisini diğerlerinin üzerine yükleyen 
şahısl'arın müdahalesinin önlenmesine dair hü
küm. 

Ba ferman 
Üsküdar ve Gekbuze kadisına hüküm ki : 
Kaza-· i mezbGra tabi ' Adalar nahiyesinde vakı ' 
Tuzla karyesi ahalileri Der-sa 'adetüme arz-ı hal id üp 
bunlar üzerlerine edası lazım gelen avarız ve bedel-i 
nüzGI malların ber veeh-i maktG ' Saray-ı cedid-i 
amire ve Saray-ı atik-i ma 'mGrem su dolapları 
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mesarifatına ta 'yin olınup maktu '-ı mezburı vesaır 
evamir-i şerlfe ile varid olan tekallfi emr ve deftere 
kesr ü noksan getürmemek şartıyla mahallinde 
cümle ma' rifeti ve ma 'rifet-i şer ' le olan tevzı ' 
defteri mucebince herkes tahammüllerine göre 
hisselerine isabet ideni edaya raziler iken a 'yan ve 
mütegallibeden ba 'zıları hi laf-ı kanun ve defter 
ba 'zıların himaye i le tahammülinden noksan ve 
ba' zılarınun hisabı üzre tahammülünden izdi yadı 
tahammüli ile gadr ve te 'addl eyledüklerin bildürüp 
kanun ve defter mucebince amel olınup hilaf-ı kanun 
ve defter kirnesneye gadr ve te 'addl itdürilmemek 
babında emr-i şerlfüm reca eyledükleri ecilden 
Hazine-i arnirernde mahfı1z olan mevkılfat 
defterlerine nazar olındukda Üsküdar kazasına tabi ' 
Tuzla ve Darıca karyelerinün maktu ' ları olan bir yük 
on sekiz bin beş yüz akçe Saray-ı cedld-i amire ve 
Saray-ı atik-i ma 'mürem mesarifatı ve Üsküdar 
menzili içün ocaklık ta 'yin ve Tuzla karyesinün 
yetmiş altı bin iki yüz yetmiş akçe maktu ' asıl 
maktu 'a dahi l  olup hisselerine isabet iden tekallfi 
Gekbuze ahallsi ile ma'an eda eylemeleriyle 
mahalline kay d o lındı ğı derkenar olınup i ' lam 
olındukda imdi derkenarı ve kanun ve defter 
mucebince amel olmmak fermanuro olmışdur. 

Fı (boş) sene l l  4 7 [ ı  734- ı 735] 

K.Kepeci/2510/76/1 Vergileri karşılığında Topkapı 
sarayı, Eski saray ve Hadice Sultan saraylanndaki 
su dolaptan için maktil meblağ ödeyen ve bu sene 
Üsküdar'dan Hendek'e kadar olan yolların tami
rinde de hizmet eden Tuzla köylülerinden, Gebze 
ahaZisi tarafından çeşitli isimler altında para talep 
edilmemesine dair hüküm. 

Ba ferman-ı ali 
Üsküdar kadisına ve Gekbuze nahiyesi naibine 
hüküm ki : 
İftiharül-havass ve' l-mukarrabln bi ' l -fi ' l  Saray-ı 
cedld-i amirem ağası olan İbrahim Ağa dame 
ulüvvuhu Divan-ı hümayunuma arz gönderüp 
malıruse-i Burusa'da vakı ' merhum ve mağffirun leh 
Sultan Yıldırım Bayezld Han tabe serahun evkaf-ı 
şerif karyelerinden ü sküdar kazasına tabi ' Adalar 
nahiyesinde vakı ' Tuzla nam karye mefruzü ' l-kalem 
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ve maktı1 'u ' l-kadem min külli ' l-vücGh serbest ve 
tekallf-i şakkadan mu 'af ve müsellem olduklan hatt
ı hümalyGn-ı şevket- makrGn ile mahtı1n'0 evamir-i 
şerifele:ri olup ve tekalif ve avarız ve nüzül ve sürsat 
ve kalemiye malları izdiyadı i le hisab ve maktti 'an 
Saray-ı cedid-i amirem ve Saray-ı atik-i ma 'mGre ve 
Hadice [Sultan] saraylarında olan su dolabları 
mesarifine h are u sarf o lı n mak üzre ocaklu ta 'yi n ve 
işbu sene-i mübarekede Üsküdar'dan Hendek'e 
varınca tarik-i arnmda olan çalı lar kınlup ve 
bataklcm doldurılup ve kaldırımlarun bozuk olan 
mahalleri ta 'mir ve terkim" olmmak üzre ferman-ı 
alişanum sactır olmağla ber ınıleeb-i emr-i alişan 
karye-i mezbı1renün re 'aya fukaraları tarik-i arnmda 
olan çalıları kırup ve batakları doldurup ve bozuk 
kaldırımları kendüleri taş getürüp asla Gekbuze 
nahiyesi ahalileri tarafından bunlarun hudı1d [u] 
sınurma müte 'allık veehen mine' l -vücı1h bir akçe ve 
bir habbe imdact ve inayetleri yağiken Gekbuze 
nahiyesi ahalileri İran seferleri ber taraf alınmak'� 
değin bizlere imdad ve i 'anet eylemek üzre 
yedimüzde fermanımuz vardur di yü kaldırım ta 'mir 
bahasıyla iki yüz guruş mikdan akçe mutalebe ve 
gadr-ı külli ve yine re 'aya fukarası perakende vü 
perişan itmeğe tesaddi eyledüklerin Adalar nahiyesi 
naibi i ' lam ve karye-i mezbı1r hudı1d u sınurında 
tarik-i arnmda ta 'mir ve terkime" müte 'allık nahiye-i 
mezbG.r ahalisinden imdiidi ye(?) ve i 'anet ve akçe 
mutalebe olmmak üzre zulm ü te 'addi ve ceza 
fukara-yı ra ' iyyete merhameten Gekbuze ahalileri 
tarafından kaldırım ta 'mir ve baha-i saire ile akçe 
mutalebesiyle rencide vü te ' addi itdürilmemek 
babında emr-i şerifüm virilmek recasına i ' lam 
itmeğin imdi veeh-i meşrı1h üzre amel olmmak 
babında ferman-ı alişanum sadır olrnışdur. 

Fi 1 5  S sene 1 147 [ 1 7  Temmuz 1 734] 

K.Kepeci/251414112 Süleymaniye suyollarının 
tamir ve temizlenmesinde hizmet eden, hasta ve 
yaşlı suyolcu zimmiden, edm1 sınıfından fazla cizye 
talep edilmemesine dair hüküm. 

10 mu'anven 
" termlm 
'2  alıncaya 
13 termim 
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İstanbul kadisına hüküm ki : 
İstanbul suyolcularından Beradfer veled-i Yorgi nam 
zımm1 Divan-ı hümayfinuma arz-ı hal idüp mesffir 
kırk seneden berü İstanbul suyınun suyolcısı 
olmağla şurfitı mficebince beher sene birer aded edna 
cizye kağıdı alup lakin şimdi pir ve am fıtık 
marazına mabtela olduğından suyolcılık idecek hali 
kalmamağla fima ba 'd  dahi İstanbul cizyedarı 
tarafından beher sene kendüye edna kağıdı virilüp 
ziyade talebiyle rendde itdürilmemek içün emr-i 
şer1füm recasına istid ' a-yı inayet eylediği ec ilden 
defterlerine nazar olındukda merhum ve mağfı1run 
leh Sultan Süleyman Han tabe serahun İstanbul'da 
cereyan iden suyınun yolların ta ' mir ve mu tahhar 
içün Haslar kazasına tabi ' on aded karyede sakin 
ehl-i zimmetden dört yüz ell i  nefer kefereye su 
nazırı ma 'rifetiy le be her sene İstanbul c izyedarı 
tarafından birer edna kağıdı virilüp cizyeleri malı 
cizyedar-ı ınılma i leyh tarafından cem' u tahsll 
olınup ve mesffir B eradfer veled-i Yorgi nam zımm1 
yüz otuz senesi Receb-i şerifi tarihinde emin-i berat 
el-Hacc Ahmed Ağa'nun tahrir defterine dahil oldığı 
mukayyeddür diyü derkenar olındukda istihkakına 
göre kağıd oldıkdan sonra ziyade talebiyle rendde 
itdürilmemek içün emr-i şer1füm viri lmek arz u 
telhis olındukda imdi telhis mficebince ferman-ı all 
sadır olmağın veeh-i meşrfih üzre emr-i şer1füm 
yazılmışdur. 

Fi ı 5  Ca sene 1 1 5 ı [3 ı Ağusto ı 738] 

K.Kepeci/2514/6011 Avarızlarına karşılık olarak 
Tuzla köyü halkı ile birlikte Topkapı sarayındaki 
su doZapiarına ve Üsküdar fenerlerine maktil vergi 
ödemekle mükellef olan Darıca ahalisinden, Gebze 

menzileisi tarafından ayrıca para talep olunmama
sına dair hüküm. 

Gekbuze naibine hüküm ki : 
Kaza-i mezbı1ra tabi ' D arı ca karyesi re ' ayaları 
Divan-ı hümayı1numa arz-ı hal idüp bunlarun 
karyeleri avarızları ber veeh-i maktı1 ' Üsküdar'a 
tabi ' Adalar nahiyesinde vakı ' Tuzla karyesiyle 
ma'an Saray-ı cedid-i amirem dolapları mesarifatına 
ve Üsküdar fenerlerine ocaklık ta 'yin olınmağla 
üzerlerine edası lazım gelen mal-ı maktı1 ' ların kanun 
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ve defter mucebince ber veeh-i ocaklık mahallerine 
edada kusurlan olmayup ve Gekbuze menzilinün 
menzileisi mukaddema şüreka karyenüz menzil -i 
mezbura ocaklık ta 'y!n alınmiş idi di yü tekrar hilaf-ı 
emr ve defter akçe talebiyle vesair bahane ile 
rencide ve te 'addi eyledüklerin bildürüp hilaf-ı emr 
ve defter Gekbuze menzileisi tarafından bir dürlü 
müdahale ve rencide itdüril memek babında emr-i 
şerifüm reca eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde 
mahffiz olan mevkı.lfat defterlerine nazar olındukda 
Üsküdar'a tabi ' Ada nahiyesinde Tuzla karyesinün 
avarızları mukabili senevi yetmiş altı bin iki yüz 
yetmiş akçe maktfi ' ları Gekbuze'ye tabi ' D anca 
karyesin ün kırk iki bin iki yüz otuz akçe maktu ' ları 
malları olmağla meblağ-ı mezbGrdan doksan altı bin 
akçe Saray-ı cedid-i amirem dalapiarı mesarifine 
ocaklık ve yiğirmi iki bin beş yüz akçe Ü sküdar 
menziline ocaklık ta 'yin aldığı derkenar olınup i ' lam 
olındukda imdi emr ve defter mGcebince amel 
alınmak babında ferman-ı alişanum sadır almışdur . 

Fı 1 7  Ş sene 1 1 5 1  [30 Kasım 1 738] 

K.Kep(�ci/251 715812 Haslar kazasına tabi köylerde 
avanza tabi gayri menkulleri olduğu halde, 
İstanbul, Galata ve Eyüb 'de sakin olduklarını öne 
sürerek vergi ödemek istemeyen mın 
suyolculardan, emlak ve arazilerinin tahammülüne 
göre teklilif alınmasına dair hüküm. 

Ba fennan-ı ali 
Haslar kadisına hüküm ki : 
Kaza-i mezbGra tabi ' (boş) ve (boş) ve (boş) nam 
karyelerde sakin min suyolcı taifesi Divan-ı hüma
yGnuma arz-ı hal idüp bunlar avanz vesair emr-i 
şerifürnle vakı ' tekalifi kanun ve defter m Gee b ince 
edaya raziler iken yine suyolcı raifesinden 
ba 'zılarınun kura-i mezkGrede tasarruflarında olan 
emlak ve arazilerün tahammüllerine göre hisselerine 
isabet iden tekallfi taleb eyledüklerinde mücerred 
virmemek içün bizler İstanbul ve Galata ve EyyGb'da 
sakinlerüz diyü hisselerine isabet ideni edada te 'al lül 
ü muhalefet ey ledüklerini bildürüp hisselerine isabet 
iden tekallfi tasarruflarında olan emlak ve 
arazilerinün tahammüllerine göre alıvirilüp hilaf-ı 
kanun te 'allül  ü muhalefet itdürilmemek babında 
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emr-i şerifüro reca eyledükleri ecilden imdi kanun 
üzre amel olmmak babında ferman-ı alişanuro sactır 
olmışdur. 

Fı 5 M sene 1 154 [23 Mart 1 74 1 ]  

K.Kepeci/2520/68a/3 Mahmud Paşa camii suya
lunun Edirnekapı ile Fatih arasında bulunan kıs
mının evlerin içinden geçmesi sebebiyle, ev 
sahipleri tarafından suyun gizlice alındığı ve tamir 
için evlere girilmesine izin verilmediği bildiril
diğinden, sözkonusu mevkideki suyolunun iptal 
edilerek ana caddeye yeni bir suyolu inşa edil
mesine dair hüküm. 

Ba ferman-ı ali 
İstanbul kadisına ve Dergah-ı mu ' allarn yeniçerileri 
ağası (boş) dame mecduhGya ve Harerneyn-İ 
şerifeyn evkafı müfettişi mevlana (boş) zide 
i lmuhGya ve mi ' mar-ı hassa (boş) zide mecduhfiya 
ve su nazırı (boş) zide kadruhfiya hüküm ki : 
İftiharü' l-havass ve' l-mukarrebin mu ' temedü' l
mülGk ve' s-selatin muhtaru' l -izz ve' t-temkin bi ' l-fi ' I  
Darü' s-sa'adetüm ağası olup Harerneyn-İ muhte
remeyn evkafı nazırı olan el-Hacc Beşir Ağa dame 
ulüvvuhGnun taht-ı nezaretinde olan evkafdan 
İstanbul'da Mahmud Paşa-yı Veli evkafı şerifinün su 
yolları Edimekapusı dahilinde vakı ' Çınarluçeşme 
nam mahallde merhum ve mağffirun leh Fatih Sultan 
Mehmed Han tabe serahu cami ' -i şerifi kurbında 
Emir Buhari'ye gelince ba 'zı kesanun menzilleri 
derlinında gürz ve menazil-i mezkfireler ashiibı birer 
takrib ile vakfun künklerin delüp rfiz-leyal suların 
isti 'mal ile telef eyledüklerinden gayrı mahall-i 
merkomelerden meremmat iktiza eyledükde kapu
ların açmayup en va'  d ürlü eza ve cefa ve vakfun 
sularınun bi ' l-külliyye inkıta 'ına badi olduklarından 
bi' z-zarGri mahall-i merkomelerden olan atik yollan 
terk ve bir kirnesneye zararı olmayan tarik-ı 
cMdeden yol döşenüp ve iktizası olan mahall iki 
aded terazG bina alındığı sfiretde vakf-ı şerifün suyı 
min ba 'd menazil-i mezkfireler ashiibınun dest-i 
te 'addisinden rehii ve vakf-ı şerif müceddeden ihya 
olacağını su nazırı ve bölükbaşılan vesair vukUfı 
olanlar haber virmeleriyle ber minval-i muharrer 
mahall-i merkome müceddeden künk ve bon ferş ve 
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münasib olan iki mahalle iktizasına göre terazlı bina 
itdürilüp kirnesneye mümana 'at itdürilmemek içün 
emr-i şerif-i allşanum virilmek redsına vakf-ı 
mezblır mütevelllsi iftiharü ' 1 -emacid ve ' l-a 'yan 
Mustafii dame mecduhlı i ' lam itmeğİn imdi veeh-i 
meşrlıh üzre amel olmmak babında ferman-ı 
allşanum sadır almışdur dahi vakıf-ı müşarun 
i leyhün icra itdürilecek ma-i lez!zi içün veeh-i 
meşrlıh üzre mahall-i merkome müceddeden künk 
ve borı ferş ve münasib olan iki mahalle iktizasına 
göre terazlı bina itdürilmesine kirnesneyi mümana 'at 
itdürmeyesin şöyle bilesin. 

Fı 26 Z sene 1 1 58 [ 1 9 0cak 1746] 

K.Kepeci/2837112612 Galata kazasına tabi iken 
sonradan Eyüb 'e bağlanan ve mükellef oldukları 
avarız ve kürekçi bedelini Tersane için ödeyen 
Hasköy ahalisinin ve suyolcuların; sürsat, iştira, 
araba ı�s. tekalif hususunda Küçükçekmece ahaZisi 
tarafından rahatsız edilmemesine dair hüküm. 

Haslar kadısına hüküm ki : 
Hasköy nahiyesi ahallleri Der-sa'adetüme arz-ı hal 
idüp n:3.hiyemüz üzerinde olan hane ve kürekçiyanı 
edadan sonra sürsat ve i ştira ve araba vesair 
tekallfden mu 'af olmak üzre yedimizde müte 'addid 
evamir-i şer!fe var iken Küçük Çekmece ahallleri 
bizim ile ma' an sürsat ve iştira vesair tekallf 
talebiyle rendde itmeleriyle men 'i içün Haslar 
kadısına hitaben emr-i şer!füm reca eyledükleri 
ecilderı Hazine-i arnirernde mahflız olan mevkuflıt 
defterlerine nazar olındukda Galata kazasına tabi ' 
iken bir tar!k ile Eyyub kazasına nakl olınup vakı ' 
olan avarız ve bedel-i küreği tekallflerimizi tersane 
tarafına bi ' t-temam eda idüp kusurımız yağiken hala 
Küçük Çekmece nahiyesi ahallsi bir tarikiyle 
Hasköy bizüm mülhakatımızdandur di yü vakı ' olan 
iştira ve araba tekalifinde bize tabi 's üz di yü renelde 
ve herbar bin doksan beş senesinden berü vezir-i 
a 'zam huzurında murafa 'a ve illetleri zuhur olınduk
dan sonra yedimizde men ' i yçün on sekiz kıt ' a 
evamir-i şerife ve suret-i defter virilmişiken yine 
kana 'at eylemeyüp bu sene araba imdad ve iştiranuz 
diyü yedimüzde olan evamir-i şerifeye muğayir 
te 'addi iderler men ' iyçün emr-i şerifüm reca 
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eyledükleri ecilden Hasköy'de sakin re 'aya fukarası 
avarız ve bedel-i kürekciyanı eda idüp kusurları 
yağiken iştira vesair tekalif talebiyle rencide 
alınmamak üzre emr-i şerif virilmişiken vakı ' olan 
tekallfe dahillerdür diyü tekrar te 'addi ve Divan'da 
Çekmece ahalileri ile murafa 'a olındukda bunlarun 
mezra' ve arazileri olmayup zer' ve harmenle meş
gul olmadukları zahir olmağla mukaddema virilen 
ferman mı1cebince mevkılfat kalemine ve rencide 
olmmayalar diyü bin yüz on Receb'inün onuncı güni 
tarihiyle ve yüz on dört senesinde dahi emr-i şerif 
virildiği ve Hasköy kasabasınun yedi mahallatınun 
on üç buçuk hanesi olup yüz on iki senesinde Galata 
kazasına ilhak ve yine sene-i mezbı1rda Eyyı1b-i 
Ensari kazasına nakl ve i lhak olmdığı ve bu sene-i 
mübarekede sefer-i nusret-makrı1n içün Çekmece 
nahiyesinden üç aylık ücretleri yüz yiğirmi üç senesi 
avarız ve nüzül malından nakz olup on aded araba 
ihracı içün Çekmece nahiyesinde Hasköy ve suyolcı 
taifesiyle niza ' itmeleriyle mu 'af ve gayr-i mu 'af 
dahiller olup ihrac ferman olman ancak araba 
olmağla mukaddema virilen ba emr-i şerif-i alişan 
virildiği mastür u mukayyed bulınmağla Hasköy 
kazası yüz on iki senesinde Eyyı1b kazasına nakl ve 
ilhak olınup ve Çekmece nahiyesi tarafından te 'addi 
olmmayalar diyü yedierinde müte 'addid evamir-i 
şerifeleri ve nahiye-i mezbı1rdan üç aded arabaları 
tenzil alınmayup ancak Hasköy ahalileri rencide 
alınmamak üzre emr-i şerif tahriri babında bin yüz 
yiğirmi senesinde mah-ı Zi ' l-ka 'de'nün yiğirmi 
beşinci güni emr-i şerif virilüp ve bu sene-i 
mübarekede sefer-i hümayGn içün Küçük Çekmece 
menzili i çü n nahiye-i mezbGrdan sekiz yüz kil e şa 'ir 
ve altmış kile dakik ve on araba odun ve yetmiş 
kantar saman sürsat zahiresi ta 'yin ve mubaya 'a  
zahiresi olmak üzre bin ki le şa  'ir ve üç yüz elli kile 
dakik ve yüz araba hatab ve beş yüz kantar saman ve 
yüz elli araba otluğun lazım gelen doksan üç bin beş 
yüz akçe bahaları mübaşir yedinden virilmek üzre 
olup Haslar nahiyesiyle ma 'an olmak üzre emr-i 
şerif virildiği ve kadimden Hasköy karyesi EyyGb-i 
En sari kasabasına tabi ' olduğı derkenar alınmağın 
hala Hasköy karyesi EyyGb-i Ensari kazasına tabi ' 
ve ahalisi erbab-ı zer' ve haraseden olmayup Çek
mece'ye tabi ' kuradan olmamağla ve mukaddem 
dahi Çekrnece tarafından dahi alınmamak üzre 
yedierine müte 'addid evamir-i şerife virilmeğle 
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vftkı ' olan tekalillerin EyyOb kazası ile eda 
eyledüklerinden sonra Çekmece kazası tarafından 
dahi ve rencide alınmamak üzre emr-i şerif tahriri 
babında arz ve telhis olındukda imdi telhisi 
mOcebince hüküm diyü ferman-ı ali sadır olmağın 
şurOtıyla emr-i şerif yazılınağa tezkire viri ldi .  

Fi ı 7 M sene 1 124 [25 Şubat ı 7 ı 2] 

K.Kepc�ci/288114711 Üsküdar ile Konya arasındaki 
menzillerin arasının kaçar saat olduğu ve ordunun 
konaklayacağı mahalde su bulunması vb. husus
larda sıhhatlı bilgi verilmesine dair hüküm. 

Üsküdar'dan Konya'ya varınca yol üzerinde vakı ' 
kazalarun kadllarına ve menzil mübaşirlerine ve 
a 'yan-ı vilayet iş erlerine hüküm ki : 
İnşae' lJahu te 'ala şark seferine bi ' z-zat hareket-i hü
mayOnum mukarrer olmağla Üsküdar'dan Konya'ya 
varınca ihrac ve irsal olınan suret-i defterde mastur 
menazile nüzOl olmmak üzre tertib olınup lakin bu 
menzill lerün mabeynleri kaçar sa 'at yirdür sıhhati 
üzre hakikati ma' lOm olmadığından başka menziller
den ba'zı larınun mahalleri dik olmağa ma beynierine 
ordO-yı hümayOnum kurılınasında su 'Obet o ldığı 
haber virilmeğle imdi işbu emr-i şerif-i celilü '  1-
kadrürn vusOlinde sOret-i defterde tahrir olman men
zillerün mabeynleri kaçar sa 'at mesafedür i 'tidal-i 
seyr ü zre deve ayağı ile gidilmek i 'tibarıyla sa 'at
lerini bir hoşca zabt u tahrir eyledükden sonra zikr 
olınan menzillerde ordO-yı hümayOnum kurılacak 
mahaller ne şekildür anı dahi görüp vüs 'atli olanları 
ile dik olanlarını başka başka tahrir ve kazası dik o
lan menzillerde nısf sa 'at i lerüye geçmek yahOd nısf 
sa'at girüye kalmak üzre konılacak yirleri var ınıdur 
su bulınur mı bir hoşca dikkat ü tahriri 1 4 olmarak 
mu 'ayene ve müşahede olınup avn ü i nayet-i Hakk 
ile bir mahallde zahmet ve meşakkat çekilmeyecek 
vech üzre her bir menzilün sa'at ve keyfiyyeti ale ' t
tafsil Der-i devlet-medaruma tahrir ve i ' lam 
eylemenüz babında ferman-ı alişan sactır olmağın 
şürOtıyla emr-i şerif yazıl ınağa tezkire viri ldi . 

Fi ı o M sene ı ı43 [26 Temmuz ı 730] 

14 tahar:rl 
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K.Kepeci/2881/76/1 İran seferine giden ordunun 
konaklayacağı Kadınçayı ile İznik arasında 
kurulacak menziller için gerekli su vb. hususları 
kontrol eden görevlinin verdiği bilgiler ve bu 
bilgilere göre merkezden yapılan teklif ve 
tavsiyeZere dair hüküm. 

Gekbuze ve İ znikmid ve İ znik kildilarına ve bu def'a 
ordu-yı hümayunun nüzul ideceği menazilün 
mu' ayenesine me' mur Ahmed zlde kadruhuya hüküm ki : 
Sen ki mübaşir-i muma ileyhsin bu def'a tarafundan Der
sa 'adetüme ba 'zı tahriratun varid olup hülasa-i 
mefhumında Kadınçayı nam mahallden Hereke iki sa ' at 

ve Hereke'den dahi Yanıncaaltı nam mahall iki buçuk 
sa'at ki min haysi ' l-mecmu ' Hereke ile Yanıncaaltı nam 
mahallün mabeyni dört buçuk sa 'at mesafeden ibaret olup 
lakin zikr olman Yanıncaaltı nam mahallün suyı 
olmadığına binaen bi' z-zarure mahall-i mezburı iki sa'at 
dahi ilerüye geçüp Ahır deresi dimeğle ma 'rüf mahalle 
nüzı1! olınması mukteza oldığını ve bu takdlrce Kadınçayı 
ile Ahır deresi nam mahall ün arası altı buçuk sa 'at 
mesafe buldığını ve bu menzilden ma 'ada İ znikmid'ün 
öte tarafına nüzı1! olınacak Keles köprüsi nam mahallden 
Kazıklı nam-ı diğer Viranhanı nam menzil beş sa'at olup 
ve menzil-i merkılından dahi nefs-i İ znik on beş sa'at 
mesafe olmağın Viranhan menzilinden kalkıldukdan 
sonra nısf-ı tarikda bir mahalle nüzı1! olınmağa muhtac 
olup lakin zikr olınan tarik sa'bü ' l-mürur ve sengistan bir 
dağ olmağla otağ-ı hümayun kurıl ınağa şayeste mahall 
olmadığını arz u i ' lam eylemişsin lakin bu makılle ordu
yı hümayunum nüzı1! olmacak menazilUn araları altı 
sa'atden ziyade ve üç sa' atden dahi noksan olmamak ve 
nüzı1! olmacak mahaller sulu yirler olmak ve nefs-i 
menzilde su olmadığı suretde dahi etraf ve havallsinde 
ekall-i mertebe nı sf sa 'at mikdan mahallde su bulınmak 
lazıme-i haldendür bu misil l ü  menzilde tertlb üzre 
daireleriyle ordu-yı hümayun kurı lacak mahall 
bulınmadığı suretde faraza bi hasebi' l- iktiza bir iki 
menzilde daire tertibine ri ' ayet olınmayup müteferrik 
konılmakda be' s ve mahzur yokdur lakin beher hal 
mesafesi karib ve suyı feravan yirler bakılması la büdd ve 
muktezadur ve B ağdad seferinde tertib olınan menazile 
kıyas ile İ znikmjd'den Kazıklı menziline ve Kazıklı 
menzilinden DeHklitaş menziline ve andan İ znik'e nüzı1! 
olmak üzre tertib olınmış idi bu def'a senün kağıdunda 
Deliklitaş menzili tasrih olınmarruş ve senün tahrlrin 
üzre(?) Kazıklı 'dan İ znik'e varınca on beş sa 'at olup lakin 
mukaddema haber virenler bundan noksan olmak üzre 
haber virmeleriyle iki haber beyninde tefavüt-i fahiş 
olmak iktiza ideyor lakin senün i '  larnun sahlh olup 
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Kazıktı'dan iznik'e on beş sa'at oldığı suretde ağırlık i le 
iki  günde bu mikdar mesafeyi kat ' itmekde s u ' ubet olup 
beher hal Kazıktı ile İznik beyninde iki menzile nüz(i) 
olmmak iktiza ider lakin mukaddema Bağdad seferinde 
Kazıklı menzilinden Deliklitaş'a andan İznik'e konmış 
sen ki mübaşir-i muma i leyhsin tarafundan tahrlr olındığı 
üzre Kadınçayı ile sulu mahall olan Ahır deresinün 
mabeyni altı buçuk sa'at mesafe olmağla inşae' l lahu 
te 'ala Kadınçayı menzilinden hareket olındukda altı sa'at 
mikd�trı mesafede vakı ' Ahır deresi nam mahalle 
tahminen y arım sa 'at mikdan karlb bir mahalle nüzul ve 
andan kalkup Keles köprüsine nüzQI olınmak iktiza ider 
ve kezalik tarafundan arz olındığı üzre Keles'den 
Kazıklı 'ya nüzul olmdığı suretde menzil-i  mezbCırdan 
İznik menzi li sahih on beş sa 'at mesafe mi dür yohsa 
mukaddema alınan habere göre dahi noksan ınıdur bi ' z
zat kendün sa'at tutarak İznik'e varup ve eğer fi ' l-hakika 
on beş sa'at mesafe olındığı zahir  u mübeyyen olur i se 
ordu-yı hümayunuına gidecek tavayif-i askeriyyenün ol 
makılle on beş sa'at mesafeyi iki  günde tayy itmeleriyle 
müte ' assir olmağla Kazıklı 'dan İznik'e varınca olan 
mesafede otağ kurıl ınağa ve bir cümle daire halkı 
kondurıl mağa şayan mahall tefahhus ile meşgul ol mayup 
ibtidil -yı emrde Kazıklı'dan kalkıldığı gün beş sa'at 
veyahud dahi ziyactece ve noksanca münasib sulu bir 
mahalli ihtiyar ve ba ' dehG andan dahi kalkıldukda 
kezal ik beş sa 'at mikdan bir münasib sulu yir intihab 
idüp bu vechile tertib ve tertib ve i htiyar olınan 
mahallerün ala vechi' s-sahih i smierini ve sa' atierini 
tasrih ile icaleten arz u i ' lam eyleyesin hülasa-i kelam 
zikr o l ınan mahallerde ta yy olman menazil üç sa 'atden 
noks�tn ve altı sa' atden ziyade olmamak şartıyla sulu 
yirler veyahud suya yarım sa 'at mikdan karlb mahall 
bulındukdan sonra otağ-ı hümayunum kurılacak ve daire 
halkı tertib üzre kondmıl acak yir fikrinde olmayup 
hernan zikr olınan menazili balada tafsilen yazıldığı üzre 
beş veyahud altışar sa 'at tecavüz itmernek şartıyla tertib 
ve arz u i ' lam eylemen babında ferman-ı all sactır 
olma;ğm şürutıyla emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi. 

Fı 24 M sene ı ı 43 [9 Ağustos ı 730] 

K.Ktpeci/2883/26011 Süleymaniye ve Bayezid su
yollarının bakım ve tamiri karşılığında vergilerden 
muaf olan suyolcu köyleri ahalisinin elinde bulu
nan muafiyet fermanlarının cülus sebebiyle yen
ilendiğine dair hüküm. 

Haslar kadisına ve Küçükçekmece naibine hüküm ki : 
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HaHi Süley maniyye mütevelllsi Yeğen Mehmed zlde 
mecduhu Divan-ı hümayunuma arz-ı hal gönderüp Haslar 
kazasına tabi ' on bir aded suyolcı kurası ahallleri 
merhum ve mağfı1run leh Sultan Süleyman Han-ı Gazi 
tabe serahu hazret[lerin ] ün cami ' -i şeriflerine ce re yan 
iden suyun yolların tathlr ü ta ' mlrine me' mur o lmalarıyla 
bu mukabelede avarız-ı dlvaniyye ve tekiiiif-i örfiyye ve 
şakkadan mu ' af ve mü sel! em olup yedierinde hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrun ile mu 'anven evamır-ı 
aliyyeleri olup l akin cülı1s-ı hümayun-ı şevket-makrun 
vuku 'ı takarrubıyla yedierinde olan emr-i allşan tecdld 
olınmaduğından naşl Küçükçekmece nahiyesi ahalileri 
mu ' iifiyyetlerine muğayir te 'addlden hall olma[ma]larıyla 
ol vechile olan te ' addileri men ' u def' alınmak recasına 
istid 'a-yı inayet eyledüklerin arz [u] i ' lam itmeğİn 
Hazine-i arnirernde mahfı1z olan mevkUfat defterlerine 
nazar olındukda merhum ve mağfı1run leh Sultan 
Süleyman Han-ı Gazi B ayezld Han-ı Veli tabe serahun 
Kağıdhane-i Halkalı caniblerinde saray-ı cedld-i amire ve 
ve saray- ı  atik-i ma ' mure ve Kırkçeşme vesair çeşmelere 

icra alınan suyolların yaz ve kış bila ücret tathir eylemek 
şartıyla avarız-ı divaniyye ve tekiiiif-i örfiyye ve 
şakkadan min küll i ' l-vücuh mu ' iif ve müsellemler 
oldukları mastur [u] mukayyed bulınınağın i mdi zikr 
o l ınan kura ahalileri vakf-ı mezbilrun su yollarını ta ' ınir ü 
tathir eylemek üzre mu ' iif olmalarıyla mu ' iifiyyetlerine 
muğayir te 'addl itdüril meye diyü emr-i şerif tahriri 
babında telhis arz olındukda telhis mucebince hüküm 
diyü ferman-ı all sadır olmağın şürutıyla emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi .  

Fı 8 Şa 'b an sene 1 144 [ 6 Şubat 1 732] 

K.Kepeci/28951336/1 Halen Eyüb kazasına bağlı 
olmalarına rağmen, mükellef oldukları vergilerini 
daha önce Küçükçekmece ahatisi birlikte 
ödedikleri anlaşılan Suyolcu köyleri ve Hasköy 
kasabası sakin/erinin, icab eden vergilerini yine 
Çekmece ahatisi ile birlikte vermelerine dair 
hüküm. 

Haslar kadisına ve Çekmece-i sağır naibine hüküm ki :  
Kaza-i mezbilra tabi ' Çekmece-i sağ'ir nahiyesi ahallleri 
ordG-yı hümayunda Divan-ı hümayunuma arz-ı hal idüp 
öteden berü seferler vuku ' ında evamir-i şerif ile varide 
olan tekiillfi mahkeme ve suyolcı kuraları ve Hasköy 
kasabası ahailleriyle ma'an eda iderler iken şimdi Hasköy 
ahallleri mu ' iif olduk diyü hisselerini virmemeleriyle 
kadimden alınugeldiği üzre bu sene-i mübarekede dahi 
ferman alınan sefer tekallfinden icab iden hisseleri tahsil 

2 1 3  
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itdüri Im ek iç ün istid ' a-yı inayet eyl edükleri ec ilden 
Hazine-i arnirernde mahfGz olan mevkufat defterlerine 
nazar olındukda yedi aded mahalle Hasköy ile ma 'an 
kadimden Eyyub kazasında olup bin yüz on iki tarihinde 
Eyyub kazasından ifraz ve Galata kazasına ilhak 
olındukdan sonra sene-i mezburede yine Eyyub kazasına 
irca' olınmağla el-yevm kaza-i mezbura mülhak o ldığı 
mastur u mukayyed bulınınağın i mdi kaza-i mezbura 
mülhak oldukları cihetden avarız vesair tekallflerün 
Eyyub kazası tarafına virilmek iktiza idüp Çekmece-i 
sağ'ı'r nahiyesi dahi Haslar kazası nevahi'sinden olmağla 
sefer- i hümayun içün ferman olman zahlre ve tekallf-i 
sairesi beynlerinde ne vechi le tevzi' eyledükleri 
mevküfatdan ma ' !(im olmayup Haslar kadisı ma ' rifetiyle 
şer ' le görilüp i ' lam olmmak üzre telhis ferman olınmağla 
Çekmece-i sağ'ı'r ahalileriyle kasaba-i mezkur ahallleri 
murafa 'a ve tarafeynün senedatlarına nazar olınup 
kadimden seferler vuku ' ında Küçükçekmece menzili i çü n 
tertlb olınan mühimmat-ı seferiyyeden matlub olan 
zehay ir  ve araba tekallfinden mu 'af ve gayr-ı mu ' af 
dahiller olup bu misillü tekallf vuku ' ında Çekmece-i 
saği'r kuı·ası ve Hasköy ve kura-i rah-ı abiyan Haslar 
mahkemesine tab i '  karyel er ahallleri beynlerinde 
kilelerine [göre] tevzi' ve ma 'an viregeldüklerin ve 

Hasköy ahalilerinden hisselerine i sabet iden mikdan 
tahsil olmmak üzre tenblh olduğın Eba Eyyub-i Ensari 
kad!st mevl ana Ebubekir zlde fezailuhu i ' lam itmeğin 
imdi i ' lam mCıcebince amel olmmak üzre hüküm di yü 
ferına.n-ı şerif sadır olmağın şürutı yla emr-i şerif 
yazı lınağa tezkire virildi. 

Fı 1 8  S sene 1 1 5 1  [8 Haziran 1 738] 

K.Kepeci/2897/16212 Bursa 'daki Yeşil İmaret 
vakfına tabi olan ve avarızlarını Tuzla köyü ile 
birlikte Topkapı sarayının su doZapiarı ve Üsküdar 
mem:iline imdad için veren Darıca köylülerinden, 
Gebze menzili için ayrıca imdadiye akçesi taleb 
olunmamasına dair hüküm. 

Gekbuze naibine hüküm ki :  

Darıc a karyesi re ' ayaları Divan-ı hümayunuma arz-ı hal 
idüp karye-i mezbur B urusa'da vakı ' Çelebi Sultan 
Mehmed Han evkafından Yeşil i maret vakfı 
karyelerinden olup üzerlerinde mukayyed hane-i 
avarızların Ü sküdar'a tabi ' Tuzla karyesiyle ma ' an saray
ı cedld-i amire su dolabları mesarifine ve Ü sküdar 
menziline ber veeh-i ocaklık eda idüp bir vechile dahi ü 
ta 'arruz Icab ider hal i yoğiken Gekbuze menzileileri 
ahall--i Gekbuze ile ittifak id üp nizam-ı menzil iç ün ta 'yin 
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olınan mübaşirlere sevk ile Gekbuze menzili içün tekrar 
bunlardan imdactiyye ta ' yin itdürdüp tahslli iç ün cevr ü 
eziyyet itmeleriyle fima ba'd kendülerden menzil 
imdactiyyesi taleb al ınmamak üzre emr-i şerlfüm virilmek 
recasına istid ' a-yı  inayet eyledükleri ecilden Hazine-i 
arnirernde mahfliz olan mevkUfat defterlerine nazar 
olındukda Gekbuze kurasında Darıca karyesinün hln-i 
tahrlr otuz nefer kayd ve tahrlr olınup bu def'a nizam-ı 
cedld mucebince zikr olı nan kasaba ve kura ahallleri 
menzil-i mezbure imdadiyyesinde mu ' af gayrı " mu ' af ve 
evkaf re ' ayaları dahiller olmak üzre iki bin guruş imdad 
eylemeğe cümlesi mecli s- i  şer ' a  gelüp ber muceb-i emr-i 
all Gekbuze naibi Ahmed zlde ilmuhu defter itmeğin 
mucebince mahalline kayd olmdığı ferman-ı all sactır 
olmağın kayd olındığı derkenar al ınmağın i mdi karye-i 

mezbur nizam-ı cedld defterinden ihrac ve Gekbuze'ye 
imdactiyye virmemek üzre telhis olmmak içün ferman-ı 
all sactır olmağla sudure'6 iden ferman-ı allleri mucebince 
zikr olınan Darıca karyesi imdadiyyeden afv ve nizam-ı 
cedld defterinden ihrac olınup fima ba'd Gekbuze 
tarafından i mdadiyye taleb al ınmamak üzre mahall ine 
kayd ve emr-i şerif tahrlri babında ba telhis ferman-ı all 
sactır olmağın şürutıyla emr-i şerif yazı l ınağa tezkire 
virildi. 

Fı l l  Za sene 1 1 5 1  [20 Şubat 1 739] 

K.Kepeci/2925132811 Eyüb kazasına bağlı Hasköy 
kasabası sakinlerinin, vergilerini önceden beri 
Küçükçekmece nahiyesi ve Haslar mahkemesine 
bağlı köyler ve suyolcu köyleri ahaZisi ile birlikte 
ödedikleri tesbit edildiğinden, bundan sonra yine 
birlikte ödemelerine dair hüküm. 

Haslar kadisına ve Çekmece-i sağır naibine hüküm ki : 
Kaza-i mezbure tabi ' Çekmece-i sağır nahiyesi ahallleri 
Divan-ı hümayunuma arz-ı hal idüp öteden berü seferler 
vuku ' ı nda evamir-i şerlfe ile varide olan tekallfi Çekmece 
ve suyolcı kuraları ve Hasköy kasabası ahallleri ile ma 'an 
eda iderler iken şimdi Hasköy ahallleri mu 'af olduk di yü 
hisselerini virmemeleriyle kadimden olageldiği üzre bu 
sene-i mübarekede dahi fermanuru olan sefer tekalifinden 
Icab iden h isselerin tahsil itdüril mek iç ün istid 'a-yı  inayet 
eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde mahfliz olan 
mevkUfat defterlerine nazar olındukda yedi aded mahalle
i Hasköy ile ma 'an kadimden Eyyub kazasında olup bin 
yüz on iki üirlh inde Eyyub kazasından ifraz ve Galata 

1 5  gayr-ı 
16 sudfir 

2 1 5  

K.Kepeci/2897 116212 
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kazasına ilhak ol ındukdan sonra sene-i mezburede yine 
Eyyub kazasına irca'  olınmağla el-yevm kaza-i mezbure 
mülhak oldığı mastur u mukayyed bulınınağın kaza-i 
mezbure mülhak olduklan cihetden avarız vesair 
tekallfleri Eyyub kazası tarafına viri l mek iktizil. idüp 
Çekmece-i sagır nahiyesi dahi Haslar kazası 
nevahisinden olmağla sefer-i hümayunum içün fermanum 
olan zahlre ve tekiiiif-i sairesi beynlerinde ne vechile 
tevzl' eyledükleri mevkufatdan ma '!Cı m olmayup Haslar 
kadi sı zidet fezailuhu ma' rifetiyle şer ' le görilüp i ' lam 
olınma.k üzre telhis ve fermanum olmağla Çekmece-i 
sağ'ir ahallleri ile kasaba-i mezkur ahallleri terafu ' ve 
tarafeynün senedaıianna nazar olınup kadimden seferler 
vuku ' ı nda Küçükçekmece menzil i  içün tertlb olman 
mühimmat-ı seferiyyeden mat!Cıb olan zehayir ve araba 
teklifinden mu 'af ve gayr-i mu 'af dah il ler olup bu misi l lü  
tekallf vuku ' ında Çekmece-i sağ"ir kurası ve Hasköy ve 
kura-i rah-ı abiyan Haslar mahkemesine tabi ' karyeler 
ahallleri beynlerinde kilelerine göre tevzl' ve ma ·an 
viregeldükleri ve Hasköy ahalllerinden hisselerine isabet 
iden ne mikdar ise tahsil olmmak üzre tenblh ol ınduğın 
Eba Eyyub-i Ensarl kadlsı mevlana Ebubekir zlde t 
fezailuhu i ' lam itmeğİn imdi i ' lamı mucebince amel 
olmmak babında ferman-ı allşan sadır olmışdur 
buyurdum ki hükm-i şerlfüm vardukda bu babda sadır 
olan emrüm üzre amel idüp dahi veeh-i meşruh üzre 
mevlana-yı muma i leyhün i ' ! arnı mucebince sefer-i 
hümayunum içün Küçükçekmece menzi l ine tertlb olman 
mühi mmat-ı seferi yyeden mat!Cıb olan zehayir ve araba 
tekallfinden mu ' M  ve gayr-i mu ' af dahi ller o lmağla bu 
mi sil lü sefer-i hümayunum tekallfi Çekmece-i sağ"ir 
kurası ve Hasköy ve kura-i rah-ı abiyan Haslar 
mahkemesine tab i '  karyeler ahallleri beynlerinde 
kilelerine göre tevzl' ve ma 'an viregeldükleri kadimisi 
üzre Hasköy ahalllerinden hisselerine isabet iden 
mikdarın eda itdürdüp kadime muğayir kirnesneyi inad ve 
muhalefet itdürmeyesiz diyü bin yüz ell i  bir senesi 
Saferü ' l-hayrun on sekizinci güni ammizadem 
hüdavendigar-ı sabık merhum ve mağflırun leh Sultan-ı 
Mahmud Han tabe serahu zernanında emr-i şerif viri lüp 
lakin bin yüz yetmiş bir senesi Saferü' l-hayrun on altıncı 
güni devlet-ikbal ve sa' adet-iclal ile taht-ı all baht-ı 
Osman) üzre cü!Cıs-ı hümayun-ı meymenet-makrunum 
vakı ' olmağla ol  emr-i şerifi Der-sa 'adetüme getürüp 
tecdldin reca itmeğin i mdi tecdid olma diyü ferman-ı 
şerif sadır olmağın veeh-i meşruh üzre emr-i şerif 
yazı lmağa işbu tezkire viri ldi .  

Fı 19 Receb sene 1 1 82 [29 Kasım 1768] 
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K.Kepeci/2925/383/3 Süleymaniye camii ve Topka
pı sarayı suyollarındaki hizmetlerine karşılık ola
rak vergilerden muaf olan, ayrıca sefer için his
selerine düşen araba ve zahireyi de veren Haslar 
kazasına tabi suyolcu köyleri ahalisinden fuzuli 
vergi taleb edilmemesine dair hüküm. 

Haslar kadisına ve Çekmece-i saği'r naibine hüküm ki :  
Haslar kazasına tabi ' suyolcı karyeleri ahali si Divan-ı 
hümayGnuma arz-ı hal idüp mefuGmı nda merhu m  Sultan 
Süleyman Han tabe serahGnun cami ' -i şerifine ve saray
ı cedld-i amireye cereyan iden ma-i lezlzün mecari ve 
kanavatınun ta' mlr ve tathlrine me' mGr olmalarından naşl 
hidmetleri mukabelesinde tekallf-i örfiyye ve şakkadan 
mu 'afiyyetleri hatt-ı hümayı1n-ı şevket-makrün i le  
mu 'anven virilen emr-i şerlfde musarrah iken bu sene-i 
mübarekede vuku ' ı  mukarrer olan sefer-i hümayGn-ı 
nusret-makrGn içün Çekmece-i sağ'ir nahiyesinden i hraçı 
ferman o lınan araba ile ta' yinata viri l mek iç ün cem ' ve 
iddihar olmacak zahlreden isabet iden hisselerini tedarük 
ve eda eyledüklerinden sonra nahiye-i mezkGr ahallleri 
il çi mesarifi ve kaldırım ta ' ml ri vesair bahane ile bin beş 
yüz on yedi guruş mutalebe iderler diyü ol babda 
mu 'afiyyetlerine mü ra 'at olmmasını istid 'a-yı  inayet 
eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde mahfGz olan 
mevkUfat defterlerine nazar olı ndukda Haslar kazasına 
tabi ' suyolcı kurası re ' ayasınun hidmetleri mukabelesinde 
avarız-ı dlvaniyye ve tekallf-i saireden mu 'afiyyetlerini 
havl mukaddema hatt-ı hümayGn-ı şevket-makrün ile 
mu 'anven virilen evamir-i şerlfe mGcebince yetmiş yedi 
senesinde dahi emr-i şerif virildiğinden başka 
mu 'afiyyetleri mukaddema yetmiş bir senesinde virilen 
nizam-ı cedlde dahi eğerçi mutabık a ldığı derkenar bu 
makule sefer-i hümayGn vuku ' ında mürettebat-ı sefer 
iç ün mübaya 'ası iktiza iden her ne i se mu 'af ve gayr-i 
mu'af ve havass ve evkaf ber mukteza-yı miriyye bi ' l  
cümle dah i ller olup emr u deftere kesr ü noksan 
gelmernek üzre mahall inde cümle muvacehesinde ta 'dil 
ve tesviye vechi üzre ma' rifet-i şer ' le  olan tevzl' defteri 
mGcebince hisselerine isabet ideni eda eyledüklerinden 
sonra bila ferman ziyade mutalebesiyle renelde 
olınmamaları şürGtından idüği derkenar ve el-haletü 
hazihi evkaf-ı saireye kıyas al ınmayup ancak sefer-i 
hümayGn tekallfinden ber mGceb-i defter-i tevzi' isabet 
iden hisseleri tahsil itdürilmek babında telhis-i arz 
olı ndukda imdi telhlsi mGcebince hükm diyü ferman-ı 
şerif sactır olmağın emr-i şerif yazı lmak içün işbu tezkire 
virildi . 

Fı' ı 6  L sene ı ı 82 [23 Şubat ı 769] 

2 17 
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K.Kepeci/2934150/2 Hünkar iskelesindeki beylik 
değirmene cereyan eden su kanalını muhtelif yer
lerden bozarak suyu kendi bostanına akıtan zirn
minin menedilmesine, değirmene ait mezkur su 
kanalına başkaları tarafından müdahale edilme
mesine dair hüküm. 

Hassa-ii bostancıbaşısı  (boş) dame mecduhilya ve Yoros 
kadisına hüküm k i :  
Beykoz naibi Abdurrahman zide i l muhil rikil.b-ı 
hümay ünuma arz gönderüp Yoros nahiyesine tab i '  Tofler 
bahçesi  hududı dahi l inde vakı ' Elmalık nam mahalle 
varup huzur-ı müsli minde akd-ı meclis-i şer ' oldukda 
hala uncubaşı Osman zide kadruhu mecl is-i mua 'akkad 
ve mezkurda bil.ğçevan taifesinden Yorgi nam zımmi 
muvacehesinde mesffır Yorgi zi mmi ez kadim mahall-i  
mezbur ittisalinde işbu müşahade alındığı üzre Hünkar 
i skelesinde Beğli k  değirmana cereyfm iden su harkını 
mevazı '-ı  müte ' addidesinden tebdil ve taht-ı idresinde 
olan bostanları na i cra ve sa 'y  id üp ol vechile değirman-ı 
mezburun ta ' tiline bii ' is olup zarar bini (zarar-ı beyyini) 
olmağla men ' alınmak matlUbumdur di yü da ' va itdükde 
mesfilr Yorgi zimmi fima ba'd hark-ı mezbura asla ve 
kat ' a  dahi ü ta ' arruz itmeyüp mevazi '-i makbUlesini dahi 
bi ' l-kül liye sedd ve heyet-i asliyyesi üzre değirman-ı 
mezbura icraya ta ' ahhüd eyledüğin muma i leyh Osman 
zide k adruhu dahi razi ve ber veeh-i muhaiTer hark-ı 
mezbura mesfilr Yorgi vesair kimesenler bi gayrı vechin 
müdahale itmernek üzre emr-i şerifüm viril mek recasın 
naib-i mu ma i leyhe arz u i ' lam eyledüği eci lden Hazine-i 
arnirernde mahfilz olan mevkUfat defterlerine nazar 
olındukda bin yüz yedi senesinde vakı ' merhum Osman 
Paşa'nun tahriri mucebince Sultan Selim Han aleyh i ' r
rahmeti ve' l-gufran evkafı kurasında Yoros kazasına tab i '  
Beykoz ve M a l i  v e  İ ncirli v e  Kavakcı k  v e  Anadalı  hisarı 
ve Dereseki ve Kavak hisarı kurası avarızları 
mukabelesinde B eykoz'da miri çayırı b içüp ve taşıyup 
der anbar itmek ve Tokad bağçesin ve yolların ve 
ci  srierin ve miri eşya y ı  ve iskelesin ta ' mir eylemek üzre 
mu ' il.flar olduğı ve değirman-ı mezkure mahsus olan su 
harkında kimesnenün alakası yağiken bila sened ve hilil.f
ı şer ' - i  şerif ta 'arruz i denlerin te ' addileri men ' içün şürutı 
mucebince bin yüz yetmiş yedi senesi Muharreminün 

yiğirrııi beşinci güni emr-i şerif virildüği derkenar 
ol ınmağla imdi i ' !arnı ve derkenarı mucebince hükm di yü 
ferman-ı ali sadır ol mağın veeh-i meşruh üzre emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi . 

Fı 28 Ca 1 1 85 [8 Eylül 177 1 ] 
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K.Kepeci/2936/2311 Haslar kazasına tabi on bir 
tane suyolcu köyü ahalisinin tekliliften muaf tutul
masına dair hüküm. 

[Derkenar] 
Ba telhis ferman-ı ali (kesik) 

Fı 25 Z sene 1 1 87 [9 Mart 1 774] 
Terkin 

Haslar kadisına hüküm ki: 
Haslar kazasına tabi ' on bir aded suyolcı kura re ' aya 
fukarası cennet-rnekkan firdevs-aşiyan merhum ve 
mağfı1run leh Sultan S üleyman Han-ı Gazi tabe serahun 
i stanbul'da vakı ' cami ' -i şeriflerine ve Saray-ı cedid-i 
amireye ve mahal l-i saireye icra eyledükleri ma-i lezizün 
mediri ve kanavatı ta ' mir u tathirlerine me' mGr ve 
hıdroetleri ınukabelesinde hane-i avarız ve tekalif-i 
saireden mu ' af müsellemler olup bir dürlü rencide 
alınmak iktiza itmez iken Çekmece-i sağir kazasına 
varide olan tekalifden kura-i mezkGre re 'ayası 
fukaralarına başka hisse tarh ve tevzi' ve ol  vechile 
rencide itmeden hali olmamalarıyla fukara-i mezbGre 
re 'ayaları ibadull ahun hıdroetlerine me' mGr olduklarına 
binaen selatın-i  maziye hazeratından müte ' addid hutGt-ı 
hümayGn ile cemi' tekalifden mu ' af ve müsellemler ve 
dört beş seneden berü ol havaliye haydGd eşkıyası 
teftişine me' mür olan bostan! hasekilerinün gı1nagı1n 
vakı ' olan te 'addiyatları ve bir tarafdan geşt ü güzar iden 
haydGd eşkıyasınun hasaretleri ve sefer-i hümayGn 
tarafından iyab ü zihab iden tavayif-i askeriyyenün ve 
B ahr-i siyah taraflarına me' mGr olan donanma-yı 
hümayGn levendatınun vakı ' olan gı1nagı1n hasrat ve 
hasaretlerinden tab ü tüvanları kesilüp ve kura-i 
mezkGreden iki adedinün re ' ay ası bundan akdem bi ' l
külliyye perakende vü perişan ve el-yevm hisabı ani ' r
re 'aya ve dokuz adedinün dahi re ' ay a  fukarasınun 
nısfından ziyadesi perakende ve baki"leri dahi perişan 
olmak üzreler iken bu hengamda zikr alınan kura 
re [ 'a]yasına Çekmece kazası tarafından hisse tarh ve 
sekiz adedinden tahsil ve Belgra[d]l ar karyesinün hissesi 
olmak üzre altmış guruş tahsil içün re 'ayasını tazyik ve 
karye-i mezkGre evden ibaret ve bir dürlü edaya 
kudretleri olmadığını ifade ve tezallüm-i hal ve istid 'a-yı 
inayet ve istirca-yı merhamet itmeleriyle Haslar kadisına 
hitaben mu ' afiyyetleriyçün sadır olan hatt-ı hümayGn-ı 
mehabet-makrGn gönderildükde cevabiarında seksen i ki 

senesinden mu 'iif ve gayr-i mu ' afdan tekalif-i seferiyye 
tahsil alınmak içün ferman-ı ali sactır olup Haslar 
sicillatma kayd olınmağla kura-i mezkGreden tekalif taleb 
alınmamak mümkin olmayup eğer tekrar tekalif taleb 
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alınmamak babında ferman-ı all sactır olur ise fimii ba'd 
kendülerinden tekiillf mutiilebe alınmaz diyü cevab-ı 
kat '! virmeleriyle kurii-i mezkGre re ' iiyii fukariilarınun 
mu 'afiyyetleri siiir mu ' afiyyet misil lü olmayup seliitin-i 
miiziye hazeriitından müte ' addid hutGt-ı hümiiyGndan 
gayrı kiiffe-i ibiidul liihun muhrec oldukları ma-i lezlzün 
leyl ü nehiir hıdroetine me' mGrlar olmak sebebiyle 
muhafazaları ve her vechile himayet ü sıyiinetleri 
mertebe-i vücGbda olup i y iizen bi ' l liihi te ' iil ii  küll iyyen 
perişan olmak lazım gelür ise bu şehr-i azim ahalllerin ün 
muhrec oldukları sularınun in kıta'ına bii ' is  olacağı ziihir 
olmağla rahmen l i ' l-fukarii mukaddem ve muahhar sudGr 
iden hu tGt-ı hümiiyGn-ı şevket-makrGn mGceblerince 
gerek bu def'a ve gerek fimii ba'd tekillif talebiyle kurii-i 
mezkGre re ' iiyiisı fukariilarına bir dürlü te 'addl vü rencide 
alınmamak babında emr-i şerlfüm sucturın ı  hala 
Mühimmat nazırı Haşim All Beğ diime mecduhG 
takrlriy le istid 'ii itmeğin Haslar kazasına tabi ' suyolcı 
kuriiiarı ahiilllerinün tekiillfden hutGt-ı hümiiyGn i le 
mu ' iifiyyetlerine dair mG ma ileyhün takrlri tenfiz i telhis i 
arz olındukda i mdi telhlsi ve takrlri mGcebince hüküm 
diyü ferman-ı all sactır olmağın veeh-i meşrGh üzre emr-i 
şerif yazılınağa tezkire viri ldi .  

Fı 3 M sene ı 1 87 [27 Mart ı 773] 

K.Kepeci/3511/7611 Suyollarındaki hizmetleri 
karşılığ�nda kendilerine edna cizye kağıdı verilen 
dört yüz elli suyolcu zimminin haricinde, on adet 
suyolcu köyünde sakin olan diğer zimmilerden 
istihkaklanna göre cizye alınmasına dair hüküm. 

Haslar bidlsına hitiiben hüküm k i :  
Bin yüz yiğirmi b i r  senesine mahsGb olmak üzre İstanbul 
ve tev�tbi 'i c izyediirı el-Hiicc Ahmed zlde mecduhG 
Divan-ı hümiiyGnuma arz-ı hiil sunup aklarnı 
mülhakiHından Haslar niihiyesine tab i '  suyolcı 
karyelerine dört yüz elli ednii evriikı virilügelmeğle su 

nazırı Osman zlde kadruhGya teslim id üp ma 'ada 
karyelerde evriiksuz olan kefere re ' iiyiilarına esnaf-ı 
seliise i 'tibiirıyla evrakları teklif olındukda muhalefet 
idüp cümle ednii taleb idüp ve aldukları ednii kiiğıdını 
dahi ba ' zı a 'Iii ve ev sa ta müstahı kk kefereye virmeleriyle 
mal-ı mlrlye gadr idegedüklerinden dört yüz elli ednii 
evrakdan mii'adiisına esnaf-ı seliise i ' tibiirıyla evrakları 
virilüp muhalefet itdürilmemek babında emr-i şerif recii 
idüp bildürdüği ecilden kaleminden görildükde Haslar 
kazasında viikı ' karye-i Avanis ve Çerme ve Petranos ve 
Cebeci [ve] Küçükköy ve Zekeriyyii ve B urgos ve Orta 
B elgracl ve Kemerli B elgrad ve B iiğçe B elgrad nam on 
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pare karye suyolcı karyesi zimmllerine hıdmetleri 
mukabelesinde dört yüz elli aded edna evrakı su nazırı 
ma' rifetiyle tevzl' olınup zikr olınan karyelerde sakin 
suyolcı neferatından gayrı evraksuz bulınan kefereye 
istihkaklarına göre evraklan v irilmek üzre emr-i şerif 
virilegeldüği derkenar ve bu şürut üzre ma'rifet-i şer ' le 
yoklanup suyolcı re 'ayasından olup dört yüz elli neferden 
ma 'ada kağıdsuz bulınan ehl-i zimmet tayifesine 
istihkaklarına göre veeh-i şer'! üzre ma' rifet-i şer ' le 
evrakları virilüp ve cizyeleri malı canib-i mlrl içün cem' 
u tahsil olmmak içün emr-i şerif tahrlri babında telhis 
olınup arz olındukda telhis mucebince emr-i şerif 
yazılmak içün işbu tezkire viri lidi . 

Fı 23 Z sene 1 120 [5 Mart 1 709] 

K.Kepeci/3512130812 İstanbul ve tabii cizye kale
mine bağlı yerlerde sakin olan ve cizyelerini 
suyolcuyuz vb. diyerek hile ile düşük ödemek 
isteyen zimmilerden tahammüllerine göre cizye 
alınmasına, bu hususta muhalefet edenlerin dava
sının kenar mahkemelerde görülmeyip defterdarın 
huzuruna hava/e edilmesine dair hüküm. 

İstanbul ve Galata ve Haslar nam-ı diğer Eyyub ve 
Kocaili ve Üsküdar kadllarına: 
Bin yüz otuz altı senesine mahsub olmak üzre İ stanbul ve 
tevabi ' i  c izyedarı Hasan zi'de mecduhu Divan-ı 
hümay unuma arz-ı hal idüp İ stanbul ve tevabi ' inde sakin 
ehl-i zimmet kefere ve Yehud taifesi nün ekseri mün 'am 
bazergan ve tüccar ve dülger kalfaları ve sıvacı ve 
hammarncı ve kuyumcı ve kürkci ve kalpakcı ve suyolcı 
ve karhaneci ta 'bir olınur dülger makulesinden olup tacir 
libaslar ile mültebis olmamalarıyla ekserl a ' la  cizyesine 
müstahıkk iken evsat ve evsata müstahıkk iken edna 
cizyesi virmeğe tesaddi itmeleriyle ol makulelerün 
rakabesi üzerine madrube olan cizyeleri alındukdan sonra 
şer'an eşedd-i ikab i le  Icab iden cezaları tertib olmmak 
üzre yedime virilen berat-ı allşanda musarrah iken taife-i 
mesfUre mütenebbih o lmayup sene-i sabıkda aldukları 
cizye kağıdiarın ihtifa ve bir tarik i le  ahar yirlerden cizye 
evrakı tedarük itmeleriyle ahz olındukları vaktde çarşu ve 
bazarda gavgaya tesaddi ve ba ' zılar dahi şirrete salik ve 
kenar mahkemelerine çek üp ta ' ciz ile a ' la evrakı bulınan 
sürilüp mu ' ayeşesine ve mal-ı mirlnün kesr ü noksanına 
ba'is olmalarıyla fima ba'd her kimün da 'vası zuhur ider 
ise kenar mahkemelerine vardukda haki mü ' l-vakt olanlar 
defterdar-ı dame ulüvvuhuya havale ve muvacehe-i 
müşarun ileyhde görilüp da ' valarına faysal virilmek üzre 
emr-i şeri'füm recasına istid ' a-yı inayet eylemeğİn 
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Hazine-i arnirernde mahfGz olan harac muhasebesi 
defterlerine nazar olındukda ehl-i zimmetün ve emred-i 
mürahık hükmine dahi l  olup şer' an cizyeye müstahıkk 

olan gulamlarınun bir ferdi haric ve kağıdsuz kalmamak 
şartıyla veeh-i şer'l üzre tahammül ve istihkaklarına göre 
evrakları viri lmek üzre berat-ı allşanum şürGtıyla 
mukayyed iken İstanbul'da tüccar ve sıvacı ve hammarncı 
ve karh aneci ve dülger kalfaları olanlar ve ba 'zı ehl-i 
sanay i '  üstadları ekserl a 'la evrakına müstahıkk iken 
istihkakları na göre a ' la evrakların olmayup ev sat kağıdı 
al uruz di yü niza' ve ba 'zı tüvana rençberler evsata 
müstahıkk iken hile ile edna evrakı alup mal-ı ıniriye 
gadr itmeleriyle ol makulelerün yedierinde olan evrakına 
i 'tibar alınmayup veeh-i şer'! üzre tahammül ve 
istihkakları ne vechile ise evrakları tebdll ve cizye-i 
şer ' iyye leri berat-ı allşan şürGtı mGcebince cibayet 
itdürilüp bir ferde te 'allül ve muhalefet itdürilmemek 
iç ün bin yüz otuz dört senesi Şa 'ban-ı şerlfinün onuncı 
güninde bin yüz otuz beş senesiyçün emr-i şerlfüm 
virildüği derkenar olınup i ' lam olındukda ehl-i zi mmet 
kefere cizyeleriyçün bu makule iddi ' aya tesaddi 
eyledüklerinde bila ferman etrafında olan mahkemelerde 
da ' vaları istima' alınmayup veeh-i şer '! üzre mukayyed 
olan şü rGta tatbik olınarak defterdar-ı dame ulüvvuhG 
muvacehelerinde da 'valarına faysal viri lmek üzre emr-i 
şerif tahrlri babında telhis olınup arz olındukda telhis 
mGcebince ferman-ı all sadır olmağın veeh-i meşrGh üzre 
emr-i şerif yazıl mak içün işbu tezkire viri ldi . 

Fı 5 Receb sene 1 1 35 [ l l Nisan 1 723] 

K.Kepeci/351412411 İstanbul ve tabii cizye kalemine 
bağlı yerlerde sakin olan ve cizyelerini suyolcuyuz 
diyerek hile ile düşük ödemek isteyen zimmilerden 
tahammüllerine göre cizye alınmasına, bu hususta 
muhalefet edenlerin davasının kenar 
mahkemelerde görülmeyip defterdarın huzuruna 
hava/e edilmesine dair hüküm. 

İ stanbul ve Galata ve Haslar kadllarına ve Kocail i  
sancağında vakı ' kazalarun kadiiarı na hüküm ki :  
İstanbu l ve tevabi ' inde sakin ehl-i zimmet kefere ve 
yehGdl taifesinün ekseri mü n '  am bazergan ve neccar ve 
dülger kalfaları ve sıvacı ve hammarncı ve kuyumcı ve 

kürkci ve kalpakcı ve suyolcı ve karhaneci ta 'bir o lı nur 
dülger makulesinden olup fahir libaslar ile mülebbes 
olmalarıyla ekseri a 'la cizyesine müstahıkk iken evsat ve 
evsata müstahıkk iken edna cizyesin virmeğe tesaddi ile 
canib-i ıniriye gadr ve mukayese(?) i ' tibar olandan a ' la  
ve evsat evraklannun noksan süri lmesine ba ' is  [ü]  bM! 
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olmalarıyla ol makulelerün rakabesi üzerine madrube 
olan cizyeleri alındukdan sonra şer 'an eşedd-i ikab ile 
Icab iden cezaları tertib olmmak berat-ı alişan şürutında 
musarrah iken taife-i mezbur mütenebbih olmayup sene-i 
sabıkda aldığı cizye kağıdiarın ihfft ve bir tarikle ahar 
yirden cizye evrakı tedarük idüp ahz olınduklarında çarşu 
ve bazarda gavgaya tesaddi ve ba 'zıları dahi şirrete sü!Qk 
ve kenar mahkemelerine çeküp ta 'clz itmeleriyle fima 
ba 'd her kim ün da ' vası zuhur ider ise kenar 
mahkemelerine varduklarında hakimü' l-vakt olanlar bi ' l
fi ' 1 başdefterdar dame ulüvvuhuya havale ve müşarun 
ileyhün muvikehesinde göri lüp şün1t-ı berat tatbik 
o lınarak şer 'le da 'valarına faysal virilmek iç ün hala 
İ stanbul cizyedarı Hasan zide mecduhQ emr-i şerifüm 
recasına arz-ı hal itmeğİn Hazine-i arnirernde mahfQz 
olan harac muhasebesi defterlerine nazar olındukda ehl-i 
zimmetün ve emred- i  mürahık bükmine dahil  olup şer'an 
cizyeye müstahıkk olan gulamlarınun bir ferdi hftric ve 
kftğıdsız kalmamak şartıyla veeh-i şer'! üzre istihkak ve 
tahammüllerine göre evrakları viri l mek berat-ı alişan 
şürutında musarrah iken İ stanbul 'da neccar ve s ıvacı ve 
hamma[m]cı ve karhaneci ve dülger kalfaları olanlar ve 
ba 'zı ebi-i sanay i '  üstadları ekseri a ' !aya müstahıkk iken 
istihkaklarına göre a 'la evrakı almayup evsat kağıd alurı z 
di yü niza' ve ba 'zı  tüvana rençberler ev s ata müstahıkk 
iken hile ile edna kağıdı alup mal-ı ıniriye gadr 
itmeleriyle ol makulelerün yedierinde olan evraklarına 
i 'tibar alınmayup veeh-i şer '! üzre tahammül ve 
istihkakları ne vechile ise evrakları tebdil ve cizyeleri 
malı berat-ı ali'şanum şürutı mucebince cibayet itdürilüp 
bir ferde te ' allül ve muhalefet itdürilmemek ve ehl-i 
zimmet kefere cizyeleri içün bu makule iddi 'aya tesaddi 
eyledüklerinde bila ferman etrftfda olan mahkemelerde 
da 'vaları İstima ' alınmayup veeh-i şer'! üzre mukayyed 
olan şürut tatbik olın arak bi ' l-fi ' l başdefterdamın dame 
ulüvvuhQ muvacehesinde da 'valarına faysal virilmek içün 
bundan akdem bin y üz kırk üç senesiyçün veeh-i meşruh 
üzre emr-i şerifüm viri ldüği Hazine-i Hazine-i" amirem 
defterlerinde mukayyed olup yüz kırk dört senesiyçün 
tecdi'd olmması ferman-ı alişanum sactır olmağın veeh- i  
meşruh üzre sene-i mezbure i çü n  dahi emr-i şerif 
yazılmak içün işbu tezkire viri ldi .  

Fi 19 C sene 1 143 [30 Aralık 1 730] 

K.Kepeci/3514110712 Suyolcu olarak hizmet eden 
ve karşılığında ednii cizye kağıdı alan Burgaz 
köyünde sakin zimmiden gelip gittiği yerlerde 

1 7  "Hazine-i" mükerrerdir. 
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tekrar cizye istenmemesine dair hüküm. 

İstanbul ve (boş) ve (boş) kadllarına hüküm ki : 
İ stanbul'a ciirl suyollarınun suyolcılarından B urgos nam 
karye re ' ayalarından Tarandafil veled-i Gavril nam 
zimml Divan-ı hümayunuma arz-ı hal sunup beher sene 

üzerine ediisı lazım gelen hıdmeti mukabelesinde edna 
evrakı virilüp ahardan bir vechile dahi olmmak icab 
itmez iken ibadul laha koyun getürmek içün taşraya gider 
iken yol üzerinde olan cizyedarlar eelb-i mal sevdasıyla 
yedinde olan atik emr-i hümayı1na rağbet i tmeyüp 
rencideden hall olmamağla yedinde emr-i hümayun 
mı1cebince müceddeden emr-i şerlfüm reca idüp 
bildirdüği ecilden Hazine-i arnirernde mahfı1z olan harac 
muhasebesi defterlerine nazar olındukda Haslar 
kazasında Kemerler nam mahallden İstanbul'a cari olan 
su yollannun ta ' ınir ü tathirine ta ' yin o l ınan on pare 
karyede dört yüz elli  neferine hıdmetleri mukabelesinde 
su nazırı ma 'rifetiyle tevzl' olmmak üzre İ stanbul 
cizyedanndan birer ed na evriikı viri lüp a 'la ve ev sat 
teklifi ile renelde alınmamak ve mesfı1r Tarandafil veled
i Gavril nam zimmi dahi suyolcı aldığı tahrlr ve cedld 
defterinde mukayyed bulındığı derkenar olınup i ' lam 
olındukda imdi derkenarı mucebince hükm ferman-ı all 
sadır olmağın veeh-i meşruh üzre emr-i şerif yazılmak 
içün işbu tezkire virildi . 

Fi 1 2  Ra sene 1 144 [ 1 4  Eylül 1 73 1 ]  

K.Kepeci/3518132411 Suyolcu zimmilere su nazırı 
marifetiyle dört yüz elli ednfi cizye kağıdı verilmesi 
nizamma aykırı olarak, su nazırı tarafından alınan 
sekiz yüz evrakın İstanbul 'daki zengin zimmilere 
dağıtıldığı ve on adet suyolcu köyünde çok sayıda 
kişinin evraksız kaldığından şikayetçi olunmakla, 
kağıdsız olan zimmilerden istihkaklarına göre cizye 
alınmasına dair hüküm. 

Haslar kadisına hitaben hüküm ki 
B i n  yüz seksen sekiz senesine mahsuben İ stanbul ve 
tevabi ' i  cizye ci bayetine me' mı1r Dergah-ı ali 
kapucıbaşılarından Uzun Mehmed dame mecduhunun 
Dlva n-ı hümayı1numa ref' ve takdim eylediği arz-ı hali 
mefhumında ehl-i zimmet re 'ayiidan suyolcı re ' ayasına 
beher sene su nazırı yediyle tevzl' alınmak şartıyla birer 
mikdar edna kağıdı virilügelmeğle yedinde olan ferman-ı 
all taleb olmmaksızın niza' olmamak iç ün sabıkı 
böyledür diyü cevabına binaen nazır-ı ınılma ileyhe 
y alnız sekiz yüz aded edna evrakı virilüp lakin 
irtikabından naşl yine kendüye ticaret da 'i yesiyle ahz 



İ STANBUL SU KÜLLİY ATI 

eylediği edna kağıdiarın suyolcı re ' ayasındandur diyü 
derun-ı İstanbul'da kürkci ve çukacı ve bazergan 
makulesi re 'ayaya tevzi' ve el-yevm asi suyolcı 
kuralarında bin neferden mütecaviz bila evrak re' ay a  
kalmağla ber muceb-i evamir-i aliyye kağıdsız re ' ayanun 
tefahhusiyçün suyolcı karyelerine il.dem irsal olındukda 
nazır-ı muma ileyhün tenbihi ile re 'aya-yı merktim adem
i i ta 'at ve nazır-ı m uma ileyhi dahi ihtifil. eyledi ği nden ber 
muceb-i şürut bila evrak re ' ayanun cizyeleri cibayeti 
kabil olmayup beytü' l-mal-ı müslimine gadr olmağla 
suyolcı kuralarında mevcud bulınan suyolcı re 'ayasına su 
nazıı·ı ma' rifetiy le evrakları viri lmesi mu 'tad ve 
mu 'ayyen olan re ' ayadan ma' ada ziyade bulınan işbu bil a  
evrak olan re ' ayanun istihkaklarına göre cizye evrakı 
virilmek içün emr-i şerifüm sucturını cizyedar-ı muma 
ileyh istid'a eylediği ecilden Hazine-i arnirernde mahfUz 
olan harilc muhasebesi defterlerine nazar olı ndukda sene
i mezbureye mahsuben İ stanbul ve tevabi ' i  cizyesi 
cibayeti muma ileyhün uhdesinde aldığı ve İ stanbul 
aklamma tab i '  Haslar kazasından İstanbul'a cari olan 
suyol larına ta' yln alınan on pare karyede sakin dört yüz 
elli nefer re ' ayanun hizmetleri mukabelesinde su nazırı 
ma 'rifetiyle cizyeleri edna i 'tibarıyla cibayet olınup 
ma'adası esnaf-ı seliise üzre ihtihkaklarına göre evrakları 
virilmek üzre şürut-ı nizarnları mukayyed aldığı ve 
Haslar kazasında vakı ' on aded karyelerde sakin ve 
mütemekkin olan suyolcı re'ayasından hizmetinde 
olanlarına su nazıriarı edna evrakı virmeyüp hi maye i le 
zahirü ' l-gına olup Ermeni ve Rum taifesinün kuyumcı ve 
bakkal ve kürkci vesair ehl-i  sanay i '  kefereye suyolcı 
evrakı virilüp mal-ı miriye gadr itmeğle evvel asliarı 
gereği gibi takayyüd ve tefahhus olınup suyailan 
hizmetinde olup on aded karyede sakin olan re 'ayası 
ale' l-esami tahrlr ve defter olınup kirnesneye himaye ile 
mal-ı ıniriye gadr itdürilmemek üzre bin y üz yetmiş dört 
senesi Cemazi ye' 1-ahir'ün üçünci gün i emr-i şerif 
virildiği derkenar olındukda imdi derkenarı ve şürutı 
mucebince emr-i şerif tahrlri babında ferman-ı şerif sactır 
olmağın veeh-i meşruh üzre emr-i şerif yazılmak içün 
işbu tezkire virildi . 

Fı 23 B sene 1 1 88 [29 Eylül 1 774] 

K.Kepeci/3518/49811 Suyolcu zimmilere su nazırı 
marifetiyle dört yüz elli ednii cizye kağıdı verilmesi 
nizamına aykırı olarak, su nazırı tarafından alınan 
sekiz yüz evrakın İstanbul 'daki zengin zimmilere 
dağıtıldığı ve on adet suyolcu köyünde çok sayıda 
kişinin evraksız kaldığından şikayetçi olunmakla, 
kağıdsız olan zimmilerden istihkak/arına göre cizye 
alınmasına dair hüküm. 
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Haslar kadisına hüküm ki : 
B i n  yüz doksan senesine mahsuben İstanbul ve tevabi ' i  
cizye ci bayetine m e '  m ü r  Mustafa zlde mecduhü Divan-ı 
hümayilnuma arz-ı hal idüp ehl-i  zimmet re ' ayadan 
suyolcı re 'ayasına beher sene su nazırı yediyle tevzl' 
ol mmak şartıyla birer mikdar edna kağıdı virilügelmeğle 
yedinde olan ferman-ı all taleb olmmaksızın niza' ol ma
mak içün sabıkı  böyledür diyü cevabına binaen nazır-ı 
müma i leyh yalnız sekiz yüz edna evrakı v irilüp lakin 
irtikabından naşl yine kendüye ticaret da ' i yesiyle ahz 
eylediğ;i edna kağıdlarun suyolcı re ' ayasındandur diyü 
derün-ı İstanbul'da kürkci ve çukacı ve bazergan makule
si  re 'ayaya tevzl ' ve el-yevm asıl suyolcı kuralarından 
bin neferden mütecaviz bila evrak re ' aya kalmağla ber 
müceb -i  evamir-i aliyye kağıdsız re 'ayanun tefahhusiy
çün suyolcı re 'ayalarına adem irsal olındukda nazıı--ı 
müma ileyhün tenblhi ile re ' ay a-yı  merkuru adem-i ita'at 
ve nazır-ı müma ileyh dahi i htifa eylediğİnden ber 
müceb - i  şürüt bila evrak re 'ayanun ci zyeleri cibayeti ka
bil olmayup beytü ' l -mal-ı müslimlne gadr olmağla suyol
cı kuralarında mevcüd bulınan suyolcı re 'ayasına su nazı
rı ma'rifetiyle evrakları v iri l mesi mu ' tad olan re 'ayadan 
ma ' adii ziyade bulınan bila evrak re 'ayanun istihkakla
rina göre cizye evrakı virilmek içün emr-i şerifüm sudün
nı  cizyedar-ı mü ma i leyh istid 'a  eyledi ği ec i lden Hazine-i 
arnirernde mahfüz olan harac muhasebesi defterlerine 
nazar olındukda sene-i mezbureye mahsuben İstanbul ve 
tevabi ' i  cizyesi cibayeti muma i leyhün uhdesinde oldığı 
ve İ stanbul aklamma tabi ' Haslar kazasından İstanbul'a 
cari olan su yollarına ta 'yi n o l ınan on pare karyede sakin 
dört yüz ell i  nefer re 'ay anun hizmetleri mukabelesinde su 
nazırı ma 'rifetiyle ci zyeleri edna i ' tibarıyla cibayet olı
nup ve ma 'adası esnaf-ı selase üzre istihkakları na göre 
evrakları viri lmek üzre şürüt-ı nizarnl arı üzre mukayyed 
oldığı ve Haslar kazası nda vakı ' on aded karyelerde sakin 
ve miitemekkin olan suyolcı re 'ayasından hizmetinde 
olanlarına su nazıriarı edna evrakı virmeyüp h imaye ile 
zahirü' l-gına olup Ermeni ve Rum taifesinün kuyumcı ve 
bakkal ve kürkci vesair ehl-i sanayi ' kefereye suyolcı 

evrakı virüp mal-ı miriye gadr itmeğle evvel ası l ları 
gereği gibi takayyüd ve tefahhus olınup suyoll arı n h izme
tinde olup on aded karyede sakin olan re ' ayası ale ' l
esami defter olınup kirnesneye himaye i le mal-ı mlrlye 
gadr itdürilmemek üzre bin yüz seksen sekiz senesi 
Receb-i şerlfinün üçünci güni enu--i şerlfüm viri ldiği 
derkenar olındukda i mdi derkenarı ve şürutı mücebince 
emr-i şerif yazıl a  diyü ferman-ı şerif sadır olmağın veeh-i 
meşruh üzre emr-i şerif yazılmak içün işbu tezkire v irildi .  

Fi 23 Recep sene ı ı 90 [7 Eylül 1 776] 
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K.Kepeci/352211 7111 Su nazırı tarafından on köyde 
sakin dört yüz elli adet suyolcu zimmiye dağltılmak 
bahanesiyle iki misli ednfı cizye evrakı alındığın
dan ve bunların İstanbul 'daki zengin kişilere 
verildiğinden şikayetçi olunmakla, bundan sonra 
su naz1rımn kendi insiyatifiyle köylülerin eline 
suyolculuk belgesi vermemesine, gereğinden fazla 
cizye evrakı almamasına ve dört yüz elli 
suyolcunun haricindeki zimmilerden istihkaklarına 
göre cizye tahsil edilmesine dair hüküm. 

Haslar kadısına hüküm ki : 
Dergah-ı mu ' al lam kapucubaşılarından Mehmed Em!n 
dame mecduhGnun Divan-ı hümayGnuma takd!m eylediği 
arz-ı hali mefhGmında bin yüz doksan altı senesine 
mahsuben cibayeti uhdesinde olan İstanbul kalemi 
cizyesi muhallefatı ndan Haslar kazasında vakı ' İ stanbul'a 
car! olan su yollarına ta ' y!n o l ınan on aded kurada sakin 
dört yüz elli nefer re ' ayaya zabitleri olan sunazırları 
ma' rifetleriyle birer edna cizye evrakı virilügelüp 
ma' dasınun tahammül ve istihkaklan na göre ale' r-ruGs 
cizyeleri tevz!' ve tahs!l olmak meşrGt iken birkaç 
seneden berü su nazıriarı tama'- ı  harnma tabe ' iyyet ve 
mikdar-ı mezkGre adem-i kana ' at birle dokuz yüzden 
mütecaviz edna evrakı mubay a ' a  eyledükden sonra kura-i 
mezkGrda olan binden mütecaviz re ' ayaya hi laf-ı şürGt 
sizler suyolcı re ' ayalarısız diyü kendü tarafından birer 
tezkire i 'ta ve mesfılrlar içün ahz eyledi ği edna evrakı 
İstanbul'da muk'im kuyumcı ve bakkal vesair ehl-i 
sanayi ' den a 'laya müstehıkk olan re ' ay aya beşer guruşa 
fürGht eylediğİnden a ' zam-ı varidat-ı şer'iyyeden olan 
kalem-i mezbGr gibi ces!m haz!nenün kesr ü noksanına 
ba 'is ve şürGt-ı kad!mesinün tebdll ve tağy!rine bad! bir 
kefiyyet olmağla ba ' dezin hilaf-ı şürGt su nazırı 
tarafından memhGr tezkire tezkire '8  virilmeyüp kad!mden 
virilügelen dört yüz elli aded edna evrakı re'aya-yı 
mesfılra tevz!' ve kusur mevcGd olan re ' ay anun 
tahammül ve istihkaklarına göre şürGt-ı kad!mesi üzre 
ale' r-ruGs evrakları tevzl' ve mal-ı cizyeleri cibayet ve 
tahsil itdürilmek üzre emr-i şerlfüm sucturını ınılma 
ileyhe istid 'a ve Hazine-i amirem defterleri tetebbu ' 
olındukda İ stanbul aklaını na tabi ' Haslar kazasından 
İ stanbul'a car! olan su yollarına ta ' yin ol ınan on pare 
karyede sakin dört yüz elli  nefer re ' ayanun hidmetleri 
mukabili su nazırı ma ' rifetiyle cizyeleri edna i 'tibarıyla 
cibayet olınup ma ' dası esnaf-ı selase üzre istihkaklarına 
göre evrakları viri lmek şürGt-ı nizamlarından idüği ve 
husus-ı mezbGr zımnında mukaddem şürGt-ı mezkGr üzre 

18 "tezkire" mükerrer 
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yetmiş iki senesinde viri len emr-i şerifüm kaydı cizye 
muhasebesinden derkenar al ı nmağın derkenarı ve 
istid 'a�.ı mucebince emr-i şerifüm tahriri babında telhis 
olındukda telhisi mucebi nce i stid 'ası üzre emri tahrir 
olmmak fermanuru olmağın işbu emr-i allşanuru ısdar ve 
(boş) ile irsal alınmışdur imdi vusul inde sen ki kadi-i 
muma i leyhsin mal-ı  cizye nassen ve ictihaden icab iden 
varidat-ı şer' iyyeden ve beytü ' l-mal-ı müsli min olup 
c ibayeı: ve tahsil i hususında herkes cizyedara i 'an et 
vacibe·-i uhde-i diyanet olmağla balada zikr olmdığı üzre 
İstanbul'a cari olan suyollarına ta' yin olınan on pare 
karyede sakin dört yüz ell i  nefer re 'ayanun hidmetleri 
mukabelesinde su nazırı ma ' rifeti yle cizyeleri ed na 
i ' tibarıyla cibayet olı nup ma 'dasınun esnafı selase üzre 
istihkaklarına göre evrakları cizyedarı tarafından virilmek 
üzre şürut-ı ni zamlarından ol mağla muğayir-i şürut 
İ stanbul re ' ayasından zahiru ' l -gına Ermeni ve Rum 
raifesinden kuyumcı ve bakkal ve kürkci vesair ehl-i ehl
i '9 san�ly i '  keferesinün on aded karyede yaz evleri vardur 
diyü o l makule re 'ayaya suyolcu kağıdı virilmeyüp ancak 
suyolları hidmetinde olan dört yüz el l i  nefer re 'ayaya su 

nazırı ma 'rifetiyle birer edna kağıdı virilüp ma 'dasınun 
tahammül ve istihkaklarına göre cizyedarı tarafından 
evrakları viri l üp kalem-i mezbur gibi cesim cizyenün 
ihtilaline ve şürut-ı kadimesinün tebdil ve tağyirinden 
hazer ve mücfınebet eylemek babında ferman-ı alişanuru 
sadır olmışdur. 

Fl 1 3  Za sene 1 1 95 [3 1 Ekim 178 1 ]  

MAD/99381511 Ücretini Harcı Hassai İstanbul'dan 
almak üzere rahı abilik hizmetine mutasarrıf olan 
şahsın vefatıyla hizmetinin başka birisine verilme
sine dair. 

Ni şan-·ı hümayun yazıla ki : 
Harc-ı hassa- i İstanbul malından almak üzre yevml on 
akçe uiQfeye mutassarrıf olan Usta Mustafa rah-ı abi fevt 

olup yi ri hall ve hızmet-i lazımesi mu 'atta! kalmağla rah-ı 
abi ocağında perverde-i erbab-ı i stihkakdan Halil Halife 
her vechile mahall  ü müstahıkk o lmağla harc-ı hassadan 
almak üzre yevmi on akçe ile rah-ı abiliği merkuma tev
clh ve inayet buyurı l mak redsına hassa su nazırı el-Hacc 
Osman zide kadruh u  arz itmeğle mucebince tevclh olm
mak babında bin yüz kırk sekiz senesi Muharrem'inün 
beşinci güni tarihiyle müverrah virilen ruus-ı hümayun 
mucebince berat-ı şerif yazılmak içün tezkire verildi .  

Fl 7  M sene 1 148 [30 Mayıs 1 735]  

' 9  "ehl-i "  mükerrer 
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MAD/9938/37114 Ücretini Harcı Hassai İstanbul 
malından almak üzere rahı abilik hizmetine muta
sarrıf olan şahsın su nazırı olmasıyla boşalan hiz
metinin başka bir şahsa verildiği hususunda berat 
üzerine tezkere. 

Nişan-ı hümayün yazı la ki :  
Harc-ı hassa-i İstanbul malından almak üzre yevmi 
yiğirmi akçe ulüfe i le Rah-ı aban(?) cema'atınun 
kethudası olan Halil Kethuda mukteza-yı tarikieri 
olan Hassa su nazırı olup kethudalık-ı mezbür hali 
kalmağla ocağ-ı mezbürede hızıneti sebkat iden 
erbab-ı istihkakdan Halife el-Hacc Hüseyin'e 
mukteza-yı tarikieri üzre kethudalık-ı mezküre 
ulfife-i mersüme ismiyle tevclh ve yedine berat-ı 
şerif-i alişan ihsan buyurı lmak babında inayet red
sına h§.ssa su nazırı mezkür Halll zide kadruhü arz 
itmeğle mücebince tevcih olmmak babında bin yüz 
kırk sekiz senesi Zi ' l -ka'de'sinün yiğirmi dokuzuncı 
güni tarihi ile müverrah virilen ruüs-ı hümayün 
mücebince beriit-ı şerif yazılınağa tezkire virildi. 

Fi 3 Za sene ı ı48 [ ı 6  Mart ı 736] 

MAD/10007161413 Saray, haremi hümayun, hassa 
bahçe vesair bunun gibi yerlerin su yollarının 
tamiri için gerekli kurşun boruların şehremini 
anbarında saray suyolcuları tarafından kesilip 
gerekli yerlere döşenmesine, diğer su yolcuların 
buna müdahale etmemelerine dair hüküm üzerine 
tezkere. 

İstanbul kadisına Hassa mi ' marbaşısına ve su nazırı
na hüküm ki : 
Bin yüz seksen yedi senesi Zi ' l-ka'ade'sinün seki
zinci güni taht-ı ali baht-ı Osmani üzre cülüs-ı 
hümayün-ı meymenet-makrünum vakı ' olup umü
men tecdid-i ahkam olmmak fermanum olmağın 
binaen ala zalik Saray-ı cedid-i arnirernde harem-i 
hümayün-ı ismet-makrünum ve bağçe-i hassa ve 
mahall-i sairede vakı ' soyollarınun ta 'mir ve 
termimleri iktiza itdürildükde karşı lazım gelen 
kurşun boruları öteden berü şehremini anbarında 
beğlik hügenci(?) ve suyolcı taifeleri kat ' ve lede ' l
ihtiyac lazım gelen mahallere ferş ve hark olınu 
gelüp taşradan Saray-ı amirerne borı gelmez iken 
şimdi taşra suyolcıları sarayda borı kesdirmez diyü 
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muğayir-i kadim reneldeden hali olmamalarıyla 
Şehremini anbarında beher yevm miri soyolcu
larından iki neferi yanlannda borularıyla mevcCıd 
bul ın up su yol ları boru aldukda derakeb ta 'mir ve 
termim ide gelmiş iken haric suyolcularınun bir 
vechi le borılan iktiza itmerneğin Saray-ı amirem 
içün iktiza iden kurşun boruları sabıkı mCıcebince 
saray suyolcıları kesüp taşra suyolcılarına muhalefet 
i tdürilmemek içün istid 'a-yı inayet itmeğin Hazine-i 
arnirernde mahfüz Başmuhasebe defterlerine nazar 
olındıukda Arnavud raifesinden Edirnekapusı 
suyolcu ve bükici(?) zirnınller kadimden Saray-ı 
arnirernde ve yalılarda vesair mahallerde vakı ' 
soyolları hizmetinde olup yedierinde fetva-yı şerife 
dahi olmağla müslim suyolcıları merktim ArnavCıd
ları döşetmekden ve işlernekden men ' itdürmemeleri 
içün mukaddem emr-i şerif virilüp ve mesfürlarun 
işledükleri su yollarınun ulCıfeli ta 'yin suyolcısı 
olanlar ta 'arruz itmeyüp ve ulCıfeli ta 'yin su yolcısı 
olmayan soyollarında işleyüp İstanbul ve yalı larda 
olan soyollarınun gerek kurşun borularınun kezalik 
döşenmesini mesfCırları işleyüp müslim suyolcıları bi 
gayrı hakkın bi la sened dahi ü ta 'arruz eylemeyüp ve 
mezbCır ArnavCıdlar kendüleri kurşun borı yapmayup 
kurşun borılan ve künki ashabından alup bir iki kalb 
işleri zuhCır itdükce şurCıt-ı merktim üzre ArnavCıdlar 
müslim suyolcılarınun dahl ü ta' arruzları men ' u 
def' olmmak üzre müceddeden Başmuhasebe'ye 
kayd ve kırk senesinde emr-i şerif sadır ve kırk altı 
senesinde tecdid ve bu def'a dahi müceddeden emr-i 
şerif viri ldiği derkenar olındukda derkenarı mCıce
bince emr-i şerif tahtiri telhis olındukda telhis 
mCıcebince hüküm diyü ferman-ı alişan sadır 
olmağın mCıcebince bin yüz yetmiş bir senesi Sa
fer'irıün on altıncı güni hüdavendigar-ı sabık birader
i valid-i güherüm merktim ve mağfCırun leh Sultan 
Mus tafa Han tabe serahu zernanında viri len emr-i 
şerifi Der-sa 'adetüme getürüp tecdidin reca itmeğin 
tecdlid ola diyü ferman buyurı l ınağın veeh-i meşrCıh 
üzre işbu tezkire virildi . 

Fı 12 Za 1 1 88 [ 1 4  Ocak 1 775] 

MAD/10012151/3 Saray, haremi hümayun, hassa 
bahçe vesair bunun gibi yerlerin su yollarının 
tamiri için gerekli kurşun boruların şehremini 
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anbarında beylik öğüncü ve suyolcuları tarafından 
kesilip gerekli yere döşenmesine, diğer su yolcula
rın buna müdahale etmemelerine dair hüküm 
üzerine tezkere. 

İstanbul kadisına ve hassa mi ' marbaşısına ve su 
nazırına hüküm ki :  
Öğünci ve suyolcı esnafı Divan-ı hümayı1numa arz-ı 
hal idüp Saray-ı cedid-i arnirernde harem-i 
hümayı1n-ı ismet-makrı1num ve bağçe-i hassa ve 
mahall-i sairede va kı ' su yollarınun ta 'm ir ve 
termimleri iktiza itdükde lazım gelen kurşun boruları 
öteden berü şehremini anbarında beylik öğünci ve 
suyolcı taifeleri kat ' ve lede ' l- ihtiyaç lazım gelen 
yalılarda vesair mahallerde ferş ve sarf olına gelen 
boruları kesb ve soyollarınun gerek kurşun barıların 
künk döşemelerin döşedüp ve işlerimüze müdahale 
alınmamak üzre yüz kırk tarihinden ila hazihi ' l-an 
düstı1ru' l-amel tutılmak üzre bundan akdem tecdid 
alınarak müte 'addid evamir-i aliyye ısdar ve bu 
vechile rencide olmmak icab itmez iken müslim 
suyolcılar bila sened ve bi gayrı hakkın yedlerined 
olan evamir-i aliyyeye muğayir taşra lazım gelen 
mahallere ferş alınacak boruları bizlere ferş 
itdürdmeyüp ve künk döşemesinün döşetmeyüp ve 
işletdürmeyüp men ' u def' ve gadr-ı külli itmeleriyle 
yedierinde olan evamır-ı aliyye mı1ceblerince 
te 'addileri men ' u def' olmmak üzre emr-i şerifüm 
sucturını istid 'a-yı inayet itmeleriyle Hazine-i 
arnirernde mahfGz Başmuhasebe defterlerine nazar 
olındukda Arnabı1d taifesinden Edirnekapusı suyolcı 
ve öğünci zirnınller kadimden Saray-ı amire ve 
yalılarda vesair mahallerde vakı ' su yol lan hid
metinde olup yedierinde fetva-yı şerife dahi olmağla 
müslim suyolcıları merkilm Arnavı1dları döşetmek
den ve işlernekden men ' u def' itdürmemeleri iç ün 
mukaddem emr-i şerif viri lüp ve mesffirlarun 
işledükleri su yollarınun ulU fe bi ta 'yi n su yolcısı 
olanlar ta 'arruz itmeyüp ve ulu fe bi ta 'yin su yolcısı 
olmayan soyollarından işleyüp İstanbul ve yalılarda 
olan soyollarınun gerek kurşun borularınun kezalik 
döşemesini mesfGrlar işleyüp müsellem suyolcıları 
bi gayrı hakkın bi la sened dahi ü ta ' arruz eylemeyüp 
ve mezbı1r Andavı1dlar kendüleri kurşun borı 
yapmayup bumları ve küngi ashabından alup ma
darnki kalp işleri zuhı1r itmedükçe şurGt-ı merkilm 
üzre ArnavGdlar müslim suyolcılarınun dahi ü 
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ta 'arruzları men ' olmak üzre müceddeden Başmuha
sebe'ye kayd ve kırk ve kırk altı senelerinde müced
deden virilen emr-i şerif virildiği derkenar olındukda 
derkenarı mucebince emr-i şerif virilmek ferman 
buyurdınağın mucebince emr-i şerif yazılınağa 
tezkln� virildi . 

Fı 9 S sene ı ı 90 [30 Mart ı 776] 

MAD/1 0029135/4 Demirkapı çiftliği vakfı suyun
dan İ'itanbul baruthanesindeki çeşmeye bağlanan 
bir masura su karşılığında, baruthane hayvanları 
gübrelerinin çiftlik bahçıvanına teslim edilmesine 
dair hüküm üzerine tezkere. 

Haslar kadisına hüküm ki : 
Hassa-i hümayun çiftlikatından Timürkapu çiftliğine 
merbOt olan İskender Çelebi bağçesinün bağçevanı 
İshako nam zimmlnün Divan-ı hümayunuma virdiği 
arz-ı hal mucebince İ stanbul baruthanesinde isti 'mal 
alınarı harc-keşan iştirasından hasıl gübre ez kadim 
bağçe-i mezbure nakl olmmak mu 'tad ve meşrut 
iken bir kaç seneden berü gübre-i mezkure virildi
ğinden bağçe-i merkume harabiyetini muceb bir 
keyfiyyet olmağla ba 'de ezln zikr olman gübreler 
ahara füruht alınmayup kema fi ' !-evvel bağçe-i 
merkılıneye nakl itdürilmek üzre emr-i şerif sucturını 
tecdlcl ve istid'a-yı inayet eylediği eci lden Hazine-i 
anıirernde mahfGz Başmuhasebe defterlerine nazar 
olındukda baruthane-i mezkurede vakı ' bargirlerden 
hasıl olan gübre fi ' l-asl Şehremini esbak müteveffa 
Mehrned Efendi'nün ihdas ve icra eylediği çeşme 
evkafı mülhakatından mahall-i mezkur kurbında 
olan bostana virmek üzre emr-i şerlfüm i 'ta 
olınrnağla ba 'dehu müteveffa İsma 'll Efendi 'nün 
marrtı ' z-zikr Timürkapu çiftliğinden olan vakf sudan 
çeşme-i mezkureye i ' ta eylediği bir masura su 
mukabelesinde gübre-i mezkurenün bostan-ı merku
me nakl itdüri lmesine ta 'ahhüd eylediğine binaen 
emr-i mezkurun kaydı terkın ve ber veeh-i muharrer 
salifü '  z-zikr gübreler bostan-ı merkume nakl 
olmmak üzre otuz beş tarihinde virilen emr-i şerlfün 
derkenarı mucebince elli dört senesi evasıt-ı 
Cemi'iziye' l -ahiresi'nde dahi emr-i şerif virilmiş 
oldığı ba'de ' l -ihrac husus-ı mezbur İstanbul barutha
nesi nazırından isti 'lam olındukda fi ' l -asl baruthane-
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i mezkurede isti ' mal olınup on beş yiğirmi re' sden 
ibaret olan harc-keşan hayvanatından hasıl olan 
gübre eğer zirnıni-i mezkura virilügelüp lakin ba 'de
hu baruthane-i merkıime hayvanata giren ve hasıl 
olan gübrelerine dahi ( . . .  ) gelmek takribi ile talibleri 
zuhurına ve zirnıni-i mesfur dahi hasbe' l-iktiza 
haderne-i baruthaneye bir mikdar virmeğe i ' tibar 
itmekden naşi i la haza' l-an zirnıni-i mesfüre virilü
geldüğinden gayrı el-haletü hazihi hasıl olan gübre-i 
mezkur kirnesneye füruht alınmayup el-yevm 
mevcud-ı baruthane olmağla öteden berü virilügel
diği minval üzre zirnıni-i mesfı1re virilmek içün 
ferman-ı ali sudurum i ' lam itmeğin mikebince amel 
ve hareket olmmak üzre emr-i şerifüm tecdidi telhis 
olındukda mucebince hüküm diyü ferman-ı alişan 
sadır olmağın mGcebince emr-i şerif yazılınağa 
tezkire virildi. 

Fı 6 S sene 1 1 95 [ 1  Şubat 178 1 ]  

MAD/10029119611 Saray, haremi hümayun, hassa 
bahçe vesair bunun gibi yerlerin su yollarının 
tamiri için gerekli kurşun boruların şehremini 
anbarında beylik öğüncü ve suyolcuları tarafından 
kesilip gerekli yere döşenmesine, diğer su 
yolcuların buna müdahale etmemelerine dair hü
küm üzerine tezkere. 

İstanbul kadisına ve hassa mi ' marbaşısına ve su 
nazırına hüküm ki : 
Lögünci ve suyolcı esnafı Divan-ı hümayunuma arz
ı hal id üp saray-ı cedid-i arnirernde vakı ' gerek 
harem-i hümayGn-ı ismet-makrunum ve gerek 
bağçe-i hassa ve mahall-ı sairede kain ta 'mir ve ter
ınimiyle meşğı:il ve me' mGr olduklan suyollarına 
iktiza iden kurşun borulan ez-kadim şehremini 
anbanndan kat ' ve lede' l-hace lazım gelen yalılar 
vesair mahallere ferş ve sarf olınup ecanibden 
kirnesne kurşun borulan kat ' ve ferş eylememek 
üzre müte 'addid evamir-i aliyyem i ' ta alınmışiken 
el-haletü hazihi Ortaköy vesair mahallerde ba 'zı 
Arnabud taifesini kurşun boruları kat ' ve füruht 
eyledüklerinden mağduriyetlerine ba ' is olmağla 
ba 'de ezin taife-i merkıimenün hilaf-ı emr-i şerif kat ' 
eyledükleri borulan canib-i minden zabt ve girift ve 
mersGmlar su nazırı ma 'rifetiyle te' dib itdürilmek 
üzre emr-i şerifüm sudurum istid 'a-yı inayet 
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eyledükleri ecilden Haz'ine-i arnirernde rnahfGz 
Başmuhasebe defterlerine nazar olındukda husus-ı 
rnezbı1r zırnnında rnukadderna esnaf-ı rnezbGr 
taraflanndan veeh-i rnuharrer üzre lede' l-inha Arna
bud raifesinden Ortakapusı 'nda suyolcı ve Lögünci 
zirnınlLer kadimden saray-ı arnirernde ve yalılarda 
vesair mahallerde vakı ' su yolları hidrnetinde olup 
müsellem suyolculan rnesfı1r Arnabudları döşen
mekden işlenrnekden men ' itdürilrneleriyçün mu
kadderna emr-i şerif virilmiş olmağla madam ki kalb 
işler zuhGr itmeye Arnabudlara müsel lem 
suyolcularınun dahi u ta 'arruzları men ' u def' itdü
rilmek üzre doksan senesi Saferi 'nde virilen emr-i 
şer'ifün hilafına emr-i ahar viri ldiğinün kaydı bulın
madığı ba'de ' l -ihrac keyfiyyeti hala Şehremini 
Ebubekir Beğ dame mecduhGdan isti ' lam olındukda 
saray-ı hümayı1nda şehremini anbarında !ey! ü nehar 
suyailan ta 'm'iri hidmetinde istihdam olman 
suyolcular iktiza iden boruları ve döşemeleri gerek 
saray-ı hümayGnda ve gerek mahall-i sairede mes
fGrlar yapup taşrada kirnesne müdahale ve bey ' 
eylememek üzre yedierine i ' ta olman evamir-i 
şerifeye muğayir vakit vakit ba ' zı kirnesneler hare
kede cesaret itmeleriyle fima ba'd o makulelerün 
hilaf-ı şürGt vakı ' olan müdahalelerinün men ' u def' 
ve siz ki hassa mi ' marbaşısı ve su nazırı mGma 
ileyhimasız ma 'rifetlerinüz ile te' d'ibleriyçün derke
narı mı1cebince emr-i şerifüro i 'tasını i ' lam itmeğle 
derkenarı ve i ' lamı mGceblerince emr-i şerif tahr'iri 
telhis olındukda telh'isi ve derkenarı ve i ' !arnı 
mGcebince hüküm diyü ferman-ı alişanuru sadır 
olmağın mı1cebince emr-i şerif yazılınağa işbu tez
kire vi rildi. 

Fı 1 9  Receb sene 1 1 95 [ l l Temmuz 1 78 1 ]  

MAD/10029127411 Fetihden beri saray civarındaki 
halkın haneleri için gerekli kurşun boruları temin 
edip satan suyolcu esnafından kişilere Saray, 
haremi hümayun, hassa bahçe vesair bunun gibi 
yerlerin su yollarının tamiri için gerekli kurşun 
boruların şehremini anbarından temin eden beylik 
oguncü ve suyolcuları tarafından müdahale 
olunmamasına dair hüküm üzerine tezkere. 

Terkin 
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İstanbul kadi'sına ve hassa mi ' marbaşısına ve su 
nazırına hüküm ki:  
Saray-ı atık-i ma 'mure-i hümayunumda vakı ' Arna
bud taifesinden yevml' sekizer çürük akçe ulufe ile 
berat-ı allşanumla suyolculuk hidmetinde olan üç 
nefer zirnınller feth-i hakaniden berü civar-ı saray-ı 
hümayunumda kain ibadullahun hanelerine iktiza 
iden kurşun borularını füruht ve ol vechile ta 'ayyüş 
eyledükleri ( . . .  ) ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
oldukları marru ' z-zikr ulufe-i cizyelerine kana 'at 
birle gerek saray-ı merkılında vakı ' taraf-ı harem-i 
hümayunum ve gerek sair harnınarn ve taksim 
mahal leri n ün lede ' l-iktiza ta ' ml'r ve terınımine bezl-i 
makdur eyledüklerinden gayri Saray-ı cedl'd-i 
arnirernde vakı ' şehremini an barında olan Arnabud 
taifelerinden suyolcı taifesi tama '-ı hamlarından naşl' 
zikr olınan borı mühimmatınun nemasım kendülere 
hasr ve tahsis ve menfa 'atları ziyade olmak içün 
borı-ı mezkur mahall-i sairede i 'mal ve füruht 
olınmamak üzre bir takrl'b ısdar itdürdükleri emr-i 
şerifümde dahi suyolcı-i mersumunun memnu 'iy
yetleri musarrah değil iken el-haletü hazihi esnaf-ı 
merkı.ime emr-i mezkurı sened ittihaz ile 
müdahaleden hall olmaduklarını inha ve esnaf-ı 
merkı.imenün ber veeh-i muharrer vakı ' olan 
müdahaleleri men ' u def' itdürilmek üzre emr-i şerif 
sudurum saray-ı atik-i ma ' murem ağası el-Hacc 
Mustafa zl'de kadruhu arz itmekden naşl' Hazine-i 
arnirernde mahfGz Başmuhasebe defterlerine nazar 
olındukda Arnabud taifesinden Edirnekapusı'nda 
kain suyolcu ve lögünci zimmller kadimden berü 
saray amirem ve yalılar vesair mahallerden vakı ' 
suyolları hidmetinde olup müsellem suyolcular zikr 
zikr olınan şehremini anbarında mukTın Arnabud 
zimml' suyolcularını borı döşemekden ve işlernekden 
men ' itdürmemeleriyçün mukaddema istid 'alarına 
binaen emr-i şerif virilmiş olmağla madam ki kalb 
işleri zuhur itmeye Arnabudlara müsellem suyolcu
larınun vakı ' olan dahi u ta ' arruzları men ' u def' 
itdüri lmek üzre doksan senesi Saferi'nde virilen emr
i şerl'fümün derkenarı ve sabıkan Şehremini (boş) 
dame mecduhı1nun i ' lamı mı1cebince işbu sene-i 
mübareke evasıt-ı Recebi'nde emr-i şerifüro virilmiş 
oldığı Başmuhasebeden derkenar olınmağla 
keyfiyyet ve muktezası hala şehremini olan İbrahim 
dame mecduhudan isti ' lam olındukda ber veeh-i 
muharrer anbar-ı mezkı1rda olan esnaf-ı merkı.ime 
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tarafına i ' ta olman emr-i şerifümde marru ' z-zikr 
saray-ı atik suyolcıları barı füruhtından memnG ' iy
yetleri gayr-ı musarrah aldığından başka zikr alınan 
suyolcı luk feth-i hakaniden berü kadim ve hidmet-i 
mezkGre mukabili fekat sekiz çürük akçe yevmiy
yeye rnünhasır olmağla saray-ı cedid-i amirem 
su yolcularına i ' ta alınan emr-i şeriförn mGcebince 
saire sirayet itmernek şartıyla saray-ı atik-i ma'mü
rem su yolcularına müceddeden emr-i şerif i 'tasını 
i ' lam itmeğle emin-i m uma i leyhün i ' !arnı ınGce
bince emr-i şerif tecdidi telhis olındukda telhisi mG
cebince hüküm diyü ferman-ı alişanum sadır 
olmağın veeh-i meşrüh üzre emr-i şerif yazı l ınağa 
işbu tezkire virildi . 

Fi 27 L sene 1 1 95 [ 1 6  Ekim 178 1 ]  

MADIJ'0037!8311 İznik Yenimahallede bağlar ara
sından çıkarılıp çeşmeye bağlanan suyun suyolla
rının tamiri herhangi bir vakfa bağlı olmadığın
dan, ücreti hazine tarafından ödenmek üzere suyol
cu tayinine dair. 

Mahmiye-i İstanbul 'da Saray-ı cedid-i amirede 
tabbahin-i hassa ve helvahane-i amirede imam-ı 
evvel olan ashab-ı hayratdan Mehmed Efendi bin 
İbrahim medine-i İznikmid'de Yeni mahalle bala
sında bağlar arasında kain Sovuksu dimeğle ma 'rüf 
ma-i l eziz cari asi menba ' ından kendü malıyla 
müceddeden bina eylediği hazinelü çeşmeye isa! ve 
icra ve bera-yı ab-ı mezbGr ve çeşme-i mezkür 
ta 'mi re muhtac oldukda masarıfı ru' yet o lınacak 
merbGı: ve mu 'ayyen vakf olmamağla kifayet 
mikdan akara muhtac aldığı bundan akdem arz 
olındulkda ma-i mezbGr müceddeden icra olmdığı 
nefsü' l-emre muvafık ınıdur ve ol çeşme 
mukaddema aharun vakfı değil midür bi ' l-mu 'ayene 
erbab-ı vukı.lfdan bi ' t-taharri sual ve sıhhati i ' lam 
olmmak babında sadır olan ferman-ı ali mahalline 
lede ' l-vürGd ve çeşme-i mezkGr merktirnun müced
deden binası ve masanflarınun ru ' yeti eser-i re ' yden 
mukaddem aharun vakfı değildür diyü ala vechi ' s
sıhha haber virilmeyüp iktiza iden ta ' mir ve 
mütevelli ve nazır ve suyolcı vazifeleriyçün yevmi 
yiğirmi yedi akçe kifayet ider diyü bigaraz tukat-ı 
sahihu' l -kelimat cemm-i gafir ihbar ve ittifak ve 
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meblağ-ı mezburun yevmi on beş akçesi ta'mirat 
masarifine ve dörder akçe mfima i leyh Mehmed 
Efendi ve es-Seyyid el-Hacc Mustafa Efendi nazır 
ve Mustafa bin Mehemmed suyolcı nasb u ta 'yin 
buyrılmasını istihsan eyledüklerin iznikmid naibi el
Hacc Mehmed Arif Efendi arz itmeğle sactır olan 
ferman-ı all mficebince yevmi yiğirmi sağ akçenün 
senevisi hisab olındukda yetmiş dokuz buçuk guruş 
on sekiz akçeye baliğ olmağla meblağ-ı mezbur işbu 
bin iki yüz senesinden i 'tibar ile eyalet-i Sayda 
mukata'alı malına zamm ve ol mukabelede İstanbul 
kahve rüsGmı muhasebesi malından almak üzre ber 
mficeb-i i ' lam çeşme-i mezkfirun masarif-i ta'mirine 
tahsisen on beş akçe ve cihatı merkörn içün on iki 
akçe ve ta 'yi n olınup başka başka berevatı ve Baş
muhasebe'ye ve ma ' den kalemlerine ilm ü haberleri 
virilmek babında ve defterdar-ı şıkk-ı evvel izzetlü 
Süleyman Receb Efendi telhis itmeğle telhis 
mficebince tevcih ve Anadolı muhasebesine kayd ile 
başka başka heratları ve i lm ü haberleri viri lmek 
babında tarih-i merktirnede virilen ru ' Gs-ı hümayfin 
mucebince tezkiresi virildiğini mü ş ' ir kalem-i mez
bur gelen i lm ü haber kaimesi kayd olındı . 

M ADil 0038/8212 Rahı abilik hizmetinde olan şah
sın hizmetini kendi rızasıyla devrettiğine, devrelan 
kişi adına tezkere düzenlenmesine dair. 

Nişan-ı hümayun yazıla ki : 
Harc-ı hassa-i İstanbul malından almak üzre rah-ı 
abiyan ce ma 'ati neferatından altı sağ ve altı çürük ki 
cem 'an yevmi on iki akçe ulGfeye mutasarrıf 
Mustafa Hallfe ibn-i Süleyman kendü hüsn-i 
rızasıyla yedinde olan tezkiresin virüp mutasarrıf 
olduğı ulUfesini erbab-ı i stihkakdan Mustafa veled-i 
Ali'ye ferağat u kasr-ı yed eylediğini hassa su nazırı 
inha itmeğin kasr-ı yedinden merkörn tevcih ve 
yedine berat-ı allşan ihsan huyurulmak recasına 
Saray-ı cedid-i amirem ağası Süleyman zide mec
duhG arz itmeğle mficebince tevcih olmmak babında 
bin iki yüz bir senesi Rebi 'ü ' l -evveli 'nün yiğirmi 
ikinci güni tarihiyle muvarrah viri len ruı1s-ı hüma
yfin mGcebince berat-ı şerif yazılınağa işbu tezkire 
viri ldi . 

Fı 27 Ra sene 1 20 1  [ 1  7 Ocak 1 787] 
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MAD/1003818413 İstanbul 'da Halkalı rahı abilik 
kethüdası olan şahsın hizmetini yerine getiremedi
ğinden hizmetten azline, yerine başka birisinin 
atanmasına dair hüküm. 

Nişan-ı hümayôn yazıla ki :  
Harc-ı hassa-i İstanbul malından almak üzre yevmi 
yiğirmi akçe ulôfe ile İstanbul'da rah-ı abi-i Halkalı 
kethud�lsı olan Usta Süleyman kendü cer-i 
menfa 'atiyçün ocağ-ı mezbôr neferatiarına müsa 'ade 
ve kemal-i rehavetinden hidmet-i lazımesinde teka
sül ve idareye iktidarı olmamağla ref'inden erbab-ı 
istihkakdan Süleymaniyye bölükbaşısı Usta Mustafa 
zlde kadruhôya tevclh ve yedine beriit-ı allşanum 
ihsan buyurulmak babında inayet recasına Hassa su 
nazırı Mustafa zlde mecduhô memhôren arz-ı hal 
biri e istid 'a-yı inayet itmeğİn zikr olman kethudalık 
Usta İbrahim'ün üzerinde olduğı Başmuhasebeden 
derken:ir olmağın môcebince ref'inden tevclh 
olmmak babında bin iki yüz bir senesi Rebl 'ü ' l
evveli'nün yiğirmi ikinci güni tarihiyle muvarrah 
virilen ruôs-ı hümayôn môcebince beriit-ı şerif 
yazılınağa tezkire virildi . 

Fı 26 Ra sene 1 20 1  [ 1 6  Ocak 1 787] 

MAD!l 0064112411 Eyüp 'te, İstanbul vesair mahal
lerin suyollarında kullanılmak üzere künk imal 
eden suyolu ocağına bağlı çömlekçi esnafının şika
yeti ü;.;erine göriilen dava sonucuna göre, Eyüp, 
Üsküdar, Boğaziçi ve Büyükdere 'de künk imaline 
kudreti olanlar tarafından bu işin yapılmasına, 
diğer kişilere müdahale ettirilmemesine dair hü
küm. 

Haslar kadisına ve hassa bostancıbaşısına hüküm ki : 
Medine-i Eyyı1b'de Çömlekci esnafından olup suyolı 
ocağına merbôt beş aded dükkanla künkci 
ustalarından es-Seyyid Ahmed Usta ve Halil Usta ve 
Küçük Ahmed Usta ve karındaşı Molla Hüseyin 
Usta ve Ekşi Ahmed Usta ve diğer Ahmed Usta nam 
altı nefer ustalar medine-i mezbôr mahkemesinde 
meclis-i şer 'de hala hassa su nazırı silahdar-ı 
hassamdan Mustafa zide mecduhô tarafından vekil-i 
müsecceli olan Kethudazade Ebi es-Seyyid İs ma 'il 
ve Nôır-ı Osman] hasıl-ı şerifi serbölüği Mustafa ve 
Laleli şerlfi serbölüği el-Hacc Ahmed vesair 
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mazbutü' l-esami evkaf-ı selatİn me' men suvarı 
bölükleri hazırun oldukları halde takrir-i kelam idüp 
bizler öteden berü suyolı ocağına merbut ustalardan 
olup dükkanlarımızda i 'mal eyledüğimiz en va' -ı 
künkler Astane-i aliyyem ve mahall-i saireye 
cereyan iden bi' l-cümle su yollarına vesair iktiza 
iden mahallere ocağ-ı mezbur ma 'rifetiyle harc u 
sarf olmagelmiş iken bu evanda Tophane-i amirerne 
cereyan iden su yolların ucaleten iktiza iden kebir 
künk maslahatın ta 'cil ve nazaran bizim i 'mal 
eyledüğimiz künk ile masiahat görilmeyeceği 
zahirdür diyü Tophane-i amirem su yollarına 
me ' m ur Hacegan-ı Divan-ı hümayunumdan İsma 'll 
zide mecduhu Der-aliyyeme ba takrlr ihale itmeğle 
çömlekci kethüdası ve esnaf-ı mezkurenin yiğitbaşısı 
vesair ustalar medine-i mezbur mahkemesine ihzar 
olındukda medine-i mezkurede çömlekciler esnafın
dan hazır-ı bi ' l-meclis Destici Ömer Usta i le gaib-i 
ani ' I-meclis Hasköyli Artin Usta ber veeh-i 
muharrer kebir künk i ' mal itmeğe kudretleri 
olduğına binaen ancak iki nefer usta dahi bizlere 
ilhak ve her hafta bin aded künk virmek üzre 
kethuda ve yiğitbaşı ları kefaletleriyle nazır-ı muma 
i leyh ma 'rifetiyle teslim olınduğını müş 'ir bin iki 
yüz dokuz senesi Zi ' I -ka 'desin ün on yedinci güni 
tarihiyle muverrah bir kıt 'a i ' lam olındukda ber 
mantuk-ı i ' lam her hafta mat lU b olan bin aded kebir 
künk kabzına me' mura eda vü teslim olınup hala 
Tophane-i amirem su yolları tadili ( . . .  ) hakk-ı hıtam 
olmağla mezbur Ömer U s ta yedinde baki kalan 
künk-i kebir ile mevcud olan mezburun beş aded 
dükkaniarı bey ' u teslim ve iktiza iden semen 
ba'de ' l-kabz mezbur Ömer Usta ile ga' ib-i mesfllr 
Artin Usta künkcülerin san 'atından remzleriyle keff
i yed itmeleriyle bizler künkcülük san ' atı ve 
mezburun dahi desticilik san ' atı k e ma fi 's-sabık 
i 'mal i tmek üzre yedimize bir kıt ' a  i ' lam virilmek 
haklarımızdur didüklerinde hazır-ı mezbur Ömer 
Usta'dan husus-ı mezbur istintak olındukda veeh-i 
muharrer üzre mevcud olan kebir künkleriyle künk 
huzurını beş aded dükkan ustalarına bey ' u teslim 
eyledüğini bi ' t-tav ' i ' s-saf ikrar ve i ' tiraf bundan 
böyle su yollarının iktiza iden enva' künkleri öteden 
berü künkci ustalarından olup ocağ-ı mezbura 
merbut balada ismieri mezkur beş aded dükkaniara 
el-vakı ' künk isternek üzre merktirnun ustalardan 
her birleri ba'de ' t-ta'ahhüd hilaf-ı ta 'ahhüd olmak 
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üzre yedierine tuğra-yı gurra ile mu 'anven emr-i 
allşanuro südurını ister ve istirham eyledüklerini bin 
iki yüz on senesi Saferü ' l-hayrınun yiğirmi birinci 
güni tarihiyle muvarrah hala Haslar kadisı mevlana 
Aıı zidet feza ' i luhu i ' lam itmeğin i ' lam-ı mezburda 
mastur Destici Ömer Usta ve Artin Usta ba ferman-ı 
allşanum künkci esnafına i lhak ve idhal olınmış olup 
ihradan dahi ferman sudurma mütevakkıf iken 
mücerred mezburları takrir ve istid 'alan na mebni 
i ' lam olduğından husus-ı mezbur Divan-ı hüma
yunumda mukayyed ref' ve ihzarlan sactır olan hatt-ı 
hümayünca mazmunına dahi muğayir olmağın fima 
ba' d i '  lam ve arz-ı hal zuhurında red ile cevab 
virmek içün Başmuhasebeye kayd ve bundan böyle 
Eyyub ve Üsküdar ve Boğazaçİ ve Büyükdere ve 
mahall--i sairede künk i '  maline kudreti olanlardan 
herkes san ' atını keyfe ma yeşa' işlernek ve lede' 1-
ha ce rrıerkumlara ve ma' ada iktiza idenlere künk 
i 'mal itdürmek ve bundan sonra kirnesne tarafından 
müdahale itdürilmemek viri len ferman-ı allşanım 
i ' lama tasaddi alınmamak içün emr-i şerifüro tahrir 
olmmak babında ferman-ı allşanuro sactır olmağın 
veeh-i meşruh üzre emr-i şerif yazılınağa tezkire 
viri lmişdür. 

Fi 7 Ra sene 1 2 1 0[2 1 Eylül 1 795] 

MAD!J8451/1 7/2 Mirasçı bırakmaksızın vefat eden 
şahsın İstanbul Tahta Minare mahallesi Çavuş 
mescid'i yakınındaki hanesinin ve bu eve bağlı 
suyun devlete intikaline, devlet tarafından satıl
dığına dair hüküm. 

Mülkname-i hümayun yazıla  ki : 
istanbul sakinlerinden bila varis fevt olan Murad 
Paşazade Muract Beğ nam kimesnenün bi ' l-cümle 
emlak ve eşyası canib-i beytü' l-mal içün taraf-ı 
ıniriden zabt ve taliblerine füruhtı ferman-ı  hümayu
num sactır olmağın müteveffa-yı rrıezbCırun 
istanbul 'da vakı ' Tahta minare mahallesinde Çavuş 
mescicli korbında olan hariciyye bir kıt 'a hanesi dahi 
taraf-ı ıniriden zabt alınmağın hane-i merkörn silk-ı 
sultanlde beyne' n-nas defa'atıyla müzayede olınduk
da yalmz üç bin guruşa iftiharu' l-emacid ve ' l-ekabir 
el-Hacc Ahmed zide mecduhu üzerinde kaı-ar-dacte 
ve tal ib-i aharı bi ' l -cümle keff-i yed itmeleriyle 
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karar-dadesi olan meblağ-ı mezbGr teslim-i Hazine-i 
amirem olındukdan sonra şurGtıyla mülkname-i 
hümayGnum virilmek telhis olındukda telhis ınGce
bince uhdesine kayd ve mülkname-i hümayGnum 
virilmek babında ferman-ı alişanum sactır olmağın 
mGma ileyh karar-dadesi olan üç bin guruşı teslim-i 
Hazine-i amirem eylediğine sOret-i rGznamçe-i 
hümayGnum virilmeğin mGma i leyh teslim-i Hazine
i amirem eylediği meblağ-ı merkılın mukabelesinde 
hane-i mezbGrı bi ' l-cümle tevabi 'i ve ma-i carisi ile 
zabt u rabt idüp keyfemayeşa' mutasarrıf olup taraf-ı 
ahardan veehen mine' l -vücGh kat 'a  müdahale ve 
mu ' araza alınmayup dil er ise bey ' ve dil er ise vakf 
idüp şurGt-ı mezkGr ile zabt u tasarruf eylemek 
şartıyla mülk-name-i hümayGn yazılmak içün tezkire 
viri ldi . 

Fı 1 7  Ca sene ı 1 49 [23 Eylül ı 736] 

MAD/2973/6513 Edirne sarayı suyollarının tamiri 
için, bedeli peşin ödenmek şartıyla kaza dahilinden 
bin kantar kireç satın alınmasına dair hüküm. 

Uzuncaabad-ı Hasköy kadisına hüküm ki : 
Edirne bostancıbaşısı Ahmed zide mecduhG ordO-yı 
hümayGnuma arz-ı hal idüp Edirne'de Edirne'de20 
saray-ı hümayGnuma cereyan iden su yollarınun 
müceddeden ta 'miri içün ziyade kireç lazım olmağla 
beher kantarına nakliyesiyle otuzar sağ akçe bahaları 
sen ki bostancıbaşı zide mecduhGsun sen ün ma 'rife
tünle tarafundan virilmek üzre kaza-i mezbGrdan bin 
kantar kireç ihrak ve arabalara tahmil ve bir gün 
evvel irişdürilmek üzre istid 'a ve lazım gelen bahası 
ber veeh-i peşin ashabına senün yedinden bi ' t
temam virilüp bir dürlü bahane ile bir akçeleri ketm 
alınmayup ve kirnesneye harç namıyla bir akçe 
virilmemek ve ternam kantarıyla alınup ziyade alın
mamak şartıyla emr-i şerifüm virilmek telhis olın
dukda telhisi mikebince maliyyeden emr-i şerif 
virilmek ferman-ı ali sactır olmağın veeh-i meşrGh 
üzre emr-i şerif yazılmak içün tezkire virildi . 

Fı 1 9  R sene 1 127 [24 Nisan ı 7 15 ]  

20 mükerrerdir 
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MAD/3439128811 İznorvik sancağında bulunan 
mukataalı yerin dört günlük suyunun devlete, üç 
günlük suyunun ise rençber ücretlerine karşılık 
olduğuna, rençber ücreti ile cami ve mescit 
hademelerinin maişetlerinin temin edileceğine, bu 
nizama muhalefet edenlerin teaddilerinin önlenme
sine dair hüküm üzerine tezkere. 

Tuzla kadisına hüküm ki : 
İzvornik sancağında vakı ' memlehateyn mukata 'ası
nun cah-ı milhun haftada dört günlük suyı miri ve üç 
günlüğ�i rençberan ücreti olup rençberan taifesi 
hıdmeı:-i mezbGre mukabelesinde üç günlüklerin ce
vami ' ve mesacid hadernesine ma 'işet ta 'yi n id üp 
ba 'zı kirnesnelere malikane ve ocaklık ta 'yin 
olduğından niza 'a mü tesaddi olup mirinün rençberan 
eyyammda ve rençberanun miri eyyamında bir dürlü 
alakas ı olmayup niza' alınmamak üzre müte 'addid 
evamiır viri lmişiken rençberan hisseleri kaim olup 
hıdmet-i mezbGreleri olan su ihradarında taksiratları 
yağiken mukata 'ayı zabt idenler reçberan hissesin 
virmeyüp külli gadr ve b i ' l -cümle cevami ' ve 
mesacid ve mu' all imhane hacternesi b ila ma 'işet kal
mağla iziale düşüp ke' I-evvel rencheran haderne-i 
vakf işleyüp dört günlüği miri içün emine teslim ve 
üç günlük hisse-i rençberana kendüler mutasarnf 
olup müdahale alınmamak içün yedierine emr-i 
şerifüm virilmek recasına Tuzla kadisı Mehmed zide 
fazluhG arz itmeğİn Hazine-i arnirernde mahfGz olan 
Başmuhasebe defterlerine nazar olındukda mem
lehateyn-i Çöp mukata' asınun senevi üç bin beş yüz 
guruş malı ve Tuzla neferatınun malikane üzerlerin
de iken ıniriye teberri yüz yiğirmi üç Mart'ı 
ibtidasından malikane kaydı ref' ve ber veeh-i 
emanet virilüp ve kadimden berü mukata 'a-i 
mezbürun milh kuyularınun hası lından haftada dört 
günlüği miri ve üç günlüği hisse-i rençberanun 
olmak üzre ta 'yin olınup haftada üç günliği 
rençberanun işledökleri ücretleri mukabili rençberan 
alup ve dört günlüği miri içün eminler ahz ü kabz 
eylemek üzre yüz yiğirmi üç senesinde emr-i 
şerifüm virilüp tuz kuyularından ihrac alınan tuz 
su yın cevami ' ve mesacid h adernesi ihrac ve hisse-i 
rençberanı kendüler alup dört günlüği emine teslim 
eylemek üzre ve birbirinün eyyamlannda ve 
hisselerinde alakaları olmayup vaz '- ı  kadim 
nizamından mal-ı mirl noksan terettüb itmeyüp 
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vakfun ta ' tllini icab ider bir d ürlü hi:Het olmamağla 
bunun hi lafı niza ' oh nmamak üzre Bosna vfilisi 
vezirüm Halil Paşa nizarn virüp ve mGeebinee bir 
kaç def'a evamir-i şerifem virildiği derkenar ve 
veeh-i meşrGh üzre Halil Paşa'nun virdiği nizarn üzre 
suyı haderne-i vakf ihrae idüp hıdmetlerin eda ve 
haftada dört günlü ği mukata 'a-i mezbGre eminine 
teslim eyledükden sonra üç günlük hisse-i rençbe
ranı kendüler alup aharı müdahale eylememek üzre 
emr-i şeriförn tahriri babında telhis olup arz 
olındukda telhis mGeebinee amel olmmak babında 
ferman-ı alişanum sactır olmağın veeh-i meşrGh üzre 
emr-i şerif yazı lmak içün tezkire virildi. 

Fı 10 Ca sene 1 1 24 [ 1 5  Haziran 1 7 1 2] 

MAD/3473149113 Su İstanbul Kırkçeşme yakının
da, tamir olunan kemerin masrafıınn ödenmesine 
dair hüküm. 

Astane-i sa'adetde sactaret-i uzma kaimmakamına ve 
kadisına ve evkaf müfettişine hüküm ki:  
El-Haee Mahmud zide kadruhG Edirne'de Divan-ı 
hümayGnuma müfredat defteri getürüp İstanbul'da 
Kırkçeşme kurbında vakı ' ta ' mir ve terınimine me' 
mür olduğı s u  kemeri içün bölükbaşılarun defteri 
mGeebinee alınmayan akçelerün tahsili içün emr-i 
şerif virilmek babında istid ' a-yı inayet itme ği n zikr 
olınan kemerün ta ' mir ve terınimine masraf olan 
akçeden mGma i leyhün yedinde olan müfredat 
defteri mGeebinee bin üç yüz iki buçuk guruş 
mukaddema ferman olınduğı üzre defter mGeebinee 
tahsil ve bir dürlü te 'allül itdürilmemek fermanum 
olmağın şürGtıyla emr-i şerif yazıl ınağa işbu tezkire 
viri ldi . 

Fı 3 Za sene 1 109 [ 1 3  Mayıs 1 698] 

MAD/3462132512 Cephane-i amirenin suya ihtiyacı 
olduğundan, cephane-i amirede çeşme inşa olun
ması için hassa mimarı marifeti aracılığıyla keşif 
yapılmasına dair hüküm. 

Astane'de eebeeibaşı zide meeduhı1ya hüküm ki : 
Hala Astane-i sa ' adetde vakı ' Cebehane-i amirenün 
kadimden suyı olmaduğından taşra çeşmelerine 
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muhta.c olup ve gicelerde dahi kapusı kapanup suya 
külll zarfiretleri olmağla cebehane-i mezbı1re deru
nında bir çeşme müceddeden ihdas olınup kapusı 
önünden saray-ı hümayı1na geçen sudan iki masura 
su inayet reca eylemeleriyle Astane'de hassa mi 'mar 
ma ' rifetiyle lüzı1mı olduğı mertebe ile keşf ve defter 
itdürüp sıhhati üzre i ' lam eylemen babında ferman-ı 
allşanuru sadır almışdur veeh-i meşrı1h üzre şürı1-
tıyla emr-i şerif yazıl mak içün tezkire virildi. 

Fı ı 1 L sene ı 1 08 [3 Mayıs 1 697] 

MAD/3462140212 İstanbul Ayasofya yakınındaki 
cephane-i amirenin suya ihtiyacı olduğundan, 
buraya yapılacak çeşmeye bir masura suyun Sultan 
Ahml;!( suyundan, bir masura suyun da satın 
alınarak bağlanmasına dair hüküm üzerine 
tezkere. 

As tane-i sa 'adet kaimmakamma ve defterdar 
vekili ne ve şehremini emini vekiline ve mi 'mar-ı 
hassaya ve su nazırına hüküm ki : 
İstanbul 'da Ayasafya-i kebir kurbında Cebehane-i 
amirenün kadimden suyı olmaduğından taşra çıkma
larına muhtac olup ve gicelerde dahi kapusı kapanup 
suya külll zarfiretleri olmağla cebehane-i mezbGre 
derlinında müceddeden bir çeşme ihdas olınup 
kapusı önünde saray-ı hümayı1na cari sudan iki 
masıra su virilmek babında bundan akdem ferman 
olınup mı1cebince hassa su nazırı ve kethudaları ve 
bölükbaşıları i le mahall-i mezbı1ra vanlup haliya 
Dergiih-ı all cebeciler ağası olan Mustafa zlde mec
duhı1 ve ocağı kethudası Hasan vesairleri ile 
müna sib göri len mahallde saray-ı hümayı1na cari 
olan kırk çeşme suyı alçakda olup çeşme olmak 
iktizat eyledükde çukurda on iki kademe ile ancak 
inilür iki tarafı dlvar ve on iki aded küfeki taşından 
kademe ve seng-i pehlü(?) ve taban ve seng-i tekne 
ve kurşun barı ve hazinesi ve çeşme-i mezbı1run 
ayağı cari olmak üzre !ağını bi ' l-cümle harc-ı 
lazımesiyle mesarifi yalnız altı yüz beş buçuk guruşa 
keşf ıü tahmin idüp çeşme-i mezbı1r çukurda olup kış 
günlerinde usret çekilür diyü haber virdüklerinde 
saray-ı hümayı1na cari olan Halkalı suyından olmak 
lazım gelür ise yaz eyyamında ziyade az kalup 
Sultan Süleyman Han ve Sultan Ahmed Han ve 
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Sultan Bayezid cami ' -i şerifleri sularından imdad 
olınup saray-ı hümayuna gider bir vecihle mümkin 
değildür diyü hassa su nazırı ve kethudaları 
vesairleri haber virmeleriyle ve Cebehane-i amireye 
suyun ihtiyac-ı küllisi olmağı la merhum Sultan 
Ahmed Han tabe serahu hazretlerinün cami ' 
su yından Ayasafya-i kebir cami ' abctesthaneleri ne 
ve çeşmeleri cari olan dört masura suyından bir 
masura su al up ve bir masura dahi mübaya 'a olınup 
zamm olınur ise mahall-i mezburda murad üzre 
çeşme olup ve çeşme-i mezblirun mesarifine yetmiş 
yedi bin dokuz yüz seksen sağ akçe ki beher guruşı 
yüz yiğirmi akçeden altı yüz kırk dokuz buçuk 
guruşa keşf ü tahmin olınduğına hala hassa 
mi 'marbaşısı olan Mehemmed müfredat üzre keşf 
defteri göndermeğle imdi keşf olınduğı üzre akçesi 
virilüp ve su yı dahi bulınan yirlerden mübaya 'a 
olmmak fermanuro almışdur veeh-i meşruh üzre 
şürutıyla emr-i şerif yazılınağa i şbu tezkire virildi. 

Fı ı O Za sene ı ı 08 [3 1 Mayıs ı 697] 

MAD/34731491/3 İstanbul Kırkçeşme yakınında ta
mir olunan su kemerinin masrafının tahsiline dair 
hüküm üzerine tezkere. 

Astane-i sa'adetde sactaret-i uzma kaimmakamına ve 
kadi'sına ve evkaf müfettişine hüküm ki : 
El-Hacc Mahmud zide kadruhCi Edirne'de Divan-ı 
hümayCinuma müfredat defteri getürüp İstanbul'da 
Kırkçeşme kurbın da vakı ' ta ' m  ir ve termimine me' 
mı1r olduğı s u  kemeri içün bölükbaşılarun defteri 
mı1cebince alınmayan akçelerün tahsili içün emr-i 
şerif viri lmek babında istid 'a-yı inayet itmeğİn zikr 
olman kemerün ta 'mir ve termimine masraf olan 
akçeden muma i leyhün yedinde olan müfredat 
defteri mı1cebince bin üç yüz iki buçuk guruş 
mukaddema ferman olınduğı üzre defter mı1cebince 
tahsil ve bir dürlü te 'allül i tdürilmemek fermanum 
olmağın şürı1tıyla emr-i şerif yazı l ınağa i şbu tezkire 
virildi . 

Fı 3 Za sene ı ı o9 [ 1 3  Mayıs 1 698] 

MAD/351 7/26411 Üsküdarda Yeni VaZide Sultan 
camiinin suyolculuk hizmeti karşılığında vergiden 
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muaf olan kişilerden vergi talep edilmemesine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

Üsküdar kadisına hüküm ki : 
Üsküdar'da vakı ' Cedid V al ide Sultan tabet seraha
nun cami ' -i şerifi evkafınun Mütevelli kayimmaka
mı el-Hacc İbrahim zide kadruhG Divan-ı 
hümayGnuma arz gönderüp vakf-ı mezbGrun üç 
nefer re 'aya su yolları meremmatcılığı hıdmetinde 
olmağl a hıdmetleri mukabelesinde medine-i 
mezbGrede vakı ' Atık Valide Sultan cami '-i şerifi
nün otuz üç nefer Rum re 'ayası misillü gerek menzil 
akçesinden ve gerek sair tekalifden mu 'af ve 
müsellem olup bir dürlü rencide alınmış deği l iken 
yediertnde cedid emr-i ali olmamak hasebiyle gerek 
menzil akçesinden ve gerek Ermenilerün kendü 
hıdmederi içün imdadiyye namıyla ve gerek sair 
tekalif talebiyle rencideden hali olmamalarıyla zikr 
alınan su yolları meremmatcılığı hıdmetinde olan üç 
nefer re 'aya hıdmetleri mukabelesinde otuz üç nefer 
re 'aya misillü menzil akçesi ve imdadiyye vesair 
tekaliiden mu 'af ve müsellem olmak içün emr-i şerif 
virilmek recasına istid 'ayı inayet eylediği ecilden 
Hazine-i arnirernde mahfı1z olan mevkılfat 
defterlerine n azar olındukda Ü sküdar'da va kı ' Atik 
ve Cedid Valide Sultan cami ' leri evkafınun otuz altı 
nefer re 'ayası olup me ' mı1r oldukları su yollarını 
hıdmetleri mukabelesinde mu 'af ve müsellem olup 
otuz ütç nefer re ' ayası yedierinde başka serbestiyyet 
fermanları olup Valide-i cedld'ün üç nefer 
re 'aya sından dahi menzil akçesi vesair tekallf 
talebinden mu ' af [ve] müsellem olmak iç ün arz-ı hal 
itmeleriyle mGcebince mahalline kayd olınup bin 
yüz otuz sekiz senesi Şa'ban-ı şerlfinün onuncı güni 
emr-i şerif virildiği derkenar alınmağın imdi cülGs-ı 
hümayGn olduğından tecdldin reca itmeğİn hilafına 
emr-i ahar sactır olmış değil ise tecdld olına diyü 
ferman-ı şerif sactır olmağın şürGtıyla emr-i şerif 
yazılmağa tezkire viri ldi .  

Fi 18 Receb sene 1 147 [14 Aralık 1 734] 

MAD/3592180/6 Su Hasbahçe, Kırkçeşme ve 
Saray-ı amiresu yollarının suyolcu yamaklığı hiz

meti karşılığında vergiden muaf olan şahıstan 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

vergi talep edilmemesine dair hüküm üzerine 
tezkere. 

Haslar kadisına hüküm ki : 
Kaza-i mezbura tabi ' Cebeci nam karyen ün suyolcı 
yamaklarından Bogos veled-i Artiyon nam zimmi 
Babadağı sahrasında Der-sa 'adetüme arz-ı hal sunup 
sen Hasbağçe'ye ve Kırkçeşme'ye ve Saray-ı amire
ye cari olan su yollarınun suyolcı yamaklarından 
olup bu ana değin cizye ve avarız vesair tekalif-i 
şakkadan mu 'af ve müsellem olmak üzre yedümde 
herat-ı alişanuro olup ve bu ana gelince yava cizye
darları rencide idegelmemişler iken haliya yava 
cizyedarları ya va cizyesi rencide iderler men ' u def' 
olmmak içün emr-i şerlfüm virmek babında inayet 
reca eyledüği eci lden Hazine-i arnirernde mahffiz 
olan mevkufat defterlerine nazar olındukda mezkur 
Boğos veled-i Artiyon zimmi Cebeci karyesi suyol
cıları yamakından olup ve karye-i mezbure merhum 
ve mağffirun leh Sultan Bayezid-i Veli tabe serahu 
evkafından olmağla karye-i mezburede sakin olan 
suyolcılar Kırkçeşme ve Saray-ı amire ve Bağçe-i 
hassaya cari olan suyolları meremmata muhtac 
oldukda akçesiz ırgadlık eyledükleri sebebden cizye 
ve ispençeden ve avarız-ı divaniyye ve tekalif-i 
örfiyyeden mu 'af ve müsellem olup ancak öşrlerin 
ve salariyyelerin canib-i vakfa eda idegeldükleri 
mastur u mukayyed bulınınağın imdi hilaf-ı şer ' ve 
kanun rencide olmmaya diyü ferman-ı şerif sactır 
olmağın emr-i şerif yazıl ınağa tezkire virildi. 

Fı 6 Ra 1 085 [ 1 0  Haziran 1 674] 

MAD/351 7/132/3 Sultan Süleyman 'ın has bah
çesine bağlı suyun suyollarının hizmeti karşılı
ğında vergiden muaf olan şahıstan vergi talep 
edilmemesine dair hüküm üzerine tezkere. 

Astane-i sa 'adetde kayimmakam olan vezir (boş) 
paşaya ve İstanbul kadisına hüküm ki : 
Bedros veled-i Artiyon ve Artin veled-i Kirkor ve 
Bogos veled-i Artiyon nam zirnınller hala ordu-yı 
hümayunuma arz-ı hal idüp biz İstanbul'da doğup ve 
büyüyüp merhum ve mağfGrun leh Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün Hasbağçe'ye cari olan 
su yollarına hıdmet idüp hıdmetimüz mukabelesinde 
cizye ve ispençeden ve avarız-ı divaniyyeden ve 
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tekallf-· i örfiyyeden mu 'afiyyet üzre mevkUfat 
defterlerine kayd ve elimüze berat-ı alişan virilmiş 
iken ve bu ana dek ahardan dahi olınugelmiş değil 
iken hala Divriği kazasından Kesme nam karyeden 
birkaç nefer re ' aya şirrete sal i k olup siz ün devenüz 
bizüm karyemüzdendür diyü hilaf-ı şer' ve kanun 
cizye talebiyle dahi ü rencldeden hall değil lerdür 
elimüzde olan berat-ı allşan ve hüccet-i şer ' iyye ve 
fetva-yı şerlfe mOcebince amel olınup karye-i 
mezbOre re 'ayasına cizye talebiyle renclde vü 
remide itdürilmemek babında emr-i şerif virilmek 
reca iderüz diyü bildürdükleri ecilden Hazine-i 
arnirernde mahfOz olan mevkUfat defterlerine nazar 
olındukda Bedros veled-i Artiyon nam zımml Haslar 
kazasına tabi ' Ovasu nam karye yarnakları ndan ve 
Artiyon veled-i Kirkor ve Bergos veled-i Artiyon 
nam zirnınller Cebeci nam karye yamaklarından 
olup zikr olman karyeler Sultan Bayezld Han vakfı 
olup karye-i mezbOrun halkı Kırkçeşme ve Saray-ı 
amirem Kağıdhane su yollarınun meremmatı vakı ' 
oldukda akçesiz hıdmet itdükleri sebebden cizye ve 
i spençeden ve avanz-ı dlvaniyye ve tekallf-i 
örfiyyeden mu 'af olmalanyçün el lerinde hükm-i 
hümayOnları olmağın defter-i cedld[e] kayd olınup 
öşrlerinden ve salariyyelerinden vakfa eda ideler 
diyü veeh-i meşrOh üzre mastür u mukayyed 
bulınmağın imdi hilaf-ı (kesik) renclde olmmayalar 
diyü ferman olmağın şürı1tıyla emr-i şerif yazı l ınağa 
tezkin� v iri ldi . 

Fı 24 Ra sene 1 085 [28 Haziran 1 67 4] 

MAD/6338/16211 Eyüp Terkos nahiyesi Cebeci 
köyünde çıkarılıp Sultan Süleyman suyoluyla 
İstanbul Tavukpazarı yakınında Hüseyin Ağa ca
miind'e inşa olunan şadırvan ve çeşmeye bağlanıp 
vakfedilen suya haksız yere müdahale eden 
şahısların müdahalelerinin önlenmesine dair. 

Astane-i sa'adet kaimmakamı paşaya ve mevla-yı 
sabıki'i ordu-yı hümayı1n kadlsı olup İstanbul payesi 
olan mevlana Sun 'ul lah zide fezai luhüya hüküm ki : 
El-H�icc Hasan zlde mecduhı1 Edirne'de Divan-ı 
hümayünuma arz-ı hal sunup yüz yiğirmi senesinden 
mukaddem Hazret-i Ebü Eyyı1b-i Ensarl rahme
tu' liahi te 'ala anhu kazasında Terkoz nahiyesinde 
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Cebeci karyesi hududında merhum sa bı ka Babü' s
sa 'ade ağası Mustafa Ağa'nun Yenibağçe'de kolluk 
mukabelesinde mülk sarayına cari su lağımları 
kurbında kirnesne mülkine i ttisalden ari mevzi ' - i  
hallde su nazırı ve ketbuda ve bölükbaşıları ma 'rifet
leriyle kendü malı i le müceddeden kargir kemer ve 
toloz lağımları ile tahte ' l-arz sekiz aded hacalar hafr 
idüp hasıl olan yedi buçuk masura suyından 
mezburlar ma ' rifetleriyle keşf ü ayan olındukda bir 
buçuk masurasın merhum ve mağfı1run leh cennet
mekan ve firdevs-aşiyan Sultan Süleyman Han tabe 
serahu hazretlerinün vakfına hakk-ı mecra viri lüp 
bakisini mahmiyye-i İstanbul'da Tavukbazarı 
kurbında Hüseyin Ağa cami ' -i şerlfinün müstakıl l  
suyı olmayup ve mahallesi dahi muhtac olmağla 
hasbeten I i l iahi te 'ala bir şadırvan ve çeşme bina ve 
bina-i mezbureye kanavatma tebe ' iyet ile vakf ve 
habs ve tescil ve tesilm-i mütevelll idüp yiğirmi 
seneden berü b i la niza ' Abdullah intifa'  ider iken 
mezbCir kapu ağası sarayı taraf-ı ıniriden iki masura 
su ile Saraylı Al imeara nam hatOna bey ' olınup 
mutasarrıfe iken merktim el-Hacc Hasan vezlr-i 
a 'zam-ı sabık müteveffa All Paşa'nun mekrine 
mübtela ve habs olduğından mezbCir hatUnun zevci 
Dergah-ı all yeniçerilerinden Delü All Ağa'nun 
katibi Derviş All dimeğle ma 'rCif nam yeniçeri 
kendü hevasına tabi ' n ai b ve suyolcılar ba 'zı 
eşirradan kirnesneler i le yekdil olup müteveffa-i 
merkuma mu 'avenetiyle habsden ıtlak itdürmeyüp 
sara yi mezbCir kendünün olmak zu 'mıyla mezbCirun 
suyını gasb itmişsin di yü da 'va ve hüccet 
eyledüklerinden sonra iki masura suyını zevce-i 
mezbure ile iştiraken merhCim vezir-i a 'zam-ı sabık 
Hasan Paşa kerimesine bin beş yüz guruşa bey ' idüp 
sekiz aded bacalarını hilaf-ı şer ' -i  şerif fuzCilen zabt 
eylemek ile vakfu llah ibtal ve külli gadr eyledüğin 
bildürüp saray-ı mezbCir canib-i miriden kime bey ' 
ve kaç masura ile ve kaç bin guruş i le fürCiht 
alınmışdur sıhhati üzre derkenar ve mevlana 
şeyhülislam zide fezailuhCi istanbul'da mevall-i 
izamdan murad eyledüklerinden bir müvella ta 'yin 
ve vezirüm kaimmakam paşa tarafından bir 
mu ' temed mübaşir ta 'yin mezbur Derviş All zevcesi 
sarayll-i mezbure ile Kasım Paşa kerimesi vekilleri 
ihzar-ı şer ' -i  şerif olm up su nazırı ve mi '  marbaşı ve 
bigaraz müslümanlar ile

· 
mahall- i  niza 'un üzerine 

vanlup bi ' l -muvacehe lağımlar açılup şer 'an yedinde 
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olan feteva-yı şerife mı1cebince icra-yı hakk ve 
hüccet-i şer ' iyye olmmak babında emr-i şeriförn 
reca eylediği ecilden Hazine-i arnirernde mahfilz 
olan Başmuhasebe defterlerine nazar olındukda 
müteveffa sabıka Babü' s-sa 'ade ağası olup 
müteveffa Mustafa Ağa'nun Yenibağçe kurbında 
malik olduğı hanesi canib-i miriden iki bin yüz guru
şa Saraylı Alimeara nam hatuna fürı1ht olınup ve üç 
masura suyından bir masurası hakk-ı mecra ve iki 
masurası hane-i mezbı1run mecra olmak üzre ba 
telhis ve ferman-ı ali yüz on sekiz senesi Ce
maziye' l -Gla'sınun ikinci güninde mülkname-i hü
mayı1num virildiği derkenar ve veeh- i  meşrfih üzre 
sabık2t ordu-yı hümayı1num kadisı olup İstanbul pa
yesi olan mevlana Sun 'u ll ah zide fezai luhı1 husus-ı 
mezbüra müvella ta 'yin olmmak üzre mevlana 
şeyhülis lam zide fezai luhı1 işaret itmeğle işaretleri 
mı1cebince İstanbul'da ınılma i leyh müvella ta 'yin ve 
şer ' le göre diyü emr-i şeriförn sactır almışdur 
şürı1tıyla maliyyeden emr-i şerif yazılmak içün 
tezkire virildi .  

Fı 2ı S sene 1 1 29 [4 Şubat ı 7 17]  

MAD/633811 7912 Akıntıburnu 'nda bulunan 
kalenin suyollarının tamiri için suyolcu ustası 
gönderilmesine dair hüküm üzerine tezkere. 

As tane-i sa' adetüm kaimmakam ve defterdar 
vekiline hüküm ki : 
Akındıburnı'nda vakı ' kal 'a-i cedidde bina ve ta'miri 
lazım gelen suyolları içün suyolcıbaşı Usta Hasan ve 
üç nefer suyolcı Astane'den irsali fermanuro olmağın 
mu ' ta d  üzre harc-ı rahları ve üçer aylık ücretleri sen 
ki defterdar vekili (boş) zide mecduhı1sun Astane-i 
sa' adetüm hazinesinden ber veeh-i nakd virüp 
Mi 'mar-ı hassa ma 'rifetiyle tutılup ta 'yin oh nan 
çekdürür set'ineleri ne vaz ' ve tahmil ve mahallerine 
irsal eyleyüp ihmal ve tekasül eylemerneniz babında 
fermam-ı alişanuro sactır almışdur emr-i şerif 
yazılmak içün tezkire virildi. 

Fı 25 S sene 1 1 29 [8 Şubat ı 7 ı 7] 

MAD/6338/25411 Akıntıburnu 'nda bulunan 
kalenin suyollarının tamiri için bir miktar para, 
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malzeme suyolcu ustası gönderilmesine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

Astane kaimmakamına ve defterdar veklline hüküm 
ki : 
Kıdvetü' l-emasil ve' l -akran Hasan zide kadruhfi 
Divan-ı hümayfinuma arz-ı hal sunup Akın
dıburnı'nda vakı ' kal ' a-i cedidün ba'zı mevazi ' i  
tabya v e  hendeği v e  s u  yollarınun ta ' miri vesair 
mesarifi içün kahve rüsfimı malından ale' l-hisab beş 
bin guruş havale ve su yollarınun ta ' miri içün 
Asıane'den gidecek on bin vukıyye revgan-ı bezlr ve 
bin vukıyye kara ketan ve üç kantar penbe ve suyolcı 
Usta Hasan ve üç nefer suyolcı lar ve kurşuncı ol 
tarafa gider çekdürür sefineleriyle götürülmek üzre 
ferman um olup lakin donanma vakti ba 'Id olmağla 
suyolınun ta 'mlri te 'hlre kalup suyun gelmemesine 
ba 'is olmağla bir gün evvel gönderilmesi muktezi 
olmağla Kırım tarafına gider münasib sefinelere vaz ' 
ve tahmil ve kal ' a-i mezbfira teslim itdürilmek üzre 
emr-i şerifüm virilmek reca itmeğin Hazine-i 
arnirernde mahffiz Başmuhasebe defterlerine nazar 
olındukda Akındıburnı'nda vakı ' kal ' a-i cedidün 
ba 'zı mahalleri ve tabya ve hendeğinün taşra divan 
ve su yollarınun ta ' mi ri ve mesarifi i çü n Hazine-i 
amireden ale ' l-hisab beş bin guruş hazine tezkiresi 
virilüp ve su yolı ta'mlriyçün Asıane'den gidecek on 
bin vukıyye revgan-ı bezlr ve bin vukıyye kara ketan 
ve üç kantar penbe ve suyolcı Usta Hasan ve üç 
nefer suyolcı ta 'yin ve çekdüdür sefineleriyle 
götürülmek üzre emr-i şerifüm virildiği derkenar 
veeh-i meşrfih üzre işbu emr-i şerifüm vardukda 
kal 'a-i mezbfira irsali fermanum olan revgan-ı bezir 
ve ketan ve suyolcı neferatı ve kurşuncı mevsim-i 
derya ile ol tarafa gider münasib sefinelere vaz ' ve 
tahmil ve bir gün evvel kal ' a-i mezbfira irsal 
itdürilmek babında ferman-ı allşanum sadır olmağın 
veeh-i meşrfih üzre emr-i şerif yazılınağa tezkire 
virildi. 

Fı 1 9  Ra sene 1 1 29 [3 Mart 1 7 1  7] 

MAD/63381537 ll Akıntıburnu 'nda bulunan 
yenikalenin suyollarının tamiri için gönderilen 
suyolcuların keşfine göre tamir için gerekli 
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malzemenin temin edilerek gönderilmesine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

Astane kaimmakamına ve defterdar vekll ine ve 
gümrük eminine hüküm ki : 
Akındı bumında vakı ' Kal 'a-i cedid'ün su yolları 
ta'miri içün on bin vukıyye revgan-ı bezir ve bin 
vukıyye kara keten ve üç kantar penbe ve Suyai
cıbaşı Usta Hasan ve üç nefer su yolcı Astane'den 
gönderi Imişidi mezbfir Suyolcı Hasan ve ahali 
ma 'rifetleriyle ve ma 'rifet-i şer ' le su yalınun üzerine 
vanlup keşf ü misaha olındukda mukaddema bin yüz 
yiğirmi üç senesinde Abdurrahman Paşa zernanında 
suyolınun başından intihasına üç yüz künk döşeyüp 
ve künkler döşenüp nihayet bulduğı mahallden kal 'a 
kapusından içeri gelince on iki  bin altı yüz otuz zira ' 
mahall olan otuz bir bin altı yüz künk iktiza itmeğle 
ol mikdar künkle lazım gelen yiğirmi bir bin 
vukıyye beziryağı ile on bir bin sekiz yüz kırk dokuz 
vukıyye kendir on bin vukıyye yağı ve bin vukıyye 
kendir mukaddema viri lüp bak! on bin vukıyye bezir 
yağı ve on bin sekiz yüz kırk dokuz vukıyye kendir 
ve kal ;a kapusından içeri samıçiara ve çeşmelerin 
makseınlerine varınca bin yüz zira' mahalle lazım 
gelen dört bin dokuz yüz künkle bin yüz vukıyye 
beziryağı ve iki kantar kendire muhtac olup ve 
mukaddema gönderilen su yolcılar kifayet itme
meğle bu def'a dahi Mübaşiri Mehmed ve Üçelli 
Osman ve Kadi Baylı(?) Mehmed nam üç [nefer] 
suyolcı ile iki nefer Amavud dahi irsal alınmak içün 
kal 'a-i cedid muhafızı ve kadisı ve Su yolcubaşı el
Hacc Hasan keşf ve i ' lam itmeleriyle keşf olınduğı 
üzre iktiza iden otuz bir bin altı yüz künke yarımşar 
vakıyye bezir yağı ve yüzer dirhem ketenden on beş 
bin sekiz yüz vukıyye beziryağı ve yedi bin dokuz 
vukıyye keten ve kal 'a kapsundan içeriye bin yüz 
vukıyye bezir yağı ve seksen sekiz vukıyye ketenler 
mukaddema gönderilenlerden gayrı altı bin dokuz 
vukıyye bezir yağı ve altı bin dokuz yüz seksen 
sekiz vukıyye keten dahi gönderilmek iktiza itmeğle 
kal 'a-i mezbfirun su yollarınun behemehal yapdırıl
masınllln iktizası olmağla sen ki vezir-i müşarun 
ileyh ve defterdar vekili ve gümrük eminisiz işbu 
emr-i şerifüm varduğı ınılma i leyhün dokuz vukıyye 
bezir yağı ve altı bin dokuz yüz seksen sekiz 
vukıyye kara keteni bir gün evvel Astane'de 
mübaya'a ve tedarük ve bahası ve iktiza iden navl-ı 
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sefinenün dahi uhdende olan gümrük malından 
hisabını mahsôb olmmak üzre nakli içün lazım gelen 
sefineyi dahi tutup tahmil ve bir gün evvel irsal ve 
isaline kemal-i tekayyüd ve ihtimam inha ve navlı ne 
mikdar akçeye olur ise hücceti şer' iyye itdürilüp 
hisabını mahsôb olmmak içün hıfz ve Suyolcıbaşı el
Hacc Hasan'un matlôbı üzre üç nefer suyolcı ve iki 
nefer Arnavud'ı mi 'mar-ı hassa ma 'rifetiyle tutı lup 
gelen dahi harc-ı rahların .As tane-i sa' adetüm 
hazinesinden virilmeyüp yağ ve keten ile ma'an 
sefinelere vaz ' ve mu 'accelen irsal ve teslim itdüril
mesine bunlara vaktinde yağ ve te ' hirden ihtiraz ve 
ictinab eylemenüz babında ferman-ı alişanum sadır 
olmağın veeh-i meşrôh üzre emr-i şerif yazı lmak 
içün tezkire virildi. 

Fi 27 C sene 1 1 29 [ 1 3  Mayıs 1 7 1 7] 

MAD/6551/22/5 Vidin kalesinde sekiz lağımcı 
mevcut olduğuna, bunun dışında yirmi lağımcı on 
hazineci, sekiz kapancı, altı taşçı ve üç suyolcunun 
daha İstanbul'dan Varna iskelesine gönderil
mesine dair hüküm üzerine tezkere. 

As tane-i sa' adetüm kayimmakamı vezir-i mükerrem 
paşaya ve defterdar vekiline hüküm ki: 
Vidin kal 'asında sekiz nefer lağmcı mevcôd olup 
bundan ma' ada yiğirmi nefer lağmcı ve on nefer 
hazineci ve sekiz nefer kapancı ve altı nefer taşcı ve 
üç nefer suyolcı ki cümle kırk yedi nefer irsal 
olmmak içün Vidin muhafızı vezirüm Abdullah Paşa 
i ' lam itmeğin zikr olınan arnele Astane'den tahrir ve 
irsaline muhtac olmağla emr-i şerifüm varduğı gibi 
zikr alınan kırk yedi neferi hassa mi ' marbaşı 
ma' rifetiyle işe ve güce yarar ademlerden bir gün 
evvel tahrir ve kefilleri ale' l-esami defter ve beher 
neferine nısf ücretleri içün kırkar guruşdan bin sekiz 
yüz guruş ücretierin Astane-i sa '  adetüm hazine
sinden viri lüp hassa mi ' marbaşı môma ileyh 
ma 'rifetiyle tevzi' ve münasib sefineye tahmil ve 
navl-ı sefinesi dahi Astane hazinesinden virilüp ica
leten Varna iskelesine irsal ü isaline bezl-i makdur 
eylemenüz babında ferman-ı alişanum sactır 
almışdur emr-i şerif yazılmak içün tezkire virildi. 

Fi rninh [Fi l l  M sene 1 1 30] [ 1 5  Aralık 1 7 1 7] 
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MAD/7841/lOb/1 Sultan Süleyman Han ve Bayezid 
Han 'ın suyollarından Kagıthane ve Halkalı 'dan 
saraya ve Kırkçeşme vesair çeşmelere bağlı olan 
suyun suyollarının tamiri ve temizlenmesi hizmeti 
karşılı.ğında düşük vergi ödeyen Haslar ve Küçük
çekmece 'ye bağlı oniki köyün reayasından yüksek 
vergi talep edilmemesine dair hüküm üzerine 
tezkere. 

Hasslar ve Küçük Çekmece naiblerine hüküm ki:  
Has sa su nazırı olan kıdvetü ' 1 -e mas i l  ve' 1 -akran el
Hacc İbrahim zide kadruhO Divan-ı hümayOnuma 
arz-ı hal idüp avatıf-ı aliyye-i hüsrevanemden 
merkuma su nazırlığı tevcih olınup Kemerler ve 
Halkalı ve sair suyollarınun ta 'mir ve tarhiri 
hıdmetine me' mOr olan kaza-i mezbOra tabi ' on iki 
pare kura re 'ayaları edna cizyeden ma'ada katfe-i 
tekalif-i şakka ve avarız-ı divaniyyeden mu 'af ve 
müsel lemler olup umOr [u] hususları ve cürm-i 
cinayetleri ve rüsOmat-ı saireleri su nazırı olanlar 
ma' rifetiyle görilüp mukata 'a-i zemin ve a ' şar 
gal latları canib-i vakfa kadimden viregeldükleri vech 
üzre eda eyledüklerinden sonra ahali-i kuranun 
kaffe-i u mOr [ve] hususları m Oma il ey h ma' rifetiyle 
ru' yet olınup ahardan veehen mine' l-vücOh ta'arruz 
ve müdahale ol ınmamak babmda emr-i şeriförn 
virilmek recasma istid 'a-yı inayet eylediği ecilden 
Hazine-i arnirernde mahfOz olan mevkUfat defter
lerine nazar olındukda mukaddema su nazırı olan Ali 
arz-ı hal idüp veeh-i meşrOh üzre emr-i şerif 
virihnek reca eyledükde bin doksan dokuz tarihinde 
vakı ' Topcılar katibi Ebubekir'ün tahriri mucebince 
Hasslar kazasına tabi ' suyolcı kuralarında Arnabud 
karyesinün iki ve Cebeci karyesinün yiğirmi Ayvaz 
karyesinün beş ve Kırk karyesinün yiğirmi dört ve 
Yapranca(?) karyesinün dört ve Küçük karyesinün 
on beş ve A vaz karyesinün on sekiz ve Akbat(?) 
karyesinün altı ve Bağçe karyesinün otuz üç ve Orta 
Belgrad karyesinün on altı ve Belgrad karyesinün 
yiğirrni sekiz ve Kemerburgos karyesi'nün kırk nefer 
askeri re 'aya ki cem'an iki yüz on bir nefer suyolcı 
tahrir olmdığı ve merhum ve mağfOrun leh Sultan 
Süleyman Han-ı Gazi ve Bayezid Han-ı veli tabe 
serahumanun Kağıdhane ve Halkalı caniblerinde 
Saray-ı cedid-i amire ve Saray-ı atık-i ma 'mO re ve 
Kırkç:eşme vesair çeşmelere icra olman suyollarun 
yaz ve kış bila-ücret tathir eylemek şartıyla avarız-ı 
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divaniyye ve tekallf-i örfiyye ve şakkadan min 
küll i ' l-vücuh mu 'af ve müsel lemler oldukları mastur 
ve mukayyed olmağın zikrolınan kura ahalileri ve 
vakf-ı mezburun su yollarını tathir ve ta 'mir 
eylemek üzre mu 'af olmalarıyla mu 'afiyetlerine mu
ğayir te 'addl itdürilmeye diyü bin yüz kırk dört 
senesi Şa 'ban-ı şerifinün sekizinci gü ni virilen emr-i 
şerif derkenarı mucebince yüz altmış iki senesi 
Şa 'ban'ınun yiğirmi beşinci gü ni emr-i şerif virildiği 
derkenar olındukda imdi derkenarı mucebince amel 
olmmak fermanuru olmuşdur. 

Fı 27 S sene l l  75 [27 Eylül 1 76 1 ]  

MAD/7841/lSOb İstanbul'a bağlanan suyollarının 
hizmetinde bulunmak şartıyla düşük vergi ödeyen 
suyolcu reayasının kayıtlarını tutarken, suyolcu 
olmadığı halde kendisine suyolcuymuş gibi belge 
verilerek hazinenin zarara uğratıldığına, bundan 
dolayı suyolcu reayasının teker teker tekrar kayıt
larının tutulmasına dair hüküm üzerine tezkere. 

Ba ferman 
Hasslar kadisına hüküm ki : 
El-Haccc İbrahim zlde mecduhu Der-sa 'adetüme 
arz-ı hal idüp bin yüz yetmiş altı senesine mahsuben 
İstanbul ve tevabi 'i kalemi cizyesi uhdesinde olup 
ehl-i zimrnet re 'ayadan suyolcı re 'ayasınun beher 
sene su nazırı yediyle tevzl' şartıyla bir mikdar edna 
kağıdı virilügelmeğle yedinde olan ferman-ı all taleb 
olmmaksızın niza ' alınmamak içün salifi böyledür 
diyü cevabına binaen nazır-ı muma ileyhe yalnız beş 
yüz elli aded ve edna evrakı virilüp lakin 
irtikabından n aşi yine kendü ticaret da' i yesiyle ahz 
eyledüği edna kağıdların suyolcı re 'ayasındandur 
diyü derun-ı İstanbul'da kürkci(?) ve çukacı(?) ve 
bazergi'ın makulesi re 'ayaya tevzl' ve el-yevm asıl su 
yolcı kuralarında bir neferden mütecaviz bila evrak 
re 'aya kalmamağla ber muceb-i evamir-i aliyyem 
kağıdsız re ' ayanun tefahhusiyçün suyolcı karye
lerine adem irsal olındukda nazır-ı muma ileyhün 
tenbihi ile re 'aya-yı merkılın adem-i i 'ta 'at ve nazır-ı 
muma ileyh ihtifa eylediğİnden ber muceb-i şürut 
bila evrak re 'ayanun cizyeleri cibfıyeti kabil 
olmayup beytü' l- mal-ı müslimine gadr olmağla 
suyolcı kuralarında mevcud bulınan suyolcı 
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re 'aya�;ına suyolcı nazırı ma'rifetiyle evrakları viri l
mesi rnu 'tftd ve mu 'ayyen olan re 'ayadan ma'ada 
ziyade bulınan ve bila evrak olan re 'ayanun 
istihkakları na göre cizye evrakı viri lmek mu 'tad 
olmağla İstanbul aklarnı na tabi ' Hasslar kazasında 
İstanbul'a cari olan su yolları ta 'yin o lınan on pare 
karyede sakin dört yüz elli nefer re 'ayanun 
hıdmeı:leri mukabelesinde su nazırı ma' rifetiyle 
cizyeleri edna i ' tibarıyla cibayet olınup ma 'adası 
esnaf-ı selase üzre istihkaklarına göre evrakları 
virilmek şürı1t-ı nizarnları mukayyed ve Hasslar 
kazasında vakı ' on aded karyelerde sakin ve 
mütemekkin olan suyolcı re ' ayasınun hıdmetinde 
olanlara su nazırı edna evrak virilmeyüp himaye i le 
zahirü ' l -gına(?) olup ermeni ve rum raifesinden 
kuyumcı ve bakkal ve kürkci ve sair ehl-i sanayi ' 
kefereye suyolcı evrakı virilüp mal-ı ıniriye gadr 
itmeğle ol ası l ları gereği gibi tekayyüd ve tefahhus 
olınup suyol ları hıdmetinde olup on aded karyede 
sakin olan re 'ayası ale ' l-esami tahrir ve defter ol ınup 
kirnesneye himaye ile mal-ı ıniriye gadr itdürilme
mek üzre emr-i şerifüm virildüğin bildürüp ınGce
bince bu defa dahi emr-i şerifüm reca eyledüği 
ecilden Hazine-i arnirernde mahfı1z harac 
muhasebesi defterlerine nazar olındukda veeh-i 
meşrı1h üzre mukaddema ale ' t-tafsil emr-i şerifüm 
virildi.iği derkenar olındukda imdi derkenarı 
mucebince amel olmmak emrüm olmuşdur. 

Fı 1 9 Z sene 1 1 75 [ l l Temmuzl 762] 

MAD/786714612 Suyolcu reayasından olduğu için 
düşük vergi ödeyen şahıstan yüksek vergi talep 
eden cizyedarın teaddisinin önlenmesine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

Ba ferman-ı ali 
Astane-i sa'adetümden (boş) canibine varınca yol 
üzerinde vakı ' olan kadilara ve cizyedarlara hüküm 
ki : 
Arnavud raifesinden olup Astane-i sa'adetümde ınir! 
suyolcı olan V asil zimmi Divan-ı hümayunuma arz-ı 
hal iclüp mesfı1r zimmi Saray-ı cedid-i amiremün 
su yolcısı olup mu ' tad-ı kadim üzre beher sene su 
nazıri arı tarafından edna evrakı virilügelmeğle mes
fı1run işbu sene-i mübarekede dahi yedine edna 
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evrakı virilüp sılasma azimet itmeğle yol yoF1 
üzerinde vakı ' olan cizyedarları tarafından a 'la ve 
evsat evrakı teklifi ile rencide ve remide itdüril
memek babında emr-i şerifüm reca eyledüği ecilden 
mesfür zimmi Vasil miri suyolcı olmağla ferman-ı 
alişanumla edna cizye evrakı alup izn ile sılasma 
azlınet itmeğle taşra cizyedarları a ' la  ve evsat evrakı 
teklifi ile rencide eylememek içün emr-i şerifüm 
Hassa su nazırı el-Hacc Osman zide mecduhG i ' lam 
itmeğİn imdi i ' lamı mucebince amel olmmak 
babında ferman-ı alişanum sadır olmuşdur. 

Fi ı 9 B sene ı ı 38 [23 Mart ı 726] 

MAD/8472/12012 Sultan Süleyman Han camii vak
fına ait Kemerler ve Halkalı suyolları hizmetinde 
olup düşük cizye vergisi dışında diğer vergilerden 
muaf olan suyolcu köyü reayalarından vergi talep 
edilmemesine dair hüküm üzerine tezkere. 

Küçük Çekmece nahiyesi naibine hüküm ki : 
İstanbul 'da vakı ' merhum ve mağfürun leh Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe seralıunun cami ' - i  
şerifleri evkafından Kemerler ve Halkalı suyolları 
hıdmetine me'mGr olan suyolcı karyeleri re ' ayaları 
olup zikr olınan suyollarına yaz ve kış hıdmet ve 
yolları tathir eyledüklerine binaen hıdmetleri 
mukabelesinde edna cizyelerinden gayrı avarız-ı 
divaniye ve tekalif-i örfiyye ve salkun ve cemi ' i  
tekalifden mu ' af olmak üzre hala yedierinde olan 
hatt-ı hümayun ile mu 'anven emr-i şerif olup bundan 
akdem Çekmece nahiyesine i sabet iden tekalif mu 'af 
ve gayrı mu 'af dahil olduğı cihetle bunları ta 'ciz 
eyledüklerinden arz-ı hal i le  hatt-ı hümayGnı ibraz 
eyledüklerinden merhameten hıdmetleri mukabelesi 
Çekmece ahalisinün üzerlerine i sabet iden bin kile 
tekalifden üç yüz kilesi fürGnihade olup mahall ine 
kayd ve suret virilmiş iken sana nahiye-i mezburede 
vakı ' olan tekalif içün re 'aya fukaraları rencide 
itmeleriyle yedierinde hatt-ı hümayun ile mu 'anven 
emr-i şerif mGcebince ahali-i mezbGrun bivech olan 
te 'addileri men ' u def' olmmak recasına mütevelli 
el-Hacc Ahmed zide kadruhG arz u i ' lam eylemeğİn 
imdi yedierinde olan ferman-ı alişana mugayir bir 
te 'addileri men ' u def' olına diyü ferman-ı alişan 

21 mükerrerdir  
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sactır olmağın şürfitıyla emr-i şerif yazılınağa tezkire 
virildi .  

Fı 1 2 Z sene 1 1 22 [ 1  J:>ubat 1 7 1 1 ]  

MAD/8473198/1 Elli neccar, elli lağımcı, hazneci 
ve taşkırıcı ve on suyolcunun İstanbul'a gönderil
mesine dair hüküm üzerine tezkere. 

Astane kaimmakamına ve kadısına ve mi ' marbaşı ya 
hüküm ki : 
İnşae ' l l ahu te 'ala sefer-i hümayfinda iktiza eden 
neccar ve hazneci ve taş kırıcı ve lağımcı ve suyolcı 
ve taşç:ı ve hendese hakkında mahir bir nefer bir 
nefer kalfa tedarük olmmak mühim ve muktezi ol
mağla sının-ı sabıkada ihrac olınduğı üzre 
İstanbu l 'da mi ' marbaşı ma 'rifetiyle cümlesi üstad ve 
fenlerinde mahir tüvana yiğitler olup seferde hizmet
i lazımelerine istihdam-seza olmak şartıyla elli nefer 
neccar ve elli nefer lağımcı ve hazneci ve taş kırıcı 
ve on nefer taşçı ve yiğirmi nefer suyolcınun beş 
neferi ocaklık olup ve ma 'adası ücret ile olmak üzre 
seksen bir guruşa ve bir nefer üstad kalfa yüz guruşa 
ki mec mı1 'ı on bin yüz guruş olup sinin-i sabıka üzre 
ber veeh-i taknr kırkar guruşa viri lüp nısf-ı aharı 
olan kırkar guruşa dahi itmam-ı seferde virilmek 
üzre ve peşin virilecek beş bin elli guruş İstanbul'da 
olan ba 'zı hıdemat akçeleri virilüp kadimden 
olıgeldüği üzre mu ' te med ün aleyh kefilleri alın up 
ale ' l-esami küfelasıyla defter olınup ve imza 
itdürilüp defteri ile ensnaf-ı mezkfirı Der-sa'adete 
gönderile diyü arz ve telhis olındukda telhisi 
mficebince şürfitıyla hüküm diyü ferman-ı all sactır 
olmağın emr-i şerif yazıl ınağa tezkire viri ldi . 

Fı 20 R sene l l  05 [ 1 9  Aralık 1 693] 

MAD/.8484/32a/1 Suyollarının bakımı ve temizlen
mesi hizmeti karşılığında vergiden muaf olan 
Küçükçekmecedeki suyolcu reayasından vergi talep 
olunmamasına dair hüküm üzerine tezkere. 

Haslar kadısına hüküm ki : 
Küçük çekmece nahiyesi ahallsi Der-sa 'adetüme 
arz-ı hal id üp nahiye mezbfirda vakı ' su yolcu 
karyeleri ahallsi beynlerinde kil e i 'tibarı ile bin 
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kilede üç yüz dokuz klle hisseleri in 'am olınmağla 
hala Çatalca['da] meks içün nahiyemüzden müba
ya'ası ferman olınan saman ve odundan anlarun 
h isseleine düşen saman ve odun sair kuraya tahmil 
olmmak murad itmeleriyle fukaraya külli gadrdur 
di yü bildürüp men ' i  içün emr-i şerifüm reca 
eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde mahfı1z olan 
mevkôfat defterlerine nazar olındukda hala Çatal
ca'da vakı ' rneks-i hümayGn içün samanun kantan 
kırkar ve odunun arabası yüzer sağ akçe olmak üzre 
işrita akçesi ber veeh-i nakd virilmek üzre nahiye-i 
mezbGrdan bin kantar saman ve beş yüz araba odun 
mübaya 'ası içün mu 'af ve gayr-i mu 'af dahiller 
olmak üzre emr-i şerif virildüği mukayyed 
bulınınağın Küçük Çekmece nahiyesinde vakı ' 
suyolcı re 'ayası soyolların sayf ve şitada bila ücret 
tathir ve ta 'mir eylemek şartıyla avarız vesair 
tekillifden mu 'af iken mübaya'a zehayirinden mu 'af 
ve gayr-ı mu 'af dahi l  olmak üzre evamir-i şerifede 
şerh viri lmeğle mutalebe olındukda tezallüm ve 
mu 'afiyetlerine Hatt-ı hümayGn varid olduğı ba 'de
hG kaleminde derkenar olınup ve Küçük Çekmece 
nahiyesinün tekalifi tevzi ' ve taksim olınan bin 
kilenün üç yüz dokuz kilesi on iki kıt 'a  suyolcı 
kurası üzerinde olmağla vakı ' olan tekillifden 
hisselerine isabet iden tahmil oldığı mahkeme 
defterinde derkenar olınup ve mezbGrlar bila ücret 
ancak mu 'afiyet şartıyla su yolların tathir ve ta 'mir 
eylemek üzre ta 'yin olınmalarıyla kile i ' tibarıyla 
hisselerine isabet iden mübaya 'atdan bir nesne taleb 
olınmamak üzre afv olınup hisseleri ahar kuraya 
dahi tahmil olınmayup bin kileden fürG nihade ve 
ifraz olmmak ferman olmdığı derkenar olındukda 
suyolcılarun üzerinde olup mukaddema afv ve in 'am 
olman üç yüz dokuz kile bin kileden tenzil ve fürG 
nihade olınup ma' ada teklifterin altı yüz doksan bir 
kileden eda eyleyüp aharun hissesi taleb ve rencide 
olınmamaları babına telhis olındukda mucebince 
mahalline kayd ve emr-i şerif virilmek babında 
ferman-ı ali sadır olmağın şürGtıyla emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi . 

Fı 22 Ş sene l l  1 2  [ 1  Şubat 1 70 1 ]  

MAD/84901295/1 Üsküdar Yeni VaZide Sultan 
camii vakfı suyolculuğu hizmeti karşılığında 
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vergiden muaf olan şahıstan vergi talep olunma
masımı dair hüküm üzerine tezkere. 

Üsküdar kadisına hüküm ki: 
Üsküdar'da vakı ' Cedld Viiiide Sultan tabe seraha
nun dimi '- i  şerlfi evkiifınun mütevelli kaimmakamı 
el-Hacc İbrahim zlde kadruhG Divan-ı hümayGnuma 
arz gönderüp vakf-ı mezbGrun üç nefer re 'aya 
suyoll arı meremmatcılığı hidmetinde olmağla 
hidmetleri mukabelesinde medine-i mezblırede vakı ' 
Atik Vali de Sultan cami ' -i şerlfinün otuz üç nefer 
RCım re 'ayası misi llü gerek menzil akçesinden ve 
gerek sair tekillifden mu 'af ve müsellem olup bir 
dürlü renelde olmmuş değil iken yedierinde cedid 
emr-ı ali olmamak hasebiyle gerek menzil 
akçesinden ve gerek gerek Ermenilerün kendü 
hidmetleri içün imdadiyye namıyla ve gerek sair 
tekallf talebiyle reneldeden hali olmamalanyla zikr 
alınan suyol lan meremmatcı lığı hidmetinde olan üç 
nefer re 'aya hidmetleri mukabelesinde otuz üç nefer 
re 'aya misillü menzi l akçesi ve imdadiyye vesair 
tekillifden mu 'af [ve] müsellem olmak içün emr-i 
şerifü:m virilmek redsına istid 'a-yı inayet eylediği 
ecilden Hazine-i arnirernde mahflız olan mevkUfat 
defterlerine nazar olındukda Üsküdar'da vakı ' Atik 
ve Cedid Vali de Sultan cami ' leri evkafınun otuz altı 
nefer re 'ayası olup me' mGr oldukları suyollannun 
hidmetleri mukabelesinde mu 'af [ve] müsel lem olup 
otuz üç nefer re 'ayası yedierinde başka serbestiyyet 
fermanları olup Valide-i cedidün üç nefer 
re 'ayüsından menzil akçesi vesair tekillif talebinden 
mu 'af [ve] müsellem olmak içün arz-ı hal itmeleriyle 
mlıcebince mahalline kayd olınup bin yüz otuz sekiz 
senesi Şa'ban-ı şerlfinün onuncı güni emr-i şerif 
virild iği derkenar alınmağın imdi derkenan ve arzı 
mlıcelbince hüküm diyü ferman-ı all sactır olmağın 
şürı1tıyla emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi .  

Fı l l  Ra sene 1 1 42 [4 Ekim 1 729] 

MAD/8490/299/1 Üsküdar Yeni VaZide Sultan 
camii' vakfı suyolculuğu hizmeti karşılığında 
vergiden muaf olan şahıstan vergi talep olunma
masuıa dair hüküm üzerine tezkere. 

Üsküdar kadisına hüküm ki : 
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Üsküdar'da vakı ' Cedid Valide Sultan tabe 
serahanun cami ' -i şerifi evkafınun mütevelli kaim
makamı el-Hacc İbrahim zlde kadruhG Divan-ı 
hümayGnuma arz gönderüp vakf-ı mezbGrun üç 
nefer re 'aya suyolları meremmatcıl ığı hidmetinde 
olmağla hidmetleri mukabelesinde medine-i mezbG
rede vakı ' Atik Vali de Sultan cami ' -i şerifinün otuz 
üç nefer Rum re 'ayası misi l lü gerek menzil 
akçesinden ve gerek sair tekillifden mu 'af ve 
müsellem olup bir dürlü renelde alınmış değil iken 
yedierinde cedid emr-i ali olmamak hasebiyle gerek 
menzil akçesinden ve gerek Ermenilerün kendü 
hidmetleri içün imdadiyye namıyla ve gerek sair 
tekillif talebiyle reneldeden hall olmamalarıyla zikr 
olman suyolları meremmatcılığı hıdmetinde olan üç 
nefer re 'aya hidmetleri mukabelesinde otuz üç nefer 
re 'aya misillü menzil akçesi ve imdadiyye vesair 
tekillifden mu 'af ve müsellem olmak içün emr-i şerif 
virilmek recasına istid 'a-yı inayet eylediği ecilden 
Hazine-i arnirernde mahfGz olan mevkufat 
defterlerine nazar olındukda Üsküdar'da vakı ' Atik 
ve Cedld Valide Sultan tabe serahanun cami ' leri 
evkafınun otuz altı nefer re 'ayası olup me' mGr 
oldukları soyollarınun hidmetleri mukabelesinde 
mu 'af ve müsellem olup otuz üç nefer re 'ayası 
yedierinde başka serbestiyyet fermanları olup 
Valide-i cedidün üç nefer re 'ayasından menzil 
akçesi vesair tekillif talebinden mu 'af ve müsellem 
olmak ıçun arz-ı hal itmeleriyle mGcebince 
mahall ine kayd olınup bin yüz otuz sekiz senesi 
Şa'ban-ı şerlfinün onuncı güni emr-i şerif virildüği 
derkenarı alınmağın imdi derkenarı ve arzı ınGce
bince hüküm diyü ferman-ı all sildır olmağın şürG
tıyla emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi .  

Fı ı ı Ra sene ı ı42 [4 Ekim ı 729] 

MAD/8491/5013 Üsküdar Yeni VaZide Sultan camii 
vakfı suyolculuğu hizmetinde iken ölen şahsın 
hizmetinin oğluna intikaline, hizmetine karşılık 
vergiden muaf olduğuna dair hüküm üzerine 
tezkere. 

Nişan-ı hümayGn yazıla ki :  
Üsküdar'da vakı ' merhum ve mağfGrun leha Atik 
Vali de Sultan tabet seraha cami ' -i şerif ve imaret-i 
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amıresinün serbestiyyet üzre defterlü ROm 
re 'ayalarından medine-i Üsküdar'da mahalle-i Cedld 
sakinlerinden Pa pa Y andezi nam zimrnl b i la veled 
mürd olup yiri ( . . .  ) oğlı mesfGrun mahlGlinden 
re 'ayil1lığı işbu darende-i ferman-ı hümayGn ROm 
taifesinden Sava veled-i Mihal nam zirnıniye tevcih 
olınup vakfun sair ROm re 'ayaları gibi mesfGr Sava 
zimmi dahi vakfun re 'ayası olup beher sene 
ispen�;esini vakfa teslim idüp tekalif-i örfiyye ve 
şakkadan mu 'af ve müsellem olup menzil akçesi 
namıyla vesair şey' talebiyle rencide al ınmamak 
üzre yedine berat-ı alişanum virilmek redsına vakf-ı 
mezbür mütevellisi el-Hacc Osman zide mecduhG 
arz itmeğİn Hazine-i arnirernde mahfGz olan 
Mevkıifat defterlerine nazar olındukda Üsküdar'da 
vakı ' merhum ve mağfGrun leha Atik Vali de Sultan 
tabet serahanun evkafı suyolların ta 'mir ü termim 
içün Kefe mahallesinde sakin otuz üç nefer ROm 
keferesi vakf-ı müşarun i leyhün suyollann ta 'mlr 
içün ta 'yin olınup hıdmetleri mukabelesinde menzil 
tekillifine dahil olmayup ve tekalif-i örfiyye ve 
şakkadan mu 'af ve müsellem olup serbestiyyet üzre 
re 'ay:i olmağın vakf-ı mezbGrun mevcGd olan otuz 
üç nefer Rum re 'ayası olmağla mezkGru' l -esam:i 
Papa Yandezi veled-i Yorgi nam zimmi ve otuz üç 
nefer suyolcı larına dahi l  olup otuz üç neferden birisi 
mürd olur ise yirine eviadı ve eviadı olmayanlarun 
yirine ahar ROm keferesine tevcih ve defter-i vakfa 
kayd ve yedierine berilt-ı alişanum virilmek içün 
mukayyed bulınınağın zikr olman suyolcılardan bu 
def'a mürd olan Papa Yandezi 'nün hıdmet-i l azımesi 
ROm taifesinden Sava veled-i Mihal zirnıniye tevc:ih 
ve beratı viri lüp Haremeyn muhasebesine ilm ü 
haber kaimesi virilmek babında telhis arz olındukda 
telhü.i mGcebince tevcih ve beratı virilmek diyü 
fermiin-ı ali sadır olmağın şürı1tıyla berat-ı şerif 
yazıl ınağa tezkire virildi . 

Fı 23 M sene ı ı44 [8 Ağustos ı 736] 

MAD/850318711 Cebeci, Ayvaz, Karga, Küçük, 
İvaz, Aktar, Bahçe, Ortabelgrad, Belgrad, Kemer
burgaz köylerindeki ikiyüzonbir suyolcunun 
Kemerler, Halkalı vesair suyollarının tamir ve 
temi•:leme hizmetinde bulunup karşılığında düşük 
cizye vergisinin dışında diğer vergilerden muaf 
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olduklarına, bu kişilerden fazla vergi talep edilme
mesine dair hüküm üzerine tezkere. 

Haslar kadisına ve Küçük çekmece nahiyesi naibine 
hüküm ki: 
Hassa su nazırı olan Ali zide kadruhu Divan-ı 
hümayunuma arz-ı hal idüp avatıf-ı hüsrevaneden 
merkuma su nazırlığı tevcih olmup ve Kemerler ve 
Halkalı vesair soyollarınun ta'mir ve tathir 
hıdroetine me' mur olan kaza-i mezbura tabi ' on iki 
pare re 'ayaları edna cizyeden ma 'ada kaffe-i tekalif
i şakka ve avarız-ı dlvaniyyeden mu 'af ve 
müsellemler olup vesair umur [u] hususları ve cürm 
[ü] cinayetleri ve rüsumat-ı saireleri su nazırı olanlar 
ma'irfetiyle görilüp mukata'a-i ru ' yet ve a' şar-ı 
gallatlarını canibine vakf-ı kadimden viregeldükleri 
vech üzre eda eyledüklerinden sonra ahali-i kuranun 
kaffe-i umur [u] hususları muma ileyh ma'rifetyile 
ru 'yet olınup ahardan veehen mine ' l-vücuh ta 'arruz 
ve müdahale alınmamak babında emr-i şerlfüm 
virilmek recasına istid ' a-yı inayet eyledi ği ecilden 
Hazine-i arnirernde mahfGz olan Mevklifat 
defterlerine nazar olındukda bin doksan dokuz 
tarihinde vakı ' Topcı lar katibi Ebubekir zide 
kadruhunun tahriri mucebince Haslar kazasına tabi '  
suyolcı kuralarından Arnavut karyesinün iki ve 
Cebeci karyisenün yiğirmi ve Ayvaz karyesinün beş 
ve Karka karyesinün yiğirmi dört ve Küçük 
karyesinün on beş ve İ vaz karyesin ün on sekiz ve 
Aktar karyesinün altı ve Bağçe karyesinün otuz üç 
ve Orta Belgrad karyesinün on altı Belgrad 
karyesinün yıgırmi sekiz ve Kemer Burgos 
karyesinün kırk nefer askeri re 'aya ki cem'an iki yüz 
on bir nefer suyolcı tahrir aldığı ve merhum ve 
mağfı1run leh Sultan Süleyman Han-ı Gazi ve 
Bayezid Han-ı Veli tabe serahanun Kağıdhane ve 
Halkalı caniblerinde Saray-ı cedld-i amire ve Saray-ı 
atik-i ma 'mure ve Kırkçeşme vesair çesmelere icra 
alınan suyol larun yaz ve kış bila ücret tathlr eylemek 
şartıyla avarız-ı divaniye ve tekalifi örfiyye ve 
şakkadan min külli ' 1-vücuh mu 'af ve müsellemler 
olduklan mastur u mukayyed bulınınağın zikr alınan 
kura ahalileri ve vakf-ı mezburun suyollarını tathir 
ve ta'mir eylemek üzre mu 'af olmalarıyla 
mu 'afiyetlerine muğayir te 'addi i tdürilmeye diyü bin 
yüz kırk dört senesi Şa 'ban-ı şerifün sekizinci güni 
tarihiyle müverrah ba telhis ferman-ı ali emr-i şerif 
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virildiği derkenar alınmağın imdi derkenarı 
mucebince hüküm diyü ferman-ı all sadır olmağın 
veeh-i meşruh üzre emr-i şerif yazı lınağa tezkire 
virildi .  

Fı 25 Ş sene 1 1 62 [ 10 Ağustos 1749] 

MAD/85071300/2 Üsküdar'da Yeni VaZide Sultan 
camii suyollanının tamiri hizmetinde bulunan 
suyolcunun ölümüyle hizmetinin oğluna intikaline 
dair hüküm üzerine tezkere. 

Nişan-ı hümayun yazıla ki : 
Medine-i Üsküdar'da vakı ' merhume ve mağfôre 
leha Atik Valide Sultan tabet serahanun cami '-i 
şerifi su yolları ta 'mlriyçün yine medine-i mezburede 
mahalle-i Cedld dimeğle arif kefere mahallesinde 
vakıfe-i müşarun ileyhanun otuz üç nefer defterlü 
Rum re 'ayasından Balaş veled-i Kostantİn derzi 
mürd olmağla hidmeti mahlulünden mürd-i mesfı1-
run sulbl oğlı Serbana veled-i Balana nam zirnıniye 
tevclb ve beher sene ispençesin canib-i vakf-ı şerlfe 
eda vü teslim idüp menzil teklifi ile dahi alınmayup 
tekalif-i örfiyye ve şakkanun cümlesinden mu 'af ve 
müsel lem olmak üzre yedine berat-ı allşan viri lmek 
recasıyla vakf-ı mezbur mütevelllsi kaimmakamı 
Seyyid Ahmed zide mecduhu arz itmeğin Hazine-i 
arnirernde mahfôz olan Mevkılfat defterlerine nazar 
olındukda Üsküdar'da vakı ' merhume ve mağfôre 
leha Atik Valide Sultan evkafı suyollarınun ta'ml
riyçün kefere mahallesinde sakin otuz üç nefer Rum 
keferesi ta 'yin olınup hidmetleri mukabelesinde 
nüzül tekallfine dahil olmayup ve cemi ' te kalif-i 
örfiyye ve şakkadan mu 'af ve müsellem serbest 
re 'ay:1 olmağın içlerinden birisi mürd olsa yirine 
eviadı ve eviadı olmayanlarun yirine ahar Rum 
keferesi zimmi vakfa kayd olınugelmeğle mürd-i 
mesfür Balaş veled-i Kostantİn nam zimmi otuz üç 
nefere dahi l aldığı ve zikr olman otuz üç nefer 
re 'ay:lya dahil Papa Bendezin nam zimmi bila veled 
mürd oldukda yiri mahlı1linden vakf-ı mezbur 
mütevelllsi arzıyla yüz kırk üç senesinde Sava veled
i Mihal zirnıniye tevclh ve berat virilüp ve zirnıni-i 
mesfür dahi bila veled mürd oldukda hıdmet-i 
lazımesi yine mütevelllsi arzıyla bin yüz altmış beş 
senesinde Körpe veled-i Guyunek(?) nam zirnıniye 
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tevcih ve ba telhis ve ferman-ı berat virildiği 
mütevellilerinden olmak üzre Mevklifat'dan 
derkenar alınmağın kaydı mı1cebince mürd-i 
mesfı1run hidmet-i lazımesi mahlı1linden sulbi oğlı 
Serbana zirnıniye tevcih ve beratı virilmek babında 
iftiharü' l-ümera ve' l -ekarim bi ' l-fi'l  Başdefterdar 
naibi Abdullah dame ulüvvuhu telhis arz itmeğin 
imdi telhisi mucebince tevcih-i berat olmmak diyü 
ferman-ı all sactır olmağın veeh-i meşruh üzre berat-ı 
allşan yazıl ınağa işbu tezkire viri ldi . 

Fı 2 1  Ca sene 1 1 68 [5 Mart 1 755] 

MAD/8566160/2 Sultlin Il. Mahmut Vakfı 'na tabi 
VaZide Sultan tarafından Galata, Tophane ve 
Kilsım Paşa 'da bina edilen çeşmelere bağlı suyun 
suyolllarının hizmetinde bulunan Bağçeköy reala
rının bu hizmetleri karşılığında vergiden muaf 
olduklarına; bu kişilerle ilgili davaların Harameyni 
şerifeyn müfettişi huzurunda görüleceğine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

Haslar nam-ı diğer Eyyub-i Ensarl kadisına ve 
Haremeyn müfettişine hüküm ki : 
Havass-ı refi'a kazasına tabi ' suyolcı kuralarından 
Bağçeköy karyesi ahallsinün iktiza iden hukuk-ı 
şer' iyyeye müte 'allık de 'avlleri ve karye-i mezbı1-
rede mecruh ve maktul bulınup keşfe muhtac 
kimesnelerün kıbel-i şer 'den üzerine vanlup keşf ü 
mu 'ayene ile keyfiyyet-i hali zahire ihrac ve karye-i 
mezkı1rede ( . . .  ) olan terekeleri tahr!r ve defter-i 
kassam birle eytamlarına isabet iden hisse-i 
irsiyyeleri idare ile sığadarınun umurlarınun 
muhafazası ve karye-i mezbı1re ahalisin ün bi' I 
cümle umı1r-ı şer ' iyyesi bu ana kadar Haslar kadisı 
olanlar tarafından ru' yet olınugelüp sair evkaf ve 
araziye mü te 'allı k zuhı1r iden de ' avileri Harerneyn-İ 
şerlfeyn müfettişi huzurında ru ' yet olmagelmişken 
bu esnada karye-i mezbGrenün ahalisinden 
ba 'zılarınun hisselerine zuhı1r ve şer ' an mu rafa ' aları 
iktiza itdükde ba murasele da ' vet-i şer' ve muceb-i 
tahrir alınan mal-ı eytamun ber mantOk-ı emr-i all 
ma' rifet-i şer ' le defter-i kassam olmması murad 
olındukda karye-i mezbure ahalisi hilelerinden naşl 
i ta 'at-i şer' itmeyüp karyelerün umur-ı şer' iyyesi 
dahi Harerneyn-İ şerifeyn müfettişine ihale veeh-i 
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muharrer üzre yedierine bir kıt 'a  emr-i allşan i 'ta 
olınrruşdur di yü men ' itdürildükde yedierine virilen 
emr-i ali matlilb ve nazar murad olındukda ahall-i 
karye-i mezküre emr-i mezkürı ibraz 
itmedüklerinden gayrı ahall-i karye-i mezkürenün 
kavl-i mücerred ile taraf-ı şer'den irsal alınan 
ademlerini karye-i mezkureden tard ve ihrac ve ol 
vechile ahali-i karye-i mezkure ita 'at- i şer ' 
itmedüklerinden bahisle kadimden olugeldiği misillü 
evkaf ve araziye dair de 'avllerini Harerneyn-İ 
şerlfeyn müfettişi ru ' yet idüp sair umGr-ı şer' iyyeleri 
Haslar kadlsı tarafından kema kan ru ' yet 
olınmasiyçün emr-i alişanuro sucturını mevlana-yı 
muma ileyh ba takrlr inha eylediği ecilden Hazine-i 
amire m kuyudatına müraca 'at olındukda istanbul'da 
Ayasofya-i keblr cami ' - i  şerlfi kurbında vakı ' 
hudavendigar-ı esbak merhum ve mağffırun leh 
Sultan Mahmud Han-ı Gazi tabe serahunun evkafı 
mülhakatında merhume ve mağffırun Jeha Valide 
Sultanı tabe[t] serahunun Galata ve Tophane ve 
Kasım Paşa'da bina ve ihyasına mütevakkıfe aldığı 
çeşme lerine icra eyledükleri ma-i lezlzleri hizmetine 
me' mür Bağçeköy re 'ayaları min külli ' l-vücuh 
serbestiyyet olup hilaf-ı şürüt serbestiyyetine dahi ve 
ta 'arrıız olmmak Icab itmez iken ba'zıları ızrar 
kasdıyla te 'addldden hall olmamalarıyla vuku 'a 
gelen de 'avlleri Harerneyn-İ şerifeyn müfettişi 
muvacehesinde ru ' yet ol ınup hilaf-ı şürut 
serbesiyyetde aharun vakı ' olan te ' addileri men ' u 
def' olmmak üzre emr-i şerlfüm sudtırını vakf-ı 
müşarun ileyhün ber veeh-i te ' yid mütevellisi 
Süleyman bundan akdem memhur arz-ı haliyle 
lede' l-inha İstanbul ve Rumili ve Anadalı ve gayrıda 
vakı ' o makul e selatin-i i zam ve vüzera-yı kirarn 
vesair evkafun gerek musakkafat ve gerek araziye 
müte 'allık de'avlleri vakı ' oldukda bi ' z-zat 
Haremeyn müfettişi veyahud tarafından vekilieri 
hususında İstima' olınup şehrierde vakı ' oldukda 
kura ve kasabat ve kurada aldığı halde kuzat ve 
nüvvnbat huzurında i stima' olmamak şürutından 
olma��la karye-i mezbur re 'ayalarınun musakkafat 
araziye müte 'allık de 'avileri Haremeyn müfettişi 
huzurında istima' olınup aharun vakı ' olan 
müdahaleleri men ' u def' olınup arzlarıyla şeref-riz-i 
suctur olan emr-i celil i ' ş-şanum mucebince icra ve 
hilafı hareketden tehaşi ve ittika olmmak babında 
hala Daru' s-sa 'adeti ' ş-şerlfem ağası olup Haremeyn-
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i şerifeyn evkafı nazırı olan B ilal Ağa dame 
ulüvvuhı1nun arzı mı1cebince işbu sene-i mübareke 
evasıt-ı cemaziye' l-evvellsinde ba ferman-ı all 
Haremeyn müfettişine hitaben emr-i şerifüm viri lmiş  
o ldığı Haremeyn muhasebesinden ba '  de' 1 -ihrac 
derkenar olınan emr-i allşan mı1cebince karye-i 
mezbı1re re 'ayalarınun musakkafat ve arazıye 
müte 'alhk vakı ' olan de 'avileri ber ınıleeb-i şürı1t 
Haremeyn müfettişi ru' yet eyleyüp re 'aya-yı 
mezkı1renün umı1r-ı şer' iyyeleri kadimden berü 
kangı tarafdan ru 'yet olınıgelmiş ise yine ol vechile 
ol tarafdan ru'yet olmmak iktiza eylediği Haremeyn 
muhasebesinden ve bin doksan tarihinde Topcılarun 
katibi Ebubekir'ün tahriri mı1cebince Haslar nam-ı 
diğer Eyyı1b-i Ensarl kazasına tab i '  Bağçeköy 
karyesinün yiğirmi iki nefer re 'ayası olup suyolcı 
olmalarıyla avarız ve nüzül ve tekallf-i saireden 
mu 'af oldukları mukayyed olmağla bu sı1retde 
Haremeyn muhasebesi muktezasınca tahrlr olmdığı 
vechile musakkafat ve arazi-i vakf da 'vasından 
ma'ada umı1r-ı şer ' iyyeleri Haslar kadisı tarafından 
ru ' yet olmmak iktiza eylediği dahi Mevkı.lfat'dan 
derkenar olmağla mukteza-yı derkenar mı1cebince 
musakkafat ve arazi-i vakf da 'vasından ma 'ada 
umı1r-ı şer' iyyeleri kadimi vechile Haslar kadisı 
tarafından ru ' yet olmaları içün virilen ferman-ı 
alişan kaydı dere ve Haremeyn muhasebesine ilm ü 
haberleri i ' ta olınmağla imdi veeh-i meşrı1h üzre 
amel olmmak babında bin iki yüz on dört evahir-i 
Şevval'inde emr-i şerifüm viri lmiş  olup lakin bin iki 
yüz yiğirmi iki senesi Rebi'u ' l-evvel'inün yiğirmi 
birinci güni devlet-i ikbal ve sa 'adet-i iclat ile taht-ı 
ali-baht-ı Osmani üzre culı1s-ı hümayı1n-ı 
meymenet-makrı1n vakı ' olmağla ol emr-i şerifi 
rikab-ı hümayı1numdan Divan-ı hümayı1numa 
getürüp tecdidün reca itmeleriyle imdi hilafına emr 
yoğise şartıyla tecdid olına diyü ferman-ı ali sadır 
olmağın veeh-i meşrı1h üzre tecdiden emr-i şerif 
yazılınağa işbu tezkire virildi .  

Fi 2 1  Ca sene 1 222 [27 Temmuz 1 807] 

MAD/8566121311 Saray, has bahçe, harem ve ende
runda bulunan çeşmlere bağlı su yollarının tamir 
ve temizliği hizmeti karşılığında vergiden muaf 
olan Tavşanlı köyü reayasından suyolcu ve 
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köküncü olan kişilerden vergi talep edilmemesine 
dair hüküm üzerine tezkere. 

İstanbul ve Ergiri kadilarına hüküm ki:  
Kaza-i mezbı1ra tabi ' suyolcı fukaraları mukaddema 
Divan-ı hümayı1numa arz-ı hal idüp Saray-ı cedld-i 
arnirernde ve hadika-i hassa ve Harem-i hümayı1n ve 
Enderı1n-ı hümayGnumda vakı ' çeşmelere cari olan 
su yollarına ta 'mlr ve terınimine ta 'yin ve suyolcı ve 
lökünci raifesinden Ergiri kasrı kazasına tabi ' 
Tavşanlı karyesi re ' ayaları · avarız ve nüzülleri 
mukabi li matG 'an Hazine-i amirerne beher sene otuz 
iki guruş ve on üç pare a ' şar-ı şer'iyyeleri muka
belesiri.de dört yüz kantar kireç ayar(?) viri lmek üzre 
ocaklık kayd ve karye-i mezbGr ahallleri bu 
hizmetieri mukabili avarız-ı dlvaniyye ve tekalif- i 
örfiyye ve şakkadan mu 'af ve müsellem olduklarına 
yedierinde emr-i şerifleri olup ve re 'aya-yı 
mezbı1rlar cizyesi bundan ma' ada bey tü ' ı-mal-ı 
amme ve hassaları hususiyçün yedierinde olan emr-i 
şerif atik olup isti 'mal o lınan deffıtirde kayd 
alınmayup lakin el-yevm re 'aya-yı mesfGrlar suyolcı 
ve lökünci . hizmetlerinde istihdam olınup senevi 
avarız-ı maktG ' larını ve dört yüz kantar kireç 
ayarlarını(?) eda eyledüklerinden sonra avarız-ı 
dlvaniyye ve tekallf-i örfiyye ve şakkadan mu 'af ve 
müsellem olup cizye-i şer' iyyeden beytü' l-mal-ı 
amme ve hassa vilayet mesarifi namıyla cüzl ve 
küllisinden karye-i mezbGreye bir nesne tarh ve 
tahmil olmmak üzre emr-i şerif sucturını arz-ı 
halleriyle i stid ' a  ve şehremini zlde mecduhG dahi 
i ' lam ve inha itmeğin ve kaza-i mezbura tabi ' 
Ta vşarılı karyesi ahallleri kadlmü' I -e yy arndan berü 
avarız [ve] nüzüllerinün sene be sene maktG 'an 
Hazine-i amirerne teslim ve a 'şar-ı şer 'iyye ve 
rüsGm-ı örfiyye mukabelesinde Saray-ı cedld-i 
amirerne beher sene dört yüz kantar kireç virüp ve 
bundan başka üç nefer suyolcı dahi leyl ü nehar 
şehremini anbarında mevcGd bulınup EnderGn-ı 
hümayunum ve Hasbağçe ve Saray-ı hümayGnum 
derGnında vakı ' su yollarun ta ' ınir ve termlm id üp 
bu hizmetleri mukabelesinde karye-i mezbGr 
ahallleri kaftan babalıkları mesarifi vesair vilayet 
harcınun cüzl ve külllsinden karye-i mezbGreye bir 
nesne tarh ve tahmil olmmak iktiza itmez iken şimdi 
ba 'zı müteğallibeden ba 'zı kirnesneler vilayet 
mesarifi namıyla karye-i mezbGre tekalif tahmil 
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alındığından fukaraya gadr-ı küm \olmağla bu 
vechile te 'addlleri men ' u def' olı�m\k babında emr
i şerifilm viri lmek recasına istiq 'a-yı inayet 
eyledükleri eci lden Hazine-i arnirernde mahfı1z 
Mevkıifat defterlerine nazar olındukda Ergiri kasrı 
kazasına tabi ' Tavşanlı karyesi maktu ' ol�p avarız 
ve nüzülleri mukabil i  otuz iki guruş ve on üç\ para ve 
a 'şar-ı şer' iyyeleri mukabelesinde Saray-ı\ cedid 
arnirernde şehremini anbarına dört yüz kantaı\kireç 
ayar(?) virilmek üzre ocaklık ve karye-i m�bur 
ahalileri Hasbağçenün löküncileri olup Sara):-ı 
cedide senede on bin akçe mukabili dört yüz kant�r 
kireç ayar(?) şehremini olanlara teslim eylemek içün\ 
mu 'afiyetleri dahi kayd olınup bin elli senede virilen ' 
emr-i şerifüro kaydı ba 'de' l-ihrac mucebince bin yüz \ 
elli tarihinde emr-i şerif virildiği mastür [u] 
mukayyed ve derkenar olınmağla hilafına emr-i şerif 
viri ldiği yoğise derkenarı mucebince emr-i şerifüro 
virilmek babında seri 'an rical-i devlet-i aliyyemden 
Mustafa Hilmi dame ulüvvuhG telhis itmeğle imdi 
telhisi mucebince amel olmmak babında bin yüz 
yetmiş iki senesi Cemaziye' l-evvel'inün on dördünci 
güni cennet-mekan firdevs-aşiyan (kesik) Sultan 
M usta fa Han sekenehfi fi dari ' ı -c inan zernanında 
emr-i şerif viri lüp lakin bin iki yüz yiğirmi iki senesi 
Rebi 'u ' l-evvel'inün yiğirmi birinci güni devlet ü 
ikbal ve sa 'adet-iclal i le taht-ı ali-baht-ı Osmani üzre 
cülus-ı hümayun-ı meymenet-makrfinum vakı ' 
olmağla ol emr-i şerifi rikab-ı hümayunumda Der
sa'adetüme getürüp tecdidin reca itmeleriyle imdi 
tecdidinde mahzur yoğise tecdid olmmak diyü 
ferman-ı ali sadır olmağın veeh-i meşruh üzre 
tecdiden emr-i şerif yazılınağa işbu tezkire viri ldi . 

Fı 1 7  S sene 1 223 [ 14 Nisan. 1 808] 

MAD/858715513 Küçükçekmece ve çevre köylerde 
bulunan ve Süleymaniye, saray vesair yerlere bağlı 
suların suyollarını temizleme ve tamir hizmetinde 
bulunan suyolcuların bu hizmetleri karşılığında 
vergiden muaf olduklarına dair. 

Haslar kadisına ve Çekmece-i sağir nahiyesi naibine 
hüküm ki :  
Hala Rumil i  kadiaskeri Abdullah edama'llahu te 'ala 
fezailehünun beyaz üzerine Divan-ı hümayunuma 
takdim ol ınan bir kıt ' a  memhur i ' lamı mefhümında 
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sactır olan ferman-ı allşanuma imtisalen Haslar kadi
sı ve evkaf müfettişleri ile akd o l ınan meclis-i şer' -i 
kavimden Süleymaniyye vakfı mütevelllsi ve eşraf-ı 
haderne-i vakf-ı şerif ve su nazırı ve kethudası ve 
bölükbaşıları hazır oldukları halde Çekmece-i sağir 
ve tevabi ' i  kurası ahalllerinün mazbı1tu' 1-esaml 
vükela�.ı yedierinde olan müte 'addid evamir-i aliy
yeye ve yine Çekmece-i sağir' e tabi ' on bir aded 
suyolları ta'mlr ve terınimine mu 'ln ve me' mı1r kura 
ahalllerinün vükelası yedierinde olan evamır-ı 
aliyyeye ba 'de' n-nazar Çekmece-i sağir ve tevabi 'i 
kurası ahalllerinün vekil ieri takrlr-i kelam ve bast-ı 
meram idüp zikr olınan on bir aded kura ahallleri 
Süleyrrıaniyye ve Saray-ı hümayı1n vesair mahallere 
cereyan iden ma-i lezlzi mecralarını tathir ve 
kanavatını ta 'mir ve terınimine mu 'ayyen hıdroetleri 
mukabelesinde ve tekallf-i örfiyye ve dlvaniyyeden 
mu 'af ve müsellemler olup lakin esna-yı seferde 
tekallf ve mürettebat-ı seferiyyeyi bin doksan dokuz 
senesinden bu vakte gelince zikr olınan on bir aded 
kura ahalileri Çekmece ve tevabi 'i kurası ahalileriyle 
ma'an eda idegeldükleri Haslar mahkemesi 
siciliatında mastur u mukayyed ve yedimüzde olan 
evamir-i aliyye natık olup işbu sefer-i hümayı1n 
vukıi ' ından bu tarihe gelince dört senede mürettebat 
ve tekallf-i seferiyyeden hisselerine isabet ideni 
Çekmece ve tevabi 'i kurası ahalileriyle ma 'an ahali 
eda idegelmişler iken bu esnada mu 'afiyet 
iddi 'as ıyla hisselerine isabet iden tekallf ve 
mürettebat-ı seferiyyeyi edada te 'allül ve muhalefet 
itmeleriyle kema fi' s-sabık bizümle ma 'an eda 
eylemelerine tenbih olmmak matlı1bımuzdur 
didüklerinde zikr olman on bir aded suyolları kurası 
ahalilerinün vükelası tanh-i mezkı1rdan bu vakte 
gelince seferler vukıi 'ında Çekmece ve tevabi ' i  
kurası ahalileriyle tekalif-i seferiyyeyi ma 'an eda 
idegelclüklerini ikrar lakin Çekmece ve tevabi ' i  
kurası ahalileri tekallf-i seferiyyeden ma'ada vakt-i 
hazarda viregeldükleri tekalifi dahi tekalif-i 
seferiyyeye zamm eyledüklerinden ma 'ada seferler 
vukıi ' ıından mukaddem eda eyledükleri tekaliflerini 
dahi bu baha[ya] ilave ve iki yüz senesi Rebl'u' l
ahir'inde beş senesi Rebi'u ' l -evvel'i gurresine 

gelince hisseleri tekalif-i seferiyyeden on yedi bin 
altı yüz kırk üç buçuk guruş isabet eyledi diyü 
bizlerden ahz itmeleriyle mu 'afiyetlerine binaen ( . . .  ) 
[devamı yok] 
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MAD/859011 7613 Edirnekapı 'da bulunan ve saray, 
yalı vesair mahallere bağlı suların suyollarının 
hizmetini yürüten suyolcuların bu hizmetleri 
karşılığında vergiden muaf olduklarına, hizmet
lerine müdahale edilmemesine dair hüküm. 

İstanbul kadisına ve hassa mi 'mar ve su nazırı na 
hüküm ki : 
Arnavud taifesinden Edirnekapusı suyolcı lağmcı 
zimmiler Divan-ı hümayfinuma arz-ı hal idüp bunlar 
kadimu' l-eyyamdan berü bu ana gelince Saray-ı 
cedid-i amirede ve yalı larda vesair mahallerde 
su yolları hıdmetinde olup ve hala el-yevm vakı ' olan 
suyol ları hıdmetlerinde bulınup ve merktim Arna
budlarun yedierinde fetva-yı şerife üzre müsellem 
suyolcılar taifeleri merktim Arnavudların suyolları 
döşemesi nden ve işlemesinden men ' ve te ' addi vü 
rencide itmemelen içün emr-i şerifüm virilüp hala 
mezkfir suyolcı Arnavudlarun yedierinde mastur ve 
mahffiz olup fi' l-vakı ' mezkfir Arnavudlar kadimi 
üzre işledükleri su yol larınun ulfifesi ta 'yin-i suyolcı 
olan suyollarına ta 'arruz ve işlemeyüp lakin 
ulı1fesini ta 'yin-i su yolcısı olmayan su yollarında 
mezkfir Arnavudar İstanbul'da ve yalılarda ve 
taşralarda suyollarını gerek kurşun ve gerek künk 
döşemesini mezkfirlar işleyüp müsellem suyolcıları 
bi gayr-ı hakkın ve bila sened dahl ü ta'arruz 
eylemeyüp ve mezkfir Amavudlar dahi kendüleri 
kurşun borı yapmayup kurşun borı ve künki 
ashabından alup madam ki kalb işleri zuhfir 
itmedükce şürGt-ı merktim üzre mezkfir Amavudlara 
müsellem suyolcıları dahi ü ta ' aıTuzları men ' 
olmmak babında müceddeden Başmuhasebe'ye kayd 
olınup veeh-i meşrfih üzre yedierine emr-i şerifüm 
virilmek babında istid 'a-yı inayet eyledükleri Hassa 
mi 'man Mehmed zide mecduhfi i ' lam itmeğİn i ' !arnı 
mficebince Başmuhasebe'ye kayd ve hükm-i 
hümayGnum viri lmek babında ferman-ı ali sadır 
olmağın veeh-i meşrfih üzre emr-i şerif yazı lmak 
içün tezkire virildi . 

Fi 4 Ca sene ı ı 40 [ 1 8 Aralık ı 727] 

MAD/8590/29311 İstanbul, Galata, Üsküdar ve 
Eyüp 'te, yangın zamanında ücretsiz olarak su 
taşımak şartıyla sakalık gediğine mutasarrıf olan 
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şahısların gedik kapsamındaki hizmetlerine 
müdahale olunmamasına, gedik sahibi olmayan
ların bu işe karıştırılmamalarına dair hüküm 
üzerine tezkere. 

İstanbul ve Galata ve Üsküdar ve Eyyı1b kadilarına 
hüküm ki : 
Mahmiyye-i İstanbul ve Galata ve Üsküdar ve 
Eyyı1b'da vakı ' saka taifesi Divan-ı hümayı1numa 
arz-ı hal itmeleriyle ahval leri huzür-ı şer 'a ihale 
al ınmağın meclis-i şer'a varup taife-i mezbGre 
yazıcı ları el-Hacc Mehmed zide kadruhG yedinde 
olan ferman-ı alişan u mda i '  lamlarda tasrih alındığı 
üzre iyazen bi ' l lahi te 'ala vakı ' olan harikde taife-i 
mezbGıra ucaleten tebşir meccanen su dökdükleri 
hıdroetleri mukabelesinde her çeşmenün gedikli ve 
sakabaşı ma 'rifetiyle defterli ve ketill i  olan saka
larınun içlerine gediksiz ve deftersiz ve kefilsiz olan 
ecnebiler karışmayup ve ba ' zı Y ehGd taifesi 
vesairleri kıbra ve varul ve desti ve güğüm ile 
sakalık itmeyüp ve İstanbul çeşmelerinde azadsız 
köleler gedik sahibieri taraflarından sakalık itmeyüp 
ve mu 'ayyen gedikli sakalara dahi sakabaşı ları ve 
şeyhleri ve yazıcıları ve bölükbaşı ları karışup taife-i 
mezbGrenün umGrlarına mahalle imamları ve 
müezzinleri ve mahalle ahalileri vesair ecnebiler 
müdahale itmernek üzre men ' u def' olınup nizarn 
viri lmeğin taife-i mezbGrenün nizarnları veeh-i 

· meşrı1h üzre olduğını ehl-i vukUf cema 'at-ı müslimln 
ihbar itmeleriyle mezbGr nizam-ı mezkGre müra'at 
olınup kibar-ı zevi ' l -ihtiramun mu 'ayyen ve mahsus 
sakalarından ma 'ada gedikli ve defterli ve ketilli 
olmaylllp sakabaşından me' zGn olmayan ecnebller 
kıbra ve varul ve desti ve güğüm ile sakalık iden 
YehGdller vesairleri sakalık itmeyüp ve İstanbul'da 
olan ç eşmelerde gedik sahibieri köle alup azadsız 
kölelerine sakalık itdürmeyüp ba'de ' l -yevm men ' u 
def' olmmak üzre Başmuhasebe'ye kayd ve emr-i 
şerif-i allşanuru virilmek içün istid 'a-yı inayet 
eyledüğin hala İstanbul kadlsı mevlana Zeynelabidln 
zlde fezailuhG i ' lam itme ği n i ' lam ı mGcebince 
Başmuhasebe'ye kayd ve emr-i şerif tahrir olmmak 
babında ferman-ı alişanuru sadır olmağın veeh-i 
meşrGh üzre emr-i şerif yazı lınağa tezkire viri ldi . 

Fı 3 Ş sene ı ı40 [ ı S  Mart ı 728] 
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MAD/8598/12711 Ordu ihtiyacında kullanılmak 
üzere beş suyolcu arnelesinin İstanbul'a gönderil
mesine dair hüküm üzerine tezkere. 

İstanbul kadisına ve sermi ' maran-ı hassa ve su nazırı 
ve lağımcıbaşı vekiline hüküm ki : 
i şbu sene-i mübarekede ordu-yı hümayunda mevcud 
bulınup hıdemat-ı mühimmede istihdam olmmak 
üzre sabıkları ordu-yı hümayun tarafından tertib 
o lı nan ma ' a k alfa otuz nefer tüccar ve üç nefer taş 
yontıcı ve yedi nefer taş kırıcı ve on beş nefer ma'a 
ocaklık suyolcı amelelerinün seri 'an irsali babında 
sactır olan emr-i şerif hassa mi ' man ve su nazırı ve 
lağımcıbaşı vekili ağalar hazır oldukları halde 
meclis-i şer 'a  ihzar olan Asıane-i aliyye ve 
havallsinde vakı ' cevami' -i şerife ve çeşmeha-i latife 
ve sebillerün suyolcıları bölükbaşıları ve kethudaları 
vesair müseccelü ' l -esami müsellem ve ehl-i zimmet 
neferatı ile vilayet-i Rumili 'nde vakı ' Depedelen 
kazasına tabi ' Ku surat karyesi re ' ayalanndan ve 
ocaklık suyolcı arneieierinden Asıane-i sa ' adetde 
müsafereten sakin ve mütemekkin olan güzarun 
ma ' lO mu' 1 -eşhas e hi-i zimmet ustalar mu vace
helerinde feth u kıraet ve mazmun-ı münifi cümleye 
i ' lan u işa 'at olındukda miran-ı mezbura suyolcıları 
kethudası vesair esnaf-ı mezbure cevablarında bizler 
ma tekaddemden berü Asıane-i aliyyede me' mur 
oldığımuz hayrat-ı mezkure ve saray-ı hümayun-ı 
ma 'mure su yollannun ta ' rnir ve tecdid vesair 
hıdemat-ı lazımeleriyle meşgul oldığımuzdan 
ma'ada esfar ve sabıkada dahi ordu-yı hümayuna 
bizlerden suyolcı irsal olmdığı mesbuk olmayup 
ma 'a haza imdi emr-i şerif-i mezkurda dahi ma 'a 
ocaklık suyolcıyanından tertib oldığı musarrah 
olmağla karye-i mezbure ahalisinden olan 
mesfı1rlarun cizye-i şer'iyyelerinden ma 'ada avarız 
ve bedel-i nüzüllerinden mu 'afiyetleri mukabili ber 
veeh-i ocaklık me' mur olduklarına binaen işbu 
neferat-ı(?) karye-i matlObeyi dahi mukteza-yı 
şürutları üzre karye-i mezbure ahalileri suyolcı
yanından tedarük ve irsal olmmak üzre münaza'ata 
tesaddi eyledüklerinden sonra zikr olman Kusurat 
karyesi ahalilerinden olan ocaklık suyolcıları 
mukteza-yı şürutları üzre işbu matlub olan on beş 
nefer suyolcıyanı amelelerinün lağımcıbaşı vekili 
merk um ma' rifetiyle tedarük ve ordu-yı hümayuna 
irsale ta 'ahhüd birle kat '- ı  niza itmeleriyle ber veeh-i 
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muharrer ta 'ahhüdleri mevkı.lfata kayd olınup 
hayrat-ı mezbure suyolcıları yedierine emr-i şerif-i 
allşan i ' ta buyurılmak recasında olduklannı hala 
İstanbUl! kadisı Ahmed zidet-fezailuhu i ' lam itmeğin 
i ' !arnı mucebince emr-i şerif tahriri babında ba telhis 
arz olmdukda imdi telhlsi ve i ' !arnı mucebince 
hüküm diyü ferman-ı all sactır olmağın veeh-i meş
ruh üzre emr-i şerif yazılınağa işbu tezkire viri ldi . 

Fi 23 N ı 203 [ ı  7 Haziran ı 789] 

MAD/9532/12511 Eyüp 'te, suyollarının tamiri 
hizmetinde bulunan suyolcuların ödeyecekleri 
vergiZere dair hüküm üzerine tezkere. 

İstanbul kadisına ve su nazınna hüküm ki : 
Seyyid Mehmed zide şerefuhu siyadetehu Divan-ı 
hümayunuma arz-ı hal idüp İstanbul'da vakı ' su 
yollarıyla rnirl su yollannın kitabeti yevmi yiğirmi 
akçe ulı1fe ile pederi Abbas rnahlGlünden merkuma 
tevcih ve altmış bir senesinde berat olınup lakin 
avaidi hissesiyçün elli dokuz tarihinde müteveffa-yı 
merkuımun yedine emr-i şerif viri lmeğin kaydı 
mucebince müceddeden kendüye dahi emr-i şerif 
viri lmek redsına istid 'a-yı inayet i tmeğin Hazine-i 
amirem'de mahfGz Başmuhasebe defterlerine nazar 
olındukda kitabet-i mezbur Abbas mahlı1lünden oğlı 
merkılın Seyyid Mehmed'e yüz altmış bir senesinde 
tevcih ve berat olınup ba 'de vakı ' olan cü! us-ı 
hümayun-ı meymenet-rnakrunum içün işbu sene-i 
mübareke Şevvalinün on altıncı güni tecdld-i berat 
eyledüği ve As tane-i sa' adetirnde su yolları ocağına 
tabi ' Ebi Eyyı1b Ensari aliyyehu' r-rahmeti ' l-bari 
kazasında vakı ' kefere karyelerinin öşrinden ma 'ada 
hasıl olman ocağ-ı mezbure a ' id olan ve müced
deden su yolı ta 'rnir olındukda lağmcı Arnavud 
leküncilerinden ve müceddeden vaz ' o lınan bo n ve 
kürek füruht idenlerden vesair avaidden onda bir 
akçesin su nazırı olanlar alup sair ocaklarda avaid 
vakı ' oldukda kanun üzre on akçe ağalan aldukda 
beş akçesin katib ve kethudalar alagelmeleriyle 
kanun -ı kadim üzre avaidieri virilmek üzre bundan 
akdem emr-i şerif virilüp virilen akçe ulGfesi 
mukabil i kati b olan ocağ-ı mezburun vakı ' olan 
hususlan kendüsi tahrlr ve kanun üzre avaid 
virilmek üzre dahi emr-i şerif viri lrnişiken ol vakitde 
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su nazırı avaidi virdirmeyüp hidmet-i me' muresin 
eda eyledükden sonra mu 'tad olan virilmek üzre yüz 
on beş senesinde virilen emr-i şerif tecdid 
alınmışiken su nazırı emr-i şerife muğayir hareket 
i tmesi vakı ' olan hususları katibine tahrir itdür
meyüp ve avaidi aldırmamağla mukaddema virilen 
emr-i şerif mucebince mukaddema katib olan emr-i 
şerif reca eyledükde zikr olman kitabet yevmi akçe 
ulGfesi mukabelesinde Seyyid Ahmed üzerinde ve 
vakı ' olan hususları mezbur tahrir id üp ve ahardan 
kirnesne müdahale itmeyüp ve kanun üzre avaidi 
virilmek içün mukaddema emr-i şerif virildüği 
derkenar olındukda mukaddema virilen emr-i şerif 
mucebince bin yüz on yedi senesi Saferinde 
hüdavendigar-ı sabık merhum Sultan Ahmed tabe 
serahu zamanında emr-i şerif viri lüp ba 'de yüz kırk 
üç senesinde cü!Gs-ı hümayun vakı ' olmağla kati b 
olan Abbas emr-i mezkurı götirüp tecdidi reca 
itmeğin hililfına ferman yağise tecdid olmmak diyü 
sildır olan ferman-ı ali mucebince yüz elli dokuz 
senesinde müceddeden emr-i şerif virildüği ve 
hililfına emr-i ahar virildüğinin kaydı derkenar 
olınmağla mucebince emr-i şerifüm tahriri telhis 
olındukda telhisi mucebince hükrn diyü ferman-ı 
alişanum sildır olmağın mucebince emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi . 

Fi 26 Za sene 1 1 68 [3 Eylül 1 755] 

MAD/953511 7611 Saray suyollarının tamir ve 
temizliği hizmetinde bulunup karşılığında düşük 
cizye vergisi ödeyen suyolcudan yüksek vergi talep 
eden kişinin teaddisinin önlenmesine dair hüküm 
üzerine tezkere. 

Astane'den vilayete rahi oldukda hilal-ı rahda olan 
kazalarun kildilarına hüküm ki :  
Saray-ı cedid-i amire m ve Saray-ı atik-i ma 'murem 
su yollarınun ta ' mir ve tathirine ta 'yin o l ınan suyolcı 
neferatından Andriya veled-i Sol nam zımmi Divan-ı 
hümayunuma arz-ı hal idüp mesffir zımmi hidmeti 
mukabelesinde cizye-i şer ' iyyesin edna i ' tibar ile 
ba'de ' l-eda yedine ism ve eşkali mutabık olan 
kağıdın (kesik) vilayete rahi olındukda hilal-i rahda 
olan cizyedar ve kokuları n ev sat ve a ' !aya 
mustahıkksın diyü rencide eyledüklerin bildirüp o 
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makılle ev sat ve a 'Iii teklifi ile ren ci de alınmamak 
babında emr-i şerif reca eylediği ecilden Hazine-i 
amiremde mahffiz olan harac muhasebesi 
defterllerine nazar olındukda İstanbul 'a cari olan 
Saray--ı cedid-i amirem ve Saray-ı atik-i ma 'mı1rem 
suyailannun ta ' mir ve tathirine ta 'yi n olman suyolcı 
neferatı hizmeti mukabelesinde cizye-i şer ' iyyelerin 
edna i ' tibarıyla eda ve yedierine evrakun aldık
larından sonra a ' la ve evsat teklifi tebdili ile ren ci de 
itdürilmeğe dahi evamir-i şerifem virilü geldiği 
derkenar olmağın ve mesffir zımmi suyolcı 
neferatından olduğını dahi su nazırı (boş) zide 
kadruhı1 i ' lam itmeğin şurı1tı ve i ' !arnı mikebince 
emr-i şerif viri lmek babında telhis olındı imdi telhis 
mı1cebince emr-i şerif tahriri ola diyü ferman-ı şerif 
sactır olmağın veeh-i meşruh üzre emr-i şerif 
yazılmak içün işbu tezkire virildi . 

Fı 29 R sene ı ı 7 ı [ ı  O Ocak ı 758] 

MAD/95351277/2 Suyolcu esnafından olup suyolla
rının tamir ve temizliği hizmetinde olanların düşük 
cizye vergisi ödediklerine, ancak suyolcu olmadığı 
halde suyolcu gibi gösterilenferin bulunduğuna, bu 
şekilde hazinenin zarar ettirilmemesine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

Haslar kadisına hüküm ki : 
Hala İstanbul cizyedarı İbrahim zide mecduhı1nun 
yetmiş iki senesi Muharremi gurresinden cibayetine 
şuru ' eylediği İstanbul ve tevabi 'i cizyesi uhdesinde 
olup suyolcı re 'ayasına beher sene su nazırı yediyle 
tevzi' olmmak şartıyla birer mikdar edna virilü 
gelmeğle yedinde olan ferman-ı ali taleb olmmak
sızın niza' olmamak iç ün sabıkı böyledür di yü 
cevabına binaen nazır-ı ınılma i leyhe yalnız beş yüz 
elli aded edna evrakı virilüp lakin irtikabından naşı 
yine kendüye ticaret da 'i yesiyle ahz eylediği edna 
kağıdiarın suyolcı re 'ayasındandur diyü derun-ı 
İstanbul'da kürekci ve çukacı ve bazergan makulesi 
re 'ay�iya tevzi' el-yevm asıl suyolcı kuralarında bin 
neferelen mütecaviz viri len evrak re 'aya kalmağla 
ber rnı1ceb-i evamir-i aliyye kağıdsız re 'ayanun 
tefahhus ıçun suyolcı karyelerine adem irsi'ıl 
olındukda nazır muma ileyhün tenbihi ile re 'aya-yı 
merküm adem-i i ta 'at ve nazır muma i leyh dahi 
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ihtini eylediğİnden ber mfıceb-i şurfıt bila-evrak 
bulınan re 'ayanun cizyeleri cibayeti kabil olmayup 
Beytü' l -mal-i Müslimlne gadr olmağla suyolcı 
kuralarında mevcfıd bulınan suyolcı re 'ayasına su 
nazırı ma 'rifetiyle evrakları viri lmesi mu ' tad ve 
mu'ayyen olan re 'ayadan ma'ada ziyade bulınan ve 
Yalakabad'da olan re 'ayanun istihkaklarına göre 
cizye evrakları virilmek içün emr-i şerlfüm suctürını 
cizyedar-ı mfıma i leyh arz-ı haliyle istid 'a  eylediği 
ecilden Hazine-i arnirernde mahfGz olan harac 
muhasebesi defterlerine nazar olındukda sene-i 
mezbGreye İstanbul ve tevabi 'i cizyesi ci bayeti 
İbrahim zlde mecduhfınun uhdesinde aldığı ve 
İstanbul aklamma tabi ' Haslar kazasında İstanbul'a 
cari olan su yollarına ta 'yin o l ınan on pare karyede 
sakin dört yüz ell i  nefer re ' ayanun hizmetleri 
mukabelesinde su nazırı ma' rifetiyle cizyeleri edna 
i ' tibarıyla cibayet olınup ma 'adası esnaf-ı selase 
üzre istihkaklarına göre evrakları virilmek üzre 
şurGt-ı nizarnları mukayyed aldığı ve Haslar 
kazasında vakı ' on aded karyelerde sakin ve 
mütemekkin olan suyolcı  re 'ayadan hizmetde 
olanlarına su nazırı edna evrakı virmeyüp himaye ile 
zahir üzre olup Ermeni ve Rum taifesinün kuyumcı 
ve bakkal ve kürekci vesair ehl-i sanayi ' kefere 
suyolcı evrakı viri lüp mal-ı ıniriye gadr itmeğle ol 
asılları gereği gibi teftiş ve tefahhus olınup su yolları 
hizmetinde olup on aded karyede sakin olan re 'aya 
ale' l -esami tahrlr ve defter olınup kirnesneye himaye 
ve mal-ı ıniriye gadr itdürilmemek üzre telhis 
mfıcebince yüz otuz tarihinde emr-i şerif virildiği 
derkenarı ve şurfıtı mfıcebince emr-i şerif tahriri 
babında telhis olındukda telhis ve derkenar ve şurGtı 
mGcebince emr-i şerif tahrlr olmmak ferman-ı ali 
sactır olmağın veeh-i meşrfıh üzre emr-i şerif 
yazılmak içün işbu tezklre viri ldi. 

Fı 23 S sene l 1 72 [26 Ekim 1 758] 

MAD/9860/4512 Hassa bahçede ve kemerlerden ge
len su yollarının hizmetinde bulunup vergiden 
muaf olan suyolculardan vergi talep edilmemesine 
dair hüküm. 
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Astane-i sa'adetde sactaret-i uzma ve vekalet-i kübra 
kayimmakamı olan vez1r (boş) paşaya ve İstanbul 
kadisıırıa hüküm ki : 
Astane-i sa' adetümde bağçe-i hassada ve kemerle
rinden gelen su yollarına hıdmet iden suyolcıları ve 
lağımcılar Edirne'de Der-sa 'adete arz-ı hal idüp biz 
üzerümize edası lazım gelen su yolı hıdmetin eda 
eylediğimüzden gayri sefer-i hümayı1nda dahi lağm 
hıdmetinde mevcı1d olmağla bu ana dek eda -yı 
hıdmet idüp su nazırı olanlardan yedierinde eda-yı 
hıdmet tezkiresi olanlardan yava cizyesi alınu gelmiş 
değil iken hali ya ya va cizyesi cem ' ine me' mı1r 
olanlar bizden yava cizyesi taleb eylemeğle cizyedar 
ile murafa ' a olınduğumuzda cizyedardan her sene 
yüz eUi kağıd viri lüp eda -yı hıdmet iden su yolcı
Ianna virilmek üzre hükm alınmağın elimüzde olan 
emr-i şerif mı1cebince amel olınup nazıra virilen yüz 
elli kağıt eda -yı hıdmet idüp ellerinde nazır 
olanlardan tezkiresi olanlara virilüp ahar ( . . .  ) olan 
kefereye viri lmemek babında emr-i şerif viri lmek 
reca iderüz diyü bildürdükleri ecilden imdi hıdmet
leri m ukabelesinde her sene virilügelen yüz elli aded 
yava kağıdı suyolı hıdmetinde me' mı1r olanlara 
virile diyü fermanum olmışdur. 

Fi 23 Ca sene 1 095 [8 Mayıs 1 684] 

MAD/9865151 Eyüp, Hasköy, Küçükçekmece ve 
SuyoJ'cu köylerinin sürsat ve iştira vergilerini bir
likte ödemelerine dair hüküm üzerine tezkere. 

Haslar kadısına hüküm ki : 
Küçükçekmece nahiyesi ahallsi Der-sa ' adetüme arz
ı hal idüp ma tekaddemden sürsat ve iştir§. viikı ' 
oldukda nefs-i Eyyı1b ve Hasköy ve Küçükçekmece 
ve Suyolcı köylerine Eyyı1b mahkemesinde ale ' s
seviyye tevzi' alınagelmiş iken nefs-i Eyyı1b ve 
Hasköy re 'ayası bin seksen dokuz senesinde hilaf-ı 
inh§. bir takrlbile ferman alup sürsat vakı ' oldukda 
ma 'an çekeler ve iştira vakı ' oldukda yalnız 
Küçükçekmece ve Suyolcı köyleri çekeler min ba 'd 
bu ernr-i şerif tağyir alınmaya diyü yedierinde emr-i 
şerifleri olup bir kaç def'a maliyyeden emr-i şerif 
alınup vardukda tutmayup bize gadr iderler ba'de ' l 
yevm sürsat ve  iştira vakı ' oldukda nefs-i Eyyı1b ve 
Hasköy ve Küçükçekmece ve Suyolcı ve mahkeme 
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kuraları ma 'an eda eylemek üzre emr-i şerifüm reca 
eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde mahfı1z olan 
MevkıWH defterlerine nazar olındukda sürsat vakı ' 
oldukda nefs-i Eyyfib ve Hasköy vesayir mu 'af ve 
gayri mu 'af gerek Suyolcı ve gerek Mahkeme 
kurasıdur ale' s-seviyye umfim üzre virüp alıvalierine 
nizarn virilmek üzre mahalline kayd olınup fima 
ba 'd te 'annüd alınmayup mficebince bin seksen yedi 
senesi Cemaziye' l-ahirinün on ikinci güni emr-i şerif 
virilüp ba 'dehfi mu 'af ve gayri mu 'af dahiller olup 
tahammüllerine göre ale' s-seviyye tevzi' olup 
nahiye-i mezbfira tabi ' Suyolcı karyeleri ve Hasköy 
karyesi ve Kavak(?) kuralar iştira ve sürsüt vakı ' 
oldukda ale' s-seviyye eda eylemek üzre kanun 
olduğı üzre derkenar olındukda derkenarı ve arz-ı 
hali mficebince emr-i şerif viri lmek ferman olmağın 
bin doksan altı senesi Rebi 'u ' l-ahirinün beşinci güni 
emr-i şerif virildiği mastur u mukayyed bulınınağın 
imdi kayimmakam paşa derkenarları mficebince 
hisselerine i sabet ideni şer ' u kanun üzre tahsil 
eyleyüp muhalefet idenlerün ınıleeb-i şer ' iyyesi icra 
eyleyesin diyü bin doksan yedi Cemaziye' l-ahirinün 
dördüncü güni emr-i şerif virilmeğin Küçükçekmece 
ma 'a Eyyfib-ı Ensari nahiyesinün yedi yüz otuz üç 
guruş ve iki sülüs sürsat bedelleri olup derkenar 
olındukda imdi mficebince tecdid olma diyü ferman 
olmağın emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi . 

Fı gurre Za sene 1 099 [28 Ağustos 1 688] 

MAD/9875/72/2 Eyüp, Hasköy, Küçükçekmece ve 
Suyolcu köylerinin sürsat ve iştira vergilerini 
birlikte ödemelerine dair hüküm üzerine tezkere. 

Hasköy kadısına hüküm ki : 
Hasköy re 'ayası Edirne'de Der-sa'adetüme arz-ı hal 
idüp taraf-ı saltanat-ı aliyyeden sürsat vakı ' oldukda 
Küçük Çekmece ve suyolcı ve mahkeme köyleri ile 
ma 'an eda olınup iştira vakı ' oldukda nefs-i Eyyfib 
ve Hasköy ahallleri i ştira teklif ile rencide olm
mamak üzre bin seksen altı senesinde yedimüze 
emr-i şerif virilmeğin hala Küçük Çekmece ve 
tevabi 'i kura ahallleri hi laf-ı in ha bir tarikle 
yedierine emr-i şerif alup kadime muhalif iştira 
teklifi ile rencide eyledüklerin bildürüp ol vechile 
te 'addileri men' içün emr-i şerifüm reca eyledükleri 
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ecilden Hazine-i arnirernde mahfGz olan Mevkıifat 
defterlerine nazar olındukda Haslar kazasına sürsat 
ferman olındukda nefs-i Eyyüb ve Hasköy vesair 
kuralaırun mu 'af ve gayr-i mu 'af umüm üzre dahil  
olup ale '  s-seviyye hisselerine düşen sürsat hisselerin 
eda idüp iştira ferman olındukda Eyyüb ve Hasköy 
sükldrıınun ekserl ekinleri ve çift ve çubuk ve 
tarlalan olmamağla iştiraya anlar dahil olmayup 
umüm üzre iştirası yalnız bize tahmil idüp sürsat 
vakı ' oldukda nefs-i Eyyüb ve Hasköy vesair mu 'af 
ve gayr-i mu 'af u mü m üzre kura ale ' s-seviyye eda 
idüp ve iştira ferman olındukda veeh-i meşrüh üzre 
nefs-i Eyyüb ve Hasköy'den ma'adası bi ' l-cümle 
kura mu 'af ve gayr-i mu 'af gerek suyolcı gerek 
kurasıdur umüm üzre virüp ahvallerine nizarn 
virilmek üzre mahalline kayd fima ba'd te 'addl 
alınmayup evamir-i şerlfe virilmek üzre arz 
ol ındukda mücebince hüküm virile diyü ferman-ı ali 
sadır olmağın emr-i şerif viri lmek mastür u 
mukayyed bulınınağın imdi derkenarı mücebince 
yazıla diyü ferman-ı şerif sadır olmağın şürütıyla 
emr-i şerif yazı lınağa tezkire virildi .  

Fl 1 8  Ş sene 1 1 03 [6 Mayıs 1 692] 

MAD/9875/14411 Eyüp, Hasköy, Küçükçekmece ve 
Suyolcu köylerinin sürsat ve iştira vergilerini 
birlikte ödemelerine dair hüküm üzerine tezkere. 

Hasköy kadisına hüküm ki : 
Hasköy re 'ayası Edirne sahrasında ordlı-yı 
hümayünuma arz-ı hal id üp kazamızda sürsat vakı ' 
oldukda Küçük Çekmece ve suyolcı ve mahkeme 
köyleri ile ma 'an eda olup iştira vakı ' oldukda nefs-i 
Eyyüb ve Hasköy ahallleri iştira teklifi i le renelde 
olmamak üzre bin seksen altı senesinde yedimize 
emr-i şerif virilmişiken haliya Küçük [Çekmece] ve 
tevabi 'i ahalileri hillif-ı inha bir tarikle emr-i şerif 
alup kadime muhalif bunlardan iştira teklifi taleb 
idüp rencideden hall olmadukların bi ldürüp 
mukaddema virilen emr-i şerlfe muğayir iştira teklifi 
ile rencide alınmamak babında emr-i şerifüm reca 
eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde mahfüz olan 
Mevkıifat defterlerine nazar olındukda Hasköy 
re 'ayilsı Edirne'den Der-sa'adetüme arz-ı hal idüp 
taraf-ı saltanat-ı aliyyeden sürsat vakı ' oldukda 
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Küçük Çekmece ve suyolcı ve mahkeme köyleri ile 
ma'an [eda] idüp iştira vakı ' oldukda nefs-i Eyyub 
ve Hasköy ahalileri iştira teklifi ile rencide 
alınmamak üzre bin seksen altı senesinde yedimize 
emr-i şerif virilmişiken hiHiya Küçük Çekmece ve 
tevabi 'i kura ahalileri hilaf-ı in ha bir tarikle 
yedierine emr-i şerif alup kadime muhalif iştira 
teklifi ile rencide eyledüklerin bildirüp ol vechile 
te 'addilerin men ' iç ün emr-ı şerif reca 
eyledüklerinde Haslar kazasına sürsat ferman 
olındukda nefs-i Eyyub ve Hasköy vesair kuralarun 
mu 'af ve gayr-i mu 'af um um üzre dahil ler olup 
ale' s-seviyye hisselerine düşen sürsat hisselerin eda 
idüp iştira ferman olındukda Eyyub ve Hasköy 
sükkanınun ekseri ekinleri ve çift ve çubuk ve 
tarlaları olmamağla iştirata anlar dahil olmayup 
umGm üzre iştirası yalnız bize tahmil idüp sürsat 
vakı ' oldukda nefs-i Ey yu b ve Hasköy vesair mu 'af 
ve gayr-i mu 'af umum üzre virüp kura ale ' s-seviyye 
eda idüp ve iştira ferman olındukda veeh-i meşruh 
üzre nefs-i Eyyub ve Hasköy'den ma 'ada bi ' l-cümle 
kura mu 'af ve gayr-i mu 'af gerek suyolcı gerek 
mahkeme kurasıdur umum üzre virüp ahvallerine 
nizarn virilmek üzre mahalline kayd fima ba 'd  
te 'addi olınmayup emr-i şerif virilmek üzre arz 
olındukda mucebince hüküm virile diyü ferman-ı all 
sadır olmağın emr-i şerif virildüği mastur u 
mukayyed bulınınağın imdi hilafına emr-i ahar 
virilmiş değil ise derkenarı mucebince maliyeden 
hüküm virile diyü ferman-ı ali sactır olmağın 
şürutıyla emr-i şerif yazılınağa tezkire viri ldi .  

Fi l l  L sene [ ı ]  ı 0 3  [26 Haziran ı 692] 

MAD/9875/14814 Üsküdar VaZide Sultan camii 
suyollarının tamiri hizmeti mukabilinde vergiden 
muaf olan kişilerden vergi talep edenlerin menine 
dair hüküm üzerine tezkere. 

As tane-i sa' adetümde sactaret-i uzma kihmmakamına 
ve Üsküdar kadisına hüküm ki : 
Üsküdar'da vakı ' merhum ve mağfı1run leha Vali de 
Sultan tabe serahanun cami ' -i şerifi ve imaret-i 
amireleri soyollarınun ta ' mirine me' mur olan otuz 
üç nefer Rum keferesi Der-sa ' adetüme arz-ı hal id üp 
her sene me' mur olduğumuz üzre hıdmetimüz eda 
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idüp mukabelesinde cizye ve avarız vesair tekalif-i 
örfiyyeden mu 'af ve müsellem olduğumuza elimizde 
evamir-i şerlfe olup dahi olmmak Icab eylemez iken 
haliya Üsküdar'da sakin menzilkeş Ermeni keferesi 
re 'ayası menzili bizümle ma 'an çekün ve menzil 
akçe si n siz cem '  i dün di yü ta ' ciz ve ren d de 
olmmakdan hall olmadukların bildürüp el lerinde 
olan evamir-i şerlfem mucebince amel ol ınup 
menzi l keş olan Ermeni re 'ayasın bunlara ol vechile 
rencide vü te 'addl itdürilmemek babında emr-i 
şerlfüm reca eyledükleri eci lden Hazine-i arnirernde 
mahfGz olan Mevkı.ifat defterlerine nazar olındukda 
nefs-i Üsküdar ahallsi kadimi avarızları 
mukabelesinde menzilci re 'ayası olup mabeynle
rinde niza'dan hall olmamağla bundan akdem bin 
yetmiş altı senesinde kapucıbaşı All ma ' rifetiyle 
Üsküdar kazası ahallsi tahrir olındukda cümlenizden 
otuz altı nefer zimmi re 'ayası bulunup otuz üç 
neferi Atık Valide Sultan hassı evkafı re 'ayası ve üç 
nefer haric ez-defter re 'ayası bulınmak otuz üç nefer 
vakf re 'ayası menzil teklifine dahil olmadukları 
mastur ve yedierinde olan emr-i şerif-i allşan 
tecdldin redi eyledükleri derkenar olınup arz 
olındukda imdi hilaf-ı şer' ve kanun ve muğayir-i 
defter ve emr-i hümayun rencide vü remlde olmaya 
di yü bin doksan dokuz Rebi 'ü '  1-ahirinün yiğirmi 
üçünci güni tarihiyle emr-i şerif virilüp hali ya cülus
ı hümayunum vakı ' o lmağla tecdld ola di yü ferman-ı 
şerif sadır olmağın mucebiyle tecdid olınup emr-i 
şerif yazılınağa tezkire virildi .  

Fı 13 L sene l l  03 [28 Haziran 1 692] 

MAD/98811443/1 Alay kasrı yakınında bulunan 
Halil Paşa sarayının ve suyollarının tamiri için su 
nazm mübaşeretiyle yaptırılmasına dair hüküm 
üzeriırıe tezkere. 

Astane'de defterdar veklline ve Şehremini zlde mec
duhı1ya hüküm ki : 
As tane-i sa 'adetde Alay kasrı hümayunı kurbın da 
vakı ' Halll Paşa sarayında ta 'rnlr ve termim iktiza 
iden mahalleri ve su yollarınun meremmata muhtac 
olan mevazi 'i görilüp keşf ve tahmin eyledüklerinde 
sekiz bin yüz elli altı buçuk guruş ile olacağı mi ' mar 
ve su nazırı müfredat üzre defter göndermeleriyle 
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inşaalHihu te 'ala  mübaşeret ve bir gün evvel ta 'mir 
ve termim ve tekmil eylemek üzre telhis mı1cebince 
ferman ferman-ı alişanum sactır olmağın şürı1tıyla 
emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi . 

Fı 22 Z sene ı ı ı o [2 ı Haziran ı 699] 

MAD/988517512 İstanbul'da bulunan kasır ve has 
bahçe suyolları tamire muhtaç olduğundan, gerekli 
paranın tedarik edilmesine dair hüküm üzerine 
tezkere. 

Astane kaimmakamı ve defterdar vekili ve 
şehreminine hüküm ki : 
Astane-i sa 'actetde Saray-ı cedid-i amirede kasırlar 
ve hass bağçenün suyolları mürur-ı eyyam ile haraba 
müşrif ve ta 'mire muhtac oldığı i ' lam olınmağla keşf 
[ve] defter olınup lüzı1mı mertebe ta 'miri içün emr-i 
alişan gönderilmişidi haliya üç bin iki yüz kırk yedi 
guruş keşf olduğına hassa mi ' man ve su nazırınun 
mernhı1r müfredat defteri natık olduğı üzre 
inşae' llahu te 'ala ba'de' t-tekmil yine keşf olmmak 
üzre ta 'mir itdürilmek içün emr-i şerif tahrir olmmak 
üzre telhis olınup arz olındukda telhisi mı1cebince 
ta 'miri içün hüküm yazılmak ferman-ı ali sactır olup 
ve ziyade lüzı1mı olan mahalleri mehma emken 
şimdiden görilüp kusı1rı tedriciyle tekmil olmmak 
üzre ferman sactır olmağın veeh-i meşrı1h üzre emr-i 
şerif yazılmak içün tezkire virildi . 

Fı ı 2 S sene ı ı ı ı [9 Ağustos ı 699] 

MAD/9892/80/2 Savaş zamarnında lağımcı ve 
suyolcu tedarik etme mükellefiyetinde olan Ergiri 
kazasına tabi Sekrat köyünde, izinsiz olarak rea
yanın bir kısmı başka yerlere göç ettiğinden 
hizmetin yerine getirilemediğine, izinsiz göçenZerin 
geri getirilerek köylerinde iskan olunmalarına dair 
hüküm üzerine tezkere. 

İstanbul kaimmakamına ve İstanbul kadisına hüküm 
ki : 
A vlonya Sancağında Ergiri Kasrı kazasında Sekrat 
karyesine re 'ayaları Edirne'de Der-sa' adetime arz-ı 
hal sunup sefer-i hümayı1n vakı ' oldukca malı
mızdan beş nefer lağmcı virmek şartıyla karyemiz 
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hatt-ı hümayun-ı şevket-makrün ile maktfi ' olup 
karyeminzin bellü başlu ağniyalarından bir kaç nefer 
zımmiler ıyalleriyle karyemizden firar ve gelüp kimi 
Astane'de ve Haslar kazası karyelerinde tavattun 
idüp girü kalan re 'ayalarımız mal-ı maktfi ' ımızı ve 
seferler vakı ' oldukda beş nefer su yolcı virmeğle bir 
vechile kudret ve tahammülimüz kalmayup para
kende vü perişan olmağa ba 'is olmalarıyla bundan 
akdem ah valimiz i ' lam olındukda mesffir zımmiler 
karyelerinde iskan itdürile diyü emr-i alişan virilmiş 
iken i skan olmadukların bildürüp karyelerinden 
dağılan re'ayaları ma'an olup geldükleri ıyalleriyle 
iskan olmmak babında emr-i şerifüm reca 
eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde mahffiz olan 
mevkıifih defterlerine nazar olındukda Engiri Kasrı 
kazasına tabi ' Selaat karyesi kadimi su yolcı ve 
lağmcı olup ba 'zıları varup ah ar kuraya ve kaza 
tavattun idüp seferler vakı ' oldukca hidmet mevcud 
bulınmayup bu makllleler karyelerinde mevcud 
bulınmak üzre iskan olmmak üzre ferman-ı ali bin 
yüz sekiz Şa 'banınun on birinci gün i tarihiyle emr-i 
şerif virildüği mastur u mukayyed bulınınağın imdi 
derkenarı mucebince amel alına diyü ferman-ı all 
sadır olmağın siz ki vezir-i müşarun ileyh ve 
mevlana-yı muma ileyhsiz karye-i mezbfirenün 
defterdie mukayyed ra ' iyyet ve ra ' iyyeti 
oğlanlarından olup a 'yanlarından olan zimmiler 
Haslar kazasında her kande bulınur ise mukaddema 
sadır olan ferman-ı alişanum mucebince karye
lerinde mevcud bulınmak üzre ma 'rifet-i şer'le olup 
geldükleri ıyalleriyle iskan itdürdüp mukaddema ve 
hala sactır olan ferman-ı alişanuma muğayir ve 
muhalefet te 'allül ve inad ve hilaf-ı şer ' -i şerif 
kirnesneye te 'addi ve tecavüz itdürmeyesiz diyü bin 
yüz on üç Zi ' 1-hiccesinün dokuzıncı gün i tarihiyle 
emr-i şerif virildüği mukayyed olınup lakin cülfis-ı 
hümayunum vakı ' umumen tecdid-i berat olmak 
babında ferman-ı ali sadır olmağın hilafına emr-i 
ahar siidır olmuş değil ise tecdid alına diyü ferman-ı 
şerif sadır olmağın şürfitıyla emr-i şerif yazılınağa 
tezkire virildi . 

Fi ı 2  Ramazan sene ı ı ı s [ ı 9  Ocak ı 704] 

MAD/9892/21611 Kağıthane ve Halkalı tarafından 
saray, kırkçeşme vesair çeşmelere bağlı olan 
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suların suyollarını tamir ve temizleme hizmeti 
karşılığında vergiden muaf olan Küçükçekmece'ye 
tabi Kazga, Havuz, Küçük, Cebeci, Bergos, Kömür
lü Belgrad, Bahçe Belgrad, Bendanos, Ayvad, Orta 
Belgrad, Akpınar ve Çifteelek suyolcu reayasından 
vergi alınmamasına dair hüküm üzerine tezkere. 

Haslar kazasına tabi ' Küçükçekmece naibine hüküm 
ki: 
N ahiye-i mezburada vakı ' su yolcı kuraları Astane-i 
sa' adetümde Divan-ı hümayunuma arz-ı hal id üp 
merhum ve mağfı1run leh Sultan Süleyman Han-ı 
Gazi ve Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu 
Kfiğıdhane ve Halkalı canibierinden Saray-ı cedid-i 
amire ve Saray-ı atik-i ma'mure ve Kırkçeşme vesair 
çeşmelere icra olınan su yollarında yaz ve kış bila 
ücret tathir ve ta ' mir eylemek şartıyla avarız-ı 
divaniyye ve tekillif-i örfiyye ve şakka vesair tekil
lifden min külli' l-vücuh mu 'af ve müsellemler iken 
ba'zı mübaya'ası iktiza iden araba ve saman vesair 
zehayirin mu 'af ve gayrı mu 'af dahil olmak üzre 
evamir-i şerifelerde şerh viri lmeğle zikr olınan su 
yolcı karyelerinden dahi mutalebe ve rencide 
olındukların bildürüp men ' u def' olmmak babında 
emr-i şerlfim redi eyledükleri ecilden Hazine-i 
arnirernde mahfı1z olan ma 'den mukata 'ası 
defterlerine nazar olındukda Küçükçekmece 
nahiyesinde tabi ' Kazga ve Havz ve Küçük ve 
Cebeci ve Bergos ve Kömürli Belgrad ve Bağçe 
Belgrad ve Bendanos ve Ayvad ve Orta Belgrad ve 
Akpınar ve Çifteelek narnun on iki pare karye 
merhum ve mağfı1run leh Sultan Bayezid Han tabe 
serahu evkafından olup ahallleri Saray-ı amire ve 
Bağçe-i Hassa ve Tersane-i amire ve İskender Paşa 
Bağçesinde İskender Çelebi ve Halkalı Bağçelerinde 
su yolları meremmatına ırgad lazım oldukca akçesiz 
hidmet eylemek üzre ispenceden ve otluk ve saman 
ve avarız-ı divaniyye ve tekillif-i örfiyye ve 
şakkadan mu 'af ve müsellem olmalarıyçün hatt-ı 
hümayun-ı sa 'actet-makrunum varid olduğı derkenar 
ve Hazine-i arnirernde mahfı1z olan mevkUfat 
defterlerine nazar olındukda bin yüz on bir senesinde 
Istabl-ı amirem davarlariyçün Anbar-ı amirerne nakl 
olmmak üzre Küçükçekmece nahiyesinden bin 
kantar saman mübaya 'a ve lazım gelen bahaları 
ba'de' t-tesllm Hazine-i arnirernden virilmek üzre 
mu 'af ve gayrı mu 'af dahil  olmak üzre emr-i şerif 
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virildü;ği mastur u mukayyed bulınınağın ve 
mahkeme defterlerinden derkenar olınduğı üzre 
Küçükı�ekmece nahiyesinin bin aded kileleri olup 
vakı ' olan tekalifi bin kileden tevzi' ve taksim 
olınup ve mezbGr bin kilenin üç yüz dokuz kilesi 
zikr olınan on iki aded su yolcı kurası üzerlerinde 
olmağla vakı ' olan tekalifden bunların dahi 
hisselerine isabet iden tahmil olınduğı derkenarı 
olınmağla mezbfirlar b ila ücret ancak mu ' afi yy et 
şartıyla zikr o lınan su yollarını ta ' mir ve tathir 
eylemek üzre ta 'yin olınmalarıyla üzerlerinde olan 
keyl i ' tibarıyla hisselerine isabet iden mübaya'atdan 
bir ne�:ne taleb olmmak üzre afv in 'am olınup lakin 
hisseleri ahar kuraya vaz ' u tahmil olınmamak üzre 
bin kileden fürfi-nihade ve ifraz olmmak şartıyla 
mahalline kayd ve yedierine emr-i şerif virilmek 
babında iftiharü' l-ümara ve' l-ekabir bi ' l-fi ' I  
Başdefterdarım el-Hacc Mustafa dame uluvvuhfi arz 
ve telhis itmeğin imdi telhisi mficebince ferman-ı ali 
sadır olmağın bin yüz on iki senesi Saferü ' l-hayrun 
yiğirmj altıncı güni tarihiyle emr-i şerif virilüp hala 
cülGs-ı1 hümayfin vakı ' olup tecdid olmmak içün 
inayet reca itmeğin imdi bir mani ' yoğise tecdid 
olma diyü ferman-ı şerif sactır olmağın şürfitıyla 
emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi. 

Fi 25 M sene ı ı ı 6 [30 Mayıs ı 704] 

MAD/9892130212 İstanbul Bahçekapı 'da bulunan 
VaZide Sultan camii vakfına ait çifte hamama odun 
nakli ve suyollannın tamiri işi ile görevli köylere 
dair hüküm. 

İstanbul'da Bağçekapusı kurbın da vakı ' merhum ve 
mağfGrun leha Valide Sultan tabet serahanın bina 
eyledüği cami ' -i  şerifleri evkafı mülhakatından olup 
Sultan Hisarı kal ' asında bina eyledüği cami ' -i şerif 
vakf olmak üzre ve kal 'a-i mezbfirede bina eyledüği 
çifte hammamlarına kifayet mikdan odun nakline ve 
köpri meremmatlarına ve su yolları ta 'mirata ve top 
kütükllerine ve kal 'a önine taş döğmeğe Ezine 
kazasına tabi ' Halilili  ve Demir Beğ ve Kumköyi ve 
Y eniş.ar nam karyeler ahalileri harnınarn odunı 
nakline Demir Beğ karyesi re 'ayasına tahsis olmak 
üzre bir tarikle yedierine ferman olup yalnız Demir 
Beğ karyesi harnmam-ı mezbfira odun 
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yetişdürmekde adem-i iktidarları olmağın parakende 
VÜ perişan olduklarından rna'ada hammarnın ta 'tiline 
ba'is ve vakf-ı şerife gadr ve noksan terettüb itmeğle 
kura-i mezbı1re ahalileri hidemat-ı merkılıneyi 
mu 'ayyen üzre ale' s-seviyye eda idüp ve hammarnın 
odunın yalınız Demir Beğ karyesine tahsis 
itdürilmemek babında mukaddema nazır-ı vakf 
arzıyla iki kıt 'a  emr-i şerif sadır olmağın yine bir 
takrib ile mevkılfat kalemi derkenarı mOeebinee 
mukaddema sactır olan emr-i şerife mugayır 
yedierine ferman olup ve Harerneyn-İ şerifeyn 
muhasebesine kayd itdürmeleriyle vakf-ı şerife gadr 
ve hammarnın ta'tiline ba'is oldukları eeilden zikr 
o lınan Kumköyi ve Y enişar nam karyel er ahali si 
yedierinde olan emr-i şerifin Harerneyn-İ şerifeyn 
muhasebesinden olup kaydı terkin ve min ba 'd amel 
alınmamak üzre mahall ine kayd ve şerh ve mevkılfat 
kalemine dahi kayd olmmak üzre Harerneyn-İ 
şerifeyn muhasebesinde memhOr ka'ime ve min ba 'd 
derkenar alınmamak üzre şerh virilüp ba 'de ' l-yevm 
hidemat-ı merkılıneye Demir Beğ karyesine tahsis 
itdürilmeyüp kura-i mezbGre ahalisi ale' s-seviyye 
mu 'ayyen odun eda eyleyüp Halil ili ve Kumköyi ve 
y eniş ar karyeleri re ' ayasının yedierinde olan 
fermanları ahz ve der kise ve memhGren der-i 
devlet-medara irsal olınup işbu emr-i alişanın hilafı 
bir ferde te 'allül ve niza' ve veehen mine' l-vüeOh 
mu 'araza ve muhalefet itdürilmemek babında hükm
i hümayı1n virilmek recasına hala evkaf-ı mezbOre 
nazırı olup bi ' 1-fi ' 1  Darü' s-sa ' acteti ' ş-şerife Ağası 
olan iftiharü' l-havass ve' l-mukarrebin mu 'temedü ' l
mülOk ve 's-selatin Süleyman Ağa dame uluvvuhO 
arz ve i ' lam itmeğİn mueebinee hükm di yü ferman-ı 
ali sactır olmağla asl-ı arz ve ferman-ı ali Harerneyn
İ şerifeyn muhasebesinde hıfz olınup veeh-i meşrı1h 
üzre mevkılfat kalemine i lm-i haber işbu ka' ime 
virildi . 
Tahriren fi ı 2 R sene ı ı ı 6[ ı 4 Ağustos ı 704] 

MAD/9903111 711 Hasköy kasabası ve suyolcu 
taifesi ile Küçükçekmece ahaZisi arasındaki vergi 
ihtilafına dair hüküm üzerine tezkere. 

Astane kaimmakamına ve EyyOb kadisına hüküm ki: 
Asiline kaimmakamı Vezir-i mükerrem Mehemmed 
Paşa ordO-yı hümayı1numa mektı1b gönderüp 
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Çekmece-i sagır ahallsi ile Eyyub-i Ensarl 
muzafiltından Hasköy ahalisi fokaraları beynlerinde 
ba 'zı ı:ekalif-i seferiyye içün niza ' ları vakı ' olup 
Çekmece-i sağir ahalileri yedimüzde olan tevzl' 
defteri mucebince şu kadar akçe hissenüze isabet 
eylemişdür isterüz d[ir] ler Hasköy ahalileri dahi 
bizler Eyyub Eyyub-i22 Ensarl kasabasınun bir 
mahallesi gibiyüz her ne iktiza ider ise anlar ile 
ma 'an virürüz ve sizlerün bizde alakası yokdur 
yedimüzde senedlerimüz vardur dirler tarafeynün 
senedieri olup ol tarafda faysal virilmek mümkin 
olmaduğından tarafeynün senedatları irsal 
eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde mahfôz olan 
Mevküfat defterlerine nazar olındukda nefs-i kasaba
i Hasköy yedi mahalle olup ve on üç buçuk 
avarızhaneleri olmağla hin-i tahrirde muharrer 
kasaba-i mezburı Eyyub-i Ensari mahallatıyla ma 'an 
tahrir ve Eyyub-i En sari kasabasına tab i '  o ldığı 
mukayyed olup ve tarafeynün senedatları ve 
kuyud:3.tları dahi kaleminden görildükde Hasköy 
kasabası ahallsi re 'ayasınun mezari ' ve arazileri 
olmayıup üzerlerine edası lazım gelen avarız ve 
kürekc:i bedellerio kanun [u] defter mucebince eda 
eyledükleri kirnesne mukaddema ve hala virilen 
evamir-i şerife muhalif Çekmece ahallleri tarafından 
mu 'af ve gayr-i mu 'af dahillerdür diyü iştira ve 
araba ve sürsat vesair tekalif talebiyle rencide vü 
remide olmmayalar diyü bin yüz on dört senesinden 
yüz yiğirmi dokuz senesine gelince müte 'addid 
evamır-ı şerife virildüği mukayyed olup ve 
Küçükçekmece ahalilerinün dahi senedatı görilctük
de kazamuza tabi ' Hasköy kasabası ve suyolcı 
tayifesi bizler mu 'afuz di yü hisselerine isabet ideni 
virmeyüp istid 'a-yı merhamet eyledüklerinde sefer 
teklifi111e mu 'af ve gayr-i mu 'af dahil ler olmağla 
hisselerine düşeni ma ' rifet-i şer ' le eda 
eylemeleriyçün bunlarda dahi müte 'addid evamir-i 
şerife virildüği mukayyed olmağın imdi Küçükçek
mece ahali si ile Hasköy kasabasınun seferler vakı ' 
oldukca bu niza 'dan hali olmamalarıyla derkenar 
olındı;�ı üzre hin-i tahrirde muharrer Hasköy 
kasabasın nefs-i Eyyub-i Ensari mahallatı ma 'an 
tahrir ve on üç buçuk hane vaz ' ve vakı ' olan 
tekalinerio Eyyub-i Ensari mahallatıyla vırup 
Çekmece ahalilerinün iddi ' aları kanun [u] deftere 

22 "EyyCıb-i" mükerrerdir. 
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muğayir olmağla fima ba 'd sefer vakı ' oldukca 
bivech mu 'arazaları men ' u def' ve mahalline kay d 
ve emr-i şerif virile diyü ferman-ı ali sactır olmağın 
şürGtıyla emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi . 

Fi 1 8  C sene 1 1 29 [30 Mayıs 1 7 1  7]  

MAD/9903/26911 Ordu ihtiyacı için gerekli neccar, 
lağımcı, taşçı ve suyolcuların tedarikine dair hü
küm üzerine tezkere. 

Derkenar 
an ihraekerde-i neccaran ve lağmcıyan ve hazi
neciyan ( . . .  ) lazıme-i sefer-i hümayGn el-vakı ' der Z 
sene 1 1 30 [26 Ekim-23 Kasım 1 7 1 8] 
n eecaran 
n eferan 
49 
O l  kalfa 

so 
lağmcıyan 
neferan 
70 
taşcıyan 
n eferan 
20 
hazineciyan 
n eferan 
so 
taş kırıcıyan(?) 
n eferan 
20 
suyolcıyan 
n eferan 
10  
yekün 
n eferan 
220 
ber ocaklık-ı suyolcıyan 
n eferan 
s 
saire(?) 
n eferan 
2 14 fi be her nefer n eferat 080 
00 1 k alfa 1 00 
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2 ı 5  
guruş-11 esedl 
ı 8220 
bedit 
der hln-i hıdmet 
guruş-ı es edi 86 ı O 
bera-yı ücret-i peşin 
guruş-.ı esedl 
86 ı o  
Astane kaimmakarnına v e  defterdar veklline hüküm 
ki: 
İnşae' lilahu te 'ala evvelbahar-ı meymenet-asarda 
sefer-i hümayun ordu-yı hümayun ile ma 'an gitmek 
üzre simin-i sabıka kıyasııa Astane-i sa'adetde tahrlr 
iktiza iden neccar ve lağmcı ve taşcı ve suyolcı ve 
hazlneci neferatlarınun beş nefer ocaklık suyolcıları 
neferatından ma 'ada iki yüz on beş neferi ücret ile 
tutılmak lazım gelrneğin mu ' tad üzre bir nefer 
kalfasıma yüz guruş ve neferatma seksener guruşdan 
bi' l-cümle on yedi bin iki yüz yiğirmi guruş ücretleri 
olup meblağ-ı mezbı1run nısfı olan sekiz bin altı yüz 
on guruş ber veeh-i peşin yedierine teslim ve nısf-ı 
aharı eda-yı hızmetde virilügelüp zikr alınan iki yüz 
on beş neferi mi 'mar ağa ma 'rifetiyle işe ve güce 
kadir sabl ve pir olmamak şartıyla kemal tekayyüd ü 
ihtimam ile tahrlr ve yarar kefilierin alup 
müfredatıyla defter ve Mevkılfata kayd ve nısf 
ücretierin Astane'de hazineden ber veeh-i peşin 
virilüp ve nısf ücretleri dahi eda-yı hızmet eyle
düklerinde virilmek üzre emr-i şerif tahriri babında 
telhis arz olındukda mucebince hüküm diyü ferman-ı 
all sadır olmağın şürutıyla emr-i şerif yazı lınağa 
tezkirı� viri ldi . 

Fı gurre-i M sene ı 1 30 [ 5 Aralık ı 7 ı 7] 

MAD/9903139411 Eyüp 'e tabi Hasköy ahaZisi ve 
suyolcuları ile Küçükçekmece ahaZisi arasındaki 
vergi ihtilafına dair hüküm üzerine tezkere. 

Astane kaimmakamına ve Eyyub kadisına hüküm ki : 
Hasköy kazası ahalileri Divan-ı hümayunuma arz-ı 
hal idüp bundan akdem Galata'ya tabi ' iken bir tarik 
i le nefs-i Eyyub'a nakl olınup ve ahallleri ma 'an 
bedel--i lağm ve ordu akçesi ve tathlr-i tarik ve kazık 
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tekalifinden hissemüze düşeni vırup bu tekillifden 
ma' ada İstanbuli i le ma' an küre kc i akçe si ve bin iki 1 

yüz elli hane-i avarız-ı divaniyye ( . . .  ) akçesi eda ve 
kasabamuz ekseri Yehüdiyan ve Ermeniyan ve 
Rumiyan taifeleri olmağla ma 'an hissemüze isabet 
iden on iki kise akçeyi virüp kusürımuz olmayup 
Çekmece-i sağir ahalileri ile tekillif virdiğimüz yoği
ken Çekmece-i sağir üzerinde bedel-i sürsat ve araba 
ve iştira vesayir tekillif nazil oldukda Hasköy bizüm
dür diyü defter tahrir ve tevzi' ve hilaf-ı inha bir 
tarik ile [hüccet] itdürmeleri yle ma' an eda ey leyin 
di yü rencide ve mu 'arazadan hali olmamalarıyla 
ren ci de ve mu ' arazaları men ' u def' olmmak 
babında emr-i şerif virilmek recasına istid 'a-yı 
inayet eyledükleri eci lden Hazine-i arnirernde 
mahfüz olan Mevkılfat defterlerine nazar olındukda 
nefs-i kasaba-i Hasköy yedi mahalle olup on üç 
buçuk avarızhaneleri olmağla hin-i tahrirde muharrir 
kabasa-i mezbürı Eyyüb-i Ensari mahallatıyla ma 'an 
tahrir ve Eyyüb kasabasına tab i '  o ldığı mukayyed 
olup tarafeynün senedatları ve kuyüdatları dahi 
kaleminden görildükde Hasköy kazası ahalisi 
re 'ayasınun mezari ' ve arazileri olmayup üzerlerine 
ediisı lazım gelen avarız ve kürekci bedelierin kanun 
u defter mücebince eda eyledüklerinden sonra 
mukaddema ve hala viri len evamir-i şerifeye 
muhalif  Çekmece ahalileri tarafından mu 'af ve gayr
i mu 'af dahi llerdür di yü iştira ve araba ve sürsat 
vesayir tekillif talebiyle rencide olmmaya diyü bin 
yüz on dört senesinden bin yüz yiğirrni dokuz 
senesine gelince emr-i şerife virildiği mukayyed ve 
Küçükçekmece ahalilerinün dahi senediltı 
görildükde kazamuza tabi ' Hasköy kazası ve suyolcı 
tayifesi bizler mu 'Muz di yü hisselerine i sabet ideni 
virmeyüp istid'a-yı merhamet eyledüklerinde sefer 
teklifinde mu ' iif ve gayr-i mu 'af dahi l ler olmağla 
hisselerine düşeni ma 'rifet-i şer ' le  eda itmeleriyçün 
emr-i şerif virildiği mukayyed bulınınağın imdi 
Küçükçekmece ahalisi ile Hasköy kasabasınun 
seferleri viikı ' oldukca niza 'dan hali olmamalarıyla 
hin-i tahrirde muharrir Hasköy kasabasın beş Eyyüb 
mahallatıyla ma'an tahrir ve on üç buçuk hane vaz ' 
vakı ' olan tekaliflerin Eyyüb mahallatıyla virüp 
Çekmece ahalilerinün iddi 'aları kanun [u] defterden 
muğayir olmağla fima ba'd seferler vakı ' oldukca 
bivech mu 'arazadan men ' u def' ve mahalline kayd 
ve emr-i şerif virildiği mastür [u] mukayyed 
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bulınmağın imdi derkenarı mGcebince emr-i şerif 
tahrlri babında ferman-ı şerif sactır olmağın şürGtıyla 
emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi . 

Fı 14  Ra sene 1 1 30 [ 1 5  Şubat 1 7 1 8] 

MAD/9922/11812 Gebze 'den Şam 'a varana dek hac 
güzergahı üzerinde bulunan cami, hamam, han ve 

suyollarının tamiri için tayin edilen kişi liyakatsiz 
olduğundan yerine başka birisinin tayinine ve bu 
yerlerin tamirine dair hüküm üzerine tezkere. 

Gekbuze'den Şam-ı Şerife varınca tari'k-i caddede 
ta 'mir ve termime me' mGr Dergah-ı mu 'al lam 
gedüklülerinden ta ' yin o lınan Halil zide kadruhGya 
hüküm ki : 
Gekbuze'den Şam-ı Şeri'fe varınca hüccac-ı 
müsliıninin tarik-i caddede cami ' -i şerif ve hamam 
ve han ve cisr ve su yollarını gereği gibi ta' mir ve 
termirn eylemek üzre bundan akdern ferman-ı 
celllü '  ş-şan um ile Şücaeddin voyvodası İ sına 'll zide 
kadruhG dahi hidmet-i ta 'mire ta 'yi n ve me' mOr 
alınmış idi lakin mezbGr İs ma 'll ta 'mir hususında bir 
dürlü vukUfı olmayup ve umGrun ricalinden olma
mağla uhdesinden gelmeyeceği nümayan olmağla 
mezbür İsma'il husus-ı mezbGrdan ref' ve umGr-ı 
merkürnun ricalinden bir kirnesneyi ta 'yin ve tefviz 
olmmak babında emr-i şerifüro viril mek recasına 
Şücaeddin voyvodası Mehmed zide mecdhuhG 
istid ' �l-yı inayet eylemeğifh.

.
inezbGr İsma'll me' mGr 

olduğ.ı umGrun ricalinden olmamağla yirine ahar 
ta 'yin olmmak babında ferman-ı allşan sactır 
olma§�ın mukaddema ta 'yin olman İs ma 'll um Orun 
ricalinden olmamağla husus-ı mezbGrdan men ' ve 
yirine ta ' mi'r ve termim hususında vukUf-ı tamı olan 
(boş) zide kadruhG ta 'yin alınmağın imdi işbu emr-i 
alişanumla vardukda mukaddema ta 'yin o l ınan 
İs ma ' il hı dm et-i mezbGreden men ' ve yirine ta' yi n 
alınarı (boş) zide kadruhG ma 'rifetiyle bir gün evvel 
gereği gibi ferman olan mahalleri ta 'mlr ve termim 
itdürdüp bezl-i tab ü tüvan üzre olasın ve sen ki 
Şücae:ddin voyvodası İsma 'il'ün yirine ta 'yin o l ınan 
(boş) zide kadruhGsun sen dahi şerefyafte-i sudGr 
bulan emr-i şerif-i allşan mazmGn-ı münifi üzre amel 
idüp mukaddema ferman olan mahalleri gereği gibi 
ta 'mir ve termimden ziyade ihtimarn-ı tarnın id üp bir 
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gün evvel tekmilinden bezl- i  tab ü tüvan üzre olup 
tekasül ve tehavün ve taksiratdan be gayet ihtiraz 
eyleyesiz diyü ferman-ı alişan sactır olmışdur veeh-i 
meşrı1h üzre emr-i şerif yazılmak içün tezkire virildi. 

Fi l l  S sene 1 1 42 [ 5 Eylül 1 729] 

MAD/9922/24312 Tophane-i amireye bağlanacak 
suyun suyollarının açılması için Yeniköy, Tarabya, 
Büyükdere ve dağ içindeki köy ahalilerinin istihda
mına dair hüküm üzerine tezkere. 

[Derkenar] Mı1cebince tahrir olmmak ferman 
buyurılınağın fi 14 Z sene 1 142 tarihinde tahrir 
olınup yüz kırk üç ahkamına kayd olınmışdur. 
Yeniköy ve Tarabya ve Büyükdere naiblerine ve ol 
havalilerde olan bostani ustalarına ve subaşılara 
hüküm ki :  
Bu def' a Tophane-i amirerne gelecek suyun yol
larıyçün yolları açılmak iktiza id üp Yeniköy ve 
Tarabya ve Büyükdere ve dağ içinde olan kura 
ahalisi Bağçe karyesi altında ve Hacı Osman 
çeşmesinde açı lacak yollar içün gelüp hıdmet-i 
lazımede bulınınaları ferman olmağla imdi siz ki 
kadilar ve bostani ustaları ve subaşılarısız işbu emr-i 
şerif-i celilü' l-kadrüm vüsı1linde mu 'tad-ı kadim 
üzre bina olınan Kemer altında açılacak yolların 
tathiri ile sair hıdemat-ı lazımede zikr olınan bina 
ahalilerini bina emini ta 'yin olınan el-Hacc Ahmed 
zide mecdhuhı1 ma ' rifetiyle i ' mal ve istihdam 
itdürilüp bu babda bir ferde inad ve mümana'at 
itdürilmemek babında ferman-ı alişan sactır olmağın 
veeh-i meşrı1h üzre emr-i şerif yazılmak içün tezkire 
virildi . 

Fi 7 Z sene 1 142 [23 Haziran 1 730] 

MAD/9928123711 Soğukçeşme yakınında sulunan 
ve Soğukçeşme neferatı tarafından zaptoZunan 
kuyuya müdahale olunmamasına dair hüküm 
üzerine tezkere. 

İstanbul kadisına ve hassa bostancıbaşısına hüküm 
ki:  
Saray-ı cedid-i amirem ebvabından Soğukçeşme 
kurbında olan su kuyusı öteden berü Soğukçeşme 
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nefera.tı tarafından zabt olmagelmişiken Deli Balta 
Hacı Mehmed nam kirnesne sadr-ı sabık müteveffa 
İbrahim Paşa vaktinde zikr olınan kuyu kimesnenün 
zabt u tasarrufunda değildür diyü zabtı içün bin yüz 
otuz yedi senesinde yedi ne emr al up ba 'delıCı fevt 
oldukda Abdullah nam kirnesne zuhCıra gelüp ol dahi 
bin yüz otuz dokuz senesi Rebi'ü' l-ahir'esinün 
beşinci güni tarihi ile mezkCır kuyunun zabtı içün 
emr-i şerif ısdar itdürüp kadime muğayir neferata 
gadr olmağla kuyu-i  mezkCır kadim! üzre 
Soğukçeşme neferatı tarafından zabt itdürilüp aharun 
müdahalesi men ' olmmak üzre bundan akdem 
nefeditun yedierine emr-i alişanum i ' ta olınup ve bin 
yüz otuz yedi senesinde müteveffa-yı merkörn Deli 
Balta Hacı Mehmed'e virilen emrün kaydı terkın 
itdürilmişiken mezbCır Abdullah 'un yedinde 
mukadidem tarih ile emr-i şerif bulınmak takribi ile 
bivech müdahale ve mu 'arazadan hali olmadığından 
başka mezkCır kuyunun kendiüye zabt itdürilmesi 
içün emr-i şerifüm virilmek babında arz-ı hal idüp 
lakin mezkCır Abdullah'un iddi 'a eyledi ği su kuyusı 
Saray-ı hümayCınum ittisalinde kal 'a divan dibinde 
olup etrafında olan nice perdeleri(?) dahi 
Soğukçeşme neferatı muhafaza idüp kimesnenün 
alakası yağiken balada bast oldığı üzre Sadr-ı sabık 
müteveffa İbrahim Paşa zernanında mezkCır Deli 
Balta el-Hacc Mehmed bu kuyu benüm hanenün 
karşusındadur ben zabt iderüm diyü bir takrib ile 
emr alup ba'de vefatibi cihet misillü müteveffa-yı 
merkürnun hidmetkarı Abdullah alup muğayir-i 
kadim neferata gadr itmeleriyle kimesnenün alakası 
olmayup Saray-ı hümayCınum ittisalinde olmağla bin 
yüz otuz senesinde virilen emrün kaydı terkın ve 
zikr olman kuyı yedierine virilen emr-i alişanum 
mCıcebince kadimisi üzre neferat tarafından zabt 
iderler iken öteden berü neferatun zabtında olduğın 
sabıka Soğukçeşme ustaları vesair ehl-i vukılf ihbar 
eyledlüklerin sen ki bostancıbaşı mCıma ileyh dame 
mecduhCısun i ' lam itmen ile i '  larnun mCıcebince 
Abdullah'a virilen emrün kaydı terkın ve neferat 
tarafından zabt itdürilmek içün bükm-i hümayCınum 
virilmek babında . ferman-ı alişan um sactır olmağın 
mezkCır Abdul lah'a virilen emrün kaydı terkın olınup 
vech·-i meşrOh üzre emr-i şerif yazılmak içün işbu 
tezkire virildi. 

Fi ı 7 Za sene ı ı 44 [ ı 2  Mayıs ı 732] 
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MAD/99291913 İstanbul ve çevresinde bezirgan, 
tüccar, dülger, sıvacı, hamamcı, kuyumcu, kürkçü, 
kalpakçı ve suyolcu esnafından olup düşük vergi 
ödemesi gerekirken yüksek, yüksek vergi ödemesi 
gerekirken düşük vergi ödeyen ve hazineye zarar 
veren kişilerin teaddilerinin önlenmesine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

İstanbul ve Galata ve Haslar kadllarına ve Kocail i  
sancağında vakı ' kazaların kadiları na hüküm ki : 
Bin yüz kırk beş senesine mahsı1b olmak üzre 
İstanbul ve tevabi ' i  cizyesi cibayetine me' mür el
Hacc Halll zlde mecduhı1 Divan-ı hümayı1numa arz-ı 
hal idüp nefs-i İstanbul ve tevabi ' inde sakin ve 
mevcı1d olan ehl-i zimmet kefere ve yehı1d1 
taifesinin ekserl mün 'im ve zahirü' l -gına olup 
bazergan ve tüccar ve dülger kalfaları ve sıvacı ve 
hammarncı ve kuyumcı ve kürkci ve kalpakcı ve su 
yolcı ve karhaneci ta 'bir o lı  nur dülger makulesinden 
olanlar ise fahire i le mültebis ve a ' la cizyesine 
müstehıkk iken evsat ve evsata müstehıkk iken edna 
cizyesin virmeğe te 'addl ve ba'zı kenar 
mahkemelerde murafa 'a olmadukca virmezüz di yü 
mal-ı cizyenün ta' tiline ba 'is ve canib-i ıniriye gadr 
ve te 'addl üzre olmalarıyla ol makılle ehl-i zimmet 
taifesi iddi 'aya te 'addl eyledüklerinde biHi ferman 
etrafında olan mahkemeden ma ' adaları İstima' 
alınmayup veeh-i şer'! üzre mukayyed olan şürı1ta 
tatbik alınarak şer ' le faysal virilmek babında emr-i 
şerif reca idüp bildürdüği ecilden Hazine-i arnirernde 
mahfı1z olan Harac muhasebesi defterlerine nazar 
olındukda ehl-i zirnınetin emred-i mürahık hükmüne 
dahil olup şer 'an cizyeye müstehıkk olan 
gulamlarınun bir ferdi haric ve kağıdsız kalmamak 
şartıyla veeh-i şer'! üzre istihkak ve tahamüllerine 
göre evrakları viri lmek berat-ı allşanum şürı1tında 
musarrah iken İstanbul 'da tüccar ve sıvacı ve 
hammarncı ve karhaneci ve dülger kalfaları olanlar 
ve ba 'zı ehl-i sanayi ' üstadları ekseri a ' la ya 
müstahıkk iken istihkaklarına göre a ' la iktidarı 
olmayup ev sat kağıdı alına di yü niza' ve ba 'zı navl 
tarihleri evsata müstehıkk iken hlle ile edna kağıdı 
olup mal-ı ıniriye gadr itmeleriyle ol makulelerin 
yedierinde olan evrakları na i 'tibar alınmayup veeh-i 
şer'! üzre tahammül ve istihkakları ne vechile ise 
evrakları tebdll ve cizyeleri malı berat-ı allşanum 
şürı1tı mı1cebince cibayet itdürilüp bir ferde ta 'allül 
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ve muhalefet itdürilmemek ve ehl-i zimmet kefere 
cizyeleri içün bu makı.lle iddi ' aya te 'addi eyledükle
rinde bila-ferman etrafında olan mahkemelerde 
da'vaları istima' alınmayup veeh-i şer 'i üzre 
mukayyed olan şürôtı tatbik alınarak bi ' l-fi ' l  
başdefterdarım muvacehesinde şer' le da 'valarına 
faysal virilmek içün emr-i şerifüro virildüği mukay
yed bulınınağın fi nefsi ' l-emr-i şerif ol makı.llelerin 
ruuslarına mazrube olan cizye-i şer' iyyeleri şürutına 
müra'at alınarak tahsil ve iddi 'aya tasaddi idenlerin 
da'vaları etrafında olan mahkemede istima' alınma
yup b i ' l -fi '1 başdefterdarım olan vezir-i mükerrem 
muvacehesinde şer ' le faysal virilmek üzre derkenar 
mucebince emr-i şerif tahriri babında telhis olınup 
arz olındukda imdi telhisi mucebince hükm-i 
ferman-ı ali sadır olmağın veeh-i meşruh üzre emr-i 
şerif yazılmak içün işbu tezkire virildi. 

Fı ı3 Receb sene ı ı 44 [ l l Ocak ı 732] 

MAD/9929/22611 İstanbul ve çevresinde bezirgan, 
tüccar, dülger, sıvacı, hamamcı, kuyumcu, kürkçü, 
kalpakçı ve suyolcu esnafından olup düşük vergi 
ödemesi gerekirken yüksek, yüksek vergi ödemesi 
gerekirken düşük vergi ödeyen ve hazineye zarar 
veren kişilerin teaddilerinin önlenmesine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

İstanbul ve Galata ve Haslar kadilarına hitaben 
hüküm ki : 
Bin yüz kırk sekiz senesine mahsub olmak üzre 
İstanbul ve tevabi ' i  cizyesi ci bayetine me' m ur 
Hasarı zide mecduhu Divan-ı hümayunuma arz-ı hal 
sunup İstanbul ve tevabi ' inde sakin ehl-i zimmet 
kefere ve Y ehudi taifesinün ekseri m ün ' im bazargan 
ve tüccar ve dülger kalfaları ve sıvacı ve hammarncı 
ve kUiyumcı ve kürkci ve kalpakcı ve su yolcı ve 
karhaneci ta 'bir o lı  nur dülger makulesinden olup 
hazır libaslar i le mülbis olmalarıyla ekseri a ' la 
cizyesine müstehıkk iken evsat ve evsata müstehıkk 
iken edna cizyesin virmeğe tesadddi ile canib-i 
ıniriye gadr ve [bu] mak[ı.l]le(?) i 'tibar alınan a' la ve 
ev sat evraklarınun noksan sürülmesine ba 'is ve badi 
olmalarıyla ol makı.llelerin rakabesi üzerine mazrubı 
olan cizyeleri oldukdan sonra şer 'an eşedd-i ikab ile 
icab iden cezaları tert!b alınmak berat-ı alişan 
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şürutında musarrah iken taife-i mezbure mütenebbih 
olmayup sene-i sabıkada olduğı cizye kağıdiarın 
ihtifa ve bir tarikle ahar yirden cizye evrakı tedarük 
idüp ahz olınduklarında çarşu ve bazarda gavgaya 
tesaddi ve ba 'zıları dahi şirrete sülôk ve kenar 
mahkemelerine çeküp ta 'ciz itmeleriyle fima ba 'd 
her kim ün da ' vası zuhur ider ise kenar 
mahkemelerine varduklannda hakimü ' l-vakt olanlar 
bi ' l-fi '1 başdefterdar dame ulüvvuhuya havale ve 
müşarun i leyhün müvacehesinde şürôt-ı berata tatbik 
alınarak şer' le ve havalelerine faysal virilmek içün 
emr-i şerifüm reca idüp bildürdüği ecilden Hazine-i 
arnirernde mahfôz olan Harac muhasebesi 
defterlerine nazar olındukda ehl-i zirnınetin ve 
emred-i murahık hükmüne dahil olup şer 'an cizyeye 
müstehıkk olan gulamlarınun bir ferdi haric ve 
kağıdsız kalmamak şartıyla veeh-i şer'i üzre 
tahammül ve istihkaklarına göre evrakların virilmek 
ber�it-ı alişan şurutında musarrah iken İstanbul 
tüccar ve sıvacı ve hammarncı ve karhaneci ve 
dülger kalfaları olanlar ve ba 'zı ehl-i sanayi ' 
üstadları ekseri a '  I aya müstehıkk iken istihkakları na 
göre a ' la evrakı almayup evsat kağıdı aluruz diyü 
niza' ve ba 'zı tuvana rençberler evsata müstehıkk 
iken hile ile edna kağıdı alup mal-ı miriye gadr 
itmeleriyle ol makulelerin yedierinde olan 
evraklarına i 'tibar alınmayup veeh-i şer'i üzre 
tahammül ve istihkaklarına göre evrakları tertib ve 
cizyeleri malı be rat - ı  alişan şürôtı üzre cibayat 
itdürilüp bir ferde te 'allül ve muhalefet itdüril
memek ve ehl-i zimmet kefere cizyeleri içün bu 
makul e iddi 'aya tesaddi eyledüklerinde bila ferman 
etrafda olan mahkemlerde da 'valarda istima' alın
mayup veeh-i şer'i üzre mukayyed olan şürut tatbik 
alınarak veeh-i şer'i üzre mukayyed olan şürut tatbik 
alınarak bi' l-fi 'l başdefterdarum dame ulüvvuhO 
veeh-i şer'i üzre mukayyed olan şürut tatbik alınarak 
yüz kırk dört senesiyçün dahi veeh-i meşruh üzre 
ferman-ı alişan virilmeğin yedinde olan emr-i 
şerifün tarihi tebdil olmmak ferman-ı şerif sactır 
olmağın veeh-i meşruh üzre emr-i şerif yazılmak 
içün işbu tezkire virildi .  

Fi 19 Ca sene 1 147 [ 17 Ekim 1 734] 
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MAD/9929/30212 İstanbul ve çevresinde bezirgan, 
tüccar, dülger, sıvacı, hamamcı, kuyumcu, kürkçü, 
kalpakçı ve suyolcu esnafından olup düşük vergi 
ödemesi gerekirken yüksek, yüksek vergi ödemesi 
gerekirken düşük vergi ödeyen ve hazineye zarar 
veren kişilerin teaddilerinin önlenmesine dair 
hüküm üzerine tezkere. 

[Derkıenar] Siyak:-ı meşrı1h üzre ( . . .  ) tecdid ola diyü 
ferman-ı şerif sadır olmağın veeh-i meşrı1h üzre 
tecdid olırımışdur. 

Fi 3 Ca sene 1 149 [ ]  
İstarıbul ve Galata ve Haslar kadilarırıa hitaben 
hüküm ki : 
Bin yıliz kırk dokuz senesine mahsı1b olmak üzre 
İstanbul ve tevabi 'i cizyesine me'mı1r Hasarı zide 
mecduhı1 Divan-ı hümayı1rııma arz-ı hal sunup 
İstanbul ve tevabi ' inde sakin ehl-i zimrnet kefere ve 
Y ehı1di taifesinün ekseri mün ' im bazargarı ve tüccar 
ve dülger kalfaları ve sıvacı ve hammarncı ve ku
yumcı ve kürkci ve kalpakcı ve su yolcı ve karhaneci 
ta 'bir oh nur dülger makulesinden olup hazır 
libaslarıyla mülbis olmalarıyla ekseri a ' la cizyesine 
müstehıkk iken evsat ve evsata müstehıkk iken edna 
cizyesin virmeğe tesaddi ile canib-i miriye gadr ve 
bu makul e i ' tibar o lınan ve ev sat evrakların rıoksan 
virilmesine ba ' is ve badi olmalarıyla ol makulelerio 
rakabesi üzre mazrı1be olan cizyeleri alındukdan 
sonra şer 'an istibdal ve ikab i le icab iden cezaları 
tertib olmmak berat-ı alişan şürı1tında musarrah iken 
taife-i mezbı1re mütenebbih olmayup sene-i sabıkada 
alduğı cizye kağıdiarın ihtifa ve bir tarik ile ahar 
yirden cizye evrak:ı tedarük idüp ahz olduklarından 
çarşu ve bazarda gavgaya tesaddi ve ba 'zıları şirrete 
sülı1k ve kenar mahkemelerine çeküp ta'ciz 
itmeleriyle fima ba'd her kimün da'vası zuhı1r iden 
ise kenar mahkemelerine varduklarında hakimü' l
vakt olanlar bi ' l-fi '1 başdefterdar dame uluvvuhı1ya 
havale ve müşarun ileyhin muvacehesinde tatbik 
alınarak şer ' le da 'valarına faysal virilmek içün emr-i 
şerifüm reca idüp bildürdüği ecilden Hazine-i 
amiremde mahfı1z olan Harac muhasebesi defter
lerine nazar olındukda ehl-i zimmetün ve emred-i 
murahık hükmüne dahil olup şer'an cizyeye 
müstehıkk olan gulamlarınun bir ferdi haric ve 
kağıdsız kalmamak şartıyla veeh-i şer'i üzre 
tahammül ve istihkakları evrakları virilmek berat-ı 
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1Hişan şürfitında musarrah iken İstanbul'da tüccar ve 
sıvacı ve hammarncı ve karhaneci ve dülger kalfaları 
olanlar ve ba'zı ehl-i sanayi ' ustaları eksen a 'laya 
müstehıkk iken istihkaklarına göre a 'la evrakı 
almayup evsat kağıdı aluruz di yü niza' ve ba 'zı 
tüvane rençberler evsata müstehıkk iken hile i le edna 
kağıdı alup mal-ı miriye gadr itmeleriyle ol 
makulelerin yedinde olan evrakları na i ' tibar 
alınmayup veeh-i şer'i üzre tahammül ve istihkak
Ianna göre evrakların tebdil ve cizyelerin berilt-ı 
alişan üzre cibayet itdürilüp bir ferde te 'allül ve 
muhalefet itdürilmemek ve ehl-i zimmet kefere 
cizyeleri içün bu makılle iddi 'aya tesaddi olmaduk
larından bila ferman etrafda olan mahkemelerde 
da'vaları istima' alınmayup veeh-i şer'i üzre mukay
yed olan şürfitı tatbik alınarak bi ' l-fi '1 başdefterdar 
dame uluvvuhfi muvacehesinde da 'valarına faysal 
viri lmek içün bundan akdem yüz kırk sekiz 
senesiyçün dahi veeh-i meşrfih üzre emr-i şerif 
virildüği derkenar olınup i ' lam olındukda imdi 
derkenarı mficebince tebdil olma diyü ferman-ı şerif 
sildır olmağın veeh-i meşrfih üzre emr-i şerif 
yazılmak işbu tezkire viri ldi . 

Fı 1 4  Ca sene 1 148[3 Ekim 1 735] 

MAD/99381511 Ücretini Harcı hassa-i İstanbul 
malından almak üzere rahı abilik hizmetine 
mutasarrıf olan kişinin ölümüyle boş kalan hiz
metin başka birisine tevdii hususunda berat 
verilmesine dair hüküm. 

Nişan-ı hümayfin yazıla ki : 
Harc-ı hassa-i İstanbul malından almak üzre yevmi 
on akçe ulfifeye mutassarrıf olan Usta Mustafa rah-ı 
abi fevt olup yiri hali ve hızmet-i lazımesi mu 'attal 
kalmağla rah-ı abi ocağında perverde-i erbab-ı  
istihkakdan Halil Halife her vechile malıall ü 
müstahıkk olmağla harc-ı hassactan almak üzre 
yevmi on akçe i le rah-ı abiliği merkuma tevcih ve 
inayet buyurılmak recasına hassa su nazırı el-Hacc 
Osman zide kadruhfi arz itmeğle mficebince tevcih 
olmmak babında bin yüz kırk sekiz senesi 
Muharrem'inün beşinci güni tarihiyle müverrah 
virilen rufis-ı hümayfin mficebince berilt-ı şerif 
yazılmak içün tezkire verildi .  
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Fi 7 M sene ı ı48 [30 Mayıs ı 735] 

MAD/994214212 Demirkapı çiftliğinin suyolunu 
her sene tamir ve temizleme hizmeti karşılığında 
vergidE�n muaf olan Küçükçekmese Safra köyü 
ahalisinden vergi talep edilmemesine dair hüküm 
üzerine tezkere. 

Haslar kadisına hüküm ki : 
Kaza-i mezbüra tabi ' Çekmece-i sağir nahiyesinde 
Safra karyesi ahalileri Divan-ı hümayünuma arz-ı 
hal idüp Üsküdar'da medfOn Atik Valide Sultan 
evkafından Timurkapu çiftliği hızmetine me' mür 
olup çiflik-i mezbürun lazım gelen hıdroeti 
mukabdesinde cizyeden ma' ada tekalifden mu' af 
olup ;ahardan bir ferde te 'addi olmmak Icab 
eylemedüği bundan akdem virilen emr-i şerif-i 
alişanda tasrih olınrmşiken bostaniyan-ı hassa 
serhasekileri ve karye ustası ve karye subaşısı ve 
hamr emini vesair ehl-i örf tayifeleri ba 'zı tekallfler 
ile renddeden hall olmayup te ' addileri men ' u def' 
olmmak içün bin yüz kırk dört senesi Şevval'inün on 
birinci güni ve sene-i merktirnun Zi ' I -ka 'de-i 
şerlfiniin dokuzuncı güni tarihiyle müverrah emr-i 
şerif-i allşanuro viri lmişiken muğayir-i ferman-ı şerif 
te 'addlleri men ' u def' olmmak emr-i şerifüro 
virilmek recasına istid 'a-yı inayet eyledükleri 
ecilden Hazine-i arnirernde mahfüz olan Mevklifat 
defterlerine nazar olındukda Haslar kazasına tabi ' 
Çekmece-i sağir nahiyesinde Safra karyesinün 
yiğirmi üç nefer zimmiyan üzerlerinde beş buçuk ve 
bir rub ' avarızhanesi olup hln-i tahrlrde köpri ve 
çayır ve handek hızmetleri mukabelesinde mu 'af 
olınup otuz altı senesinde mu 'afiyyetleri ref' ve 
haneye kayd olınrmşiken ba 'dehü otuz yedi 
senesinde karye-i mezbür ile ahallleri Timurkapu 
çiftliğin ün su yolını beher sene ta ' ınir ü termlm ve 
zabt u rabtları çiftl ik-i mezbür mutasarrıfı yedinden 
hane-i avarız ve tekalif-i saireden mu 'afiyyetleri 
kema fi ' l-evvel ibka ve bundan böyle umı1r-ı şer ' iy
yeleri dahi Haslar mahkemesinde görilmek üzre 
emr-i şerif virildiği derkenar olınup imdi mu 'af ve 
gayr-i mu 'af olan tekallfden ma'ada mu'afiyyet
lerine muğayir te 'addl itdürilmeye diyü bin yüz kırk 
dört senesinde Zi ' 1-ka' de-i şerifinün dokuzuncı gün i 
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tarihiyle emr-i şerif virildiği mukayyed olup 
derkenar olındukda imdi derkenarı mikebince 
ferman sadır alınmağın şürütıyla emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi . 

Fi 29 Z sene 1 1 53  [ 1 7  Mart 1 74 1 ]  

MAD/9942/79/2 Küçükçekmece ahatisi ile Terkos, 
Çatalca ahalileri ve suyolcuları arasındaki vergi 
ihtilafına dair hüküm üzerine tezkere. 

Haslar kazasında vakı ' Çekmece-i sağTr ve Terkos 
ve Çatalca nevahileri naiblerine ve mübaşir ta 'yi n 
olman (boş) çavüş zide kadruhüya hüküm ki : 
Çekmece-i sagır nahiyesi ahalileri Divan-ı 
hümayünuma arzı hal id üp kasaba-i mezbüreye vakı ' 
olan tekalifden Terkos ve Çatalca ve Suyolcı ve 
Mahkeme kuraları ahalileri ma 'an eda eylemek üzre 
bundan akdem emr-i şerif virilüp lakin virilen emr-i 
alide Küçükçekmece diyü muharrer olınduğından 
gelen mübaşirler zikr olman kazalardan matlüb 
itmeyüp Çekmece ahalisinden taleb eyledüklerinde 
ahvalleri diğergün ve bir vechile çekecek halleri 
kalmayup ve bundan akdem Nemçe ilçisi iyabında 
Suyolcı ve Mahkeme kuraları ber müceb-i i ' lam-ı 
şer' iyye bir mikdar-ı kaffe(?) imdad idüp ve Moskov 
ilçisi iyabında anlar(?) dahi bir akçe virmeyüp 
Terkos ve Çatalca nevahii ahalileri dahi tevzi' 
defteri mücebince ilçiler mesarifatı içün bir akçe 
virmeyüp umümen üzerlerine tahmil ve 
per1şanlıklarına ba ' is  olmağla Çatalca ve Terkos 
nahiyesi ahalileri sefer senelerinde ve gerek mürür 
iden süfera ve ilçilerün Küçükçekmece menzili 
zahiresine tevabi 'atı Hasköy ve Suyolcı karyeleri 
imdad ve i 'anet ve ba emr-i ali me' mür olan Terkos 
ve Çatalca nahiyeleri ahalileri müte 'addid vürüd 
iden imdad-ı talebiyyeler müceblerince 
Küçükçekmece menzilinde tertib olındığı üzre 
görilen harc ü masraflarınun mirisinden ezyedi 
re 'aya taraflarından viri lmek mu 'tad-ı kadim 
olmağla bu def'a Nemçe ve Moskov i lçilerinün Kü
çükçekmece menzilinde masraflarınun mirisinden 
ezyedi cümle ittifak u ittihadları ve ma'rifet-i şer ' le 
kadimden olınageldüği vech üzre beynlerinde hane 
ve tahammüllerine göre tevzi' ve defter olınup 
ba 'zıları icab iden hisselerin eda ba 'zı kura ve 
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nahiye ahalileri henüz virmedüklerinden halleri 
diğergfin ve itmam-ı hıdmetde taksir havfında 
olmalarıyla canib-i şer 'den virilen tevzi' defterleri 
mficebince icaleten el-vakt cem' u tahsil i iç ün (boş) 
mübaşiır ta 'yin buyurılmak üzre istid 'a-yı inayet 
eyledüklerin Haslar kadisı mevlana Mustafa zide 
fazluhfi i ' lam itmeğin imdi ta 'yin o lınan çavfiş 
mübaşeretiyle tekalifden hisselerine isabet iden 
malları i ' lamı mficebince tahsili içün hüküm di yü 
ferman··! ali sactır olmağın şürfitıyla emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi. 

Fı 5 S sene 1 1 54 [22 Nisan 1 74 1 ]  

MAD/9'951114112 Küçükçekmece ahatisi ile Hasköy 
ve suyolcu köyleri ahalileri arasındaki vergi 
ihtilafuıa dair hüküm üzerine tezkere. 

Haslar naibine hüküm ki : 
Çekmece-i sağır ahalileri Divan-ı hümayfinuma arz-ı 
hal idüp nahiye-i mezbfire ahalileri Haslar 
mahkemesinde mecl is-i şer'a varup Hasköy kasabası 
ahalilerinden mazbfitu' 1-esarni altmış beş nefer 
Y ehfidi re ' ayaları i le murafa' a ve tarafeynün 
yedierinde olan senedatlarına nazar olındukda 
öteden [berü] seferler vuku ' ında Küçükçekmece 
menziliı içün tertib olman mühimmat-ı seferiyyeden 
mu'af ve gayr-i mu 'af dahil ve evamir-i aliyye ile 
nazile olan tekalifleri ber mu ' tad-ı kadim Çekmece-i 
sağır ve kurası ve Haslar mahkemesine tabi ' karyel er 
ve Hasköy ve suyolcı karyeler ahalileri ma 'an 
virmek üzre beynlerinde olan mu 'teber kilelerine 
göre tevzi' ve her biri hisselerin eda iderler olup 
mühimmat-ı seferiyyeden ma'ada Küçükçekmece 
ahalilerinün i lçi vesair perakende mesarifleri olup 
Hasköy ahalilerinün dahi kürekci bedeli ve beylik 
saraylar ve yollar tatlıiri ve mesarif-i saireleri olup 
sefer senelerinde vakı ' mu 'af ve gayr-i mu 'af dahil 
olan tekaliflerinden ma' ada ve Çekmece-i sağır 
ahalileırinün ilçi ve perakende mesarifleri içün 
Hasköy ahalilerinden hisse mutalebeleri iktiza 
itmeyüp ancak seferler vuku ' ında mu 'af ve gayr-i 
mu' af dahil olan tekaliflerini ma ' an virdüklerinden 
sonra Çekmece-i sağır ahalileri taraflarından sair 
tekalifden hisse talebiyle Hasköy ahalileri rendde vü 
remide olınmamak babında mukaddema ferman-ı ali 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

dahi sactır almışiken yine Çekmece-i sağir ahalileri 
Hasköy fokaralarını rencideden hali olmamalarıyla 
muğayir-i emr-i ali hisse talebiyle Hasköy fukarası 
rencide alınmamak babında emr-i şerifüro viri lmek 
recasına Haslar naibi es-Seyyid Mustafa zide ilmuhfi 
i 'lam eyledüği ecilden Hazine-i arnirernde mahffiz 
olan Mevku.fat defterlerine nazar olındukda yedi 
aded mahalle Hasköy ile ma 'an kadimden Eyyfib-i 
Ensari kazasına mülhak olmağla avarız vesair 
tekaliflerin Eyyfib kazası tarafına virmek iktiza idüp 
Çekmece-i sağir nahiyesi dahi Haslar kazası 
nevahisinden olmağla kadimden seferler vuku ' ında 
Küçükçekmece menzil i  ıçun tenzil alınan 
mühimmat-ı seferiyyden matlfib olan zehayir ve 
araba ve tekalifden mu 'af ve gayr-i mu 'af dahiller 
olup bu rnisillü tekalif vuku ' ında Çekmece-i sağir 
kurası ve Hasköy ve kura-i rah-ı abiyan Haslar 
mahkemesine tabi ' karyel er ahalileri beynlerinde 
k11elerine göre tevzi' ve ma 'an viregeldükleri ve 
Hasköy ahalilerinden hisselerine i sabet iden mikdan 
tahsil olmmak üzre bin yüz elli bir senesinde emr-i 
şerif virildiği mukayyed ve derkenar alınmağın imdi 
i ' lamı mikebince amel olmmak içün hüküm di yü 
ferman-ı ali sactır olmağın şürfitıyla emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi . 

Fi ı o Receb sene ı ı 57 [ 1 9  Ağustos ı 744] 

MAD/9953/34012 Beşiktaş Ortaköy 'de meskun olan 
şahsın, kendi malıyla çıkardığı suyunu mecra 
hakkını vererek kendi evine bağlatmasına dair hü
küm üzerine tezkere. 

Galata kadisına hüküm ki:  
Şiva Yehfidi Divan-ı hümayunuma arz-ı hal idüp 
mesffir Beşiktaş nahiyesine tabi ' Ortaköy 
sakinlerinden olup karye-i mezkfir verasında 
mutasarrıf aldığı mülk bağınun derfinında hasıl olan 
ma-ı lezizün kanun-ı kadim üzre hakk-ı mecrasın 
virmek ve iktiza iden mesarifi kendü malından 
görmek şartıyla karye-i mezbfirede vaki ' emlak-i 
hümayfinumdan Neşatabad sarayı suyına karışdurup 
gayr-ı ez hakk-ı mecra baki kalan suyı mutasarrıf 
aldığı menziline icra eylemek içün emr-i alişanuro 
virilmek babında istid 'a-yı inayet eylediği ecilden su 
nazırı tarafından irsal alınan Suyolcılar kethudası el-

303 

MAD/9953/34012 



304 V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SUYOLCU DEFfERLERİ 

Hikc Mustafa ile Usta Hüseyin Yehudl-i mesfGrun 
Ortaköy havil.llsinden mülki içinde hafr itdürdiği üç 
aded hacalardan mecra-i ma-ı lezlzün üzerine varup 
ala-vechi ' l-mu ' tade vezn eyledüklerinde nısf masura 
ve bir hilal ma-ı cariye Yehudl-i mesfGr altı aded 
hacalar dahi ba'de ' l-hafr hasıl olacak ber veeh-i 
tahmin bir buçuk masura ile müctemi ' iki masura ve 
bir hilal ma-i cariye beş yüz aded künk ile marrü 'z
zikr Neşatabad saray-ı hümayununun suyı yolına 
i ltihak idüp ve mülhak sudan bir buçuk masura ve 
bir hiUH suyı hakk-ı mecra olmak üzre saray-ı 
mezkurede ve nısf masura suyı mahall-i 
münasibinden ifraz ile menzil ine icra içün Yehudi-i 
mesfGr izn-i allşan recasında aldığı Hassa su nazırı 
Halil zide kadruhu memhur i ' lam itmeğle i ' !arnı 
mucebince hükm diyü ferman-ı allşanuro sactır 
olmağın veeh-i meşruh üzre emr-i şerif yazı lınağa 
tezkire virildi. 

Fi 1 8  Receb sene 1 1 58 [ 1 6  Ağustos 1 745] 

MAD/9953/411 İstanbul suyolcuları ocağına tabi 
Eyüp 'e bağlı köylerde suyolu tamirlerinde lağımcı 
Arnavud leğeneilerinden ve boru ve künk satın 
alındığında satan kişilerden alınacak vergi 
hususundaki hüküm üzerine tezkere. 

İstanbul kadisına ve Su nazırı (boş) zide kadruhuya 
hüküm ki :  
As tane-i sa ' adet su yolcuları ocağına tabi ' Ebi 
Eyyub-i Ensarl aleyhi ' r-rahmetü' l-Barl kazasında 
vaki ' kefere karyelerin ün öşrinden ma 'ada hasıl olan 
[ocağ-ı mezbura] aid olan ve müceddeden suyolı 
ta ' ınir o lındukda lağmcı Arnavud leğüncilerinden (?) 
ve mücededen vaz '  alınan barı ve künk füruht 
idenlerelen vesair avayidden onda bir akçesin Su 
nazırı olanlar al up sair ocaklarda avaid vaki ' 
oldukda kanun üzre on akçe ağaları aldukda beş 
akçesin katib ve kethudalar alagelmeleriyle kanun-ı 
kad1m iizre avaidieri virilmek üzre bundan akdem 
emr-i şerif viri lüb ve yiğirmi akçe ulGfesi mukabili 
kati b ol! an ocağ-ı mezburun vaki ' olan hususların 
kendüsi tahrlr ve kanun üzre avaidi virilmek üzre 
dahi emr-i şerif virilmişiken ol vaktde su nazırı 
avayidi virdürmeyüp hidmet-i me' muresin eda 
eyledükden sonra mu ' tad olan viri lmek üzre yüz on 
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beş senesinde virilen emr-i şerif tahrir alınmışiken 
(silik) emr-i şerife muğayir hareket ile vaki ' olan 
hususı katibe tahrir itdürmeyüp ve avayidin 
aldırmamağla mukaddema virilen emr-i şerif 
mucebince mukaddema katib olan emr-i şerif reca 
eyledükde zikr olınan kitabet yevmi yiğirrni akçe 
ulGfesi mukabelesinde Seyyid Ahmed üzerinde ve 
vaki ' olan hususunuzı mezbur tahrir idüp ahardan 
kirnesne müdahale i tmeyüp kanun üzre avayidleri 
virdüri lmek içün mukaddema emr-i şerif mucebince 
bin yüz on yedi senesi Saferi'nde hüdavendigar-ı 
sabık ammim Sultan Ahmed Han zemanlarında 
viri len emr-i şerifi cülGs-ı hümayun-ı sa'adet
makrfinum vakı ' aldığından Der-sa'adet-medaruma 
hala katib olan Abbas zide kadruhu getürüp tecdidin 
reca eylediği ecilden Hazine-i arnirernde mahffiz 
olan Başmuhasebe defterine nazar olındukda 
İstanbul suyolcıları zirnınileri suyolcıları katibi 
Seyyid Ahmed kasr-ı yedinden Abbas bin yüz kırk 
senesi Zi ' l-ka'desi'nde tevcih ve berat-ı şerif virilüp 
cülGs-ı hümayun-ı sa ' adet-makrunu m vaki ' o ldı
ğından bin yüz kırk üç senesi Şa 'bam'nda müced
deden berat-ı alişan virildiği derkenar olındukda 
hilafına ferman viri lmerniş ise [müceddeden] 
ferman-ı alişan sadır olmağın emr-i şerif yazılmak 
içün tezkire virildi .  

Fi 2 M sene 1 1 59 [25 Ocak 1 746] 

MAD/9955137112 Eyüp 'e tabi Hasköy ahatisi ile 
Küçükçekmece ve suyolcu köyleri arasındaki vergi 
iktilafı hususundaki hüküm üzerine tezkere. 

Haslar kadisına ve Çekmece-i sağir naibine hüküm 
ki :  
Havass-ı refi'a kazası muzafatından Hasköy nahiyesi 
ahalileri Divan-ı hümayunuma arz-ı hal idüp 
kadimü' l-eyyamdan berü seferler vuku 'ında mu 'af 
ve gayr-ı mu 'af dahi l  olan tekalif-i seferiyyeye yine 
kaza-i mezkure tabi ' Çekmece-i sağir nahiyesi ve 
suyolcı kurası ve mahkeme-i baba tabi ' kura-i saire 
ahalileri ma'iyyeten beynlerinde mu 'teber olan 
kilelerine göre ta ' dil ve tesviye veeh-i üzre eda 
eyledüklerinden sonra ilçi mesarifi vesair perakende 
mesarifinden Çekmece nahiyesi ahalileri 
taraflarından zikr olman Hasköy ahalisi üzerlerine 
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hisse tarh ve tahmil alındığı yağiken ve mukaddema 
husus-ı mezkı1r içün ba'de' t-terafu ' Haslar naibi 
i ' lamı mı1cebince mufassal ve meşrı1h emr-i şerif-i 
allşan dahi virilmişiken Çekmece ahalileri yine 
mücab olmayup kadime ve mazmı1n-ı emr-i aliye 
muğayir bu def'a dahi Hasköy ahalileri üzerlerine 
kendüllerün perakende tekallflerinden hisse tarh ve 
tahsil idüp ve Hasköy kasabası ahalilerinün kürekci 
bedeli virmek sebebi ve beğlik sarayları ta 'mirine ve 
yollar tathirine me' mı1riyetleri hasebiyle mesarif-i 
kesireleri olmağla mukaddem virilen emr-i ali 
müfadı üzre vukı1 ' bulan esfar-ı hümayı1n 
senelerinde Haslar kazasına evamir-i aliyye i le 
varide olup mu 'af ve gayr-ı mu 'af dahil olmak iktiza 
iden tekalifden ber veeh-i muharrer Icab iden 
hisselerin Çekmece-i sağır nahiyesi ve suyolcı kurası 
ve Eyyı1b mahkemesine tabi ' kura-i saire ahalileriyle 
ma'iyyet üzre eda eylemek şartıyla evkat-ı saireden 
Çekmece-i sağır nahiyesinün vakı ' olan perakende 
masrafından üzerlerine muğayir-i kadim hisse tarh 
ve tahmil alınmamak içün emr-i şerif sudı1rı 
recasıyla kasaba-i mezbı1re ahallleri istirham ve 
mukaddem virilen emr-i ali müfadı üzre mu 'af ve 
gayr-ı mu 'af dahil olan tekalif-i seferiyyeden ma 'ada 
sair perakende tekalifden Hasköy ahalllerinden 
Çekmece-i sağır ahalllerinün hisse mutalebesiyle 
renelde eylemeleri iktiza itmemeğle ber veeh-i 
muhaner emr-i şeriförn virilmek içün Haslar kazası 
naibi mevlana Mehemmed zade zlde i lmuhı1 dahi 
i ' lam itmeğin Hazine-i arnirernde mahfı1z olan 
mevkıifat defterlerine nazar olındukda öteden berü 
seferler vuku ' ında Küçükçekmece menzili içün 
tertib o lınan mühimmat-ı seferi yy eden mu ' af ve 
gayr-ı mu 'af dahil ve evamir-i aliyye ile ( . . .  ) olan 
tekallneri ber mu ' tad kilelerine göre tevzl ' ve herbiri 
hisselerin eda iderler olup mühimmat-ı seferiyyeden 
ma 'ada Küçükçekmece ahalllerinün ilçi vesaire 
perakende mesarifleri olup ve Hasköy ahalllerinün 
dahi kürek ci bedeli ve beğlik saray lar ve yollar 
tathiri ve mesarif-i saireleri olup sefer senelerinde 
vakı ' mu 'af ve gayr-ı mu 'af dahil olan 
tekallflerinden ma 'ada Çekmece-i sağır ahalilerinün 
i lçi ve perakende mesarifleriyçün Hasköy 
ahalilerinden ve Çekmece-i sağır ahallleri tarafla
rından sair tekalif talebiyle muğayiri emr-i ali ren
cide eıl ınmamak içün Haslar naibi es-Seyyid Mustafa 
zide i lmuhı1 i ' lam ve i ' lamı mı1cebince yüz elli yedi 
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senesi Receb-i şerifinün onuncı güni tarihiyle 
müverrah emr-i şerif virildiği mukayyed olup 
derkenar o lı nmağın i mdi i ' larm ve derkenarı ınılee
bince emr-i şerif tahriri babında telhis arz olındukda 
telhis mı1cebince hükm diyü ferman-ı ali sactır olma
ğın şürı1tıyla emr-i şerif yazılınağa tezkire virildi .  

Fi ı5 Za sene ı ı59 [29 Kasım ı 746] 

MAD/9961115812 Ergiri'de suyolcu esnafından 
olup düşük vergi ödemesi gereken kişiden yüksek 
vergi talep edenlerin teaddilerinin önlenmesine 
dair hüküm üzerine tezkere. 

Astaneden Ergiri Kasrı'ya varınca yol üzerinde vakı ' 
olan kazaların kadilarına hitaben hüküm ki : 
Ergiri Kasri sakinlerinden Saray-ı cedid-i arillre su 
yolcısı Lefter veled-i nam zimmi Divan-ı 
hümayı1numa arz-ı hal sunup vukıyyesi madrObe 
olan cizye-i şer ' iyyesin müstahakk olduğına göre 
edna i 'tibariyle eda ve evrakını ahz id üp lakin 
vilayetine gitmek üzre olmağla esna-i tarikde 
mükerrer cizye talebi ve evsat kağıdı teklifi i le 
cizyedarlar tarafından te 'addi alınmamak içün emr-i 
şerif reca itmeğin hazane-i arnirernde mahfı1z olan 
harilc muhasebesi defterlerine nazar olındukda ehl-i 
zimmet ibtida evrak kaydı vakti olan gurre-i 
muharremü ' l-haramda bulınduğı mahallde a' la 
vechi-ş-şer'i i stihkakına göre cizyesin cizyedara eda 
ve yedine ism ve eşkali mutabık evrakını aldukdan 
sonra murı1r u ubOr eyledüği mahallerde tekrar evrak 
teklifi ve tebdili ile rendde alınmamak üzre 
şurı1tıyla emr-i şerif virildüği mukayyed bulınınağın 
imdi şurı1tı mOcebince emr-i şerif tahriri babında 
telhis olınup arz olındukda telhis mOcebince hükm-i 
ferman-ı ali sactır olmağın veeh-i meşrı1h üzre emr-i 
şerif yazılmak i çü n işbu tezkire virildi. 

Fi 27 S sene 1 162 [ 1 6.2. 1 749] 

MAD/9965126013 Ücretini Harcı Hassa-i İstanbul 
malından almak üzere suyolculuk hizmetinde 
bulunan şahsın hizmetini, kendi rızasıyla başka bir 
şahsa devretfiğine dair hüküm üzerine tezkere. 
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Nişfm-ı hümayı1n yazıla ki : 
Harc-ı hassa-i İstanbul malından almak üzre yevmi 
beş ak<�e vazife ile ( . . .  ) suyolcısı olan Hacı İbrahim 
kendi hüsn-i rızasıyla yedinde olan heratın virüp 
mutasarrıf o ldığı suyolcılığı erbab-ı istihkakdan 
cema'a.t-i mezbı1reden Mehmed'e feragat ve kasr-ı 
yed itmeğle mezbı1run kasr-ı yedinden tevdh olınup 
yedine berat-ı şerif-i allşan ihsan buyurılmak babın
da inayet redsına şehremini Yusuf Efendi arz it
meğle mı1cebince tevdh alınmak babında bin yüz 
altmış iki senesi Ramazan-ı şerlfinün on yedinci 
güni tarihiyle müverrah virilen ru' ı1s-ı hümayı1n 
mı1cebince berat-ı allşan yazılmak içün tezkire 
virildi . 

Fi 23 N sene ı ı 62 [6 Eylül ı 749] 

MAD/9965/34112 Ücretini Harcı Hassa-i İstanbul 
malından almak üzere suyolculuk hizmetinde 
bulunan şahsın hizmetini, kendi rızasıyla başka bir 
şahsa devretfiğine dair hüküm üzerine tezkere. 

Nişan .. ı hümayı1n yazıla ki : 
Harc-ı hassa-i İstanbul malından almak üzre yevmi 
sekiz akçe vazife ile Saray-ı atik-i ma'mı1re suyolcısı 
olan Mehmed veled-i Hacı Mahmud yedinde olan 
heratın virüp kendi hüsn-i rızasıyla zikr alınan 
suyolcılığını san 'at-ı mezbı1rede mehareti olan 
erbab .. ı istihkakdan Goko(?) veled-i Kirkor nam 
zimm'lye feragat ve kasr-ı yed itmeğle kasr-ı 
yedinden tevclh olınup yedine berat-ı şerif-i allşan 
virilmek babında babında inayet recasın Saray-ı atik
i ma' ını1re ağası Ahmed Ağa arz itmeğle mı1cebince 
tevclb alınmak babında bin yüz altmış iki senesi 
Zi ' l-ka 'desi'nün yiğirmi sekizinci güni tarihiyle 
müverrah virilen ru' ı1s-ı hümayı1n mı1cebince berat-ı 
şerif yazı l ınağa tezkire virildi .  

Fi 28 Za sene 1 1 62 [9 Kasım ı 749] 

MAD/997411 72/3 Ücretini Harcı Hassa-i İstanbul 
malından almak üzere suyolculuk hizmetinde 
bulunan şahsın ölümüyle boş kalan hizmetin ehil 
birisine tevcihine dair hüküm üzerine tezkere. 
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Nişan-ı hümayfin yazıla ki :  
Harc-ı hassa-i İstanbul malından almak üzre yevml 
yiğirmi sağ akçe ile bağçe-i Hassada rah-ı abi olan 
Mustafa veled-i Haci İbrahim fevt olup hidmeti 
mu 'attal kalmağla erbab-ı istihkakdan sul bi oğlı 
Süleyman her vechile mahall ve müstehak ve fende 
mahir olmağın babası mahlı1linden merkuma tevcih 
ve yedine berat-ı şerif-i allşanuru virilmek babında 
inayet recasına Su nazırı All zlde kadruhfi arz 
itmeğle mficebince tevcih alınmak babında bin yüz 
altmış altı senesi Cumade ' l- aharınun yiğirmi üçün
ci güni tarihiyle müverrah virilen ru ' fis-ı hümayfin 
mficebince berat-ı şerif yazılmak içün tezkire virildi . 

FI 28 C sene 1 166 [2 Mayıs 1 753] 

MAD/9977/2113 Ergiri'de, saray suyolculuğu 
hizmetinde bulunan ve cizye vergisini gerektiği 
kadar ödemiş olan şahıstan, yol güzergahı üzerinde 
tekrar vergi talep olunmamasına dair hüküm 
üzerine tezkere. 

Astane'den Ergiri kasırı 'na varınca yol üzerinde 
vakı ' kazalam n kadiları na hüküm ki : 
Ergiri kasırı sakinlerinden Saray-ı cedid-i amire su 
yolcı Lefter veled-i (boş) nam zimml Divan-ı 
hümayfinuma arz-ı hal sunup rakabesi üzre madrfibe 
olan cizye-i şer ' iyyesin istihkak ve tahammüline 
göre eda ve evrakını ahz idüp lakin vilayetine 
gitmek üzre olmağla esna-i tarikde mükerrer cizye 
talebi ve evrak tebdlli ile cizyedar tarafından ta'addl 
alınmamak içün emı·-i şerifüm reca itmeğin Hazine-i 
arnirernde mahffiz olan Harac muhasebesi 
defterlerine nazar olındukda ehl-i zimmet ibtida 
evrak tevzl 'i  vaktinde bulındığı mahalde ala vee hi '  ş
şer'] istihkakına göre cizyesin cizyedara eda ve 
yedine isim ve eşkali mutabık evrak aldukdan sonra 
mürür ubfir eylediği mahallerde tekrar evrak teklifi 
ve tebdlli ile rencide alınmak emr-i şerlfüm virildiği 
mukayyed olmağın işbu bin yüz altmış sekiz senesi 
cülfis-ı hümayfin-ı meymenet-makrfinum vakı ' 
olmağla yedinde olan atik emr-i şerlfi getürüp 
tecdldin reca itmeğin tecdld alına diyü ferman-ı 
şerif sactır olmağın veeh-i meşrfih üzre emr-i şerif 
yazılmak içün tezkire virildi . 
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Fi ı ı R sene 1 1 68 [ 25 Ocak 1 755] 

MAD/9977/284/3 Saray suyollarının suyolculuğu 
hizmetinde bulunan şahsın hizmeti karşılığında 
düşük cizye ödemesini yapmış olmasına rağmen, 
diğer cizyedarlar tarafından kendisine müdahale 
olunmamasına dair hüküm üzerine tezkere. 

İstanbul'dan Tuna sevahiline varup gelince yol 
üzerinde vakı ' kazalarun kildilarına hüküm ki : 
Astane-i sa' adetümde saray-ı cedid amirerne can 
olan su yollarınun su yolcularından Lakorosko 
veled-i Aleksandri nam zirnıni Divan-ı hümayı1numa 
arz-ı hal sunup üzerine edası lazım gelen hidmeti 
mukabelesinde bin yüz yetmiş bir senesine 
mahsO.ben cizye-i şer'iyyesin edna i ' tibariyle eda ve 
yedine ism ve eşkali mutabık evrakı aldukdan sonra 
ahar cizyedarlar taraflarından müdahale olmmak 
iktiza i tm ez iken mürür ubı1r ey lediği mahallerün 
cizyeclarları evrak tebdlli ile rendde edeceklerin 
bildürüp cizyedarlarun ol makılle hilaf-ı şurı1t-ı be
rat ta·'addlleri men ' u def' olmmak babında emr-i 
şerifüm reca eylediği ecilden Hazine-i arnirernde 
mahfôz olan Harac muhasebesi defterlerine nazar 
olındukda İstanbul'a cari olan Saray-ı cedid-i 
amirerne ve Saray-ı atik-i ma'mı1rem su yollarınun 
ta'mir ve tathirine ta 'yin alınan zirnıni-i mesfı1run 
hidmeti mukabelesinde üzerine edası lazım gelen 
cizye- i şer' iyyesin edna i 'tibariyle eda ve yedi ne 
evrak virildükden sonra a ' la ve ev sat teklifi ve tebdll 
ile rencide etdürilmemek evamır-ı şerife 
virilügeldiği ve zirnıni-yi mesfı1r cereyan eden suyun 
hidmet mukabelesinde yedine virilen edna 
evrakından gayrı teklifden mu 'af ve müsellem 
olmak üzre hatt-ı hümayı1num ile miri su yolu 
re 'ayiisı aldığını dahi Su nazırı All zide kadruhı1 
i ' lam itmeğİn ancak bir nefer zirnıniye derkenarları 
ve i ' lamı mı1cebince ( . . .  ) varup gelince rencide 
alınmamak emr-i şerif tahriri babında ferman-ı  şerif 
sildır olmağın veeh-i meşrı1h üzre emr-i şerif 
yazılmak içün işbu tezkire virildi. 

Fi 6 C sene ı ı 70 [26 Şubat ı 757] 
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MAD/9978113313 Saray, yalı vesair mahallerde 
suyollarının hizmetinde bulunan Arnavut/ann, 
suyolcular tarafından menedilmemelerine dair hü
küm üzerine tezkere. 

İstanbul kadisına ve Hassa mi ' marbaşısına ve su 
nazınna hüküm ki : 
Bin yüz altmış sekiz senesi Saferinün yıgırmi 
sekizinci güni taht-ı ali-baht-ı Osman! üzre cülus-ı 
hümayun-ı meynemet-makrunum vakı ' olup 
umumen tecdid-i ahkam olmmak fermanum olmağın 
binaen ala zalik Amahud taifesinden Edirne kapusı 
su yolcı lağımci zirnınller mukaddema Divan-ı 
hümayunuma arz-ı hal idüp bunlar kadimü' l
eyyamdan bu ana gelince Saray-ı cedid-i amire ve 
yalılarda vesayir mahallerde su yolları hidmetlerinde 
olup ve hala el-yevm vakı ' olan su yolları 
hidmetlerinde olup ve merkılın Arnabudlarun 
yedinde dahi fetva-yı şerife üzre müsellah su yolcılar 
taifeleri merkılın Arnavudları su yolları döşe
mesinden ve işlemesinden men ' u te 'addi ve rencide 
itmemeleriyçün emr-i şerifüm virilüp hala mezkur 
su yolcı Arnavudlarun yedierinde mastUr ve mahffiz 
olup fi ' l-vakı ' mezkur Arnavudlar kadimi üzre 
işledükleri su yollarınun ulufeli ta 'yi n su yolcısı 
olan su yollarına ta 'arruz ve işleyüp ulfifeli ta 'yin su 
yolcısı olmayan su yollarına mezkur Arnavudlar 
İstanbul ve yalılarda ve taşralarda ve su yolların 
gerek kurşun ve gerek künk döşemesinden 
mezkurlar işleyüp müsellah su yokılan bi gayr-i 
hak ve bila sened dahi ve ta 'arruz itmeyüp ve 
mezkur Arnavudlar dahi kendüleri kurşun borı 
yapmayup kurşun borı ve küngi ashabından alup 
madam ki kalb işleri zuhur itmedükçe şurfit-ı 
merkılın üzre Arnavudlara müsellah su yokılannun 
dahi ve ta' arruzları men ' o l ınmak babında mü c ed
deden Başmuhasebeye kayd olınup yedierine emr-i 
şerif virilmek recasına istid 'a-yı inayet eyledüklerin 
mukaddema Hassa mi ' mar başısı i ' lam itmeğin 
i 'I arnı mucebince Başmuhasebeye kay d olınup bin 
yüz kırk senesi tarihiyle müverrah emr-i şerif virilüp 
yüz kırk altı senesi Şevvalinün on dördünci güni 
hudavendigar-ı sabık birader-i vala-güherim 
merhum ve mağffirun-leh Sultan Mahmud Han 
zamanında tecdid olınup emri şerif virilmeğle bu 
def'a dahi atik emr-i şerifi getürüp tecdid reca 
itmeleriyle hilafına ferman yoğise tecdid olına diyü 

3 1 1  

MAD/9978/133/3 
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ferman m olmağın veeh-i meşrfih üzre emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi . 

Fi 2 1  R sene 1 1 68[  4 Şubat 1 755] 

MAD/9978124611 Sadrazan Mehmet Paşa 'nın 
kapıcılar kethüdası olup azli zamanında ferman ile 
satılmasına karar verilen evinin, eve bağlı yedi 
masura su ile birlikte satıldığına, satın alan kişi 
adına kayıt/ann düzenlenmesine dair hüküm üze
rine te2.:kere. 

Haslar naibine ve Su nazırına hüküm ki : 
Divan-ı hümayı1numda bi ' l-fi ' I  maliye tezkirecisi 
olan İbrahim zide mecduhı1 Divan-ı hümayGnuma 
arz-ı hiil idüp sadr-ı esbak Mehmed Paşa'nun kapu
cılar kethUdası müteveffa el-Hac Hasan'un 
İstanbul'da yeni Bağçe kurbında ( . . .  ) Paşa çarşusında 
mutasarrıf aldığı kul kethüdası hala Yusuf Ağa 
hanesi dimeğle ma 'rGf bir bab kebir hanesi 
müteveffa-yı müşarun ileyhün hin-i aziinde sadır 
olan hatt-ı hümayGn-ı şevket-makrGn mı1cebince 
fürGhtı ferman olındukda hane-i mezbGre derGnında 
cari olan yedi sekiz masura ma-i leziz ile ma'an 
canib-i miriden ba 'de ' l-müzayede taliblerine on 
beşbin guruş baha ile fürGht olınup mülkname-i 
hümayfın virildükden sonra iştira idenler dahi ba 
huccet- i şer' iyye muma ileyh İbrahim zide 
mecduhGya fürGht eyleyüp taraf-ı ahardan ta ' arruz 
ve müdahale olmmak iktiza eylemez iken hane-i 
mezbGırun atik senedatı ve marrüz zikr ma ' -i lezizün 
berat ve hucceti müteveffa-yı merkum Hasan'un 
hin-i fevtinde zevcesinün yedine geçdiğinden şimdi 
zevces:i hane-i mezbGrun suyunı ben yedimde olan 
atik senedat ile zabt iderüm diyü fuzGli ta'arruzdan 
hali olmamağla ol vechile olan ta' arruz ve 
müdahalesi men ' u def' u yedinde olan senedat-ı 
atika ahz ve Baş muhasebe'de hıfz olmmak Haslar 
mahkemesi siciliine ve su nazırı defterlerine ba 'de' 1-
kayd yedinde ibka olmmak içün emr-i alişanum 
ihsan buyurılmak recasıyla istid 'a  itmeğin Hazine-i 
amiremde mahfı1z olan Baş muhasebe defterlerine 
nazar olındukda müteveffa-yı müşarün ileyhün 
kapucılar kethüdası el-Hac Hasan'un eşya ve emlaki 
canib-i miriden zabt ve fürı1ht ve hasıl olan bahaları 
müşarün i leyhin dayinierine virilmek babında 
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ferman-ı hümayı1n sudfirma binaen yedi sekiz 
masura ma-i lez1zi müştemil merktirnun marrüz-zikr 
hanesi beyne' n-nas müzayededen on beş bin guruş 
baha ile Halll ve Mehmed ve d1ğer Mehmed ile üç 
nefer zimmllerün üzerlerinde karar ve talib-i aharı 
keff-i yed eyledükden sonra bahası olan meblağ-ı 
mezbı1r müşarün ileyhün dayinierine virilmek içün 
tesilm-i Hazıne-i amirem ohnup zabt ve tasarruf
larıyçün altmış senesi Zi ' l-hiccesinde mülkname-i 
hümayCın virildiği der-kenar ve veeh-i meşrı1h üzre 
fi ' 1-hakTka canib-i m1r1den ba emr-i hümayı1n on beş 
bin guruşa fürCıht olınan hanenün mülknanesinde 
ma-i cari sarahaten mezkı1r iken müteveffa-yı 
merktim Haci Hasan'un zevcesi bir takrlb ile 
müdahale eylemek lazım gelür ise taraf-ı m1r1den 
fürı1ht olmmuş emlakün cümlesine müsavi olup 
fima ba 'd mezada viri len emlake ba 'de zamanin 
yedimüzden aludar diyü kirnesne talib olmayup na 
fürı1ht kalacağı ve bu takr1b i le mu 'amelat-ı m1r1yeye 
hale! terettütüb idüp nice sefere(?) mazarrat ve 
hasaratı canib-i m1r1ye a ' id ve raci olacağı bu 
maktile taraf-ı ınlr1den fürCıht olınan emlakün 
senedat-ı atıkası eyad1-i aharda zuhı1r eyledükde 
mürur-ı zaman i le mü 'eddi-i niza' olmamak içün 
ahz olınup Baş muhasebede hıfz veyahud 
mülkname-i hümayı1n ile olan kirnesnelere teslim 
olmması lazıme-i halden olmağla sairlere sirayet ile 
canib-i ınırıyı hasaret-i atiyeden sıyaneten 
müteveffa-yı merktirnun zevcesi yedinde kalan 
senedat-ı atıka ahz ve Baş muhasebe'de hıfz olmmak 
üzre Haslar mahkemesi siciliine ve sunazın 
defterlerine ba'de ' l-kayd mCıma ileyhün yedinde 
ibka olmmak içün emr-i şerlfüm tahr1ri telhis 
olındukda telh1s mCıcebince hükm diyü ferman-ı 
allşanuro sadır olmağın mı1cebince emr-i şerif 
yazılınağa tezkire virildi . 

Fı 25 Ca sene 1 1 68 [9 Mart 1 755] 

MAD/9989/89/3 Ücretini harcı hassa-i İstanbul 
malından almak üzere suyolculuk kethüdalığı 
hizmetinde bulunan şahsın su nazırı tarafından 
görevinden alınmasına ve yerine Ziyakati olan 
başka birisinin tayini hususunda berat düzenlen
mesine dair. 

3 1 3  
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Nişan-ı hümayı1n yazıla ki : 
istanbul'da su nazırı olanlar üstadlardan fenninde 
mahir diledüği ustayı kethudalık hidmetinde 
istihdam ide geldiği mu ' Hid olmağın harc-ı Hassa-i 
İstanbul malından almak üzre yevmı yiğirmi akça ile 
su yolcılar kethudalığına mutasarrıf saray-ı hümayı1n 
su yolcısı usta Hasan'ın ref' inden erbabı istihkakdan 
her vechile mahal ve müstehak ve fenninde mahir 
olan İbrahim Usta'ya tevcih ve yevmiyye-i mersı1-
mesiyle yedine berilt-ı şerif-i alişan ihsan huyu
rılmak babında inayet recasına su nazırı İbrahim Ağa 
arz itmeğin kethudalık-ı mezbı1r Mehmed ref' inden 
su nazırı All Ağa'nun arzıyla saray-ı hümayı1n su 
yolcısı Usta Hasan'a tevcih ve bin yüz altmış iki 
senesi Şa'banınun sekizinci güni tarihiyle ru'ı1s-ı 
hümayün virildiği mukayyed bulınınağın mı1cebince 
Hasan'un ref' inden İbrahim'e tevdh olmmak 
babında bin yüz yetmiş altı senesi Reb! 'u ' l 
evvelinün yiğirmi üçünci güni tarihiyle müverrah 
virilen ru' ı1s-ı hümayı1n mı1cebince berat-ı şerif 
yazılınağa tezkire virildi. 

Fi gurre-i R sene l l  76 [ 20 Ekim 1 762 ] 

MAD/9987130912 İstanbul'da, kuyu, lağım, kürek 
vesair işleri yapan lağımcıların işlerine Arnavut
ların rençber falfesinin karıştırı/masına dair. 

İstanbul kadısına ve has sa mi ' marbaşısına hüküm ki : 
Bin yüz yetmiş bir senesi Safer'inün yedinci güni 
taht-ı ali baht-ı Osman! üzre cülı1s-ı hümayı1n-ı 
meymenet-makrı1num vakı ' olup umı1men tecd1d-i 
ahkam olmmak fermanum olmağın binilen ala zalik 
bundan akdem İstanbul lağmcıbaşısı Mehmed ve 
İsaki zimm1 Divan-ı hümayı1numa arz-ı hal idüp 
senede yiğirmi bir bin akçe kazma ve kürek akçesin 
eda ve teslim idüp lağmcı taifesine mahsus kuyu ve 
lağm ve kürek sair işleri lağmcı taifesi işleyüp 
Arnavud ve rençber taifeleri işlememek üzre 
mukaddema emr-i şerifüm virilüp lakin virilen emr-i 
şerif zayi ' olmağla zayi 'den tekrar emr-i şer!füm 
virilmek babında istid ' a-yı inayet eyledükleri ecilden 
Hazine-i arnirernde mahfı1z olan Başmuhasebe 
defterlerine nazar olındukda lağmcıbaşılık-ı mezbı1r 
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yetmiş bir senesinde Hüseyin kethudaya tevcih 
olınup senede yiğirmi bir bin akçe Tersane-i 
amirerne kazma ve kürek akçesin eda ve teslim 
eylemek üzre Hüseyin Kethuda i le İsaki zimminün 
iştiraken uhdelerinde oldığı ve İstanbul ve Eyyfib ve 
Galata ve Üsküdar'da vakı ' karhanelerde ve 
harnınarn ve bostan kuyuları acı suları kadimü' l
eyyamdan berü lağmcı taifesi işieye gelüp ma-i 
lezizi taşra su lağmcıları Arnavudlar işleyegelüp 
minval-i meşrfih üzre nizarnları oldığı hassa 
mi ' marbaşısı defterinde mastur olup ve taşra su yolcı 
Arnavudları ma-i lezizi tecavüz idüp mezkfir lağmcı 
taifelerine mahsus olan medine-i mezkfirelerde vakı ' 
olan menzillerde su kuyuları ve harnınarn ve bostan 
kuyularına tecavüzleri olındukda zikr olınan mal- ı  
miriden hisselerine iktiza iden mal-i miriyi ma'an 
virmek şartıyla miriye kesr ve noksan gelmernek 
üzre emr-i şerifüm virilmek içün esbak Hassa 
mi ' marbaşısı Mehmed i ' lam itmeğin i ' larm milce
bince yüz otuz altı senesi Ramazan'ında virilen emr-i 
şerif mficebince yüz elli dört senesi Receb-i şerifi
nün üçünci güni hudavendigar-ı esbak ammizadem 
merhum ve mağffirun leh Sultan Mahmud Han tabe 
serahu zernanında zayi 'den emr-i şerif virilmeğle vi
rilen emr-i şerifi Der-sa 'actetüme getürüp tecdidin 
reca itmeğin tecdid olına diyü ferman buyurılınağın 
veeh-i meşrfih üzre emr-i şerif yazılınağa tezkire 
viri ldi . 

Fı 1 6  Z sene 1 174 [ 1 9  Temmuz 1 76 1 ]  

MAD/99921511 Sultan Süleyman Han camiine, 
saraya ve sair mahallere bağlanan sulann suyol
lannı tamir ve temizleme hizmetinde bulunan Has
lar kazasına tabi suyolcu köyleri reayalannın bu 
hizmetlerinin karşılığında vergiden muaf olduk
larına dair hüküm. 

Suret-i hatt-ı hümayfin mficebince amel olına. 
Virilen emr-i şerif-i alişiinun balasına keşide buyurı
lan mübarek hatt-ı hümayfin-ı izzet-makrfin kaydı 
mahalline şerh ve sebt olmmak diyü ferman-ı ali 
sactır olmağın kayd olınmuşdur. 

3 1 5  
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Fı 5 Receb sene 1 1 79 [ 1 8  Aralık 1 765] 

Haslar kadisına ve Çekmece-i sağir nalbine hüküm 
ki : 

Haslar kazasına tabi ' Suyolcı kurası re 'ayalan Der
sa'Metüme arz-ı hal idüp merhum Sultan Süleyman 
Han-ı Gazi tabe seralıunun İstanbulda vakı ' cami ' -i 
şerifleriine ve Saray-ı cedid-i amireye ve mahall-i 
saireye icra eyledükleri ma-i lezizenün mecari ve 
kanavaıtı ta ' mir ve tathirine me' mur ve merbut olan 
Haslar kazasına tabi ' Suyolcı karyeleri re ' ayalarınun 
hizmetleri mukaddema hane-i avarız ve tekalif-i 
saireden mu 'afiyetlerinün muğayiri Suyolcı karyesi 
re 'ayaları rencide olınmamalarıyçün yetmiş dört 
senesinde tecdiden emr-i şeriförn virilmeğle bu def'a 
dahi emr-i şeriförn reca eyledükleri ecilden Hazine-i 
arnirernde mahfGz olan mevkı.lfat defterlerine nazar 
olındukda bin doksan dokuz senesinde Topcılar 
katibi Ebubekir Efendi tahriri mucebince Haslar 
kazasına tabi ' Amahud vesair on iki aded kuranun 
re 'ayas ı Sultan Bayezid Han evkafından olup 
Suyolcılar olmalarıyla mu 'af kayd olındukları mu
kayyed olup fi ' l-hakika suyolcıyan re 'ayası 
hizmetleri mukabil i avarız vesair tekillifden mu 'af 
oldukları ve bu def'a Çekmece'lüye viri len emirde 
suyolc11 kurası musarrah olmak içün Hasköyi 
ahalileri dahi tasrih olmağla kura-i merktim re 'ayası 
sizler de emr-i şerife dahiller olmanuz ile ilçi 
mesarıfına i 'anet eyledinüz di yü Çekmece'lünün 
mesfGrünı reneldeleri ve niçün emr-i şerife muğayir 
emr-villhi olmağla mazmı1n-ı emr-i şerifümün ve 
mu 'afiyet-i kadimelerinün muğayiri rencide olma
malarıyçün emr-i şeriförn virilmek üzre ba telhis 
ferman-ı ali sadır olmağla zikr olman suyolcılar 
re ' aya�; ı hidmetleri mukabili a varız vesair tekillifden 
mu 'af oldukları ve bu def'a Çekmece'lüye virilen 
emirde suyolcı kurası musarrah olmayup Hasköy 
ahalisi diyü tasrih olınmağla kura-i merktim re 'ayası 
sizler de emr-i şerife dahiller olmanuz ile ilçi 
masarıfına i 'anet eyledinüz di yü Çekmece'lünün 
mesfGrunı rencideleri mazmun-ı emr-ı şerife 
muğayir emr-vahi olmağla mazmun-ı emr-i 
mezbürun ve mu 'afiyet-i kadimelerinün muğayiri 
suyolcı kurası re ' ayalarını ren ci de ve remide 
itdürmeğesiz diyü bin yüz altmış dokuz senesi 
Rebi'u' l-evvelinün on yedinci güni emr-i şerif 
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virilmeğle virilen emr-i şerifün ünvanına mikebince 
amel alına diyü şeref-yafte-i  sudfir olan hatt-ı 
hümayfin-ı şevket-makrün bin yüz altmış dokuz 
senesi Recebinün yiğirmi yedinci güni mahalline 
kayd olınduğı mukayyed olup der-kenar alınmağın 
lakin bin yüz yetmiş bir senesi Saferinün on altıncı 
güni taht-ı all-i baht-ı Osman! üzre cülfis-ı hümayfin
ı meymenet-makrfinum vakı ' olmağla ol emr-i şerifi 
Dersa 'adetüme getürüp tecdidin reca itmeleriyle 
tecdid alına diyü ferman-ı şerif sactır olmağın 
tecdiden bin yüz yetmiş dört senesinde emr-i şeri
füm virildiği ve hilafına emr-i şerif virildiğinün 
kaydı bulınmadığı der-kenar olınup ve ba 'zı 
derbendler muhafazası ve cisirler ve hanlar ta 'miri 
ve ocaklara mü ta ' allık ba 'zı hidmetleri 
mukabelesinde mu 'af olan re 'ayanın mu'afiyetleri 
ber karar-ı sabık ibka ve bunlardan ma 'ada hidmet 
mukabi li olmayan re ' ayanun mu ' afi yet kaydı ref' 
ve i lğa ve ba'de ' l - yevm evamir-i aliyye ile varide 
olan avarız-ı divaniye ve tekallf-i örfiyye ve imdad-ı 
hazariyye ve seferiyye ve tekallf-i saire ale's-seviye 
tevzi' ve tahsil olmmak üzre memalik-i mahrfisama 
mufassal emr-i şerif virildiği dahi Divan-ı 
hümayfindan der-kenar olınmağla i mdi der-kenarı 
mikebince emr-i şerif tecdidi babında ferman-ı şerif 
sactır olmağın emr-i şerif virilmişdür. 

Fı 6 Receb sene ı ı 77 [ 1 O Ocak ı 763] 

MAD/9992/15911 Eski ve yeni saraylara, selatin 
camilerine bağlanan sulann suyollannı tamir ve 
temizleme hizmetinde bulunan Haslar kazasına 
tabi suyolcu köyleri reayalannın bu hizmetlerinin 
karşılığında vergiden muaf olduklarına dair 
hüküm. 

Haslar kadisına ve Çekmece-i sağir nahiyesi nalbine 
hüküm ki:  

Haslar kazasına tabi ' suyolcı kurası re ' ayaları 
mukaddema Dersa'adetüme arz-ı hal idüp bunlar 
İstanbul'da Saray-ı cedid-i amirem ve Saray-ı atı'k-i 
ma 'mfirem ve selatın-i izam cami ' -i şeriflerine cari 
olan sularına ta 'yin olduklarına hizmetleri mukabe
lesinde hin-i fetihden ve selatın-i maziyeden berü 
bi '  1- cümle tekallfden mu ' af ve müsellem olduk-

3 1 7 
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larına yedierinde hatt-ı hümayiln-ı şevket-makrün ile 
mu 'anvan evamir-i aliyyeleri olup ve hudavendigar-ı 
sabık Sultan Ahmed Han tabe serahil zamanında 
dahi kezalik hizmetleri mukabelesinde müceddeden 
yedierine hatt-ı hümayiln-ı şevket-makrün inayet 
olmmuş iken Çekmece-i sağir ahalileri mukaddema 
Haslar kadisına istinad ve anlara himayet olmağla 
kavl-i rnücerred ile ilçi harcı diyü bu yedierinde olan 
evamir·-i aliyyelerine muğayir akça mütalabesiyle 
te 'addi ve rencide itmeleriyle yedierinde olan 
müte 'addid hatt-ı hümayiln ile mu 'anvan evamir-i 
aliyyelerime muğayir ol vechle tekalif telebiyle 
kadisı vesair kurası re 'ayası taraflarından hilaf-ı şer' 
te ' addi ve rencide oh nmamak babında müceddeden 
emr-i şerif virilmek recasına istid 'a-yı inayet 
eyledükleri ecilden Hazine-i arnirernde mahffiz olan 
mevkufat defterlerine nazar olındukda bin doksan 
dokuz senesinde topcılar katibi Ebubekir zide 
kadruhilnun tahriri milcebince Haslar kazasına tabi ' 
Arnabud vesair on iki aded kuranun iki yüz on bir 
nefer ile Sultan Bayezid Han evkafından olup 
su yolcillar olmalarıyla mu 'af kayd olındukları 
mukayyed olmağla fi ' l-hakika suyolcıyan re 'ayası 
hizmetleri mukabi li avarız vesair tekalifden mu 'af 
oldukları ve bu def'a Çekmeeelüye virilen emirde 
suyolcı kurası musarrah olmayup ancak Hasköy 
ahalisi diyü tasrih olınmağla kura-i mezbilr re 'ayası 
siz de emr-i şerife dahiller olmuşsunuz ve ilçi 
masarıfına i ' anet idinüz di yü Çekmeeelünün mesfil
runı rencideleri mazmiln-ı emr-i şerifüme muğayir 
bir emr-i vahi olmağla mazmiln-ı emr-i mezbilrun 
mu 'afiyet-i kadimelerine muğayir rencide olınma
malarıyçün bin yüz altmış dokuz senesi Rebi 'u ' l
evvelinün on birinci güni ba telhis emr-i şerifüm 
virildüği der-kenar olındukda der-kenarı milcebince 
şer ' le arnel olmmak emrüm olmuşdur buyurdum ki 
hükm-i şerifümle vardukda bu babda sadır olan 
emrünı üzre amel idüp dahi husus-ı mezbilr içün 
tarih-i mezbilrda emr-i şerif virildiği Hazine-i 
amire m defterlerinde mukayyed olmağla mu ' afi yet-i 
kadimelerine muğayir ol vechile olan te 'addilerin 
men ' ü def' idüp mazmiln-ı emr-i alişanumla amil 
olasız diyü bin yüz altmış dokuz senesi Rebi 'u ' l
ahirinün yiğirmi beşinci güni tarihiyle muvarrah 
hudavendigar-ı sabık ammizadem merhum ve 
mağfilrün leh Sultan Osman Han tabe serahil 
zamanıında emr-i şerif virilmeğle lakin bin yüz 
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yetmiş bir senesi Saferül-hayrun on altıncı gunı 
taht-ı all-i baht-ı Osmani üzre culı1s-ı hümayı1n-ı 
sa'adet-makrı1num vakı ' olduğından ol emr-i şerifi 
Dersa 'adetüme getürüp tecdidin reca itmeleriyle 
imdi yine tecdid olına diyü ferman-ı şerif sactır 
olmağın veeh-i meşrı1h üzre emr-i emr-i şerif 
yazılmak içün işbu tezkire virildi. 

Fı 19  Za sene 1 177 [ 20 Mayıs 1 764] 

3 1 9  





İNDE K S  

A 
Abah Hasan Efendi zokağı (Laleli), 158.Bkz. zokak 
Abbas Ağa 

- mahallesi (Beşiktaş), 1 2 1  
ABBAS Ağa (Darüssaade ağası), 74, 75 
Abbas Ağa suyı, 75.Bkz. su 
ABDi Efendi (Musul mutasarrıfı), 158 
ABDDLHALİM Beğ (Han gümrüğü emini), 1 16 
Abdullah Ağa vakfı, 59.Bkz vakf 
ABDURRAHMAN Nafiz Efendi, es-Seyyid 

(Harachane-i amire nazırı), 35 
Abdülvedfid (Hadice Sultan) mahallesi (Eyüp), 46, 

57, 82, 124, 171 
Abdülvedfid caddesi, 171 
Acıçeşme zokağı (Beşiktaş), SO 
Adana valisi, 116.Bkz. vali 
Adeviye caddesi (Beşiktaş), 67.Bkz. cadde 
Ağa cami'i (Beyoğlu), 69 
Ağa suyı, 123.Bkz. su 
AHMED Cevdet Paşa (Maarif nazırı), 41 
AHMED Efendi, el-Hacc, Hafız (Atik Ali Paşa 

mahallesi imam-ı evveli), 167 
Ahmed Hilmi mahallesi (Doğancılar, Üsküdar), 5 
Ahmed Ketbuda mahallesi (Cerrahpaşa), 105, 1 10 
Ahmed Ketbuda suyı, SO.Bkz. su 
AHMED Paşa (Bahriyye nazırı), 31 
Akbıyık harnmaını (Ahırkapı), 118.Bkz. harnınarn 

- caddesi, 1 1 8.Bkz. cadde 
Akbıyık mahallesi (Ahırkapı), 118 
Aksaray, 28, 58, 76, 88, 101 
Alacamescid caddesi (Koska), 106.Bkz. cadde 
Alacamescid caddesi (Laleli), 158.Bkz. cadde 
Alacamescid zokağı (Y enibahçe ), 13.Bkz. zokak 
Alemi Beğ çeşmesi (Aksaray), 88.Bkz. çeşme 
ALİ Beğ, el-Hacc (Tersane-i amire nazırı), 76 
ALİ Kadri Paşa, Hacı (Hudeyde mutasarrıfı), 112 
Ali Paşa tarlası (Küçükköy), 138 
ALİ Paşa, Kılıç (Kapudan), 105, 109, l l l  
Ali Paşa-yı Cedid mahallesi (Eyüp), 164.Bkz. 

mahalle 
ALİ Rıza Paşa (Adana valisi), 116 
ALİM Efendi (Gümüşhane mutasarrıfı), 120 
Arabacıoğlı mandırası deresi, 142.Bkz dere 

ARİF Efendi (Defter emini), 29 
ARiF Paşa (Ferik), 153 
Arnavud karyesi, 9, 173 
Arpacı zokağı (Beşiktaş), 63.Bkz. zokak 
Arslan Ağa çeşmesi (Üsküdar), 52 
Arslan Ağa suyı (Üsküdar), 40, 52, 92 
Arslan Ağa vakfı, 70.Bkz vakf 
Asariye cami'i (Beşiktaş), 156.Bkz. cami' 

- zokağı, 1 56 .Bkz.  zokak 
Asariye mahallesi (Beşiktaş), 176.Bkz. mahalle 
Asmalımescid mahallesi (Beyoğlu), 104.Bkz. 

mahalle 
Aşık Paşa mahallesi (Fatıh), 19.Bkz. mahalle 
Aşıklar meydanı (Beşiktaş), l l l .Bkz. meydan 

- zokağı, 1 1 1 .Bkz. zokak 
Atik Ali Paşa cami'i, 167.Bkz. cami' 
Atik Ali Paşa mahallesi (Çemberlitaş), 20, 143, 

167.Bkz. mahalle 
Atik İbrahim Paşa vakfı, 34 
Atik Valide Sultan evkafı, S.Bkz. evkaf, ayrıca 

bkz.vakf 
Atik Valide Sultan suyı, 125 
Avadis zokağı (Üsküdar), 66.Bkz. zokak 
Avusturya ve Macaristan devleti, 104.Bkz. devlet 
Aya Yorgi zokağı (Arnavutköy), 173.Bkz. zokak 
Ayasofya lağmı (Küçükköy, Cebeci), 13, 108 
Ayasofya-i kebir cami'i, 76, 129, 136, 137.Bkz. cami' 
Ayasofya-i kebir evkafı, 14, 54 
Ayasofya-i kebir suyı, 57, 109, 154 

- yolı, 46 
Ayasofya-i sağir 

- mahallesi (Kadırga), 2, 1 1 6 
Ayazma iskelesi (Üsküdar), 25.Bkz. iskele 

- zokağı, 25 .Bkz. zokak 
Aydınzade tekyesi (Bab-ı ali), 86.Bkz. tekye 
Ayvad karyesi, 34, 97 
Ayvansaray caddesi, 46.Bkz. cadde 
Ayvansaray kapusı, 171.Bkz. kapu 
Ayvanzade mahallesi, SS.Bkz. mahalle 
AZIZ Paşa (Filibe mutasarrıfı), 90 
Aznavuroğlı zokağı (Ortaköy), 66.Bkz. zokak 

B 
Bağçe karyesi, 81, 142, 172.Bkz karye 
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Bağdad valisi, 146.Bkz. vali 
Bağlarbaşı caddesi (Üsküdar), 79.Bkz. cadde 
Bahriyye nezareti, 45, 50.Bkz nezaret 
Bakkal zokağı (Ayasofya, Ahırkapı), 61 
Bakrac deresi, 34, 97.Bkz dere 
Balcı yokuşı (Eyüp), 97.Bkz. yokuş 
banker, 101 
Bayburdl Mustafa Ağa vakfı, 17 .Bkz vakf 
Bayezld-ı cedld mahallesi (Davutpaşa), 34 
Bayıldım caddesi (Dolmabahçe, Beşiktaş), 57.Bkz. 

cad de 
baz ar 

Irgad-ı (Beyazıt), 7 
Bazar meydanı (Kıztaşı), 16.Bkz. meydan 
Bebek, 45, 72, 73, 1 13 

- caddesi, 45, 47, 72.Bkz. cadde 
Beğlerbeği suyolcılığı, 133.Bkz. suyolcılık 
Beğlizade çeşmesi (Rumelihisarı), 176.Bkz. çeşme 

- suyolcılığı, 1 76.Bkz. suyolcılık 
Beğoğlı (Galata), 147 
Beğoğlı caddesi, 103.Bkz. cadde 
Beğoğlı mutasarrıfı, 71.Bkz mutasarrıf 
Belçika devleti, 47.Bkz. devlet 
ben d 

Mihrişah Valide Sultan -i (Bahçeköy), 8 1 ,  1 42 
Ben d 

--i cedid (II. Mahmud bendi), 1 10, 1 4 1 ,  153 ,  1 72 
Beşiktaş, 14, 25, 28, 32, 37, 50, 55, 56, 57, 63, 67, 93, 

99, 1 10, 111 , 120, 131, 148, 154, 156 
- kasabası, 1 20.Bkz. kasaba 

Beşiktaş sahilsarayı, 14 
Beşiktaş suyolcısı, 25.Bkz. suyolcı 
Beşkeş suyı, 42.Bkz. su 
Beyaz Ahmed Efendi vakfı, 163.Bkz vakf 
beytü'I-mal müdlri, 105, 109.Bkz. müdlr 
BICAN Paşa (Urfa kaymakamı), 124 
Birinci Sinan mahallesi (Fatih), 16 
Bodrum zokağı (Laleli), 134.Bkz. zokak 
Bostan Ali mahallesi (Kadırga), 166.Bkz. mahalle 
Bostan iskelesi (Eyüp), 123.Bkz. iskele 
Bostan zokağı (Beşiktaş), 162.Bkz. zokak 
Bostan zokağı (Karagümrük), 163.Bkz. zokak 
Boyacı karyesi, 125.Bkz karye 
Börekci zokağı (Demirkapı), 22.Bkz. zokak 
Börekci zokağı (Koska), 167.Bkz. zokak 
Burdur kaimmakamı, 23.Bkz. kaimmakam 
Bormalı mescid zokağı (Şehzade), 61.Bkz. zokak 
Borusa zokağı (Beyoğlu), 18.Bkz. zokak 
Büyükdere, 160 

c 
CA 'FER Ağa (Babüssaade ağası), 129 
Ca'fer Ağa vakfı, 129.Bkz vakf 
cad de 

Abdülvedfid -si, 1 7 1  

Adeviye -si (Beşiktaş), 67 
Akbıyık harnmaını (Ahırkapı) 

- si,  1 1 8 
Alacamescid -si (Koska), 1 06 
Alacamescid -si (Laleli), 1 5 8  
Ayvansaray -si, 46 
Bağlarbaşı -si (Üsküdar), 79 

İNDEKS 

Bayıldım -si (Dolmabahçe, Beşiktaş), 57 
Bebek -si, 45, 47, 72 
Beğoğlı -si, 103 
Ceharşenbih bazarı -si (Fatih), 29 
Cerrah Paşa -si, 1 0 1 ,  1 05 ,  1 10, 146 
Çakmakcılar -si (Mahmutpaşa), 1 69, 1 77 
Çatalçeşme -si, 76 
Çifteçeşme -si (Sultanselim), 1 8  
Çubuklı -si (Paşabahçe), 1 9, 1 32 
Doğancılar -si (Üsküdar), 25 
Dolmabağçe -si, 1 44, 1 5 5  
Fil yokuşu -si, 24 
Hassa furun -si (Beşiktaş), 37 
Haydar -si (Fatih), 30 
Hisar -si, 44 
Hisaraltı -si (Cibali), 1 49 
Hüdavendigar -si (Hocapaşa), 12 ,  1 4 1  
Ihlamur -si (Beşiktaş), 1 54 
--i keblr (Beyoğlu), 26, 69, 85, 1 04, 1 73 
İhsaniyye -si (Üsküdar), S 
İmamzade -si (Beşiktaş), 1 56 
Kalenderhane -si (Eyüp), 46 
Karaki Hüseyin Çelebi -si (Hocapaşa), 86 
Kemeraltı -si (Ayasofya, Sultanahmet), 1 07 
Kıztaşı -si (Fatih), 5 ,  65 , 94 
Kovacılar -si (Kırkçeşme,Vefa, Şehzadebaşı), 98, 

1 32 
Köybaşı -si (Yeniköy), 27, 32, 85 
Küçük Mustafa Paşa -si, 23 
Küçükhammam -si, 1 60 
Mezarlık -si (Beyoğlu), 1 27 
Mirahfir -si, 9 1  
Müsellem -si (Gedikpaşa), 1 1 2 
Nahlbend -si (Sultanahmet), 67 
Paşa Ilmanı -si (Üsküdar), 38,  39, 1 5 1  
Payaçe -si (Büyükdere), 1 6 1  
Peykbane -si (Sultanahmet), 79 
Salim -si (Kadırga), 1 66 
Selim Paşa yokuşı -si (Şehzadebaşı), 98 
Serrac Paşa -si (Aksaray), 76 
Serracbane -si, 4 
Sofılar -si (Horhor, Aksaray), 28 
Soğukçeşme -si, 96 
Sultan Bayezld -si (Beyazıt), 20, 1 67 
Sultan cami'i -si (Aksaray), 58  
Sultan çeşmesi -si (Salmatornruk, Balat), 2 1  
Sultan harnmaını -si (Mahmutpaşa), 75 
Süleymaniyye -si, 1 32 
Şarkıyye -si (Divanyolu), 1 20 
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Şini harnmaını -si (Sultanahmet), 1 70 
Tarabya -si, 3 ,  1 7, 24 
Tarlabaşı -si (Beşiktaş), 56 
Tavşantaşı -si (Beyazıt), 78,  1 1 2 
Topcılar -si (Galata), 1 57 
Topkapu -si, 53 ,  7 1  
Vanl -si (Üsküdar), 30, 1 69 
Yeşildirek -si (Mahmutpaşa), 1 20 
Yıldız -si (Beşiktaş), l l l  

cami' 
Ağa -i (Beyoğlu), 69 
Asariye -i (Beşiktaş), 156  
Atik All Paşa -i ,  1 67 
Ayasofya-i keblr -i, 76, 1 29, 1 36, 1 37 
Cerrah Paşa -i, 1 05 ,  1 1 0 
Eyyub -i, 1 23,  1 24, 1 57 
Fatih -i, 8, 1 6, 19 ,  30, 82, 94, 1 09 
Fatih Sultan Mehmed -i, 6 
Gedik Paşa -i, 1 1 2 
Kılıç Ali' Paşa -i (Tophane), 1 76 
Köstenceli el-Hacc Osman -i (Tarabya), 1 64 
Laleli -i, 86, 1 1 2 
Mahmud Paşa -i, 35,  65, 1 20 
Mihrimah Valide Sultan -i, 59 
Molla Gürani -i (Haseki, Samatya), 3 1 ,  1 60 
Osmaniyye -i (Üsküdar), 1 47 
Sultan Ahmed -i, 76, 1 1 8 ,  1 64, 1 70 
Sultan Bayezld -i, 3 ,  90, 1 64 
Sultan -i (Aksaray), 1 8, 58  
Sultan Osman -i, 82 ,  1 50 
Sultan Selim -i, 82, 1 43,  1 52 
Süleyman Ağa -i (Beşiktaş), 1 2 1  
Süleymaniyye -i, 45, 49 
Şehzade -i, 6 1  
Tevfikıyye -i (Arnavutköy), 9 
Yahya Efendi -i (Beşiktaş), 93 

Cami' meydanı (Fındıklı), 145.Bkz. meydan 
- zokağı, 1 45.Bkz. zokak 

Cami'-i keblr mahallesi (Eyüp), 46.Bkz. mahalle 
Cami'-i şerif zokağı (Fethiye), 80.Bkz. zokak 
Carullah Efendi suyı, 23.Bkz. su 
Cebe All kapusı, 1, 10, 149 
Cebeci karyesi, 13, 87.Bkz karye 
Cebecibaşı mahallesi (Sultanselim), 82 
Cebehiineci karyesi, 108, 122.Bkz Cebeci karyesi 
Ceharşenbih bazarı (Fatih) 

- caddesi, 29 
Cemaleddln Paşa zokağı (Üsküdar), 70, 92.Bkz. 

zokak 
Cerrah Paşa caddesi, 101, 105, 1 10, 146 
Cerrah Paşa cami'i, 105, 1 10 
Cevganl Halil Ağa vakfı, 146.Bkz vakf 
Cevrl Usta vakfı, 66.Bkz vakf 
Ceyb-i hümayı1n, 176 
Cezerl Kasım Paşa mahallesi (Eyüp), 108 
cibiiyet 

Tarabya -i, 3, 23, 1 04, 1 64 
Cihiinnüma mahallesi (Beşiktaş), 33, 121.Bkz. 

mahalle 
cihet 

merematcılık -i, 143 
serbölük -i, 6 
suyolcılık -i, 7, 59, 88,  9 1 ,  1 47,  1 50, 1 75 

Cündl meydanı (Kadırga), 116 
- zokağı, 1 1 6 

ç 
Çağaloğlı, 2 
Çağaizade Rüstem Paşa vakfı, 2 
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Çakır Ağa mahallesi (Laleli, Aksaray), 76, 101 
Çakmakcılar caddesi (Mahmutpaşa), 169, 177.Bkz. 

cad de 
Çakmakcılar yokuşı (Mahmutpaşa), 168.Bkz. yokuş 
Çatalçeşme caddesi, 76.Bkz. cadde 
Çavı1şzade cami'i (Davutpaşa) 

- zokağı, 34 
çayır 

Sırıktı -ı (Küçükköy), 1 3 8  
Çerağan sahilsarayı, 120 

- suyolcılığı, 1 20.Bkz. suyolcılık 
Çerağan suyolcısı, 154.Bkz. suyolcı 
çeşme 

Alemi Beğ -si (Aksaray), 88 
Arslan Ağa -si (Üsküdar), 52 
Beğlizade -si (Rumelihisarı) ,  1 76 
Doğanınağlı -si (Üsküdar), 39 
Dülbendci Ağa -si (Sultanahmet), 1 28 
Hace -si (Vefa), 6 1  
Sinan Paşa -si (Cebeci), 87, 1 08 
Sultan -si (Salmatornruk, Balat), 2 1  
Şeftali -si (Sultanahmet), 1 0  
Tophanelizilde Mustafa Efendi -si (Üsküdar), 1 42 

Çeşme zokağı (Eğrikapı), 161.Bkz. zokak 
Çeşme zokağı (Eyüp), 46, 57.Bkz. zokak 
Çeşme-i kebir zokağı (Üsküdar), 165.Bkz. zokak 
Çıkmaz tulumba zokağı (Beyazıt), 62.Bkz. zokak 
Çıkmaz zokak (Mimar Ayas), 4.Bkz. zokak 
Çıkmazhammam zokağı (Beyoğlu), 139.Bkz. zokak 
Çınarlıçeşme (Uzuncaova), 50 
Çifteçeşme (Sultanselim) 

- caddesi, 1 8.Bkz. cactde 
Çiftehavz (Bahçeköy), 1 19 
çimendüfer, 1 15 
Çinilihammam (Vefa), 131 .Bkz. harnınarn 
Çoban Çavı1ş mahallesi (Koska), 75.Bkz. mahalle 
Çolak Hacı Ömer Efendi vakfı, 149.Bkz vakf 
Çorlılı Ali Paşa vakfı, 172.Bkz vakf 
Çörekci kapusı (Fatih), 8.Bkz. kapu 
Çubuklı caddesi (Paşabahçe), 19, 132.Bkz. cadde 
Çukurçeşme zokağı (Altımermer), 163 
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D 
Dar-ı şiira-yı askeri, 101,  102, 129 
darü 'I-hadis 

Merzlfonl Kara Mustafa Paşa -i (Beyazıt), 7 
Davfid Paşa iskelesi, 34 
Davfid Paşa mahallesi (İsakapı, Altımermer), 163 
Daye Hatfin mahallesi (Demirkapı), 56, 74 
Daye Hatlin mahallesi (Mahmutpaşa), 120.Bkz. 

mahalle 
Debbağ Yunus mahallesi (Sultanselim), 18, 1 13 
Defter emini, 29.Bkz. emin 
Defterdar Ahmed Çelebi mahallesi (Yenibahçe), 13 
Defterdar Ebu'I-Fazi mahallesi (Tophane), 107.Bkz. 

mahalle 
Defterdar iskelesi (Eyüp), 124.Bkz. iskele 
Defterdar yokuşı (Tophane), 107.Bkz. yokuş 
değirman 

vapur -ı (Unkapanı) ,  55 
Deniz Abdal mahallesi (Şehremini), 64.Bkz. mahalle 
dere 

Arabacıoğlı mandırası -si, 1 42 
Bakrac -si, 34, 97 
Hasan Paşa -i (Beşiktaş), ı 20 
Kemerli -si, ı 1 9  
Valide Sultan havzı -i, 8 1  

Derehane (Fatıh), 94 
Derviş Ali mahallesi (Karagümrük), 163 
DERVIŞ Paşa (Sadrazam), 82 
Derviş Paşa vakfı, 82.Bkz vakf 
devlet 

Avusturya ve Macaristan -i, 1 04 
Belçika -i, 47 
Fransa -i, 1 05 
İngiltere -i, 3, 1 7  
Rusya -i, 1 73 ,  1 77 
Yunan -i, ı ı 5  

Dırağınan cami'i zokağı (Sultanselim), 152.Bkz. 
zokak 

Divan-ı muhiisebat-ı maliye, s 
Divanyolı, 120 
Doğancılar (Üsküdar) 

- caddesi, 25 
Doğanınoğlı çeşmesi (Üsküdar), 39.Bkz. çeşme 
Dolmabağçe caddesi, 144, 155 
Dülbendci Ağa çeşmesi (Sultanahmet), 128.Bkz. 

çeşme 
- zokağı, ı 28 .Bkz. zokak 

Dülgerzade Hace Şemseddin mahallesi (Fatih), 94 

E 
Ebniye-i aliye müdiri, 82 
EBÜBEKİR Ağa (Üskübi mahallesi imamı), 1 
Ebiibekir Paşa suyı, 13.Bkz. su 
EBÜBEKİR Paşa, el-Hacc (Mora muhafızı), 13 

İNDEKS 

EBÜBEKİR Paşa, el-Hacc (Şeyhu'l-harem), 13, 76, 
101  

ED HEM Paşa (Ferik, Dar-ı şiira-yı askeri üyesi), 48 
Edirne valisi, 2.Bkz. vali 
Edirne vilayeti, 164.Bkz. vilayet 
el-Hacc Ahmed Ketbuda mahallesi (Cerrahpaşa), 

25 
el-Hacc Ali Beğ vakfı, 76.Bkz vakf 
el-Hacc Ebiibekir Paşa vakfı, 76, lOl.Bkz vakf 
ei-Hacc Hüsrev mahallesi (Eğrikapı), 161.Bkz. 

mahalle 
el-Hacc İbrahim Efendi vakfı, 39.Bkz vakf 
el-Hacc İsma'il Ağa vakfı, 134, 140.Bkz vakf 
el-Hacc Mehmed Ağa vakfı, 96.Bkz vakf 
ei-Hacc Mehmed Efendi suyı, lSS.Bkz. su 
el-Hacc Mustafa Efendi vakfı, 158.Bkz vakf 
el-Hacc Selim Ağa vakfı, 2, 40 
el-Hacc Yusuf Efendi vakfı, 73 
emin 

Defter -i, 29 
Fetva -i, 8 
Han gü mrü ği -i, ı ı 6 
Matbah-ı amire -i, 40, 70, ı48 

Emin Beğ mahallesi (Beyazıt), 3,  22, 90.Bkz. 
mahalle 

Emin Nureddin mahallesi (Şehzade), 61.Bkz. 
mahalle 

Erdebill mahallesi (Ayasofya), 137.Bkz. mahalle 
Ermeni katoliği milleti, 173 
Ermeni milleti, 40, 81, 85, 1 16, 141, 166 
Esiri Kemal mahallesi (Gedikpaşa), 1 14.Bkz. 

mahalle 
Eskihammam (Üsküdar), 126.Bkz. harnınarn 
esnaf 

etmekci -ı , ı 66 
hakkak -ı, 43 
hasırcı -ı, 1 7  
suyolcı -ı, 6 ,  9 ,  9 1 ,  93, 1 45 ,  1 47, ı 50, ı 52,  1 64, 

1 76 
şekerci -ı, 1 6 ı  
yağlıkcı -ı, 44 
yorgancı -ı, 1 53 

etmekci esnafı, 166.Bkz. esnaf 
Etmekcibaşı zokağı (Üsküdar), 40, 142 
evkaf 

Atik Valide Sultan -ı, 5 
Fatih Sultan Mehmed -ı, 53 
Halid Ağa -ı, 1 52 
İbrahim Paşa -ı, 9 1  
Köprili Mehmed Paşa -ı, 65 
Mihrimah Valide Sultan -ı, 59 
Mihrişah Valide Sultan -ı, 84, 1 47 
Sultan Abdülhamld -ı, 83 
Sultan Bayezld -ı, 23, 1 04, 1 64 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel -ı, 8, 69 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 84, 1 39 



İ STANBUL SU KÜLLiYATI 

Sultfın Süleyman -ı, 1 1 8 ,  1 38 ,  145, 1 66, 1 68 ,  1 75 
Evkaf muhasebesi, 40, 123, 124 
Evkaf-ı hümayfin, 160 

- müfettişi, ı 23 
Eyyfib 

medine-i -, 97 
Eyyfib cami'i, 123, 124, 1S7 
Eyyfib mahkemesi, 3S, 42, 87, 96, 108, l l8, 137 

F 
FAiK Beğefendi (Ceyb-i hümayfin katibi), 176 
Fatıma Sultan vakfı, 38.Bkz vakf 
Fatih Sultan Mehmed cami'i, 6, 8, 16, 19, 30, 82, 94, 

109 
Fatih Sultan Mehmed evkafı, 48, S3 
Fatih Sultan Mehmed suyı, 29, lOS 
Ferhad Ağa mahallesi (Kırkçeşme, Fatih), 82 
Fetva emini, 8.Bkz. emin 
Fındıklı, 144 
Fıstıklı mahallesi (İstavroz), 133.Bkz. mahalle 
Fil yokuşı (Zeyrek), 24 

- caddesi, 24.Bkz. cadde 
Filibe mutasarrıfı, 90.Bkz mutasarrıf 
Firfiz Ağa mahallesi (Kırkçeşme), 98 
Firfiz Ağa mahallesi (Sultanahmet), 76 
Fransa devleti, lOS 
Fransa sefareti, 74.Bkz. sefaret 

G 
Galata, 147, 1S7, 171 
Galatasarayı suyı, 139.Bkz. su 
GALİB Paşa (Maliye nazırı), 100 
Gazanfer Ağa-yı Atik suyı, 128 
Gazanfer Ağa-yı Atik vakfı, 67 
Gedik Paşa cami'i, 112.Bkz. cami' 
Gümüşhane mutasarrıfı, 120.Bkz mutasarrıf 
Güngörmez mahallesi (Ayasofya, Sultanahmet), 44, 

170 
Güzelce İbrahim Paşa suyı, 128.Bkz. su 

H 
Hace Ayişe Hanım vakfı, 71 .Bkz vakf 
Hace çeşmesi (Vefa), 61.Bkz. çeşme 

- zokağı, 6 l .Bkz. zokak 
Hace Ferhad mahallesi (Divanyolu), 120.Bkz. 

mahalle 
Hace Hamza mahallesi (Odunkapısı), 102.Bkz. 

mahalle 
Hace Hesna Rukıyye Hatfin vakfı, 133.Bkz vakf 
Hace Kasım Gönani mahallesi (Salmatomruk, 

Balat), 21 
Hace Safiye Hanım suyı (Üsküdar), 79.Bkz. su 
Hacı Bayram Raftani mahallesi (Cerrahpaşa), 146 
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Hacı Hasan mahallesi (Fatih), 30.Bkz. mahalle 
Hacı Hesna Hatfin mahallesi (Üsküdar), 38, 39, 40, 

92 
Hacı Küçük mahallesi (Mahmutpaşa), 3S, 7S, 168, 

169, 177 
Hadice Sultan suyı, 171.Bkz. su 
hakkak esnafı, 43 
HAKKI Paşa (Mabeyn-i hümayfin müşiri), 20 
HALiD Ağa (Babüssaade ağası), 152 
Halid Ağa evkiifı, 1S2.Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf 
HALIL Beğ (Tahmis müdürü), 12S 
Halil Efendi suyı, 148.Bkz. su 
HALIL Efendi, el-Hacc (Matbah emini), 70, 148 
HALIL Efendi, Hafız (İnhisar nazırı), 1S7 
HALIL Hamid Paşa (Sadrazam), 9 
Halil Hamid Paşa vakfı, 4S, 49.Bkz vakf 
HALIL Şerif Paşa (Hariciye nazırı), l lS 
Halkalı suyı, 2, 41, 76, 86, 9S, 100, 137, 1S3, 160 
Hallac zokağı (İstavroz), 133.Bkz. zokak 
harnınarn 

Akbıyık -ı, 1 ı 8  
Çinili - (Vefa), 1 3 ı  
Eski - (Üsküdar}, ı 26 
Havzh -ı (Koska}, 75 
Hazret-i Merkez -ı (Mevıanakapı), 64 
İmam -ı (Gedikpaşa}, ı ı 4  
Kurıbalık - ı  (Sultanahmet), 1 64 
Kuyuiçi -ı (Galata}, 1 57 
Kuzguncuk -ı, 39 
Küçük Mustafa Paşa - ı ,  ı o 
Sultan -ı (Mahmutpaşa}, 75 
Şifa -ı (Sultanahmet), 1 70 
Yekta Araste -ı (Sultanahmet), 44 

Harnınarn zokağı (Laleli), 86.Bkz. zokak 
Harnınarn zokağı (Sütlüce), 128.Bkz. zokak 
han 

Kebabcı -ı (Odunkapısı}, 1 02 
Mustafa Paşa -ı (Mahmutpaşa}, ı 68,  ı 69 
Şerif Paşa -ı (Uzunçarşı}, ı ı 5 

Han gümrüği emini, 116.Bkz. emin 
Harachane-i amire nazırı, 3S.Bkz nazır 
Harem zokağı (Süleymaniye), lOO.Bkz. zokak 
Haremeyn hazinesi, 89.Bkz. hazine 
Haremeyn vakfı, 77, 100, 101, 114, 144.Bkz. vakf 
Hariciyye nazırı, ll ,  l lS.Bkz nazır 
HASAN Fehmi Efendi (Şeyhülislam), 128 
Hasan Halife mahallesi (Sarıgüzel), 6S.Bkz. mahalle 
HASAN Hüsni Paşa (Zabtiyye müşiri), l l  
Hasan Paşa deresi (Beşiktaş), 120.Bkz. dere 
Hasan Paşa vakfı, 93.Bkz vakf 
HASAN Paşa, Hafız (Ferik), 12 
HASAN Şevki Beğ (Hazine-i enderfin-ı hümayfin 

katibi), s6 
HASAN Tahsin Beğefendi (Müderris), 137 
hasırcı esnafı, 17 .Bkz. esnaf 
Hasırcı zokağı (Beşiktaş), 33.Bkz. zokak 
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Hassa furun caddesi (Beşiktaş), 37.Bkz. cadde 
Haşim Beğ zokağı (Eyüp), 157.Bkz. zokak 
Havva zokağı (Beyoğlu), IOI .Bkz. zokak 
havz 

Çifte- (Bahçeköy), 1 19 
Paşa -ı, 109 
Yiliide Sultan -ı, 8 1  

Havzlı harnınarn (Koska), 75.Bkz. harnınarn 
- zokağı, 75.Bkz. zokak 

Haydar (Fatih) 
- caddesi, 30 

Hayriyye tüccarı, 132 
hazine 

Haremeyn -si, 89 
Nizamiyye -si, 1 9, 55 
su -si, 1 1 9 

Hazine-i enderun-ı hümayun, 56 
Hazine-i hassa nezareti, 14 
Hazret-i Merkez harnmaını (Mevlanakapı), 64.Bkz. 

harnma m 
Helvacıbaşı İskender Ağa mahallesi (Sultanahmet), 

164.Bkz. mahalle 
hıdmet 

suyolcılık -i, 1 33 
Hisar caddesi, 44.Bkz. cadde 
Hisaraltı (Cibali) 

- caddesi, 149.Bkz. cadde 
- zokağı, l .Bkz. zokak 

Hoşkadem mahallesi (Şehzadebaşı), 98.Bkz. mahalle 
Hudeyde mutasarrıfı, 112.Bkz mutasarrıf 
HURŞİD Paşa (Yenipazar mutasarrıfı), 52 
Hüdavendigar caddesi (Hocapaşa), 12, 141.Bkz. 

cad de 
Hüseyin Ağa mahallesi (Beyoğlu), 26, 101, 139, 173 
HÜSEYiN Harndi Efendi (Firuz Ağa mahallesi 

imamı), 77 

I 
Ihlamur caddesi (Beşiktaş), 154.Bkz. cadde 
Irgadbazarı (Beyazıt), 7.Bkz. hazar 

i 
İBRAHIM Paşa (Sadrazam), 25, 91 
İbrahim Paşa evkafı, 91.Bkz. evkaf, ayrıca bkz.vakf 
İbrahim Paşa suyı, 126 
İbrahim Paşa vakfı, 25 
Icadiye mahallesi (Üsküdar), 66.Bkz. mahalle 
idare 

Senedat -i, l l , 1 2, 1 7, 1 8, 26, 28, 29, 30, 3 1 , 32, 
33, 38, 40, 46, 48, 53, 55, 58, 64, 66, 67, 68, 70, 
7 1 ,  72, 75, 77, 79, 80, 9 1 ,  99, ı oo, 1 0 ı ,  ı o2, 1 05, 
ı o6, ı o7, ı ı o, ı l l , ı 13,  ı 14, ı ı5,  ı 1 7, 1 27, ı 28, 
1 32, ı 34, 1 36, ı 39, 1 44, ı 46, 149, ı 56, ı 58, ı 59, 

İNDEKS 

ı 6 1 ,  ı 62, ı 63, 1 65 ,  ı 67, ı 68, ı 70, ı 7 ı ,  1 73, 174, 
177 

İhsaniyye (Üsküdar) 
- caddesi, 5 .Bkz. cadde 
- mahallesi, ı 47.Bkz.  mahalle 

İlyas Çelebi mahallesi (Tophane), 141.Bkz. mahalle 
İmam harnmaını (Gedikpaşa), 114.Bkz. harnınarn 

- zokağı, 1 14.Bkz. zokak 
İmam zokağı (Üsküdar), 40.Bkz. zokak 
İmamzade (Beşiktaş) 

- caddesi, ı 56 .Bkz. cadde 
- zokağı, 55, ı 1 0.Bkz. zokak 

imaret 
Mihrimah Yiliide Sultan -i, 59 

İncir karyesi (Paşabahçe), 19, 132.Bkz karye 
ine Beğ vakfı, 78 
İngiltere devleti, 3, 17 
İnhisar nazırı, 157.Bkz nazır 
İrade-i aziziye tahrid1t müdiri, 177.Bkz. müdir 
İran sefareti, 2.Bkz. sefaret 
İshak Ağa vakfı, 74.Bkz vakf 
İshak Paşa (Ayasofya, Ahırkapı) 

- mahallesi, 6 ı 
iskele 

Ayazma -i (Üsküdar), 25 
Bostan -i (Eyüp), ı 23 
DavGd Paşa -si, 34 
Defterdar -i (Eyüp), 1 24 

İslam Beğ mahallesi (Eyüp), 81, 162.Bkz. mahalle 
İSMA 'İL Hakkı Efendi (Kap u dan paşa imamı), 79 
İSMA 'İL Paşa (Mısır hidivi), 83, 84, 117 
İsmihan Kaya Sultan vakfı, 38 
İstanbul kiidisı, 169 
İstavroz karyesi, 133 
istidane, l l l  

K 
Kabasakal mahallesi (Sultanahmet), 107, 159 
Kadırga limanı, 166 
kadi 

İstanbul -ı, ı 69 
Mekke-i mükerreme -ı, 39 

Kadi karyesi, 152 
Kadi Ya'küblı karyesi, 42 
kaimmakam 

Burdur -ı, 23 
Kalafalcıbaşı Yunus Ağa mahallesi (Beyoğlu), 

127.Bkz. mahalle 
Kalaycı zokağı (Fatih).Bkz. Kalaycızade zokağı 
Kalaycızade zokağı (Fatih), 16 
Kale kapusı mevlevihanesi (Beyoğlu), 47.Bkz. 

mevlevihane 
Kalenderhane caddesi (Eyüp), 46.Bkz. cadde 
KAMiL Paşa (Şura-yı devlet reisi), 48, 143 
Kanlıca karyesi, 44 
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Kapan-ı dakik, 19, 55 
kap u 

Ayvansaray -sı, 1 7 1  
Cebe All -sı, 1 ,  1 O, 1 49 
Çörekci -sı (Fatih), 8 
Mevlevihane -sı, 64 

kapu çukadarı, 31,  63, 96 
Karabaş mahallesi (Tophane), 107.Bkz. mahalle 
Karaki Hüseyin Çelebi (Hocapaşa) 

- caddesi, 86.Bkz.  cadde 
- mahallesi, 1 2, 96, 1 4 1  

karye 
Arnavud -si, 9, 1 7 3  
Ayvad -si, 34, 97 
Bağçe -si, 8 1 ,  1 42, 1 72 
Boyacı -si, 1 25 
Cebeci -si, 1 3, 87, 1 08, 1 22 
İncir -si (Paşabahçe), 19 ,  1 32 
İstavroz -si, 1 3 3  
Kadi -si, 1 52 
Kadi Ya'küblı -si, 42 
Kanlıca -si, 44 
Kömürci Belgrad -si, 97, 123 
Tarabya -si, 17 ,  23, ı 04, ı 64 
Vani -si (Üsküdar), 30, 1 69 

kasaba 
Beşiktaş -sı, 1 20 
Kasım Paşa -sı, 36, 93 

Kasım Çavuş mahallesi (Eyüp), 108.Bkz. mahalle 
Kasım Paşa kasabası, 36, 93.Bkz. kasaba 
Kassab Timurban mahallesi (Zeyrek), 24 
kati b 

Ceyb-i hümayGn -i, 1 76 
Edirne vilayeti -i, 1 64 
Foduıa -i, 49 
Hazine-i enderGn-ı hümayı1n -i, 5 6  
Su -i, 46 
Top arabacıları yoklama -i, 88, 1 44 

Katib Muslihiddln mahallesi (Fethiye), 80, 148 
Katib Şemseddln mahallesi (Süleymaniye), 100, 177 
Katibzade Mehmed Refi' Efendi vakfı, 38, 151.Bkz 

vakf 
Katolik milleti, 103.Bkz. millet 
Kebabcı ham (Odunkapısı), 102.Bkz. han 

- yokuşı, ı 02.Bkz. yokuş 
Kefevl mahallesi (Salmatomruk), 56.Bkz. mahalle 
kemer 

Paşa havzı -i, 1 09 
Kemeraltı caddesi (Ayasofya, Sultanahmet), 107 
Kemerler, 109 
Kemerli deresi, 119.Bkz dere 
Kerasteci zokağı (Tophane), 107.Bkz. zokak 
Ketbudazade Ahmed Ağa suyı, 166.Bkz. su 
Kılıç All mahallesi (Beşiktaş), 154.Bkz. mahalle 
Kılıç All Paşa cami'i (Tophane), 176 
Kılıç All Paşa vakfı, l lLBkz vakf 
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Kırkçeşme, 82, 98, 136 
Kırkçeşme suyı, 1, 10, 19, 21,  35, 73, 78, 81, 85, 96, 

97, 102, 114, 1 16, 119, 122, 124, 137, 158, 161, 166 
- !ağını, 1 09 

kış la 
--i hümayı1n, 93 

Kızıl maslak (Aksaray), 88.Bkz. maslak 
Kızıltaş mahallesi (Koska), 106 
Kıztaşı caddesi (Fatih), 5, 65, 94.Bkz. cadde 
Kilise zokağı (Eyüp), 81.Bkz. zokak 
Kirazlı mescid (Vefa) 

- zokağı, 45, 49.Bkz. zokak 
Kiremidci Süleyman Çelebi mahallesi (Eyüp), 

97 .Bkz. mahalle 
Koca Yusuf Paşa suyı, l .Bkz. su 
Koğacı Dede mahallesi (Aksaray), 29.Bkz. mahalle 
kol 

Süleymaniyye cami ' i  -ı, 100, 1 26 
Kolisarı zokağı (Tarabya), 104.Bkz. zokak 
konak 

Mehmed Beğefendi -i (Nişantaşı), 1 4  
Süleyman Paşa - ı  (Cağaloğlu), 2 

Koska, 41 
Kovacılar caddesi (Kırkçeşme,Vefa, Şehzadebaşı), 

98, 132.Bkz. cadde 
Kömürci Belgrad karyesi, 97, 123.Bkz karye 
Köpribaşı (Beşiktaş) 

- zokağı, 28 
Köprili Mehmed Paşa evkafı, 65, 129, 131, 135 
Köprili Mehmed Paşa kütübbanesi, 153.Bkz. 

kütübhane 
Köprili Mehmed Paşa suyı, 4 
Köstenceli el-Hacc Osman cami'i (Tarabya), 

164.Bkz. cami' 
Köybaşı (Yeniköy) 

- caddesi, 27, 32, 85 
Köyiçi (Beşiktaş) 

- mahallesi, 55, 1 1 0, l l l  
- zokağı, 99.Bkz. zokak 

Kurılıalık harnmaını (Sultanahmet), 164.Bkz. 
harnınarn 
- zokağı, 1 64.Bkz. zokak 

Kurıçeşme, 69, 174 
Kuyuiçi harnmaını (Galata), 157.Bkz. harnınarn 
Kuzguncuk hammamı, 39.Bkz. harnınarn 
Küçük Hasan Paşa suyı mesleği, 138.Bkz. meslek 
Küçük Mustafa Paşa diddesi, 23.Bkz. cadde 
Küçük Mustafa Paşa hammamı, 10 
Küçükhammam caddesi, 160.Bkz. cadde 
Külhan zokağı (Cerrahpaşa), 25.Bkz. zokak 
kütübhane 

Köprili Mehmed Paşa -si, 1 53 

L 
lağm 
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Ayasofya -ı (Küçükköy, Cebeci) ,  1 3, ı ü8 
Kırkçeşme suyı -ı, ı ü9 

Uileli cami'i, 86, 112.Bkz. cami' 
Latin milleti, 15, 26, 68, 148 
liman 

Kadırga -ı, ı 66 
Paşa -ı (Üsküdar), 38, 39, ı 5 ı  

M 
Mabeyn-i hümayun, 20, 33, 63, 96 
mahalle 

Abbas Ağa -si (Beşiktaş), ı 2 ı  
Abdülvedud (Hadice Sultan) -si (Eyüp), 46, 57, 

82, ı 24, ı 7 ı  
Ahmed Hilmi -si (Doğancılar, Üsküdar), 5 
Ahmed Ketbuda -si (Cerrahpaşa), ı o5,  ı 10  
Akbıyık -si (Ahırkapı), ı ı 8  
Ali Paşa-yı Cedid -si (Eyüp), ı 64 
Asariye -si (Beşiktaş), ı 76 
Asmahmescid -si (Beyoğlu), ı ü4 
Aşık Paşa -si (Fatıh), ı 9 
Atik Ali Paşa _:_si (Çemberlitaş), 20, ı43,  1 67 
Ayasofya-i sağır -si (Kadırga), 2, ı ı 6 
Ayvanzade -si, 55 
Bayezid-ı cedid -si (Davutpaşa), 34 
Birinci Sinan -si (Fatih), ı 6  
Bostan Ali -si (Kadırga), ı 66 
Cami' -i kebir -si (Eyüp), 46 
Cebecibaşı -si (Sultanselim), 82 
Cezeri Kasım Paşa -si (Eyüp), ı o8 
Cihannüma -si (Beşiktaş), 33, ı 2 ı  
Çakır Ağa -si (Laleli, Aksaray), 76, ı o ı  
Çoban Çavuş -si (Koska), 75 
Davfid Paşa -si (İsakapı, Altımermer), ı 63 
Daye Hatun -si (Demirkapı), 56, 74 
Daye Hatlin -si (Mahmutpaşa), ı 20 
Debbağ Yunus -si (Sultanselim), ı 8, ı ı 3  
Defterdar Ahmed Çelebi -si (Yenibahçe), ı 3  
Defterdar Ebu'I-Fazi -si (Tophane), ı o7 
Deniz Abdal -si (Şehremini), 64 
Derviş Ali -si (Karagümrük), ı 63 
Dülgerzade Hace Şemseddin -si (Fatih), 94 
el-Hacc Ahmed Ketbuda -si (Cerrahpaşa), 25 
el-Hacc Hüsrev -si (Eğrikapı), ı 6 ı  
Emin Beğ -si (Beyazıt), 3 ,  22, 90 
Emin Nureddin -si (Şehzade), 6 ı  
Erdebili -si (Ayasofya), ı 37 
Esiri Kemal -si (Gedikpaşa), ı ı 4  
Ferhad Ağa -si (Kırkçeşme, Fatih), 8 2  
Fıstıkh -si (İstavroz), ı 3 3  
Firuz Ağa -si (Kırkçeşme), 98 
Firuz Ağa -si (Sultanahmet), 76 
Güngörmez -si (Ayasofya, Sultanahmet), 44, ı 70 
Hace Ferhad -si (Divanyolu), ı 20 
Hace Hamza -si (Odunkapısı), ı 02 

İNDEKS 

Hace Kasım Gönani -si (Salmatomruk, Balat), 2 ı  
Hacı Bayram Raftani -si (Cerrahpaşa), ı46 
Hacı Hasan -si (Fatih), 30 
Hacı Hesnil Hatun -si (Üsküdar), 38,  39, 40, 92 
Hacı Küçük -si (Mahmutpaşa), 35, 75, ı 68,  ı 69, 

ı77  
Hasan Halife -si (Sarıgüzel), 65 
Helvacıbaşı İskender Ağa -si (Sultanahmet), 1 64 
Hoşkadem -si (Şehzadebaşı), 98 
Hüseyin Ağa -si (Beyoğlu), 26, ı O ı ,  ı 39, 1 73 
Icadiye -si (Üsküdar), 66 
İhsaniyye -si (Üsküdar), ı47 
İlyas Çelebi -si (Tophane), ı 4 ı  
İshak Paşa -si (Ayasofya, Ahırkapı), 6 1  
İslam Beğ -si (Eyüp), 8 ı ,  ı 62 
Kabasakal -si (Sultanahmet), 107, 1 59 
Kalafatcıbaşı Yunus Ağa -si (Beyoğlu), ı 27 
Karabaş -si (Tophane), ı o7 
Karaki Hüseyin Çelebi -si (Hocapaşa), ı 2, 96, 

1 4 1  
Kasım Çavuş -si (Eyüp), ı o8 
Kassab Timurhan -si (Zeyrek), 24 
Katib Muslihiddin -si (Fethiye), 80, ı 48 
Katib Şemseddin -si (Süleymaniye), ı oo, ı 77 
Kefevi -si (Salmatomruk), 56 
Kılıç Ali -si (Beşiktaş), ı 54 
Kızıltaş -si (Koska), ı 06 
Kiremidci Süleyman Çelebi -si (Eyüp), 97 
Koğacı Dede -si (Aksaray), 29 
Köyiçi -si (Beşiktaş), 55 ,  I 1 0, ı I ı 
Mahmud Ağa -si (Sütlüce), ı 28 
Mesih Paşa-yı Atik -si (Laleli), 86, ı 12 ,  1 34, ı58  
Mi'mar Ayas -si (Saraçhane), 4 
Mi'mar Kemaleddin -si (Koska), 4 ı ,  1 67 
Mi'mar Şüca'eddin -si (Sultanselim), 143, ı 52 
Molla Çelebi -si (Fındıklı),  ı44, ı45 
Molla Hüsrev -si (Vefa, Süleymaniye), 45, 49, 6 ı ,  

ı 32 
Murad Paşa -si (Aksaray), ı 2, 43 
Muslihiddin -si (Sakızağacı, Kasımpaşa), 36 
Mustafa Beğ -si (Kıztaşı), 5 
Mustafa Çelebi -si (Kıztaşı), 1 6  
Nahlbend -si (Sultanahmet), ı o, 67, 128 
Nuri Dede -si (Fındıkzade), 7 1  
Oruç Gazi -si (Aksaray), 58  
Osman Reis -si (Yeniköy), 27 
Osman Reşid -si (Yeniköy), 32 
Pariabaşı -si (Üsküdar), 79 
Samanviren-i sani -si (Uzunçarşı), ı ı 5 
Sarı Lütfi -si (Beyoğlu), 47 , ı 27 
Sarıternur -si (Odunkapısı), ı 22 
Seferikoz -si (Cibali), 23 
Sekbanbaşı İbrahim Ağa -si (Kırkçeşme), 1 36 
Selami -si (Üsküdar), 40 
Selimiyye -si (Üsküdar), 1 65 
Seyyid Ömer -si (Altımermer, Molla Gürani), ı 60 
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Sinan Ağa -si (Peykhane), 1 53 
Sinan Paşa -si (Üsküdar), 5 
Sinan Paşa-yı Atik -si (Beşiktaş), 37, 1 1 0, 1 3 1 ,  

148 
Sinan Paşa-yı Cedld -si (Beşiktaş), 49, 1 56 
Sofılar -si (Eyüp), 1 57 
Sofılar -si (Horhor, Aksaray), 28, 1 55 
Soğan Ağa -si (Beyazıt), 6 1 ,  78,  1 12 
Sovukkuyu -si (Ayasofya), 1 37 
Sultan Bayezld -si (Galata), 1 57 
Süleymaniyye -si, 1 32 
Süleymaniyye -si (Dolmabahçe, Beşiktaş), 50, 57, 

63, 67 
Şah Sultan -si (Eyüp), 70 
Şemseddln Molla Gürani -si (Haseki, 

Altımermer, Samatya), 3 1 , 53 
Şemseddln Molla Gürani -si (Vefa, 

Süleymaniye), 1 27 
Şenlikdede -si (Beşiktaş), 1 54 
Şeyh Resmi Mahmud Efendi -si (Otlakcı yokuşı, 

Fatih), 48 
Şeyhü'l-harem Hüseyin Ağa -si (Beyoğlu), 1 74 
Tahtaminare -si (Peykhane), 1 53 
Teşvikiyye -si (Beşiktaş), 54, 1 62 
Tevki'i Ca'fer -si (Çarşamba), 1 54 
Üçler -si (Sultanahmet), 79 
Üskübi -si (Cibali), 1 ,  1 49 
Üskübi -si (Yerebatan), 1 36 
Vişnezade -si (Beşiktaş), 32, 5 1 ,  56, 63 

mahkeme 
Eyyilb -si, 35, 42, 87, 96, 108,  1 1 8, 1 37 

Mahmud Ağa mahallesi (Sütlüce), ı28.Bkz. mahalle 
Mahmud Çelebi vakfı, ı73 
Mahmud Paşa cami'i, 35, 65, ı20 
Mahmud Paşa vakfı, 98 
Maliyye nazırı, ıoO.Bkz. nazır 
maslak 

Kızıl - (Aksaray), 88  
Matbab-ı amire emini, 40, 70, ı48 
Me' aden-i hümayun müdiri, 2S.Bkz. müdir 
meclis 

--i aliyye, 73,  75 
--i sıhhiyye, 1 06 
--i vala, 1 72 
--i vala-yı ahkam-ı adliyye, 3 

medine 
--i Eyyub, 97 
--i Üsküdar, 38, 70, 1 25, 1 5 1  

MEHMED Abdurrefi Efendi (Beyoğlu mutasarrıfı), 
71 

Mehmed Beğefendi konağı (Nişantaşı), ı4.Bkz. 
konak 

MEHMED Behaeddin Efendi, es-Seyyid, Hafız 
(Müderris), 32 

MEHMED Efendi (Fodula katibi), 49 

MEHMED Efendi (Mabeyn-i hümayun kapu 
çukadarı), 63 
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Mehmed Efendi vakfı, 58, ı69.Bkz vakf 
MEHMED Efendi, es-Seyyid, Hafız (Sinan Paşa-yı 

Atik mahallesi imamı), 13ı 
Mehmed Emin Ağa evkafı, 44, ı02 
MEHMED Emin Efendi, es-Seyyid (Su katibi), 46 
MEHMED Paşa, Köprili (Sadrazam), 4, 65, 13ı, 

135 
MEHMED Paşa, Şehid (Sadrazam), ı06, ı4ı, ıs9 
MEHMED Raif Efendi, Hafız (Edirne vilayeti 

katibi), ı64 
MEHMED Rasim Ağa (Darüssaade ağası), 39 
MEHMED Redlf Paşa (Bağdad valisi), ı46 
MEHMED Redif Paşa (Serasker), ıoı 
MEHMED Refi'Efendi, Katibzade (Seretibba ve 

Rumeli kazaskeri), 38, ısı 
Mehmed Sa'ld Efendi vakfı, 53.Bkz vakf 
MEHMED Sa'id Efendi, el-Hacc (Fetva emini), 8 
MEHMED Tevfik Efendi (Müderris), 86 
Mekke-i mükerreme kadisı, 39.Bkz. kadi 
mekteb, 93 

--i tıbbiyye, 128 .Bkz. mekteb 
Mekteb zokağı (Çarşamba), ıs4 
merematcıhk ciheti, ı43.Bkz. cihet 
Merzlfonl Kara Mustafa Paşa darü'l-hadlsi 

(Beyazıt), 7.Bkz. darü'l-hadls 
Merzifonl Kara Mustafa Paşa sebllhanesi (Beyazıt), 

7.Bkz. sebilhane 
Mesih Paşa mahallesi (Laleli), 86, 1 12, 134, ıs8.Bkz. 

Mesih Paşa-yı Atik mahallesi 
Mesih Paşa-yı Cedid vakfı, ı73 
meslek 

Küçük Hasan Paşa suyı -i, 1 38 
m ev levihane 

Kale kapusı -si (Beyoğlu), 47 
Yenikap u -si, 1 63 

Mevlevihane kapusı, 64.Bkz. kapu 
meydan 

Aşıklar -ı (Beşiktaş), l l l  
Bazar -ı (Kıztaşı), 1 6  
Cami ' -ı (Fındıklı), 1 45 
Cündl -ı (Kadırga), 1 1 6 

Meyhane zokağı (Bebek), 1 13.Bkz. zokak 
Mezarlık caddesi (Beyoğlu), ı27.Bkz. cadde 
Mi'mar Ayas mahallesi (Saraçhane), 4 
Mi'mar Kemaleddin mahallesi (Koska), 4ı, ı67 
Mi'mar Şüca'eddin mahallesi (Sultanselim), ı43, 

ıs2 
MİDHA T Paşa (Sadrazam), 62 
Mihrimalı Valide Sultan cami'i, 59.Bkz. cami' 
Mihrimalı Valide Sultan evkafı, 59.Bkz. evkaf 
Mihrimalı Valide Sultan imareti, 59.Bkz. imaret 
Mihrişah Valide Sultan bendi (Bahçeköy), 8ı, 

ı42.Bkz. bend 



330 

Mihrişah Valide Sultan evkafı, 45, 48, 49, 56, 84, 
104, 145, 147, 148 

Mihrişah Valide Sultan suyı, 15, 26, 27, 28, 32, 47, 
50, 54, 62, 63, 72, 81, 85, 99, 101, 107, 111 , 144, 
155, 173 

millet 
Ermeni -i, 40, 8 1 ,  85, 1 1 6, 1 4 1 ,  1 66 
Ermeni katoliği -i, 1 73 
Katolik -i, 1 03 
Latin -i, 1 5 ,  26, 68, 148 
Rum -i, 9 1 ,  99,  ı ı ı  

Mirahur caddesi, 91.Bkz. cadde 
Mirgün, 83, 84, 117, l l8 
Molla Çelebi mahallesi (Fındıkh), 144, 145 
Molla Gürani cami'i (Haseki, Samatya), 31, 160 
Molla Gürani mahallesi (Vefa, Süleymaniye).Bkz. 

Şemseddin Molla Gürani mahallesi 
Molla Gürani zokağı (Haseki, Samatya), 31.Bkz. 

zokak 
Molla Hüsrev mahallesi (Vefa, Süleymaniye), 45, 49, 

61, 132 
Molla Hüsrev zokağı (Aksaray), 155.Bkz. zokak 
muhasebe 

Evkaf -si, 40, 1 23,  1 24 
Murad Paşa (Aksaray) 

- mahallesi, 12 ,  43 
- zokağı, 1 2.Bkz. zokak 

Musıka-i şahane.Bkz. Muzıka-i hümayun 
Muslihiddin mahallesi (Sakızağacı, Kasımpaşa), 

36.Bkz. mahalle 
Mustafa Beğ mahallesi (Kıztaşı), 5 
Mustafa Çelebi mahallesi (Kıztaşı), 16.Bkz. mahalle 
MUSTAFA Efendi (Kara göz mahallesi imamı), 98 
MUSTAFA Efendi, Hafız (Top arahacıları yoklama 

katibi), 88, 144 
MUSTAFA Naili Paşa, Giritli (Sadrazam), 168, 169, 

174, 178 
Mustafa Paşa ham (Mahmutpaşa), 168, 169.Bkz. 

han 
MUSTAFA Paşa, Merzifoni Kara (Sadrazam), 7 
MUSTAFA Reşid Paşa (Sadrazam), 19 
Musul mutasarrıfı, 158.Bkz mutasarrıf 
mutasarrıf 

Beğoğlı -ı, 7 1  
Filibe -ı, 90 
Gümüşhane -ı, 1 20 
Hudeyde -ı, 1 1 2 
Musul -ı, 1 58 
Yenibazar -ı, 52 

mü dir 
beytü ' l-mal -i, 1 05 ,  1 09 
Ebniye-i aliye -i, 82 
İrade-i aziziye tahrlrat -i, 1 77 
me 'adin-i hümayGn -i, 25 
Orman -i, 1 32 
Tahmis -i, 1 25 

İNDEKS 

müfettiş 
Evkaf-ı hümayGn -i, 1 23 

Mühendis zokağı (Fatih), 19.Bkz. zokak 
Mühürdar zokağı (Beşiktaş), 54.Bkz. zokak 
Müsellem caddesi (Gedikpaşa), l l2.Bkz. cadde 

N 
Nahlbend (Sultanahmet) 

- caddesi, 67 .Bkz.  cadde 
- mahallesi, 1 0, 67, 1 28 

nazır 
Harachane-i amire -ı , 35 
Hariciyye -ı, ı ı ,  1 1 5 
İnhisar -ı, 1 57 
Maliyye -ı, ı oo 
Su -ı, 42, 87, 1 08, 1 3 8  
Tersane-i amire -ı, 76 

nezaret 
Bahriyye -i, 45, 50 
Hazine-i hassa -i, 1 4  

Nişantaşı, 1 4  
Nizamiyye hazinesi, 19, 55 
Nuri Dede mahallesi (Fındıkzade), 71.Bkz. mahalle 
Nuri Efendi zokağı (Peykhane), 153.Bkz. zokak 

o 
oda 

Senedat -sı, 2, 8, 1 0, 1 4, 20, 2 1 ,  22, 24, 25, 40, 4 1 ,  
42, 52, 85, 86, 96, 1 27 

Orman müdiri, 132.Bkz. müdir 
Ortaköy, 66 
Oruç Gazi mahallesi (Aksaray), 58 
OSMAN Ağa, el-Hacc (Su nazırı), 87, 108, 138 
Osman Reis mahallesi (Yeniköy), 27 
Osman Reşid mahallesi (Yeniköy), 32.Bkz. mahalle 
Osmaniyye cami'i (Üsküdar), 147.Bkz. cami' 
Otlakcı yokuşı (Fatih), 48.Bkz. yokuş 

p 
Pariabaşı mahallesi (Üsküdar), 79.Bkz. mahalle 
Paşa havzı, 109.Bkz. havz 

- kemeri, 1 09.Bkz.  kemer 
Paşa limanı (Üsküdar), 38, 39, 151.Bkz. liman 

- caddesi, 38, 39, 1 5 1  
Payaçe caddesi (Büyükdere), 161.Bkz. cadde 
Peykhane caddesi (Sultanahmet), 79.Bkz. cadde 

R 
Raşid Beğ zokağı (Beyazıt), 89.Bkz. zokak 
RAŞİD Efendi (Burdur kaymakamı), 23 
RAŞİD Paşa (Hariciye nazırı), l l  
Rum milleti, 91, 99, l l l  
Rumilihisarı, 17 5 
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Rusya devleti, 173, 177.Bkz. devlet 

s 
Sağ zokağı, 15.Bkz. zokak 
sahilhane, 3, 19, 27, 30, 32, 39, 44, 45, 47, 69, 70, 72, 

74, 82, 83, 84, 1 17, 1 18, 121, 126, 131, 132, 145, 
161, 169, 171, 174 

sahilsaray 
Beşiktaş -ı, 1 4  
Çerağan -ı, 1 20 

Sakızağacı (Kasımpaşa), 36 
SALİHA Valide Sultan (1. Mahmud'un annesi), 156, 

157, 160, 162 
Saliha Valide Sultan suyı, 157, 160, 162.Bkz. su 
Saliha Valide Sultan vakfı, 103, 156 
Salim caddesi (Kadırga), 166.Bkz. cadde 
Salmatomruk, 56 
Samanviren-i sani mahallesi (Uzunçarşı), 1 15 
Sancakdar tekyesi (Samatya), 57.Bkz. tekye 
Sarı Lütfi mahallesi (Beyoğlu), 47, 127.Bkz. mahalle 
Sarıgüzel suyolcılığı, 145.Bkz. suyolcılık 
Sarıternur mahallesi (Odunkapısı), 122.Bkz. 

mahalle 
sebilhane 

Merzlfonl Kara Mustafa Paşa -si (Beyazıt), 7 
sefaret 

Fransa -ı, 74 
İran -ı, 2 
Yunan -ı, 1 74 

Seferikoz mahallesi (Cibali), 23.Bkz. mahalle 
Sekbanbaşı İbrahim Ağa mahallesi (Kırkçeşme), 

136.Bkz. mahalle 
Sekbanbaşı zokağı (Kırkçeşme), 136.Bkz. zokak 
Selami mahallesi (Üsküdar), 40 
SELIM Ağa, ei-Hacc (Matbah emini), 40 
Selim Paşa yokuşı (Şehzadebaşı).Bkz. yokuş 

- caddesi, 98.Bkz. cadde 
Selimiyye mahallesi (Üsküdar), 165 
Senedat idaresi, 11 ,  12, 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 38, 40, 46, 48, 53, 55, 58, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 
72, 75, 77, 79, 80, 91, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 
107, 1 10, 111 , 1 13, 1 14, 1 15, 1 17, 127, 128, 132, 
134, 136, 139, 144, 146, 149, 156, 158, 159, 161, 
162, 163, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 
177.Bkz idare 

Senedat odası, 2, 8, 10, 14, 20, 21,  22, 24, 25, 40, 41, 
42, 52, 85, 86, 96, 127, 149 

serbölük ciheti, 6 
Serrac Paşa caddesi (Aksaray), 76.Bkz. cadde 
Serrachane, 94 
Serrachane caddesi, 4.Bkz. cadde 
Seyyid Ömer mahallesi (Aitımermer, Molla 

Gürani), 160 
Sırıklı çayırı (Küçükköy), 138 
Simidci zokağı (Aksaray), 43.Bkz. zokak 

33 1  

Sinan Ağa mahallesi (Peykhane), 153.Bkz. mahalle 
Sinan Efendi vakfı, 95.Bkz vakf 
Sinan Paşa çeşmesi (Cebeci), 87, 108.Bkz. çeşme 
Sinan Paşa mahallesi (Üsküdar), 5.Bkz. mahalle 
Sinan Paşa-yı Atik mahallesi (Beşiktaş), 37, 110, 

131, 148 
Sinan Paşa-yı Cedid mahallesi (Beşiktaş), 49, 

156.Bkz. mahalle 
Sofılar (Horhor, Aksaray) 

- caddesi, 28 
Sofılar mahallesi (Aksaray), 28, 155 
Sofılar mahallesi (Eyüp), 157.Bkz. mahalle 
Soğan Ağa mahallesi (Beyazıt), 61, 78, 1 12 
Soğukçeşme caddesi, 96.Bkz. cadde 
Soğukkuyu medresesi zokağı (Ayasofya), 137.Bkz. 

zokak 
Sovukkuyu mahallesi (Ayasofya), 137.Bkz. mahalle 
su 

Abbas Ağa -yı, 75 
Ağa -yı, 1 23 
Ahmed Kethuda -yı, 50 
Arslan Ağa -yı (Üsküdar), 40, 52, 92 
Atik Viiiide Sultan -yı, 1 25 
Ayasofya-i keblr -yı, 57, 109, 1 54 
Beşkeş -yı, 42 
Carullah Efendi -yı, 23 
Ebubekir Paşa -ı, 1 3  
ei-Hacc Mehmed Efendi -yı, 1 55 
Fatih Sultan Mehmed -yı, 29, 1 05 
Galatasarayı -yı, 1 39 
Gazanfer Ağa-yı Atik -yı, 1 28 
Güzelce İbrahim Paşa -yı, 1 28 
Hace Safiye Hanım -yı (Üsküdar), 79 
Hadice Sultan -yı, 1 7 1  
Halil Efendi -yı, 1 48 
Halkalı -yı, 2, 4 1 ,  76, 86, 95, 1 00, 1 37, 1 53, 1 60 
İbrahim Paşa -yı, 1 26 
Kethudazade Ahmed Ağa -yı, 1 66 
Kırkçeşme -yı, 1 ,  1 0, 1 9, 2 1 ,  35, 73, 78, 8 1 ,  85, 96, 

97, 1 02, 1 14, 1 16, 1 19, 1 22, 1 24, 1 37, 1 6 1 ,  1 66 
Koca Yusuf Paşa -yı, 1 
Köprili Mehmed Paşa -yı, 4 
Mihrişah Viiiide Sultan -yı, 1 5 ,  26, 27, 28, 32, 47, 

50, 54, 62, 63, 72, 8 1 ,  85, 99, 1 0 1 ,  1 07, l l  ı ,  ı 44, 
ı 55 ,  ı 73  

Saliha Viiiide Sultan -yı, ı 57 ,  1 60, ı 62 
Sultan Abdülhamid -yı, ı ı 7 
Sultan Ahmed Han-ı Salis -yı, 73 
Sultan Ahmed -yı, 22, 44, ı 37, ı 38 
Sultan Bayezid -yı, 90 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel -yı, ı 8, 33, 37 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -yı, 47, 57, 68, 72, 

ı ı 8, 1 27, 1 3 ı  
Sultan Selim Han-ı Salis -yı, ı 4 7, ı 77 
Sultan Selim -yı, 1 66 
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Sultan Süleyman -yı, 5, 1 0, 12, 20, 2 1 ,  24, 25, 28, 
30, 3 1 ,  34, 43, 50, 97, 98, ı 1 3 ,  1 23 ,  1 26, 1 67,  
1 70, 1 77 

Şehld Mehmed Paşa -yı, 1 06 
Taksim -yı, 47 
Turunçluk -yı, 1 09 
Viiiide Sultan -yı, 1 26 
Van! Mehmed Efendi -yı, 1 69 
Vedad -yı, 1 75 

su hazinesi, 1 19.Bkz. hazine 
Su nazırı, 42, 87, ıo8, 138 
Sultan Abdülhamid evkafı, 83 
Sultan Abdülhamid suyı, ıı7 
Sultan Ahmed cami'i, 76, 118, ı64, ı70 
Sultan Ahmed evkafı, 79 
Sultan Ahmed Han-ı Salis suyı, 73 
Sultan Ahmed su yı, 22, 44, 137, ı38 
Sultan Bayezid caddesi (Beyazıt), 20, ı67 
Sultan Bayezid cami'i, 3, 90, ı64 
Sultan Bayezid evkafı, 23, 6ı,  64, 82, 89, ıo4, 1 1S, 

ı6o, ı63, ı64 
Sultan Bayezid mahallesi (Galata), ıs7.Bkz. 

mahalle 
Sultan Bayezid suyı, 90 
Sultan Bayezid suyolcısı, ı43.Bkz. suyolcı 
Sultan cami'i (Aksaray), ı8, S8 

- caddesi, 58.Bkz. cadde 
Sultan çeşmesi (Salmatomruk, Balat), 2ı 

- caddesi, 2 1  
Sultan harnmaını (Mahmutpaşa), 7S.Bkz. harnınarn 

- caddesi, 75 .Bkz. didde 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel evkafı, 8, 64, 67, 69, 

· 11o, ı73 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel suyı, ı8, 33, 37 
SULTAN Mahmud Han-ı San i, 36, ı20 
Sultan Mahmud Han-ı Sani evkafı, 9, sı, SS, 62, 63, 

66, 84, 94, 139 
Sultan Mahmud Han-ı Sani suyı, 47, S7, 68, 72, 1 18, 

ı27, 13ı 
Sultan Mahmud Han-ı Sani türbesi, ıs3.Bkz. türbe 
Sultan Mustafa evkafı, 9ı,  ı32.Bkz. evkaf, ayrıca 

bkz.vakf 
Sultan Osman cami'i, 82, ısO.Bkz. cami' 
Sultan Selim cami'i, 82, ı43, ıs2 
Sultan Selim Han-ı Salis suyı, ı47, ın 
Sultan Selim suyı, ı66.Bkz. su 
Sultan Süleyman evkafı, 22, 3S, 4ı, 43, 6ı, 97, 117, 

ı ı8, ı24, ı38, ı4S, ı48, ı66, ı68, ı7s 
Sultan Süleyman suyı, S, ı o, ı2, 20, 2ı, 24, 2S, 28, 

30, 3ı, 34, 43, S0, 97, 98, ı ı3, ı23, ı26, ı67, ı70, 
ı77 

Sultanbağı (Üsküdar), 39 
Suriye vilayeti, ı44, ısS.Bkz. vilayet 
suyolcı 

Beşiktaş -sı, 25 
Çerağan -sı, 1 54 

Sultan Bayezld -sı, 143 
Turunçlı -sı, 1 63 
Yeniköy -sı, 93 

İNDEKS 

suyolcı esnafı, 6, 9, 9ı, 93, ı4S, ı47, ıso, ıs2, 164, 
ı76 

suyolcılık 
- ciheti, 7, 59, 88,  9 1 ,  1 47, 1 50, 1 75 
- hıdmeti, 1 33 .Bkz. hıdmet 
Beğlerbeği -ı, 1 33 
Beğlizade çeşmesi -ı, 176  
Çerağan sahilsarayı - ı ,  1 20 
Sangüzel -ı, 1 45 
Tevfikıyye cami 'i  -ı, 9 

suyolı 
Ayasafya-i keblr evkafı -, 46 

SÜLEYMAN Ağa (Darüssaade ağası), ııı 
Süleyman Ağa cami'i (Beşiktaş), ı2t.Bkz. cami' 
Süleyman Efendi vakfı, ı74.Bkz vakf 
SÜLEYMAN Paşa (Edirne valisi), 2 
SÜLEYMAN Paşa (Meclis-i vala-yı abkam-ı adliyye 

reisi), 3 
Süleyman Paşa konağı (Cağaloğlu), 2.Bkz. konak 
Süleymaniyye 

- caddesi, 1 32 .Bkz. cadde 
- mahallesi, 1 32.Bkz. mahalle 

Süleymaniyye (Dolmabahçe, Beşiktaş) 
- mahallesi, 50, 57, 63, 67.Bkz. mahalle 
- zokağı, 50.Bkz. zokak 

Süleymaniyye cami'i, 4S, 49 
- kolı, 1 00, 1 26 

ş 
Şah Sultan mahallesi (Eyüp), 70 
Şam-ı şerif tüccarı, 21.Bkz. tüccar 
Şarkez zokağı (Beyoğlu), 47.Bkz. zokak 
Şarkıyye caddesi (Divanyolu), ı20.Bkz. cadde 
Şeftali çeşmesi (Sultanahmet), ıo 

- zokağı, 1 0  
Şehid Mehmed Paşa evkafı, ı4ı, ıs9 
Şehid Mehmed Paşa suyı, ı06.Bkz. su 
Şehremaneti, S, 77 
Şehzade cami'i, 6ı 
şekerci esnafı, ı6t.Bkz. esnaf 
Şemseddin Molla Gürani mahallesi (Altımermer, 

Samatya), 3ı, S3.Bkz. mahalle 
Şemseddin Molla Gürani mahallesi (Vefa, 

Süleymaniye), ı27 
Şemsi Paşa (Üsküdar), ı2s 
Şenlikdede mahallesi (Beşiktaş), ıs4.Bkz. mahalle 
Şerbetci zokağı (Odunkapısı), ı22.Bkz. zokak 
ŞERIF Paşa (Şeyhu'l-harem), sı 
Şerif Paşa ham (Uzunçarşı), 1 1S 
Şeyh Resmi Mahmud Efendi mahallesi (Otlakcı 

yokuşı, Fatih), 48.Bkz. mahalle 



İSTANBUL SU KüLLiYATI 

Şeyhü'l-harem Hüseyin Ağa mahallesi (Beyoğlu), 
174 

Şifa harnmaını (Sultanahmet), 170.Bkz. harnınarn 
- caddesi, 1 70.Bkz. cadde 

şimendüfer, 56 
Şöra-yı devlet, 29, 48, 58, 134, 143 

T 
Tahmis müdiri, 125.Bkz. müdir 
Tahtaminare mahallesi (Peykhane), 153.Bkz. 

mahalle 
Taksim suyı, 47 
Taksim zokağı (Beyoğlu), 174.Bkz. zokak 
Tarabya 

- caddesi, 3, ı 7, 24 
- cibiiyeti, 3,  23, 1 04, 1 64 
- karyesi, 17 ,  23, 1 04, 1 64 
- zokağı, 74.Bkz. zokak 

tarla 
All Paşa -sı (Küçükköy), 1 38 

Tarlabaşı caddesi (Beşiktaş), 56.Bkz. cadde 
Taşlıkapo yokuşı (Fethiye), 148.Bkz. yokuş 
Tavşantaşı caddesi (Beyazıt), 78, 112 
Tekservi zokağı (Beşiktaş), 49.Bkz. zokak 
tek ye 

Aydınzade -si (Bab-ı all), 86 
Sancakdar -si (Samatya), 57 

Tepebaşı, 55 
Tersane-i amire nazırı, 76.Bkz nazır 
Teşvikiyye mahallesi (Beşiktaş), 54, 162.Bkz. 

mahalle 
Tevfikıyye cami'i (Arnavutköy), 9.Bkz. cami' 

- suyolcılığı, 9.Bkz. suyolcılık 
Tevki'i Ca'fer mahallesi (Çarşamba), 154 
Topcılar caddesi (Galata), 157.Bkz. cadde 
Tophane, 47, 141 
Tophane-i amire, 81, 107, 170 
Tophanelioğh, 142 
Tophanelizade Mustafa Efendi çeşmesi (Üsküdar), 

142.Bkz. çeşme 
Topkapu caddesi, 53, 71 
Topuzhca, 58 
Turunçh suyolcısı, 163 
Turunçluk suyı, 109 
tüccar 

Hayriyye -ı, 1 32 
Şiim-ı şerif -ı, 2 1  

türbe 
Sultan Mahmud Han-ı San! -si, 1 53 

Türbe zokağı (Tophane), 141 .Bkz. zokak 
Tütünhane (Demirkapı), 22 

u 
Uzuncaova (Haslar), 50 

Uzunyol zokağı (Üsküdar), 5 

ü 
Üçler mahallesi (Sultanahmet), 79.Bkz. mahalle 
Üskübi mahallesi (Cibali), 1, 149 
Üskübi mahallesi (Yerebatan), 136 
Üsküdar 

medine-i -, 38, 70, 1 25,  1 5 1  

V 
vakf 

Abdullah Ağa -ı, 59 
Arslan Ağa -ı, 70 
Atik İbrahim Paşa -ı, 34 
Ayasofya-i kebir -ı, 1 4, 54 
Bayburdl Mustafa Ağa -ı, 1 7  
Beyaz Ahmed Efendi -ı, 1 63 
Ca'fer Ağa -ı, 1 29 
Cevgiini Halil Ağa -ı, 1 46 
Cevrl Usta -ı, 66 
Çağaiziide Rüstem Paşa -ı, 2 
Çolak Hacı Ömer Efendi -ı, 1 49 
Çorlılı All Paşa -ı, 1 72 
Derviş Paşa -ı, 82 
el-Hiicc All Beğ -ı, 76 
el-Hiicc Ebubekir Paşa -ı, 76, 1 0 1  
el-Hiicc İbrahim Efendi -ı, 39 
el-Hiicc İsmii'll Ağa -ı, 1 34, 1 40 
el-Hiicc Mehmed Ağa -ı, 96 
el-Hiicc Mustafa Efendi -ı, 1 58 
el-Hiicc Selim Ağa -ı, 2, 40 
el-Hiicc Yusuf Efendi -ı, 73 
Fatıma Sultan -ı, 38 
Fatih Sultan Mehmed -ı, 48 
Gazanfer Ağa-yı Atik -ı, 67 
Hiice Aylşe Hanım -ı, 7 1  
Hiice Hesnil Rukıyye Hatlin -ı, 1 33 
Ham Hamid Paşa -ı, 45, 49 
Haremeyn -ı, 1 00, 1 0 1 ,  1 14, 1 44 
Haremeyn -ı, 77 
Hasan Paşa -ı, 93 
İbrahim Paşa -ı, 25 
ine Beğ -ı , 78 
İshak Ağa -ı, 74 
İsmihan Kaya Sultan -ı, 38 
Kiitibziide Mehmed Refi' Efendi -ı, 38, 1 5  ı 
Kılıç All Paşa -ı, 1 1 1 
Köprili Mehmed Paşa -ı, 1 29, 1 3 1 ,  1 35 
Mahmud Çelebi -ı, 1 7 3  
Mahmud Paşa-ı, 98 
Mehmed Efendi -ı, 58, 1 69 
Mehmed Emin Ağa -ı, 44, 1 02 
Mehmed Sa 'id Efendi -ı, 53 
Mesih Paşa-yı Cedid -ı,  173 
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Mihrişah Valide Sultan -ı, 45 , 48, 49, 56, 1 04, 1 45 ,  
148 

Saliha Valide Sultan -ı, 1 03,  1 5 6  
Sinan Efendi -ı, 95 
Sultan Ahmed -ı, 79 
Sultan Bayezid -ı, 6 1 ,  64, 82, 89, 1 1 5 ,  1 60, 1 63 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel -ı, 64, 67, l l  O, 173 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı,  9, 5 1 ,  55, 62,  63, 

66, 94 
Sultan Mustafa -ı, 9 1 ,  1 32 
Sultan Süleyman -ı, 22, 35, 4 1 ,  43 , 6 1 ,  97, ı ı 7,  

1 24, 148 
Süleyman Efendi -ı, 1 74 
Şehid Mehmed Paşa -ı, 1 4 1 ,  159 
Van! Şeyh Mehmed Efendi -ı,  30 
Yezid (?) -ı, 1 43 
Yorgani Mahmud Ağa -ı, 80 
Yusuf Paşa -ı, 1 36 
Zibfer Hatfin -ı, 2 

vali 
Adana -si, 1 16 
Bağdad -si, 1 46 
Edirne -si, 2 

Valide havzı, 81.Bkz. havz 
- deresi, 8 l .Bkz. dere 

Valide suyı, 126 
V ani (Üsküdar) 

- caddesi, 30, 1 69.Bkz. cadde 
- karyesi, 30, 1 69.Bkz karye 

Vani Mehmed Efendi suyı, 169.Bkz. su 
Vani Şeyh Mehmed Efendi vakfı, 30.Bkz vakf 
vapur değirmanı (Unkapanı), 55.Bkz. değirman 
vazife, 7, 9, 36, 50, 59, 88, 91, 93, 133, 143, 145, 147, 

150, 152, 164, 175, 176 
Vedad suyı, 175.Bkz. su 
Veli Efendi zokağı (Beşiktaş), 121.Bkz. zokak 
vilayet 

Edirne -i, 1 64 
Suriye -i, 1 44, 155  

Vişnezade (Beşiktaş) 
- mahallesi, 32, 5 1 ,  56, 63.Bkz. mahalle 
- zokağı, 14,  32.Bkz. zokak 

y 
yağlıkcı esnafı, 44.Bkz. esnaf 
Yahya Efendi cami'i (Beşiktaş), 93.Bkz. cami' 
Yahya Paşa zokağı (Beyazıt), 22.Bkz. zokak 
Yalı zokağı (Beşiktaş), 121.Bkz. zokak 
Yalı zokağı (Eyüp), 70, 82 
Yavedud mahallesi.Bkz. Abdülvedud (Hadice 

Sultan) mahallesi (Eyüp) 
Yekta Araste harnmaını (Sultanahmet), 44.Bkz. 

harnınarn 
Y enibağçe, 13 
Yenihazar mutasarrıfı, 52.Bkz mutasarrıf 

İNDEKS 

Yenikapo mevlevibanesi, 163.Bkz. mevlevibane 
Yeniköy, 27, 32, 85, 125 
Yeniköy suyolcısı, 93.Bkz. suyolcı 
Yeşildirek caddesi (Mahmutpaşa), 120.Bkz. cadde 
Yezid (?) vakfı, 143.Bkz vakf 
Yıldız (Beşiktaş) 

- caddesi, l l l .Bkz. cadde 
- zokağı, 1 54.Bkz. zokak 

yokuş 
Balcı yokuşı -si (Eyüp), 97 
Çakmakcılar yokuşı -si (Mahmutpaşa), 168 
Defterdar -ı (Tophane), 1 07 
Fil yokuşı -si (Zeyrek), 24 
Kebabcı hanı (Odunkapısı) yokuşı -si 

(Odunkapısı), 1 02 
Otlakcı yokuşı -si (Fatih), 48 
Selim Paşa yokuşı -si (Şehzadebaşı) ,  98 
Taşlıkapu yokuşı -si (Fethiye), 148 

Yol zokağı (Sultanahmet), 44, 159.Bkz. zokak 
yorgancı esnafı, 153.Bkz. esnaf 
Yorgani Mahmud Ağa vakfı, 80.Bkz vakf 
Yunan devleti, 1 15.Bkz. devlet 
Yunan sefareti, 174.Bkz. sefaret 
Yusuf Paşa vakfı, 136.Bkz vakf 

z 
Zibfer Hatun vakfı, 2.Bkz vakf 
zokak 

Abah Hasan Efendi -ı (Laleli), ı58  
Acıçeşme -ı (Beşiktaş), 50 
Alacamescid -ı (Yenibahçe), 1 3  
Arpacı -ı (Beşiktaş), 63 
Asariye cami'i -ı (Beşiktaş), 156  
Aşıklar meydanı -ı (Beşiktaş), l l l  
A vadis -ı (Üsküdar), 66 
Aya Yorgi -ı (Arnavutköy), 173  
Ayazma iskelesi -ı (Üsküdar), 25 
Aznavuroğlı -ı (Ortaköy), 66 
Bakkal -ı (Ayasofya, Ahırkapı), 6 1  
Bodrum -ı (Laleli), ı 34 
Bostan -ı (Beşiktaş), 1 62 
Bostan -ı (Karagümrük), ı 63 
Börekci -ı (Demirkapı), 22 
Börekci -ı (Koska), 1 67 
Bormalı mescid -ı (Şehzade), 6 1  
Borusa -ı (Beyoğlu), 1 8  
Cami' meydanı -ı (Fındıklı), 145 
Cami'-i şerif -ı (Fethiye), 80 
Cemaleddin Paşa -ı (Üsküdar), 70, 92 
Cündi meydanı -ı (Kadırga), 1 1 6 
Çavuşzade cami'i -ı (Davutpaşa), 34 
Çeşme cami'i -ı (Eyüp), 46, 57 
Çeşme -ı (Eğrikapı) ,  1 6 1  
Çeşme-i kebir - ı  (Üsküdar), 1 65 
Çıkmaz - (Mimar Ayas), 4 
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Çıkmaz tulumba -ı (Beyazıt), 62 
Çıkmazhammam -ı (Beyoğlu), 1 39 
Çukurçeşme -ı (Altımermer), 1 63 
Dırağınan cami'i -ı (Sultanselim), 1 52 
Dülbendci Ağa çeşmesi -ı (Sultanahmet), 1 28 
Etmekcibaşı -ı (Üsküdar), 40, 1 42 
Hace çeşmesi -ı (Vefa), 6 1  
Hallilc -ı (İstavroz), 1 33 
Harnınarn -ı (UUeli), 86 
Harnınarn -ı (Sütlüce), 128 
Harem -ı (Süleymaniye), 1 00 
Hasırcı -ı (Beşiktaş), 33 
Haşim Beğ -ı (Eyüp), 1 57 
Havva -ı (Beyoğlu), 1 0 1  
Havzlı harnınarn -ı (Koska), 75 
Hisaraltı -ı (Cibali), ı 
İmam hammarnı -ı (Gedikpaşa), 1 14 
İmam -ı (Üsküdar), 40 
İmamzade -ı (Beşiktaş), 55, 1 10 
Kalaycızade -ı (Fatih), 1 6  
Kerasteci -ı (Tophane), 107 
Kilise -ı (Eyüp), 8 1  
Kirazlı mescid - ı  (Vefa), 45, 49 
Kolisarı -ı (Tarabya), 1 04 
Köpribaşı -ı (Beşiktaş), 28 
Köyiçi -ı (Beşiktaş), 99 
Kurılıalık harnmaını -ı (Sultanahmet), 1 64 
Külhan -ı (Cerrahpaşa), 25 
Mekteb -ı (Çarşamba), 1 54 

Meyhane -ı (Bebek), 1 1 3 
Molla Gürani -ı (Haseki, Samatya), 3 1  
Molla Hüsrev -ı (Aksaray), 1 55 
Murad Paşa -ı (Aksaray), 1 2  
Mühendis -ı (Fatih), 1 9  
Mühürdar - ı  (Beşiktaş), 54 
Nuri Efendi -ı (Peykhane), 1 5 3  
Raşid Beğ - ı  (Beyazıt), 89 
Sağ -ı, 1 5  
Sekbanbaşı - ı  (Kırkçeşme), 1 36 
Simidci -ı (Aksaray), 43 
Soğukkuyu medresesi -ı (Ayasofya), 1 37 
Süleymaniyye -ı (Dolmabahçe, Beşiktaş), 50 
Şarkez -ı (Beyoğlu), 47 
Şeftali çeşmesi -ı (Sultanahmet), l O  
Şerbetci -ı (Odunkapısı), 1 22 
Taksim -ı (Beyoğlu), 1 74 
Tarabya -ı, 74 
Tekservi -ı (Beşiktaş), 49 
Türbe -ı (Tophane), 1 4 1  
Uzunyol -ı (Üsküdar), 5 
Veli Efendi -ı (Beşiktaş), 1 2 1  
Vişnezade -ı (Beşiktaş), 14, 32 
Yahya Paşa -ı (Beyazıt), 22 
Yalı -ı (Beşiktaş), 1 2 1  
Yalı -ı (Eyüp), 70, 82 
Yıldız -ı (Beşiktaş), 1 54 
Yol -ı (Sultanahmet), 44, 159  
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