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Bu eser, İstanbul Su Külliyatı Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve KanaZizasyon 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 sunanz. 

Yayın Hazırlama Kurulu 
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SUNU Ş 

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

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

Bu anlamda yürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalarmuzdan biri olan İstanbul Kül/iyatı 
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 külliyatı vücut bulacaktır. 

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

Bu düşüncelerle başta İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan projede yer alan hocalarımıza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yayımladığımız İstanbul Su Kül/iyatı'nın otuzbirinci cildini ilim alemine ve İstanbullulara 
sunmaktan kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müfit Gürtuna 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





TAKDİM 

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

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

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

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

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

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

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

Dursun Ali Çodur 
İSKİ Genel Müdürü 





GiRiŞ 

Elinizdeki kitap yayırnlamakta olduğumuz İstanbul Su Külliyatı'nın 3 ı .  cildini, İstanbul Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan Vakıf su defterleri neşriyatının ı 8 . cildini teşkil 
etmektedir. 

Bu cilde gelinceye kadar yayınladırnız su cilderi Ma-i Leziz ve Vakıf su defterleri olarak iki 
kısımdır: 

Ma-i Leziz Defterleri 

Daha önce yayımı tamamlanan l l  Ma-i Leziz Cildi 1786- ı 838 yılları arasını 
kapsamaktaydı. Su ile ilgili işlemler 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. 1 200- 1 2 ı  7/ M. ı 786- ı 802 yıllarını kapsayan 258 no'lu 
defterin ilk kısmını; 

2 (IV). Bu kadılığın H. ı206- ı256/ M. ı79 ı - ı 840 yıllarını kapsayan 258 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı208- ı 2 1 0/ M. 1 793- ı 796 yıllarını kapsayan 280 no'lu defteri n ilk kısmını; 

3 (VIII). Bu kadılığın H. ı 209- ı242/ M. ı794- ı 827 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı209- ı25 ı /  M. 1 795 - ı 835 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin tamarnını ve H. ı2 1 1 -
ı229/ M. ı 796- 1 8 14 yıllarını kapsayan 293 no'lu defterinin ilk kısmını; 

4 (IX). Bu kadılığın H. 1 2 12- 1247/ M .  ı 797- ı83ı  yıllarını kapsayan 293 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı214- 1 249/ M. 1 799- ı 833 yıllarını kapsayan 299 no'lu defterin tamarnını ve H. 12 16-
123 1/  M. ı 8oı- ı 8 1 6  yıllarını kapsayan 3 ı4 no'lu defterinin ilk kısmını; 

5 (X) . Bu kadılığın H. 1 209- 1 2 ı 6/ M .  ı795- 1 802 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin bir 
kısmıyla H. 1 2 1 6- 1252/ M. ı 80 ı - 1 837 yıllarını kapsayan 3 14 no'lu defterin son kısmını ve H. ı2 ı8-
1242/ M. 1 803- 1 826 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterinin ilk kısmını; 

6 (XV). Bu kadılığın H. ı2 ı9-ı224/ M. 1 804- 1 809 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterin son 
kısmıyla H. 122 1 - 1 225/ M. 1 806- 1 8 10 yıllarını kapsayan 33ı  no'lu defteriyle ve H. ı227- ı228/ M. 
ı 8 ı 2- 1 8 1 3  yıllarını kapsayan 35 1 no'lu defterinin ilk kısmını; 

7 (XVI). Bu kadılığın H. ı 228- 1 25 ı/ M. ı 8 1 3 - 1 836 yıllarını kapsayan 35 ı no'lu defterin son 
kısmıyla ve H. 1 232- 1 25 1/  M. ı 8 1  7 - ı836 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin ilk kısmını; 

8 (XVII). Bu kadılığın H. ı232-ı 246/ M. 1 8 ı 7- ı 830 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin 
son kısmıyla 1232- 1 252/ M.  1 8 1  7-ı 836 yıllarını kapsayan 375 no'lu defterin tamarnını ve ı238-
ı249/ M. ı 823- 1 838 yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin ilk kısmını; 

9 (XVIII). Bu kadılığın H. ı232- 1 252/ M. 1 8 ı7- ı 836 yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin 
son kısmıyla ve H .  1 24 ı - ı 245/ M.  ı 825- ı 829 yıllarını kapsayan 412 no'lu defterin ilk kısmını; 

1 0  (XIX). Bu kadılığın H. 1 232/ M. ı 8 1  7 ile H. ı 244/ M. ı 828 yıllarını kapsayan 367 no'lu 
defterin 86.sahifesiyle H. 1245- 1246/ M. ı 829- 1 830 yıllarını kapsayan 4 1 2  no'lu defteri, 
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ı ı (XX). Bu kadılığın H. ı 248/M. ı 833 ile H. ı 253/ M. ı 837 yıllarını kapsayan 439 no'lu 
defteri ihtiva etmektedir. 

Bu defterleri oluşturan hüccet kayıtlarının esası, özellikle nefs-i İstanbul veya Dersaadet 
denen Suriçi'ne Haslar bölgesinden suyollarıyla gelen içme suyunun dağıtımı, satış ve miras gibi 
yollarla 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: 

ı (I). Hatt-ı hümayGn (985- ı2ı8/ı577-ı 804). ı numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte 
olup 368 adet belgeden oluşmaktadır. 

2 (II). İlmühaber I ( 1084-ı 288/ ı673- ı 87 1 ). 2 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte 
olup 576 adet belgeden oluşmaktadır. 

3 (V). İlmühaber II ( ı l 12-ı287/ı700-ı 87 ı). 3 ve 4 numaralı defterin tamamıyla 5 numaralı 
defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 

4 (VI). İlmühaber III ( ı Oı5-13ı71 1606-ı90 ı ). 5 numaralı defterin son kısmıyla 6 numaralı 
defterin tamamını ve ı 8  numaralı defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 

5 (VII). İlmühaber IV ( 1272-1 344/ı 856-ı928). ı 8  numaralı defterin son kısmını ihtiva 
etmektedir. 

6 (XI). Kırkçeşme suları I ( 1 207-1 341 / ı792-ı 925). 1 3/ı  numaralı defterin tamamını ihtiva 
etmektedir. 

7 (XII). Kırkçeşme suları II ( ı 226-1337/ ı8 1 1-ı 92 ı ). ı4/ı numaralı defterin tamamını ihtiva 
etmektedir. 

8 (XXI). Halkalı suları I ( 1 290-1 31 1 1 1 873-ı 895). 24 numaralı defterin tamamını ihtiva 
etmektedir. 

9 (XXII). Halkalı suları II ( 1  ı 78-1 330/ı 765-ı9ı4) ı 5  numaralı defterin tamamını ihtiva 
etmektedir. 

ıo  (XXIII). Avrupa yakası suları I (997-ı246/ı 588-ı 830) Valide suyından Kopuz deresine 
gelen mülhak sular, cild-i evvel başlığını taşıyan 452 (yazılı 403) sahifelik 8 numaralı defterin 
258. sahifesinin ı 21 31 1 5  Haziran ı798-4 Haziran ı799 tarihini taşıyan 7. hükmüne kadar olan 
kısmını ihtiva etmektedir. 

l l  (XXIV). Avrupa yakası suları II (985 - ı257/ı577-ı 842) yukardaki 8 numaralı defterin 
ı 082 tıo Mayıs ı 67 ı -28 Nisan ı 672 tarihli 259. sahifesinin 1 .  hükmünden yine İSKİ Arşivinde 
bulunan ve Cild-i sani başlığını taşıyan 5 1 1  (yazılı 405) sahifelik 9 numaralı defterin 1 194 /8 Ocak-
27 Aralık ı 780 tarihini taşıyan ı 6. sahifesinin 1 .  hükmüne kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 

ı 2  (XXV). Avrupa yakası suları III (98 ı- ı246/ı574- ı 83ı)  Cild-i sani başlığını taşıyan 5 1 1  
(yazılı 405) sahifelik 9 numaralı defterin 1 082/1 0  Mayıs ı 67 ı-28 Nisan ı 672 tarihini taşıyan ı 6. 
sahifesinin 2. hükmünden sonuna kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 
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1 3  (XXVI). Su yolcu I ( 1 129-1 34 1 / 1 7 1 7- 1925) Ralı-ı abilik defteri adını taşıyan 192 (yazılı 
1 12) sahifelik 1 0  numaralı defterin tamarnını ve 1 56 (yazılı 86) sahifelik ll numaralı Su yolcular 
nezareti ve bazı aslıab-ı mesalihin kuyfidat defteri ' nin ilk 36 sahifesini ihtiva etmektedir. 

1 4  (XXVII). Keşif defteri I ( 1 25 8- 1 278/1 842-1862) aynı adı taşıyan 93 sahifelik 1 2/2 
numaralı defterin tamarnını ihtiva etmektedir. 

1 5  (XXVIII). Keşif defteri II ( 1263-1 289/1 847-1 872) Keşf-i sani adını taşıyan 5 1  sahifelik 
14/2 numaralı defterin tamarnını ve 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki aslıab-ı 
miyaha mahsus defter' in ilk 30 sahifesini ihtiva etmektedir. 

1 6  (XXIX). Keşif defteri III (1258-127811842-1862) 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu 
cihetlerindeki aslıab-ı miyaha mahsus defter'in son kısmını ihtiva etmektedir. 

1 7  (XXX). Boğaziçi-Taksim suları-l ( 1237-1338/ 182 1 - 1 922) aynı adı taşıyan 468 (yazılı 
388) sahifelik 1 6  numaralı defterin ilk 76 sahifesini ihtiva etmektedir. 

1 8  (XXXI). Elinizdeki Boğaziçi-Taksim suları-Il ( 1 179- 1344/1765-1928) aynı adı taşıyan 
1 6  numaralı defterin son kısmı ile 88 sahifelik Beyoğlu başlıklı 1 3/2 numaralı defteri ihtiva 
etmektedir. Bu cildi oluşturan ikinci defter Beyoğlu başlığını taşımakla birlikte içinde İstanbul 
suriçini ilgilendiren kayıtlar çoğunluktadır. 

Katmalar 

Katma kişilerin kendi buldukları veya topraklarından çıkan suyu ana suyoluna 
eklemeleridir. Bununla kişiler kendi evlerine de su bağlatma hakkına sahip oluyorlardı. 

Sular genellikle vakıf olduğu için bu vakıfların ve suyollarına kişiler tarafından Ayasofya, 
Kırkçeşme, Sultan Bayezid gibi suyollarına yapılan "katma"ların isimleri de kaydedilmiştir. Mesela 
Kırkçeşme sularının ana galerileri yapıldıktan sonra şehirdeki evine, vakfına veya hayratına su 
almak isteyenler, buldukları kaynaktan suyu bir künk boru ile getirerek anagaleri yanındaki bir 
maslağa bağlarlar. Bu kimselerin kattıkları suların debilerinin bir bölümü kendilerine verilir, diğeri 
de "hakk-ı mecdi" olarak ana tesiste kalır. Kırkçeşme tesislerine 570 katma yapılmıştır. 1 Belgelerde 
adı geçen katmalar şunlardır: 

Abdullah Efendi, 
Nakib Efendi, 

Alacahammamları, 
Vali de, 

Gümrük katibi, Lutfullalı Efendi, 

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

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

Şuhfidü'I-hal 

Hüccetler, bilindiği gibi, mahkemelerdeki durum tesbitlerini aksettirirler. Bu tesbitler için 
yapılan oturumlarda şuhı1dü' l-hal (duruma şahit olanlar) denen ve bugünkü yaklaşımla tanık-jüri 

ı Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyollan, 68. 
2 Su kaynak, yol ve tesislerinin korunması ve temiz tutulması için civar köyler vergi muafiyetleri karşılığında görevlendirilmişlerdi. 
Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), Eremya Çelebi, İstanbul tarihi, XVII.Asırda İstanbul, Tercüme ve tahşiye eden Hrand D. 
Andreasyan, Yeni notlarla yayıma hazırlayan Kevork Pamukciyan, İst., Eren Yay. s . l76. 
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karışımı olan uzmanlar da bulunur. Şuhı1dü' l  hiH'e diğer İslam devletlerinde de rastlanır. İçlerinde 
zaman zaman ileri gelen hukukçuların da yer aldığı bu tür şahitler, mahkemeye gelen ihtilafın 
şahitleri değil, yargılamanın müşahitleridir. Davaların niteliklerine göre bu müşahitler değişir. 
Bazan eski kadıların, hatta kazaskerlerin burada görev almaları, konunun ne kadar önemsendiğini 
gösterir.3 

Bu ciltleri oluşturan hüccetlerin altlarında da şuhı1du'l-hal'in isim ve ünvanıarı 
bulunmaktadır. Bunlar, SÖZ konusu olan su davaları olduğu için, su nazırı (nazır-ı ralı-ı ab), kethuda 
(kethuda-yı ralı-ı ab), katip (katib-i ralı-ı ab), halife ünvanı da taşıyan çavuşlar (çavı1ş-ı ralı-ı ab), 
ilgili sultan su vakıflarının bölükbaşıları (serbölük) ve yine ilgili diğer su vakıflarının suyolcuları 
olan ustalar ile haderne vs.ünvanı taşıyan su yolcularıdır. 

Su sahipleri 

Su sahipleri ( aslıab-ı · miyah veya erbab-ı miyah) belgelerde bol miktarda geçmektedir. 
Bunlar dört kısma ayrılır. B irincisi kendisi tarafından kazılan kuyu ve kaynaklardan elde edilen 
suyu yakınından geçen suyoluna bir mikdar su hakk-ı mecra olarak terk edip bulduğu suyu masurası 
başına o yolun tabi olduğu vakfa ilhaken kendi evine veya emlakine akıtır veya suyun tapusuna 
sahip olur. 

Mesela Yeniçeri ağası olan Mustafa Ağa, Bahçeköy'de bulup çıkarttığı sekiz masura suyu, 
Çiftehavz suyoluna katıp, bu suyun ikibuçuk masurasını hakk-ı mecra olarak terk edip, kalan 
beşbuçuk masura suyun maliki olarak ikibuçuk masurasını Süleyman Odabaşına vermiş, O' da bu 
suyu İstanbul' da Gül camii (Küçükmustafapaşa) mahallesindeki evine bağlatmıştı. 

İkincisi kendisi tarafından kazılan kaynaklardan elde ettiği suyu yakınından geçen suyoluna 
hakk-ı mecra olarak bir mikdar su terkiyle tarafından inşa etdirmiş olduğu çeşme veya sebil gibi 
hayratına akıtır. Fakat suyolunun tapusunu alınayıp hayrat olarak vakfeder. İcare-i müeccele 
vermeyip o suyolu vakfına mukataa verir. Bu kısımdan bazıları sularının fazlasını evlerine veya 
hamamına dahi akıtılmasını şart koşarlar. Bu tür su ancak belirtilen ev veya hamam ile beraber 
satılır. 

Üçüncüsü; kendisi tarafından kazılan kuyular ve kaynaklardan hasıl olan suyu yakınında 
bulunan mecraya hakk-ı mecrasını vererek hane, hamam ve sair emlakine akıtır. Fakat vakf etmeyip 
mülk olarak bir tapu ile tasarruf eder. 

Dördüncüsü; bend fazlası namıyla vaktiyle evkaf tarafından kaynak sularından veya fazla 
adıyla mütevellileri tarafından verilen sulardır ki sonraları bu uygulamanın su sıkıntısına neden 
olacağı anlaşıldığından bend fazlası ve diğer bir isimle su satılması yasaklanmıştı.4 

Su sahipleri sularnı satabildikleri ve kiralayabildikleri gibi miras olarak ta 
bırakabiliyorlardı . Bunu, icare-i müeccele, mülk-i müştera, kavramlarından ve defter-i kassam 
denen miras defterlerinden anlıyoruz. 

3 Şühüdu'l-udül, udülü'l-müslimtn de denen ve bölgenin ileri gelenleri ve konu ile ilgili uzmanları arasından seçilen ve genellikle beş
altı kişi civarında olan bu şahitler muhakemeye veya karara bir şekilde müdahale etmezler sadece kadıların adil karar vermelerinde 
varlıklarıyla etkili olan bir gözlemci gurubu oluştururlar. Bu yönleriyle onlar, hakimin kararını etkileyen hatta bazan belirleyen 
jüriden farklıdırlar. Bkz. Mehmet Akif Aydın, "Osmanlı'da hukuk", Osmanlı Devleti Tarihi, Ed. E.İhsanoğlu içersinde, İst. l 999, 
s.399-400. 
4 Nazım Bey, "İstanbul vilayeti Şehremaneti'ne evkafdan devr olunan sular", İstanbul su Külliyatı, XIII, Vakıf su Tahlilleri, 19 ve 20. 
Yüzyılda İstanbul suları, İstanbul, İSKİ Yay., 2000 içinde, s. 178. 
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Roma imparatorları, Hadriyanus ( 1 1 7- 1 3 8), Büyük Kostantİn (324-337), Valens (364-378), 
Theodosius I (379-395) ve Bizans imparatorları Jüstinyanus (527-565), Herakliyus (6 1 0-641 )  ile 
Andronikos Komnenos ( 1 1 83-1  1 85) İstanbul'un su meselesiyle aktif olarak ilgilenmişler ve 
suyolları ile bu yollardaki kemer gibi su tesislerinin ilk hanilerini oluşturmuşlardır. 

Padişahlar ve Sultanlar 

Belgelerin çoğu kez su tesisi kurma vesilesiyle bahsettikleri padişahlar; 

Sultan Abdülhamid Han I. (ı 77 4-ı 789), 
Sultan Abdülmecid Han ( 1839-ı86ı), 
Sultan Ahmed Han, Gazi III. (ı 703-ı 730), 
Sultan Bayezid Han II. , Veli, ( 148ı-ı5ı2), 
Sultan Mahmud Han I. ( 1730-ı754), 
Sultan Mahmud Han II. (ı808-ı839), 
Sultan Mehmed Han I., Fatih (Ebu'l-feth) (ı45ı-ı48ı), 
Sultan Mustafa Han III. (1757-ı 774), 
Sultan Süleyman Han I., Kanuni ( 1520-ı566), 

Çeşitli vesilelerle şu valide ve hanım sultanlar zikredilmektedir: 

Ayişe Sultan (Sineperver Valide Sultan, Öl. ı828, I. Abdülhamid'in dördüncü kadını, III. Mustafa'nın ve Esma 
Sultan'ın annesi), 
Esma Sultan ( ı 724-ı 787. III. Ahmed'in kızı ve Muhsinzade Mehmed Paşa' nın zevcesi ) ,  
Hadice Turhan Valide Sultan (Öl. ı683, Sultan İbrahim'in baş hasekisi, IV. Mehmed'in annesi), 
İsmihan Kaya Sultan, 
Mihrişah Valide Sultan (Öl. ı805, III. Mustafa'nın baş kadını, III. Selim'in annesi), 
Naile Sultan, 
Nazıme Sultan, 
Saliha Valide Sultan (Öl. ı 739, II. Mustafa'nın zevcesi, I. Malımüd' un annesi), 
Zekiyye Sultan 

Sadrazamlar 

Belgelerin yine özellikle su tesisi vesilesiyle bahsettikleri sadrazamlar ve hanedan 
mensupları şunlardır: 

Edhem Paşa, İbrahim ( 1877-ı878; II. Abdülharnid devri), 
Hayreddin Paşa, Tunuslu ( 1878-ı 879; II. Abdülharnid devri), 
Karnil Paşa ( 1885-ı909 arasında muhtelif defalar; II. Abdülharnid devri), 
Mehmed Emin Ali Paşa (ı852-ı87ı arasında muhtelif defalar; Abdülmecid ve Abdülaziz devirleri), 
Mehmed Paşa, Elmas, Şehid, İbrahim Hanzade (ı695-ı697, II. Mustafa devri) 
Mustafa Naili Paşa, Giritli ( 1853-ı 857 arasında muhtelif defalar; Abdülmecid devri) 
Mustafa Reşid Paşa (1846- 1858 arasında muhtelif defalar; Abdülmec1d devri), 
Sa'id Paşa, Mehmed (ı879-ı908 arasında muhtelif defalar; II. Abdülharnid devri), 
Yusuf Kfunil Paşa ( 1863; Meclis-i vala reisi, Abdülaziz devri), 

Şeyhülislamlar ve kazaskerler 

Belgeler, bir vesileyle, aşağıdaki şeyhülislam ve kazaskerlerden bahsetmektedir: 

Abdülhalim Molla Efendi, es-Seyyid (Kazasker), 
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Ahmed Efendi, Ebulhayr (Şeyhülislam), 
Ahmed Reşid Efendi, Sıdki Efendizade (Şeyhülislam), 
Cemaleddin Efendi (Şeyhülislam), 
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Mehmed Sa 'id Efendi, Mirzazade es-Seyyid (Şeyhülislam), 
Mehmed Tevfik Efendi, es-Seyyid (Kazasker), 

Yüksek devlet görevlileri 

Belgelerin özellikle su ile ilgili bir konu vesilesiyle bahsettikleri nazırlar şunlardır: 

Akif Paşa (Umur-ı dahiliyye nazırı), 
Edhem Paşa (Dahiliye nazırı), 
Halid Efendi (Maliye nazırı), 
Mehmed Emin An Paşa (Harici ye nazırı), 
Mustafa Mazlum Beğefendi (Galata gümrüği nazırı), 
Raşid Paşa (Hariciye nazırı), 
Reşid Paşa (Hariciye nazırı), 

N ezaret (nazırlık)lar: 

Bahriyye, 
Defter-i hakani, 
Galata gümrüği, 
Hariciyye, 
Maliyye, 
Telgraf ve posta, 
Umum mekatib-i askeriyye, 

Ali Paşa (Hariciye nazırı), 
Hakkı Paşa (Ticaret nazırı), 
Hasan Paşa (Bahriye nazırı), 
Mehmed Paşa (Evkaf-ı hümayun nazırı), 
Mustafa Zeki Paşa (Umum rnekatih-i askeriyye nazırı), 
Reşad Paşa (Maliye nazırı), 

Dahiliyye (Umur-ı dahiliyye), 
Evkaf, Evkaf-ı hümayun, 
Haremeyn evkafı, 
Hazine-i hassa, 
Su, 
Ticaret, 

Beylerbeyi, vali, mutasarrıflar ve sivil kaymakamlar: 

vali 
Arz-ı rum, 

vilayet 
Girid, 

Bosna, 

H u da vendigar, 

Enis Beğefendi (Menteşe mutasarrıfı) 
Hakkı Paşa (Erzurum valisi), 
İsma'il Paşa (Mısır hidivi), 
Mehmed Ali Paşa (Mısır valisi), 
Mustafa Paşa (Kürdistan valisi), 

Kürdistan, Mısır, Rumili-i şarkı, 

Yanya, 

Gavril Paşa (Şarki Rumeli valisi), 
Hasan Ramiz Paşa, el-Hacc (Kastamonu mutasarrıfı), 
İsma'il Paşa (Mısır valisi), 
Mehmed Vahid Paşa (İzmir kaymakamı), 
Şerif Osman Paşa (Bosna valisi), 

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

müşir 
Tophane-i amire, 
Zabtiyye, 

Ahmed Afif Paşa (Levazımat ikinci reisi, ferik), 
Ahmed Celal Paşa (İntihab-ı me'murin komisyonı reisi), 
Ahmed Feyzi Paşa (Daire-i sadaret mektubi kalemi halifelerinden), 
Ahmed Necib Paşa (Musika-i hümayun mirlivası, feriki), 
Ali Saib Paşa (Tophane-i amire müşiri), 
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Atıf Paşa (Mirliva, Hassa ordu-yı hümayunı levazım dairesi reisi), 
Celal Paşa, Ferik (Padişah yaveri), 
Cevdet Paşa (Meclis-i divan-ı ahkam-ı adliyye reisi), 
Halim Paşa, Mısırlı, 
Hasan Paşa, Cezayirli (Kapudan), 
Hüseyin Rıza Paşa (Muhacirin-i islamiyye komisyonu üyesi), 
Hüsrev Paşa (Serasker) , 
İbrahim Paşa, Y enişehirli, 
İzzet Paşa (Zabtiyye müşiri), 
Kostaki Mosoros Paşa (Londra sefiri), 
Mehmed Ali Paşa, Ferik (Dar-ı şura-yı askeri üyesi), 
Mehmed Fuad Paşa (Serasker), 
Mehmed Paşa (Serasker) , 
Mehmed Rüşdi Paşa (Hassa müşiri), 
Ragıb Paşa (Meclis-i bahriyye reisi), 
Raif Paşa (Rüsumat emini), 
Rıza Paşa (Asakir-i hassa müşiri), 
Rüstem Paşa, Tunuslı, 
Vasıf Paşa (Beşiktaş zabıtasına memur), 

Saray, idare ve maliye görevlileri 

Ağalar: 

Babü' s-sa 'ade, Daru' s-sa' ade, 
İstanbul, Kapu, 
Gazanfer Ağa-yı Atik (Babüssaade ağası), 

Defterler: 

H aftan, 
Kol, 

İhtisab, 

Emirgan cedid, Evkaf varidatı, Kasım Paşa, Kurıçeşme, 

Muhasebe kalemleri ve diğer kalemler: 

Evkaf-ı hümayun, 
Hazine-i hassa sergi, 
Sergi, 

Adliyye istatistik, 
Tarabya, 

Sactaret-i uzma mektubi, 
Uskumrı, 

Muhasebeci ve maliyeciler: 

Afif Beğefendi (Beğlik kesedarı), 
Ahmed Ağa, es-Seyyid (Ceyb-i hümayün hazinedarı), 
Ali Raif Beğefendi, Seyyid (Defterhane-i amire emini), 
Halid Efendi (Varidat muhasebecisi), 
Kadri Efendi (Sergi muhasebecisi), 

Tahdr-i emlak, 

Mustafa Reşid Beğefendi (Defter-i hakani nezareti muavini), 

Halifeler5, Başhalifeler: 

Amedi-i Divan-ı hümayun hulefası, 
Mustafa Beğefendi (Şura-yı devlet kalemi başhalifesi), 

cibayet 

5 Hacegan (Hocalar) denen kalem şeflerinin maiyetinde çalışan birinci sınıf memurlara, katipiere verilen ün van. 

XVII 
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Mustafa İzzet Efendi (Zinunet halifesi), 
Mehmed Es'ad Beğ, el-Hacc (Amedi-i Divan-ı hürriayun halifelerinden), 
Nuri Efendi (Ebniye-i hassa halifesi), 
Mehmed Subhi Beğefendi (Şura-yı devlet kalemi halifesi), 

Eminler: 

emin 
Defterhane-i amire, 
Rüsumat, 
Virgü, 
Zecriyye, 

All Fuad Beğefendi (Virgü emini), 
Ali Raif Beğefendi, Seyyid (Defterhane-i amire emini), 
Osman Beğ (Zecriyye emini), 
Raif Paşa (Rüsumat emini), 

Adiiye ve ilmiye görevlileri: 

Belgelerin özellikle su ile ilgili bir konu vesilesiyle bahsettikleri kadılar, din görevlisi ve 
tarikat mensupları şunlardır: 

Ahmed Cevdet Efendi (Galata kadısı), 
İbrahim İsmet Beğefendi (Galata kadısı), 
Mehmed Cemaleddin Efendi (Post-nişin), 
Mehmed Nuri Efendi, eş-Şeyh (Yahya Efendi türbedarı), 

Belgeler keşif, alım-satım (iştira, mübaya'a, bey ' u şira), ferağ ve intikal, hibe, ihbar, 
istihbar, icar ve isticar, istihkam, vekalet, kasame, mülkname gibi işlemlerin hüccetlerle yapılıp 
malıkernelerin kayıtlarına geçtiğini teyit etmektedir. Satış bedeli (semen) için semen-i ma'lum, 
semen-i makbuz, semen-i medffi' ve semen-i rnisl gibi hukuki terimler kullanılmaktadır. 

Mahkemelerden, siciller vesilesiyle bahsedilmektedir. Sözü edilen mahkemeler 
şunlardır: 

Kısmet-i askeriyye, 
Temyiz, 
Ticaret, 

Diğer görevliler 

Kamu görevlilerinin ünvanıarının başına bazan hassa müşiri, hassa su nazırı, hassa 
hasekileri , hassa kassabbaşısı, hassa mektübcısı, hassa serrni 'man gibi hassa kelimesi getirilir. 
Yine hassa çayırı ve hassa ocağı gibi ifadeler de devlet ihtiyaçlarına ayrılmış yerleri gösterir. 

Belgelerin su vesilesiyle bahsettikleri kamu görevlileri, yan-kamu görevlileri ve ileri 
gelenler şunlardır: 

Ahmed B aMeddin Beğefendi, Seyyid (Dergah-ı ali kapıcıbaşı), 
Ahmed Cemaleddin Beğefendi (Ticaret ve nafi 'a mektupçusu), 
Ali Beğefendi (Maliyye hazinesi mektupçusu), 
Andan (Banker), 
Behcet Beğefendi (Tebriz şehbenderi), 
Galib Beğefendi (Girid vilayeti müşaviri), 
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İbrahim Ağa (Kamer Hatlin mahallesi muhtarı), 
İsma'il Neş'et Beğefendi (Adliye nezareti evrak müdürü), 
İsmet Beğefendi (Esvapçıbaşı), 
İstefanaki Beğefendi (Şura-yı devlet üyesi), 
Kamaro Petro (Galata bankerlerinden), 
Mahmud Beğefendi (Mısır Hıdivliği kapı kethudası), 
Mahmud Ekrem Beğefendi (Şura-yı devlet üyesi), 
Mahmud Nedim Beğefendi (Amed1-i D1van-ı hümayun), 
Mehmed Asım Beğefendi (Şura-yı devlet mülkiye dairesi üyesi), 
Mehmed Em1n Asaf Beğefendi (Evkaf müfettişi), 
Mehmed Eınln Seyda Beğefendi (D1van kalemi yazıcılarından), 
Mehmed Halis Beğefendi (Bahriye nezareti mektupçusu), 
Mehmed Sa '!d Beğefendi (Hudavendigar vilayeti maarif müdürü), 
Mehmed Salih Efendi (Senedat müdürü), 
Milıran Beğ, Düzzade (Meskükat-ı şahane müdürü, Meclis-i ayan üyesi), 
Mustafa Rıza Efendi (Bahri ye müsteşarı), 
Nazif Beğefendi (Hey' et-i fenniyye reisi), 
Nuredd1n Beğefendi (Şura-yı devlet üyesi), 
Osman Beğefendi (İkinci mabeynci), 
Osman Beğefendi (Kilercibaşı), 
Osman Hamd1 Beğefendi (Müze-i hümayün müdürü), 
Pavlaki Beğefendi (Şura-yı devlet üyesi), 
Sıddik Beğefendi (Şura-yı devlet üyesi), 
Şerif Beğefendi (Dahili ye müsteşarı), 
Tevfik Beğefendi (Mektupçu), 

Müdürler: 

Adliyye nezareti evrak, 
Ernniyyet sanduğı, 
Hudavendigar vilayeti ma 'arif, 
Senedat, 
Tophane-i amire evrak, 

Su nezareti 

Bahriyye red1f yoklama, 
Harem-i şer1f-i nebevi, 
Meskükat-ı şahane, 
Silistre mal, 
Varidat muhasebesi, 

Ebniye, 
Havuzlar, 
Müze-i hümayün, 
Teşr1f-i hümayün, 
Vilayat-ı mümtaze kalemi, 

XIX 

Su teşkilatının en yüksek makarnı su nezaretidir. Bu nezaret 1 835 yılında II.Mahmut 
tarafından kurulmuş ve 1 869 tarihinde de Şehremaneti'ne devredilrniştir.6 Bu tarihe kadar sular ait 

6 1826 tarihine gelinceye kadar su vakıflarının evkil.fının işleri mütevelliler, cabiler, özel nazırlar tarafından görülürdü. Bu tarihte, 
Evkaf Nezareti'nin 1826'da kurulmasından on yıl sonra Su nezareti, Evkaf Nezareti'ne bağlanmıştı. Suyun idaresi 1855'ta kurulan 
Şehremaneti'ne, tamirat ve sairesi de Evkaf Nezareti'ne ait idi. Su vakıfları 1 876 Belediye Kanunu'yla Belediye'ye verilmiş ve 1880 
tarihinde yapılan düzenlerney le bir su nazırı, bir başkatip, iki ikinci ka tip (refik), suyolcu ustalarından her iki senede bir seçilen dört 
aded keşif memuru, altı korucu, iki çavuş ve iki bend muhafızı ve bir odacı ile her suyolunun bir bölükbaşısı: suyolcu veya kalfa ve 
çıraklarından oluşmuştu. Bkz. Nazım Bey, s. 177. 
Bu nezaretin vazifesi Dersaadet (İstanbul suriçi) ve Billid-ı seliise'ye (Eyüp ve Haslar, Galata ve Üsküdar) cari bütün suların taksimatı 
ve bendlerle su mecralarının muhafazası ve yangın vukfıunda yeterli su bulundurulması ve suyailarının tamiri, temizliği ve 
suyolcularının kontrolü, su ihtiyacının tesbiti ve suyla ilgili gerek Belediye, gerek Evkaf ve gerek diğer kurumlardan havale olunan 
evrakın işleme konulması, ferağ ve intikal gibi işlemlerden elde edilen gelirlerin kaydı ve hesapların düzenlenmesiyle Şehremaneti 
veznesine teslimi ve olayların incelenmesi ve kaydı ve tamirat ve inşaat harcamalarının masura itibariyle mütevelli ve sahiplerine 
dağıtılması gibi hususlardan ibaretti. Bkz. Osman Nuri Ergin, "Vesait-i itfaiyyeden İstanbul suları", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf 
Su Talılilleri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 1 29. 
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olan vakfın mütevellisi tarafından yönetilmekte idi.7 Vakıf suların yönetimi, II. Meşrutiyetin 
ilanından sonra ( 1 908) tekrar Evkaf-ı hümayfin nezaretine bağlanrnıştı.8 

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

Bunlardan belgelerde adı geçen nezaretlerin başında olan nazırlar sadr-ı a 'zam, Şeyhülislam 
ve Daru' s-'sa'ade ile Babü' s-sa'ade ağaları ile çeşitli kadılardır.9 Bunlardan başka dönemimizde 
Evkaf-ı hümayiin nezaretinin kurulmuş ve çalışmakta olduğu belgelere yansımıştır. Yine bu 
belgelerde İstanbul evkaf müdiriyyeti'nin faaliyetleri ve işlemleri belirtilmektedir. 

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

Abdülkerını Efendi, Benlİzade Ahmed Raşid Efendi, Cezayirli Hasan Paşa, 
Çorlılı All Paşa, Dayızacte Mustafa Efendi, Defterdar-ı şıkk-ı evvel İbrahim Efendi, 
Esma Sultan, Gazanfer Ağa, Güzelce Mahmud Paşa, 
Hacı Osman Ağa, Hadice Sultan, Hafız Mustafa Efendi, 
Haremeyn, İbrahim Hanoğlı, İsmihan Kaya Sultan, 
Kassabbaşı Mehmed Ağa, Kızanlıklı Fatıma Hanım, Köprili Mehmed Paşa, 
Laleli, Mahmud Paşa, Merzifon1 Kara Mustafa Paşa, 
Mihrişah Vali de Sultan, Mirzazade es-Seyyid Mehmed Sa 'id Efendi, 
ümer Efendi, Reisülküttab el-Hacc Mustafa Efendi, Saliha Valide Sultan, 
Sultan Abdülhamid Han-ı Evvel, Sultan Abdülmedd, 
Sultan Ahmed Han-ı Salis, Sultan Bayezid-i Veli, Sultan Mahmud Han-ı Evvel, 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı, Sultan Mehmed, Sultan Süleyman, 
Süleyman Efendi, Şehid Mehmed Paşa, Ümrnügülsüm Hanım, 
Verdinaz Kadın, Yusuf Ağa, 

Su nazırı 

Bu dönemde de su işleriyle ilgili olarak devlet tarafından yönetici olarak Hassa su nazırı 
veya Suyolcular nazırı görevlendirilmişti. Bu cilti kapsayan 1 588-1 925 yılları arasında Su nazırı 
olarak görev yapan zatlar şunlardır: 

Ahmed Galib Ağa, el-Hacc (Su nazırı), 
Hüsam Efendi, Hacı (Ebniye müdürü), 
Musa Ağa (Su nazırı), 
Ya 'küb Paşa (Su nazırı), 

Suyolcular kethudaları 

Galib Ağa, el-Hacc (Su nazırı), 
Hüseyin Hüsam Efendi, el-Hacc (Su nazırı), 
Ya'küb Hulusı Paşa, Seyyid (Su nazırı), 

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

Dönem içinde görev yapan suyolcular kethudaları şunlardır: 

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

7 Nazım Bey, s. 178. 
8 Nazif Öztürk "Osmanlı su vakıfları", Osmanlı su medeniyeti, Uluslararası sempozyum, 5-8 Mayıs, 2000, Bildiriler kitabı, s. 102. 
9 Çeşitli devlet kurumlarının başında olanlar ve bazı yöneticiler de nazır ünvanına sahiptirler: Baruthane-i amire, Darbhane-i amire, 
Humbarahane-i amire, Tophane-i amire, Cebehane-i amire, Haremeyn evkafı, su, Hububat, Zahlre, Filibe ve Midilli nazıriarı gibi . 

• 
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Suyolcu çavuşları, katipleri 

Yine üst görevlilerden olan suyolcu çavuşlarına bazan halife10 (kalfa) dendiğini de 
öğreniyoruz. Ayrıca su hazinesi, çeşme, maslak gibi su tesislerinden sorumlu halifeler vardır. 

Suyolcular katipleri; su nazırı, suyolcular kethudası, suyolcular çavuşları gibi Su nezaretinin 
merkezi unsurlarındandır. 

Belgelerde suyolcular katipleri gibi Yeniçeri ocağı komutanlarından olan serdarlar 
katiplerinden; Darbhane, Fodula, Hassa mi 'mar, Serracin-i hassa, vakıf katiplerinden, yine vakıf 
müşahede katiplerinden, Şehremini ile Tophane-i amire katiplerinden bahsedilmektedir. 

Dönem içinde görev yapan suyolcular katipleri ve diğer katipler şunlardır: 

Emin Efendi (Su katibi), Abdulhallm Efendi (Defterhane katibi), 
Mehmed Efendi (İcmal katibi), 
RaUf Beğefendi (Harici ye katibi), 

Naili Beğefendi (Meclis-i vala-yı ahkam-ı adliyye birinci katibi), 
Saib Beğefendi (Dahiliye katibi), 

Tevfik Beğefendi (Şura-yı devlet başkatibi), Yahya Sezai Beğefendi (Mabeyn-i hümayun katibi), 

Vakıflar suların düzenli akışı için su nazırına bağlı olarak çalışan su yolcular (rfih-ı abi) tayin 
ve bunların hizmetlerine karşılık maaş tahsis etmişlerdir. Sultan vakıflarında görevli suyolcularına 
bölükbaşı (serbölük), diğer vakıfların suyolcularına usta denir.11 

Toplumsal görevlerin bir hizmet olarak telakki edilmesi bir gelenektir. Başçukadarlık, 
kahvecibaşılık, Kapı çukadarlığı, mabeyncilik hıdroetleri gibi. Yine suyolculuk ta bir "hıdmet" 
olarak telakki edildiği ve "hıdmet"lere ayrıldığı gibi buralarda görevli suyolcular genel olarak 
"hademe" (hizmetli) ünvanıyla da anılırlar. Bu ciltlerde dikkatleri çeken suyolculuk hizmetleri 
şunlardır: 

Ahllrkapu, 
Azebler, 
Beşiktaş, 
Fatih, 
Kasım Paşa, 
Mahmud Paşa, 
Sultan Ahmed, 
Turunçlu, 
Zal Mahmud Paşa, 

Aksaray, 
Bab-ı all, 
Cerrah Paşa, 
Gedik Paşa, 
Koca Mustafa Paşa, 
Mirgun, 
Sultan Osman, 
Yedikulle, 
Zendrlikuyu, 

Amahudköy, 
Bayezid, 
Çukurçeşme, 
Hekimağlı All Paşa, 
Kurıçeşme, 
Nişancı, 
Sultan Süleyman, 
Yenicami', 

Aşağıana, 
Beğlik, 
Ekşi kara, 
İshak Paşa, 
Küçükpazar, 
Ortaköy, 
Tahtakal 'a, 
Yeniköy, 

Ayvansaray, 
Beğoğlıları, 
Eyyub, 
İstanbul ağası, 
Laleli, 
Rumilihisan, 
Topkapu, 
Yukarıana, 

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

Ahmed Usta (Bab-ı all suyolcusu ve Su meclisi üyesi), 
Bekir Halife (Suyolcı çavuşu), 
Ömer Ağa (Laleli bölükbaşısı), 
Besim Usta (Suyolcı), 

10 Hacegan (Hocalar) denen kalem şeflerinin maiyetinde çalışan birinci sınıf memurlara, katipiere verilen ün van. 
11 Osman Nuri Ergin, s. l 28. 
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Su yolları 

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

Halkalı suları (1453-1755) 

Toplama havzası, surdışının batı ve kuzeybatısında bulunan Halkalı ve Cebeci köyleri 
arasındaki Avasköyü, Çıfıtburgaz, Davutpaşa ve Çicoz çiftliği (Taşlıtarla) bölgesidir. Bu suyolları 
1453 ile 1 755 yılları arasında padişahlar ve devlet adamları tarafından yaptırılmıştır. Bunlar 
başlangıçta 1 7  bağımsız isale hattından ibaret iken Mahmut Paşa ve Laleli (III.Mustafa) isalelerinin 
birleşmesiyle sonradan 1 6  hatta inmişti. Halkalı suları kaynaklardan çıkan ve bu kaynakları da 
temiz olan sulardır ve şehre künkler veya borulada kapalı bir şekilde ve temiz olarak getirilirler. 

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

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

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

Kırkçeşme suları (1554-1563) 

Kırkçeşme suyolları Osmanlı döneminde yapılan en önemli su tesisidir. Bu tesis ilkin Fatih 
Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştı. Fetihten sonra 50 000 civarındaki şehir nüfusunun 
samıçiardan sağlamaya çalıştığı su ihtiyaçlarını tamamen gidermek için Roma imparatoru 
I.Theodosius (379-395) tarafından yaptınldığı kabul edilen ve Belgrat ormanlarındaki suları 
İstanbul suriçine akıtan tesislerin onarılınası ve yeni su yollarının ·yapılması ernredildi. Bu şekilde 
Cebeciköy'den Bozdoğan kemerine kadarki 25 km. uzunluğundaki isale hattı yeniden 
yapılırmışçasına tamir edildi ve bu hat üzerindeki 2 1  adet kemer yeniden yaptırıldı . Ayrıca 
srttiçi'ndeki bölüm de tamir edilerek Bozdoğan kemeri [Roma imparatoru Valens (364-378) 
tarafından yaptınldığı için Valens kemeri diye de adlandırılır] altındaki Gazanfer Ağa 
medresesinden Haliç'e doğru yaptırılan çeşmelere (Kırkçeşme) su akıtıldı . 

ıı Bkz. Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyolları, s. 121 - 179, ayrı yazar "XVL yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su 
tesisleri", Osmanlı İmparatorluğu'nun Doruğu, 16. yüzyıl Teknolojisi, İstanbul, İSKİ Yay. ,  1 999 içinde, s. 25. 
ı3 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyolları, s . 100. 
ı4 Çeçen, aynı eser, s. 180- 1 84; Aynı yazar, Halkalı suları, İst. 199 1  ve IL Bayezid suyolu haritaları, İstl997. 
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Sonraki Kırkçeşme suları Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan' a yaptırılrmştır. 
Belgrat ormanlarından kaynaklanan bu şebeke Kağıthane deresinden başlayarak ve bununla Alibey 
derelerinin üzerindeki bender ile beslenmekteydi. 

Mimar Sinan eski Roma su tesisi kalıntılarını izleyerek Kırkçeşme suyolları tesisini 1 554-
1 563 arasında yeniden yaptı ve genişletti. Tesisin Cebeciköy ile İstanbul arasındaki kısrm daha önce 
Fatih tarafından yaptırılrmştı. Sinan tarafından yapılan bölüm başlangıçta Kağıthane suyu diye 
anıldı . 

Kırkçeşme sulan için 22, Halkalı, Beyoğlu ve Boğaziçi, Üsküdar'a cari kaynak ve 
Beyoğlu'na cari Taksim denilen bend suyu da dahil olmak üzre 36 hizmet oluşturulmuştur. Her bir 
hizmetin bir suyolcusu olup bazılarının hizmetleri çok olduğundan yanlarında bir veya iki suyolcu 
kalfası vardır. Kırkçeşme suyu Eyüp, Y enikubbe'den arazinin oluşumuna göre dolaşarak 
Eğrikapı'da Savaklar kubbesine kadar gelir. Buradan Saraçhanebaşına çıkarken Bozdoğan 
civarındaki Kırkçeşme'de Destgahcılar (Tezgahçılar) taksim mahalline ve oradan da Ayasofya 
meydanındaki son taksim mahalline gelir. Yenikubbe'den Eyüp ve civarı hayratına aid su 
ayrıldıktan sonra Eğrikapı taksim mahalline yakın bir malıaldeki maslakdan Zal Mahmud Paşa ve 
Ayvansaray cihetlerine tefrik ve isale olunur. Eğrikapı taksiminden ayrılan Yedikule suyu 
Edirnekapı'yı delme mecra ile geçerek sulukule, Y enibahçe, Şehremini, Taşkasap, Haseki 
hastahanesi ile Cerrahpaşa hastahanesi alt taraflarından Sulumanastır'a kadar salma mecra ile gidip 
oradan künk ile Yedikule'ye kadar cari ve güzergahlarındaki hayrata su isale eder. Fatih'in 
yaptırdığı Kırkçeşme 1 943 yılında Atatürk bulvarının açılışı sırasında ortadan kaldırıldı. 15 

Kırkçeşme sularını besleyen bentler; Kağıthane deresinin kolları olan Ayvad deresi 
üzerindeki Ayvad bendi, Paşa deresi üzerindeki Karanlıkbend (Kömürcü, 1 620), Büyükbend ve 
Kirazlıbenddir. Bu bendler Bahçeköy civarındadır. 

Kırkçeşme suları Kağıthane deresini Uzunkemer (Sultan Süleyman kemeri) ve Kovukkemer 
(Eğrikemer) ile aşar. İki kemer arasında Kemerburgaz bulunmaktadır. Her iki kol Il. Osman'ın 
yaptırdığı Başhavuzda birleştikten sonra Maviova kemeri ile de Alibey deresini aşar. 

Kırkçeşme tesisleri üzerinde, ilk dördünün Sinan tarafından yapıldığı kesin olan, iki veya üç 
katlı abidevi beş kemer vardır: Yukarda belirtilen Mağlova veya Maviova kemeri (Muallak kemer), 
Uzunkemer, Güzelcekemer (Gözlücekemer), Kovukkemer (Bir bölümünün Roma döneminden 
kalma ihtimali büyüktür) ve Paşa kemeri . Bunların dışında olup tek katlı olmakla birlikte önemli 
kemerler vardır: Ayvad kemeri, Kurt kemeri, Karakemer, Balıklıkemer ve Valide kemeri . 16 

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

15 Bkz. Galib Ata, "İstanbul evkfif suları", İstanbul su Külliyatı, XIII, Vakıf su Tahlilleri, 19 ve 20. yüzyılda İstanbul suları içinde, s. 
1 5 1 ;  Çeçen, s. 24-25. Ayrıca bkz. Nazım, s. 170, 1 9 1  
16 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyolları, s. 70-86 ve "XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su tesisleri", s. 40-
41 .  
17 Kırkçeşme suyailarının Doğu kolu üzerinde, en önemlileri Paşa kemeri ve Kovukkemer olmak üzere, 6 kemer vardır. Tesis 
tamamlandıktan sonra yine Doğu kolu üzerinde Topuz bendi (Karanlıkbent), Büyükbent ve Kirazlıbent yaptırılmıştır. Kuzey kolu 
üzerinde de Uzunkemer başta olmak üzere üç kemer vardır. Bu kol üzerinde de Ayvad bendi yaptınlarak şehre verilen su 
arttırılrnıştır. İki kol da Başhavuz denen dairesel bir havuzda birleşir. Başhavuz'dan çıkan ana lağım (galeri) Alibey deresini Mağlova 
kemerinin üzerinde geçer. Sonra da Güzelcekemer üzerinden ve Fatih zamanında yapılan 21 küçük kemeri geçerek Eğrikapı 
maksemine ulaşır. Burada debiler ölçüldükten sonra iki ayrı yöne giden lağım (galeri) ile şehre girer ve künklerle camilere ve 
çeşmelere dağılır. Bkz. Galib Ata, s. 1 5 1 ;  Çeçen, s. 33-36; 
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Kırkçeşme şebekesinin bend ve kemerlerınden başka birçok su ızgaraları ve havuzları 
vardır. Bunların başlıcaları Paşa deresi, Ayvad deresi, Bakrac deresi ve Ortadere üzerindeki 
Başhavuz, Çiftehavuz ve Balıklıhavuzdur. 

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

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

Taksim (Bahçeköy) suları (1730-1839) 

Kasımpaşa, Galata, Beyoğlu, Fındıklı, Beşiktaş ve Ortaköy'de yerleşirnin artması sonucu bu 
bölgelerin su ihtiyacının giderilmesi amacıyla III. Ahmed dönerninden itibaren Bahçeköy'den su 
getirilmesi teşebbüslerine girişildi. XVIII. yüzyılın ortalarında I. Mahmud'un emriyle kemerler yeni 
bendierin ilavesiyle tamir edildiler. Ayın dönemde, 173 1 de Taksim suyu tesisleri tamamlanarak 
devreye girdi. . Yine bu dönemde Beyoğlu-Galata taraflarına, Fındıklı'ya kadar, Bahçeköy ve 
Balahan köyleri civarındaki derelerden su getirildi. Çeşitli ilavelerle tesis 1 839 yılında son şeklini 
aldı. 19 

Bu şebeke içinde Bahçeköyü kemeri, Topuzlu bend (I. Mahmut tarafından 1750 yılında 
Kağıthane deresinin Acıelma koluna katılan Eskibağlar dereciği üzerinde kurulmuştur), Valide 
bendi (III. Selim' in annesi Mihrişah Sultan tarafından 1796 yılnda yine Kağıthane deresinin 
Acıelma koluna katılan Arahacı mandırası deresinin doğu kolu üzerinde kurulmuştur), Sultan 
Mahmud kemer-bendi (Bend-i cedid, II.Mahmud tarafından 1 839 yılında Arahacı mandırası 
deresinin batı kolu üzerinde yaptırılmıştır) gibi eserler bulunmaktadır. 1 832 yılında bentlerin 
temizlendiğini biliyoruz. 

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

Taksim suyu da, tıpkı büyük ölçüde Kağıthane deresinden beslenen Kırkçeşme suları gibi 
yüzey sularıdır ve kirlenme tehlikesi taşıdıklarından içme suyu olarak kullamlmaları mahzurlu 
olabilir. Bu yüzden II. Abdülhamit şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla Hamidiye tesislerini 
gerçekleştirdi ( 1 898- 1 902)?1 

İstanbul ' un suriçi, Eyüp ve Galata kazalanın besleyen su tesisleri bunlardır. 

Üsküdar suları 

Üsküdar suları hemen hemen tamamen Osmanlıların eseridir. Üsküdar' ın su ihtiyacı 
eskiden kalan birkaç ayazmanın dışında 6 tanesi hanım Sultanların olmak üzere Çamlıca tepelerinin 

18 Bu konuda bkz.Çeçen, Mimar Sinan ve Kırkçeşme tesisleri, İst. l 988. 
19 Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi suyollan, s.25 1 -253. 
20 Bu konuda bkz. Naci Yüngül, Taksim suyu tesisleri, İst. 1 957. 
21 Çeçen, aynı eser, s.3 1 5-3 16. 
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eteklerinden elde edilen kaynakların toplanmasıyla elde edilen 3 - 15  km. uzunluğunda en az 1 8  
suyalundan ibarettir. Bunlar arasında Mihrimalı Sultan (iki tane), Solak Sinan, Atik Valide 
(Nfirbanu Valide Sultan), Mahpeyker (Kösem) Valide Sultan (Çinili), Emetullah Valide Sultan 
(Cedit Valide), Mihrişah Sultan (İhsaniye), Aziz Mahmud Hüdlli, Arslan Ağa, Selami Ali Efendi, 
Kapıağası Yakub Ağa, Hacı Halil Efendi (Çınar), Tophanelioğlu, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, 
III. Mustafa (Ayazma), Selimiye (III .Selim), Altunİzade ve Paşalimanı (Cevri Kalfa) suyolları 
belirtilebilir. 22 

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

Hamidiye suları (1902) 

Bunlardan başka Abdülhamid II. tarafından şehrin menba suyu ihtiyacını karşılamak üzere 
Kemerburgaz ile Cendere arasındaki vadide Karakemer civarında altmış kadar kaynağın suların 
toplanmasıyla Hamidiye (Kağıthane) şebekesi oluşturuldu ( 1902).24 

Bu sistem içinde şehirde bazan aynı sokakta birkaç tane olmak üzere yüzlerce çeşme ( 1 553) , 
sebil ve hamam yapılmıştır. Önemli bir kısmı abide vasfında olan bu eserler de gerek ilgisizlik, 
gerek "imar" ve gerekse "müteahhitlik" faaliyetleri ile ya yokedilmiş veya işlevsiz 
bırakılmışlardır. 25 

Vakıf esasına dayanan tarihi su şebekeleri yerlerini XIX. yüzyılın sonlarından itibaren suyun 
şehre Terkos gibi civar göllerden barajlar yoluyla nakli şeklinde oluşturulan resmi şebekelere 
bırakmıştır. Terkos su şebekesi ( 1 883), Elmalı I barajı ( 1 893), Elmalı II baraj ı  ( 1 950), Alibeyköy 
barajı  ( 1 972), Örnerli baraj ı  ( 1972), Darlık barajı ( 1982), Büyük Çekmece ( 1982), Yeşilvadi 
çevirme tesisi ( 1 992) , Istranca dereleri ( 1 995-2000), Şile Keson kuyuları ( 1996), Sazlıdere barajı 
( 1998) İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaktadır. Maamafih bugün bile bentler ve yer altı sulan, 
ihtiyacın % 1 ' den biraz fazlasını, Avrupa yakasında karşılamaya devam etmektedir. 26 

Sular ve suyolları 

Ma-i leziz defterlerindeki hüccetlerde ve vakıf sularını konu alan bu ciltte İstanbulu 
besleyen sular ve suyolları şu şekilde kaydedilmiştir: 

Başlı, Bendler, Deli Osman, 
Galatasarayı, Gazanfer Ağa, Gümrük emini İshak Ağa (Beykoz), 
Güzelce İbrahim Paşa çeşmesi, Rünkar (Sarıyer), İstanbul bendieri ana, 
Kanlıkavak (Rumelihisarı), Kassabbaşı, Kocataş (Sarıyer), 
Mihrişah Valide Sultan, MOrncılar kethudası Hacı Ahmed Efendi (Ortaköy), 
Sultan Mahmud Han-ı Sanı, Taksim, Yirlü, 

22 Çeçen, aynı eser, s. 1 97-237. 
23 Bu konuda bkz. Çeçen, Üsküdar suları, İst. 199 1 .  
24 B u  konuda bkz. Çeçen, Taksim ve Hamidiye suları, İst. 1992. 
25 Bu konudaa ayrıntılı bilgi için bkz. Semavi Eyice, "İstanbul (Tarihi eserler, Galata)", İslam Ansiklopedisi, V/2 ve Çeçen, 
İstanbul' da Osmanlı devrindeki su tesisleri, İst. I 984. 
26 Veysel Eroğlu, "Tarih boyunca İstanbul'a  su veren kaynaklar", Osmanlı su medeniyeti, Uluslararası sempozyum, 5-8 Mayıs 2000, 
Bildiriler kitabı, s.38 



XXVI V AKIF SU DEFfERLERİ 1 BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Ana su yollarından ayrılan kollardan zikredilenler şunlardır: 

Ayvad dipağızı(?), 
Gazanfer Ağa, 
Tophane, 

Azeb kapusı, 
Karaköy, 
Vali de, 

Beğoğlı, 
Kasım Paşa, 
Valide Sultan, 

Cebeci, 
Küçükköy, 

Bu listede yer alan su yolları arasında Halkalı ile Kanuni Sultan Süleyman adına Mi 'mar 
Sinan tarafından yapılan Kırkçeşme suyolları dışındakiler ana su yolu değildir. Bunlar ya ana su 
yoluna iltihak eden daha küçük suyollarıdırlar ve yaptıran hayır sahibinin adıyla anılırlar veya 
ulaştıkları çeşme ve cami yada geçtikleri kemer adıyla anılırlar. Bunlardan Başhavz Kırkçeşme ana 
suyolu şebekesine; Ebu' l-feth (Fatih) Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Saray-ı ced1d, Sultan Ahmed, 
Sultan Bayez1d27, Sultan Sellm, Süleymaniyye28 ve Turunçluk suyolları29 veya isale hatları 16  
bağımsız suyalundan oluşan Halkalı ana su  yolu şebekesine dahildir. 30 

Dereler 

Bu suyollarını besleyen dereler ve bulundukları vadiler ile mahaller ve pınarlar şu şekilde 
kaydedilmiştir: 

Arabacıoğlı mandırası (Bahçeköy), 
Değirman, Değirmen (Koğukkemer, Bağçe Belgrat- Bahçeköy, Sarıyer), 
Kılıç pınarı (Sarıyer), 

Belgelerde su toplama havzalarında bulunan köyler büyük yer tutmaktadır: 

Arnavud, Bağçe, 
İstinye, Kurıçeşme, 
Sarıyar (İstinye), 

Bebek, Boyacı, 
Küçük, Küçükköy, 

Cebeci, 
Mirgun, 

Cebehaneci, 
Petnahor, 

Suların toplama bölgelerinde yer alan tarlalar, çayırlar ve bulundukları mahaller ise 
şunlardır: 

Özellikle Haslar dediğimiz İstanbul'un Trakya kısmındaki su havzalarında bulunan tarlalar, 
çiftlikler ve diğer yerleri de belirtmek gerekmektedir. 

Acem tarlası, 
Cendere boğazı, 

Ayvad, 
Çiftefıstuk (Sarıyer), 

Büyükdere, 
çilek tarlası (Bebek), 

27 Sultan Bayezit ( 148 ı - ı5 ı2) tarafından yaptırılmıştır. İsale hattı Cebeciköy'ün ı700 m. Güneyinden başlar ve üç koldan oluşur. 
Güneye doğru devam eden anakola yol üzerindeki menbalar da katılır. Çiçoz kubbesinden (Taşlıtarla) önce tünele girer. Sonra 
Edirnekapı'nın 200 m. güneyinde surların hendeğini bir köprü ile geçerek Mihrimalı camiinin güneyinden şehre girer. Fatih camiinin 
avlusundan sonra Bozdoğan kemerinin üzerinden geçerek Beyazıt meydanındaki kubbeye ulaşır. Bu isale hattının surlara kadarki 
uzunluğu ı ı km. yi aşar. Son devirlerde Beylik (I. Mahmut) suyu ile birleştirilmiştiL XX. Yüzyılın başında tamamen harap olmadan 
önce şehirde 63 yere su verirdi ve debisi 40 masura (260 metreküp/gün) idi. Bkz. Çeçen, s. 25-27. 
28 ı550- 1557 yılları arasında yapılan Süleymaniye külliyesine ve Şehzade camiine gerekli suyu sağlamak için Kanuni Sultan 
Süleyman'ın vakfı olarak yaptırılmıştır. Bu tesisten yine Kanuni'nin vakfı olan 24 çeşmeyle birlikte çeşitli bina ve çeşmelere de su 
verilir. Haslar bölgesinden gelen Aypah kolu Mahmudiye'nin güneyindeki bir kaynakdan başlayarak kuzeyde Bendenice (Uzunova) 
deresini Ma'zul kemerinin üzerinden geçer. Doğuya yönelen isale hattı Atışalanı'da kalan eski Müderris köyündeki (Metris çiftliği) 
kemerden ve daha sonra irili ufaklı birçok kemerden geçer. Kuzeyden gelen diğer kol olan Çınarlı kolu aynı adı taşıyan bugün 
Habipler denen yerdeki kaynakdan çıkarak Cebeciköy'ün 750 m. güneybatısından itibaren birçok kemer ve Taşlağırndan (Sultan 
Süleyman Taş lağmı olarak ta geçer) ve 1790 yılında yapılan Ali Paşa kemerinden geçerek Aypah kolu ile Çiçoz çiftliğinde 
(Taşlıtarla) birieşlikten sonra Edirnekapı'nın 200 m. kadar güneyinden Suriçine girer. Fatih camiinin avlusunu ve Bozdoğan 
kemerini geçerek Süleymaniye külliyesine ulaşır. Süleymaniyye suyolunun toplam uzunluğu 52 km. dir. Bkz. Çeçen, s. 27-32. 
29 Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
30 Osman Nuri Ergin, s. 135- 1 37 ;  Galib Ata, s. ı54- 1 55; Çeçen, s. 26. 
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Kirazlı (Bahçeköy), 
Mezarlık burunı (Sarıyer), 

Kocataş (Büyükdere), Levend çiftliği (Küçük Levend) (Zincirlikuyu, Galata), 3 1  

Su tesisleri 

Bendler, havuzlar, kemerler, ıskaralar, seddler, maksernler, kubbeler, Eğrikapı savağı gibi, 
savaklar, bacalar, Beyoğlu yani Taksim hazinesi gibi su hazineleri önemli su tesislerindendiL 

Su tesislerinin korunmasında etraftarının ağaçlı olmalarının büyük önemi vardır. Bugün de 
Bendler'de bunu görüyoruz. Bu ciltlerde, korucuların bendiere zarar verebileceği gerekçesiyle koru 
ve ormanlardan yaş ağaç kestirmemelerinin görev alanlarında olduğu belirtilmektedir. 

Yine belgelerde geçen Güzelce koru, Beğlik, Çiftehavz (Kemerler, Orta Belgrad) ve Davfid 
Paşa (Ayvad, Bahçeköy) koruları aynı işlevi görmüş olmalıdır. 

Ben tl er 

Kırkçeşme tesisleri ı 563 yılında tamamlandığında bugünkü bentler yoktu. Yalnız bir bent 
veya bağlama vardı . Suların bol olduğu zamanlarda suyu depo ederek yaz aylarında kullanabilmek 
için sonradan kolların başına 4 bent yapılmıştır. Bunlar Karanlıkbent (Topuz bendi, Kömürci 
bendi, II. Osman bendi, ı 620), Büyükbent (Bend-i kebir, Belgrat bendi, Roma devrinden kaldığı 
sanılan bu bent ı 563 ' te Kanuni döneminde tamir edildiği sanılmaktadır. Bugüne kalan bent ı724 
yılında III. Ahmet döneminde yapılmış ve ı 748'de I. Mahmut ile ı 900'da II. Abdülhamit 
dönernlerinde onarılmıştır), Kirazlıbent (II. Mahmut, ı 8 ı 8), ve Ayvad bendi (III.Mustafa, 
ı 765)dir.32 

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

Taksim sularının bentleri Kağıthane deresine katılan Acıelma deresinin kolları üzerinde 
kurulmuştur. Bunlardan Topuzlubent (1. Mahmut, ı 750) Eskibağlar deresi, Valide (Mihrişah 
Sultan) bendi (III. Selim ı 796) ve Sultan Mahmut bendi (Bend-i cedid, Il. Mahmut, ı 839) ise 
Arahacı Mandırası deresinin iki kolu üzerindedir.33 (Ayrıca XXVII. Cildi oluşturan Keşif defterinde 
Sa 'id Efendi (Bebek) mandırasından bahsedilmektedir) 

Belgelerde adı geçen bendler şunlardır: 

Ayvad (III. Mustafa, ı 765), Bend-i cedid (Mihrişah Valide Sultan bendi, Bahçeköy, ı 796), 
Bend-i ced1d (II. Mahmud, ı839, Bahçeköy), Bend-i keb1r (Büyükbend, III. Ahmed, ı 724), 
Mihrişah Valide Sultan (Bahçeköy, ı 796 ), Sultan Mahmud (Bahçeköy, ı 750), 
Topuz (Karanlıkbent, Kömürci bendi, IL Osman, ı620)), 

Havuzlar 

Suyolları üzerinde bulunan ve suyolcu dilinde kumluk denen suların toplandığı havuzlar 
vardır. 

31 Levent çiftliğinden Galatasaraya gelen isale hattı XV. Yüzyılda II.Bayezid tarafından yaptırılmıştı. Bkz. Çeçen, 46 ve İstanbul'un 
Osmanlı Dönemi suyolları, s. 25 1 .  
32 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, 68, 86- 100. 
33 Çeçen, Aynı eser, 254-263. 
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Çiftehavuz, Başhavuz ve Ayvad34 ve Kirazlı ve Kurt kemeri ve Bakracdere ve Ortadere 
havuzları Kırkçeşme suyunun güzergilin üzerinde bulunmaktadırlar. Bunların en önemlisi 
Başhavuz'dur. Her kolun suları ayrı ayrı kendi havuzlarında süzüldükden sonra toptan bu havuzda 
birleşir ve burada son defa temizlenerek doğruca İstanbul'a akar ve maksemlere girer. Balıklıhavuz 
ise güzergah üzerinde ve suyun süzülmesine mahsus olmayup kaynak suları temiz bir şekilde 
toplamak için güzergah dışında tesis olunmuştur.35 

Bu ciltte hacalar zikredilmemektedir. 

Iskaralar 

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

Bu ciltte Köprili ızgarası ile BozdoğanfEsh pazarı ve Paşa kemerleri zikredilmektedir. 

Kemerler 

Kemerlerden Ma'zOI, Bozdoğan (Valens), Karakemer ve Turunçluk kemerleri IV. Yüzyılda 
yapılan Roma kemerleridir. 

Ma 'zı11kemer (Mazlumkemer) Halkalı sularının ilk kemeri dir. Fetihden sonra eski su yolları 
tamir edilerek ve genişletilerek şehre su getirilirken bu kemer üzerinden geçirilen Fatih suyu I .  
Mahmud zamanında yapılan ilave ve tamirlerle Beylik suyu haline dönüştürülmüştür. Yine 1557 
yılında hizmete giren Süleymaniye suyollarının künkleri de bu kemerin üzerinden geçirilmiştir. 
Bugün Atışalanı (Avasköy) bölgesindedir 37 

Saraçhanebaşı ' ndaki Bozdoğan kemerinin Hadriyanus ( 1 17 - 138), tarafından yaptırılıp 
Valens (364-378) tarafından da restore edildiği ileri sürülür. Heraklius zamanında (61 0-641 )  
A varlar kemeri yıkrnışlarsa da  halefi Konstantin tarafından tekrar yaptırılmıştır. Ma 'zı11kemer' den 
geçen galerinin Bozdoğan kemerinden de geçmiş ve her ikisinin de aynı zamanda yapılmış olması 
ihtimali büyüktür. Bu kemerle getirilen su Üniversite merkez binasının arka meydanının altında 
bulunan ve Nifeum Maksimum denen sarnıca akardı .  Kemer Kanuni Süleyman tarafından esaslı 
şekilde tamir ettirilerek şehrin yüzlerce çeşmesine su vermiştir38 

Karakemer (Cebeci), XVI yüzyılda onarılarak Süleymaniye suyolunun Çınar kolu bu 
kemerden geçirilmiştir. "Derinmaslak önünde" olduğu belirtilen kemer halen taşacaklarının artıkları 

34 Bugün Ayvad bendi dediğimiz bend Sultan III. Mustafa zamanında inşa edilmiş olan Evhadüddin bendidir (Evhadüddin-Evhad
Ayvad). Evhadüddin deresi üzerinde ve yine o isim ile anılan koruluk içerisindedir: Bu mevki Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
ıskaralar üzerine alınmış olan Bakrac ve Orta dereterin bir saatlik mesafe kadar yukarısına gelir. Bend on altı arşın yüksekliğindedir. 
Galib Ata, s. 150. 
35 İbrahim Edhem b. Said, "İstanbul suyollarıyla bendierinin ve mebani-i müteferri'a-i sairesinin hulasa-i ahval-i tarihiyye ve 
hazırası", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlilleri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 46-47. 
36 İbrahim Edhem b. Said, s. 47. 
37 Çeçen, Halkalı suları, 1991 ve İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 29. 
38 Çeçen, s.30. 
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altında kaybolmuştur.39 Çiço çiftliği (Taşlıtarla) yakınında olup Fatih tarafından kullanıldığı bilinen 
Turunçluk kemeri ise bugün mevcut değildir.40 

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

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

Elinizdeki ciltte Unkapanı köprüsünden (Cisr-i atik, Kapan-ı dakik köprüsü, II.Mahmud-
1 836) sözedilmektedir. 

Su dağıtımı 

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

Kubbeler 

Su dağıtım tesislerine kubbe denir. Bu önemli tesisler de, Azebler kubbesi gibi belgelerde 
zikredilmektedir: 

Maksemler 

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

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

39 Çeçen, s.3 1 ;  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 175. 
40 Çeçen, s.32. 
41 Kemerburgaz eğri kemeri de denir. Andronikos Komnenos ( 1 1 83- 1 1 85) tarafından yaptırılınıştır. 
42 Galib Ata, s. 1 5 1 .  
43 Eğrikapı maksemi Kırkçeşme sularının son merhalesi olup sular b u  noktadan İstanbul şehrine dağıtılır. Kent içinde başlıca üç 
maksem olup bunlardan birisi Yedikule kolu üzerindeki Yenibahçe taksimidir. Bu maksem Aksaray ve civarına kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su verdiği gibi artan suyu da Yedikule cihetine isiile eder. İkincisi Fatih camii civarında ve Destgahcılar'da bulunan 
ve Kırkçeşme denilen maksemdir. Bu taksimin görevi Tahtakale ve Çukurçeşme cihetlerine ve Yenicami'ye kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su vermek ve artan suyu da Ayasofya taksimine isiile etmektir. Üçüncüsü Ayasofya taksimidir ki Kırkçeşme suyunun 
son maksemidir. Buradan şehrin İshak Paşa cihetine ve sahile kadar olan yerlerine ve Topkapı sarayı ile Bab-ı all ve Darbhane-i 
amire ve Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane'ye su verilir ve kış mevsiminde de suyun fazlası Yerebatan sarnıcına akıtılır. Bkz. İbrahim 
Edhem b. Said, s.47. 
44 Anagalerinin (Analağm) debisi lülelerle ölçülerek biri Haseki ve Yedikule semtlerini besleyen Sulukule maksemine, diğeri 
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Maksemlere taksim de denilir. Bu ciltte belirtilen maksem veya taksimler şunlardır: 

Beğoğlı (Taksim), 
Saliha Valide Sultan (Beyoğlu), 
Valide Sultan (Taksim), 

Teraziler 

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

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

Künkler 

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

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

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

Künkler ve kurşun borular genellikle Halkalı sularında kullanılırlar. Amabud künkü gibi 
künk türleri ile demir (timur) borular belirtilmektedir. 

Bozdoğan kemerinin altındaki Tezgahçılar maksemine gider. Buradan ayrılan bir lağım (galeri) Tahtakale'ye gider, diğeri Gedikpaşa 
üzerinden Ayasofya makseminde son bulur. Bkz. Çeçen, s.4 ı -42. 
45 Belgrad bendinin suyu yalnız İstanbul semtine cari olup Eğrikapı haricinde "Savaklar" denen maksernden İstanbul'un yüksek 
olmayan mahallelerindeki çeşmelere taksim olunur. Bkz. Abdurrahman Şeref, "İstanbul'da su muzayakası ı ı 79 senesine ai d birkaç 
vesika", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf su tahlilleri, ı 9  ve 20 yüzyılda İstanbul sulan, İst. 2000 içinde, s. ı ı 7 
46 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyollan, s. ıoo, ı 87. 
4 7 Künkler genellikle iç çapları tarafından belirlenen büyüklükleri ile tanırnlanırlar. Künklerin iç çapları bir mi 'mar arşınının 
(0.757738 m.) yirmidörtte biri olan parmak (0.03ı572 m.) kavramı ile ifade edilir. Buna göre künkler Yediparmak (22, ı cm.), 
Altıparmak ( ı8, 94 cm.), Paşa künkü, Eski birlik, Arnavut künkü türlerine ayrılırlar. Bkz. Ergin, s. 135;  Çeçen, aynı eser, s. 122. 
Belgelerde künk türlerine Fesildi(?) ve Süleymaniyye gibi türler eklenmektedir. 
48 Çeçen, aynı eser, s. 1 22. 
4 9  Ergin, s. 135;  Çeçen, aynı eser, s. 123. 
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Meslekler 

Suyollarının mecra kollarının belirli noktalarında yapılan hücrelere meslek veya maslak 
denir. Bu hücreler su miktarlarını tesbite yararlar. Yine bu meslekler tıkanıklıkların kontrol 
edilmesini ve tesislerin kolaylıkla tamir edilmesini sağlarlar. Taksim suyı mesleği bu meslekler bu 
ciltte belirtilmiştir. 

La ğırnlar 

Su ve su yolları, lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesiyle kente 
ulaşmaktadır. Suların toplandığı bu lağırnlardan Balıklı kemeri ile Zeyrek cami 'i lağımları 
belgelerde belirtilmiştir. 

Su yolları Süleyman! ve Ceneviz lağmı olarak iki kısımdır. Birinci kısmı Sultan Süleyman'ın 
1525'de kurdurduğu büyük kemerler ve eserler ile zenginleştirdİğİ suyollarıdır. Bunlar da, çeşitli 
kollarıyla birlikte Ayvad ve Belgrad yönlerinden gelen ve Cebeci köyü hİzasındaki Güzelcekemer'e 
kadar uzanan ve altı saate yakın uzunluğu olan kısımdır. İkincisi yani Ceneviz lağmı denen eski 
kısmı Cebeci köyünden İstanbul'a su isale eden eski yoldur. 50 

Sarnıçlar 

İstanbul kuşatmaları sırasında şehre su getiren tesisler tahrip edildiğinden, Roma döneminin 
sonlarından itibaren açık ve kapalı sarnıçlar yapılmıştır. Açık sarnıçlar zamanla toprakla dolmuştur 
Bugün bunların yerinde çeşitli "çukurbostan"lar vardır. Kapalı sarnıçların . en büyüğü, Justinianus 
(527-569) zamanında yaptırılan Yerebatan (Basilica) sarnıcıdır. Bundan başka Büyük Konstantinus 
(330) döneminde yaptırılan Sultanahmet'teki Binbirdirek (Philoxene), Theodosius II (408-450) 
tarafından yaptırılan Aetius (Vefa stadı), Aspan (Çukurbostan, Sultanselim), Hagios Makios 
(Altımermer) samıçiarı belirtilebilir. 51 Belgelerden bazı samıçiarın kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bunların yanında şehrin muhtelif yerlerine su haznesi denen su depoları yapılmıştır. 

Çeşmeler 

Fetihten sonra çoğu harabe haline gelmiş, yetersiz ve gayr-i sıhhi olan Bizans samıçiarı 
yerine umumi çeşmeler yapılmaya başlanmıştır. Evliya Çelebi'ye göre Fatih 200, Bayezid II. 70 ve 
Kanuni Süleyman 700 adet çeşme yaptırmıştır. XVIII. Yüzyılın sonunda 987 umumi çeşme 
bulunduğu nakledilir 52 Bir kısmı bulundukları yere ismini veren çeşmeler, sebiller, şadırvanlar ve 
ayazmalar şunlardır: 

Abdülkerim Efendi (İstavroz), 
Akar (Ul.leli), 
Arnavutköy ayazması, 
Azeb kapusı (Galata), 
Bayram Paşa (Haseki), 
Cebeci (Beyoğlu), 
Çakır Ağa (Uileli), 
Çukur (Laleli, Koska), 
Domuzhane (Beyoğlu), 

50 İbrahim Edhem b. Said, s. 47. 

Abdülkerim Efendi (Ortaköy), 
Akar (Silivrikapı), 
Askardola (Beyoğlu), 
Bangaltı (Beyoğlu), 
Bostanbaşı (Tophane), 
Cerrah Paşa (Aksaray), 
Çukur (Beyoğlu), 
Çukur (Şehzadebaşı), 
Eşik (Laleli), 

51 Çeçen, aynı eser, s. 23-27; Kömürciyan-Andreasyan ( ı988), ı 75. 
52 Evli ya Çelebi, I, 327; Kömürciyan-Andreasyan ( ı988), s. ı 76. 

Ağa cami ' i  (Beyoğlu), 
Arab cami 'i (Galata), 
Asmalımescid (Beyoğlu), 
Basmahane (Yenikapı), 
Büyük (Tophane), 
Cum'apazarı (Kasımpaşa), 
Çukur (Çırçır), 
Dere (Kasımpaşa), 
Pirfiz Ağa (Tophane), 
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Güzelce İbrahim Paşa (Sütlüce), 
Horozağlı (Haydar), 
İbrahim Paşa şadırvanı (Silivrikapı), 
Kadı (Fatih), 
Karabaş Mustafa Ağa (Tophane), 
Karatut (Tophane), 

Süleymaniye), 
Laleli (Azapkapı), 
Macar (Beyoğlu), 
Meydan (Azapkapı), 
Murabıt (Kasımpaşa), 
Saka (Langa), 
Sarayöni (Beyoğlu), 
Soğuk (Laleli), 
Sultan Süleyman (Rumelihisarı), 
Valide (Azapkapı), 
Valide (Maçka), 
(Aksaray), 
Yenimahalle (Beyoğlu), 
Zindanbaşı (Haseki), 

Hacı Ahmed Paşa (Deniz Abdal), 
Hüseyin Ağa mahallesi (Beyoğlu), 
İhtisab ağası (Musalla), 
Kamer Hatün (Beyoğlu), 
Karaköy, 
Karnavle (Beyoğlu), 

Kuloğlı (Beyoğlu), 
Lokmacı (Beyoğlu), 
Mahmud Ağa (Kasımpaşa), 
Meydancık (Hocapaşa), 
Ömer Efendi (Gedikpaşa), 
Sakalar (Sultanahmet), 
Sirkeli mescid (Tophane), 
Sultan (Kadırga), 
Tophane (Tophane), 
Valide (Beyoğlu), 
Verdinaz Kadın (Arnavutköy), 
Yahya Ketbuda (Kasımpaşa), 
Y eşiiliağlı (Haseki), 

Hasan Paşa (Kasımpaşa), 
Iskardola (Beyoğlu), 
İstanbul ağası (Kızıltaş, Laleli), 
KanbOr (Saraçhanebaşı, Fatih), 
Karakulak (Dereseki), 
Kırkçeşme (Şehzadebaşı, 

Tezgahçılar, Zeyrek, Fatih, 
Kuyu (Hocapaşa), 
Lutfullalı Efendi, 
Mektebaltı (Saraçhane), 
Mi 'mar Sinan (Laleli), 
Paşa (Kasımpaşa), 
Salih Paşa (Laleli), 
Soğuk (Hocapaşa), 
Sultan Mustafa (Yenikapı), 
Uzun Piyale Paşa (Kasımpaşa), 
Valide (Haseki), 
Verdinaz Kadın sebllhanesi 
Yemenici (Beyoğlu), 
Zenc1rlikapu (Kasımpaşa), 

Yine suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan hamamlar53 şunlardır: 

Bostan (Heklmoğlu), Çardaklı (Davutpaşa), Çinili (Kırkçeşme), 
Edirnekapusı, İbrahim Paşa (Şehzadebaşı), Sultan (Balat), 
Sultan (Mahmutpaşa), Yeni (Fatih), Yeni Çinili (Pangaltı), 

İstanbul kapıları 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul kapıları da zikredilmektedir. sur 
çevresinde kente giriş yapan yirmi kapı yer alır. Bunların yedisi Marmara denizine54, on üçü 
Haliç' e  bakar.55 Ayvansaray ile Yedikule arasında altı kapı vardır.56 Galata da sur, dolayısıyla 
kapılada çevrilmiştir. 57 

Ayazma (Unkapanı), 
Boyacı (Kirmastı), 
Edirne (Porta Charsius, 

Azeb (Galata), 58 
Çatladı, 

Polyandron kapısı, Mezarlık kapısı),59 

Bağçe, 

53 İstanbul hamamları hakkında bkz. Evliya Çelebi, I,330-334; Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 249. 
54 Carbognano ( 1993), Cosımo Corrudas De, 1 8. Yüzyılın Sonunda Istanbul, (İstanbul'un günümüzdeki durumunun resimlerle 
zenginleştirilmiş tarihi topografyası), İtalyanca ve Latince, aslından çeviren:Erendiz Özbayoğlu, Eren, s.39; Kömürciyan
Andreasyan ( 1988), 1 - 13 ,  6 1 - 156. 
5 5  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 14- 19, 157-17.3 
5 6  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 20-26, 174-194. 
57 Semavi Eyice, İstanbul (Galata), İA, 5-II, 12 141147; Bu kapılar iskelelidir. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), s.34-44; 2 15-217. 
Ayrıca İstanbul kapıları hakkında bkz. Carbognano ( 1993), s.73-79; Kritovulos, İstanbul'un fethi, çev. M.  Gökman, İst. 1999. 
58 Galata surunun ilk kapısı olup Atatürk köprüsünün başında ve Mehmed Paşa camiinin tam önünde idi. Yakınında Azebler kışiası 
bulunuyordu. Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), s.2 16. 
59 Bölgede Bizans döneminde de büyük bir mezarlık bulunuyordu. Sağ tarafta Ermenilerle, Rumların mezarlığı vardır. Topçular ile 
Otakçılar arasında Türklere ait bahçe ve konaklar , Bayram Paşa bostanı, iç taraflarda ise Beylik çayırı ve Yenibahçe mevcuttur. 
Osmanlı döneminde de şehrin en işlek kapısıydı. Bu kapı ile Topkapı sarayı arasındaki tepeleri aşan inişli çıkışlı geniş cadde şehir 
yollarının en güzelidir. Kent içinde Karagümrüğü vardı (Seyahatname, I, 329) 
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Eğri (Porta Kaligaria) 60 

Kum, 
Mevlevihane, 
Silivri, 

Hatab, 
Kuşpazarı (Çarşamba), 
Samatya, 
Timur (Hocapaşa), 

İstanbul'un semtleri ve mahalleleri 

XXXIII 

İsa (Samatya), 
Külhan (Şehzadebaşı), 
Selkapusı (Kasımpaşa), 
Yeni, 

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

Acıçeşme (Mahmutpaşa), 
Ayasofya, 
Beğoğlı, 
Çenberlitaş, 
Dereseki (Y oros ), 
İstavroz, 
Kayalar (Rumelihisarı), 
Koska, 
Lonca (Balat), 
Odabaşı (Şehrernini), 
Parmakkapu (Beyazıt), 
Soğukçeşme (Hocapaşa), 
Şehremini, 
Taşnerdüban (Ortaköy), 
Tezgahcılar (Zeyrek, Fatih), 
Unkapanı, 
Üsküdar 
Yahnikapan (Beyazıt) 
Yoros, 
Zeyrek, 
Karaağaç (Yeniköy), 

Arpacılar (Bahçekapı), 
Ayvansaray, 
Beşiktaş, 
Çöpciler (Kasımpaşa), 
Galata, 
İstinye, 
Kemeraltı (Sultanahmet), 
Laleli, 
Ma 'c ün cı (Şehrernini), 
Ortaköy,  
Rürnilihisarı (İstinye ), 
Soğukçeşme (Laleli), 
Şehzactebaşı, 
Tatlıkuyu (Samatya), 
Tophane, 
Uzunyol (Kasımpaşa), 
Vezneciler, 
Yenibağçe, 
Yusuf Paşa (Aksaray) 
Çapa (Şehrernini), 
Karantina, 

Atlamataşı (Unkapanı), 
Basınacılar (Beyazıt), 
Bonmarşe (Beyoğlu), 
Çukurbostan (Karagümrük), 
Hasköy, 
Kasım Paşa, 
Kırksöğüd (Rumelihisarı), 
Langa, 
Nahlbend (Sultanahmet), 
Pangaltı, 
Salkımsöğüd (Hocapaşa), 
Südlice, 
Tahtakal 'a, 
Tepebaşı, 
Tutluk (Sarıyer), 
Üçrnihrablı (Unkapanı), 
Yağlıane (Beyazıt), 
Yeniköy, 
Zencirlikuyu, 
Kapan-ı dakik, 

Yine belgelerde bulundukları mahalle isimlerini veren ve semt adı olan çeşitli alanlar, 
yapılar ve işyerleri zikredilmektedir. 

Arabacıoğlı mandırası (Bahçeköy), 
Mekteb-i harbiyye (Pangaltı), 

Suların akıtıldığı veya 
bulundukları semtler şunlardır: 

Abdi Subaşı (Fener), 
Akşemseddin (Hırka-i şerif), 
Ali Fakih (Yedikule), 
Altıay (Fatih), 
Arabacı Bayezid (Kocamustafapaşa), 
Arpa emini (Eyüp), 
Aşık Mustafa Paşa (Balat), 
Atik All Paşa (Karagümrük), 

Eski imaret an barı (Eyüp), 
Musika-i hümayün, 

Kereste gümrüğü (Odunkapısı), 

mahal tanımlamasında kullanılan mahalleler ve bunların 

Abdulvedüd (Eyüp), 
Alacamescid (Mahmutpaşa), 
All Paşa (Eyüp), 
Altıboğça (Kadıçeşmesi), 
Areste (Sultanahmet), 
Arpa emini (Yenibahçe), 
Aşık Paşa (Kadıçeşmesi), 
Aya Nikola (Yeniköy), 

Akbıyık (Ahırkapı), 
Alem Beğ (Aksaray), 
Ali Pertek (Rumelihisarı), 

Arnavudköyi, 
Asmalı (Laleli), 
Atik All Paşa (Çemberlitaş), 
Aya Yorgi (Yeniköy), 

60 Müslüman mezarlığı Ayvansaraydan buraya kadar uzanır, Eyüpe kadar olan sahada Topçular, Otakçılar, Nişancı Paşa gibi köyler 
ve yerleşim yerleri vardır. 
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Ayakapusı (Küçükmustafapaşa), Azebler (Unkapanı), 
Bakkalzade (Fatih), Balcı (Yedikule), 
Bayezld-i ced!d (Davutpaşa iskelesi), Bazergan (Kocamustafapaşa), 
Beğzade (Çarşamba), Behram Çavfiş (Kumkapı), 
Bezzaz-ı ced!d (Tahtakale), Bıçakcı Alaedd!n (Haydar), 
Bodrum (Laleli), Bostan (Langa), 
Bostan-ı Ali (Gedikpaşa, Kadırga), Burmalımescid (Şehzadebaşı), 
Ca 'fer Su başı (Sultanselim), Cağaloğlı, 
Cami ' -i keb1r (Eyüp), Canbazi yy e (Samatya), 
Cerrah Paşa (Aksaray), Cezer1 Kasım Paşa (Eyüp), 
Çakır Ağa (Saraçhanebaşı), Çatmamescid (Kasımpaşa), 
Çınar (Kocamustafapaşa), Çıraket (Sultanselim), 
Çömlekciler (Eyüp), Darulhadis (Süleymaniye), 
Davı1d Paşa, Debbağ Yunus (Sultanselim), 

Baba Haydar (Eyüp), 
Ball Paşa (Gedikpaşa, Kumkapı), 
Beğceğiz (Çarşamba), 
Beşir Ağa (Babıali), 
Bıçakcılar (Eyüp), 
Bostancıbaşı Abdullah Ağa (Langa), 
Ca'fer Ağa (Şehremini, Aksaray), 
Camcı All (Vezneciler), 
Cankurtaran (Ahırkapı), 
Ci b all, 
Çıkrıkcı Kemaledd!n (Fatih), 
Çırçır (Atpazarı), 
Davı1d Ağa (Eyüp), 

Defterdar Ahmed Çelebi (Yenibahçe), Defterdar (Eyüp), Deniz Abdal (Şehremini), 
Derviş All (Karagümrük) , Deveoğlı (Kantarcılar), D1vane All (Gedikpaşa), 
Dizdariyye (Gedikpaşa), Dökmedler (Süleymaniye), Düğmeciler (Eyüp), 
Dülbentci Büsameddin (Kumkapı), Dülger Şemsedd1n (Saraçhanebaşı), Dülgerağlı (Fatih), 
Efdallzade (Zincirlikuyu, Fatih), Elvanzade (Unkapanı), Emin Beğ (Beyazıt), 
Emin Sinan (Gedikpaşa), Emir Buhar! (Edirnekapı), Ereğli (Topkapı), 
Eski All Paşa (Fatih), Eski imaret (Fatih), Eskiyeni (Eyüp), 
Evliya (Mevlanakapı), Fethiyye (Karagümrük), Fevziyye (Şehzadebaşı), 
Fındıkağlı (Fatih), Pirfiz Ağa (Tophane), Gazgan1 Sa 'di (Aksaray), 
Güngörmez (Kemeraltı), Güzelce All Paşa (Yeniköy), Hace Al! (Balat), 
Hace Beğ (Eğrikapı), Hace Hayreddin (Eski Ali Paşa, Fatih), Hace Hayreddin (Unkapanı), 
Hace Kasım Gönan1 (Balat), Hace Paşa, Hace Sultan Veli (Sarıgüzel), 
Hacı Ahmed (Kasımpaşa), Hacı Bayram Raftanı (Cerrahpaşa), Hacı Evhad (Yedikule), 
Hacı Perhad (Zeyrek), Hacı Hüseyin Ağa (Samatya), Hacı İlyas (Ayvansaray), 
Hacı Isa (Balat), Hacı Kadın (Samatya), Hacı Kemaleddin (Rumelihisarı), 
Hacı Küçük (Mahmutpaşa), Hacı Mahmud (Fener), Hacı Muhyidd1n (Edirnekapı), 
Hacı Osman Re!s (Yeniköy), Hacı Ya'kfib Ağa Kandiligüzel (Küçükmustafapaşa), 
Hadice Sultan (Karagümrük, Edirnekapı), Halıcı Hasan (Parmakkapı), 
Harnmaml Muhyidd1n (Balat), Haraccı Muhyidd1n (Fatih), Haraccılar (Unkapanı), 
Hasan Alemi (Aksaray), Hatı1niyye (Kocamustafapaşa), Haydarhane (Kıztaşı), 
Helvacıbaşı (Sultanahmet), Bırka-i şer'!f, Hızır Beğ (Unkapanı), 
Bobyar (Hocapaşa), Bobyar (Kocamustafapaşa), Irgadpazarı, 
İbrahim Paşa (Gedikpaşa, Kumkapı), İbrah1m Paşa (Mahmutpaşa, Uzunçarşıbaşı), 
İnebeğ (Langa), İshak Paşa (Ahırkapı), İskender Paşa (Kıztaşı), 
İslam Beğ (Eyüp), İsma'll Ağa (Aksaray), Kabakulak (Karagümrük), 
Kabasakal (Kemeraltı, Ahırkapı), Kadi Mehmed Efendi (Kasımpaşa), Kalender (Şehremini), 
Kalenderhane (Acemoğlu, Vezneciler), Kamer Hatlin (Beyoğlu), Kapalıfurun (Nurosmaniye), 
Kapu ağası (Ahırkapı), Kara Süleyman Çelebi (Eyüp), Karaağaç (Mevlanakapı), 
Karabaş (Balat), Karabaş (Mevlanakapı), Karabaş (Silivrikapı), 
Karagöz (Kocamustafapaşa), Karagümrük, 
Karaköy Hüseyin Çelebi (Hocapaşa), Kassab İlyas (Davutpaşa iskelesi, Samatya), 
Katib Muslıhidd!n (Aksaray), Katib Muslıhidd!n (Altımermer), Katib Şemsedd!n (Süleymaniye), 
Kazgan! (Kumkapı), Kılıç All Paşa (Beşiktaş), Kırımi (Eğrikapı), 
Kızılmescid (Eyüp), Kızılminare (Kıztaşı), Kızıltaş (Laleli), 
Kiceci Pir (Edirnekapı), Kirmastı (Çarşamba), Koca Mustafa Paşa, 
Koçdibek (Yedikule, Samatya), Koğacı Dede (Aksaray), Koğacı Dede (Sultanselim), 
Koğacılar (Çarşamba), Koruk (Macuncu, Şehremini), Kulaksız (Kasımpaşa), 
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Kumnlımescid (Sultanselim, Fatih), Kundakcılar (Odunkapısı, Tahtakale), Kurıçeşme, 
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Kurt Çelebi (Kasımpaşa), Kuyumcu Bahşayiş Ağa (Aksaray), Küçük Efendi (Yedikule), 
Küçük Mustafa Paşa, Küçükbebek (Bebek), Kürkci İsma 'll Ağa (Kumkapı), 
Lütfi Paşa (Yenibahçe), Mahmud Ağa (Sütlüce), Mahmud Paşa (Cağaloğlu), 
Melek Hatun (Mevlanakapı), Mercan Ağa (Beyazıt), Merkez Efendi (Mevlanakapı), 
Mesih Paşa-yı Atik (Laleli), Mi 'mar Ayas (Saraçhane), Mi'mar Sinan (Fatih), 
Mi 'mar Sinan (Yenibahçe), Mirahor (Yedikule), Molla Çelebi (Fındıklı), 
Molla Çelebi (Yeniköy), Monla Aliyyü' l-Fenari (Halıcılar), Monla Aşki (Eğrikapı), 
Monla Fenari (Cağaloğlu), Monla Gürani (Şehrernini), Monla Hüsrev (Vefa), 
Monla Kestel (Şehzadebaşı), Monla Şeref (Yenibahçe), Monla Zeyrek, 
Muhyiddin Kocavi (Unkapanı), Muract Paşa (Horhor, Aksaray), Mustafa Beğ (Kıztaşı, Fatih), 
Mustafa Çavuş (Topkapı), Mutafcılar (Kırkçeşme), Müfti All (Küçükmustafapaşa), 
Na'llımescid (Babıali), Nahlbend (Sultanahmet), Narlıkapu (Yedikule), 
Neslişah Sultan (Edirnekapı), Nevbahar (Molla Gürani, Haseki), Nevbethane (Hocapaşa), 
Nişancı (Kumkapı), Nişantaşı (Beşiktaş), Oruç Gazi İsma'll Ağa (Aksaray), 
Otakcılar (Eyüp), Öksüzce Hatib (Yenibahçe), Ordek kassab (Yenibahçe), 
Panaya (Yeniköy), Paşmakcı Şüca 'eddin (Baltalimanı, Rumelihisarı), 
Pirinçci Sinan (Fatih), Rüstem Paşa (Tahtakale), Sa'di (Galata), 
Salih Paşa (Unkapanı), Samanviran (Süleymaniye), Sancakdar (Samatya), 
Sarayiçi (Kadırga), Sarı Bayezid (Süleymaniye), Sarı Musa (Molla Gürani), 
Sarı Timur (Odunkapısı), Sarmaşık (Karagümrük), Sarrac İshak Paşa (Beyazıt), 
Selçuk Sultan (Aksareay), Serrac Muhyiddin (Fatih), Serrachane, 
Seydi Beğ (Molla Güranl), Seyyid Ömer (Altımermer, Molla Gürani, Kocamustafapaşa), 
Sığırcılar (Unkapanı), Sıraselvi (Eyüp), Sinan Paşa (Yenibahçe), 
Sirkeci Muslihiddin (Zincirlikapu, Kasımpaşa), Siyahuş (Süleymaniye), 
Sofılar (Etmeydanı), Sofılar (Eyüp), Soğan Ağa (Gedikpaşa, Beyazıt), 
Suhte Sinan (Aksaray), Sulısaray (Kantarcılar), Sultan (Davutpaşa iskelesi), 
Sulukule (Edirnekapı), Sulumanastır, Süleyman Ağa (Kumkapı), 
Süleyman Efendi (Saraçhane), Süleymaniyye, Şah Sultan (Eyüp), 
Şah-ı Huban (Zeyrek), Şehsuvar (Kadırga), Şeyh Ferhact (Musalla), 
Şirmend Çavuş (Aksaray), Tabak Yunus (Hırka-i şerif), Tabalezade (Karagümrük), 
Tahtaminare (Fener), Tatlıkuyu (Beyazıt), Terceman Yunus (Draman), 
Teşvikıyye (Nişantaşı), Timurhan (Haydar), Toklı İbrahim Dede (Ayvansaray), 
Toptaşı (Macuncu), Tozkoparan (Tepebaşı), 
Uzun Yusuf (Macuncu, Kocamustafapaşa), 
Üskübli (Unkapanı), Vezneciler, 
Yahnikapan (Beyazıt), Yahya Kethuda (Kasımpaşa), 
Yeni (Ahırkapı), Yeni (Beşiktaş), 
Yeni (Eğrikapı), Yeni (Ernirgan), 
Yusuf Paşa (Aksaray), Zal Malımüd Paşa (Eyüp), 

Caddeler: 

Acımaslak (Babıali), 
Akarca (Mevlanakapı), 
Altımermer, 
A vretpazarı (Aksaray), 
Aziziyye (Hocapaşa), 
Balat, 
Baltailmanı (Ernirgan, Rumelihisarı), 
Birinci (Arnavutköy), 
Cerrah Paşa (Aksaray), 

Ağa yokuşı (Yakup Ağa), 
Aksaray, 
Arahacılar kışiası (Akbıyık), 
Aya Yorgi (Yeniköy), 
Bab-ı hümayun (İshak Paşa), 
Bali Paşa (Gedikpaşa, Kumkapı), 
Bebek, 
Bostan iskelesi (Eyüp), 
Cıngıraklı bostan (Aksaray), 

Üçler (Sultanahmet), 
Ya'küb Ağa (Aksaray), 
Y eldeğirmeni (Kasımpaşa), 
Yeni (Boğaziçi), 
Yirebatan (Ayasofya), 

Ahurkapu, 
Alacamescid (Laleli), 
Arpacılar (Unkapanı), 
Azebler (Unkapanı), 
Bahariyye (Eyüp), 
Balmumcılar (Beyazıt), 
Belgrad (Yedikule), 
Büyük (Beyoğlu), 
Çakmakcılar (Mahmutpaşa), 
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Çatladıkapu (Sultanahmet), Çeharşenbih, 
Çırçır (Atpazarı, Fatih), Çiftefurun (Davutpaşa), 
Davud Paşa iskelesi, Debbağhane (Eyüp), 
Dereboyı (Ortaköy), Destereciler (Unkapanı), 
Deveham (Saraçhanebaşı, Fatih), Dibek (Ayvansaray), 
Dolmabağçe, Dökmeciler (Süleymaniye), 
Edimekapusı, Eğrikapu, 
Eskiyeni (Eyüp), Et meydanı (Sofular), 
Eyyub, Fener, 
Fincancılar (Mahmutpaşa), Gedik Paşa, 
Hafız Paşa (Fatih), Halıcılar (Sofular), 
Haseki, Hasırcılar (Rüstem Paşa), 
Haydar, Hekimağlı Ali Paşa, 
Hisar (Rumelihisarı) , Horhor, 
İsakapusı (Samatya), İshak Paşa (Ahırkapı), 
İsma'il Ağa (Aksaray), Kağıdhane (Teşvikiye), 
Karaağaç (Sütlüce), Keçeciler (Hırka-i şerif), 
Kilise (Bebek), Kirazlımescid (Vefa), 
Köşk (Arnavudköy ), Köybaşı (Yeniköy), 
Kulaksız Ahmed Kapudan (Kasımpaşa), 
Kurıkavak (Eyüp), Küçük Ayasofya, 
Küçükharnmam (Molla Gürani), Langa, Langa-i kebir, 
Maslak (Boyacıköy), Matbalı kapusı (Kasımpaşa), 
M ev levihan e, Mirgun, 
Musalla (Laleli), Mustafa Paşa (Üsküblü), 
Müfti harnmaını (Aşık Paşa), Müzevvir (Eyüp), 
Nakkaş Paşa (Yenibahçe), Nişancı (Eyüp), 
Nur-ı Osmaniyye, Osmaniyye cami 'i (Mahmutpaşa), 
Parmakkapu (Beyazıt), Patrikhane (Kumkapı), 
Rami kışlası (Edirnekapı), Rumilihisarı, 
Salih Paşa (Unkapanı), Salmatornruk (Balat), 
Sarıgüzel (Fatih), Sarmaşık (Edirnekapı), 
Serrachane, Silivrikapusı, 
Subeğli (Aksaray), Sultan harnmaını (Balat), 
Sultan Selim, Şifa harnınarnı (Nahlbend), 
Tahmis (Bahçekapı), Tarabya, 
Tavşantaşı (Soğanağa), Tayyar Paşa (Aksaray), 
Tetirnmeler (Fatih), Timuryalı (Kumkapı), 
Tramvay (Yerebatan, Hocapaşa), Uzunçarşu (Süleymaniye), 
Vapur iskelesi (Boyacıköy), Vefa, 
Yayla (Kocamustafapaşa), Yediemirler (Fatih), 
Yeniharnmam (Aşık Paşa), Yeniköy, 
Zabtiyye kapusı (Cağaloğlu), Zencirlikuyu, 

Sokaklar: Abacı (Süleymaniye), 

Abacılar (Rüstem Paşa), 
Ada (Beşiktaş), 
Arz-ı halciler (Babıali), 
Ayvaz Efendi (Eğrikapı), 
Bakkal (Musalla), 
Bayır (Fındıklı), 

Abalı Hasan Efendi (Mesih Paşa), 
Akarca (Kasımpaşa), 
Attar (Boğaziçi), 
Azeb Manav (Aksaray), 
Balakapusı (Kocamustafapaşa), 
Bekar Beğ (Kasap İlyas), 

Çınar (Sulumanastır), 
Çukurçeşme (Beyazıt), 
Defterdar (Eyüp), 
Deveham (Saraçhanebaşı), 
Divanyalı (Ortaköy), 
Drağman, 
Ermeni (Eyüp), 
Etyimez (Davutpaşa iskelesi), 
Feshane-i amire (Eyüp), 
Gümüşsuyı (Eyüp), 
Hamidiyye (Bahçekapı), 
Hastahane (Yeni bahçe), 
Hırka-i şerif, 
İplikhane (Eyüp), 
İskele (Emirgan), 
Kantarcılar (Odunkapısı), 
Kıztaşı (Fatih), 
Koca Mustafa Paşa, 
Kuburlı (Fener), 
Kurıçeşme, 
Küçük Mustafa Paşa, 
Lonca (Balat), 
Mengene (Cağaloğlu), 
Monla Gürani (Şehremini), 
Muvakkıthane (Emirgan), 
Nakkaş Paşa (Haseki), 
Nişancı (Kumkapı), 
Oyuncakcılar (Eyüp), 
Piyasa (Büyükdere), 
Sakızağacı (Sultanselim), 
Samatya, 
Selvi meydanı (Altımermer), 
Simkeş (Y enibahçe ), 
Sultan harnınarnı (Mahmutpaşa), 
Şimendüfer (Narlıkapı), 
Taşcılar (Edirnekapı), 
Tekyeciler (Eyüp), 
Topkapu, 
Uzunyol (Yedikule), 
Yatağan (Eğrikapı), 
Yedikulle, 
Yusuf Paşa (Aksaray), 
Zeyrek, 

Acıçeşme (Süleymaniye), 
Arabzade (Kumkapı), 
Ayasafya-i sağir cami 'i ,  
Aznavur (Ortaköy), 
Balkapanı (Tahtakale), 
Birinci (Arnavutköy), 
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Bostan (Küçükmustafapaşa), Boyacı (Gedikpaşa), Bülend Ağa (Nahlbend), 
Cami ' (Hocapaşa), Cami' -i şerif (Beyazıt), Cami ' -i şerif (Davutpaşa iskelesi), 
Cami ' -i şerif (Eyüp), Cami' -i şerif (Haydar), Cami ' -i şerif (Kumkapı), 
Cami' -i şerif (Küçükmustafapaşa), Cerrah Paşa, Çavuş hammanu (Şehremini), 
Çavuşzade (Davutpaşa iskelesi), Çeşme (Eyüp), Çeşme (Rumelihisan), 
Çıkmaz (Eyüp), Çiftefurun (Davutpaşa), Çinili (Eyüp), 
Çinili odalar (Zeyrek), Çorbacı (Fener), Çukurbostan (Şehremini), 
Çukurçeşme (Davutpaşa), Dede Paşa (Molla Gürani), Değirman (Ahırkapı), 
Değirman (Fatih), Değirman (İstinye), Değirman (Yenikapı), 
Deruni Mehmed Efendi (Vezneciler), Dolab (Vezneciler), Dülbendci (Gedikpaşa), 
DülbendeHer (Eyüp), Emir Buhar! tekyesi (Eski Ali Paşa, Fatih), 
Eski imaret (Fatih), Eski zabtiyye (Hocapaşa), Fıstıklı (Beşiktaş), 
Furun (Beşiktaş), Gül cami 'i (Küçükmustafapaşa), Hafız Paşa (Sultanselim), 
Rafize Hatun (Karagümrük), Harnınarn (Cağaloğlu), Harnınarn (Çarşamba), 
Harnınarn (Mesih Paşa), Harnınarn (Sultanahmet), Harnınarn (Sütlüce), 
İğneci Nusret(?) (Nişantaşı), İmaret (Süleymaniye), İpciler (Rüstem Paşa), 
İskele (Eyüp), Kabristan (Eyüp), Kabristan (Tepebaşı), 
Kadırga cami 'i, Kalenderhane cami 'i (Vezneciler), Kalenderhane (Eyüp), 
Kanlı (Kocamustafapaşa), Karanlıkçeşme (Aksaray), Katib Sinan (Gedikpaşa), 
Kazıklıbostan (Şehremini), Kebabcı ham (Süleymaniye), Kır (Arnavutköy), 
Kilise (Bebek), Kilise (Boyacıköy), Kilise (Gedikpaşa), 
Kilise (Kadırga), Kilise (Karagümrük), Kirechane (Kantarcılar), 
Kireçhane (Kuruçeşme), Kolluk (Gedikpaşa), Kolluk (Kumkapı), 
Kömürci (Küçükmustafapaşa), Kunduri(?) (Arnavutköy), Kurıçeşme, 
Kuyu (Küçükmustafapaşa), Küçükçeşme (Edirnekapı), Külhan (Aksaray), 
Külhan (Tahtakale), Külhan (Unkapam), Külhan (Zeyrek), 
Kürkci (Balat), Kürkcibaşı mahallesi (Aksaray), Latin (Beyoğlu), 
Mahmud Efendi mektebi (Şehzadebaşı), Manav (Vefa), Marpuçcılar (Mahmutpaşa), 
Mecidiyye (Kocamustafapaşa), Medrese (Fethiye), Medrese (Parmakkapı), 
Medrese (Tahtakale), Mehmed Paşa carru'i  (Sultanahmet), Mekteb (Beyazıt), 
Mekteb (Beyoğlu), Mekteb (Boyacıköy), Mekteb (Süleymaniye), 
Merkebciler (Beyazıt), Meslek (Sultanselim), Mumhane (Arnavutköy), 
Muradiye (Beyazıt), Mustafa Paşa (Çatladıkapu), Müezzin (Karagümrük), 
Müştehir (Molla Gürani), Mütevelll (Ortaköy), Na'lburlar (Kirmastı), 
Nalburlar (Rüstem Paşa), Nar (Ortaköy), Nazır Ağa (Eyüp), 
Nişastahane (Silivrikapı), Nuri Dede (Şehremini), Oluklıbayırı (Eyüp), 
Palanka (Ortaköy), Parmakkapu (Balat), Paşadağı (Kasımpaşa), 
Patrikhane (Fener), Pişmişoğlı (Ortaköy), Pul (Kabasakal), 
Ramazan Efendi (Kocamustafapaşa), Rum mezarlığı (Yeniköy), Sabuncı ham (Beyazıt), 
Sabuncılar (Rüstem Paşa), Saray harnınarnı (Yenibahçe), Silivrikapusı, 
Sirkeci (Eyüp), Sağancılar (Odunkapısı), Sorguccı (Langa), 
Sultan harnınarn (Mahmutpaşa), Sultan (Davutpaşa iskelesi), Südci bostam (Aksaray), 
Şakir Paşa (Murat Paşa), Şeftali (Süleymaniye), Şekerci (Aksaray), 
Şekerpare (Kocamustafapaşa), Şerbethane (Kantarcılar), Şeref Beğ (Mahmutpaşa), 
Tahtaminare (Eyüp), Taşkassab (Aksaray), Taşnerdüban (Ortaköy), 
Taşodalar (Süleymaniye), Tepebaşı (Unkapanı), Tevfik Beğ (Kadırga), 
Tomruk (Süleymaniye), Toprak (Aksaray), Türbe (Rumelihisarı), 
Türbe (Unkapam), Venedik (Beyoğlu), Vezir tekyesi (Eyüp), 
Yağcılar (Odunkapısı), Yağhane (Avretpazan), Yağhane (Sarıgüzel), 
Y ağlıkcı bakkal (Eyüp), Y ahnikapan (Beyazıt), Yalı (Boy acıköy ), 
Yalı (Ortaköy), Yekta Efendi (Aksaray), Yeniçeşme (Fatih), 
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Y oğurtcı (Bebek), 

Yine bir vesileyle aşağıdaki İstanbul yokuşlarından bahsedilmektedir: 

Balcı (Şehrernini), 
Fil, 
Otlıkcı (Fatih), 

Baruthane (Şehrernini), 
Mabeynci (Kumkapı), 
Zeyrek, 

Devağlı (Süleymaniye), 
Mehmed Paşa, 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren Baltalimanı (Emirgan, Rumelihisarı) ve 
Kadırga limanı gibi İstanbul limanlarından bahsedilmektedir: 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul iskeleleri 
zikredilmektedir: 

Bostan (Eyüp), 
Koyun (Ortaköy), 

Davud Paşa, 
Südlice (Hasköy), 

Eyyub, 
Vapur (Boyacıköy), 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul meydanlarından 
bahsedilmektedir: 

Acemoğlı (Vezneciler), 
Çeşme (Azapkapı), 
Kilise (Y enikapı), 

Bayezid, 
İmaret (Kocamustafapaşa), 
Kulle, 

Cündi (Kadırga), 
Karagümrük, 
Vefa, 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul çarşılarından (sı1k) 
bahsedilmektedir (Maamafih sı1k kelimesi sokak kelimesinin aslıdır): 

Cevahir bedestanı (Kapalıçarşı), 61  Çarşu-yı kebir (Beyazıt), 

Bu çarşılar gibi bir kısmı günümüz İstanbul'unda da önemlerini sürdüren pazarlar (bazar) 
zikredilmektedir.62 Bunların bir kısmı sadece yer ismi olarak varlıklarını sürdürmektedirler: 

At, Avret, Balık (Bahçekapı), Cum 'airtesi (Sarıgüzel), 

Belgelerde yine Yenihan-ı keb1r (Mahmutpaşa) gibi İstanbul hanlarından bahsedilmektedir. 

Sosyal yapılar 

Yine belgelerde özellikle malıallerin tanımlanması ve su isalesi vesileleriyle İstanbul 
camilerinden, mescidlerinden, çeşitli tekke ve medreselerden, dar-ı had1s(Langa)' ten, imaretlerden; 

61 İstanbulda Eski ve Yeni bedesten ile Galata bedesteni vardı. Bunların ilk ikisi Kapalıçarşı içindedirler. Eski bedestenin (Bedestan
ı atik) bir bölümünün Bizanstan kaldığı anlaşılmaktadır. Fatih tarafından 85711453/54 yılında yaptırılmıştır. Sahaflar, Takyeciler, 
Gazazlar ve Kuyumcular kapıları vardır. Yeni Bedesten (Bedestan-ı cedld) ise eskisinin yüz adım yakınındadır. Telciler, Hakkaklar, 
Zanaatçiler kapıları vardır. XIX. Yüzyılda önemini kaybeden Galata bedesteni ise kumaş pazarı mahiyetinde idi. (Kömürciyan
Andreasyan ( 1988), s.295-298) 
62 İstanbulda çeşitli çarşılardan ve Bit pazarı, At pazarı, Tavuk pazarı ve Esir pazarı gibi daimi pazarlardan başka semt pazarları da 
vardır. Cuma günleri civar sahiller ve köyler için Üsküdar'da, Edimekapı'da, Kocamustafapaşa, Küçükmustafapaşa ve Kasımpaşada; 
Cumartesi günleri şehrin ortasına düşen Fatih civarındaki Eski Ali Paşa'da, Kulaksızda; Pazar günleri Arkadius sütununun 
bulunduğu Avretpazarında; Pazartesi günleri Macuncuda ve Mısır çarşısı civarında; Salı günleri Salıpazarı denen Tophane ile 
Fındıklı arasındaki yerde ve Topkapı'da Şehremini yolunun üzerinde, Çarşamba günleri Fethiye camii ile Fatih camii arasındaki 
Çarşambada; Perşembe günleri de Galatada ve Karagümrükte pazar kurulur. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), s. 48, 279-280. 
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kütüphanelerden; mekteplerden; türbelerden; şadırvanlardan; Ermeni ve Rum patrikhanelerinden; 
kiliselerden; mezarlık ve maşatlık ve kabristanlardan bahsedilmektedir 

Camiler:Ağa (Beyoğlu), Ali Paşa (Kocamustafapaşa), 
Arab kuyusı (Samatya), Ayasofya-i kebir, 
Bayezid, Bebek, 
Eski Ali Paşa (Cumartesipazarı), Fatih, 63 
Gül (Aya Theodosia kilisesi, Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 66.), 
Güzelce Ali Paşa (Yeniköy), Hace Paşa (Hocapaşa), 
İbrahim Paşa (Silivrikapı), Kadırga, 
Kemal Paşa (Şehzadebaşı), Mehmed Ağa (Çarşamba), 
Monla Gürani (Şehremini), Nur-ı Osmaniyye, 
Sormagir (Beyoğlu, Cihangir), Sormagir (Molla Gürani), 
Sultan Selim, Süleymaniyye, 
Şehzade, Valide (Aksaray), 
Zeyrek, 

Tekke, dergah, mevlevlhane64, zaviye ve hankahlar: 65 

Arab (Galata), 
Ayasofya-i sağir, 
Canbaziyye (Avretpazarı), 
Gazanfer Ağa (Kırkçeşme), 
Gül (Küçükmustafapaşa), 
Haseki Sultan, 
Kalenderhane (Vezneciler), 
Mehmed Paşa (Sultanahmet), 
Öküz Mehmed Paşa (Karagümrük), 
Sultan Ahmed, 
Şehid Mehmed Paşa (Kadırga), 
Yaver Mehmed Ağa (Hekimoğlu), 

Hüsameddin Uşşaki dergahı (Kasımpaşa), Kadirller tekyesi (Tophane), Mevlevihane, 

Medreseler: 

Gazanfer Ağa (Kırkçeşme), Kirazlımescid (Vefa), Köprili (Çemberlitaş), 

Mektebler: 

Mekteb-i harbiyye (Pangaltı), Mekteb-i rüşdiyye-i bahriyye, Melek Hace (Fatih), 
Nakşıdll Valide Sultan (Kirmastı), Taş (Süleymaniye), Verdinaz Kadın (Aksaray), 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel (Ayasofya) imaret ve kütüphanesinden bahsedilmektedir. 

Türbeler:66 

Gazanfer Ağa (Kırkçeşme), Seniyyecan, Şehzacte Sultan Mahmud, Yahya Efendi (Beşiktaş), 67 

Bağ ve bahçeler 

Belgelerde bir vesileyle İstanbul bostan, bağ ve bahçelerinden (had!ka) bahsedilmektedir. 
Bostan, bağ ve bahçeler şunlardır: 

Aleksan (Ortaköy), Angel (Büyükdere), 
Ermeni bostanı (Yeniköy), Fıstıklı (Boy acıköy ), 
İbrahim Ağa (Büyükdere), İstinye, 
Kapamacı(?)ı (İstinye), Mıgırdiç bağçesi (Taşnerdüban), 
Raşid Beğ (Rumelihisarı), Sotri (Arnavutköy), 
Süleyman Beşe (İstinye ), Ü sküdarlıoğlı Y orgi (İstinye ), 

6 3  Evliya Çelebi, I. 138-140; Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 205-207. 

Emine Hanım (Büyükdere), 
Hasan Ağa (Büyükdere), 
Kabakulak (Arnavutköy), 
Millet bağçesi (Bebek), 
Sucı bağçesi (Arnavutköy), 
Yeniköy, 

64 Mevlevller Pazartesi ve Perşembe günleri Yenikapı'da, Salı ve Cuma Galata'da, Pazartesi Kasımpaşa'da, Çarşamba günü de 
Beşiktaş Mevlevihanelerinden ay in icra ederler. bkz. Kömürciyan-Andreasyan (1988), 40. 
65 İstanbul tekkeleri için geniş bilgi için bkz. Bandırrnalızacte, Ahmed Münib, Mecmua-yı tekaya, İst. 1 307; Zakir Şükrü Efendi, 
İstanbul tekkeleri (Hazırlayan Şinasi Akbatu), İst. 1980; İslam Ansiklopedisi, "İstanbul", V/2, 1 2 14175-80; Reşat Ekrem Koçu, 
İstanbul Ansiklopedisi, İst. 1 946; Atilla Çetin, "İstanbuldaki Tekke, zaviye ve hankahlar hakkında 1 199/1784 tarihli önemli bir 
vesika", 
66 Ayrıca bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 197. 
67 Trabzonlu Bektaşi Yahya Efendi'dir. Bkz. Evliya Çelebi, !.45 1 .  
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Y orgi (Arnavutköy ), Zevice (Arnavutköy), 

Konutlar 

Yine belgelerde sulann bağlandığı İstanbul sarayları ve sahilsaraylarından, sahilhanelerden, 
yalılardan, köşklerden, konaklar ile hanelerden ve kışlalar ile hastahanelerden bahsedilmektedir. 

Sahilsaray ve sahilhaneler: 68 

Abdi Beğ (Sütlüce ), Abraham (Yeniköy), 
Akif Paşa (Ernirgan), Andreyas (Büyükdere), 
Çırağan sahilsarayı, Çorlılı All Paşa (Arnavudköy), 
Etmekcibaşı Agop (Ortaköy), Hacı Hüsam Efendi (Ernirgan), 
Halim Molla (Ernirgan), İbrahim Efendi (Rumelihisarı), 
İsma'll İsmet Efendi (Ernirgan), İsma'll Karnil Beğ (Sütlüce), 
Kamanto (Yeniköy), Kamaro (Büyükdere), 
Kuyumcı Yorgi (Yeniköy), Loksandra (Yeniköy), 
Mehmed İzzet Beğ (Ernirgan), Mehmed Vahid Paşa (Ernirgan), 
Nail Beğefendi (Emirgan), Netise Hanım (Sarıyer), 
Osman Beğ (Ernirgan), Ragıb Efendi (Sütlüce), 
Reşid Efendi (Baltalimanı, Ernirgan), 
Serasker Hüsrev Paşa (Ernirgan), 
Tıngıroğlı Pozik (Yeniköy), Timona (Yeniköy), 
Ya'küb Ağa (Sarıyer), Yorgi Margavid (Yeniköy), 

Köşkler, kasrlar ve konaklar: 

Bebek kasrı, Hayreddin Paşa konağı (Nişantaşı), 

Odalar: 

Ahmed Bahaeddin Beğefendi (Sütlüce), 
Barutcıbaşı Hace Bogos (Büyükdere), 
Emine Hanım (Yeniköy), 
Halid Efendi (Emirgan), 
İsma'll Ağa (Rumelihisarı), 
Kadri Efendi (Ernirgan), 
Karnil Paşa (Kuruçeşme), 
Mehmed Emin Aıı Paşa (Boğaziçi), 
Mustafa Reşid Paşa (Baltalimanı), 
Nuri Efendi (Rumelihisarı), 
RaUf Beğefendi (Ernirgan), 
Rıza Paşa (Kuruçeşme), 
Şahinzade (Rumelihisarı), 
Vahid Beğefendi (Yeniköy), 
Zekiyye Sultan sahilsarayı (Ortaköy), 

Ömer Paşa konağı (Kırkçeşme), 

Ev amir, 
Hamidiyye vakfı, 

Evkaf varidat, Evkaf-ı hümayun senedat, Gedikler, 
Sergi, Meclis-i vala evrak, Senedat, 

Sultan Ahmed Han vakfı, Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfı, Tersane-i amire jurnal, 

Sefarethaneler: 

Avusturya ve Macaristan Fransa, 

Kışialar ve karagolhaneler: 

Asakir-i bahriyye kışlası (Kasımpaşa), 
Hasan Paşa karagolhanesi (Çemberlitaş), 

İngiltere, 

Çeharşenbih karagolhanesi (Sultanselim), 
Humbarahane-i amire kışlası (Hasköy), 

Yevmiye (ücret) aldıkları belirtilen işçi ve ustalar şunlardır: 

bölükbaşı, dülger, hammamcı, hırvat, kati b, mu'temed, mühendis, 

Bunun yanında çeşitli kira ve nakliye, tramvay ve vapur ücretleriyle ağaç, balta, bezir yağı, 
burgı, çenber, destere, direk, halat, hammal sırığı, hasır, horasan, ıhlamur, ibrik, ip, ispermeçed, 
karfiçe(?), kaşık, kavata, kazma, keser, kettan, kızaklık, kireç, kova, kum, kurşun tafrası, küfe, 
kürek, lökün, mum, pense(?), poyralık, tahta, taş tekne, tekne, tirpençe, tirpetin, tobra, tokmak, 
tuğla gibi malların alımları söz konusu olmuştur. 

68 istanbul sahilhaneleri hakkında geniş bilgi için bkz. Orhan Erdenen, Boğaziçi sahilhaneleri, 4 Cilt., İst. 1993- 1994. 
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Elinizdeki ciltte Manastır hanedanın zikredildiğini görüyoruz: 

Yine Devletle ilişki halindeki diğer devletler, vatandaşları ve müslüman olmayanlar 
belirtilmektedir: 

millet 
Ermeni, Ermeni Katolik, Katolik, Latin, Rum, 

tebe'a 
Almanya devleti, 
Tebe 'a -i saltanat-ı seniyye, 
Yunan devleti, 

Devlet-i aliyye, 
İngiltere devleti, 

Fransa devleti, 
İtalya devleti, 

Tebe'a -i Devlet-i aliyye, 
Rusya devleti, 

Kuşhane-i amire aşcıları, Galata bankerleri, lağmcı, saka, taşcı ve suyolcı esnafı, 
tüccarları zikredilmektedir 

Hayriyye 

Özellikle vakıf su defterlerinde çoğu Tanzimattan sonra ortaya çıkan idari ve iktisadi 
kurumlar belirtilmektedir. Bunlarla birlikte bahsedilen meclisler, devlet büroları ve kamu kurumları 
ile şirket (kumpanya)ler, büyük işyerleri ve gümrükler şunlardır: 

Alıkam-ı adliyye, Bab-ı ali, Bahriyye Balkapanı (Tahtakale), 
Baruthane-i amire69 Basınacılar (Beyazıt), Beytü' l-mal idaresi, Darbhane-i amire, 
Dar-ı şura-yı askeri, Debbağhane (Eyüp), Defterhane (Beyazıt), Divan-ı hümayun, 
Divan-ı muhasebat, Evkaf kassamlığı, Evkaf-ı hümayun hazinesi, 
Evkaf-ı hümayun, Gümrük, Haremeyn hazinesi, Hariciyye, 
Hazine-i hassa, Humbarahane-i amire (Hasköy), Kapan-ı dak'ik (Unkapanı), 
Milbeyn-i hümayun, Mahlı1lat idaresi, Meclis-i a 'yan, Meclis-i divan-ı alıkam-ı adliyye, 
Meclis-i vala, Meclis-i vala-yı alıkam-ı adliyye, 
Muhacirin-i islamiyye komisyon-ı alisi Sadr-ı ali Mektubi kalemi 
Sekizinci daire-i belediyye, Senedat, Senedat-ı umumiyye idaresi, Serrachane 
Şehremaneti, Şirket-i hayriyye, Şura-yı devlet, Tersane-i amire, 
Tophane-i amire, 70 Yağhane (Beyazıt), 

Yayın hazırlama kurulu 

69 İstanbul 'da beş Baruthane vardı. Birincisi Unkapanı ile Cibali arasında, İkincisi yeniçerilere mahsus olup Atmeydanı'nda, 
Üçüncüsü cebecilere mahsus olup Ayasofya'da, Dördüncüsü, Barut emininin nezaretinde çalışan Macuncu çarşısının ve 
Mevlanakapı yakınında, Beşinci ve en büyüğü Kağıthanede bulunurdu. Kömürciyan-Andreasyan, s. 1 65-166, 1 8 1 .  
70 İlk defa Fatih tarafından bir top imalathanesi ve Topçular kışiası yaptınlmış, Bliyezid II. b u  imalathaneyi genişletmiş, Kanuni ise 
eski binaları yıktırarak büyük bir top imalathanesi yaptırnuştır. Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 247. 
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1617711 Seniyyeşah Hanım 'ın Mihrişah VaZide 
Sultan vakfından kiralayıp Ortaköy 'deki evine bağ
lattığı yarım masura suyun daha sonra muhtelif ki
şilerin eline geçtiğine dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün evkafı musakkafatından o
lup Galata ve Tophane-i amire ve Beşiktaş ve ol ha
valide bulınan bi' l-cümle ibadullahun eyyam-ı sayf
da kıllet-i ma-i lezizden muzayakalarma ıttıla '-ı se
ni yy el eri şamil oldukda hudavendigar cennet-mekan 
firdevs-aşiyan merhum ve mağffirun leh Gazi Sultan 
Mahmud Han tabe serahu hazretlerinün Bağçe kar
yesi nam mahallde Arabacıoğlı mandırası deresinde 
müceddeden bend-i kebir inşa ve ma-i lezizini Sul
tan Mahmud Han-ı Gazi bendi mecrasına ilhak mü
şarun ileyh Sultan Mahmud Han-ı Gazi bendi mecra
ları dik ol vechile maı kalil oldığından hudavendi
gar-ı esbak-ı müşarun ileyhün on sekiz lüleye iblağ 
eylediği ma-i leziz fazlasından beher şehr kırk beş 
akçe icarelü Ortaköy'de hanesine cereyan itmek üzre 
bir masura ma-i lezizden nısf masurasına yiğirrni iki 
buçuk akçe icare-i müeccele ta 'yinle mutasarrıf olan 
Seniyyeşah nasraniyye ma-i leziz-i mezkfirı rızasıyla 
re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden Ermeni milletinden Sar
raf Maksud'un zevcesi Tekohi bint-i Kabriyel nasra
niyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd olınmış oldığından hamiş-i temessük 
işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 8 R sene 1266 [21 Şubat 1 850] 

Hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıfe olan Tekohi ibnet-i Kabriyel mütevef
fiye olup ber veeh-i muharrer mutasarrıfe oldığı ma-i 
mezkfir kebire kızları Parsi ve Nikdar ile kebir oğul
ları Simyon ve Seboh ve Artin ve Mikail' e ba '
de' l-intikal eviad-ı mezbfirundan Parsi dahi mütevef
fiye olup südüs hissesi kebire kızı Drohi ve sağTre 
kızı Arınanya'ya kezalik ba'de' l-intikal sağTre-i mez
bure Arınanya'nun ba hüccet-i şer'iyye vasiyy-i 
mansubesi Nazlı bint-i Arlıamam sağTre-i mezbure
nün hissesini bi' l-vesaye ve kibar-ı ınılma ileyhim
den Drohi ile Simyon ve Seboh ve Artin ve Mikail 
dahi intikiilen mutasarrıffin oldukları hisselerini bi ' z
zat hüsn-i rızalarıyla hissedar ve karındaşları mezbfi
re Nikdar'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledükle-

1617711 
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rinden ma-i mezkur mezbure Nikdar uhdesine kayd 
olmarak zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i te
messük kayd olındı. 

Fı 1 8  Safer sene [ 1 ]287 [ 1 9  Mayıs 1 870] ve fi 7 
Mayıs sene [ 1 2]86 [ 1 9  Mayıs 1 870] 

Kurıçeşme hıdroetine nakl olındı. 
Fı 3 1  Mayıs sene [ 1 ] 3 1 5  [ 12  Haziran 1 899] 

1617712 Akabi Hanım 'ııı Hanma(?) Hanım 'a ferağ 
ettiği Ortaköy 'deki evine bağlı Sultan I. Mahmud 
Han vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
(boş) aleyhi sicalü'r-rahmeti ve' l-gufran hazretleri
nün İstanbul'da Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi cidarı 
ittisalinde vakı ' kütübhane-i celile ve imaret-i amire
leri evkaf-ı şerifleri mülhakatından vakıf-ı hazret-i 
müşarun ileyhün valide-i macideleri cennet-mekan 
merhume ve mağfGrun leha Valide Sultan tabet sera
ha hazretlerinün mahrGse-i Galata haricinde Beğoğlı 
nam mahallde hasbeten li' llahi te 'ala müceddeden 
bina ve ihya huyurdukları makseme cereyan iden 
ma-i lezizden hamiş-i temessükde muharrer nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıfe olan Akabi bint-i Canik 
nasraniyye tarafından Kasabdar(?) veled-i Tekor(?) 
zimmi bi' l-vekale ma-i mezkurı hane ile beraber ak
demce Hanma(?) bint-i Manas nasraniyyeye ferağ u 
kasr-ı yed itmiş ve mersume Ranına(?) nasraniyye 
dahi halike olup ma-i mezkGr sadr[i] kebir oğlı Bo
gos ve kebire kızları Aynik(?) ve Nikdar nasraniyye
lere hasbe' l-ade [intikal] iderek mersGmun intikalen 
mutasarrıf oldukları nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı 
rıza ve iradetleriyle re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve 
Ermeni taifesinden Mağazacı Ohannes veled-i Kara
bet zirnıniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkGr Ortaköy'de etmekci 
furunınun karşusında ana mesleğinden hanesine ce
reyan itmek üzre beher şehr on beş akçe icare-i mü
eccele ta ' yinle zabt u tasarrufi yçün virilen hami ş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 7 Ca sene 1266 [21 Mart 1 850] 
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16177/3 Ortaköy 'deki evlerine bağlı Mihrişah Va
lide Sultan vakfına ait yarım masura suyun iki his
sesine sahip olan İstefan ve Nevrest(?) kardeşlerin 
hisselerini diğer hissedarları Tekohi'ye ferağ ettik
Zerine; Tekolıi 'nin tasarrufunda bulunan söz konu
su suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün müceddeden bina ve ihyasına muvaf
fak oldukları Bağçe karyesi civarında Arabacıoğlı 
mandırası nam mahallde vakı ' bend-i keb!rleri vakf-ı 
şer!fi ma-i lez!zinden Beğoğlı'nda kain makseme ca
ri ma-i lez!zden kanavatma tebe'iyyetle beher şehr 
kırk beş akçe icarelü hamiş-i temessükde muharrer 
nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıfGn olan İstefan ve 
Nevrest(?) ve Tekahi'den mersfim İstefan hissesini 
bi' l-asale ve mersfime Nevrest(?) tarafından hissesi
ni diğer İstefan veled-i Seraya ve Bedros veled-i Ar
tin ihbarlanyla vekili olan mersfim İstefan bi' l-veka
le milleti tarafından mevrfid memhfir ilm ü haber 
mficebince re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden Ermeni mil
letinden kız karındaşları ve hissedarları mersfime 
Tekohi bint-i Artin nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile nısf masura ma-i lez!z-i mezkfir 
mecra-yı kad!mi olan Ortaköy'de cami '-i şerif vera
sında ikinci sahilhaneye kema kan cereyan itmek üz
re zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. :  

Fı 9 C sene [ 1 ]267 [ 12  Nisan 1 85 1 ]  

Ortaköy'de Yalı sokağında dört nurnrolu sahilhane 
derfinına cari nısf masura ma-i lez!z tebe 'a-i Devlet-i 
aliyyenün Ermeni milletinden müteveffa Kuyumcı 
istepan zevcesi Tekohi bint-i Artin uhdesinde iken 
vefatıyla bir nefer keb!r oğlı Konsolidci Artin Efendi 
ve bir nefer kızı Da 'va vekili A vadis Efendi zevcesi 
Drohi'ye ve mfima ileyha Drohi'nün dahi vefatı cihe
tiyle bir nefer kebir oğlı Halı tüccarı Vahan Efendi i
le iki nefer kızları Da 'va vekili Ohannes Efendi zev
cesi Eliza ve bakir Nivran(?) hanımıara intikalleri ic
ra kılındukdan sonra ınılma ileyha Eliza Hanım'un 
hisse-i müntakılesini ba hüccet-i şer' iyye vekili bulı
nan karındaşı mfima ileyh Vahan Efendi bi ' l-vekale 
ve kendü hisse-i müntakılesini bi' l-asale ve mfima i
leyhima Artin Efendi ile Nivran(?) Hanım hisse-i 
müntakılelerini bi' z-zat ki cem'an nısf masura ma-i 
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mezkfirı rızasıyla Da'va vekili mfima ileyh Avadis 
Efendi veled-i Mikail'e ferağ. 

Fı 22 Eylül sene [ 1 ] 309 [4 Ekim 1 893] 

Da 'va vekili Kolvelyan(?) A vadis Efendi veled-i 
Mikail'ün taht-ı tasarrufında bulınan sahilhanenün 
merhfime Esrnil Sultan hazretlerinün malıdGm-ı alile
ri necabetlü Sa'deddin ve Bedreddin ve Hayreddin 
beğefendiler hazeriltı nam-ı alilerine olarak mu 'ame
le-i ferağıyyesinün icrası mukteza-yı irade-i seniy
ye-i mülfikaneden oldığı Hazine-i hassa-i şahane ne
zaret-i aliyyesinün mevrfid 4 Teşrin-i evvel sene 
[ 1 ] 3 1 6  tarlhlü tezkiresiyle bildirildiği ve mezkfir sa
hilhi'Lne derfinına cari nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni mille
tinden Da 'va vek:ili Kol vel yan(?) A vadi s Efendi ve
led-i Mikail'ün müşarun ileyhim hazeriltı narnma o
larak kat ' iyyen ferağ u kasr-ı [yed] eylediği Senedat 
idaresinün 4 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 16  tarihlü mü
zekkiresiyle bildirilmiş olmağla ol vechile kaydı tas
hih kılındı . 

Fı 4 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 3 1 6  [ 17  Ekim 1900] 

1617714 Ramaspor 'dan varisierine intikal eden 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir masura su
yun yarısının varisieri tarafından Ortaköy 'deki evi
ne bağlanmak üzere Nartolıi 'ye ferağ edildiğine 
dair. 

[Derkenar] Diğer varakada mukayyed o ldığı. 

[Derkenar] Sair sular miyanına dahil olarak diğer 
varakaya sened-i hakan:ileri fi 3 Haziran sene [ 1 2]98 
tarihinde kay d olınmağla işbu vesair kuyfidlarına i '
tibar olmmayacağı şerh virildi. 

Merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Büyükdere civarında Bağ
çe karyesi civarında Bağçe karyesinde Arabacıoğlı 
mandırası nam mahallde kain bend-i kebirleri ma-i 
lezizinden beher şehr kırk beş akçe icare-i müeccele 
ile bir kıt 'a temessük mficebince bir masura ma-i le
zize mutasarrıfe olan Hamaspor bint-i Bogos hi'Llik 
olup ma-i leziz-i mezkfir re'aya-yı Devlet-i aliyye
den Ermeni milletinden kebir oğullan Nişan ve Bo-
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gos ve Serkiz ve Ohannes zirnınller ile kebire kızı 
Mariya nasraniyyeye ba'de' l-intikal mersümGn dahi 
ma-i leziz-i mezkürun nısf masurasını beher şehr yi
ğirmi iki buçuk akçe icare ile atık temessüklerinden 
bi ' l-ifraz patriki tarafından mevrüd memhür ilm ü 
haber mücebince re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden Erme
ni milletinden olup Ortaköy'de vakı ' hanesine cere
yan itmek üzre Canik zevcesi Nartohi bint-i Kaspar 
nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğle mersümenün 
yedine virilen temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 29 Ca sene 1 266 [ 1 2  Nisan 1 850] 

1617811 Tekohi Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah Valide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyu Ortaköy 'deki evine bağlanmak üzere Losaper 
Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

MerhGme ve mağfürun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şerifinden bend-i 
cedid'leri miyahından mahmiyye-i İstanbul'da Fener 
civarında hanesine cereyan itmek üzre kanavatma te
be'iyyetle beher şehr on beşer akçe icare-i müeccele
lü nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Tekohi 
nasraniyye ibnet-i Mardros kendi rızasıyla Devlet-i 
aliyye re'ayasından Ermeni milletinden Sarraf Bağ
dasar zimminün zevcesi Losaper ibnet-i İstefan nas
raniyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i 
leziz-i mezkür mesfürenün Ortaköy'de Aleksan bağı 
dimeğle arif nam mahallde kain mutasarrıfe oldığı 
hanesine karib münasib meslekden ifraz ile icra it
rnek üzre mesfüre Losaper ibnet-i İstefan nasraniy
yenün zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 23 Ş sene 1 266 [4 Temmuz 1 850] 

16/7812 Dört kardeşin tasarruflarında bulunan 
Mihrişah Valide Sultan vakfına ait yarım masura 
su hisselerini Ortaköy 'deki evine bağlanmak üzere 
hissedarları Nişan 'a ferağ ettik/erine; Nişan 'ın ta
sarrufunda bulunan söz konusu suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhüme Mihrişah Valide Sultan tabet seraha haz
retlerinün Galata ve Tophane-i amire ve Beşiktaş ca-
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niblerine icra olmmak üzre Bağçe karyesi civarında 
Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde müced
deden bina ve inşa eylediği bend-i kebiri ma-i lezi
zinden hamiş-i temessükde muharrer bir masura 
ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i lezize muta
samf olan Bogos ve Serkiz ve Ohannes ve Mariya 
nasraniyye mutasamf oldukları ma-i leziz-i mezkı1rı 
hissedarları Nişan veled-i Ramaspor zirnıniye ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i le
ziz-i mezkı1r mersı1m Nişan zimminün Ortaköy'de 
hanesine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd alınarak şehriyye yiğirmi iki buçuk 
akçe icare-i müeccele ta'yinle zabt u tasarrufiyçün 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi l l  Receb sene 1266 [23 Mayıs 1 850] 

Ber ınıleeb-i başiye-i temessük nısf masura ma-i le
zize mutasamf olan mersı1me Nişan zimmi ma-i le
ziz-i mezkı1n rızasıyla re'aya-yı Devlet-i aliyyeden 
Ermeni milletinden Şarak bint-i Anton ve Serpohi 
bint-i Artin'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkı1r Ortaköy'de kain sahilhanelerine 
İcra olmmak üzre iştiraken defter-i vakfda uhdesine 
kayd alınmış olmağla işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 9 Ş sene 1266 [20 Haziran 1 850] 

Nısf masura ma-i lezizün nısfına mutasamfe olan 
mersume Şazak(?) nasraniyye tarafından kanndaşı 
Artin veled-i Anton ve Kapan tüccarlarından Nişan 
veled-i Kalos ihbarlarıyla vekil zevcesi1 Kirkor ve
led-i Anton bi' l-vekale hissedan mersı1me Serpohi 
nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle 
şerh virildi . 

Fi 28 Z sene 1270 [2 1 Eylül 1 854] 

1617813 Şarak Hanım 'ın Serpohi ve Katenko ha
nımlarla birlikte Arnavutköy civarında çıkartıp 
Ortaköy 'deki sahilhane/erine bağlattığı mülk su
yun Mihrişah Valide Sultan vakfına tashih olundu
ğuna dair. 

Re'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve Ermeni milletinden 
Şarak bint-i Anton ve Serpohi bint-i Artin ve Katalik 

1 zevci 
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taifesinden Artin zevcesi Katenka bint-i Ağa çırağı 
Mıgırdiç nasraniyyelerün Arnabud karyesinde vakı ' 
bir tarafdan Zevice nasraniyye bağı ve bir tarafdan 
Acem tarlası ve bir tarafdan Y orgi bağı ve bir taraf
dan Sotri bağı ve dere ile mahdGd fi ' l-asl bağ ve 
el-yevm hali mahallde kain dokuz aded abardan nü
bfi' iden kanavat [ü] müsennatla iki masura bir çu
valdız ma-i lezlz ana tarlkına hakk-ı mecra virilerek 
bi' l-ilhak kırk elli seneden mütecaviz Ortaköy'de ka
in mutasamf oldukları sahilhanelerine icra olmmak
da ise de zikr olman ma-i lezlzler el-an mülkiyyet 
üzre ba hüccet-i şer' iyye sahib-i evvelleri Filibeli 
Todoraki ve Y orgi zimmilerün u h delerinde kalmış 
aldığından mersfimGn mukaddema bi' l-mübaya'a bu 
def'a nizarnına tatblkan bir vakfa tashlh ile yedierine 
başka başka temessük i 'tası ni yazında olduklarından 
Topkapu saray-ı hümayfinı bölükbaşısı Hacı Ömer 
Ağa ve Suyolcı çavfişı Ali Efendi mahall-i mezkfira 
bi' l-irsal mu 'ayene olındukda zikr olınan iki masura 
bir çuvaldız ma-i leziz el-an mevcfid oldığı tebeyyün 
ve tahakkuk itmiş ve mezkfir ma-i lezizlerün nizam-ı 
müstahsenesi mGcebince bir vakf-ı şerife tashihi la
zım gelmiş oldığına ve marrü' l-beyan Ortaköy'e cari 
olan ma-i lezizlerün ekserlsi Evkaf-ı hümayGn hazi
nesinden mazbGt cennet-mekan merhfime Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün suyından 
bulındığına binaen mezkGr ma-i leziz dahi vakf-ı 
müşarun ileyhaya bi ' t-tashih üç çuvaldızı hakk-ı 
mecra olarak taraf-ı vakfa terk birle bi' l-icareteyn 
beheri yarımşar masura ma-i lezize mutasamf olmak 
üzre taraf-ı vakfdan yedierine iki kıt 'a temessük vi
rilmeğle ber veeh-i muhan·er nısf masura ma-i lezl
zün kanavatma tebe'iyyetle beher şehr otuz akçe ica
re-i müeccele takdiriyle mersGm Şarak bint-i Anton 
nasraniyyenün zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı ı ı Receb sene ı 266 [23 Mayıs ı 850] 

16/78/4 Serpohi Hanım 'ın Şarak ve Katenko ha
nımlarla birlikte Arnavutköy civarında çıkartıp Or
taköy 'deki sahilhaneZerine bağlattığı mülk suyun 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına tashih olunduğuna 
dair. 

Re'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve Ermeni milletinden 
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Şarak bint-i Anton ve Serpohi bint-i Artin ve Katalik 
raifesinden Artin zevcesi Katenka bint-i Ağa çırağı 
Mıgırdiç nasraniyyelerün Arnabud karyesinde vakı ' 
bir tarafdan Zevice nasraniyye bağı ve bir tarafdan 
Acem tarlası ve bir tarafdan Y orgi bağı ve bir taraf
dan Sotri bağı ve dere ile mahdGd fi ' l-asl bağ ve 
el-yevm hali mahallde kain dokuz aded abardan nü
bG ' iden kanavat [ü] müsennatla iki masura bir çu
valdız ma-i leziz ana tarikına hakk-ı mecra virilerek 
bi' l-ilhak kırk elli seneden mütecaviz Ortaköy'de ka
in mutasarrıf oldukları sahilhanelerine icra alınmak
da ise de zikr alınan ma-i lezizler el-an mülkiyyet 
üzre ba hüccet-i şer 'iyye sahib-i evvelleri Filibeli 
Todoraki ve Y orgi zimmilerün uhdelerinde kalmış 
aldığından mersGmGn mukaddema bi' l-mübaya'a bu 
def'a nizamına tatbikan bir vakfa tashih ile yedierine 
başka başka temessük i ' tası ni yazında olduklarından 
Topkapu saray-ı hümayGnı bölükbaşısı Hacı Ömer 
Ağa ve Suyolcı çavGşı Ali Efendi mahall-i mezkGra 
bi' l-irsal mu 'ayene olındukda zikr alınan iki masura 
bir çuvaldız ma-i leziz .el-an mevcGd aldığı tebeyyün 
ve tahakkuk itmiş ve mezkGr ma-i lezizlerün nizam-ı 
müstahsenesi mGcebince bir vakf-ı şerife tashihi la
zım gelmiş oldığına ve marrü' l-beyan Ortaköy'e cari 
olan ma-i lezizlerün ekserisi Evkaf-ı hümayGn hazi
nesinden mazbGt cennet-mekan merhGme Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün [suyından] 
bulındığına binaen mezkGr ma-i leziz dahi vakf-ı 
müşarun ileyhaya bi' t-tashih üç çuvaldız hakk-ı 
mecra olarak taraf-ı vakfa terk birle bi ' l-icareteyn 
beheri yarımşar masuradan mutasarrıf olmak üzre ta
raf-ı vakfdan yedierine iki kıt 'a temessük virilmeğle 
ber veeh-i muharrer nısf masura ma-i lezizün kana
vatma tebe 'iyyetle beher şehr otuz akçe icare-i mü
eccele takdiriyle mersGme Serpohi bint-i Artin nas
raniyyenün zabt u tasarrufiyçün virilen cedid temes
sük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi ll Receb sene 1266 [23 Mayıs 1 850] 

1617911 Katenko Hanım 'ın Şarak ve Serpolıi lıa
nımlarla birlikte Arnavutköy civarında çıkartıp Or
taköy 'deki sahilhane lerine bağlattığı mülk suyun 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına tashi/ı olunduğuna 
dair. 
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Re'aya-yı Devlet-i aliyyeden Ermeni milletinden Şa
rak bint-i Anton ve Serpohi bint-i Artin ve Katalik 
taifesinden Artin zevcesi Katenka bint-i Ağa çırağı 
Mıgırdiç nasraniyyelerün Arnabud karyesinde vakı ' 
bir tarafdan Zevice nasraniyye bağı ve bir tarafdan 
Acem tarlası ve bir tarafdan Y orgi bağı ve bir taraf
dan Sotri bağı ve dere ile mahdCıd fi ' l-asl bağ ve 
el-yevm hall mahallde kain dokuz aded abardan nü
bCı ' iden kanavat [ü] müsennatla iki masura bir çu
valdız ma-i leziz ana tarikına hakk-ı mecra virilerek 
bi' l-ilhak kırk elli seneden mütecaviz Ortaköy'de ka
in mutasarnf oldukları sahilhanelerine icra alınmak
da ise de zikr olman ma-i lezizler el-an mülkiyyet 
üzre ba hüccet-i şer ' iyye sahib-i evvelleri Filibeli 
Todoraki ve Y orgi zimmilerün uhdelerinde kalmış 
aldığından mersı1mı1n mukaddema bi' l-mübaya'a bu 
def'a nizamına tatbikan bir vakfa tashih ile yedierine 
başka başka temessüki i ' tası ni yazında olduklarından 
Topkapu saray-ı hümayCını bölükbaşısı Hacı Ömer 
Ağa ve Suyolcı çavüşı All Efendi mahall-i mezküra 
bi' l-irsal mu'ayene olındukda zikr olman iki masura 
bir çuvaldız ma-i leziz el-an mevcüd oldığı tebeyyün 
ve tahakkuk itmiş ve mezkCır ma-i lezizlerün nizam-ı 
müstahsenesi mı1cebince bir vakf-ı şerife tashihi la
zım gelmiş oldığına ve marrü'l-beyan Ortaköy'e cari 
olan ma-i lezizlerün ekser!si Evkaf-ı hümayün hazi
nesinden mazbCıt cennet-mekan merhı1me Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün suyından 
bulındığına binaen mezkCır ma-i leziz dahi vakf-ı 
müşarun ileyhaya bi ' t-tashih üç çuvaldızı hakk-ı 
mecra olarak taraf-ı vakfa terk birle bi ' l-icareteyn 
beheri yarımşar masura ma-i lezize mutasarrıf olmak 
üzre taraf-ı vakfdan yedierine iki kıt 'a temessük vi
rilmeğle ber veeh-i muharrer nısf masura ma-i lezi
zün kanavatma tebe 'iyyetle beher şehr otuz akçe ica
re-i müeccele takdiriyle mersüme Katenka bint-i A
ğa çırağı Mıgırdiç nasraniyyenün zabt u tasarrufiy
çün virilen temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı l l  Receb sene 1266 [23 Mayıs 1 850] 

16/79/2 Sıvacıbaşı Ohannes Kalfa 'nın eşi Alis Ha
nım 'a ferağ ettiği Ortaköy 'deki evine bağlı Sultan 
Il. Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 
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Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretle
rinün Bend-i cedid'i fazlasından Beşiktaş'da kain ha
nesine cereyan itmek üzre senevi otuz guruş icare-i 
müeccelelü bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Sıvacıbaşı Ohannes Kalfa mutasarrıf oldığı ma-i 
mezkurun nısf masurasını mutasarrıf oldığı Orta
köy' de vakı ' diğer bir bab hanesine cereyan i tmek 
üzre yedi ne başkaca temessük i ' tası hususı Su nazırı 
sa'adetlü Ya'küb Paşa hazretleri tarafından mevrud 
inhadan anlaşılmış ve ol vechile nısf masura ma-i 
mezkur senevi on beş guruş icare-i müeccelesiyle a
tik temessükden bi' t-tefrik ve keyfiyyet-i tefrikı şerh 
virilerek hane-i mezkureye kema kan cereyan itmek 
üzre nısf masura ma-i mezkur içün atik temessük-i 
mezkur başkaca Ohannes Kalfa yedinde ibka kılın
mış ve salifü'z-zikr nısf masura ma-i mezkurun ma
hall-i mezkurdan(?) bi ' l-ihrac Ortaköy'de kain hane
sine cereyan itmek üzre merküm Ohannes Kalfa'nun 
tasarrufını havi işbu cedid temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 13 Şevval sene 1 276 [5 Mayıs 1 860] 

Ortaköy'de Aznavur zakağında on sekiz numrolu 
vakf-ı ahar musakkafatından bir bab menzil derunına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sıvacı
başı Ohannes Ağa nia-i mezkurı mecra-yı kadimine 
cereyan itmek üzre zevcesi Alis bint-i Sahak'a yedi 
bin beş yüz guruşa ferağ itmeğle virilen hamiş-i te
messük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 8 Nisan sene [ 1 2]9 1  [20 Nisan 1 875] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Alis bint-i 
Sahak müteveffiye olup ma-i mezbur dokuz nefer 
eviadlarından ancak intikale rağbet iden üç neferi 
Mesrob ve Vahan ağalar ile Pistose Kadın'a ba'
de' l-intikal muma ileyhima Pistose Kadın fi 8 Ka
nun-ı evvel sene [ 1 2]97 ve Mesrob Ağa dahi 23 Ka
nun-ı sani sene [ 12]97 tarihlerinde mecra-yı kadimi
ne cereyan itmek üzre istepan zevcesi Sannik bint-i 
Papas Avanis'e ve Vahan Ağa dahi kezalik mecra-yı 
kadimine cereyan itmek üzre Çaylak Kirkor zevcesi 
Sinem bint-i Agop'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed it
meğle işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 23 Kanun-ı sani sene [ 1 ]297 [4 Şubat 1 882] 

Müteveffiye-i mezbure Alis ibnet-i Sahak'un altı 
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nefer evladından bu kerre iki neferi Rahib Sahak E
fendi ile (boş) Derise zevcesi Makrohi'ye tüs ' hisse 
ba 'de' l-intikal nzalanyla hisselerini gaz şirketi me' 
mOrlarından Mıgırdiç Ağa zevcesi Meryem bint-i 
Seboh'a ferağo 

Fı 14  Mart sene [ 1 ] 306 [26 Mart 1 890] 

Müteveffiye-i mezbure Alis ibnet-i Sahak'un müte
baki dört neferinden bu kerre üç neferi Maryem ve 
Santofet ve Mıgırdiç'e ai d olan hisselerün mu ' arne
le-i intikaliyyesi ba'de' l-icra merkürnun hisse-i mün
takılelerini rızalarıyla Kilari-i hazret-i şehriyari Şakir 
Efendi ibn-i Mehmed'e ferağo 

Fı 24 Kanun-ı sani sene [ 1 ] 306 [5 Şubat 189 1 ]  

Ma-i mezkurun dokuz hisse i ' tibariyle iki hissesine 
mutasamfe olan gaz şirketi me'murlarından Mıgır
diç Ağa zevcesi Maryem bint-i Seboh rızasıyla Kila
ri-i hazret-i şehriyari Hacı Şakir Efendi zevcesi Se
niyye Hanım ibnet-i müteveffa Mustafa'ya ferağo 

Fı 10  Şubat sene [ 1 ] 306 [22 Şubat 1 89 1 ]  

l l  
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Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha �"',--''�' 
��.S�_,,j.b .. �� 

hazretlerinün evkaf-ı şerifinden Bağçe karyesi civa-
'' · o · ı'Ct"'� 

rında Arabacıoğlı mandırası nam mahallde bend-i 
kebirleri ma-i lezizinden hamiş-i temessükde muhar-
rer nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Şalcı 0-
hannes zimrni veled-i Arakil rızasıyla Devlet-i aliy-
ye re 'ayasından Ermeni milletinden Sarraf Nişan 
Norik(?) zimrniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle şehriy-
ye altmış akçe icare-i müeccele ta'yinle mecra-yı ka-
dimi olan Ortaköy'de hanesine cereyan itmek üzre 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 1 1  Za sene 1268 [27 Ağustos 1 852] 

1617914 Sarraf Nişan 'ın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyu Ortaköy 'deki evine bağlanmak üzere Sarraf 
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Hoca Kigork'aferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] İşbu kayd baHida muharrer suyun kaydı 
olup kayd-ı mezkur zirine tahşiye alınacak iken seh
ven bu mahalle kayd olınmış olmağla şerh virildi. 

Cennet-mekan merhume ve mağffirun leha Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün Bağçe kar
yesi ci varında Arabacıoğlı mandırası nam mahallde 
ihyasına muvaffak oldukları bend-i kebiri ma-i tezi
zinden hamiş-i temessükde muharrer nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Sarraf Nişan veled-i To
dori rızasıyla ma-i leziz-i mezkurı milleti tarafından 
mevrud ve memhur ilm ü haber mucebince Devlet-i 
aliyye re 'ayasından Ermeni milletinden Sarraf Hoca 
Kigork veled-i Abram zirnıniye ferağ u kasr-ı yed it
meğle beher şehr altmış akçe icare-i müeccele ta'yi
niyle mecra-yı kadimi olan Ortaköy'de hanesine ce
reyan itmek üzre virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 1 9  C sene 1 269 [30 Mart 1 853] 

16/8011 Drohi Hanım 'dan varisierine intikal eden 
Ortaköy 'deki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra muhte
lif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabe seraha 
hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri ma-i lezizinden Orta
köy'de Pişmişoğlı sokağında yiğirmi beş numrolu 
evkaf-ı saire musakkafatından bir bab menzil derum
na cari senevi on beş guruş icare-i müeccelelü nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Drohi mütevef
fiye olup ma-i mezkur kebir eviadları Pırlanti ve An
ber ve Harbesima ve Lirpol ve Kores'e alımasen ba'
de' l-intikal mezburandan Harbesima müteveffiye o
lup humus hissesi üç nefer sağır eviadlarından iki 
neferi Kirkor ve Drohi ev ladan-ı Hoca Debon'a ba'
de' l-intikal ancak sağıran-ı mezburan Kirkor ve Dro
hi taraflarından hisselerini ferağa ba hüccet-i şer' iy
ye me' zun olan vasileri ve babaları mezbur Hoca 
Debon bi ' l-vesaye ve kendü mutasarrıf oldığı sülüs 
an humus hissesini bi' l-asale ve kibar-ı mezburun
dan Lirpol dahi mutasarrıf oldığı humus hissesini ke
zalik bi' l-asale rızalarıyla kema kan mecra-yı kadimi 
olan menzil-i mezkura cereyan itmek üzre hisse-
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darları mezbure Nevres'e ferağ u kasr-ı yed 
eyledükleri Su nazırı izzetlü Musa Ağa tarafından 
vürud iden bir kıt 'a  inhadan müsteban olmağla ol 
vechile nısf masura ma-i mezkurun üç humus hissesi 
Nevres'ün intika1en ve şira'anı ve bir humus hisse
den iki humus hissesi dahi mezburan Pırlanti ve 
Anber'ün intikiHen defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine 
kayd olınmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 1 1  Receb sene [ 1 2] 84 [7 Kasım 1 867] ve fi 26 
Teşrin-i evvel sene [ 1 2]83 [7 Kasım 1 867] 

Nısf masura ma-i mezkurun humus hissesine muta
sarrıfe olan Pırlanti bint-i Kirkor müteveffiye olup 
bir nefer kebir oğlı Nacakcı Oseb'e bin beş yüz guruş 
kıymetle ba 'de' l-intikal ve diğer humus hisse muta
sarrıfı Anber dahi bila veled fevt olup hisse-i mezku
resi mahlülinden der-dest tesviye olup ancak Nacak
cı merküm Oseb intika[le]n mutasamf oldığı humus 
hisse-i mezkureyi mahall-i ahara nakl ve ifraz olm
mamak üzre uhdesine kayd ve temessüki tahşiye a
lınmak lazım geleceği Su nazırı izzetlü el-Hacc Ga
lib Ağa tarafından inha alınmış olmağla ol vechile 
humus hisse-i mezkure defter-i vakfda merküm Na
cakcı Oseb'ün uhdesine kayd olınmağla şerh virildi. 

Fı 5 Zi' l-hicce sene [ 1 2]97 [8 Kasım 1 880] fi 7 
Teşrin-i sani sene [ 1 2]96 [ 1 9  Kasım 1880] 

Nısf masura ma-i lezizün beş hisse i 'tibariyle bir his
sesine mutasarrıf olan Anber veled-i Kirkor bila ve
led fevt olup hisse-i mezkuresi mahlülen canib-i 
vakfa aid ve raci ' olmağla ba kaime-i mezad lede
' 1-müzayede vakf-ı ahardan cari oldığı menzil hisse
siyle beraber üç bin altı yüz altmış guruş mu 'accele 
ile hissedarlarınun ba ilm ü haber rızalarıyla diğer 
hissedarı Nevres bint-i Kirkor ve Oseb veled-i Haça
dor uhdelerinde karar idüp ba defter-i arz bi ' l-istizan 
irade-i aliyye ta'alluk ve şeref-sudur buyurılmış ve 
meblağ-ı mu 'accele-i mezkureden işbu vakfa tefrik 
olman bin guruş mu 'acceleden rüsfimat-ı adiyesi 
bi ' l-ifraz kusfirı fi 23 Teşrin-i sani sene [ 12]93 tes
lim-i hazine kılındığı kaimesi üzerine Sergi'de[n] 
sürh ile fürfi-nihade ve Tahsilat'dan temhir kılınmış 
aldığından hisse-i mezkur mezbfiran Nevres bint-i 
Kirkor ve Oseb veled-i Haçador'un uhdelerine kayd 

2 şiraen 
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olınmağla şerh virildi . 
Fı 1 2  Muharrem sene [ 1 2]97 [26 Aralık 1 879] ve 
fi 14 Kanun-ı evvel sene [ 12]95 [26 Aralık 1 879] 

Nısf masura ma-i lezizün beş hisse i ' tibariyle üç bu
çuk hissesine mutasamfe olan Nevres bint-i Kirkor 
ber veeh-i muharrer mutasarrıfe oldığı hisse-i mez
kı1rı rızasıyla hissedarları tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden 
ve Ermeni milletinden Oseb veled-i Haçador ile zev
cesi Abraksa(?) bint-i Ohannes'e fi 1 2  Temmuz sene 
[ 1 2]97 tarihiyle kat ' iyyen kasr-ı yed ve ferağ eyledi
ğinden ma-i mezkı1r mecra-yı kadirni olan Orta
köy'de Pişrnişoğlı sokağında yiğirmi numrolu men
zile cereyan itmek üzre Oseb veled-i Haçador ile 
zevcesi Abraksa(?) bint-i Ohannes'e ber veeh-i nıs
fiyyet uhdelerine kayd olınmağla işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fı 1 9  Ağustos sene [ 1 2]97 [3 1 Ağustos 1 8 8 1 ]  

16180/2 Fuad Paşa 'nın padişahtan alıp Ortaköy 'de
ki sahilhanesine bağlattığı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait iki masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] işbu arsaya cari diğer vakfdan olan ya
rım masura suyun seksen beşinci varakda mukayyed 
idüği. 

Ortaköy'de kain sahilsaray arsasına cennet-mekan 
merhı1me ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün vakfı ma-i lezizinden beher şehr iki 
yüz on guruş icare-i müeccelelü dört masura ma-i le
ziz uhde-i hazret-i mülı1kanede bulınrnış olmasıyla 
ber mantı1k-ı emr ü irade-i seniyye salifü' l-beyan 
ma-i leziz-i mezkı1run nısfını uhde-i seniyye-i haz
ret-i şahanede ibkası keyfiyyeti atik senedat-ı mez
kı1reye tahşiye kılındığı gibi nısfı olan iki masurası 
devletlü Fuad Paşa hazrederine ihsan buyurılrnış ol- , 
mağla ol vechile paşa-yı müşarun ileyh hazretleri iki 
masura ma-i leziz-i mezkı1run senevi yüz beş guruş 
icare-i müeccelesin canib-i vakfa eda vü teslim it
rnek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 3 1  Ağustos sene [ 1 ] 294 [ 1 2  Eylül 1 878] 
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Yilveran-ı hazret-i padişahiden devletlü Fuad Paşa 
hazretlerinün uhdesinde bulınan Ortaköy'de kain sa
hilhane arsasınun Mösyö Lorando uhdesine ferağı 
husOsına dair vukü' bulan istid 'ası üzre mü sa' ade-i 
seniyye-i padişahi şayan buyurılrnış oldığı Milbeyn-i 
hümayOn başkitabet-i aliyyesinden ba tezkire emr ü 
iş 'ar buyurılmış ve memalik-i malıruse-i şahanede 
tebe 'a-i ecnebiyyenün tasarruf-ı emlak itmeleri hak
kında ba hatt-ı hümayOn te' sis buyurılan kanunname 
mOcebince fi ' l-asl tebe 'a-i saltanat-ı seniyyeden olup 
da sonradan tebdil-i tabi ' iyyet itmiş olanlar müstes
na olmak ve emlaklerine aid kaffe-i husOsat ve rüsO
mat ve mu 'amelatdan kavanin ve nizarnat-ı Devlet-i 
aliyye ve tebe 'a-i saltanat-ı seniyye haklarında cari 
olan usUle tevfikan işbu ve diğer on beş kıt 'a  temes
sükat Tahrir-i emlak kaleminden varid olan ruhsat 
tezkiresi mOcebince iki masura ma-i leziz-i mezkOr 
Fransa devleti tebe 'asından mOma ileyh Jan Lorando 
veled-i Libiro(?)'ya altı bin aded lira-yı Osmani'ye 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen temessük 
işbu mahalle kaydı olındı. 

Fi 26 Eylül sene [ 1 2]95 [8 Ekim 1 879] 

Merzifoni Kara Mustafa Paşa vakfından diğer kayd
da muharrer yarım masura ve bir mikdar ve Mihri
şah Valide Sultan vakfından işbu kaydda muharrer i
ki masura ki cem'an iki buçuk masura bir mikdar 
ma-i lezize mutasarrıf olan Fransa devleti tebe 'asın
dan Jan Larando'nun vefatıyla terk eylediği iki nefer 
evladından bir neferi Liber Lorando'ya aid nısf his
sesi akdeınce uhdesine intikal iderek uhde-i seniy
ye-i cenab-ı padişahiye ferağ olınmış ve bu kerre da
hi diğer nısf hissesi kızı Meri'ye intikali bi' l-icra rı
zasıyla ber mOceb-i ilm [ü haber] mezkOr arsanun 
rub ' hissesi miyanında devlet-i müşarun ileyha tebe
'asından Kontes Meri di Reva ile Virjini Bodvi'ye 
ber veeh-i münasafe kat'iyyen ferağ. 

Fi 23 Mart sene [ 1 ] 3 1 2  [4 Nisan 1 896] 

Merzifoni Kara Mustafa Paşa vakfından nısf masura 
ve bir mikdar ma-i lezizün ve Mihrişah Valide Sul
tan vakfından iki masura ma-i lezizün rub ' hissesi F
ransa devleti tebe 'asından Virjini Bodvi'nün ve rub ' 
hissesi Fransa devleti tebe'asından iken Almanya 
devleti tebe'asından Kont Lui di Reva ile akd-i izdi
vac iden ve zevcine tebe 'an devlet-i müşarun ileyha 
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tabi ' iyyetini ihraz iden Kontes Meri di Reva bint-i 
Etyen Larando'nun ba senedat-ı hakaniye3 tasarrufla
nnda olmağla bunlardan Kontes di Reva'nun rub ' 
hisse-i mezkfiresini musaddak vekaletname ile Da'
va vekili Doktor Mösyö Albert Espeçed(?) bi ' l-ve
kale ve Virj ini rub ' hissesini bi' l-asale ma-i mezkfirı 
nısf hisse arsa bedeli miyanında nam-ı nami-i padi
şahiye kat 'iyyen ferağ. 

Fı 25 Mart sene [ 1 ] 3 1 5  [6 Nisan 1 899] 

1618013 Fatımatüzzehra Hanım 'ın eşi Serasker Ali 
Saib Paşa 'dan aldığı Mihrişah VaZide Sultan vakfı
na ait bir masura suyu daha sonra tekrar eşine fe
rağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkfirun icaresi muahharan tas
hih ve tesviye olmarak altmış guruşa bi' t-tenzll fi 16  
Haziran sene [ 1 ]302 tarihinde tashihan ve mücedde
den sened-i hakani i 'ta kılınmışdur. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından O[r]taköy'de Di
vanyolı caddesinde yüz on sekiz numrolu evkaf-ı sa
ireden müstakıll arsa ve dağ mahalli ve derilnına cari 
iki masura ma-i leziz senevi yüz beş guruş icare-i 
müeccelelü olmak üzre mutasarrıf olan Tophane-i a
mire müşiri Ali Saib Paşa hazretleri ma-i leziz-i 
mezkfirun nısfını uhdesinde bi' l-ibka nısf-ı aharını 
diğer bir masura ile beraber mecra-yı kadimine cere
yan itmek üzre hallle-i muhteremeleri Fatımatüzzeh
ra Hanım bint-i Osman Beğ'e kat'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle mfima ileyhima yedierine tasar
ruflarını havi virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 1 Haziran sene [ 12]97 [ 1 3  Haziran 1 88 1 ]  

Nısf hisse ma-i mezkfira mutasarrıfe olan Fatımatüz
zehra Hanım rızasıyla hissesini diğer hissedarı dev
letlü atfifetlü Serasker Ali Saib Paşa hazretlerine kat
'iyyen ferağ. 

Fı 9 Teşrin-i evvel (silik) 

16/80/4 Hacı Hafız İbrahim Edhem Efendi ile Se
lime Hatun 'un tasarruflarında bulunan Do lma-

3 ba senedat-ı hakanı 
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bahçe 'deki evlerine bağlı Sultan I. Mahmud Han 
vakfına ait yarım masura suyu Beyoğlu 'ndaki evi
ne bağlanmak üzere Beriha(?) 'ya ferağ ettiklerine 
dair. 

[Der kenar] Beğoğlı hıdmetine dahil dür. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Gaz! hazretle
rinün İstanbul'da Ayasafya-i keb!r cami ' -i şerifi itti
salinde müceddeden bina ve ihya huyurdukları kü
tübhane-i vala ve imaret-i amireleri evkaf-ı şerifeleri 
mülhakiitından vakıf-ı müşarun ileyhün valideleri 
merhume Valide Sultan hazretlerinün Beğoğlı nam 
mahallde müceddeden bina ve ihyasına muvaffak ol
dukları maksemine cereyan iden ma-i lez!zinden ve 
Kapudan Hasan Paşa merhumun hakk-ı mecrasından 
olmak üzre nısf masura ma-i lez!zün dört hisse i ' ti
bariyle iki hissesi el-Hacc Hafız İbrahim Edhem E
fendi ibn-i Osman'un ve iki hissesi dahi Selime Ha
tun bint-i Abdullah'un Monla Çelebi mahallesinde 
Dolmabağçe caddesinde yüz kırk yedi numro ile mu
rakkam vakf-ı ahardan bir kıt 'a arsa derunına icra o
lınmak üzre şehriyye on beş guruş icare-i müeccele
lü virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 8 Mart sene [ 1 2]95 [20 Mart 1 879] 

Numro-yı mezkfir ile murakkam arsaya can nısf ma
sura ma-i lezize ber veeh-i münasafe mutasarrıfan o
lan el-Hacc Hafız İbrahim Edhem Efendi bin Osman 
ve Selime Hatlin bint-i Abdullah taraflarından Meh
med Şefik Efendi bin Mehmed Akif ve Müezzin E
mın Efendi bin Mehmed şehadetleriyle Mustafa Ağa 
bin Ahmed bi' l-vekale nısf masura ma-i mezkurı 
mahall-i kadiminden bi ' l-ihrac Beğoğlı'nda ve Cad
de-i kebirde Latin sokağında Bonmarşe ittisalinde a
na terazusından ifraz üç yüz altmış numrolu hanesi
ne cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve 
Latin milletinden Tüccar İstefan Larando'nun zevce
si Beriha(?) bint-i Andriko'ya yedi bin beş yüz guru
şa kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş
i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 7 Kanun-ı sanı sene [ 1 2]95 [ 1 9  Ocak 1 880] 

1618111 Parsi, Drohi ve İskohi hanımların tasarruf
larında bulunan Mihrişah VaZide Sultan vakfına a-
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it bir masura suyu Ortaköy 'deki evine bağlanmak 
üzere Nartohi Hanım 'a ferağ ettiklerine dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün suyından müfrez hamiş-i temessükde 
muharrer bir masura ma-i lezize mutasamffin olan 
mersume Parsi ve Drohi ve İskahi nasraniyyeler rı
zalarıyla ma-i mezkfirı milleti tarafından mevrud ilm 
ü haber mucebince re'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve 
Ermeni milletinden Sarrafan kethudası Hoca Canik 
zevcesi Nartohi bint-i Kaspar nasraniyyeye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkfir 
mecra-yı kadimi olan Ortaköy'de hanesine cereyan 
itmek üzre mesffirenün zabt u tasarrufiyçün virilen 
temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 5 C sene 127 1  [23 Şubat 1 855] 

1618112 Moravi Mehmed Bey 'in İbrahim Rıfat E
fendi 'den aldığı Ortaköy 'deki sahilhanesine bağlı 
Mihrişah VaZide Sultan vakfıııa ait yarım masura 
suyu daha sonra Mehmed Ata Efendi'ye ferağ etti
ğine dair. 

Merhume ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
hazretleri ma-i lezizinden müfrez nısf masura ma-i 
lezize mutasamf olan İbrahim Rif' at Efendi rızasıyla 
ma-i mezkfirı Moravi Mehmed Beğ'e ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkur Ortaköy'
de kain sahilhaneye kema kan cereyan itmek üzre 
beher şehr on beş akçe icare-i müeccele ta'yinle def
ter-i vakf-ı şerifde Mehmed Beğefendi'nün uhdesine 
kayd alınarak zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 1 5  Muharrem sene [ 1 ]262 [ 14  Ocak 1 846] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan muma ileyh 
Mehmed Beğefendi ma-i mezkfirı mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre Hazine-i hassa sergi muhasebesi 
ketebesinden Mehmed Ata Efendi'ye kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fı 16 L sene [ 1 ]272 [20 Haziran 1 856] 

1618113 Harndi Paşa 'dan varisierine intikal eden 
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Ortaköy 'deki sahilhanesine bağlı Sultan II. Mah
mud Han vakfına ait iki masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Ortaköy'de Divanyalı caddesinde yüz otuz bir ve yüz 
otuz üç numrolar ile murakkam sahilhane derfinına 
cari Sultan Mahmud Han-ı Sanı vakfından iki masu
ra ma-i leziz Serkurena-yı şehriyari Harndi Paşa'nun 
uhdesinde iken vukü'-ı vefatıyla evlild-ı kibarı sa'a
detlü Reşad Paşa hazretleri ve sa'adetlü Tevfik Be
ğefendi ile sağire Behice Hanım'a ba'de'l-intikal sa
ğire-i mezbfirenün ba hüccet-i şer'iyye vasiyy-i 
mansfibı müşarun ileyh Reşad Paşa bi' l-vesaye 
Muhzır Hasan Efendi'ye ba'de' l-ferağ ol dahi rıza
sıyla vasiyy-i müşarun ileyhe fi 25 Teşrin-i sanı sene 
[ 12]98 tarihiyle kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed eyle
dükden sonra müşarun ileyh Reşad Paşa intikalen ve 
şiraen mutasarrıf oldığı sülüsan hisseyi sağire-i mez
bfirenün malından istidane eylediği bedel-i ma'lfim 
mukabilinde vefaen ferağ itmeğle virilen sened-i ha
kani işbu mahalle kaydı olındı. 

Fı 25 Teşrin-i sanı sene [ 12]98 [7 Aralık 1 882] 

Mabeyn-i hümayfin başkitabet-i celilesinden fi 23 C 
sene [ 1 ] 300 ve fi 1 9  Nisan sene [ 1 2]99 tarihiyle şe
ref-varid olan tezkire-i seniyyede cedd-i erneed-i 
hazret-i şehriyari cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Sanı vakfından derun-ı temessükde muharrer 
sahilhaneye cari vakf-ı müşarun ileyhden iki masura 
ma-i lezizün münkasım oldığı mezkfir üç hisseden 
bir hisse-i şayi 'ası ahiren müşarun ileyh Reşad Paşa 
tarafından iştira ve tefevvüz kılındığı halde mezkfir 
sahilhane ile ana cari iki masura ma-i lezizi mutasar
rıfları müşar ve ınılma ileyhima Reşad Paşa ve Tev
fik Beğ yedi bin beş yüz liraya fürfihta rağbet itmele
riyle bi' l-iştira taraf-ı eşref-i hazret-i padişahiden 
Dahiliyye nazırı übbehetlü devletlü Edhem Paşa 
hazretlerine ihsan buyurılrnış aldığından zikr olman 
sahilhane ile iki masura ma-i carinün iktiza iden se
nedlerinün müşarun ileyh narnına olarak tanzim ve 
i ' tası mukteza-yı emr ü ferman-ı hümayfin-ı cenab-ı 
mülfikaneden bulındığı beyan ve iş 'ar buyurılrnış ve 
zikr olman sahilhane ile ma-i lezizün sülüsan hisse
leri müşarun ileyh Reşad Paşa hazretlerinün iki yüz 
doksan iki bin yedi yüz doksan yedi guruş deyni mu
kabilinde li eb hemşiresi Behice Hanım'un vefaen 
uhdesinde oldığı halde müşarun ileyh meblağ-ı mez-
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burı ma'rifet-i şer'le temamen eda ve ifa eylediğİn
den istiğlalden fekk olmması Kısmet-i askeriyye 
mahkemesinden mevrud ilm ü haberde gösterilmiş 
ve ber muceb-i ilm ü haber hisse-i mezkurenün istiğ
lalden fekk olındukdan sonra müşarun ileyhün ma 'a 
müştemilat sahilhane ve iki masura ma-i lezizde olan 
sülüsan hissesini taraflarından icra-yı ferağa ba hüc
cet-i şer' iyye vekili Vilayat-ı mümtaze kalemi müdi
ri sa'adetlü Nasır Beğ bi' l-vekale ve muma ileyh 
Tevfik Beğ sülüs hissesini bi' l-asale rızalarıyla ber 
muceb-i irade-i seniyye müşarun ileyh Edhem Paşa 
hazretlerine kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle viri
len sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 1 0  Mayıs sene [ 12]99 [22 Mayıs 1 883] 

Mezkur sahilhane derunına cari iki masura ma-i lezi
ze ve cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani vak
fından yüz otuz dört nurnrolu ma 'a matbalı ahur ve 
dağ suyı ve dağ mahalline iki kıt 'a sened-i hakani 
mucebince mutasarrıf olan Sadr-ı esbak Edhem Pa
şa'nun dört nefer eviad-ı kibarı Müze-i hümayun mü
diri atfifetlü Osman Harndi ve Girid vilayeti müşavi
ri Galib ve M üze-i hümayun müdiri yy eti mu 'avini 
Halil ve Galata gürnrüği nazırı Mustafa MazlUm Be
ğefendiler hazeratını ve ahiren Mustafa Mazlum 
Beğ'ün dahi bir nefer sağır mahdumı Ali Sami Beğ 
ve sağlre kerimesi Züleyha Fethiyye Hanım'ı terk i
derek irtihalleri vukü 'ma mebni ol vechile uhdeleri
ne ba'de'l-intikal müşarun ileyhim Osman Harndi ve 
Galib ve Halil beğler üç rub ' hisse-i müntakılelerini 
bi' l-asale ve sağıranun rub ' hisselerini dahi ba hüc
cet-i şer' iyye vasileri ve büyük pederleri Hacı Cemal 
Beğefendi hazretleri bi ' l-vesaye ki cem'an bütün sa
hilhane ve ma'a matbalı ahur ve dağ suyı ve mahalli
ni Emine Hanımefendi ibnet-i Halim Paşa'ya ferağ. 

Fı 8 Ağustos sene [ 1 ]3 1 1  [20 Ağustos 1 895] 

16181/4 Sarraf Pişmişoğlu Serkiz 'in Ortaköy 'deki 
sahilhanesine bağlanmak üzere Sofi Hanım 'a fe
rağ ettiği Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Merhume Mihrişah Valide Sultan tabet seraha haz
retlerinün bendi ma-i lezizinden nısf masura ma-i 
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lez!ze mutasarrıf olan Sarraf Pişmişoğlı Serkis rıza
sıyla nısf masura ma-i mezkı1rı tebe'a-i Devlet-i a
liyyeden ve Ermeni milletinden Etmekcibaşı Agop 
zevcesi Sofi nasraniyye bint-i Artin'e ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i lez!z-i mezkı1r mecra-yı 
kad!mi olan Ortaköy'de sahilhanesine kema kan ce
reyan itmek üzre beher şehr on beş akçe icare-i mü
eccele ta'y!nle virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fı 4 C sene [ ı ]272 [ ı  ı Şubat ı 856] 

Nısf masura ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan mezbı1re 
Sofi bint-i Artin müteveffiye olup ma-i mezkı1r keb!r 
eviadları Artin Makrohi ve mürahika kızı Nohari'ye 
ba'de' l-intikal mürahika-i mezbı1renün ba hüccet-i 
şer'iyye vasisi Hoca Agop veled-i Bogos ma-i mez
kı1rda olan hissesini bi ' l-vekale ve keb!ran-ı mezbı1-
d1n bi' l-asale ma-i mezkı1rı cad oldığı sahilhaneye 
cereyan itmek üzre istepan veled-i Mıgırdiç'e ba'
de' l-ferağ merküm istepan dahi rızasıyla mezbı1r 
Hoca Agop veled-i Bağdasar'a ferağ u kasr-ı yed it
meğle senevi on beş guruş icare-i müeccele ile nısf 
masura ma-i mezkı1r defter-i vakfda Hoca Agop'un 
uhdesine kayd olınmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fı ı 7 Kanün-ı sanı sene [ ı ]280 [29 Ocak ı 865] 

16/82/1 Akabi ve Efdik hanımların tasarruflarında 
bulunan Abdülkerim Efendi vakfına ait bir masura 
suyu Vicdan Hanım 'a ferağ ettiklerine dair. 

Abdülkedm Efendi ve Mihrişah Valide Sultan vakf
ıarından iki buçuk masura ma-i lez!z ve yiğirmi dört 
hisse i ' tibariyle sekiz hissesi iki kıt'a temessükle a
harun ve baki on altı hissesinün dahi altışar hisseden 
on iki hissesi Akabi ve Efdik bint-i Sarraf Canik'ün 
ve birer hisseden dört hissesi dahi Meri ve Sorpik ve 
Annik(?) ve Nartik eviad-ı müteveffa Mencan'un 
uhdelerinde iken mezbı1re Efdik altı hissesi içün baş
ka temessüke talibe olmağın bir kıt'a  ced!d temessük 
bi' t-tahdr yed-i mesfı1ra i ' ta kılınarak iki buçuk ma
sura ma-i mezkı1r Ortaköy'de Yalı zakağında bir 
numrolı sahilhaneye cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şer!fde mı1ma ileyhimı1nun uhdelerine kayd o
lınarak zabt u tasarrufiyçün virilen temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

2 1  
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Fı 28 Zi' l-hicce sene 1 287 [20 Mart 1871 ]ve fi 8 
Mart sene min h [20 Mart 1 87 1 ]  

Efdik ve Akabi bintan-ı Canik'ün hissesine isabet i
düp mutasarrıfan oldukları bir masura bir çuvaldız 
ma-i lezizün Mihrişah Valide Sultan suyından olan 
bir çuvaldızını uhdelerinde ibka iderek ma'ada Ab
dülkerim Efendi vakfından ve Taksim suyından ce
reyan iden bir masurasını Halim Paşa'nun halilesi 
Vicdan Hanım'a ferağ iderek Mirgun hıdroetine nakl 
olınmağla mahall-i mezbura müraca'at içün şerh vi
rildi. 

Fı 6 Mart sene [ 1 2]98 [ 1 8  Mart 1 882] 

16/82/2 Drohi Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait iki masura suyu 
muhtelif kişilere ferağ ettiğine dair. 

Merhume Mihrişah Vali de Sultan vakfından mu 'a
meleli bir kıt 'a arz-ı hal mucebince iki masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Drohi bint-i Serkiz ilerüde i
rae ideceği mahalle cereyan itmek üzre ma-i mezkı1-
run zabt u tasarrufiyçün virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 3 Haziran sene 1 298 [ 1 5  Haziran 1882] 

İki masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Drohi bint-i 
Serkiz mutasarrıfe oldığı iki masura ma-i lezizün bir 
masurasını Beğoğlı'nda Venedik zakağında 5 num
rolu haneye cereyan itmek üzre Yenişehirli devletlü 
İbrahim Paşa hazretlerine ve nısf masurasını dahi 
Tepebaşı'nda Tozkoparan mahallesinde Kabristan 
zakağında kain on dört numrolu mecma'-i devair 
nam ebniyeye cereyan eylemek üzre devair-i mezkı1-
re mutasarrıfları Yenişehirli İbrahim Paşa ve reşa
detlü Şeyh Tal 'ati Efendi ibn-i Ömer ve Hadice Ha
nım bint-i Hüseyin Hasib Beğ'e ve diğer nısf masu
rasını dahi Boyacı karyesinde otuz iki numrolu sahil
haneye cereyan eylemek üzre merhum el-Hacc Mus
tafa Efendi kerimesi Fatıma Hanım'a kat ' iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle müşar ve muma ileyhimün zabt 
u tasarruflariyçün virilen sened-i hakanileri işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 24 Mart sene [ 1 2]99 [5 Nisan 1 883] 
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16/82/3 Canik ve Nartohi'den varisierine intikal e
den Ortaköy 'deki evlerine bağlı Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait üç buçuk masura suyun iki bu
çuk masurasının daha sonra muhtelif kişilerin eli
ne geçtiğine dair. 

Merhfime Mihrişah Valide Sultan vakfı suyından üç 
buçuk masura ma-i lezizün iki masurası Canik ve
led-i Simyon ve bir buçuk masurası zevcesi Nartahi4 
bint-i Kaspar'un uhdelerinde iken merkümanun bir
birini müte 'akıben vukü'-ı vefatıarına mebni dört 
nefer eviadları Merican ve Moses ve Akabi ve Ef
tik'e elli iki bin beş yüz guruş ve Merican dahi fevt 
olup hissesi Nemzik ve Manaver ve Meri ve Sorpik 
ve Anik'e on üç bin yüz yiğirmi beş ve Moses dahi 
fevt olup hissesi Seboh ve Almonik ve Nayra'ya on 
üç bin yüz yiğirmi beş guruş guruşs kıymetler ile in
tikalleri bi' l-icra mezkfir üç buçuk masuradan bir 
masurasını Ortaköy'de Yalı zakağında bir numrolu 
haneye kema kan cereyan itmek üzre bi't-tefrik se
ned-i hakanisi tanzim kılındığı rnisillü girüye kalan 
iki buçuk masura ma-i lezizün dahi alıara fürfihtında 
irae olmacak mahalle cereyan itmek üzre Akabi ve 
Eftik ve Nemzik ve Manaver ve Meri ve Nartİk ve 
Sorpik ve Anik ve Seboh ve Almonik ve Nayra uh
delerine kayd alınarak virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd alındı . 

Fı 3 Haziran sene 1 298 [ 1 5  Haziran 1 882] 

İki buçuk masura ma-i lezize dört hisse i ' tibariyle 
bir hissesine ya 'ni nısf masura bir hilaline mu tasarn
fe olan Seboh ve Almonik ve Nayra bint-i Moses ber 
veeh-i muharrer mutasarrıfan oldukları nısf masura 
bir hilal ma-i mezbfirun nısf masurasını bi' z-zat 
hüsn-i rızalarıyla Boyacı karyesinde Vapur iskelesi 
caddesinde beş numrolu haneye cereyan eylemek 
üzre Şerif Ali Paşazade Şerif Hüseyin Paşa hazretle
rine ve bir hilalini dahi diğer bir hisse ya 'ni nısf ma
sura bir hilal mutasarrıfeleri Nemzik ve Manaver ve 
Meri ve Nartik ve Sorpik ve Anik eviad-ı Merican'a 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledükleri ve diğer bir 
hissesine ya 'ni nısf masura bir hilaline mutasarrıfe 
olan Akabi bint-i Canik mutasarrıfe aldığı nısf ma
sura bir hilal ma-i lezizün nısf masurasını Beğoğlı'n-

4 Nartohi 
5 "guruş" mükerrerdir. 
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da Mekteb zakağında yiğirmi bir numrolu haneye 
cereyfm itmek üzre sa'adetlü Filib Efendi veled-i 
(boş) iki hilalini dahi hissedar ve karındaşma ve bir 
hisse ya 'ni nısf masura iki hilal mutasarrıfesi muta
sarrıfesi6 Eftik veled-i Canik'e kat'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahal
le kayd alındı. 

Fı 12 Temmuz sene 1299 [24 Temmuz 1883] 

Nısf masura iki hilal ma-i lezize mutasarrıf olan Ef
tik veled-i Canik mutasarrıf aldığı ma-i mezbı1run i
ki hilalini uhdesinde ibka iderek ma 'ada nısf masu
rasını Beşiktaş'da Nişantaşı mahallesinde İğneci 
Nusret(?) zakağında on numrolu haneye cereyan it
rnek üzre Seresvabi-i hazret-i şehriyari sa'adetlü İs
met Beğefendi'ye kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed olın
mağla virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd o
lındı. 

Fı 26 Şubat sene [ 1 ]301 [ 10 Mart 1 886] 

Nısf masura iki hilal ma-i lezize mutasarrıfan olan 
Nemzik ve Manaver ve Meri ve Nartik ve Sorpik ve 
Anik eviad-ı Merican nam hatunlardan Nemzik ve 
Manaver hisselerine isabet iden iki hilal ma-i lezizi 
uhdelerinde bi , 1-i b ka ma' ada dört hilaline ya 'ni nı sf 
masurasına mutasarrıfan olan Meri ve Nartİk ve Sor
pik ve Anik mutasarrıfe aldığı nısf masura hisseleri
ni Beşiktaş'da Valide çeşmesinde Ada zakağında yi
ğirmi numrolu haneye cereyan itmek üzre Orman ve 
ma'adin meclisi a'zasından Hey'et-i fenniyye reisi 
sa 'adetlü Nazif Beğefendi'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed olınmağla virilen sened-i hakani kayd alındı. 

Fı 1 6  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]301  [28 Ekim 1 885] 

1618214 Canik ve Nartohi'den intikal eden Orta
köy 'deki evlerine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfıııa ait üç buçuk masura suyun iki buçuk ma
surasının varisierinin tasarrufuna geçtiğine dair. 

Merhı1me Mihrişah Valide Sultan vakfı suyından üç 
buçuk masura ma-i lezizün iki masurası Canik ve
led-i Simyon ve bir masurası zevcesi Nartohi bint-i 
Kaspar'un uhdelerinde iken merkümanun birbirini 

6 "mutasarrıfesi" mükerrerdir. 
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müte 'akıb vefatıarına mebni dört nefer eviadı Meri
can ve Moses ve Akabi ve Eftik'e elli iki bin beş yüz 
guruş ve Merican dahi fevt olup hissesi Nemzik ve 
Manaver ve Meri ve Nartik ve Sorpik ve Anik'e on 
üç bin yüz yiğirmi beş guruş ve Moses dahi fevt o
lup hissesi üç nefer eviadı Seboh ve Almonik on üç 
bin yüz yiğirmi beş guruş kıymetler ile intikalleri 
bi ' l-icra mezkı1r üç buçuk masuradan iki buçuk ma
surasını ba' dehı1 tali b lerine fürı1ht olmmak üzre baş
kaca sened-i hakani i ' ta kılındığı misillü girüye ka
lan bir masura ma-i leziz dahi mecra-yı kadimi olan 
Ortaköy'de Yalı zakağında bir nurnrolu sahilhaneye 
cereyan i tmek üzre dört hisse i ' tibariyle birerden iki 
hissesi Akabi ve Eftik evlad-ı Canik'ün ve bir hissesi 
Nemzik ve Manaver ve Meri ve Nartik ve Sorpik ve 
Anik eviad-ı Merican ve bir hissesi dahi Seboh ve 
Almonik ve Nayra eviad-ı Moses'ün uhdelerine kayd 
olmarak virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd o
lındı. 

Fi 3 Haziran sene [ 1 ]298 [ 1 5  Haziran 1 882] 

1618311 Ahmed Efendi 'nin Kuruçeşme 'deki sahil
hanesine bağlı Hacı Verdinaz Kadın vakfına ait bir 
çuvaldız suyun yarısını eşi Hanife Feride Hanım 'a 
ferağ ettiğine dair. 

Hacce V erdinaz Kadın vakfından Arnabud karyesin
de Kurıçeşme mahallesinde Köşk caddesinde üç 
nurnrolu bir bab sahilhane derı1nına cari bir çuvaldız 
ma-i lezize mutasarrıf olan Mı1mcılar kethudası Ah
med Efendi bin Mustafa ber veeh-i muharrer muta
sarrıf aldığı bir çuvaldız ma-i lezizün nısfını hane-i 
mezkı1reye cereyan itmek üzre uhdesinde bi' l-ibka 
ma'ada nısf hissesini yine sahilhane-i mezkı1reye ce
reyan itmek üzre zevcesi Hanife Peride Hanım bint-i 
Osman'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 2 Mart sene [ 1 2]97 [ 14  Mart 1 88 1 ]  

16/83/2 Ahmed Efendi 'nin Kuruçeşme 'deki sahil
hanesine bağlı Sultan Il. Mahmud Han vakfına ait 
bir çuvaldız suyun yarısını eşi Hanife Peride Ha
nım 'a ferağ ettiğine dair. 

25 
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Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından Arnabud kar
yesinde Kurıçeşme mahallesinde Köşk caddesinde 
üç numrolu bir bab sahilhaneye cari senevi yedi bu
çuk guruş icare-i müeccelelü bir çuvaldız ma-i lezi
zün mutasarrıfı olan Mürncılar kethudası Ahmed E
fendi bin Mustafa ber veeh-i muharrer mutasarrıf ol
dığı bir çuvaldız ma-i lezizün nısf hissesini sahilha
ne-i mezkfireye cereyan itmek üzre uhdesinde 
bi ' l-ibka ma 'ada nısf hissesini yine sahilhane-i mez
kureye kema kan cereyan itmek üzre zevcesi Hanife 
Feride Hanım bint-i Osman'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı 2 Mart sene [ 1 2]97 [ 14 Mart 1 88 1 ]  

16/8313 Sarraf Ohannes 'in Ortaköy 'deki evine bağ
lanmak üzere Sarraf Lazari'ye ferağ ettiği Mihri
şah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhfime Mihrişah Valide Sultan vakfından beher 
şehr on beş akçe idre-i müeccelelü nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Sarraf Ohannes veled-i Kara
bet zimmi tarafından Arakil veled-i Bogos ve Kara
bet veled-i Tekor(?) zimmiler ihbarlarıyla ferağa ve
kili olan Serkiz veled-i Manyas(?) zimmi bi ' l-vekale 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı mecra-yı kadimi o
lan Ortaköy'de hanesine cereyan itmek üzre Yeni
han'da sakin Sarraf Lazari veled-i Yorgi zirnıniye fe
ragat ve kasr-ı yed itmeğle mersfim Sarraf Lazari 
zimminün zabt u tasarrufına izn virilerek defter-i 
vakf-ı şerifde uhdesine kayd olınup virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 26 Receb sene [ 1 ]253 [26 Ekim 1 837] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan merküm La
zari fevt olup ma-i mezkfir kebir eviadları Yorgi ve 
Alanka ve sağır eviadları Kastanti ve Yanko ve Ni
kala ve Kadeniko ve Tanaş'a esba'an ba'de' l-intikal 
eviad-ı mezbfirundan Yorgi ve Alanka ve Tanaş bila 
veled fevt olmalarıyla hisse-i şayi 'aları mahlfil ve 
canib-i vakfa aid olmağla ma'ada Kastanti ve Yanko 
ve Nikola Kadeniko'nun hisse-i şayi 'alarmı ba hüc
cet-i şer' iyye alıara ferağa me'zun olan vasileri Mar
yanka bint-i Tanaş tarafından vekil-i müsecceli Ma-
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nok veled-i Ligori bi' l-vekale Andon veled-i Niko
la'ya ba'de'l-ferağ merkılın Andon dahi hisse-i mez
kfirı rızasıyla vasiyy-i merkılın Maryenka'ya kat' iy
yen ferağ u kasr-ı yed eyledükden sonra bila veled 
fevt olan Y orgi ve Alanko ve Tanaş'un mahlfil olan 
üç hisse-i mezkfireleri ba kaime-i mezad lede' l-mü
zayede ragabat-ı nas inkıta' ıyla hisse-i mezkfireler a
karat-ı saireleri misillü hissedarları eytam-ı merku
meye deyni mukabilinde vefaen ferağ itmek üzre üç 
bin guruş mu 'accele ile vasiyy-i mezbfire Maryenka 
üzerinde karar eylediği ba defter-i arz lede'l-istizan 
ol babda müte 'allık ve şeref-sünfih buyurılan irade-i 
seniyye-i cenab-ı mülfikane mantilk-ı münifi üzre 
mu'accele-i mukarreresi olan meblağ-ı mezkfirun rü
sfimat-ı adiyesi ifraz birle kusfirı fi 1 0  Haziran sene 
[ 1 2]74 tarihiyle teslim-i hazine kılındığı kaimesi ü
zerine Sergi'den sürh ile fürfi-nihade olmarak kai
me-i mezkfir taraf-ı vakfa vürfid itmiş ve ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfirun dört hissesi fari
ğan' ve üç hissesi dahi canib-i vakfdan şira'ans mez
bfire Maryenka üzerine emsali misillü senevi on beş 
guruş icare-i müeccele ile defter-i vakfda ba'
de' l-kayd mezbfire Maryenka eytam-ı merkumenün 
müşterek mallarından fi 5 Z sene [ 1 2]72 tarihiyle is
tidane ve kabz eylediği on bir yük doksan altı bin 
seksen beş guruş düyfinı mukabilinde vakf-ı müşa
run ileyhadan ve gerek evkaf-ı saireden uhdesinde o
lup vefaen ferağ eylediği akarat-ı ma'lfime miyanın
da işbu temessükde muharrer nısf masura ma-i le
ziz-i mezkfirı altı yüz guruş mukabilinde sığar-ı mer
kılınun Y anko ve N ik ola ve Kostanti ve Kadeniko 
veledan-ı Lazari'ye vefaen ferağ itmeğle virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle kaydı olındı. 

Fi 20 Ş sene [ 1 ]275 [26 Mart 1 859] 

Nısf masura ma-i lezize vefaen mutasarrıffin olan 
Kostaki ve Yanko ve Nikolaki ve Kadeniko evia
dan-ı Lazari meblağ-ı mezkfirı temamen ahz ü kabz 
itmeleriyle vefaen mutasarrıffin oldukları ma-i mez
kfirı salıibe-i evveli merktime Maryenka bint-i Ta
naş'a ba 'de'l-ferağ merktime Maryenka dahi ma-i 
mezkfirı rızasıyla yine merkliman Kostaki ve Yanko 
ve Nikolaki ve Kadeniko'ya ba'de' l-ferağ merkılınun 
iştiraken mutasarrıffin oldukları nısf masura ma-i 

7 teferruğan 
s şiraen 
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lez1z-i mezkürı mahall-i kad1mi olan Ortaköy'de 
Taşnerdüban mahallesinde kain haneye kema kan 
cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden 
Şahinağlı Hacı Mıgırdiç veled-i Mardros ile zevcesi 
Penpe bint-i Seropa'ya yedi bin beş yüz guruşa 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 12 Receb sene [ 1 ]282 [30 Kasım 1 865] 

Nısf masura ma-i lez1ze mutasarrıf olan Mıgırdiç 
veled-i Mardros ile zevcesi Penpe bint-i Seropa'nun 
yekd1ğerini müte 'akıb vukü'-ı vefatlarıyla terk 
eyledükleri beş nefer eviadları Bedros ve Artin ve 
Nemzor ve Nigar ve Z1ba'ya ba 'de' l-intikal m uma 
ileyhimden ancak Bedros ve Nemzor iki humus his
se-i müntakılelerini rızalarıyla hissedarlan ve karın
ctaşiarı muma ileyhim Artin ve Nigar ve Z1ba'ya 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i 
hakanı işbu mahalle kaydı alındı. 

Fı 22 Şubat sene [ 1 2]98 [6 Mart 1 883] 

Müma ileyhimden Artin veled-i Mıgırdiç mutasarrıf 
aldığı sülüs hissesini rızasıyla Ermeni milletinden 
Manifaturacı tüccan Margosyan Agop Efendi zevce
si Topemzar nam-ı diğer Taferher(?) bint-i 
Mıgırdiç'e kat 'iyyen ferağ. 
Fı 1 3  Kanun-ı evvel sene [ 1 ] 3 1 3  [25 Aralık 1 897] 

Nısf masura ma-i lez1ze eslasen mutasarrıfan olan 
Topemzar nam-ı diğer Taferher(?) ve Z1ba ve Nigar 
hanımlar bintan-ı Mıgırdiç'ün bi 'r-rıza ferağlarından 
cari aldığı üç numrolu hane bedeli miyanında Emine 
Hanım ibnet-i Ebubekir Beğ'e ferağ. 

Fı 3 Mayıs sene [ 1 ] 320 [ 1 6  Mayıs 1 904] 

1618411 Azrina Popol'den varisierine intikal eden 
Ortaköy 'deki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra muh
telif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhüme Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf 
masura ma-i lez1ze mutasarrıfe olan Azrina Popol 
nasraniyye bint-i Aleksan halike olup nısf masura 
ma-i lez1zün sülüs hissesi üç nefer eviadlarından 
sağTre kızı Mariçe'ye ba 'de' l-intikal sağTre-i 
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mesfürenün vasisi ve babası Sarraf Arist(?) veled-i 
istifan alıara ferağa ba hüccet-i şer'iyye me'zün 
olmağla bi ' l-vesaye Mıgırdiç zimmiye• veled-i İs
kender zirnıniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u 
tasarrufına ba'de'l-izn mersüm Mıgırdiç zimmi sülüs 
hisse-i mezkürı mersüm Sarraf Arist(?) veled-i İsti
fan zimmiye fed'iğ u kasr-ı yed itmeğle mecra-yı ka
dimi olan Ortaköy'de haneye cereyan itmek üzre 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 27 S sene 1 26 1  [7 Mart 1 845] 

Nısf masura ma-i lezizün sülüsan hissesi Azrina 
nasraniyyenün diğer kebir oğlı Ağyazar ve kebire 
kızı Harobesima'ya ba'de'l-intikal merküm Ağyazar 
ve Harobesima mutasarrıfan oldukları ma-i mezbürı 
diğer sülüs hisse mutasarrıfı müma ileyh Sarraf 
Arist(?) veled-i İstifan ile ma'an merküm Arist(?) 
zevcesi zevcesi10 Alime nasraniyye ibnet-i Serkiz 
zimmiye ferağ u kasr-ı yed iderek nısf masura ma-i 
lezizün zabt u tasarrufiyçün mezbüre Alime 
nasraniyye yedine virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 1 7  R sene [ 1 ]264 [23 Mart 1 848] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Alime 
bint-i Serkiz rızasıyla tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden 
Ermeni milletinden Etmekci Haçador veled-i 
Avanis'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 3 C sene [ 1 ]272 [ lO  Şubat 1 856] 

Ortaköy'de Palanka zakağında sekiz numrolı hane 
derünına cari merhüme Mihrişah Valide Sultan [vak
fından] nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Alyanakağlı Haçik Efendi veled-i A vanis fevt olup 
yedi nefer eviadı Yazıcı Mikael ve Mircan ve 
Bedros ve Vartohi ve Norik(?) ve Nartik ve bakire 
Nemzor'a ba'de' l-intikal fi 6 Nisan sene [ 12]99 tari
hiyle Hazine-i hassa nezaret-i aliyyesinden mevrüd 
tezkirede evlild-ı muma ileyhimün uhdesinde 
bulınan mezkür nısf hisse ma-i lezizi beş bin guruş 
mu'accele ile bi ' l-iştira Ermeni patriki rütbetlü 

• "zimmiye" fazladır. 
ıo "zevcesi" mükerrerdir. 
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Nersis Efendi'ye tefvizi husılsına idide-i seniyye-i 
cenab-ı padişahi müte 'allık buyurılarak lazım gelen 
senedinün tanzim ve i ' tası beyan ve iş 'ar alınmış ve 
ber ınıleeb-i irade-i seniyye evhif-ı saıre-i 
ma 'lılmeden konağun mu 'amelesi i cra kılındığı gibi 
ma-i mezbılrun dahi mu 'amelesi bi' l-icra ınılma 
ileyh Nersis Efendi uhdesine kayd olmarak zabt u 
tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fı: 12 Nisan sene [ 1 ]299 [24 Nisan 1 883] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Ermeni 
patriki rütbetlü Nersis Efendi bila veled vefat iderek 
cari aldığı menzil ile ma-i mezbılr mahlı11inden yüz 
yetmiş bin guruş mu 'accele ile Serkilari-i hazret-i 
şehriyari sa 'adetlü Osman Efendi uhdesine icarı 
mukteza-yı irade-i seniyyeden idüği Mabeyn-i hü
mayıln başkitabet-i eelllesinden iş 'ar olmdığı beya
nıyla ber ınıleeb-i irade-i seniyye efendi-i mG.ma 
ileyh namına olarak icab iden senedinün tanzim ve 
irsali Evkaf nezaretinden 27 Ağustos sene [ 1 ]301 ta
rihi ve altmış sekiz adediyle varid olan tezkirede 
iş 'ar buyurılmış ve iktiza iden senedi tanzim ve i ' ta 
kılınmağla işbu mahalle kayd alındı. 

Fı: 29 Ağustos sene [ 1 ]301  [ 1 0  Eylül 1 885] 

16184/2 Neyyire Hanım 'ın Ortaköy 'deki 
sahilhanesine bağlı Mihrişah VaZide Sultan vakfı
na ait yanm masura suyu Yuvanaki 'ye ferağ ettiği
ne dair. 

Merhılme ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün vakfı ma-i lezizinden Ortaköy'de kain 
bir bab sahilhaneye cari senevi otuz guruş icare-i 
müeccele ve bir kıt 'a temessükle bir masura ma-i le
zize mutasarrıf olan iffetlü Neyyir[e] Hanım ma-i 
mezkılrun senevi on beş guruş icare-i musibesiyle 
nısf masurasını temessükinden bi ' l-ifraz Ortaköy'de 
Taşnerdüban'da Palanka zakağında yiğirmi beş 
numrolu haneye cereyan itmek üzre tebe'a-i Devlet-i 
aliyyeden Yuvanaki veled-i Filibos'a yedi bin beş 
yüz guruşa kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
virilen temessük işbu mahalle kayd alındı. 
Fı: 14 Muharrem sene [ 1 ]288 [4 Nisan 1 87 1 ]  ve fi 

24 Mart sene [ 1 ]287 [5 Nisan 1 87 1 ]  
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16/84/3 Yani 'nin Ortaköy 'deki evine bağlı yarım 
masura vakıf suyu eşi Eleni 'ye ferağ ettiğine dair. 

Ortaköy'de Palanka zakağında mükerrer yiğirmi üç 
numrolu bir kıt 'a arsa ve yiğirmi beş numrolu men
zil derunına cari senevi on beş guruş icarelü nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıf olan Yunan devleti 
tebe'asından ve tüccardan Yani Filibdi(?) mezkur 
arsa ve menzil ve ma-i mezburı zevcesi Eleni bint-i 
Teodor'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 2 Mayıs sene [ 1 ] 300 [ 14  Mayıs 1 884] 

16/8414 İskohi Hanım 'dan varisierine intikal eden 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Ma-i mezburun bütüni müteveffa Kabriyelyan 
Ohannes Efendi zevcesi İskahi bint-i müteveffa 
İsadar'un uhdesinde aldığı halde mezbure fevt olup 
altı nefer eviadları tebe'a-i Devlet-i aliyyeden 
Kabriyel Efendi ile Dinya(?) ve Penbe ve Makrohi 
ve Zerohi(?) ve Marice uhdelerine ba'de'l-intikal 
mezbure Marice dahi fevt olup hissesi iki nefer sağir 
eviadı Levon ve İsak'a intikal eyledükden sonra 
kebirun-ı merkürnun Kabriyel Efendi ve Dinya(?) ve 
Penbe ve Makrohi ve Zohi(?) intikalen mutasamf 
oldukları beş südüs hisselerini alıara ferağ iderek 
mefruğun aleyhi yedine başkaca sened-i hakani tan
zim ve i ' ta kılınarak ma'ada bir südüs hissenün zabt 
u tasarrufını havi Levon ve İsak veled-i Avakim ye
dine senevi iki buçuk guruş i care-i müeccele ile 
sened-i hakani tanzim ve i ' ta kılındığı misillü beş 
südüs hissenün dahi senevi on iki buçuk guruş 
icare-i müeccele ile tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Er
meni milletinden Avakim veled-i İsador'a dahi zabt 
u tasarrufiyçün virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi 1 Şubat sene [ 1 ]299 [ 1 3  Şubat 1 884] 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfın
dan kanavat [ü] müsennatına tebe'iyyetle nısf masu
ra ma-i lezizün altı hisse i ' tibariyle beş hissesi Er
meni milletinden Şirket-i hayriyye biletcilerinden 
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Avakim veled-i İsadar'un ve bir hissesi sağır oğullan 
Levon ve Arşak'un uhdesinde iken sagıran-ı 
mezbı1ranun ba hüccet-i şer'iyye vasiyy-i mansı1bları 
ve pederleri merk[ü]m Avakim bi ' l-vesaye ve kendi 
hissesini bi' l-asale rızasıyla Yunan devleti 
tebe 'asından Tacir Yani Filibdi(?)'nün zevcesi Eleni 
bint-i Teodor'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed olınarak 
zabt u tasarrufiyçün virilen temessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fi 3 1  Mayıs sene [ 1 ]300 [ 12  Haziran 1884] 

16185/1 Ortaköy sakinlerinden Dimitraki 'den va
rislerine intikal eden Sultan Bayezid-i Veli vakfına 
ait altı hisse bir buçuk masura suyun beş hissesinin 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesinden mazbı1t 
cennet-mekan merhum ve mağfiret-nişan Sultan 
Bayezid Han-ı Vell tabe serahu hazretlerinün İstan
bul'da vakı ' cami '-i şerif ve irparet-i amireleri evka
fından bağat-ı Galata ci bayetine tabi ' Ortaköy 
hudı1dı dahilinde kain olup şehriyye on bir akçe 
ıcare-i müeccelelü ma'a müştemilat bir bab 
bağçenün bir kıt 'a temessük ve bağçe-i mezkı1reye 
cari şehriyye dört akçe icare-i müeccelelü tahınlnen 
bir buçuk masura ma-i lezizün diğer bir kıt 'a  
temessük natık oldukları üzre mutasarrıfı Dimitraki 
bundan akdem fevt olup mutasarrıf o ldığı ma 'a 
müştemilat bir bab bağçesi altı nefer eviadı oğulları 
Kostaki ve Mihal ve Gavril ve Yani ve Aleko ve kızı 
Loksandra'ya adiyen ba'de' l-intikal merküm Kostaki 
dahi bila veled fevt aldığından ma'a müştemilat 
bağçe-i mezkı1reden mutasarrıf oldığı altı hisse 
i ' tibariyle bir hissesi mahlı1linden ba mu 'accele 
Musika-i hümayı1n-ı mülı1kane feriki sa'adetlü 
Ahmed Necib Paşa hazretlerine tefviz olınup 
müceddeden taraflarına bir kıt 'a temessük i ' ta 
olınmış ve bağçe-i mezkurdan merkürnun Mihal ve 
Loksandra ve Gavril ve Yani'nün hisseleri dahi fe
rağlarından uhde-i müşarun ileyhe geçmiş olup an
cak ma-i leziz-i mezkurun anifü' l-beyan başkaca 
temessüki ve ıcaresi oldığı ol vakit haber 
virilmediğinden mahlGlden aldukları hisse 
temessükine tasrih olınmamış ve bu def'a merkü
mundan Gavril ve Yani ve Loksandra ma-i leziz-i 
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mezkı1rdan dahi altı hisse i ' tibariyle mutasarrıf ol
dukları üç hisselerini bi zatihim hüsn-i rızalarıyla 
müşarun ileyh hazretlerine ferağ u kasr-ı yed eyle
miş olduklarından zikr olman ma-i lezizün atık 
temessüki merkürnan Mihal ve Aleko'nun birer 
hisseleriyçün yedierinde ibka olmdığı şerh virilerek 
ol vechile altı hisse i 'tibariyle bir hissesi ber min
val-i muharrer Kostaki mahlı1linden ve üç hissesi 
merkürnun Gavril ve Yani ve Loksandra ferağların
dan ki cem'an dört hisseleriyçün işbu temessük tah
rir ve müşarun ileyh Ahmed Necib Paşa hazretlerine 
i 'ta ve vakf-ı şerif-i müşarun ileyhün kaimmakam-ı 
mütevellisi oldığum hasebiyle tasarruflarına izn 
virilüp defter-i vakf-ı şerifde dahi uhde-i 
sa' adetlerine kay d ve irnla alındı. 

Fı Cumacte' l-fila sene [ 1 ]276 [27 Kasım-26 Ara
lık 1 859] 

Ma-i leziz-i mezkı1run altı hisse i ' tibariyle bir hisse
sine mutasamf olan merküm Aleko ber ınıleeb-i ilm 
ü haber sağ olup mutasarrıf aldığı hisse-i mezkı1reyi 
hissedarı yedinde kalan temessükden ifraz ve rıza
sıyla diğer dört hisselerine işbu temessükle mutasar
rıf olan müşarun ileyh sa 'adetlü Ahmed Necib Paşa 
hazretlerine ferağ u kasr-ı yed itmeğle ifrazı havi 
temessük-i mezkı1ra şerh virilerek ol vechile hisse-i 
merktim muşarun ileyh hazretlerinün işbu 
temessükine dere olınup uhde-i sa'adetlerine kayd 
o lındı. 

Fı 16 Zi' l-ka'de sene [ 1 ]276 [6 Haziran 1 860] 

Kanavat ü müsennatına tebe 'iyyetle bir buçuk masu
ra ma-i lezizün altı hisse i 'tibariyle beş hissesi muta
samfı Musika-i hümayı1n feriki Necib Paşa'nun vu
kü'-ı vefatma mebni terk eylediği iki nefer kebir 
mahdı1mları yaveran-ı hazret-i şehriyariden 
Fahreddin Beğ ile Musika-i hümayun mülazımların
dan Mustafa Hulı1si Beğ ve kerimeleri İffet ve 
Sabiha hanımiara adiyen ba'de'l-intikal ınılma 
ileyhimden İffet Hanım'un tarafından ba hüccet-i 
şer'iyye vekili Hüseyin Nafiz Efendi ibn-i es-Seyyid 
Rif'at Efendi bi' l-vekale ve Mustafa Hulı1si Beğ ile 
Ayişe Sabiha Hanım tarafından dahi kezalik ba hüc
cet-i şer'iyye ınılma ileyh Fahreddin Beğ bi ' l-vekale 
ve kendü hissesini bi ' l-asale rızalarıyla tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyenün Ermeni milletinden Maksudzade 
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sa'adetlü Simyon Beğ hazrederine ferağ u kasr[-ı 
yed] itmeleriyle virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kaydı olındı. 

Fı 1 9, 25 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]300 [3 1 Aralık 
1 884, 6 Ocak 1 885] 

Bir buçuk masura ma-i lezizün altı hisse i 'tibariyle 
beş hissesine mutasamf olan müşarun ileyh Simyon 
Beğefendi hazretleri rızasıyla Teşrif-i hümayun 
müdiri sa'actetlü Hacı Mahmud Efendi hazrederine 
ferağ. 

Fı 23 Nisan sene [ 1 ] 306 [5 Mayıs 1 890] 

16/85/2 Mümtaz Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura 
suyu Ortaköy 'deki evine bağlanmak üzere Süley
man Efendi'ye ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfın
dan ve Taksim suyından kanavat [ü] İnüsennatına 
tebe'iyyetle nısf masura ma-i lezize mutasamf olan 
saray-ı hümayundan muhrec Mümtaz Hanım ibnet-i 
Abdullah ma-i mezburı mecra-yı kadimi olan Molla 
Çelebi mahallesinde Bayır zakağında muhterik arsa
dan bi' l-ihrac Ortaköy'de Pişmişoğlı zakağında dört 
numrolu haneye cereyan itmek üzre devletlü 
necabetlü Süleyman Efendi hazrederine kat'iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u tasarrufını havi 
müşarun ileyh hazrederine virilen sened-i hakani iş
bu mahalle kayd olındı. 

Fı 1 2  Ağustos sene [ 1 ]301  [24 Ağustos 1 885] 

16185/3 Tevfik Beyefendi 'nin Ortaköy 'deki 
sahilhaneye bağlı kalmak üzere Hoca Petri 'ye fe
rağ ettiği Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Ba irade-i seniyye Evkaf-ı hümayun hazinesinde 
teşkil buyurılan Senedat odasında umur-ı 
musakkafatı pençşenbih günleri ru'yet olınan 
evkafdan merhume ve mağffirun leha cennet-mekan 
Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
Büyükdere civarında Bağçe karyesi kurbında 
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Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde kain İlı
yasına muvaffak oldukları bend-i kebirlerinden 
müfrez hamiş-i temessük-i mezkfirda muharrer bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan müşarun ileyh 
Tevfik Beğefendi hazretleri tarafından Mehmed Ağa 
ibn-i Abdullah ve Hacı Mehmed Ağa ibn-i 
Abdülaziz ihbarlarıyla ferağa vekilleri Tophane-i a
mire evrak müdiri Mehmed Mün'im Efendi ibn-i 
Hüseyin bi'l-vekale ma-i mezkfirı mecra-yı kadimi 
olan Ortaköy'de kain sahilhane-i mezkfireye kema 
kan cereyan itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden 
Tıngıroğlı Hoca Petri veled-i Oseb'e ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i mezkfir icare-i 
kadimesinün senevi otuz guruşa ibiağı husfisı Evkaf 
varidatı derkenarından anlaşılmış olmağla ol vechile 
senevi otuz guruş icare-i müeccele ile bir masura 
ma-i leziz-i mezkfir defter-i vakfda Hoca Petri uhde
sine kayd alınmış olmağla virilen hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 
Fı gurre-i Zi' l-ka'de sene [ 1 ]277 [ 1 2  Mayıs 1 861 ]  

[Der kenar] Beşiktaş hıdmetine kırk birinci varaka 
nakl alındı. 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hoca Petri 
veled-i Oseb ma-i mezkfirun nısf masurasını uhde
sinde bi' l-ibka diğer nısf masurasını Teşvikıyye ma
hallesinde Kağıdhane caddesinde mükerre[r] yiğirmi 
dokuz numrolu haneye cereyan itmek üzre kurena-yı 
hazret-i şehriyariden Mahmud Beğ bin 
Abdurrahman'a ferağ itmeğle virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 25 Şubat sene [ 1 ]301  [9 Mart 1 886] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan Hoca Petri 
veled-i Oseb ma-i mezkfirun nısf masurasını dahi 
devletlü necabetlü efendiler hazeratınun nazırı 
sa'adetlü Salih Beğ bin Hasan'un Maçka'da Valide 
çeşmesinde biHi numrolu hanesine cereyan itmek 
üzre kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed olınmağla virilen 
sened-i hakani kayd alındı. 

Fı 25 Şubat sene [ 1 ]301  [9 Mart 1 886] 

Beşiktaş hıdmetine nakl alındı. 

16/85/4 Ali Şahin Bey 'd efi: varisierine intikal eden 
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Ortaköy 'deki hamamına bağlı Sultan I. Mahmud 
Han vakfına ait bir buçuk masura suyun bir kıs
mının daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfın
dan bir buçuk masura ma-i leziz Ortaköy'de Dereyolı 
mevkı ' inde sekiz nurnrolu bir bab harnınarn 
derfinına cari olmak üzre mutasarrıf olan Ali Şahin 
Beğ bundan on beş sene mukaddem vefat idüp üç 
nefer eviadı Hüseyin Hadi ve Hasan Sat'i beğler ile 
Ayişe Sıddika Hanım'a yiğirmi iki bin beş yüz guruş 
kıymetle ba'de' l-intikal eviad-ı muma ileyhimden 
Ayişe Sıddika Hanım iki yüz doksan senesi Şa'
ban'un ibtidasında bila veled ve bila ahfad ve bila e
beveyn müteveffiye olup fi 4 Receb sene [ 1 ]292 ta
rihiyle neşr ü i ' lan kılınan tevsi' -i intikal nizamna
mesi mucebince hakk-ı intikale nail olan iki nefer li 
ebeveyn er karındaşları ve hissedarları muma ileyhi
ma Hüseyin Hadi ve Hasan Sat'i beğler ile mütevef
fiye-i mezbure Ayişe Hanım'un zevci Behcet Efen
di'ye yedi bin beş yüz guruş kıymetle intikal eylemiş 
olmağla ol vechile müteveffiye-i mezbureden mün
takıl yarım masura ma-i mezkurun dört hisse i 'tiba
riyle bir hissesi zevc-i muma ileyh Behcet Efen
di'nün ve ma 'ada yarım masura bir buçuk hissesi 
muma ileyh Hüseyin Hadi Beğ'ün ve yarım masura 
bir buçuk hissesi muma ileyh Hasan Sat 'i Beğ'ün 
defter-i vakfda uhdelerine kaydıyla virilen hamiş-i 
temessük kayd olındı. 

Fi 1 0  Kanun-ı sani sene [ 1 ]29 1  [22 Ocak 1 876] 

Ortaköy'de Divanyalı'nda sekiz ve seksen bir 
nurnrolu nizamlı çifte harnınarn gediği hissesiyle 
der(1nına cari yarım masura ma-i lezizün temamıyla 
diğer yarım masuranun dört hisse i ' tibariyle bir bu
çuk hissesine mutasarrıf olan Hüseyin Hadi Beğ 
ibn-i Ali Şahin deynine mukabil islama satmak şar
tıyla Rum milletinden Kurıçeşme sakinlerinden 
Boyacıağlı Aleksandos veled-i Kalayani'ye ferağ. 

[Fi] 25 Nisan sene [ 1 ] 303 [7 Mayıs 1 887] 

Mezkur harnınama cari yarım masura ma-i leziz ile 
diğer yarım masura ma-i lezizün dört hisse 
i ' tibariyle bir buçuk hissesinün mutasarrıfı 
Boyacıoğlı Aleksandos veled-i Kaloyani rızasıyla 
İspanya devleti tebe'asından Mösyö Jozef de Tole 
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veled-i Moyiz'e kat'iyyen ferağ. 
Fi 9 Teşrin-i evvel sene [ ı ] 3 ı5 [2 ı Ekim ı 889] 

16/8611 Hacı Mahmud Efendi 'nin Ortaköy 'deki 
köşkiine bağlı bir buçuk masura suyun Sultan 
Bayezid-i Veli vakfına tashih olunduğuna dair. 

Ortaköy'de Dereboyı caddesinde Teşrif-i hümayôn 
müdiri Hacı Mahmud Efendi hazretlerinün mutasar
rıf oldukları ma'a bağçe köşkine BalmOrncı deresin
de taş ocağından nebe'an idüp cereyan iden bir bu
çuk masura suyun senedi olmadığından nizarnı dai
resinde mu'ayene-i lazımesi bi' l-icra mikdannun 
derciyle zabt u tasarrufı havi sened-i hakanisinün 
i 'tasını müşarun ileyh hazretlerinün ba arz-ı hal 
vakı ' olan istid'ası üzerine Su nezaret-i behiyyesinde 
yazılan derkenar môcebince Sultan Bayezid Han-ı 
Veli hazretleri vakfına tashih ve müceddeden senevi 
kırk beş guruş icare-i müeccele ta 'yin ve tashih 
olmarak zabt u tasarrufını havi müceddeden virilen 
sened-i hakani kayd alındı. 
Fi 20 Rebi'u' l-ôla sene [ ı ]3  1 0  [1 ı Ekim 1 892] ve 

fi 29 Eylül sene [ ı ] 308 [ ı  ı Ekim ı 892] 

16/86/2 Fuad Paşa 'nın Mösyö Jan Lorando 'ya fe
rağ ettiği Ortaköy 'deki sahilhanesine bağlı 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait iki masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

[Derkenar] İşbu arsaya cari iki masura suyun11 yet
miş dokuzuncı varakda mukayyeddür. 

Ortaköy'de kain sahilsaray arsasınun nısfı bu kerre 
devletlü Fuad Paşa hazretlerine ihsan buyurılrnış 
aldığından muşarun ileyh narnına senedat-ı 
lazımesinün seri'an tanzimi Mabeyn-i hümayôn 
canib-i alisinden ba tezkire emr ü iş 'ar buyurılrnış ve 
saray-ı mezkôr arsasınun mecmô 'ı kırk yedi bin zi
ra' -ı mi ' mariden ibaret olup bunun müşarun ileyhe 
ihsan buyurılan nısfı ya'ni yiğirmi üç bin beş yüz zi
ra' mahalli Ortaköy cami '-i şerifi tarafındaki kıt'ası 

ll su 
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oldığı Mabeyn-i hümayun başkitabet-i aliyyesiyle 
muhabereyi şamil tezkire zeyline muharrer cevab ile 
mersul bir kıt 'a harita mutala 'asından anlaşılmış ve 
saray-ı mezkur arsasınun evkaf-ı müte 'addideden 
mevcud olan yiğirmi sekiz kıt 'a senedatından altı 
kıt 'asına nazaran Sadr-ı esbak merhum Merzifoni 
Kara Mustafa Paşa vakfından senevi dört bin dört 
yüz altmış akçe icare-i müeccelelü ma'lumu' l-hudud 
sahilhane ve sahilhane-i mezkur hevasıyla iki bin iki 
yüz altı zira' mu'ayyen mahall ve bir masura ve yine 
bir mikdar ma-i leziz uhde-i hazret-i şahanede ibkası 
keyfiyyeti atik senedat-ı mezkureye tahşiye kılındığı 
ve paşa-yı müşarun ileyhe ihsan buyurılan nısf-ı 
diğerinün dahi evkaf-ı saire-i müte 'addideden olan 
senedatı icabı vechile müceddeden tanzim ve takdim 
olmdığı misillü işbu vakfdan olan sahilhane ve heva 
ve mu 'ayyen mahall ile ma-i mezkurun nısfı defter-i 
vakfda paşa-yı müşarun ileyh hazretleri uhdelerine 
kayd olmarak zabt u tasarruf-ı devletlerini ve ifrazı 
ha vi temessük kayd o lındı. 
Fi 15 Ramazan sene [ 1 ]295 [ 1 3  Eylül 1 878] ve fi 

3 1  Ağustos sene [ 1 ]294 [ 12  Eylül 1 878] 

Yaveran-ı ekrem-i hazret-i padişahiden devletlü 
Fuad Paşa hazretlerinün uhdesinde bulınan 
Ortaköy'de kain sahilhane arsasınun Mösyö Lorando 
uhdesine ferağı hususına dair vukü ' bulan istid 'ası 
üzerine müsa'ade-i seniyye-i hazret-i padişahi şayan 
buyurılmış oldığı Mabeyn-i hümayun başkitabet-i 
aliyyesinden ba tezkire ernr ü iş 'ar buyurılmış ve 
memalik-i mahruse-i hazret-i şaMnede tebe 'a-i 
ecnebiyyenün tasarruf-ı emlak itmeleri hakkında ba 
hatt-ı hümayun te' sis buyurılan kanunname ahkamı 
mucebince fi ' l-asl tebe 'a-i saltanat-ı seniyyeden olup 
da sonradan tebdil-i tabi ' iyyet itmiş olanlar müstes
na olmak ve emlaklerine aid kaffe-i hususat ve rü
sumat ve mu 'amelatda kavanin ve nizarnat-ı Devlet-i 
aliyye ve tebe'a-i saltanat-ı seniyye haklarında cari 
olan usUle ve kanunname-i mezkurede musarrah sair 
katfe-i mevadd ahkamına ittiba'  eylemek üzre ka
nunname-i hümayun ve ol babda tanzim buyurılan 
mazbata alıkarnını kabUl ve tasdik iden devletler 
tebe'asınun memalik-i şahanenün arazı-ı 
Hicaziyye'den ma'ada her tarafında tebe'a-i Devlet-i 
aliyye misillü tasarruf-ı emlak hukükından istifade 
itmeleri hususına müsa 'ade-i seni yy e-i hazret-i 
padişahi şayan buyurılmış olmasına mebni işbu ve 
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diğer on beş kıt'a  temessük ve Tahdr-i emHik kale
minden varid olan ruhsat tezkiresi mantfikınca ev
kat-ı müte'addide ile malılut Ortaköy'de Divanyalı 
caddesinde yüz on sekiz numro ile murakkam sahil-i 
bahrda viikı ' bir kıt 'a  arsa ve derfinına cari Mihrişah 
Valide Sultan vakfından iki masura ma-i lezize mu
tasarrıf olan müşarun ileyh Fuact Paşa hazretleri arsa 
ve ma-i leziz-i mezkfirı rızalarıyla kanunname-i hü
mayfin alıkarnını kabfil ve imza iden Fransa devleti 
se fareti tarafından bi' 1-i '  ta Harici yy e n ezaret-i 
celilesi canibinden tasdik-i resrnisi icra kılınan bir 
kıt'a ilm ü haber mficebince devlet-i rnüşarun ileyha 
tebe 'asından Mösyö Jan Lorando veled-i 
Liberpo(?)'ya evkaf-ı saire ve ma-i leziz ile beraber 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle arsa-i mezkfirun evkaf-ı 
saireden olan mahalli ile ma-i lezizün on beş kıt 'a 
ternessükatı tahşiye olmdığı rnisillü işbu vakfdan o
lan mahalli dahi defter-i vakfda ınılma ileyh Mösyö 
Lorando cenabları uhdesine kayd olmarak zabt u 
tasarrufını hav:ı: virilen hamiş-i temessük kayd alındı. 

Fı 22 Şevval sene [ 1 2]96 [9 Ekim 1 879] ve fi 26 
Eylül sene [ 1 2]95 [8 Ekim 1 879] 

Mihrişah Valide Sultan vakfından diğer kaydda mu
harrer iki ve Merzifon:ı: Kara Mustafa Paşa vakfından 
işbu kaydda rnuharrer yarım masura ve bir mikdar ki 
cem'an iki buçuk masura bir mikdar ma-i lez:ize 
rnutasarrıf olan Fransa devleti tebe 'asından Jan 
Larando'nun vefatıyla terk eylediği iki nefer evla
dından bir neferi Liber Lorando'ya aid nısf hissesi 
akdeınce uhdesine intikal iderek uhde-i seniyye-i 
hazret-i pactişahiye ferağ alınmış ve bu kerre dahi 
d:iğer nısf hissesi kızı Meri'ye intikali bi' l-icra rıza
sıyla rnezkfir arsanun rub ' hissesi rniyanında devlet-i 
müşarun ileyha tebe 'asından Kontes Meri di Reva 
ile Virjini Bodvi'ye ber veeh-i münasafe kat ' iyyen 
ferağ. 

Fı 23 Mart sene [ 1 ] 3 1 2  [4 Nisan 1 896] 

Merzifoni Kara Mustafa Paşa vakfından nısf masura 
ve bir mikdar ma-i lezizün ve Mihrişah Valide Sul
tan vakfından iki masura ma-i lezizün rub ' hissesi 
Fransa devleti tebe'asından Vi[r]jini Bodvi'nün ve 
rub ' hissesi Fransa devleti tebe'asından iken Alman
ya devleti tebe'asından Kont Lui di Reva ile akd-i 
izdivac iden ve zevcine tebe'an devlet-i müşarun 
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ileyha tabi 'iyyetini ihraz iden Kontes Meri di Reva 
bint-i Etyen Larando'nun ba senedat-ı hakaniyeıı ta
sarruflarında olmağla bunlardan Kontes Meri di 
Reva'nun rub ' hisse-i mezkfiresini musaddak veka
letname ile Da 'va vekili Doktor Mösyö Albert 
Espeçed(?) bi ' l-vekale ve Virjini mb ' hissesini 
bi' l-asale ma-i mezkfirı nısf hisse arsa bedeli 
ınİyanında nam-ı nami-i hazret-i padişahiye 
kat' iyyen ferağ. 

Fi 25 Mart sene [ 1 ]3 15 [6 Nisan 1899] 

16/86/3 Ahmed Şükrü Efendi 'den varisine intikal 
eden Ortaköy 'deki evine bağlı Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Ortaköy'de Divanyalı'nda iki ve mükerrer iki 
numrolu ma 'a ah ur sahilhane arsası derfinına cari 
merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
vakfından nısf masura ma-i leziz Evkaf-ı hümayun 
müfettişi Ahmed Şükri Efendi uhdesinde iken vefa
tıyla bir nefer mahdumı Mehmed Tevfik Efendi'ye 
anun dahi vefatıyla mahdumı Ahmed Rarniz 
Efendi'ye intikal eyledükden sonra rızasıyla 
Serkilari-i hazret-i şehriyari sa'adetlü Osman 
Beğefendi hazretleri ibn-i Osman ile halilesi Hesna 
Hanımefendi ibnet-i Abdurrahman'a ber veeh-i 
münasafe ferağ olmarak virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fi 30 Eylül sene [ 1 ] 3 1 2  [ 12  Ekim 1 896] 

1618614 Tophanelioğlu Haçik 'den varisierine inti
kal eden Ortaköy 'deki evine bağlı Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
varisieri tarafından Vasıf Paşa 'ya ferağ edi/diğine 
dair. 

[Derkenar] 
Numara:29 
Defter:7 
Dolab:2 
Göz:4 

12 bii senediit-ı hakani 
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Kese:8  

Ma-i mezkfirun kaydı virilen istid'a üzerine 
Senedat'dan ihrac olmarak 5 Za sene [ 1 ]293 tarihin
de vakf-ı mezbOrdan nısf masura ma-i leziz tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Ermeni milletinden Tophaneli
ağlı Haçik Ağa veled-i Arakil uhdesinde idüği. 

Ortaköy'de Palanka sokağında mükerrer on bir num
rolu menzil derOnına cari merhOme ve mağffirun le
ha Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Tophaneliağlı Haçik ve
led-i Arakil'ün vefatıyla nısf masura ma-i leziz iki 
nefer eviadı Ohan Efendi ile kızı Maryem Hanım'a 
ba'de'l-intikal mezbOre Meryem Hanım hissesini 
bi ' l-.asale ve Ohan'un hissesini tarafından ba vekalet
name vekili ve hissedarı mezbOre Maryem Hanım 
bi ' l-vekale ki nısf masura ma-i lezizi mecdl.-yı kadı
minden bi ' l-ihrac karye-i mezkfirun Nar sokağında 
on dört nurnrolu haneye müceddeden cereyan itmek 
içün Beşiktaş zabıtasına me'mfir yilveran-ı hazret-i 
şehriyariden Ferik sa 'adetlü Vasıf Paşa hazretlerine 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğinden müşarun i
leyh hazretlerinün zabt u tasarruflarını havi virilen 
sened-i hakani kayd olındı. 

Fı Haziran sene [ 1 ]323 [ 14  Haziran- 13  Temmuz 
1907] 

1618711 Tüccar Agop 'un Neyyire Hanım 'dan satın 
alıp İsmihan Kaya Sultan vakfına tashih ettirdiği 
yarım masura suyu daha sonra Mehmed Halis Be
yefendi'ye ferağ ettiğine dair. 

Harerneyn-İ muhteremeyne mülhak evkafdan mer
hOme ve mağffirun leha İsmihan Kaya Sultan vakfın
dan olarak Şahinağlı Mıgırdiç'ün damadı Tüccar A
gop veled-i Markosyan'un bir kıt 'a istid'asıyla beş 
kıt'a varakanun fezleke-i mealieri Ortaköy'de kain 
Taşnerdüban nam mahallde kain merküm Mıgırdiç'
ün bağçesi derOnında vakı ' menba 'dan hasıl olan 
ma-i carinün nısf masurası mülkiyyet vechile muta
sarrıfesi olan Neyyir[e] Hanım'dan mübaya'a itmiş 
aldığından irae ideceği mahalle cereyan itmek üzre 
icab iden bir kıt'a temessükinün i 'tası istirharnından 
ibaret olup ma-i mezkOrun menba'ı fi ' l-hakTka mer-
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kum Mıgırdiç'ün bağçesi derilmnda olup müte 'addid 
hacalar küşadıyla tahte' l-arz inşa itdirmiş oldukları 
lağmdan hasıl olan suyı mülkiyyetde(?) bi' t-tahrnin 
bir masura sudan ibaret olarak ma-i mezkfirun ber 
veeh-i mülkiyyet ve mine' I-kadim yarım masurası 
mahall-i mezkfirda mfima ileyha Neyyir[e] Hanım'un 
akdeınce mübaya'a itmiş aldığı Efendiler dairesi
ne(?) mahsus olan hazineye ve diğer yarım masurası 
dahi merktim Agop'un mahall-i mezkfirda on bir 
numro ile murakkam hanesine el-yevm cereyan it
mekde aldığı ve mfima ileyha Neyyir[e] Hanım'un 
mülkiyyet üzre uhdesinde olan yarım masura suyı
nun senedi yağise de ma-i mezkfirı merktim Agop'a 
fürfiht eylediği ve ma-i mezkfir mezkfir13 dahi mah
zfirdan salim bulındığı tebeyyün itmiş ise de ma-i 
mezkfir mülkiyyetden vakfiyyete tebdiliyle bir vakf
dan senedin ün i ' tası icab id üp ancak ma-i mezbfirun 
mahall-i menba'ı İsmihan Kaya Sultan vakfından 
bulınmak mülabesesiyle su hakkında cari olan niza
ma nazaran ma-i mezkfirun müşarun ileyhanun vak
fına tashih olınup ferağ u intikalatı vukü ' ında senedi 
vakf-ı mezkfir canibinden tesviye olmmak ve hanesi
ne cereyan eylemek üzre merktim Agop'un uhdesin
de olarak müceddeden bir kıt 'a temessükinün tastir 
ve i 'tası lazım geleceği i 'lam ve merktim Agop'un 
tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Ermeni milletinden 
bulındığı musaddak patrikhanesi tarafından Senedat 
odasına virilen bir kıt 'a ilm ü haber mficebince nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfir ber mficeb-i nizarn sene
vi on beş guruş icare-i müeccele ta'yin ve tahsisiyle 
ve su hakkında olan nizamun derciyle mahall-i mez
kfirda on bir nurnro ile murakkam hanesine cereyan 
itmek üzre merktim Agop'un uhdesine kaydile i ' ta 
kılınan temessük kayd alındı . 

Fi 15  Safer sene [ 1 ]290 [ 1 3  Nisan 1 873] ve fi 1 
Nisan sene [ 1 ]289 [ 1 3  Nisan 1 873] 

Nısf masura ma-i leziz tebe'a-i Devlet-i aliyyenün 
Ermeni milletinden Tüccar Marka Markosyan Agop 
Ağa veled-i Markos'un uhdesinde iken rızasıyla 
müştemilat-ı saire ile beraber Bahriyye nezaret-i ce
lilesi mektfibcısı atfifetlü Mehmed Halis Beğefendi 
hazretlerine kat' iyyen ferağ. 

Fi 14 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 3 1 2  [26 Ekim 1896] 

13 "mezkfir" mükerrerdir. 
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1618712 Roza Hanım 'dan varisierine intikal eden 
Ortaköy 'deki evine bağlı Sultan ll. Mahmud Han 
vakfına ait yarım masura suyun daha sonra varis
leri tarafından padişaha ferağ e dildiğine dair. 

Hazine-i hassa-i şahane nezaret-i aliyyesinün mev
rı1d 27 Mayıs sene [ 1 ] 3 14 tarihlü ve 2 1  adedlü tezki
rede esbak Bağçevan Almanyalı müteveffa Sister'ün 
kızına aid olup Yıldız saray-ı alisinün Ortaköy cihe
tindeki hadika-i hümayı1n kurbında bulınan ve yedi 
bin beş yüz liraya fürı1htına muvafakat olman hane
nün bi' l-mübaya'a nam-ı me 'ali-ittisam-ı hazret-i 
padişahiye olarak tanzim itdirilecek senedinün arz 
ve takdimi mukteza-yı irade-i seniyye-i cenab-ı pa
dişahiden bulındığı Mabeyn-i hümayı1n-ı cenab-ı 
mülı1kane başkitabet-i celilesinden varid olan 26 
Mayıs sene [ 1 ] 3 14  tarihlü tezkirede tebliğ alınmış ve 
mahall-i mezkı1run mu'amele-i ferağıyyesinün icra
sıyla senedin ün irsali iş 'ar olınmağla ibraz olınan se
nedata ve gönderilen ilm ü haber ve ruhsat tezkiresi
ne nazaran Ortaköy'de Palanka sokağında kırk bir 
numrolu ma'a bağçe bir bab hane derı1nına cari cen
net-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından 
nısf masura ma-i leziz Almanya devleti tebe'asından 
Saray-ı hümayı1n bağçevanbaşısı Mösyö Sister'ün 
zevcesi Roza bint-i Kirkor'un taht-ı tasarrufında iken 
vefatıyla terk eylediği devlet-i müşarun ileyha tebe
'asından kebir mahdı1mı Mösyö Otto Sister ile kebi
re kızı Apolonya Sister'e adiyen ba 'de'l-intikal anlar 
dahi ber ınıleeb-i irade-i seniyye vakf-ı ahardan olan 
hane bedeli rniyanında yedi bin beş yüz aded lira-yı 
Osmani bedel-i makbuz mukabilinde nam-ı narni-i 
hazret-i padişahiye olarak kat' iyyen ferağ itmeleriyle 
ol vechile kaydı tashih kılınarak takdim kılınan se
ned-i hakani kayd olındı. 

Fı 20 Haziran sene [ 1 ] 3 1 4  [2 Temmuz 1 898] 

16187/3 Zekiye Sultan 'ın Ortaköy 'deki sahilsarayı
na Sultan Il. Mahmud Han vakfından bir masura 
su bağlandığına dair. 

Devletlü ismetlü Zekiyye Sultan aliyyetü' ş-şan haz
retlerinün Ortaköy'deki sahilsaraylarına bir lüle su 
icrası zırnnında senedinün bi' t-tanzim arz ve takdim 
kılınması şeref-sudur buyurılan irade-i seniyye-i ce
nab-ı hilafet-penahi icab-ı alisinden oldığı Mabeyn-i 
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hümayun-ı mülukane başkitabet-i celilesinden varid 
olan fi 2 Receb sene [ 1 ] 320 ve fi 2 1  Eylül sene 
[ 1 ] 3 1 8  tarih ve beş bin yetmiş numrolu tezkire-i hu
susiyye ile tebliğ buyurılarak ol mikdar suyun sahil
saray-ı müşarun ileyhaya icra ve isale itdirilmiş oldı
ğından ber muceb-i hükm ü irade-i seniyye-i cenab-ı 
padişahi bir lüle suyun cennet-mekan Sultan Mah
mud Han-ı Sani tabe serahu hazretleri vakfından ola
rak sultan-ı müşarun ileyha narnma olarak hernan se
ned-i hakanisi tanzim ve takdim kılınmış olmağla iş
bu mahalle kayd olındı. 

Fı 24 Eylül sene [ 1 ] 3 1 8  [7 Ekim 1 902] 

1618811 Avadis 'ten varisine intikal eden Ortaköy '
deki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait 
yanm masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Merhume Mihrişah Valide Sultan vakfından olup 
Ortaköy'de Pişmişoğlı sokağında yiğirmi yedi num
rolu menzile cari nısf masura ma-i leziz Avadis ve
led-i Nikogos uhdesinde iken vefatıyla altı nefer ev
ladından ancak bir neferi Losayer'e ve anun dahi ahi
ren vefatıyla üç nefer eviadı Bedros ve Karabet ve 
Nişan'a intikal eyledükden sonra anlar dahi nısf ma
sura ma-i mezkurun südüs hissesini rızalarıyla tebe
'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni milletinden Mübaya
'acıoğlı Manok zevcesi Agaveni bint-i Artin'e ferağ 
eyledüklerinden mezburenün zabt u tasarrufını havi 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 6 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]98 [ 1 8  Ekim 1 882] 

16188/2 Sarraf Maksud Efendi 'den varisierine inti
kal eden Ortaköy 'deki sahilhanesine bağlı yarım 
masura vakif suyun daha sonra varisieri tarafın
dan Es ma Sultan 'ın üç oğluna ferağ edildiğine da
ir. 

[Derkenar] Sene 47 tarihiyle Mihrişah Valide Sul
tan vakfından olarak mukayyeddür. 

Ortaköy'de Yalı zekağında iki numrolu sahilhaneye 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sarraf 
Maksud Efendi'nün vefatıyla mezkur terk eylediği 
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yedi nefer eviadı Sarim Ağa ve Mikail Efendi ve 
Simyon Beğ ve Parsi ve Nikdar hanımlar ile sa'adet
lü Saboh Beğ hazretleriyle Artin Efendi'ye ba' 
de' l-intikal içlerinden Sarim Ağa'nun vefatıyla üç 
nefer eviadı O[r]nik ve Mehrenad(?) efendiler ile Z1-
ba Hanım'a ve Simyon Beğ'ün vefatıyla iki nefer ev
ladı Polin Hanım ve Maksud Beğ'e ve Mikail Efen
di'nün dahi vefatıyla bir nefer kerimesi Sofi Hanım'a 
ve Parsi Hanım'un dahi vefatıyla bir nefer kerimesi 
Drohi Hanım'a ve mezbGre Drohi Hanım'un dahi ve
fatıyla iki nefer eviadı Lion ve Almonik Hanım'a in
tikal eylediği gibi bunlardan Almonik Hanım'un bila 
veled vefatıyla nısf masura ma-i lezizün yiğirmi bir 
hisseden bir buçuk hissesi malılGI kalmasıyla muma 
ileyh Lion Beğ bin Kostan Paşa ve Sofi Hanım bint-i 
Mikail Efendi ve Maksud Beğ ve Polin Hanım evla
dı14 Simyon ve Nikdar Hanım bint-i Maksud Efendi 
taraflarından müşarun ileyh Saboh Beğ bi' l-asale ve 
bi' l-vekale ve Ziba Hanım ile Ornik ve Mehrenad(?) 
beğler ve Artin Efendi bi' l-asale cem'an on dokuz 
buçuk hisseyi merhGme Esma Sultan hazretlerinün 
malıdGmları necabetlü Sa 'deddin ve Bedreddin ve 
Hayreddin beğefendiler hazeriltına kat'iyyen ferağ 
itmeleriyle zabt u tasarruflarını havi virilen sened-i 
hakani kay d olındı. 

Fi 5 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 3 1 7  [ 1 8  Kasım 1 901 ]  

16/88/3 Ali Efendi'nin Ziba Hanım 'a ferağ ettiği 
Sultan II. Mahmud Han vakfına ait yanm masura ,.. ,.. 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretlerinün Bend-i ce
did'i fazlasından nısf masura ma-i leziz Beşiktaş'da 
kain hanesine cereyan itmek üzre Çırağan sahilsa
ray-ı hümayGn bekcibaşısı Ali Efendi'nün ba mu'ac
cele uhdesine tefviz olmarak zabt u tasarrufını havi 
virilen sened kayd olındı. 

Fi 1 5  Şevval sene 1 278 [ 1 5  Nisan 1 862] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan muma ileyh 
Ali Efendi ma-i mezkurı henüz bir mahalle icra itdir
mediğinden bu kerre Ortaköy'de Taşnerdüban nam 

14 evlfid-ı 
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mahallde kain üç numro ile murakkam haneye cere
yan itmek üzre tebe'a-i Devlet-i aliyyeden ve Erme
ni milletinden Bank-ı Osmani sandıkkan Simyon 
zevcesi Ziba bint-i Ohannes'e ferağ. 

Fi 24 Haziran sene [ 12]89 [6 Temmuz 1 873] 

Ortaköy'de Palanka zakağında on beş numro ile mu
rakkam ma'a bağçe bir bab hane derunına cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Simyon Ağa 
zevcesi Ziba Hanım ibnet-i Ohannes'ün vefatıyla 
ma-i mezkur iki nefer eviadı Serbohi ve Meryem ha
nımlara ba'de' l-intikal bağçe ve menzil bedeli miya
nında elli bin guruşa sa 'adetlü Kadri Beğefendi haz
retleri ibn-i Ahmed Beğ'e ferağ. 

Fi 17  Eylül sene [ 1 ] 3 1 8  [30 Eylül 1902] 

16/8814 Su nezareti ve Belediye dairesi tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda Sarraf İstefan 'dan 
varisierine intikal eden Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait bir masura suyun daha sonra varisieri 
tarafından Sultan Il. Abdülhamid Han 'a ferağ e
dildiğinin saptandığına dair. 

Nam-ı me 'ali-ittisam-ı hazret-i hilafet-penahiye ola
rak Sarraf İstefan veresesinden dört bin lira bedel ile 
evvelce iştira kılınmış olan Ortaköy üstündeki hane
lerün mu'amele-i ferağıyyesi bi ' l-icra senedatı isra 
kılınmış ise de sularun bey ' u ş ira mu 'amelesi Su ne
zaretine aid aldığı cihetle bi' l-istifsar cevaben Şehre
manet-i celilesinden varid olan fi 16  Nisan sene 
[ 1 ]321 tarihli ve bir numrolu tezkirede mezkur hane
ler müştemilatıyla ya 'ni içindeki su yı vesairesiyle 
bedel-i ma ' lum ile alınmış ve mu 'amelatı ifa alına
rak gerek Su nezaretince ve gerek emanet-i müşarun 
ileyhaca yapılacak bir şey kalmamış aldığından sula
run dahi mu 'amele-i teferruğiyyesinün icrasıyla se
nedatınun tanzim ve isrası iş 'ar kılınmış ve lede't
tedkik zikr olman hanelerün mu 'amele-i teferruğiy
yesi esnada ale'l-usUl getürilen ilm ü haber ve ruhsat 
tezkiresi ve senedat-ı tasarrufiyye gibi evrak-ı fera
ğıyyede derilmnda suyı bulındığına dair sarahat ol
maması cihetiyle mu 'amele-i ferağıyye yalnız hane
ler hakkında icra kılınmış ve Daire-i belediyye ma'a 
Tahrir-i virgü kitabeti derkenarında mezkur hanelere 
cari merhume Mihrişah Valide Sultan vakfından bir 
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masura ma-i leziz Sarraf İstefan uhdesinde oldığı be
yan idilmekde ve vakf-ı müşarun ileyha defterlerin
de nam-ı mfima ileyhe su kaydı bulınamamış ise de 
emanet-i müşarun ileyhanun iş 'ar-ı cevabisine naza
ran hane ile birlikde suyun da mübaya'a idildiği an
laşılmış ve lede' t-tevdi' Encümen-i nezaretün kara
nnda mezkfir hanelerün müştemilatıyla ya 'ni deru
nındaki ma-i can vesairesiyle beraber nam-ı me 'a
li-ittisam-ı cenab-ı mülfikaneye olarak mübaya'a i
dilmiş oldığı halde icab iden senedinün nam-ı nami-i 
hazret-i hilafet-penahiye tanzim ve takdimi lazım 
geleceği gösterilmiş olmasıyla ol vechile mezkfir bir 
masura ma-i leziz vakf-ı müşarun ileyhadan olarak 
senevi otuz guruş icare-i müeccele ile hala serir
ara-yı hilafet-i uzma ve revnak-bahşa-yı saltanat-ı 
kübra şevketlü kudretlü mehabetlü azametlü veliy
yü'n-ni 'met-i biminnetimüz padişahımuz es-sultan 
ibnü' s-sultan es-Sultan el-Gazi Abdülhamid Han-ı 
Sani edama' llahu te'ala eyyame umrihi ve nasarahfi 
ila alıiri 'd-deve ran efendimüz hazretlerinün uhde-i 
me 'ali-udde-i cenab-ı hilafet-penahilerine olarak 
kayd ile bi' ş-şevketi ve' l-iclal kemal-i sürfir ve neşat 
ve fart-ı cfid ü inbisat ile tasarruf buyunlmak da'a
vat-ı hayriyyesi yad u tekrara işbu sened-i hakaninün 
hasbe' l-me'mfiriyye tanzim ve tahtimiyle takdimine 
ictisar kılındı . 

Fi 1 3  Rebi'u' l-ahir sene [ 1 ] 323 [ 1  7 Haziran 
1905] ve fi 4 Haziran sene [ 1 ]321  [ 1  7 Haziran 

1 905] 

Der hıdmet-i Kurıçeşme 

16/95/1 Rıza Paşa 'nın Kuruçeşme 'deki sahilhane
sine bağlı suyun bir kısmının Kuruçeşme karakol
hanesine bağlandığına; sahilhanede bulunan ya
nm masura suyun ise daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Kunçeşme'de vakı ' müceddeden inşa olınmakda o
lan bir bab karavolhane içün bir buçuk masura ma-i 
leziz tahsisi husfisına iriide-i seniyye-i mülfikane ta
'alluk buyunlmış ve ma-i leziz-i mezkfir içün mü
ceddeden tarik küşadıyla kanavat ferş olmmak lazım 
gelse mesarif-i külliyi mficib olacağından Asakir-i 
hassa-i şahane müşiri me'ali-semir devletlü üb-
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behetlü Rıza Paşa hazretlerinün Kurıçeşme'de kain 
sağır sahilhane-i alileri mecrasından alınmak üzre 
nısf masurasınun hakk-ı mecra olarak sahilhane-i 
mezkOra ve kusOrınun dahi karavolhane-i mezbOreye 
cereyan eylemek içün karar virilrniş aldığından ol 
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkOrun emsali 
rnisillü beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'yin 
ve tahsis olmarak sahilhane-i mezkOreye cereyan ey
lemek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşarun ileyh haz
retlerinün uhde-i devletlerine kayd olınup zabt u ta
sarruflarını havi müceddeden virilen temessük kayd 
o lındı. 

Fi 22 Receb sene 1259 [ 1 9  Ağustos 1 843] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarnf olan Rıza Paşa 
hazretleri mutasarnf aldığı ma-i lezizi kurena-yı şa
haneden atOfetlü Selim Beğefendi'ye ferağ. 

Fi 25 Ş sene 1262 [ 1 9  Ağustos 1 846] 

Ma-i mezkfira mutasarnf olan Selim Beğ bila veled 
fevt olup mahlOlden zevcesi La 'lnab Hanım uhdesi
ne olarak kayd alındı. 

Fi 6 Temmuz sene [ 12]82 [ 1 8  Temmuz 1 866] 

Ma-i mezkOra mutasarnfe olan La 'lnab Hanım tara
fından ferağa vekil esbak Ceyb-i hümayOn hazineda
rı Ahmed Ağa ibn-i el-Hacc Mehmed bi ' l-vekale 
ma-i mezkurı es bak Kastamanı mutasarnfı sa 'adetlü 
Hasan Ramiz Paşa hazretlerine ferağ. 

Fi 4 KanOn-ı sani sene 1 288 [ 1 6  Ocak 1 873] 

Ma-i mezkOra mutasarrıf olan Hasan Rarniz Paşa 
hazretleri ma-i mezkOrı mecra-yı kadirni olan dok
san üç nurnrolu sahilhaneye cereyan itmek üzre fen
kan-ı kirarndan sa'adetlü Tunuslı Rüstem Paşa haz
retleri ibn-i Hasan'a kat ' iyyen ferağ. 

Fi 23 Teşrin-i sani sene [ 1 ]297 [5 Aralık 188 1 ]  

Nısf masura ma-i lezize mutasarnf olan Rüstem Pa
şa'nun vukü'-ı vefatma mebni bir nefer sağire keri
mesi Fatıma Hanım'a ba'de' l-intikal cari aldığı sa
hilhane ile beraber ba hüccet-i şer' iyye vekili tara
fından Mahbube Behice ve Henai(?) hanımefendiler 
ibnetan-ı Sadr-ı esbak Hayreddin Paşa hazretlerine 
ber veeh-i münasafe ferağ itmeğle virilen sened-i ha
kani işbu mahalle kayd alındı. 
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Fi 29 Mart sene [ 1 ] 303 [ 1 0  Nisan 1 887] 

Nısf masura ma-i lez!zün nısfına mutasarrıfe olan 
Renal(?) Hanımefendi rızasıyla hissesini hissedarı 
hemşireleri Mahbube Beh1ce Hanımefendi'ye kat ' iy
yen ferağ. 

Fi 7 Haziran sene [ 1 ] 304 [ 1 9  Haziran 1 888] 

Nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıfe olan Mahbube 
Beh1ce Hanımefendi tarafından hiimpederleri Mah
mud Zervak(?) Paşa hazretleri bi' l-vekale rızasıyla 
Müze-i hümayun müdiri atfifetlü Osman Harndi Be
ğefendi hazrederine ferağ. 

Fi l l  Kanun-ı san! sene [ 1 ] 304 [23 Ocak 1 889] 

16/95/2 Sultan II. Mahmud Han vakfına ait iki ma
sura suyun Kuruçeşme 'deki sahilhanesine bağlan
mak üzere padişah tarafından Hamid Ağa 'ya ferağ 
edildiğine dair. 

Kurıçeşme karyesinde vakı ' cennet-mekan Sultan 
Beyazid Han-ı Veli ve merhume Esma Sultanhazera
tıyla merhum Güzelce Mahmud Paşa evkaf-ı şerife
lerine senevi mukata'a  ta'y!nle ma'lumu' l-mikdar 
tfilen ve arzen be hisab-ı terb1'1 on bir bin beş yüz 
altmış beş zira' muhterik Sultan sarayı arsası ve dok
san iki bin sekiz yüz yiğirmi beş zira' cebel mahalli 
ki cem' an yüz dört bin üç yüz doksan zira' mahalli 
şehriyari-i mu'azzam malikü' l-mülki ve' l-ümem pa
dişah-ı enam zıllu' llahi fi ' l-alem efendimüz hazretle
ri ba izn-i mütevelll müceddeden müştemilat-ı ma'
lumeyi hav! mülkiyyet üzre taraf-ı eşref-i hazret-i 
şehriyanierinden ehass-ı kurena-yı hazret-i şahane
den atufetlü Ham!d Ağa hazretlerine ihsan ve tern
llk-i hümayun buyurılup ol vechile ağa-yı müşarun i
leyh hazretleri ber minval-i meşruh malik oldığı ma
hall-i mezkureyi kaimmakam-ı mütevelllsi oldığum 
hudavendigar-ı sabık müstağrık-ı bahr-ı rahmet-İ ha
lık cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı San! aleyhi 'r-rahmetü' l-bar! hazretlerinün ev
kaf-ı celllelerine akar olmak üzre altmış bin guruş 
semen ile. 

Fi 27 B sene 1 260 [ 1 2  Ağustos 1 844] 

Derun-ı temessükde muharrer sahilhane-i mezkurun 
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mine' I-kadim verasında cari dört masura ma-i lezi
zün iki masurası vera-yı sahilhanede olan iki aded su 
hazinesinden başkaca birine cereyan ve andan sahil
hane-i mezkura cari olmak üzre bir aded su hazine
siyle iki masura ma-i leziz dahi atilfetlü Hamid Ağa 
hazrederine ihsan-ı cenab-ı hazret-i şahane oldığına 
mebni şerh ve temhir olındı. 

Fı 27 B sene 1 260 [ 1 2  Ağustos 1 844] 

16/9513 Ömer Lütfi Efendi ailesinin tasarrufunda 
bulunan Kuruçeşme 'deki sahilhaneye Mihrişah 
VaZide Sultan vakfından bir masura su bağlanma
sına dair. 

Merhume ve mağfilrun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi kurbında 
bina ve ihyasına muvaffak oldukları bend-i kebirleri 
ma-i lezizinden Kunçeşme nam mahallde kain sahil
hanelerine icra olmmak üzre bir masura ma-i lezize 
bila mu 'accele beher yevm iki akçe icare-i müeccele 
ile talibun olan merhum Ömer Lutfi Efendi'nün mah
dumları Mehmed Raif Efendi ve kerimeleri Hadice 
Hanım ve halilesi Ayişe Hanım ve damadı Mustafa 
Fehmi Efendi uhdelerine iştiraken defter-i vakf-ı 
müşarun ileyhde kayd alınarak salifü'z-zikr ma-i le
ziz-i mezkurun sahilhane-i mezkur civarında müna
sib meslekden bi' l-ifraz sahilhanelerine icra olmmak 
üzre ta'yin olman şehriyye altmış akçe icare-i müec
celesin vakf-ı şerife eda eylemek üzre virilen temes
sük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı gurre-i Za sene 1 260 [ 1 2  Kasım 1 844] 

1619514 Çorlulu Ali Paşa vakfına ait Arnavutköy '
deki Çorlulu Ali Paşa sahilhanesinde bulunan bir 
masura suyun sahilhanenin tamirat masraflarını 
karşılamak üzere Alenko 'ya satıldığına; söz konusu 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti!,'fine 
dair. 

Sadr-ı a 'zam-ı esbak Çorlılı Ali Paşa hazretlerinün 
evkaf-ı şerifi musakkafatından Galata'ya muzafe Ar
navud karyesinde Çorlılı Ali Paşa sahilhanesi di
meğle arif sahilhane-i mezkurun süknası ba şart-ı va
kıf meşrutum olup sahilhane-i mezkur mürur-ı ez-
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mine ile harab ve ta'mire muhtac olup canib-i vakf
dan müsa'ade olmayup ve sahilhane-i mezkura lüzu
rru olmayup fazla olan ma-i lezizden bir mikdar ma-i 
leziz ahara icar ve hasıl olan nemasından sahilhane-i 
mezkurun ffiUhtac-ı ffieramat15 olan mevakı 'i ta 'mir 
olmmak vakf-ı şerife enfa'  ve ev la ve ber muceb-i 
fetva-i şerif meşru ' olup hala müfettiş-i evkaf fazi
letlü semahatlü efendi tarafından izni mutazammın 
i 'ta buyurılan hüccet-i şer' iyye mucebince me' zun 
oldığum ecilden zikr olman sahilhane-i mezburun 
hariciyyesi verasında ikinci sedd üzerinde havz ba
şında taş nerdüban kurbında su hazinesi yanında bir 
bacadan hasıl bir masura ma-i leziz üç bin beş yüz 
guruş icare-i mu 'accele ve senevi beş yüz kırk akçe 
i care-i müeccele ile talibine arz olındukda ba 'i
sü' l-vesika(?) Alenko bint-i Petraki nam nasraniyye
ye icar olmağın mu 'accele-i mezkur bi ' t-tevliye me
sarif-i vakf içün yedinden ahz ü kabz ve mesarif-i 
vakfa harcia istihlak eyledükden sonra bedel-i mez
kurun istifasına müte 'allık amme-i da'vadan taraf-ı 
vakfı ve benüm zimmetimi ba'de' l-ibra zikr olman 
ma-i leziz şehr-i ağustosda vezn olınup egerçi bir 
masura ma-i leziz zuhur itmez ise lağm-ı mezkurun 
sağ tarafında ve hacası etrafında yedi kulaç mikdan 
mahall mikras olmak üzre hafr eyleyüp yine16 bir ma
sura ma-i leziz yine tekmil olmaz ise ma-i leziz-i 
merküm menba'ı olan mahallde sahilhane-i mezkura 
cari ma-i lezizlere bir vechile zarar u ziyan terettüb 
itmernek vechile kendi malından teberru 'an li' l-vakf 
mu 'accelesine mahsuben müceddeden bir aded kuyu 
hafr eyleyüp beş çuvaldız ma-i leziz tedarük idince
ye kadar taraf-ı ahardan mani ' ve müzahim olmma
yup beş çuvaldızdan ziyade ma-i leziz zuhur ider ise 
taraf-ı vakfun olup canib-i vakfdan zabt olmmak üz
re bi ' t-ta'ahhüd işbu temessük bi ' t-tahrir yed-i mer
suma i 'ta kılınmış ve ma-i mezbura tedavül-i eyadi 
ile mutasamf olan Darbhane-i amire mübaya'a sar
rafı Düzoğlı Agop veled-i Ohannes fevt olup sahil
hane ve ma-i mezbur muvaza'aten uhdesinde oldığı 
müteveffa-yı merkürnun karındaşı ve sağir oğulları 
Ohannes ve Mikail ve Kirkor zimmiler ile sağTre 
kızları Tekohi ve Drohi ve Meryem nasraniyyelerün 
ba irade-i seniyye vasiyy-i mansubeleri rütbetlü Ho
ca Bogos tarafından ifade olınrruş ve sahilhane ve 

15 meremmat 
16 "yi" fazladır. 

5 1  

1619514 



52 

16/96/1 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

ma-i leziz-i mezkfir sığar-ı sığar17 merkuma intikali 
gösterilerek bi' l-vesaye kendi izniyle ferağından re
'aya-yı Devlet-i aliyyeden Katolik taifesinden Drohi 
bint-i Oseb nasraniyye üzerine ferağınun icrası husfi
sına müsa 'ade-i seni yy e-i cenab-ı padişahi ta 'alluk i
derek işbu hamiş-i temessükat tahrir ve yed-i mesffi
reye i 'ta kılındı. 

Fı 23 Ş sene 1265 [ 14  Temmuz 1 849] temessük 
tarihi 

Fı 9 Haziran sene [ 1 2]98 [21 Haziran 1 882] mü
hür tarihi 

16196/1 Düzoğlu Mihran Bey 'in Kirkor'un variste
rinden aldığı Sultan Bayezid-i Veli vakfına tashih 
olunan bir buçuk masura suyu daha sonra Arato 
Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

Kurıçeşme'de kain elli iki numro ile murakkam mu
tasarrıf oldığı haneye cari başlı suyun senedi olma
yup kirnesne tarikına mülhak olmayarak Kayalık 
nam mahallde menba 'ın dan h asıl olarak müstakıll 
tarik ile cereyan itmekde aldığından bi' l-mu'ayene 
nizamma tevfikan vakfı tarafından müceddeden te
messükinün i ' tası Kirkor tarafından M arz-ı hal is
tid'a olınmış ve mahall-i mezkfira Bab-ı all suyolcısı 
Ahmed Usta irsaliyle keşf ü mu 'ayene olındukda 
Kurıçeşme'de Kireçhane sokağında on bir numro ile 
murakkam taht-ı tasarruflarında bulınan bağçe deru
nında vakı ' menba 'ı üç masuradan ibaret olup bunun 
canib-i yernininde baş bacadan üçünci hacaya ve i
kinci orta mikrasdan yine üçünci hacaya ve canib-i 
yesarda dolab kapusında dördünci hacaya gelinceye 
değin cem'an altı yüz beş arşun salma lağmdan hasıl 
olan ma-i lezizün zikr olınan dördünci bacadan ha
ne-i mezkfira gelinceye kadar künk ile ber veeh-i 
mülkiyyet mine' I-kadim cari idüği ve zernan-ı kıl
letde mesleğinde tarnın ve kamil bir buçuk masura 
mevcfid suyı oldığı haber virilmiş ve merküm Kirkor 
veled-i Artin bundan akdem fevt olup ber veeh-i mu
harrer mutasarrıf oldığı bir buçuk masura ma-i leziz 
milleti tarafından vürfid iden bir kıt 'a ilm ü haber 
mficebince zevcesi Branohi ve kebir oğulları Oseb 

17 "sığar" mükerrerdir. 
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ve Agya ve kebire kerimeleri Serpohi ve Drohi'ye 
ba'de' l-inhisar kable' t-tahrir evlad-ı merkürnundan 
Oseb ve Agya birbirini müte'akıb bila veled fevt o
lup hisseleri hissedar ve kız karındaşları Serpohi ve 
Drohi ve anaları Branohi'ye ba'de' l-inhisar kable' t
tahrir ve muahharan mı1ma ileyha Serpohi dahi mü
teveffiye olup ma-i mezkı1rda olan hissesi kebire ke
rimeleri Serina ve Nerici(?) ve kebir oğulları Oseb 
ve Artin nam kirnesnelere münhasıra olduk[dan] 
sonra verese-i mı1ma ileyhim taraflarından İstefan 
veled-i Ohannes ve Tatos(?) veled-i Pozenti(?) şeha
detleriyle ferağa vekilleri olan Gerupe veled-i Oseb 
bi ' l-vekale ma-i mezkı1rı Düzzade atı1fetlü Milıran 
Beğ'e mu 'accele-i mukarreresiyle bey ' u temlik ve 
temellüki kabUl iderek müceddeden bir kıt 'a senedi
nün tesviyesi iltimasında iseler de ma-i mezkı1run ta
dk-ı ahara mülhak olmayup ber veeh-i mülkiyyet 
müstakıll tarik ile zikr olman haneye mine' I-kadim 
cari olarak el-yevm cereyan itmekde olup mahzı1r
dan salim oldığı tebeyyün itmiş ve bu cihetle ma-i 
mezkı1run bir vakf-ı şerife tasruha lüzı1m görünmiş 
aldığından yedierinde olup irae olman temessüke na
zaran ma-i mezkı1run mecra-yı kadimi olan mezkı1r 
bağçe cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli Han haz
retlerinün vakf-ı şerifinden Galata cibayetinden bu
lınmak hasebiyle ber mı1ceb-i nizarn ma-i mezkı1run 
mecra-yı kadimi olan elli iki nurnro ile murakkam 
haneden bi ' l-ihrac mahall-i mezkı1rda mir-i müşarun 
ileyh hazretlerinün ilerüde irae ideceği mahalle icra 
olmmak üzre defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd 
olmarak kaimesinün bi' l-etraf mahalleri ve nizarnı 
derciyle vakf-ı müşarun ileyhe derciyle vakf-ı 
müşarun ileyhden bir kıt 'a temessükinün i ' tası lazım 
geleceği Su nezaretinün i '  lamında gösterilmiş olma
sıyla zikr olman bir buçuk masura ma-i lezize dok
san senesi Zi' l-ka'de'si gurresinden i 'tibaren ve ni
zarnına tevfikan senevi kırk beş guruş icare-i müec
cele ta'yin kılınmış aldığından ferağınun bi ' l-icra şe
rait-i lazımesi dere ve defter-i vakf-ı müşarun 
ileyhde mir-i müşarun ileyh uhdesine kayd olmarak 
müceddeden temessüki tahrir ve i ' ta olmmak üzre i
ki yüz doksan senesi Zi ' l-ka'de'sinün on yedinci gü
ni tarihiyle Evkaf muhasebesinden taraf-ı vakfa bir 
kıt 'a ilm ü haber vürı1d itmiş olmağla ol vechile ber 
mı1ceb-i ilm ü haber bir buçuk masura ma-i leziz-i 
mezkı1run on beş bin guruş kıyınede ferağı icra alı
narak defter-i müşarun ileyhde mir-i müşarun ileyh 
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Milıran Beğ uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufı 
havi virilen sened. 
Fi 29 Zi' l-hicce sene [ 1 ]290 [ 17  Şubat 1 874] ve fi 

5 Şubat sene [ 12]89 [ 17  Şubat 1 874] 

Bir buçuk masura ma-i mezkura mutasarrıf olan atu
fetlü Mihran Beğefendi hazretleri rızaları y la te be' a-i 
Devlet-i aliyyenün Rum milletinden Vasilaki Efendi 
zevcesi Arato bint-i Dimitri'ye cari aldığı dokuz 
numrolu arsa ile beraber ferağ u kasr-ı yed iderek vi
rilen sened-i hakani işbu mahalle kayd alındı. 
Fi 13 Kanun-ı evvel sene [ 1 ] 300 [25 Aralık 1884] 

16196/2 Seyyid Mehmed Efendi ile eşi Şerife Ayşe 
Hanım 'dan varisierine intikal eden Kuruçeşme 'de
ki sahilhaneZerine bağlı bir buçuk masura yerli su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Evkaf-ı hümayun nezaretine mülhak evkafdan mah
miyye-i İstanbul'da Kırkçeşme kurbında vakı ' Ba
bü' s-sa'acte ağası esbak merhum Gazanfer Ağa-yı 
Atik nam sahibü' l-hayrun medrese-i münifi ve türbe 
ve cami '-i şerifi ve hayrat-ı sairesi vakfı musakkafa
tından mahruse-i Galata'ya muzafe Beşiktaş'a tabi ' 
Kurıçeşme caddesinde seksen bir ve yüz sekiz nurn
rolar ile murakkam beher şehr yüz yiğirmi beş akçe 
icare-i müeccelelü bir bab sahilhane ve servilik ve 
bağ ve bağçe ve çayır ve sahilhane-i mezkur derum
na cari yirlü sularından bir buçuk masura ma-i lezize 
mutasarrıfan olan Seyyid Mehmed Efendi ibn-i İbra
him ve zevcesi Şerife Ayişe Hanım ibnet-i Osman 
birbirini müte'akıb vefat itmeleriyle mutasarrıf ol
dukları ma'a müştemilat sahilhane-i mezkur kebir o
ğulları es-Seyyid Ahmed Hüsni Beğ ve kebire keri
meleri Şerife Necibe Azize hanımıara ba'de' l-intikal 
mezburan es-Seyyid Ahmed Hüsni Beğ ve Şerife 
Necibe Azize Hanım mutasarrıf oldukları ma'a müş
temilat sahilhane-i mezkurı nzalanyla Bosna valisi 
sabık devletlü Şerif Osman Paşa hazrederine bedel-i 
mezkur ile kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechile bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkur nizarn 
ve emsaline tevfikan atik temessükden bi' t-tefrik ve 
şerh virilerek mecra-yı kadimi olan sahilhane-i mez
kureye cereyan itmek üzre ve icare-i kadimesinün 
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hadd-i nizfunisine ibiağıyla defter-i vak:fa kayd alı
narak virilen temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 1 8  Reb!'u' l-evvel sene 1 [2]87 [ 1  7 Haziran 
1 870] ve fi 6 Haziran sene [ 1 2]86 [ 1 8  Haziran 

1 870 ] 

Derun-ı temessükde muharrer bir buçuk masura ma-i 
lez!ze mutasarrıf olan devletlü Osman Paşa hazretle
ri ma-i mezkurı rızasıyla izzetlü Şefik Beğ bin Sü
leyman Mahir Efendi'ye kat'iyyen ferağ itmeğle viri
len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 
Fı 4 S sene [ 12]88 [24 Nisan 1 87 1 ]  ve fi 1 2  Nisan 

sene [ 1 2]87 [24 Nisan 1 87 1 ]  

Doksan bir numrolu sahilhane derunına cari bir bu
çuk masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan Şefik Beğ 
ibn-i Süleyman Mahir mukaddema vefat itmesiyle 
terk eylediği iki nefer evladından bir neferi Fatıma 
Huriyye Hanım'a aid olan nısf hissenün ba'de'l-inti
kal muma ileyhanun rızasıyla Mektub!-i sadr-ı all 
hulefasından Mehmed Bahaedd!n Beğzade izzetlü 
Asaf Beğ'e ferağ itmeğle virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd alındı. 

Fı 2 Mart sene [ 1 ] 302 [ 14  Mart 1 886] 

1619613 Olembin(?) Hanım 'ın tasarrufunda bulu
nan Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait bir masura ./-'. 
suyun yarısını Maryonka Hanım 'a ferağ ettiğine 
dair. 

[Derkenar] Yirlü. 

Cennet-mekan Sultan Bayez!d Han-ı Vell hazretleri
nün vakfından bir masura ma-i lez!ze mutasarrıfe o
lan tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Rum milleti nisva
nından müteveffa Andon İsidoro Petri(?) zevcesi 0-
lembin(?) bint-i Mihal mezkı1r sahilhane ile ma-i le
z!zün müstak:ıllen ifraz ve ferağını taleb ve istid' a it
mesi üzerine mahallince bi ' l-mu 'ayene tanzim ve 
tersim itdirilen harita ve mazbata mı1cebince ma ' 10-
mu' l-hudud terb!'an iki yüz yetmiş sekiz zira' sekiz 
parmak mahalli ile bir masura ma-i lez!zün nısf ma
surasını uhdesinde ibka idüp iki yüz seksen dokuz 
zira' altı parmak odunluk ve bir mikdar bağçeyi 
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müştemil sahilhane nısf masura ma-i lezizi bi ' l-ifraz 
tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni Katoliği milletin
den ve Meclis-i a 'yan a 'zasından atı1fetlü Milıran 
Beğ hazretleri zevcesi Maryanka Hanım ibnet-i 
Bodros'a kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek zabt u 
tasarrufını havi virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 10 Şubat sene [ 1 ]303 [22 Şubat 1 888] 

16/97 ll Uilnab Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Gazanfer Ağa-yı Atik vakfına ait bir buçuk masura 
suyu kardeşi Hacı Hasan Ramiz Paşa 'ya ferağ etti
ğine dair. 

[Derkenar] Kurıçeşme'de hanelerine. 

[Der kenar] Doksan beş numrolu varakada 
mukayyeddür. 

Babü ' s-sa'adeti ' ş-şerife ağası esbak merhum Gazan
fer Ağa-yı Atik vakfından bir buçuk masura ma-i le
zize mutasarrıfe olan müteveffa Selim Beğ halilesi 
La'lnab Hanım ibnet-i Abdullah taraflarından ferağa 
vekili esbak Ceyb-i hümayı1n hazinedan es-Seyyid 
Ahmed Ağa ibn-i el-Hacc Mehmed bi ' l-vekale fari
ğa-i ınılma ileyhanun biraderi mirmiran-ı kirarndan 
esbak Kastamanı mutasarrıfı sa'adetlü el-Hacc Ha
san Ramiz Paşa hazretleıine ferağ u kasr-ı yed it
meğle virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o
lındı. 

Fi 4 Kanun-ı sani sene [ 1 ]288 [ 1 6  Ocak 1 873] 

16197/2 Sarrafım(?) Kalfa 'nın satın aldığı, İzzet 
Paşa tarafından Beyoğlu civarında çıkartılan ve 
Sultan II. Mahmud Han vakfına tashih olunan bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Zabtiyye müşiri sabık müteveffa İzzet Paşa'nun Ti
caret nezaretinde bulındığı evanda ma'rifetiyle Be
ğoğlı civarında zahire çıkarılmış olan gayr-i ez 
hakk-ı mecra bir masura ma-i leziz canib-i rniriden 
ana tarikınun mesarifine sarf ve i 'ta kılınmış olan 
meblağ-ı ma' lurneden ma-i mezkı1rı mübaya 'a ve iş-
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tiraya talib bulınan Sarrafum(?) Kalfa'nun ma-i mez
kur bedeliyçün i ' ta ideceği on beş bin guruş tenzil o
lınarak ol vechile merkUma fürGht alınmış olmasıyla 
icab iden senedinün tanzim ve i ' tası ni yazında ise de 
ma-i mezkGr bir vakf dahilinde olarak katmalardan 
olmayup başlıca sulardan olarak henüz mülkiyyetde 
bulınmış ve nizamına tevfikan ma-i mezkurun mü
ceddeden Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfına tashihi 
lazım gelmiş ve merküro Sarrafum(?) Kalfa akdem
ce ma-i mezkurun yarım masurasını dilediği mahalle 
cereyan itmek üzre uhdesinde ibka ve baki yarım 
masurasını Mekteb-i harbiyye-i şahane civarında 
Galatasaı·ayı suyına ilhak birle tebe 'a-i Devlet-i aliy
yeden Maryem bint-i Ohannes'e bey ' u temlik eyle
miş ise de mezbGrenün uhdesine geçmeksizin bu 
def'a ma-i mezkurı Mösyö Zarifi'nün ta'allukatından 
ve tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Timona bint-i Praşke
va'ya bey ' u ternlik iderek senedlerinün tesviyesi ni
yazında olduklarına ve nısf masura ma-i lezizün ala 
tarikı' l-mübadele Beğoğlı taksimi civarında Galata
sarayı suyı tarikından bi ' l-ifraz ma'IGmu' l-mikdar 
künk ferşiyle mahall-i mezkGrda Taksim suyı ana ta
rikına ilhak olınup ma-i mezkGr müşarun ileyhün 
Bağçe karyesinde kain inşa-gerdeleri olan bendieri 
suyı ana tarikından Boğaziçi'nde Yeniköy'e ifraz ve 
icra kılınmakda bulınan Taksim suyı ana mesleğinün 
münasib mahallerinden bi'l-ifraz mezbure Ti
mona'nun sahilhanesine cereyan itmek üzre şehri on 
beş guruş icare tahsisiyle mezbGre Timona'nun zabt 
u tasarrufını ha vi müceddeden bir kıt 'a senedi i ' ta o
lındı ğı misillü diğer nısf masura ma-i mezkurun dahi 
dilediği mahalle cereyan itmek üzre kezalik on beş 
guruş icare tahsisiyle merküro Sarraf Kalfa'nun zabt 
u tasarrufiyçün virilen cedid temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi 1 5  C sene [ 1 ]275 [2 1 Ocak 1 859] 

Nısf masura ma-i mezkGra mutasarrıf olan merküro 
Sarrafum(?) Kalfa ma-i mezkGrı rızasıyla Ortaköy'de 
kain haneye cereyan itmek üzre Donanma-yı hüma
yun serkamarotı Andan Beğ veled-i Asvador'a kat
' iyyen ferağ. 
Fi 23 Ş sene [ 12]79 [ 1 2  Şubat 1 863] ve fi 30 Ka

nun-ı sani sene [ 1 2]78 [ 1  ı Şubat 1 863] 

Ma-i mezkura mutasarrıf olan Andan Beğ ma-i mez-
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kGn münasib meslekden bi ' l-ifraz Beşiktaş'da Yeni
mahalle'de kain hanesine cereyan itmek üzre Ermeni 
milletinden Veranik veled-i Kalos'a ferağ. 

Fı 23 R sene [ 1 2]85 [ 1 2  Ağustos 1 868] ve fi 3 1  
Temmuz sene [ 12]84 [ 1 2  Ağustos 1 868] 

Ma-i mezkGra mutasarrıf olan Veranik veled-i Kalas 
ma-i mezkGrı mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac Be
ğoğlı'nda Büyükcadde'de seksen dokuz nurnrolı ha
neye cereyan itmek üzre merkılın Veranik zevcesi 
Folik bint-i Sirona'ya kat ' iyyen ferağ. 

Fı 20 Şa'ban sene [ 12]86 [24 Kasım 1 869] ve fi 
12  Teşrin-i san! sene [ 1 2]85 [24 Kasım 1 869] 

Ma-i mezkGra mutasarrıfe olan Veranik zevcesi Fo
lik bint-i Sirona ma-i mezkfirı mecra-yı kadiminden 
bi ' l-ihrac Ortaköy'de yüz yiğirmi altı nurnrolu sahil
haneye cereyan itmek üzre Bahriyye nazırı devletlü 
Hasan Paşa hazrederine kat' iyyen ferağ. 

Fı 24 Temmuz se�e [ 1 ] 302 [5 Ağustos 1 886] 

16/97/3 Kabulf Paşa 'nın mahlulünden Kamil Pa
şa 'nın tasarrufuna geçen Mihrişah Valide Sultan 
vakfına ait bir masura suyun paşa tarafından Ni
şantaşı 'ndaki konağına bağlandığına dair. 

[Der kenar] 50'nci varaka nakl o lındı. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan vakfından 
nısfı Beğoğlı'nda vakı ' konaklarına ve nısf-ı diğeri 
Bobayacııs karyesinde kain sahilhane[ye] cari bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Kabfili Paşa'nun 
bila veled vukü'-ı vefatma mebni ma-i mezkGr ca
nib-i mahlfilden Sadr-ı a 'zam fehametlü devletlü Ka
mil Paşa hazretlerinün Kurıçeşme'de kain sahilhane
lerine cereyan itmek üzre virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd alındı. 

Fı 1 5  Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 302 [27 Ekim 1886] 

[Der kenar] Beşiktaş hıdroetine nakl. 

Müşarun ileyh hazretleri uhde-i alllerinde bulınan 
bir masura ma-i lezizün nısf masurası kema kan sa-

18 Boyacı 
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hilhaneye cereyan itmek üzre diğer nısf masurası 
müşarun ileyh hazretlerinün Nişantaşı'nda kain dev
lethanelerine cari olmak üzre ifrazı havi sened-i ha
kanisi i 'ta kılındığından nısf masura Beşiktaş hıdme
tine nakl olınmışdur. 
Fi 1 3  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]304 [25 Aralık 1 888] 

Sahilhane-i mezkureye cari nısf masura ma-i leziz 
müşarun ileyh hazretlerinün Nişantaşı'nda kain ko
naklarına cereyan itmek üzre ifrazı havi sened-i ha
kanisi i 'ta kılınmağla cem'an bir masura ma-i leziz-i 
mezkur Nişantaşı'ndaki konağa nakl olınmağla işbu 
mahalle şerh virildi. 

Fi 28 Mayıs sene [ 1 ]301  [9 Haziran 1 885] 

1619714 Ümmügülsüm Hanım ve Süleyman Efendi 
vakıjlarına ait iki buçuk masura suyun Kuruçeş
me 'deki sahilhanesine bağlanmak üzere padişah 
tarafından Şeykülislam Cemaleddin Efendi'ye fe
rağ edi/diğine dair. 

[Derkenar] Sahilhane-i mezkureye cad olan suyun 
yirli suyından olup Taksim suyı olmadığı vürfıd iden 
müzekkire zirine vuku' bulan isti ' lama Senedat ida
resinden yazılan fi 24 Temmuz sene [ 1 ]3 1 3  tarihlü 
derkenarda tasrih olınmağla şerh virildi. 

Mabeyn-j hümayun başkitabet ve Hazine-i hassa ne
zaret-i celllelerinden varid olan fi 1 2  ve fi 1 3  Tem
muz sene [ 1 ]3 1 3  tarihlü tezkirelerde Kunçeşme'de 
merhum Mazlfım Paşa veresesinden iştira buyunlan 
arsa üzerine müceddeden inşa olman sahilhanenün 
ma 'a müştemilat Şeyhülislam Cemaleddin Efendi 
hazretleri namına senedinün tanzim itdirilerek ale' l
usul arz ve takdimi mukteza-yı irade-i seniyye-i haz
ret-i hilafet-penahiden aldığı ve mezkur sahilhane 
Ümmügülsüm Hanım vakfından kezalik fi 27 Mart 
sene [ 1 ]3 1 3  bir kıt'a  ve mezkur sahilhaneye cari Sü
leyman Efendi vakfından nısf masura ve Ümmügül
süm Hanım vakfından iki masura ma-i leziz fi 26 
Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 309 tarihlü iki kıt'a  ki cem'an 
altı senedie uhde-i seniyye-i mülukanede bulındığı 
beyanıyla ber muceb-i irade-i seniyye-i mülfıkane 
mezkfır sahilhane senedatınun müşarun ileyh hazret
leri namına olarak tanzim itdirilerek irsali i ş '  ar o-
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lınmış ve kayda bi' l-müraca'a mezkfir sahilhane Ku
rıçeşme'de ve caddesinde doksan beş ve cadde-i 
mezkfirede yüz on sekiz numrolu matbalı ve arpalığı 
müştemil Zencidikuyu caddesinde on yedi numrolu 
dağ mahalli ve mezkfir sahilhaneye cad vakfeyn-i 
müşarun ileyhimadan iki buçuk masura ma-i leziz 
uhde-i seniyye-i mülfikanede mukayyed idüği anlaşı
larak ber ınıleeb-i irade-i seniyye-i mülOkane de19 
müşarun ileyh Cemaleddin Efendi hazretleri naıruna 
senedatı tanzim ve takdim kılınmış olmağla iki ma
sura masuraıo ma-i lezizün zabt u tasarrufını havi vi
rilen senedat-ı hakani kayd alındı. 

Fı 13 Temmuz sene [ 1 ]3 13  [25 Temmuz 1 897] 

16/9811 Olembin(?) Hanım 'ın Kuruçeşme 'deki sa
..ı.,. hilhanesine bağlı Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait 

iki masura suyu kardeşi Çukacı Yanko 'ya ferağ et
tiğine dair. 

[Der kenar] Yirlü. 

Boğaziçi'nde Kurıçeşme'de ve caddesinde altı nuro
rolu bir bab sahilhane derOnına fi gurre-i Muharrem 
sene [ 1 ]279 tarihlü bir kıt 'a temessük mikebince 
Sultan Bayezid Han hazretleri vakf-ı şer!finden cari 
olan iki masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Olem
bin(?) bint-i Mihal rızasıyla ma-i mezkurı karındaşı 
Çukacı Yanko veled-i Mihal'e kat'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eylediğİnden zabt u tasarrufını havi virilen 
sened-i hakani kayd alındı. 

Fı 1 Şubat sene [ 1 ] 304 [ 1 3  Şubat 1 889] 

16/98/2 Olembin(?) Hanım 'ın Kuruçeşme 'deki sa
hilhanesine bağlı Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait _,{ yarım masura suyu kardeşi Çukacı Yanko 'ya ferağ 
ettiğine dair. 

[Derkenar] Yirlü. 

Boğaziçi'nde Kurıçeşme'de ve caddesinde dört num
rolu bir bab sahilhane derOnına cari cennet-mekan 

19 "de" fazladır. 
20 "masura" mükerrerdir. 
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Sultan Bayezid Han hazretleri vakfından bir masura 
ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i lezize muta
samfe olan Olembin(?) bint-i Mihal rızasıyla ma-i 
mezkurı karındaşı Çukacı Yanko veled-i Mihal'e 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden zabt u ta
sarrufını ha vi virilen sened-i hakani kayd alındı . 

Fı 1 Şubat sene [ 1 ] 304 [ 1 3  Şubat 1 889] 

16/98/3 Nikdar Hanım 'ın Kuruçeşme 'deki sahilha
nesine bağlı Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait ya
rım masura suyu Şeyhülislam Cemaleddin Efendi '
ye ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Esas kaydı Ortaköy hıdroetinde 76'ncı 
varakda idüği şerh virildi. 

[Derkenar] Başlı suyı 97'nci varakda mukayyeddür. 

Ortaköy'de Taşnerdüban sokağında mükerrer otuz 
altı nurnrolu menzil arsası derunına cari Mihrişah 
Valide Sultan vakfından nısf masura ma-i lezize mu
tasarrıfe olan Şirket-i hayriyye me'murlarından mü
teveffa İstefan Nikogos zevcesi Nikdar Hanım ib
net-i Maksud ma-i mezkurı mecra-yı kadıminden 
bi' l-ihrac Kurıçeşme karye ve caddesinde doksan 
beş nurnrolu sahilhaneye cereyan itmek üzre Şeyhü
lislam devletlü semahatlü Cemaleddin Efendi hazret
leri ibn-i el-merhum Halid Efendi'ye hüsn-i rızasıyla 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğinden ma-i mez
kur mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac mezkur sahilha
neye cereyan itmek içün defter-i vakfda müşarun i
leyh Cemaleddin Efendi hazretleri uhde-i aliyyeleri
ne kaydile virilen sened-i hakanisi kayd alındı. 

Fı 3 1  Mayıs sene [ 1 ] 3 1 5  [ 1 2  Haziran 1 899] 

1619814 Arato Hanım 'ın Kuruçeşme 'deki sahilha
nesine bağlı bir buçuk masura suyu Yahya Sezai 
Beyefendi'ye ferağ ettiğine dair. 

Boğaziçi'nde Kurıçeşme'de ve sokağında dokuz 
nurnrolu sahilhane arsasına cari bir buçuk masura 
ma-i leziz tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Rum milletin
den Vasilaki Efendi zevcesi Arato bint-i Dimitri di
ğer yiğirmi dokuz ve yedi nurnrolu emlak bedeli mi-
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yanında Mabeyn-i hümayün-ı cenab-ı mülükane ka
tiblerinden Yahya Sezai Beğefendi hazretlerine ferağ 
olarak zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani 
kayd olındı. 

Fı 1 7  Şubat sene [ 1 ] 322 [2 Mart 1 907] 

1619911 Hayreddin Paşa varisierinin Esma Sul
tan 'a ferağ ettikleri Ortaköy 'deki sahilhaneZerine 
bağlı Sultan ll. Mahmud Han vakfına ait iki masu
ra suyun daha sonra Nazıme Sultan 'ın eline geçti
ğine dair. 

Ortaköy'de Divanyalı caddesinde yüz otuz üç ve yüz 
otuz altı numrolar [ile] murakkam murakkamıı bir 
bab sahilhane derünına cari cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Sani hazretleri vakfından iki masura 
ma-i leziz Sadr-ı esbak Hayreddin Paşazade mürahik 
Mehmed Nüreddin ve Mehmed Hadi ve Mehmed 
Tahir ve sağır Salih beğler ba irade-i seniyye Şura-yı 
devlet muhakemat dairesi reisi Sahib Beğ ve şura-yı 
mezkür başkatibi Vasfi efendiler hazeratı ile Ömer 
Efendi vasileri bulındığı Hayreddin Paşa merhümun 
Nişantaşı'nda uhde-i seniyye-i hazret-i hazret-i22 pa
dişahiye mukaddema ferağı icra kılınmış olan kona
ğı hakkında Evkaf kassamlığından i 'W. idilen müzek
kire-i şer'iyyeden anlaşılmış olmağla ol vechile evli
ya-yı müşar ve müma ileyhim bi ' l-vesaye mezkür iki 
masura ma-i lezizi şeref-sadır olan irade-i seniyye-i 
hazret-i hilafet-penahi mukteza-yı münifi(?) müce
bince devletlü ismetlü Esma Sultan hazretleri namı
na sened-i hakanisi tanzim kılınmağla zabt u tasar
ruf-ı aliyyelerini mübeyyin virilen sened-i hakani 
kayd olındı. 

Fı 3 Zi' l-hicce sene [ 1 ] 3 1 0  [ 17  Haziran 1 893] ve 
fi 6 Haziran sene [ 1 ] 309 [ 1 8  Haziran 1 893] 

Mabeyn-i hümayün-ı cenab-ı mülükane başkitabet-i 
celilesinden mevrüd 23 Kanün-ı sani sene [ 1 ] 3 1 6  ta
rihli ve yedi bin yedi yüz Qtuz yedi numrolu tezkire
de Kurıçeşme'de kain olup devletlü ismetlü Nazıme 
Sultan hazrederine ihsan buyurılan ve salıibe-i ulası
na aid senedat-ı hakaniyyesi irsal kılınan sahilhane-

21 "murakkam" mükerrerdir. 
22 "hazreti" mükerrerdir. 
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nün ana göre tashlh-i kaydıyla yeniden tanzim olma
cak senedinün müşarun ileyhaya !sali şeref-sudur 
buyurılan irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahl I
cab-ı allsinden bulındığı tebliğ olınmış ve Ortaköy'
de Divanyalı caddesinde sokak aşurı zahrında yüz o
tuz üç numrolu ma 'a müştemilat dağ mahalli ve yüz 
otuz altı numrolu sahilhane ve mezkur sahilhane de
rfinına cari iki masura ma-i lezlz ber muceb-i irade-i 
seniyye kaydı mahalli müşarun ileyha Nazıme Sul
tan hazretleri namına tashlh alınarak virilen sened-i 
hakanı kay d o lındı. 

Fı 24 Kanun-ı sanı sene [ 1 ] 3 1 6  [6 Şubat 1 90 1 ]  

16199/2 N aile Sultan 'ın Kuruçeşme 'deki köşküne 
Mihrişah VaZide Sultan vakfından bir lüle su bağ
landığına dair. 

[Derkenar] Mezkur sahilhane ve köşkün sahib-i ev
veli Bahriyye nazırı merhum Hasan Paşa olup sahil
hilnenün başkaca yarım masura suyı olmağla işbu 
mahalle şerh virildi . 

Kurıçeşme'de sahilhaneye merbut köşke .merhume 
Mihrişah Valide Sultan vakfından emsali misillü bir 
lüle su icrasıyla devletlü ismetlü Nilile Sultan hazret
lerinün ikameüne tahsis buyurılan sahilhaneye mer
but mezkur köşke isalesi şeref-sudur buyurılan ira
de-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penah1 1cab-ı allsinden 
bulındığı Milbeyn-i hümayun-ı cenab-ı mülfikane 
başkitabet-i eelllesinden fi 24 Mayıs sene [ 1 ] 32 1  ta
rihli ve bin dokuz yüz doksan numrolu tezkire ile 
tebliğ buyurıldığından ber mantük-ı emr ü ferman-ı 
hümayun iktiza iden sened-i hakanlsinün tanzim ve 
i ' ta kılınmağla işbu mahalle kay d o lındı. 

Fı 28 Mayıs sene [ 1 ]321  [ 1 0  Haziran 1 905] 

16/99/3 Fahriye Hanım 'ın kardeşlerinden intikal e
den Kuruçeşme 'deki sahilhaneye bağlı bir buçuk 
masura suyu Arif Beyefendi'ye ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Mlr-i muma ileyhün işbu yirli suyından 
başka sahilhane-i mezkureye cari nısf masura Tak
sim suyı oldığı Beşiktaş hıdroetinde mukayyeddür. 
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[Der kenar] Yirli su yı. 

Boğaziçi'nde Kurıçeşme caddesinde doksan bir num
rolu sahilhaneye cari bir buçuk masura ma-i leziz 
Musika-i hümayun meşk hacesi Şefik Beğ ibn-i Ma
hir ve S adaret-i uzma mektubi kalemi müdir mu 'avi
ni Asaf Beğ bin Mehmed Bahaeddin Efendi'den mu
ma ileyh Asaf Beğ ve Şefik Beğ kerimesi Fahriyye 
Hanım intikalen ve kadimen mutasarrıf oldukları 
ma-i mezburı kurena-yı hazret-i şehriyariden atfifetlü 
Arif Beğefendi hazretleri ibn-i Ca'fer Efendi'ye fe
rağ iderek zabt u tasarrufını havi virilen sened-i ha
kani kay d o lındı. 

F:i 14 Mayıs sene [ 1 ] 3 1 2  [26 Mayıs 1 896] 

Cedid Kurıçeşme defterinün 59'uncı salıHesine kayd 
i dildi. 

F:i 22 Şubat sene 1 337 [22 Şubat 192 1 ]  

16/9914 Kara Todori Paşa 'dan varisierine intikal e
den Kuruçeşme 'deki sahilhaneye bağlı Haremeyn 
vakfına ait yanm masura suyun daha sonra varis
leri tarafından anneleri Loksandra Hanım 'a ferağ 
edildiğine dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkurun esas kaydı bulınamayup 
Senedat-ı umumiyye nizarnı(?) üzerine kaydı tesviye 
olınmışdur. 

Kurıçeşme'de ve caddesinde on bir nurnro ile bir bab 
sahilhane derunına cari Harerneyn-İ şer:ifeyn vakfın
dan Tasi ' (?) ci bayetine tabi ' nı sf masura yirli ma-i 
leziz Aleksandır Kara Todori Paşa'nun uhdesinde o
lup vefatıyla yedi nefer evladı İstefan ve Pavlo beğ
lerle Lukesye(?) ve Anna ve Ezmerağda ve Loksan
dra ve Feroso hanımıara intikali lazım gelmiş ise de 
bunlarda[n] Lokasandra pederinün hal-i hayatında 
tebe'a-i Yunaniyyeden Andreya ile izdivac eyleme
sinden dolayı hakk-ı intikalden mahrum bulınmağla 
ma'ada evlild-ı muma ileyhime ba'de' l-intikal mez
bure Lukesye(?) Hanım'un tarafından ba hüccet-i 
şer'iyye vek:ili ve biraderi İstefan bi ' l-vekale kendü
siyle Pavlo Beğ ve Ezmerağda ve Anna ve Feroso 
bi ' l-asale rızalarıyla tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Rum 
milletinden valideleri Lokasandra bint-i Pavlaki Mo-
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soros Beğ'e kat ' iyyen (silik) itmeleriyle mfima Hey
hanun zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani 
kayd alındı . 

Fı 5 Nisan sene [ 1 ]32 1 (?) [ 1 8  Nisan 1905] 

16110011 Mehmed Ali Bey 'in Kuruçeşme 'deki sa
hi/hanesine bağlı Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait 
yarım masura suyun kaybolan belgesinin yerine 
yenisinin düzenlenmesine dair. 

Kurıçeşme mahalle ve caddesinde yiğirrni beş num
rolu ma'a bağçe sahilhane derfinına cari Sultan Ba
yezid vakfından nısf masura ma-i leziz hissesinün 
senedi zayi ' almış o ldığından bahisle zayi'inden bir 
kıt 'a sened-i hakani i ' tası ba arz-ı hal istid'a alınmış 
ve taharriyat-ı kuyfidiyye icra kılınmış ise de bir gü
ne kayda tesadüf olmamadığından tahkikat-ı mahal
liyeyi havi beyannarnede nısf masura ma-i leziz çeş
me ve hayrat-ı saireye aid olmayup mezkfir sahilha
neye cari bulındığı anlaşılmış ve icab iden sened-i 
hakanisin ün tanzim ve i ' tası Encümen-i nezaretce 
taht-ı karara alınmış aldığından ol vechile mezkfir 
nısf hisse ma-i lezizün eczacı miralaylarından Meh
med All Beğ uhdesine kaydı fi 3 1  Ağustos sene 
[ 1]326 [ 1 3  Eylül 1 9 1 0] tarihinde virilen sened-i ha
kani işbu mahalle kayd alındı. 

Der hıdmet-i Riimilihisarı 

16110111 Dahiliye müsteşarı Şerif Beyefendi 'nin 
Rumelihis arı 'ndaki sahilhanesine bağlı Sultan II. 
Süleyman Han vakfına ait üç masura suyun kaydı
nın yenilendiğine; söz konusu suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak ol
dukları Rı1rnilihisarı'nda kain çeşmelerinün ana tari
kına cereyan itmekde olan katmalardan üç masura 
ma-i lezizün iki kıt 'a hüccet natık aldığı üzre sekiz 
yüz altmış dört sehm i ' tibariyle yedi yüz kırk sekiz 
buçuk selımine mutasarrıf Hüseyin Hüsni Efendi ağ
lı Süleyman Raşid Efendi'ye intikal mfima ileyh dahi 
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Nafi ' Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed m uma ileyh dahi 
Dahiliyye müsteşarı atufetlü Şerif Beğefendi hazret
lerine ferağ u kasr-ı yed idüp ancak bu def'a ba 
hatt-ı hümayun-ı şevket-makrı1n virilen nizam-ı 
müstahsenesine nazaran iki kıt 'a hüccet natık aldığı 
üzre Kassabbaşı suyı dimeğle ma'ruf ma-i lezizün 
katması mu'ayene olındukda el-yevm katması mev
cud olarak vakf-ı şerifün ana tarikına cereyan itmek
de aldığından iki kıt'a  atik hüccetlere battal keşide.,. 
siyle taraf-ı vakfda ba'de' l-hıfz beher şehr altmış ak
çe icare ile cedid temessük tahrir olınup muma ileyh 
efendi hazrederin ün yedine i 'ta olmarak zikr o lınan 
ma-i leziz Rumilihisarı'nda Paşmakcı Şüca'eddin 
mahallesinde kain sahilhanelerine cereyan eylemek 
üzre virilen temessük kayd alındı. 

Fı 9 N sene [ 1 ]253 [7 Aralık 1 837] 

Ma-i mezkura sekiz yüz altmış dört sehm i ' tibariyle 
yedi yüz kırk sekiz buçuk sehmine mutasarrıf Şerif 
Beğefendi fevt olup sulbi kebir oğulları es-Seyyid 
Mehmed Rauf ve es-Seyyid İbrahim Fehmi Beğe
fendi ile kebire kerimeleri Şerife Ayişe ve Şerife Na
zife hanımiara ba 'de'l-intikal muma ileyhalarun fe
rağa vekilieri enişteleri rikab-ı hümayun kapucıbaşı
larından sa'adetlü Mehmed Ağa bi' l-vekale devletlü 
Şerif Abdülmuttalib ibn-i el-merhum Şerif Galib E
fendi'ye ferağ. 

Fı 5 S sene 1259 [7 Mart 1 843] 

Müşarun ileyh hazretleri mutasarrıf oldukları ma-i 
mezkurları hüsn-i rızasıyla hala Sactaret-i uzma dev
letlü fehametlü Mustafa Reşid Paşa hazrederine fe
rağ. 

Fı 1 9  Muharrem sene [ 1 ]264 [28 Aralık 1 847] 

Müşarun ileyh Reşid Paşa hazretlerinün Sarraf Mı
gırdiç'e olan düyun-ı ma 'lumelerinün Hazine-i has
sa-i şahaneye virilmesi lazım gelen akçenün tesviye
si zırnnında Baltallmanı'nda kain kargir sahilhane ve 
çiftlik ve bostan ve bağ ve arazi-i saire on bin kise 
mukabilinde rehin olacağından bunun dört bin kisesi 
Baltacı Todoraki ve iki bin kisesi Kamanto ve iki bin 
kisesi Döbini ve iki bin kise Ayvat(?) bazerganlar 
namına olarak iktizasınun icrası taraf-ı alilerinden ba 
tezkire iş 'ar buyurılmış olmasıyla ber mantuk-ı te
messük ma-i leziz-i mezkur ber minval-i muharrer 
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merktimunun uhdelerine bi ' l-vefa kayd olınmağla iş
bu mahalle şerh virildi. 

Fi 3 Receb sene 1 269 [ 1 3  Nisan 1 853] 

16/101/2 Hüseyin Hüsnü Efendi 'den oğluna intikal 
eden Sultan II. Süleyman Han vakfına ait yarım 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı şerifeleri mülhaka
tından olup Rumilihisarı'nda ihyasına muvaffak ol
dukları çeşmelerinün ana tarikına ilhak olman katma 
sularından nısf masura ma-i lezize mutasamf Hüse
yin Hüsni Efendi fevt olup oğlı Süleyman Raşid E
fendi'ye kable[ ' l]-intikal muma ileyh dahi Nafi ' E
fendi'ye ferağ muma ileyh dahi hüsn-i rızasıyla Da
hiliyye müsteşarı atfifetlü Şerif Beğefendi hazretleri
ne ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ancak bu def'a ba 
hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun virilen nizam-ı 
müstahsenesine nazaran derun-ı temessük natık oldı
ğı üzre Rumilihisarı sekenelerinden Fatıma Hanım 
bint-i Abdurrahman'un Levend çiftliği civarında kain 
mandıra beyninde hafrı23 abar alınan dokuz aded ba
calardan hasıl olup üç masura ma-i lezizini Ayasaf
ya-i kebir vakfı katibi Abdullah Efendi katmasına ve 
andan Gümrük katibi katmasına ve andan NakTh E
fendi katmasına ve andan Lutfullalı Efendi çeşmesi 
katmasına ilhak ve andan cennet-mekan Sultan Sü
leyman Han hazretlerinün evkaf-ı şerifelen mülha
katından olup Rumilihisarı'nda ihyasına muvaffak 
oldukları çeşmelerinün Hisar mandırası dimeğle arif 
nam mahallde vakf-ı müşarun ileyhün gümrük(?) üst 
başında ana tarikına cereyan itmekde aldığından 
ma-i mezkur efendi-i muma ileyh hazretlerinün uh
delerine kayd alınmış aldığından hamiş-i temessük 
kayd alındı. 

Fi 9 N sene [ 1 ]253 [7 Aralık 1 837] 

[Ter kin] 

Muma ileyh Hüseyin Hüsni Efendi fevt olup oğlı 
Süleyman Raşid Efendi'ye kable' l-intikal muma i-

23 hafr-ı 
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leyh dahi Nafi ' Efendi'ye ferağ m uma ileyh dahi Şe
rif Beğefendi hazretlerine ferağ itmeğle. 

Muma ileyh Şerif Beğefendi fevt olup ma-i mezkur 
sulbi mahdumları es-Seyyid Mehmed RaUf Beğ ve 
es-Seyyid İbrahim Fehim Beğ ve kebire kerimeleri 
Şerife Ayişe ve Şerife Nazife hanımıara ba'de' l-inti
kill muma ileyhfilarun vekilleri enişteleri Mehmed 
Ağa bi ' l-vekale devletlü Şerif Abdülmuttalib ibn-i 
Şerif Galib Efendi hazretlerine ferağ. 

Fı 5 S sene 1 259 [7 Mart 1 843] 

Müşfirun ileyh Şerif Abdülmuttalib Efendi hazretleri 
ma-i mezkurı devletlü fehametlü Mustafa Reşid Paşa 
hazretlerine ferağ. 

Fı 1 9  Muharrem sene 1264 [28 Aralık 1 84 7] 

Müşarun ileyh Reşid Paşa hazretlerinün Sarraf Mı
gırdiç'e olan düyun-ı ma'lumelerinün Hazine-i has
sa-i şfihaneye virilmesi lazım gelen akçenün tesviye
si zımnında Baltalimanı'nda kain kargir sahilhane ve 
çiftlik ve bostan ve bağ ve arazi-i saire on bin kise 
mukabilinde rehin olacağından bunun dört bin kisesi 
Baltacı Todoraki ve iki bin kisesi Kamanto ve iki bin 
kisesi Döbini ve iki bin kisesi Ayvat(?) bazergfmla
run narnına olarak iktizasınun icrası taraf-ı alilerin
den ba tezkire iş 'ar buyurılmış olmasıyla ber min
val-i muharrer işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 3 Receb sene 1269 [ 1 3  Nisan 1 853] 

161101/3 Ahmed Hulusi Paşa varisierinin Dahiliye 
müsteşan Şerif Beyefendi'ye ferağ ettikleri Sultan 
II. Süleyman Han vakfına ait bir masura suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Gazi Sultan Sü
leyman Han tabe serahu hazretlerinün Rumilihisa
rı'nda ihyasına muvaffak oldukları çeşmelerine cari 
ma-i lezizleri fazlasından beher şehr otuz akçe ica
re-i müeccelelü bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
Ahmed Hulusi Paşa fevt olup oğulları Mehmed E
mın ve Es 'ad ve Mehmed beğlere kable'l-intikal mu
ma ileyhimun hüsn-i rızasıyla Dahiliyye müsteşarı a
tufetlü Şerif Beğefendi hazretlerine ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle vakf-ı müşarun ileyh tarafından mü-
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ceddeden temessük i ' ta alındı . 
Fi 1 3  N sene [ 1 ] 253 [ l l Aralık 1 837] 

Mı1ma ileyh Şerif Beğefendi fevt olup ma-i mezkı1r 
kebir mahdı1rnları es-Seyyid Mehmed RaUf Beğ ve 
es-Seyyid İbrahim Fehim Beğ ve Şerife Ayişe Ha
nun ve Şerife Nazife Hanım'a adiyen intikal ve ma
hall-i mezkı1run Hariciyye müşir-i mükerremi dev
letlü Mustafa Reşid Paşa hazretleriyle hallleleri iffet
lü Adile Hanım'a münasafeten ferağları husı1sına ira
de-i seniyye-i mülı1kane müte 'allık buyurılrnış oldı
ğına mebni sağTre-i ınılma ileyha Nazife Hanım'un 
vasisi ınılma ileyh Mehmed Rauf Beğ tarafından ve
kili olan Zimmet hallfesi Mustafa İzzet Efendi 
bi' l-veka.Ie ve kibar-ı ınılma ileyhim dahi bi' l-asale 
müşir-i müşarun ileyh hazretleriyle hallleleri ınılma 
ileyha Adile Hanım'a ferağ. 

Fi 2 1  Muharrem sene 1255 [6 Nisan 1 839] 

Mı1ma ileyha Adile Hanım nısf masura ma-i leziz-i 
mezkı1rı Ahmed Celal Beğefendi vekaletiyle hisse
darı müşarun ileyh Reşid Paşa hazrederine ferağ. 

Fi gurre-i R sene 1 266 [ 14  Şubat 1 850] 

Müşarun ileyh Reşid Paşa hazretlerinün Sarraf Mı
gırdiç'e olan düyı1n-ı ma'lı1melerinün Hazine-i has
sa-i şahaneye virilmesi lazım gelen akçenün tesviye
si zımnında Baltallmanı'nda kain kargir sahilhane ve 
çiftlik ve bostan ve bağ ve arazi-i saire on bin klse 
mukabelesinde rehin olacağından bunun dört bin ki
sesi Baltacı Todoraki ve iki bin klsesi Kamanto ve i
ki bin kisesi Döbini ve iki bin kisesi Ayvat(?) bazer
ganlarun narnına olarak iktizasınun icrası taraf-ı all
lerinden ba tezkire i ş 'ar buyurılrnış olmasıyla ber 
mantı1k-ı temessük bir masura ma-i leziz-i mezkı1r 
ber minval-i muharrer merkürnun uhdelerine 
bi ' l-vefa defter-i vakfda kayd alınmış aldığı. 

Fi 3 Receb sene 1269 [ 1 3  Nisan 1 853] 

16/10114 Nuri Efendi 'nin Abdullah Ağa ile Şemsi
ikbal Kadın 'dan aldığı Sultan ll. Süleyman Han 
vakfına ait üç masura suyu RumeZihisan 'ndaki sa
hi/hanesine bağlattığına dair. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan 
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Gazi Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Rumilihisarı'na cari 
ma-i lezizlerinden ana tarilana mülhak katmalardan 
üç masura ma-i lezizün iki buçuk masura ma-i lezize 
mutasarrıf Voynuk(?) beği Abdullah Ağa ve nısf 
masurasına mutasarrıf Şemsiikbal Kadın hüsn-i rıza
larıyla Ebniye-i hassa hulefalarından Nuri Efendi'ye 
ferağ u kasr-ı yed idüp ve ber muceb-i nizam-ı müs
tahsene yedinde olan hüccet natık aldığı üzre İbra
him Efendi'nün Kanlıkavak'un ü�t tarafında tahsil 
eylediği abardan olup üç masura ma-i lezizün katma
sı mu'ayene olındukda el-yevm katması mevcud o
lup vakf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Rumilihisarı '
na cari ma-i lezizlerinün tarilana cereyan itmekde ol
dığından beher şehr yüz seksen akçe icare-i müecce
le ile muma ileyh Nuri Efendi'nün üç masura ma-i 
lezizi Rumilihisarı'nda sahilhanesine cereyan eyle
mek üzre virilen temessük kayd alındı. 

Fi 23 Ra sene 1 258 [5 Mayıs 1 842] 

16110211 Nuri Efendi 'nin Abdullah Ağa ile Şemsi
ikbal Kadın 'dan alıp Rumelihis an 'ndaki sahilha
nesine bağlattığı Sultan Il. Süleyman Han vakfına 
ait üç masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Ga
zi Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Rumilihisarı'na cari 
ma-i lezizlerinden ana tarilana mülhak katmalardan 
üç masura ma-i lezizün iki buçuk masura ma-i lezize 
mutasarrıf Abdullah Ağa ve nısf masurasına muta
sarrıfe Şemsiikbal Kadın hüsn-i rızalarıyla Ebniye-i 
hassa hulefalarından Nuri Efendi'ye ferağ u kasr-ı 
yed idüp ve ber muceb-i nizam-ı müstahsene yedin
de olan hüccet natık aldığı üzre İbrahim Efendi'nün 
Kanlıkavak'un üst tarafında tahsil eylediği abardan 
olup üç masura ma-i lezizün katması mu'ayene olın
dukda el-yevm katması mevcud olup vakf-ı müşarun 
ileyh hazretlerinün Rumilihisarı'na cari ma-i lezizle
rinün tarilana cereyan itmekde aldığından beher şehr 
yüz seksen akçe icare-i müeccele ile mGma ileyh 
Nuri Efendi'nün üç masura ma-i lezizi Rumilihisa
rı'nda sahilhanesine cereyan itmek üzre virilen te
messük işbu mahalle kayd alındı. 
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Fı 23 Ra sene 1 25 8  [5 Mayıs 1 842] 

Derun-ı temessükde üç masura ma-i lezizün bir ma
surasını ifraz id üp Hamrnamcılar kethudası İsma 'il 
Efendi'ye ferağ itmeğle işbu mahalle şerh virildi . 

Fı 3 R sene 1 25 8  [ 14 Mayıs 1 842] 

Derun-ı temessükde baki kalan iki masura ma-i lezi
ze mutasarrıf Nuri Efendi bi' z-zat hüsn-i rızasıyla 
Fatıma bint-i el-Hacc Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd alındı. 

Fı 1 8  Za sene 1 25 8  [2 1 Aralık 1 842] 

İki masura ma-i lezize mutasarrıfe Fatıma Hanım 
nısf masurasını rızasıyla alıara ferağ itmeğle cedid 
temessük virildiğini müş ' ir işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 1 3  S sene 1 259 [ 1 5  Mart 1 843] 

Bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatı
ma Hanım bint-i el-Hacc Mustafa müteveffiye olup 
oğlı hacegan-ı Divan-ı hümayundan Mustafa Saib E
fendi'ye ba'de' l-intikal muma ileyh Mustafa Saib E
fendi nısf masurasını işbu temessükden ifraz idüp 
bi'z-zat hüsn-i rızasıyla alıara ferağ idüp cedid te
messük virilmeğle baki bir masura ma-i leziz muma 
ileyh Mustafa Saib Efendi'nün defter-i vakf-ı şerifde 
uhdesine kayd olmağla şerh virildi. 

Fı selh-i R sene 1 26 1  [7 Mayıs 1 845] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf Mustafa Saib E
fendi bi' z-zat hüsn-i rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hü
mayundan es-Seyyid Mustafa Beğ ibn-i İbrahim 
Edhem Efendi'ye ferağ itmeğle şerh virildi. 

Fı 14 Ca sene 1 26 1  [2 1 Mayıs 1 845] 

Bir masura ma-i lezize mutasarnf olan muma ileyh 
Mustafa Beğefendi rızasıyla ma-i mezkurı Serkure
na-yı hazret-i şehriyari atufetlü N eş' et Beğefendi 
hazrederine ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i mezkur Rurnilihisarı'nda sahilhane-i alilerine 
icra olmmak üzre virilen temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fı 22 Za sene 1 272 [25 Temmuz 1 856] 

16110212 İsmail Efendi 'nin Nuri Efendi 'den alıp 

7 1  
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Rumelihisar'ı 'ndaki sahilhanesine bağlattığı Sultan 
II. Süleyman Han vakfına ait bir masura suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Ga
zi Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Rı1milihisarı'na cari 
ma-i lezizlerinden ana tarikına mülhak katmalardan 
üç masura ma-i lezize mutasarrıf Ebniye-i hassa hu
lefalarından Nuri Efendi bir masurasını hüsn-i rıza
sıyla Hammamcılar kethudası İsma 'll Ağa ibn-i Os
man'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle nizam-ı müstahse
nesine nazaran ma-i mezkı1run katması keyfiyyeti
nün tahkiki lazım gelmiş aldığından yedinde olan a
tık temessük natık oldığı üzre İbrahim Efendi'nün 
Kanlıkavak'un üst tarafında tahsll eylediği abardan 
olup üç masura ma-i lezizün el-yevm katması mev
cı1d olup vakf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Rı1mili
hisarı'na cari ma-i lezizlerinün tarikına cereyan it
mekde aldığından üç masura ma-i lezizinden müfrez 
bir masura ma-i lezize beher şehr altmış akçe icare-i 
müeccele ta'yinle bir masura ma-i leziz-i mezkı1r 
mı1ma ileyh İsma'll Ağa'nun Rı1milihisarı'nda sahil
hanesine cereyan eylemek üzre virilen cedid temes
sük işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 2 1  R sene 1 25 8  [ 1  Haziran 1 842] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan İsma'll Ağa 
fevt olup ma-i mezkı1r sulbi kebir oğlı Osman Eşref 
Efendi ve kebire kerimesi Ayişe Hamide Hanım'a 
ba'de' l-intikal mı1ma ileyha Ayişe Hamide Hanım 
tarafından karındaşı mı1ma ileyh Osman Eşref Efen
di ve Bedestani Abdullah bin Süleyman şehadetle
riyle ferağa veklli olan Abdullah Efendi bin Osman 
mı1ma ileyhanun ma-i mezkı1rda olan nısf hissesini 
bi' l-vekale ve mı1ma ileyh Eşref Efendi kezalik ma-i 
mezkı1rda olan nısf hissesini bi '1-asale Meclis-i mu
hasebe-i maliyye a'zasından Mehmed Re'fet Efendi 
bin Ahmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle 
şerh virildi. 

Fı 27 L sene 1 269 [3 Ağustos 1 853] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan mı1ma ileyh 
Mehmed Re' fet Beğ'ün vefatıyla ma-i mezkı1r kebir 
mahdı1mı Mehmed Kazım Beğ'e on iki bin guruş 
kıymetle ba'de'l-intikal mir-i mı1ma ileyh dahi inti
kalen mutasarrıf oldığı bir masura ma-i leziz-i mez-
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kurı Rumilihisarı'nda Türbe zakağında mecra-yı ka
dimi olan bir numrolu sahilhaneye cereyan itmek üz
re Şura-yı devlet başkatibi sa 'adetlü Tevfik Beğefen
di'nün valideleri Fatımatüzzehra Hanım'a kat ' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 26 Eylül sene [ 1 2]95 [8 Ekim 1 879] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatımatüz
zehra Hanım bint-i Mehmed Kamil'ün vefatıyla ma-i 
mezkur bir nefer mahdı1mı Mektubi-i hazret-i veka
let-penahi Tevfik Beğefendi ibn-i Mehmed Arife 
ba'de'l-intikal müşarun ileyh dahi mezkı1r ma-i lezi
zi Tepedelenlizade Muhtar Beğefendi hazretlerinün 
valideleri Ümmügülsüm Hanım bint-i Abdullah'a 
kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle vi
rilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 22 Eylül sene [ 1 2]98 [4 Ekim 1 882] 

Bir masura ma-i mezkı1ra mutasarrıfe olan Ümmü
gülsüm Hanım ibnet-i Abdullah rızasıyla müştemila
tıyla beraber gelini Mihricemal Hanım ibnet-i Ab
dullah ile hafidesi Neyyir[e] Hanım ibnet-i Muhtar 
Beğ'e kat ' iyyen ferağ. 

Fı 20 Mayıs sene [ 1 ]3 1 1  [ 1  Haziran 1 895] 

16110213 F atma Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Sultan II. Süleyman Han vakfına ait iki masura 
suyun yarım masurasını Rumelihisarı 'ndaki 
sahilhaneZerine bağlanmak üzere Boşnakzade 
Mehmed Bey ile eşi Emine Hanım 'a ferağ ettiğine 
dair. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan huld-aşiyan 
Gazi Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Rumilihisarı'na cari 
ma-i lezizlerinden ana tarikına mülhak katmalardan 
üç masura ma-i lezizden iki masura ma-i lezize mu
tasarrıfe olan Fatıma Hanım bint-i el-Hacc Mustafa 
nısf masura ma-i le�izini yedinde olan temessükin
den ifraz idüp hüsn-i rızasıyla Boşnakzade Mehmed 
Beğ ile halllesi Emine Hanım ibnet-i All'ye ferağ u 
kasr-ı yed idüp ve ma-i mezkı1run katması keyfiyye
tinün tahkiki lazım gelmiş aldığından İbrahim Efen
di'nün Kanlıkavak'un üst tarafından tahsil eylediği a
bardan olup vakf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Rı1-
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milihisarı'na cari ma-ı lezizün tar1kına cereyan it
mekde aldığından iki masura ma-i lezizden ifraz oh
nan nısf masura ma-i lezize beher şehr otuz akçe ica
re-i müeccele ile ınılma ileyh Mehmed Beğ ile hall
lesi Emine Hanım'un Rı1milihisarı'nda sahilhaneleri
ne cereyan eylemek üzre virilen temessük kayd olm
dı. 

Fı 13 S sene 1259 [ 1 5  Mart 1 843] 

16110214 Fatma Hanım 'dan varisine intikal eden 
Sultan ll. Süleyman Han vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak ol
dukları Rı1milihisarı'na car1 ma-i lezizlerinden ana 
tar1kına mülhak katmalardan üç masura ma-i leziz
den bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıfe Fatıma 
Hanım ibnet-i el-Hacc Mustafa müteveffiye olup oğ
lı hacegan-ı Divan-ı bümayı1ndan Mustafa Saib E
fendi'ye ba'de'l-intikal bir masura ma-i lezizini ye
dinde olan temessükinden ifraz idüp bi'z-zat hüsn-i 
rızasıyla İbrahim Edhem Efendi bin Mehmed Tahir'e 
ferağ u kasr-ı yed idüp yedinde olan temessük natık 
oldığı üzre İbrahim Efendi'nün Kanlıkavak'un üst ta
rafında tahsil eylediği abardan olup üç masura ma-i 
lezizün katması mu 'ayene olındukda el-yevm katma
sı mevcı1d olup vakf-ı müşarun ileyh hazretlerinün a
na tarikına cereyan itmekde aldığından beher şehr o
tuz akçe icare-i müeccele ta'yinle nısf masura ma-i 
leziz Rı1milihisarı'nda mutasarrıf oldığı sahilhanesi
ne cereyan eylemek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen 
temessük işbu [mahalle] kayd olındı. 

Fı selh-i R sene 1261  [7 Mayıs 1 845] 

Rı1milihisarı'nda el-Hacc Kemaleddin mahallesinde 
Hisar caddesinde yüz üç numro ile murakkam bir 
bab sahilhaneye car1 nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan İbrahim Edhem Efendi ibn-i Mehmed Ta
hir ma-i mezkı1rı rızasıyla Şura-yı devlet bulefasm
dan hafidi Mehmed Subhi Beğefendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed eylediğİnden hamiş-i temessük kayd olın
dı. 

Fı 7 Şa'ban sene [ 1 ]290 [30 Eylül 1 873] ve fi 7 
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Eylül sene [ 12] 89 [ 1 9  Eylül 1 873] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Mehmed 
Subhi Beğ ibn-i Nabi Efendi rızasıyla müteveffa Ha
lil Efendi zevcesi Şerife Ayişe Hanım ibnet-i Ha
san'a ferağ. 

Fı 27 Nisan sene [ 1 ] 3 1 2  [9 Mayıs 1 896] 

16/10311 Şahinzade Hacı Ahmed'in Rumelihisarı '
ndaki sahilhanesine bağlı Sultan Il. Süleyman 
Han vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak ol
dukları Rfimilihisan'nda kain çeşmelerinün ana tari
kina cereyan itmekde olan katmalardan sekiz yüz 
altmış selım i 'tibar alınmış üç masura ma-i lezizün 
yüz on beş buçuk selım hissenün tedavül-i eyacti ile 
mutasarrıf Şahinzade el-Hacc Ahmed bin el-Hacc 
Abdürrezzak taraf-ı vakfdan temessüke sahib olmağ
la ancak ba hatt-ı hümayfin nizam-ı müstahsenesine 
nazaran ma-i merkürnun katması keyfiyyetinün tah
kiki lazım gelmiş aldığından yedinde olan hüccet na
tık oldığı üzre Levend çiftliği nam mahallde vakı ' 
Kassabbaşı su yı [ dimeğle] ma 'lu m nübu ' iden ma-i 
leziz kanavat [ü] müsennat ile ROmilihisarı'na cari 
müşarun ileyh hazretlerinün suyı tarikına ilhak oh
nan üç masura ma-i lezizden müfrez yüz on beş bu
çuk selım hisse-i ma-i lezizün katması mu'ayene o
lındukda el-yevm mevcOd olup müşarun ileyh haz
retlerinün ana tarikına cereyan itmekde aldığından 
beher şehr (boş) akçe icare-i müeccele ile ma-i mez
kOr Rfimilihisarı'nda Paşmakcı Şüca 'eddin mahalle
sinde mutasarrıf oldığı sahilhanesine cereyan itmek 
üzre taraf-ı vakf-ı şerifden virilen temessük kayd o
lındı. 

Fı l l  Ra sene 1 256 [ 14  Mayıs 1 840] 

Hamiş-i temessükde muharrer mOma ileyh Mehmed 
Azmi Beğ ve validesi Ayişe Hanım ve halilesi Lebi
be Hanım mutasarrıf oldukları üç masura ma-i lezizi 
hüsn-i rızalarıyla Beğlik kisedarı Afif Beğefendi'ye 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı . 
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Fı gurre-i Muharrem sene 1 264 [ 1 0  Aralık 1 847] 

Müşarun ileyh Afif Beğefendi tarafından ferağa ve
kili damadları Kamil Beğefendi bi' l-vekale hamiş-i 
evvelde muharrer yüz on beş buçuk selım ma-i le
ziz-i mezkurı Galata kadisı faziletlü Ahmed Cevdet 
Efendi'ye ferağ idüp hamiş-i sanide muharrer üç ma
sura yazılması sehve mebni olup salifü' l-beyan yüz 
on beş buçuk selım ma-i mezkur yarım masura su di
rnek oldığı Evkaf varidat odasından yazılan mukteza 
derkenarından anlaşılmış olmağla ol vechile ma-i le
ziz-i mezkur beher şehr otuz akçe icare-i kadimesiy
le muma ileyh Ahmed Cevdet Efendi'nün defter-i 
vakfda uhdesine kayd olmarak virilen hamiş-i te
messük kayd olındı. 

Fı 10 Receb sene [ ı ]272 [ 17  Mart ı 856] 

Hamiş-i temessükde muharrer ROmilihisarı'nda Ali 
Pertek mahallesinde ve Hisar caddesinde dokuzuncı 
numro ile murakkam sahilhane derunına cari nısf 
masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Meclis-i di
van-ı alıkam-ı adliyye reisi devletlü Cevdet Paşa 
hazretleri tarafından ferağa vekilieri Raif Ağa 
bi' l-vekale ma-i mezkurı Varidat muhasebesi müdiri 
izzetlü İzzet Beğ ile halilesi Fatıma Hanım'a ferağ 
eylediğİnden zabt u tasarruflarını havi virilen ha
miş-i temessük kayd olındı. 

Fı 25 Kanun-ı sani sene [ ı ]284 [6 Şubat ı 869] 

Nısf masura ma-i mezkur muma ileyh İzzet Beğ ile 
halilesi Fatıma Hanım'un münasafeten uhdelerinde 
oldığı halde muma ileyh İzzet Beğ'ün vefatıyla his
sesi iki nefer kerimesi Ayişe Fitnat ve Halet hamm
lara intikal eyledükden sonra kerime-i muma ileyhi
ma ile Fatıma Hanım nısf masura suyı Bab-ı vala-yı 
seraskeri levazım dairesi birinci şu 'be müdir mu 'avi
ni İzzet Paşazade Miralay izzetlü Rif'at Beğ'e ferağ. 

Fı 28 Haziran sene [ ı ] 3  ı ı [ l O  Temmuz ı 895] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan müşarun 
ileyh Rif'at Paşa mutasarrıf oldığı sahilhane ve ma-i 
lezizi yiğirmi yedi bin sekiz yüz on guruş bedel-i 
makbuz mukabilinde Nafi 'a  nezaret-i celilesi 
müdiriyyet kalemi hulefasından Mehmed Aşir Efen
di ibn-i İs ma 'il 'e ferağ. 

Fı 26 Şubat sene [ 1 ] 322 [ 1  1 Mart 1 907] 
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16110312 Mustafa Efendi'nin oğlu Behcet Beyefen
di'ye ferağ ettiği RumeZihisan 'ndaki sahilhanesine 
bağlı Sadaret kethüdası kaiibi Ömer Efendi vakfı
na ait bir masuru suyun daha sonra muhtelif kişi
lerin eline geçtiğine dair. 

Katib-i kethuda-yı sadr-ı ali Ömer Efendi vakfından 
Rı1milihisarı'nda Ali Pertek mahallesinde Hisar cad
desinde yiğirmi dokuz numrolı sahilhaneye cari se
nevi otuz guruş icare-i müecceleli bir masura ma-i 
lezlze mutasarrıfe olan Seretibba-yı hazret-i şehriya
ri Mustafa Efendi kerimesi Rab i 'a Hanım mu tasarn
fe oldığı ma-i lezlz-i mezkfirı mahall-i kadimine ce
reyan itmek üzre mahdı1mı Tebriz şehbenderi sa'a
detlü Behcet Beğefendi bin Mustafa'ya kat ' iyyen fe
rağ u kasr-ı yed eylediğini mübeyyin virilen ilm ü 
haber işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 26 Mart sene [ 1 2]97 [7 Nisan 1 88 1 ]  

Bir masura ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan Behcet 
Beğ'ün vukü'-ı vefatma mebnl ma-i mezkfir bir nefer 
mahdfim-ı kirarnı Ticaret ve nafi 'a  mektfibcısı sa'a
detlü Ahmed Cemaleddln Beğefendi hazretlerine 
ba 'de' l-intikal tevsl' -i hadd-i intikali i cra kılınarak 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 4 Temmuz sene [ 1 ]3 1 1  [ 1 6  Temmuz 1 895] 

Mı1ma ileyh Ahmed Cemaleddi:n Beğ'ün bila veled 
ve bi la ahfad ve bila eb ve bila ahaveyn vukü' -ı ve
fatıyla sahilhane ve ma-i lezlz tevsl' -i intikal nizam
namesi mficebince dört hisse i ' tibariyle üç hissesi 
terk eylediği validesi Fatıma Raziyye Hanım'a ve bir 
hissesi zevcesi Naciyye Hanım'a ba'de' l-intikal ha
nım-ı ınılma ileyhima ma-i lezlzdeki hisse-i münta
kıle-i merkürneleri rızalarıyla Şura-yı devlet mülkiy
ye dairesi a'za-yı kiramından sa'adetlü Mehmed A
sım Beğefendi hazretleri ibn-i el-merhum Cahid 
Beğ'e ferağ. 

Fı 9 Eylül sene [ 1 ] 3 1 4  [2 1 Eylül 1 898] 

161103/3 Mehmed Emin Seyda Beyefendi'den va
rislerine intikal eden Sadaret kethüdası kaiibi Ö
mer Efendi vakfına ait üç çuvaldız suyun üçte bir 
hissesinin daha sonra varisierinden biri tarafından 
Mustafa Beyefendi 'ye ferağ e dildiğine dair. 
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Daru' s-sa'adeti ' ş-şerife ağası hazretlerinün nezaret-i 
aliyyelerinde asılde olan evkafdan Kethuda-yı sadr-ı 
ali merhum Ömer Efendi'nün mahmiyye-i İstanbul'
da Gedik Ahmed Paşa kurbında Divan[ e] Ali mahal
lesinde Kolluk sokağı dimeğle ma'rfif tarik-ı hasda 
hasbeten li' llahi te 'ala müceddeden bina ve ihyasına 
muvaffak olduklan çeşme-i latifi vakfı musakkafa
tından mahrfise-i Galata'ya muzafe İstinye nahiyesi
ne tabi ' Rfimilihisarı civarında Baltalimanı kurbında 
Paşmakcı Şüca'eddin mahallesinde leb-i deryada va
kı ' hudfid-ı ma 'lfime ile bir bab sahilhanenün nısfına 
cari üç çuvaldız ma-i leziz ba irade-i seniyye cen
net-mekan Sultan Ahmed Han vakf-ı şerifi odasında 
ru'yet olınan evkafdan hamiş-i temessükde muharrer 
beher şehr altmış akçe icare-i müeccelelü bir bab sa
hilhaneye mutasarrıf olan merhum Hulfisi Paşa bira
deri hacegan-ı Divan-ı hümayfindan ve Divan kale
mi nüvisanından Mehmed Emin Seyda Beğefendi 
ibn-i Ebubekir'ün yedine i 'ta buyurılan temessük iş
bu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 27 R sene 1254 [ 1 0  Temmuz 1 838] 

Temhir tarihi fi 2 Zi' l-hicce sene [ 1 2]97 [5 Kasım 
1 880] ve fi 9 Kanun-ı sani sene [ 1 2]89 [2 1 Ocak 

1 874] 

RGmilihisarı'nda Paşmakcı Şüca'eddin mahallesinde 
Hisar caddesinde on beş nurnrolu sahilhane derfinına 
cari üç çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed 
Emin Seyda Beğ ibn-i Ebubekir'ün vefatıyla üç nefer 
eviadına intikal idecek ise de iki neferi intikale rağ
bet itmedüklerinden hisseleri bi' t-tevkıf ancak bir 
neferi kebire kızı Şerife Hadice Dürriyye Hanım'a 
sülüs hisse ba 'de'l-intikal rızasıyla damadı Şura-yı 
devlet kalemi serhalifesi sa'adetlü Mustafa Beğefen
di ibn-i Hüsrev'e ferağ. 

Fı 2 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 307 [ 14 Ekim 1 89 1 ]  

16110314 Fatma Zehra Hanım 'ın Saraylı Hadice 
Gülbün Hanım 'a ferağ ettiği Rumelihis arı 'ndaki 
sahilhanesine bağlı yarısı Köprülü Mehmed Paşa 
vakfına ait bir masura suyun daha sonra Şöhret 
Hanımefendi 'nin eline geçtiğine dair. 

Rfimilihisarı'nda Ali Pertek mahallesinde Hisar 
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caddesinde mükerrer otuz bir nurnrolu sahilhane ar
sası derfinına can Köprili Mehmed Paşa vakfından 
müşterek iki çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan 
Fatıma Zelıra Hanım ibnet-i el-Hacc Mehmed Emin 
mutasarrıfe oldığı ma-i mezbfirı müştereken kullanıl
makda bulınan iki çuvaldız ma-i leziz ile beraber 
Orman ve ma'adin meclis reisi Mehmed Şerefüddin 
Efendi hazretlerinün halile-i muhteremeleri Saraylı 
Hadice Gülbün Hanım ibnet-i Hüseyin Efendi uhde
sine kayd alınarak zabt u tasarrufını havi virilen 
sened-i hakani kayd olındı . 

Fı 22 Haziran sene [ 1 ] 301  [4 Temmuz 1 885] 

Müşterek iki çuvaldız ma-i mezkfira mutasarrıfe o
lan Saraylı Hadice Gülbün Hanımefendi rızasıyla 
Hariciyye nazırı merhum Raşid Paşa halilesi Şöhret 
Hanımefendi ibnet-i Abdullah'a ferağ. 

Fı 27 Haziran sene [ 1 ] 3 1 2  [9 Temmuz 1 896] 

16110411 Ahmed Reşid Efendi 'den varisierine inti
kal eden Sultan ll. Süleyman Han vakfına ait bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

[Der kenar] Mandıra arkasından gelen su. 

[Derkenar] Yirlü su yı. 

Şeyhülislam-ı esbak SıdkT Efendizade Ahmed Reşid 
Efendi hazretlerinün Rfimilihisarı'nda Kanlıkavak 
suyı hurfic eylediği mahalle karib canib-i şarkında 
vakı ' ma' lı1mu'l-hudı1d dört dönüm tarla derı1nında 
on sekiz abardan hasıl üç masura mülk ma-i lezize i
ki kıt 'a hüccet-i şer' iyye ile malik olup cen
net-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazret
lerinün vakf-ı şeriflerine Evkaf müfettişi fazlletlü 
Feyzi Efendizade es-Seyyid Süleyman Raşid Efendi 
ve müslirnin huzurlarında üç masura mülk ma-i lezi
zi vakf-ı müşarun ileyhe akar olmak içün bin guruşa 
bey ' u teslim ve semen-i mezkfirı zikri ati mu'acce
lesine takass içün canib-i vakfda ibka eyleyüp kat'a 
alaka ve medhalüm kalmayup cümlesi vakfun aldı
ğını mevlana-yı ınılma ileyhün i 'ta eylediği hüccet-i 
şer'iyye canib-i vakfda hıfz birle fazla-i vakf-ı müşa
run ileyhden olmak üzre beher şehr otuz akçe icare-i 
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müeccele ve bin guruş mu 'accele ile bir masura ma-i 
leziz müşarun ileyh hazretlerinün uhdesine icarı tes
lim olınup mir-i müşarun ileyh hazretlerinün zabt u 
tasarrufını [havi] virilen temessük kayd olındı. 

Fı gurre-i Ra sene 1 246 [20 Ağustos 1 830] 

Bir masura ma-i lezize mutasamf olan Ahmed Reşid 
Efendi fevt olup kebir oğulları mevall-i fihamdan 
Mehmed Rif'at ve Mustafa Hamid efendiler ile kebi
re kerimesi Naile Hanım'a ba'de' l-intikal muma i
leyhima taraflarından ba hüccet-i şer'iyye vekllleri 
Mehmed Arif Efendi bi' l-vekale sabıka Galata kadı
sı İbrahim İsmet Beğefendi'ye ferağ. 

Fı 1 8  C sene [ 1 ]255 [29 Ağustos 1 839] 

Muma ileyh İbrahim İsmet Beğefendi'nün vefatı vu
kü'ıyla ma-i mezkur keblr eviadları Sahib ve Tevfik 
beğlere ba'de' l-intikal muma ileyhima taraflanndan 
ferağa vekilieri Mehmed Faik Efendi bi' l-vekale A
medi-i Divan-ı hümayun Ali Rıza Refik Beğefendi'
ye ferağ. 

Fı 25 Şe vv al sene [ 1 ]283 [2 Mart 1 867] 

All Rıza Refik Beğ'den münhall bir masura ma-i le
ziz canib-i vakfdan İkinci mabeynci Osman Beğe
fendi'ye icar olmarak zabt u tasarrufını havi virilen 
hamiş-i temessük sebt olındı. 

Fı l l  Ca sene [ 1 2]95 [ 1 3  Mayıs 1 878] 

Ma-i mezkura mutasamf olan Osman Beğefendi ta
rafından ferağa vekili All Beğ bi ' l-vekale Refik Beğ 
hemşireleri Sa 'ide ve Es ma hanımlar bintan-ı 
el-Hacc Saib Paşa'ya ferağ idüp muma ileyhima Sa
'ide ve Esma hanımlardan ancak muma ileyha Sa 'i
de Hanım mutasamfe oldığı nısf hissesiyçün başka
ca temessüke talib olmağla nısf hisse-i mezkur sene
vi on beş guruş icare-i müeccele ile işbu temessük
den bi ' t-tefrik muma ileyha Sa'ide Hanım'un tasar
rufını ha vi müceddeden bir kıt 'a temessük bi ' l-i 'ta 
ma 'ada işbu temessüke24 muma ileyha Esma Ha
nım'un nısf masura ma-i leziziyçün uhdesinde ibka 
kılındı. 

Fı 4 C sene [ 1 2]95 [5 Haziran 1 878] 

24  temessük 
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Mı1ma ileyha Esma Hanım ibnet-i İbrahim Saib Paşa 
rızasıyla Hassa ordu-yı hümayı1nı levazım dairesi 
reisi Mirliva sa 'adetlü Atıf Paşa ibn-i Ata Beğ'e fe
rağ. 

Fı 6 Teşrin-i sanı sene [ 1 ] 306 [ 1 8  Kasım 1 890] 

Bir masura ma-i lezizün iki rub ' hissesine 
mutasarrıfe olan Hacce Sa'ide Hanım'un vefatıyla i
ki nefer evladından bir neferi Saibe Hanım bila 
veled vefat itmeğle bir rub ' hissesi mahlı1linden 
kadimen ve diğer üç rub ' hisse mutasamfı Hassa or
du-yı hümayı1nı levazım reisi Mirliva sa 'adetlü Atıf 
Paşa'ya icar olrruşdur. 

Fı 3 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]300(?) [ 1 5  Aralık 
1 884] 

16110412 Hacı İsmail Raif Efendi ile eşi Hacı Şeri
fe Hadice İnci Hanım 'ın Rumelihis arı 'ndaki sahil
hanelerine bağlı Dayızade Mustafa Efendi vakfına 
ait bir masura bir çuvaldız suyun daha sonra muh
telif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Yirlü suyı. 

Dayızade merhum Mustafa Efendi vakfından Rı1mi
lihisan'nda Ali Pertek mahallesinde kain vakf-ı mez
bı1rdan bir bab sahilhane derunına can bir masura bir 
çuvaldız ma-i lezize münasafeten mutasamfan olan 
el-Hacc İsma 'il Raif Efendi [ibn-i] Habib ile zevcesi 
Hacce Şerife Hadice İncü Hanım ibnet-i es-Seyyid 
Süleyman Ruhi mutasamflar iken ınılma ileyh 
el-Hacc İsma 'il Raif Efendi fevt olup ma-i leziz-i 
mezkı1rda olan hissesi iki nefer kebir mahdı1rnlan 
Mektı1bi-i sadaret hulefasından el-Hacc Habib ve bi
raderi el-Hacc Kamil efendilere ba'de'l-intikal mu
ma ileyhima el-Hacc Habib ve Kamil efendiler inti
kalen mutasamf olduklan hisselerini bi ' z-zat ve 
mezbı1re Hacce Şerife Hadice İncü Hanım dahi his
sesini cari aldığı sahilhane ile beraber rızalarıyla 
Balmı1mcılar kethudası Rıza Efendi Efendi25 ibn-i 
el-Hacc Mehmed Arife kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
eyledüklerinden zabt u tasarruflarını havi virilen ha
miş-i temessük kayd alındı. 

ıs "Efendi" mükerrerdir. 

8 1  
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Fı ı o C sene [ ı ]292 [ 1 3  Temmuz ı 875] ve fi ı 
Temmuz sene [ ı 2] 9 ı  [ 1 3  Temmuz ı 875] 

Rfirnilihisfuı'nda Paşmakcı Şüca'eddin mahallesinde 
Hisar caddesinde beş numrolu sahilhane derfinına 
cari bir masura bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf o
lan Rıza Efendi ibn-i el-Hacc Arifün vefatıyla Agah 
Beğ ile Hadice Hanım'a ba'de' l-intikal bir neferi in
tikale rağbet itmediğinden hissesi bi' t-tevklf ancak 
Agah Beğ'e aid hissesinün Ahmed Paşa kerimesi Ca
zibe Hanım'a ferağ. 

Fı 1 ı Ağustos sene [ ı ]307 [23 Ağustos ı 89 ı ]  

161104/3 Yoklama başkatibi Hafız Mustafa Efen
di 'den varisierine intikal eden Rumelihisarı 'ndaki 
sahilhanesine bağlı kendi vakfı olan iki masura su
yun bir buçuk masurasının daha sonra muhtelif ki
şilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretleri 
evkaf-ı şerifesi mülhakatından Yoklama başkatibi 
Hafız Mustafa Efendi vakfından Rfirnilihisarı'nda 
Hacı Kemaleddin mahallesinde kain bir bab sahilha
ne derfinına cari iki masura ma-i leziz vakıf-ı ınılma 
ileyhün uhdesinde mukayyed olup ınılma ileyhün 
vefatı cihetiyle ma-i leziz-i mezkfir iki nefer kebire 
kerimeleri İffet ve Rukıyye hanunlara ba'de' l-intikal 
ınılma ileyhimadan Rukıyye Hanım intikalen muta
sarrıfe oldığı bir masura ma-i mezkfirun yarım masu
rasını uhdesinde bi' l-ibka diğer yarım masurasını 
hüsn-i rızasıyla ve diğer bir masura ma-i lezize mu
tasarrıfe olan hemşiresi İffet Hanım tarafından fera
ğa vekili el-Hacc Yusuf Efendi ibn-i Mehmed 
bi' l-vekale bir buçuk masura ma-i lezizi hayriyye 
tüccarlarından Süleyman Ağa ibn-i el-Hacc İbra
him'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ınılma ileyhün zabt 
u tasarrufını havi şehri doksan akçe icare-i müecce
lelü virilen temessük kayd olındı. 

Fı 29 Receb sene [ 1 ]269 [9 Mayıs ı 853] 

Rfirnilihisarı'nda Hacı Kemaleddin mahallesinde Hi
sar caddesinde elli altı numrolu sahilhane derfinına 
cm bir buçuk masura ma-i mezkfira mutasarrıf olan 
Süleyman Ağa ibn-i [İbra]him'ün vukü'-ı vefatma 
mebni ma-i mezkfir dört nefer eviadı İsmet ve Sabire 
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ve Hayriyye Ni 'metulHlh hanımlar ve All Beğ'e ba'
de' l-intikal kable' t-tahrir mfima ileyhimden All Beğ 
dahi vefatıyla rub ' hissesi bir nefer kebire kızı Ra'na 
Hanım'a intikal iderek mfima ileyhimden İsmet ve 
Sabire ve Ra 'na hanımlar birerden üç rub ' hisselerini 
mı1ma ileyha Hayriyye Ni 'metullah Hanım'a ferağ 
itmeleriyle zabt u tasarrufını havi virilen sened-i ha
kani kayd o lındı. 

Fı 1 Mart sene [ 1 ]305 [ 1 3  Mart 1 889] 

16110414 Rukiye Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
yarım masura suyu RumeZihisan 'ndaki hamama 
bağlanmak üzere Emine Hanım 'a ferağ ettiğine d
air. 

Bala-yı kaydda muharrer Rukıyye Hanım'un intika
len uhdesinde ibka olman nısf masura ma-i lezizün 
zabt u tasarrufını havi virilen temessük hülasaten 
kayd alındı. 

Fı 29 R sene [ 1 ] 269 [9 Şubat 1 853] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Rukıyye 
Hanım ma-i mezkfirı mecra-yı kadiminden bi' l-ihrac 
All Pertek mahallesinde Hisar caddesinde kırk iki 
numrolu harnınama cereyan itmek üzre Arif Ağa 
zevcesi Emine Hanım ibnet-i Mehmed'e ferağ. 

Fı 28 Kanun-ı sani sene [ 1 ] 307 [9 Şubat 1 892] 

16110511 İbrahim İlhami Paşa 'dan varisierine inti
kal eden RumeZihisan 'ndaki sahilhanesine bağlı 
Benlizade Ahmed Raşid Efendi vakfına ait bir ma
sura suyun iki hissesinin varisierden birinin tasar
rufuna geçtiğine dair. 

Rı1milihisarı'nda Ali Pertek mahallesinde Çeşme so
kağında 1 8, 20, 4 1 ,  43 numrolar ile murakkam ma'a  
muhterik sahilhane arsası derı1nına cari Benlizade 
Ahmed Raşid Efendi vakfından bir masura ma-i le
ziz İbrahim İlharni Paşa'nun uhde-i tasarrufında iken 
vefatıyla kerime-i muhteremeleri Emine ve Zeyneb 
ve Tevhide hanımefendilere intikal iderek müşarun 
ileyha Tevhide Hanım'un ahiren bila veled vefatı vu
kü'ına mebni ma-i mezkı1run sülüs hisse-i müntakı
lesi canib-i mahlı1le aid bulındığından müşarun 
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ileyha Zeyneb Hanımefendi'nün hisse-i müntakılesi
ni tarafından ba hüccet-i şer'iyye vekili hıdiviyyet-i 
celile-i Mısriyye kapu kethudası atufetlü Mahmud 
Beğefendi hazretleri bi ' l-vekale ma'a müştemiHit di
ğer sülüs hisse mutasarrıfesi müşarun ileyha Emine 
Hanımefendi'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek 
zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani kayd o
lındı. 

Fi l l  Ağustos sene [ 1 ]309 [23 Ağustos 1 893] 

Rumilihisarı'nda Paşmakcı Şüca 'eddin mahallesinde 
Hisar caddesinde mükerrer otuz bir numrolu arsa ile 
ahar tasarrufında bulınan diğer otuz bir numrolu ma
halle müştereken cari Köprili Mehmed Paşa vakfın
dan iki çuvaldız ma-i leziz Hariciyye nazırı esbak 
merhum Raşid Paşa halilesi Şöhret Hanımefendi 
ibn-i Abdullah'un uhdesinde iken rızasıyla Şura-yı 
devlet a'zasından Sıddik Beğefendi hazretlerinün ha
remi Hulkiyye Hanımefendi ibn-i Osman'a kat 'iyyen 
ferağ olınmağla zabt u tasarrufını havi virilen se
ned-i hakani kayd alındı. 

Fi 20 Mayıs sene [ 1 ] 3 1 2  [ 1  Haziran 1 896] 

161105/3 Osman Paşa 'dan varisierine intikal eden 
Defterdar İbrahim Efendi vakfına ait iki buçuk 
masura suyun daha sonra varisieri tarafından 
Mustafa Zeki Paşa 'yaferağ edildiğine dair. 

[Derkenar] Defterdar-ı şıkk-ı evvel İbrahim Efendi 
vakfından. 

Rumilihisarı'nda Paşmakcı Şüca 'eddin mahallesinde 
Hisar caddesinde otuz üç numro ile murakkam bir 
bab sahilhanenün ve karşusında mine' I-kadim bağ 
ve matbah mahallinün ve mezkur sahilhane derunına 
cari Defterdar-ı şıkk-ı evvel İbrahim Efendi vakfın
dan iki buçuk masura ma-i leziz Osman Paşa'nun uh
de-i tasarrufında iken vefatıyla terk eylediği iki nefer 
evladından bir neferine iki rub ' hissenün mu 'amele-i 
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lazımesi bi ' l-icra el-yevm rub ' hissesi tevsi'-i inti
kallü olarak Atıyye Hanım'un uhdesinde oldığı ve 
kusur iki rub ' hissesi diğer bir neferi Münire Ha
nım'a bu kerre intikali icra kılındukdan sonra muma 
ileyha Atıyye Hanım'un hin-i tasarrufında(?) bulınan 
tevsi'-i intikallü rub ' hissesini ve Münire Harnın in
tikalen mutasarrıfe oldığı iki rub ' hissesini rızalarıy
la Tophane-i amire müşiri ve Umum rnekatih-i aske
riyye-i şahane nazırı devletlü Mustafa Zeki Paşa 
hazretlerine kat' iyyen ferağ itmeleriyle paşa-yı mü
şarun ileyh hazretlerinün zabt u tasarruflarını havi 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 20 Ağustos sene [ 1 ]3 13  [ 1  Eylül 1 897] 

16110514 Raşid Bey 'in tasarrufunda bulunan Rei
sülküttab Hacı Mustafa Efendi vakfına ait bir ma
sura suyun yarısını Yahya Efendi türbedan Seyyid 
Şeyh Hacı Mehmed Nuri Efendi'ye ferağ ettiğine; 
şeyhin vefatı üzerine söz konusu suyun daha sonra 
varisterine intikal ettiğine dair. 

Rumilihisarı'nda Kayalar nam mahallde vakı ' Hare
meyn-İ muhteremeyne tabi ' evkafdan Reisülküttab 
el-Hacc Mustafa Efendi vakfından altı nurnrolu sa
hilhaneye vakf-ı mezkur müsteğallatından Kırksö
ğüd nam mahallde cem' u tahsil eylediği kanavat [ü] 
müsennatına tebe'iyyetle cari olan ma-i lezizün mik
dan henüz ma'lGm olmadığından erbab-ı vukUf ma'
rifetiyle mahallinde bi ' l-vezn icabınun icrası hususı 
Kefce katibi izzetlü Raşid Beğ tarafından ba arz-ı 
hal istid 'a olınrmş ve nizarnı mGcebince keyfiyyet 
Su nezaret-i behiyyesi ma'rifetiyle mahallinde er
bab-ı miyah hazır o ldığı halde mu 'ayene olındukda 
ma-i mezkur zikr olman Kırksöğüd nam mahallde 
muma ileyh Raşid Beğ'ün mutasarrıf oldığı bağı de
runında menba'dan hasıl olarak menba'-ı mezkurden 
tahte' l-arz lağm ve ba'zan künk ile mine' I-kadim sa
hilhane-i mezkureye icra olınrmş ve olınmakda bu
lınrmş ve ol suretle ma-i mezkGr bağ-ı mezbur derG
mnda lağm ağzında erbab-ı miyah beyninde mu 'tad 
olan tarz-ı ma'ruf ve semt-i me' luf üzre vezn ü ayar 
olındukda ağustos nihayetinde tarnın ve kamil bir 
masura ma-i leziz mevcud olacağı ehl-i vuküf tara
fından ihbar kılınrmş ve ma-i mezkGr bir tarik-ı aha
ra mülhak olmayup müstakıll kanavat ile muma i-
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leyh Raşid Beğefendi'nün yed-i tasarrufında bulın
ması cihetiyle ma-i mezkurun nısf masurası mec
ra-yı kadimi olan sahilhaneye kema kan cereyan it
rnek üzre muma ileyh Raşid Beğ uhdesinde bi ' l-ibka 
ve diğer nısf masurası dahi ittisalinde bulınan müf
rez sahilhaneye kezalik cereyan itmek üzre rızasıyla 
Beşiktaş civarında Yahya Efendi hazretlerinün tür
bedarı reşadetlü es-Seyyid eş-Şeyh el-Hacc Mehmed 
Nuri Efendi ibn-i es-Seyyid Hüseyin'e ferağ u kasr-ı 
yed iderek senevi muhassas olan on beş guruş icare-i 
müeccelesini taraf-ı vakfa eda itmek üzre virilen te
messük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 3 Rebi'u' l-ahir sene 1 278 [8 Ekim 1 86 1 ]  

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Yahya Efen
di türbedarı eş-Şeyh Mehmed Nuri Efendi ibn-i Hü
seyin'ün vefatıyla iki nefer kebire kerimeleri Adliyye 
istatistik(?) kalemi mümeyyizi Tevfik Beğ zevcesi 
Had1ce Ulviyye ve Mektubi-i sadr-ı all hulefasından 
Haydar Beğ zevcesi Fatıma Tahsine hanımıara inti
kal. 

Fı 1 3  Nisan sene [ 1 ] 3 1 6  [26 Nisan 1 900] 

16/106/1 Senedat müdürü Mehmed Salih Efendi '
den varisierine intikal eden Rumelihis arı 'ndaki sa
hilhanesine bağlı Sultan Il. Süleyman Han vakfına 
ait bir masura suyun yarısının varisierden biri ta
rafından Hadice Ülfet Hanım 'a ferağ edildiğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vak
fından olup Rumilihisarı'nda Hacı Kemaleddin ma
hallesinde Türbe sokağında ma'a müştemilat yiğirmi 
beş numrolu sahilhane derunına cari bir masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan esbak Senedat müdiri Meh
med Salih Efendi vefat idüp ma-i mezkur iki nefer 
eviadına intikali lazım gelmiş ise de bir neferi şimdi
lik intikale rağbet itmediğinden hissesi bi ' t-tevklf 
ancak bir neferi Defter-i hakani nezaret-i celllesi en
cümen kalemi hulefasından izzetlü İhsan Beğ'e d1ğer 
nısf hisse ba 'de'l-intikal ol dahi rızasıyla mezkur 
nısf hisse-i müntakılesini Hadke Ülfet Hanım 
ibnet-i Süleyman Beğefendi'ye kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eylediğinden hanım-ı muma ileyhanun 
zabt u tasarrufını havi virilen sened-i hakani kayd o-
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lındı. 
Fı 24 Haziran sene [ 1 ]3 1 6  [7 Temmuz 1 900] 

16110612 Seyyid Mehmed Said Efendi ile eşi Şerife 
Hasibe Hanım 'ın Rumelihis arı 'ndaki sahilhaneZe
rine bağlı Sultan II. Süleyman Han vakfına ait bir 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak ol
dukları Rumilihisarı'nda kain çeşmelerine cari ma-i 
leziz fazlasından beher şehr yiğirmi akçe icare-i mü
eccele ile bir masura ma-i lezize mutasamfan olan 
es-Seyyid Mehmed Sa'id Efendi ibn-i el-Hacc Mus
tafa Efendi ile halilesi Şerife Hasibe Hanım ibnet-i 
Ali ma-i mezkura ber veeh-i münasafe mutasarrıflar 
iken muma il ey h es-Seyyid Mehmed Sa 'id Efendi 
fevt olup mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i mezkur 
sulbiyye kerimelen Şerife Fatımatüzzehra ve Şerife 
Şahende(?) hanımıara ba 'de' l-intikal muma ileyhima 
ile ma-i mezkurun nısf-ı diğerine mutasarrıfe valide
leri muma ileyha Şerife Hasibe Hanım bi 'z-zat ken
dü hüsn-i rızalarıyla mutasarrıf oldukları bir masura 
ma-i lezizi rical-i Devlet-i aliyyeden hala Mektubi-i 
sadr-ı ali devletlü Seyyid Hüseyin Muhsin Efendi 
ibn-i Seyyid Mustafa Mes 'ud Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle atık temessükleri fersude oldı
ğından işbu cedid temessük tahrir ve kaikmakam-ı 
mütevellisi bulındığum hasebiyle temhir alınarak 
müşarun ileyh Seyyid Hüseyin Muhsin Efendi ibn-i 
Seyyid Mustafa Mes 'u d Efendi 'n ün yed-i alilerine i ' 
ta olındı gerekdür ki bir masura ma-i mezkurun mü
ceddeden ferş olınan kanavat ta 'rnir ü terrnimi taraf
larından sarf birle teberru 'an li' l-vakf eylemek ve 
beher şehr ta 'yin olman icaresin sal be sal taraf-ı 
vakf-ı şerife eda olındukca kirnesne tarafından mü
dahale alınmaya. 

Fı 7 C sene [ 1 ]259 [5 Temmuz 1 843] 

Evkaf-ı saire ile mahlut bir bab sahilhane derunına 
cari bir masura ma-i lezize mutasarrıf devletlü 
es-Seyyid Hüseyin Muhsin Efendi yüz otuz bin gu
ruş bedel mukabelesinde Sarraf Misak Bazergan'a 
vefaen ferağ itmeğle defter-i vakfda uhdesine kayd 
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olındı . 
Fi gurre-i B sene [ 1 ]260 [ 1  7 Temmuz 1 844] 

Hamiş-i ternessükde rnuharrer ma-i leziz-i rnezkfirun 
vefaen rnutasarrıf olan rnersfirn Misak Bazergan be
del-i rnedffi 'ı olan meblağ-ı rnezbfirı ba'de' l-ahz 
ma-i leziz-i rnezkfirı sahib-i evveli rnôrna ileyh Muh
sin Efendi hazretlerine ba 'de' l-ferağ rnfirna ileyh 
Muhsin Efendi hazretleri dahi rıza ve iradetiyle ha
cegan-ı Divan-ı hürnayfindan Arnasya kairnrnakamı 
esbak rif'atlü Raşid Efendi'ye ferağ-ı kat'i-i rnu'te
bere ile ferağ u kasr-ı yed itrneğle ol vechile ma-i le
ziz-i rnezkfir defter-i vakf-ı şerifde rnfirna ileyh Ra
şid Efendi'nün uhdesine kayd olmdığı işbu mahalle 
şerh virildi. 

Fi 3(?) Za sene [ 1 ]264 [2 Ekim 1 848] 

Rfirnilihisarı'nda ve caddesinde yiğirrni bir nurnrolu 
sahilhane derfinına cari bir masura ma-i leziz Meh
rned Raşid Efendi ibn-i Mustafa'nun uhdesinde iken 
vefatıyla kerimesi Şerife Sıddika Hanırn'a ba 'de' lin
tikal ol dahi rnezkfir sahilhanenün rnüstakıll ittihaz 
olman mahalliyle ma-i rnezkôrun nısf hissesini Telg
raf ve posta nazın atfifetlü Hüseyin Hasib Efendi 
hazretleri ibn-i Hacı Ali Beğ'e kat ' iyyen [ferağ] ve 
kusur nısf hissesini uhdesinde ibka itrneğle ol vechi
le mu' arnelesi i cra kılındı. 
Fi 3 Mart sene [ 1 ] 3 17 [ 16  Mart 1 90 1 ]  fi 27 Şubat 

sene [ 1 ] 3 1 6  [ 1 2  Mart 1 90 1 ]  ferağ tarihi 

16110711 Rabia Hanım 'ın Rumelihis arı 'ndaki sa
hilhanesine bağlı Sadaret kethüdası katibi Ömer E
fendi vakfına ait bir masuru suyu oğlu Behcet Be
yefendi ye ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Mükerrer kayd şode. 

Rfirnilihisarı'nda Ali Pertek mahallesinde Hisar cad
desinde yiğirrni dokuz nurnrolu sahilhaneye cari Ka
tib-i kethuda-yı sadr-ı ali Ömer Efendi vakfından ve 
yirli suyından senevi otuz guruş icarelü bir masura 
ma-i lezize rnutasarrıf olan Seretibba-yı hazret-i şeh
riyari merhum Mustafa Efendi kerimesi Rab i 'a Ha
nım (boş) rnutasarrıfe oldığı ma-i rnezkôrı derfinına 
cari sahilhane ile beraber rızasıyla rnahdôrnı Tebriz 
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şehbenderi sa'adetlü Behcet Beğefendi'ye 26 Mart 
sene [ 1 2]97 tarihiyle kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed it
meğle bu takdirce ma-i mezkur sahilhane-i mezkure
ye cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde muma i
leyh Behcet Beğefendi'nün uhdesine kayd idiimiş ol
mağla işbu mahalle şerh kılındı. 

Fı 9 Nisan sene [ 1 2]97 [2 1 Nisan 1 882] 

16111411 Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım 
masura suyun Kasımpaşa 'daki Büsameddin Uşşaki 
dergahına bağlanmasına dair. 

İstanbul 'da kasaba-i Kasım Paşa civarında Hacı Ah
med mahallesinde kain Mehmed Cemaleddin Efen
di'nün post-nişini aldığı Hüsameddin Uşşakl hazret
leri dergah-ı şerifinün ma-i carisi olmadığından Se
rasker devletlü Mehmed Paşa hazretlerinün bu kerre 
Bağçe karyesi civarında Kirazlı nam mahallde ki
mesnenün taht-ı tasarrufında olmayan mevzı '-ı hall
de müceddeden hacalar hafrıyla tahte' l-arz inşa itdir
diği lağmdan hasıl olup Beğoğlı taksiminün tarikına 
ilhak ve dergah-ı mezkura vakf eylediği ma-i lezizün 
icrasıyla senedin ün tanzim ve i ' tası istid 'a olmması 
üzerine Su nezareti ma'rifetiyle me'mur irsal olma
rak erbab-ı vuküf hazır aldığı halde mu 'ayene itdiril
dükde ma-i mezkur cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Evvel tabe serahu hazretleri arazi:--i mevkü
fesinden mahall-i mezkurun kimesnenün mülki ol
mayan mevzı '-ı halide paşa-yı müşarun ileyhün hafr 
itdirdiği lağm ü kanavatlarıyla cem' u tahsil alınmış 
ve Köprili ızgarasınun başında cennet-mekan müşa
run ileyh hazretlerinün valideleri sultan hazretleri
nün Beğoğlı taksimine İcra olmmak üzre inşa buyur
mış oldukları tarika ilhak u idrac kılınmış aldığı ve 
mezkur ızgara nezdinde vakı ' meslekden usUl vechi
le vezn ü ayar olmarak tarnın ve kamil üç çuvaldız 
olup bunun nizarn ve emsali vechile vakfa tashihi 
mahzurdan salim idüği anlaşılmış aldığından sali
fü'z-zikr üç çuvaldız ma-i lezizün bir çuvaldızı 
hakk-ı mecra olarak terk olınup ma'adası bulınan iki 
çuvaldızınun ba'd-ezin ferağ u intikaline müsa'ade 
alınmayup vakfiyyet üzre dergah-ı mezkura icra kı
lınmak ve zikr olman menba 'un tarika gelinceye ka
dar bundan böyle vukü' bulacak mesarifiyle ma-i 
mezkur dergah-ı şerifün civarında kangı meslekden 
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ifraz olınur ise derOn-ı dergah-ı şerif-i mezkOra ka
dar yapılacak tarikınun mesarif-i atiyesi vakf-ı mez
kOr canibinden tesviye ve i ' ta idilmek üzre vakfa 
tashihiyle paşa-yı müşarun ileyh hazretlerinün vak
fiyyesine idhali zımııında mu 'amele-i mukteziyyesi
nün ifası lazım geleceği nezaret-i mezkOreden olman 
i 'lam ile Varidat idaresi derkenarında gösterilmeğle 
muvafıku' l-emr irade-i aliyye-i cenab-ı veka
let-penahi buyurıldığı halde ifa-yı muktezasınun ce
nab-ı nezaret-i celileye havalesi babında Evkaf-ı hü
mayı1n nazırı sabık devletlü Mehmed Paşa hazretleri 
ba takrir lede'l-arz ve muahharan Evkaf-ı hümayOn 
nazırı vekili atOfetlü Mehmed Arif Efendi hazretleri 
işbu takrir mOcebince icra-yı iktizasına bi' l-istizan i
rade-i seniyye-i cenab-ı padişahi yiı• müte 'allık bu
yurılmağla ifa-yı muktezasma himmet eyleyeler fi 
selh-i Şa'ban sene 1 287 tarihinde ısdar olman fer
man-ı ali mOcebince iktizası Varidat'dan lede' s-sual 
işbu ferman-ı ali bi ibaretiha Evkaf muhasebesine 
kay d olmarak keyfi yy et ma ' lOm olmak içün müşa
run ileyh Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazretleri 
vakfı ve dergah-ı şerif-i mezkı1r vakıf-ı müşarun i
leyh hazretleri vakfiyyelerine kayd olmmak üzre 
müşarun ileyh hazretleri taraflarına varid olan Su ne
zaretine başka başka ilm ü haberlerin ün tahrir ve i ' 
tası babında derkenar olındukda mOcebince ilm ü ha
berleri virile işbu ferman-ı şerif buyurılınağın mOce
bince bi' l-kayd diğer ilm ü haberleri virilmeğle ber 
minval-i muharrer dergah-ı şerif-i mezkı1r tarafına 
dahi işbu ilm ü haber virildi. 

Fı 23 selh-i N(?) sene 1 287 

Kasım Paşa cedid defterinün 1 30 nururosına kaydı 
icra idilmişdür. 

Fı 3 KanOn-ı sani sene [ 1 ]337 [2 Ocak 1921 ]  

Der hıdmet-i Mirgfinoğlı 

16111511 Su nazın Hacı Hüsam Efendi'nin Mihri
şah VaZide Sultan vakfından kiraladığı iki masura 
suyu Baltalimanı 'ndaki evine bağlattığına; söz ko
nusu sudan Zecriye emini Osman Bey 'e ferağ ettiği 
yanm masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 

26 "yi" fazladır. 
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eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Bir buçuk masura ma-i lez!zün kaydı 
120'nci varaka nakl olmarak vukü'atı yüridilmişdür. 

Merhüme ve mağfürun leha cennet-mekan firdevs-a
şiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretleri
nün vakf-ı şer!finden müceddeden bina ve ihyasına 
muvaffak olduklan Bağçe karyesi civarında Araba
cıoğlı mandırası deresi nam mahallde bend-i keb!rle
ri ma-i lez!zlerinden Baltalimanı'nda hanesine cere
yan itmek üzre bin guruş mu' accele ile iki masura 
ma-i lez!z bend-i mezkür fazlasından olmak üzre ha
la Su nazırı sa'actetlü el-Bacc Büsarn Efendi hazret
lerine !car olınup münasib meslekden ifraz ile hane
sine kadar iktiza iden kanavat ferşin ve ba 'dehü ta'
nlir-i ralı-ı abm kendi malından teberru 'an li' l-vakf 
sarf eyleyüp iki masura ma-i leziz-i mezkürun zabt u 
tasarrufiyçün virilen temessük kayd olındı. 

Fı 3 Ş sene [ 1 ]253 [2 Kasım 1 837] 

Müma ileyh Büsarn Efendi iki masura ma-i lezizün 
nısf masurasını bi ' l-ifraz hala Zecriyye emini Osman 
Beğ hazretlerine ferağ u kasr-ı yed itmeğle nısf ma
sura ma-i mezkür nlir-i müma ileyhün Mirgünoğlı 
nam mahallde sahilhanesine icra olmmak üzre 
müceddeden virilen temessük işbu hıdmetde 
mukayyed olmağla şerh virildi. 

Fı 16 Z sene [ 1 ]255 [20 Şubat 1 840] 

Mfima ileyh Osman Beğ fevt olup mutasarrıf oldığı 
ma-i lez!z-i mezkür kebir oğlı Vec[i]h! Beğefendi'ye 
ba 'de'l-intikal müma ileyh dahi kendü hüsn-i rıza
sıyla rif'atlü Mehmed Vahid Beğefendi ibn-i Meh
med Ragıb Beğ'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechi
le ma-i leziz-i mezkür defter-i vakf-ı şerifde mfima i
leyh uhdesine kayd olınmış olmağla işbu mahalle 
dahi şerh virildi. 

Fı 1 9  R sene 1 266 [4 Mart 1 850] 

Şehriyye on beş akçe icare-i müeccelelü nısf masura 
ma-i leziz-i mezküra mutasarrıf olan mfima ileyh 
Vahid Beğefendi ibn-i Mehmed Ragıb Beğ mutasar
rıf oldığı nısf masura ma-i mezkürı rızasıyla mec
ra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Yeniköy'de kain sahilha
nesine cereyan itmek üzre Meclis-i vala evrak odası 
hulefasından rif'atlü Büsni Efendi'ye kat' iyyen ferağ 
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u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
mezkfir defter-i vakf-ı şerifde mfima ileyh Hüsni E
fendi uhdesine kayd alınmış olınmıŞ27 olmağla işbu 
mahalle şerh virildi. 

Fı ı2 S sene [ ı ]274 [ ı  Ekim ı 857] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hüsni Efen
di rızasıyla tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Latin mille
tinden Besti oğlı Hekim Aleksandri'nün zevcesi Ar
temisiye bint-i Luka'ya ferağ. 

Fı ı4 Şevval sene [ ı2] 88 [26 Aralık ı 87 ı ]  ve fi 
ı4  Kanun-ı evvel sene [ 1 2]87 [26 Aralık ı 87 1 ]  

Yeniköy'de Panaya mahallesinde Köybaşı caddesin
de yüz yiğirmi yedi numrolu sahilhaneye cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan müteveffa Besti 
zevcesi Artemisiye bint-i Luka rızasıyla Rusya dev
leti tebe 'asından müteveffa Amirdaz Mavro Kordata 
zevcesi Madam Loksandra Mavro Kordata İbnet-i 
Todori'ye ferağ. 

Fı Haziran sene [ ı ] 306 [ 1 3  Haziran- ı 2  Temmuz 
ı 890] 

16/115/2 Dahiliye nazırı Akif Paşa 'dan varisine in
tikal eden Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı Sultan 
ll. Mahmud Han vakfina ait yarım lüle suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Der kenar] Şerif e Hanım'un işbu kaydı ı ı 6 numro 
varakda ayruca aldığından dikkat olma. 

Umfir-ı dahiliyye nazırı müşir-i mufahham devletlü 
übbehetlü Akif Paşa efendimüz hazretlerinün Mirgfi
noğlu'nda kain sahilhanelerinün miyah-ı kadimi de
rece-i kifayede olmadığına binaen Bend-i cedid-i 
meyamin-bedid-i cenab-ı cihan-dar! miyahından ol
mak ve Serasker-i sabık devletlü Hüsrev Paşa haz
retlerinün sahilhanelerine cereyan iden ma-i lezizün 
kanavatma tebe 'iyyetle cereyan itmek üzre yarım lü
le su ihsan buyurılarak Evkaf-ı hümayfin canibinden 
temessük i ' ta olınmağla işbu mahalle kay d o lındı. 

Fı ı 5  Za sene [ ı ]253 [ 1 0  Şubat ı 868] 

2 7  "olınmış" mükerrerdir. 
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Müşarun ileyh Akif Paşa hazretleri fevt olup muta
samf aldığı yarım lüle ma-i leziz-i mezkılr mahdumı 
Meclis-i vala katib-i evveli Naili Beğefendi'ye ba' 
de' l-intikal ınılma ileyh dahi mutasarrıf aldığı yarım 
lüle ma-ı leziz-i mezkılrun yarım masurasını 
bi'l-ifraz müteveffa-yı müşarun ileyhün halilesi Şeri
fe Hanım'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle bir kıt'a cedid 
temessüki başkaca kayd alınarak ınılma ileyh Naili 
Beğefendi'nün intikalen uhdesinde olan üç buçuk 
masura suyı kalmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fi gurre-i S sene [ ı 2]63 [ 1 8  Ocak 1 847] 

Hamiş-i temessükde muharrer müşarun ileyh Naili 
Beğefendi hazretleri mutasamf aldığı üç buçuk ma
sura ma-i leziz-i mezkılrun ancak yarım masurasını 
senevi üç buçuk guruş otuz akçe icare-i müeccele
siyle işbu temessükden bi ' l-ifraz alıara ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile üç masura ma-i leziz-i mez
kılr rnir-i müşarun ileyhün uhdesinde baki kaldığı iş
bu mahalle şerh virildi. 

Fi ı 9  Za sene ı 268 [ ı 2  Ocak ı 852] 

Nısf masurası dahi bi ' l-ifraz Teohti(?) bint-i Hristo'
ya ferağ alınarak virilen temessük başkaca kayd o
lınmağla işbu mahalle şerh virildi. 
Fi 25 Rebi'u' l-evvel sene [ ı 2] 80 [ ı  O Eylül 1 860] 

[Der kenar] Hristo uhdesindeki su ı ı 8 numroda 
mukayyed idüği. 

Üç masura ma-i lezize mutasamf olan ınılma ileyh 
Nail Beğ vefat idüp ma-i mezbur kebir mahdumı 
Mehmed İzzet Beğ ile kebire kerimesi Münire Ha
nım'a adiyen ba 'de' l-intikal ınılma ileyha Münire 
Hanım dahi müteveffiye olup hissesi mahdılmı Akif 
Beğ ile kerimeleri Mürşide ve Atıyye hanımıara inti
kal idüp ancak ınılma ileyhimılndan Mehmed İzzet 
Beğ mutasamf aldığı bir buçuk masura ma-i mez
kılrdan nısf masurasını işbu temessükden bi ' l-ifraz 
rızasıyla hamiş-i sanide muharrer Teohti(?) bint-i H
risto'ya ferağ gayr-i ez ifraz bir masura ma-i leziz 
müteveffa-yı ınılma ileyh Nail Beğ'ün intikalinden 
ınılma ileyh Mehmed İzzet Beğ'ün ve bir buçuk ma
sura ma-i leziz-i mezkılr dahi ınılma ileyh Münire 
Hanım'un intikalinden ınılma ileyhima Mürşide ve 
Atıyye hanımlarun uhdelerine kayd olmarak virilen 
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hamiş-i temessük kayd olındı. 
Fi 25 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 ]280 [ 1 0  Eylül 1 860] 

ve fi 28 Ağustos sene [ 1 ]279 [9 Eylül 1 863] 

İşbu ve diğer iki kıt 'a temessük mantCıkınca iki bu
çuk masura ma-i lezizün bir masurası İzzet Beğ ibn-i 
Nail Beğ'ün ve bir buçuk masurası dahi Mürşide ve 
Atıyye hanımlarun uhdelerinde iken muma ileyh İz
zet Beğ vefat idüp ma-i mezbur sağTre kerimesi Ra
gıbe ve Atıyye hanımlara ba 'de' l-intikal muma Hey
himanun vasileri Mazhar Beğ ibn-i Mehmed Sa 'dul
lah ve mezbfire Atıyye Hanım'un dahi vasiyyesi Ayi
şe Dürriyye(?) Hanım bint-i Ragıb Efendi tarafından 
ferağa vekili Ali Rıza Efendi ve mezbure Mürşide 
Hanım tarafından kezalik ferağa vekili Ali Rıza E
fendi bi' l-vekale Sadr-ı esbak merhum Reşid Paşa
zade atfifetlü Salih Beğefendi hazretlerine kat 'iyyen 
ferağ. 
Fi 1 5  Şa'ban sene [ 1 ]287 [8 Kasım 1 870] ve fi 27 

Teşrin-i evvel sene [ 1 ]286 [8 Kasım 1 860] 

Mirgfin karye ve caddesinde elli altı ve elli sekiz ve 
altmış dört nururolar ile murakkam ma 'a müştemilat 
sahilhane derunına cari iki buçuk masura ma-i lezize 
Salih Beğefendi mutasarrıf iken vefatıyla dört nefer 
evladından bir neferi Ali Galib Beğ rub ' hisse-i 
müntakılesini ve bir neferi Ayişe Fatine Hanım dahi 
kezalik hisse-i müntakılesini Prenses Zehra Hanıme
fendi hazretlerine ferağ u kasr-ı yed olınmağla viri
len sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 9 Şubat sene [ 1 ] 304 [2 1 Şubat 1 889] 

İki buçuk masura ma-i lezizün rub ' hissesine intikii
len mutasarrıfe olan sağTre Adile Hanım'un valide ve 
vasiyyesi Fatıma Ferendaz Hanım tarafından ba hüc
cet-i şer' iyye vekili Mustafa Efendi bi ' l-vekale his
sedarı Zehra Hanımefendi ibnet-i Halim Paşa'ya fe
rağ. 

Fi 30 Mart sene [ 1 ] 305 [ l l Nisan 1 889] 

İki buçuk masura ma-i lezizün mutasarrıfı Salih Beğ 
ibn-i Sadr-ı esbak Mustafa Reşid Paşa'nun akdeınce 
irtihali vukü 'ma mebni terk eylediği dört nefer evla
dından üç neferine ai d olan üç rub ' hisse akdeınce 
uhdelerine intikal ve ferağı icra alındığı gibi bu ker
re dahi Şura-yı devlet a 'za-yı kiramından sa 'adetlü 
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Nilreddin Beğefendi hazretlerine aid rub ' hisse uh
desine ba'de' l-intikal rızasıyla üç rub ' hisse muta
sarrıfesi Zelıra Hanımefendi ibnet-i Halim Paşa'ya 
ferağ. 

Fi l l  Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 3 1 0  [23 Ekim 1 894] 

16111513 Su nazırı Hüsam Bey 'in Mihrişah VaZide 
Sultan vakfından kiraladığı iki masura suyun ya
rım masurasını Zecriye emini Osman Bey 'e ferağ 
ettiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan firdevs-a
şiyan Mihrişah Valide Sultan tabet serahu hazretleri
nün vakf-ı şerifinden Bağçe karyesi civarında Ara
bacıoğlı mandırası deresi nam mahallde müceddeden 
bina ve ihyasına muvaffak oldukları bend-i kebirleri 
ma-i lezizlerinden bir kıt 'a temessük mficebince ka
navatına tebe'iyyetle altmış akçe icare-i müeccelelü 
iki masura ma-i lezize mutasarrıf olan Su nazın Hü
sam Efendi nısf masurasını temessükinden bi'l-ifraz 
hala Zecriyye emini devletlü Osman Beğ hazretleri
ne ferağ u kasr-ı yed itmeğle nısf masura ma-i mez
kfir beher şehr on beş akçe icare-i müeccele ile def
ter-i vakf-ı şerifde mOma ileyh Osman Beğ uhdesine 
kayd olındı. 

Fi 1 6  Z sene [ 1 ]255 [20 Şubat 1 840] 

16111514 Şerife Ayşe Sıdıka Hanım 'ın tasarrufunda 
bulunan Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir çu
valdız suyu Emirgan 'daki sahilhanesine bağlan
mak üzere Varidat muhasebecisi Seyyid Mehmed 
Halid Efendi'ye ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Efendi-i mOma ileyh hazretlerinün işbu 
bir çuvaldız ma-i lezizden başka bir masura suyı da
hi olup zirde mukayyed olmağla şerh virildi. 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan firdevs-a
şiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretleri
nün hayrat-ı celilelerinden Bağçe karyesi civarında 
Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde binasına 
muvaffak oldukları bendieri civarında konlık içinde 
müteveffa Hasan Tahsin Efendi'nün ihyasına muvaf
fak oldığı katmadan hasıl olan üç masura bir çu-
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valdız ma-i lezizden nısf masura bir çuvaldız ma-i 
leziz hakk-ı mecra olarak vakf-ı hazret-i müşarun i
leyhaya terk baki kalan iki buçuk masura ma-i lezizi 
bend-i mezkfir civarında Atik Valide havzı pişgahın
da efendi-i mfima ileyhün inşa buyurdığı çeşmeye 
andan önindeki maslakdan cereyan ile vakıfe-i haz
ret-i müşarun ileyhanun bendi lağmlarına ilhak oh
nan ma-i lezizden müfrez haşiye-i temessükde mu
harrer bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıfe olan Şeri
fe Ayişe Sıddika Hanım hüsn-i rızasıyla ma-i leziz-i 
mezkfirı Varidat muhasebecisi atfifetlü es-Seyyid 
Mehmed Halid Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hacc Ha
lil'e feragat ve kasr-ı yed itmeğle ma-i leziz-i mezkfir 
mfima ileyh efendi hazretlerinün Mirgfinoğlu'nda 
Yenimahalle'de kain meslekden bi ' l-ifraz mahall-i 
mezkfirda vakı ' sahilhanelerine i cra olmmak üzre 
defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd olınrnış aldığın
dan işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 9 Ca sene [ 1 ]259 [8 Haziran 1 843] 

16111611 Maliye nazın Halid Efendi 'den varisieri
ne intikal eden Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı 
Sultan II. Mahmud Han vakfına ait bir masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

[Derkenar] Efendi-i ınılma ileyh hazretlerinün işbu 
bir masura ma-i lezizden başka bir çuvaldız suyı da
hi olmağla zahnnda mukayyed olmağla şerh virildi. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani aleyhi 'r-rahmetü' l-bari hazretlerinün ih
yasına muvaffak oldukları Bend-i cedid'den Varidat 
muhasebeci si sa 'adetlü Halid Efendi hazretleri Mir
gfin nam mahallde kain bu def'a mübaya'a itmiş ol
dığı sahilhanesine icra olmmak üzre bir masura ma-i 
leziz ba mu 'accele i ' ta olmmasını iltimas eylediği 
hak-i pay-i şiihaneye bi' l-istizan zikr olman bir ma
sura suyun ba mu'accele bend-i mezkfirdan efendi-i 
mfima ileyhe i 'ta olmması husfisına irade-i ih
san-ade-i hazret-i mülfikane şeref-sünfih [ve] sudfir 
buyunlrnış olmağla ber ınıleeb-i irade-i seniyye ma-i 
leziz-i mezkfira beş yüz guruş mu 'accele ve emsali 
vechile beher şehr altmış akçe i care-i mü eecele ta'
yin ü tahsis olmarak münasib meslek kanavatma te-
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be'iyyetle sahilhane-i mezkfıra cereyan itmek üzre e
fendi-i mfıma ileyh hazretlerinün defter-i vakf-ı şe
rifde uhdesine kayd olınrnış aldığından virilen te
messük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 14 R sene 1 259 [ 1 5  Mayıs 1 843] 

[Der kenar] Hfırşid Efendi vefat id üp nı sf masura 
su yı ev I adları na ba 'de' ı-intikal ah ara ferağ iderek 
Beşiktaş hıdroetine nakl olındı. 

Fi 29 Mart sene [ 1 ] 3 1 3  [ 1 0  Nisan 1 897] 

Bir masura ma-i lezize mutasamf olan Maliyye nazı
rı esbak es-Seyyid Mehmed Halid Efendi vefat idüp 
ma-i mezkGr kebir eviadları Halil Neş 'e  ve İbrahim 
Halet beğler ile ile28 kebire kerimelen Fatıma ve 
Zeyneb hanunlara ba'de ' l-intikal mGma ileyha Fatı
ma Hanım tarafından ferağa vekili zevci İzzet Beğ 
ve Zeyneb Hanım tarafından kezalik ferağa vekili 
zevci Salim beğefendiler mfıma ileyhima Halil 
Neş 'e  ve İbrahim Halet beğler dahi bi' l-asale bir ma
sura ma-i mezkfırun nısf masurasını rızalarıyla müf
rez sahilhaneye cereyan itmek üzre Mustafa Reşid 
Paşa karakulağı Reşid Efendi ile halilesi Emine Ha
nım ibnet-i Abdullah'a ber veeh-i münasafe ve diğer 
nısf masurasını dahi MirgGnoğlı'nda Baltalimanı'nda 
sahilhanesine cereyan itmek üzre paşa-yı müşarun i
leyh hazretlerinün haftan ağası HGrşid Efendi'ye kat
'iyyen ferağ iderek virilen temessük kayd olındı . 

Fi 22 Ca sene [ 1 ]274 [9 Ocak 1 858]  

15/116/2 Sergi muhasebecisi Kadri Efendi 'nin Sul
tan ll. Mahmud Han vakfından kiralayıp Emir
gan 'daki sahilhanesine bağladığı bir masura suyun 
vefatından sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Sergi muhasebecisi Kadri Efendi'nün Mirgfın'da kain 
sahilhanesinün suyı olmadığından hudavendigar-ı 
mebrGru' l-asar cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sul
tan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Bend-i cedid'leri fazla
sından olmak ve sahilhane-i mezkfıra icra olmmak 
üzre bir masura ma-i lezizün ba mu 'accele inayet ve 

28 "ile" mükerrerdir. 
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ihsan buyurılınasını niyaz ve iltimas itmiş ve keyfiy
yet hak-i pay-i hümayün-ı hazret-i mülükaneye bi' l
istizan Bend-i cedid-i mezkürdan ba mu 'accele bir 
masura ma-i leziz i ' tası husüsına irade-i ihsan-ade-i 
hazret-i tac-dari müte'allık ve erzan buyurılmış oldı
ğından ma-i leziz-i mezküra beş yüz guruş mu 'acce
le ve emsali vechile şehriyye altmış akçe icare-i mü
eccele ta 'yi n ü tahsis kılınarak ol vechile bir masura 
ma-i leziz-i mezkür sahilhane-i mezbüra cereyan ey
lemek üzre efendi-i mürnil ileyhün yedine virilen ce
did temessük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 29 C sene [ 1 ]259 [27 Temmuz 1 843] 

[Derkenar] Bu kerre ba irade-i seniyye musakkafat 
ve müsteğallat-ı mevküfenün tevsi'-i intikalinün tas
hibinden naşi fi 4 Receb sene [ 1 2]92 tarihiyle neşr ü 
i 'lan kılınan nizarnname mücebince her vukü 'atda 
tebdilen sened virilmek lazımeden ise de bu madde 
hakkında ba 'd-ezln virilecek karar-ı aliye ta 'likan 
vukü 'atun şimdilik senedat-ı atika üzerine yüridil
mesi mukarrer olmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Mürnil ileyh Kadri Efendi bila veled fevt olup ma-i 
mezbür malıHHinden beş yüz guruş mu 'accele ile ri
cal-i Devlet-i aliyyeden Bahriyye müsteşarı atüfetlü 
Mustafa Rıza Efendi ye'9 ibn-i el-Hacc Ebubekir E
fendi hazretleri uhdesine kayd olındı. 

Fı 23 Za sene 1 259 [ 1 6  Aralık 1 843] 

Bir masura ma-i lezize mutasamf olan Mustafa E
fendi hazretleri ma-i mezbürı tarafından ferağa veki
li Mektübi-i maliyye hulefasından rif'atlü Rıza Efen
di ibn-i el-Hacc Halil bi ' l-vekale mecra-yı kadimin
den bi' l-ihrac Mirgün'da kain yedi numro ile murak
kam kon dimeğle arif araziye cereyan itmek üzre 
Hıdiv-i Mısır fehametlü devletlü İsma'il Paşa hazret
lerine ferağ. 

Fı 1 9  Şevval sene [ 1 ]292 [ 1 8  Kasım 1 876] 

Paşa-yı müşarun ileyh hazretleri ma-i mezkürı mec
canen Prenses Şöhretfeza ve Prenses Cenanıbar(?) 
ve Prenses Çeşmafet hanımefendilere seviyyen fe
rağ. 

Fı 1 0  Şubat sene [ 1 ] 304 [22 Şubat 1 889] 

29 "ye" fazladır. 
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16111613 İsmail İsmet Efendi ile eşi Ümmügülsüm 
Hanım 'ın tasarruflannda bulunan Sultan I. Ab
dülhamid Han vakfına ait bir masura suyun yarısı
nın İsmail İsmet Efendi 'nin Emirgan 'daki sahilha
nesine bağlandığına dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Abdülhaınld 
Han aleyhi 'r-rahmetü ve'l-gufran hazretlerinün ev
kaf-ı şerifelerinden Boğaziçi'nde Mirgfinoğlı nam 
mahallde kain cami '-i şerif ve harnınarn vesaire ce
reyan iden ma-i leziz fazlasından bir masura ma-i le
zizün haşiye-i temessükde muharrer malik ve muta
samflan Teşrifati-i sadr-ı ali yamağı İsma'il İsmet 
Efendi bin Ebubekir ile halileleri Ümmügülsüm Ha
nım ibnet-i İsma'il'den mfima ileyh İsma'il İsmet E
fendi nısf masura ma-i mezkfirı sahilhane-i mezkfire
sinün vera kapusı terazfiya nakl ve andan yine sahil
hane-i mezkfira cereyan eylemek üzre ol vechile nısf 
masura ma-i lezizün terazil-yı mezkfira nakl ve an
dan sahilhanesine icrasını havi virilen temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fi 7 Receb sene 1 259 [4 Ağustos 1 843] 

16/116/4 Şerife Es ma Hanım 'ın Sultan II. Mah
mud Han vakfından kiraladığı yarım masura su
yun Do lmabahçe 'deki evine bağlandığına dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani aleyhi'r-rahmetü' l-bari hazretlerinün ih
yasına muvaffak oldukları Bend-i cedid'den hala A
sakir-i hassa-i hazret-i şahane müşiri devletlü übbe
hetlü Rıza Paşa hazretlerinün divan katibi hıdroetiyle 
mübahi Raşid Efendi'nün hemşiresi Şerife Esma Ha
nım'un Dolmabağçe'de kain hanesi içün yarım masu
ra ma-i lezizün i ' tası husfisına şifahen irade-i rneka
rim-ade-i hazret-i mülfikane şeref-sünfih ve sudtir 
buyurılmış olmağla ber mficeb-i irade-i seniyye-i şa
hane ma-i leziz-i mezkfira emsali vechile beher şehr 
otuz akçe icare-i müeccele ta 'yin olmarak münasib 
meslek kanavatma tebe'iyyetle mfima ileyha Şerife 
Esma Hanım'un mahall-i mezkfirda hanesine cereyan 
itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd olın
mış aldığından işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi l l  R sene 1 259 [ 1 2  Mayıs 1 843] 
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16111 711 Hariciye nazırı Reşid Paşa 'nın Sultan II. 
Mahmud Han vakfından kiralayıp Emirgan 'daki 
sahilhanesine bağlattığı ve vefatından sonra varis
lerine intikal eden yarım lüle suyun bir kısmının 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cenab-ı kail-i kerime-i ve rnine' l-mai külle şey' in 
hayy celle şanuhfi vücfid-ı mes 'fid-ı merahimü' l
vedd-i hazret-i mülfikaneyi ila kıyarni' s-sa 'a ifaza-i 
maü' l-hayat füzfini-i ömr ü şevket ve ikbal ile sir-ab 
ve reyyan nice nice hayrat-ı cariye ve müberrat-ı fai
kanun ihyasına muvaffakıyyet-i şahaneleriyle aktar-ı 
cihanı ma'mfir ve abadan buyursun Bend-i cedid-i 
meyamin-bedid-i cenab-ı cihan-dari rniyahından ol
mak üzre Hariciyye nazırı devletlü Reşid Paşa haz
retlerinün saye-i ihsan-vaye-i hazret-i şahanede Mir
gfinoğlı'nda mutasarrıf oldukları sahilhanelerine ce
reyan itmek üzre yarım lüle ma-i leziz ihsan-ı hüma
yfin-ı şahane buyurılarak müşarun ileyh hazretleri
nün zülal-i ihsan-ı hazret-i mülfikane ile sir-ab buyu
rılınası husfisına irade-i ihsan-ade-i seniyye-i mülfi
kane müte'allık ve erzan buyurılmış oldığına binaen 
ma-i leziz-i mezkfir Bend-i cedid-i şahane rniyahın
dan olmak üzre yarım lüle ma-i leziz bila mu 'accele 
ihsan-ı şahane olarak sahilhane-i mezbfireye emsali 
rnisillü kurb ü civarında bulınan meslekden ifraz ile 
şehriyye yüz yiğirrni akçe idre-i müeccele ta 'yinle 
defter-i vakf-ı celile-i şahanede müşarun ileyh haz
retlerinün uhde-i valalarına kayd olmarak zabt u ta
sarruf-ı alilerini havi müceddeden i 'ta buyurılan te
messük işbu mahalle kayd olındı. 

Fl 13  Ş sene 1262 [7 Ağustos 1 846] 

[Der kenar] ( . . . ) 

Müşarun ileyh Reşid Paşa hazretleri vefat itmeleriy
le dört masura ma-i leziz kebir mahdfimları devletlü 
Ali Galib Paşa ve devletlü Ahmed Celal Paşa [ve] 
devletlü Mehmed Cemil Paşa ve atfifetlü Salih Rauf 
Beğefendi hazeriltı ile izzetlü Mazhar Paşa'ya has
be' I-ade ba'de'l-intikal kable' t-tahrir müşarun iley
himden Ali Galib Paşa dahi bila veled vefat idüp hu
mus hisse-i müntakılesi mahlfil ve canib-i vakf-ı şe
rife aid ve raci '  olmağla diğer bir kıt 'a temessükle 
altı masura ma-i leziz dahi beraber yiğirrni dört bin 
guruş mu 'accele ile hissedarları ve biraderleri müşa
run ileyhim Ahmed Celal Paşa ve Mehmed Cemil 
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Paşa ve Salih Rauf Beğefendi hazeratıyla Mazhar 
Paşa üzerlerinde karar eylediği ba defter arz olınarak 
lede' l-istizan ol babda müte 'allık irade-i seniyye 
mucebince virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fı 24 Şevval sene 1278 [24 Nisan 1 862] 

Temhir tarihi fi 1 8  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]298 [30 
Aralık 1 882] 

[Der kenar] ( . . .  ) 

Mirgunoğlı'nda teşekkül olmacak mahallatda inşa o
lınacak dört aded çeşmeye İcra olmmak üzre bendie
rün fazlasından ve cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Sanı vakfından altı masura ma-i lezizün baş
kaca temessükle verese-i müşarun ileyhim uhdele
rinde oldığı diğer temessüke işbu mahalle kayd olm
dı. 
Temhir tarihi fi 1 8  Kanun-ı evvel sene [ 12]98 [30 

Aralık 1 882] 

[Der kenar] ( . . .  ) 

Dört masura ma-i lezizden bir masurasına mutasarrıf 
olan Mehmed Cem11 Paşa'nun vukü '-ı vefatma meb
n1 terk eylediği bir nefer mahdumı Reşid Beğefendi 
ile kerimesi Cemlle Hanımefendi'ye ba'de' l-intikal 
evlad-ı muma ileyhimden yalnız Fatıma Ceınlle Ha
nım intikalen mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i lez1-
zini Mirgun caddesinde elli iki nurnrolı sahilhane
[ye] cereyan itmek üzre Mazhar Paşa kerimesi Nec
miyye Hanımefendi ile biraderi Veliyyüddin Beğ'e i
ki bin iki yüz guruşa kat ' iyyen ferağ eyledüklerinden 
virilen [sened-i hakanl] işbu mahalle kayd olındı. 

[Fı] 30 Temmuz sene [ 1 ] 326 [ 1 2  Ağustos 1 9 1 0] 

[Derkenar] ( . . .  ) 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Salih Rauf 
Beğ'ün vefatıyla ma-i mezkur dört nefer evladı Nu
reddin ve All Galib beğlerle Fatine ve Adile hanım
ıara münhasıra olup evlad-ı muma ileyhimden inti
kale talib olan Fatine Hanım'la All Galib Beğ'ün inti
kalen mutasarrıf oldukları birer rub ' ya 'ni nı sf masu
ra ma-i lezizi Boyacı karyesinde Fıstıklı bağı semtin-

10 1  
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de Mekteb sokağında sekiz numrolı haneye cereyan 
itmek üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Protestan mil
letinden ve tüccardan Artin Fostekyan Efendi'ye kat
' iyyen ferağ eyledüklerinden virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 12 Eylül sene [ 1 ] 326 [25 Eylül 1 9 1 0] 

16/11 7/2 Dahiliye nazırı Akif Paşa 'dan oğluna inti
kal eden Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı Sultan 
II. Mahmud Han vakfıııa ait yarım lüle suyun ya
rım masurasının daha sonra oğlu tarafından anne
si Şerife Hanım 'aferağ edildiğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün ihyasına mu
vaffak [oldukları] Bend-i cedid fazlasından olarak 
Mirgunoğlı'nda kain sahilhanelerine cereyan itmek 
ve Serasker-i sabık devletlü Hüsrev Paşa hazretleri
nün sahilhanelerille cereyan iden ma-i lezizün kana
vatma tebe'iyyetle cereyan eylemek üzre yarım lüle 
ma-i lezizün mutasarrıfı Umur-ı dahiliyye nazırıes
bak Akif Paşa hazretleri bu def'a fevt olup ma-i le
ziz-i mezkur sulbi kebir oğlı Meclis-i vala katib-i ev
veli izzetlü es-Seyyid Naili Beğefendi hazretlerine 
ba'de'l-intikal rnir-i muma ileyh hazretleri dahi inti
kalen mutasarrıf aldığı yarım lüle ma-i leziz-i mez
kurun yarım masurasını atik temessükine şerh vire
rek bi ' l-ifraz rıza ve iradetiyle müteveffa-yı müşarun 
ileyhün halilesi Şerife Hanım'a ferağ u kasr-ı yed it
meğle senevi üç guruş icare-i müeccele ta 'yinle zabt 
u tasarrufiyçün virilen cedid temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi gurre-i S sene 1262 [29 Ocak 1 846] 

16/11 7/3 Eski Sadrazam Seyyid Abdülhalim Molla 
Efendi ile eşi Rabia Hanım 'm tasarruflarmda bu
lunan Sultan Bayezid-i Veli vakfıııa ait bir buçuk 
masura suyun kaybolan belgesinin yeniden düzen
lenmesine dair. 

Merhum ve mağfürun leh Sultan Bayezid-i Veli tabe 
serahu hazretlerinün cami'-i şerif ve imaret-i amire
leri ev katından istinye bağları hilalinde vakı ' bir ta
rafı lsbanakcı Süleyman Beşe veresesi bağı ve bir 
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tarafı Kapamacı(?) bağı ve bir tarafı Ü sküdarlıoğlı 
Yorgi bağı ve bir tarafı tarik-ı amın ile mahdud be
her şehr beş akçe icarelü bir buçuk masura ma-i leziz 
ile üç zira' su hazinesine mutasarrıf olan sudur-ı i
zamdan faziletlü es-Seyyid Abdülhalim Molla Efen
di hazretleri yle halileleri iffetlü Rabi 'a Hanım yedie
rinde bulınan atik temessükleri zayi ' eyledüklerin
den kaydı mikebince zayi 'den cedid temessük i 'tası
nı ba takrir inha itmeğle kaydı mucebince vakf-ı mü
şarun ileyhden muma ileyhima yedierine temessük 
i 'ta olınmağla işbu mahalle şerh olındı. 

Fi 6 Ca sene 1 255 [ 1 8  Temmuz 1 839] 

16/11 714 Hariciye kalibi Rauf Beyefendi'nin Sultan 
II. Mahmud Han vakfından kiralayıp Emirgan 'da
ki sahilhanesine bağlattığı üç masura suyun vefa
tından sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Bend-i cedid-i meyamin-bedid-i cenab-ı cihan-dar! 
rniyahından olmak [üzre] Hariciyye katibi Rauf Be
ğefendi'nün saye-i ihsan-vaye-i hazret-i şaMnede 
Mirgunoğlı'nda mutasarrıf oldığı sahilhanesine cere
yan itmek üzre üç masura ma-i leziz ihsan-ı hüma
yun-ı şahane buyurılarak mir-i muma ileyh zülal-i 
ihsan-ı mülukane ile s [i]r-ab buyurılınası hususına i
rade-i ihsan-ade-i seniyye-i mülı1kane müte 'allık ve 
erzan buyurılmış oldığına binaen ma-i leziz-i mez
kur Bend-i cedid-i şahane rniyahından olmak üzre üç 
masura ma-i leziz bila mu 'accele ihsan-ı şahane ola
rak sahilhane-i mezbureye emsali rnisillü kurb ü ci
var bulınan meslekden ifraz ile müceddeden lazım 
gelen tarikinun ferş ve tanzirniyle cereyan itmek üz
re şehriyye altmış akçe icare-i müeccele ile defter-i 
vakf-ı celile-i şahanede mir-i muma ileyhün uhdesi
ne kayd olmarak zabt u tasarrufını havi virilen te
messük kayd olındı. 

Fi 24 Ca sene 1 254 [ 1 5  Ağustos 1 838] 

Muma ileyh Rauf Beğ fevt olup mutasarrıf oldığı 
ma-i leziz-i mezkur sulbi sağir oğlı Ahmed Fazıl 
Beğ ile sulbiyye sağTre kerimesi Nafi 'a Hanım'a adi
yen ba 'de'l-intikal m uma ileyhimanun ba hüccet-i 
şer'iyye vasiyy-i mansubeleri Ayişe Sıddika Hanım 
ma-i leziz-i mezburun bedel-i rnislini defter-i kassa
ma idhal itmek üzre alıara ferağa izni havi Evkaf 

103 

16/11 714 



104 

16111811 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

müfettişi faziletltı Mehmed Emin Asaf Beğefendi 
hazretleri taraflarından virilüp canib-i vakf-ı şerifde 
hıfz olman bir kıt 'a hüccet-i şer'iyye mficebince 
ma-i leziz-i mezkfirı bi' l-vesaye Ayişe Şemstab Ha
nım ibnet-i Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechile ma-i leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı şerif-i 
müşarun ileyhde ınılma ileyha Ayişe Şemstab Ha
nım'un uhdesine kayd olınmağla hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı gurre-i S sene 1 257 [25 Mart 1 84 1 ]  

[Derkenar] İşbu bir masura ma-i leziz yarımşar ma
sura olarak başka başka nama ferağ olmarak Beşik
taş hıdroetinde kırk kırk bir varakda mukayyeddür. 

Mfima ileyha. Ayişe Şemstab Hanım ibnet-i Abdul
lah mutasarrıf oldığı üç masura ma-i lezizün iki ma
surasını uhdesinde ibka ma'ada bir masurasını işbu 
temessükden bi ' l-ifraz ahara ferağ u kasr-ı yed eyle
diği işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 5  C sene 1 257 [3 Ağustos 1 84 1 ]  

16111811 Nail Beyefendi 'nin Emirgan 'daki sahilha
nesine bağlı Sultan Il. Mahmud Han vakfına ait üç 
buçuk masura suyun yarım masurasını Mustafa 
Reşid Paşa 'ya ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Ma-i mezbfirun nısf masurası Beğoğlı 
hıdmetine nakl olınrnışdur. 
Fi 3 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 2]97 [ 1 2  Kasım 1 8 8 1 ]  

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani tabe serahu hazretlerinün ihyasına mu
vaffak oldukları Bend-i cedid'leri fazlasından 
Mirgfinoğlı'nda sahilhanelerine cereyan itmek üzre 
senevi yiğirrni altı guruş otuz akçe icare-i müeccele
lü üç buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mec
lis-i vala-yı ahkam-ı adliyye a'zasından sa'adetlü 
Nail Beğefendi hazretleri ma-i leziz-i mezkfirun üç 
masurasını uhdesinde bi ' l-ibka yarım masurasını se
nevi üç guruş otuz pare idiresiyle yedinde olan te
messükine şerh virerek bi' l-ifraz rıza ve iradetiyle 
devletlü übbehetlü Mustafa Reşid Paşa hazrederine 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ber mGceb-i inha yarım 
masura ma-i leziz-i mezkfir defter-i vakf-ı hazret-i 
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müşarun ileyhde müşarun ileyh hazretlerinün uhde-i 
devletlerine kayd alınarak müşarun ileyh hazretleri
nün zabt u tasarruflariyçün virilen cedid temessük iş
bu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 9  Za sene 1 268 [4 Eylül 1 852] 

16111812 Ebniye müdürü Hacı Hüsam Efendi 'nin 
Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı Sultan II. Mah
mud Han vakfına ait bir masura suyu yarımşar 
masura olarak iki kişiye ferağ ettiğine dair. 

Eb niye müdiri sa 'adetlü Hacı Hüsam Efendi'nün 
Mirgfinoğlı'nda kain mutasarrıf oldığı sahilhanesi
nün suyı kalil aldığından cennet-mekan adn-aşiyan 
Gazi Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu hazret
lerinün ihyasına muvaffak oldukları Bend-i cedid'leri 
fazlasından hamiş-i temessükde muharrer şehriyye 
altmış akçe icare-i müeccelelü bir masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan müşarun ileyh Hacı Hüsam Efen
di hazretleri mutasarrıf oldığı ma-i mezkfirun nısf 
masurasını işbu temessükden bi ' l-ifraz rızasıyla ma
hall-i saireye cereyan itmek üzre alıara kat 'iyyen fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mez
kfir müşarun ileyh uhdesinde ibka alındığını mübey
yin şerh virildi. 

Fi 1 7  S sene 1 276 [ 1 5  Eylül 1 860] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan atfifetlü Ha
cı Hüsam Efendi hazretleri ber veeh-i muharrer mu
tasarrıf oldukları ma-i mezkfirı Bebek karyesinde 
Küçükbebek mahallesinde leb-i deryada kain otuz 
altı nurnro ile murakkam sahilhaneye cereyan itmek 
üzre rızalarıyla Dahiliyye katibi sa'actetlü Saib Be
ğefendi hazretlerine yedi bin beş yüz guruşa kat' iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkfirun icare-i kadimesi senevi on beş guruşa ib
lağ olmması Evkaf varidatından derkenar olınrnış ol
mağla ol vechile ma-i mezkfir sahilhane-i mezkfireye 
kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı müşarun 
ileyhde Saib Beğefendi hazretleri uhdelerine kayd a
lınmış olmağla işbu mahalle dahi kayd olındı. 
Fi 2 Muharrem sene [ 1 ] 286 [ 1 4  Nisan 1 869] ve fi 

2 Nisan sene [ 1 ]285 [ 1 4  Nisan 1 869] 
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16111813 Mehmed İzzet Bey 'in Teohti(?) Hanım 'a 
ferağ ettiği Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı Sul
tan Il. Mahmud Han vakfına ait yarım masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han-ı Sanı tabe serahu hazretlerinün ihyasına mu
vaffak oldukları Bend-i cedid'leri fazlasından Mirgô
noğlı'nda sahilhanelerine cereyan itmek üzre senevi 
yiğirmi iki buçuk guruş icare-i müeccelelü üç buçuk 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Nail Beğzade 
Mehmed İzzet Beğ nısf masurasını senedinden 
bi ' l-ifraz rıza ve iradetiyle tebe 'a-i Devlet-i aliyye
den Boyacı karyesi sakinlerinden Manolaki zevce[si] 
Teohti(?) bint-i Hristo'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
senevi on beş guruş icare-i müeccele ile mezbôre 
Teohti(?) uhdesine defter-i vakf-ı şerlfde kayd alına
rak virilen temessük hülasaten işbu mahalle kayd o
lındı. 
Fı 25 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 ]280 [ lO Eylül 1 863] 

ve fi 28 Ağustos sene [ 1 2]79 [ 1 0  Eylül 1 863] 

Boyacı karyesinde Maslak caddesinde on numrolu 
bağa cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Teohti(?) bint-i Hristo ma-i mezbôrı karye-i mezkô
rede Maslak caddesinde yiğirmi bir numrolu haneye 
cereyan itmek üzre Çiftci Ahmed Ağa bin Mehmed 
ile zevcesi Hadice Hanım bint-i Abdullah'a ber 
veeh-i münasafe ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 20 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 300 [ 1  Kasım 1 884] 

Nısf masura ma-i lezize ber veeh-i münasafe muta
sarnffin olan Ahmed Ağa ve zevcesi Hadice Hanım 
ma-i mezkôrı mahall-i kadiminden bi' l-ihrac Bebek 
karyesinde Kilise caddesinde yiğirmi beş numrolu 
haneye cereyan itmek üzre Fransa devleti tebe'asın
dan Mösyö Alfons Lebe'ye ferağ itmeğle virilen se
ned-i hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 27 Şubat sene [ 1 ]300 [ 1  1 Mart 1 885] 

Yiğirmi dokuz numro aldığı tashih kılındı. 

Ma-i mezkôr Alfons Lebe uhdesinde iken vefatıyla 
her biri devlet-i müşarun ileyha tebe 'asından dört 
nefer eviadı Sezar Lebe ve Alfons Lebe ile Flaman 
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Hevar zevcesi Meri ve Dokor zevcesi Bınili'ye inti
kil eyledükden sonra bunlardan Alfons Lebe ve Me
ri ve Emili üç rub ' hisselerini vekllleri ve kanndaşla
rı Sezar Lebe bi ' l-vekale ve kendü hissesini bi' l-asa
le cem'an nısf masura ma-i lezizi Rusya devleti te
be'asından Madam İstefani Baronska bint-i Blazyos 
Glavaçki(?)'ye kat'iyyen ferağ. 

Fı 1 7  Eylül sene [ 1 ] 3 1 8  [30 Eylül 1 902] 

16111814 Salih Beyefendi 'den varisierine intikal e
den Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı Sultan I. 
Abdülhamid Han vakfına ait üç masura suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Boğaziçi'nde Mirgfın karye ve caddesinde elli altı ve 
elli sekiz ve altmış dört numrolar ile murakkam ma
'a müştemilat sahilhane ve arsa ve kayıkhane ile 
mezkfır sahilhaneye cari cennet-mekan Sultan Ab
dülhamid Han hazretleri vakfından üç masura yirlü 
suya mutasarrıf olan Sadr-ı esbak Mustafa Reşid Pa
şazade Salih Beğefendi'nün irtihaline mebni dört ne
fer evladından bir neferi Ali Galib Beğ rub ' hisse-i 
müntakılesini ve bir neferi Ayişe Fatine Hanım ke
zalik rub ' hisse-i müntakılesini Prenses Zehra Hanı
mefendi ibnet-i Halim Paşa hazrederine ferağ u 
kasr-ı yed olınmağla virilen sened-i hakani kayd o
lındı. 

Fı 9 Şubat sene [ 1 ]304 [21 Şubat 1 889] 

Üç masura ma-i lezizün rub ' hissesi sağlre Adile Ha
nım'a ba'de' l-intikal valide ve vasiyyesi Fatıma Fe
rendaz Hanım tarafından ba hüccet-i şer'iyye vekili 
Mustafa Efendi bi ' l-vekale hissedarı Zehra Hanıme
fendi ibnet-i Halim Paşa'ya ferağ. 

Fı 30 Mart sene [ 1 ] 305 [ l l Nisan 1 889] 

Üç masura yirlü suyun mutasarrıfı Salih Beğ ibn-i 
Sadr-ı esbak Mustafa Reşid Paşa'nun akdeınce irti
hali vukü ' ına mebni terk eylediği dört nefer evladın
dan üç neferine ai d olan üç rub ' hisse akdeınce uh
delerine intikal ve ferağı icra olmdığı gibi bu kerre 
dahi Şura-yı devlet a'za-yı kiramından sa'adetlü Nfi
reddin Beğefendi hazrederine ai d rub ' hisse uhde-
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sine ba'de' l-intikal rızasıyla üç rub ' hisse hisse30 mu
tasarrıfesi Zelıra Hanımefendi ibnet-i Halim Paşa'ya 
fediğ. 
Fı l l  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 10 [23 Kasım 1 894] 

Üç masura yirli suyınun mutasarrıfesi Halim Paşa 
kerimesi Zelıra Hanımefendi 'nün uhdesinde iken bu 
kerre rızasıyla ma 'a sahilhane mezkur su yı altı yüz 
bin guruş bedel mukabelesinde Muhacirin-i islamiy
ye komisyon-ı alisi birinci a 'zası devletlü Hüseyin 
Rıza Paşa hazretleri ibn-i Mehmed İsmet Paşa'ya 
kat' iyyen ferağ. 

Fı 1 0  Ağustos sene [ 1 ] 3 1 6  [23 Ağustos 1 900] 

Perağından tebe 'a-i Yunaniyyeden Miltiyadis uhde
sine Emirgan cedid defterinün 93'ünci sahifesine 
kaydı icra idilmişdür. 

16111911 İntihab-ı memurin komisyonu reisi Ah
med Celal Paşa 'nın vefatıyla mahlul kalan Baltali
manı 'ndaki sahilhanesine bağlı Sultan I. Abdiilha
mid Han vakfına ait yarım masura suyun Ticaret 

� ... ..�" nazırı Hakkı Paşa 'ya verildiğine dair. 

[Derkenar] Yirli suyı . 

Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han-ı Evvel vak
fından Boyacı karyesinde Baltalimanı nam mahallde 
İntihab-ı me'mfirin komisyonı reisi Ahmed Celal Pa
şa uhdesinden mahlt11 olan sahilhanenün derfinına 
cari olan nısf masura ma-i leziz ile beraber yüz bin 
guruş ta 'mir mukabilinde Ticaret nazırı dev letlü 
Hakkı Paşa uhdesine tefvizi mukteza-yı irade-i se
niyyeden bulındığı beyanıyla mezkfir sahilhanenün 
müşarun ileyh hazretleri namına olarak defter-i vakf
da bi ' l-kayd zabt u tasarrufını havi senevi otuz guruş 
icare-i müccelelü olarak virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fı 1 8  Şubat sene [ 1 ]301 [2 Mart 1 886] 

16111912 Adile Hanım 'dan varisierine intikal eden 
Boyacıköy 'deki evine bağlı Sultan I. Abdülhamid 
Han vakfına ait bir çuvaldız suyun bir kısmının da-

30 "hisse" mükerrerdir. 
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ha sonra varisieri tarafından Bahri Efendi ile eşi 
F erbal Hanım 'a ferağ edildiğine dair. 

[Derkenar] Yirli suyı . 

Boyacı karyesinde Kilise zokağında altı numrolu bir 
bab hane ile kanavatma tebe 'iyyetle derunına cari 
cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han-ı Evvel vak
fından bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Sadr-ı esbak Reşid Paşa merhumun halilesi Adile 
Hanım'un veHitıyla üç nefer eviadı Ahmed Celal ve 
Mazhar paşalar ile Salih Beğ'e ve muma ileyh Salih 
Beğ'ün dahi vefatıyla sülüs hissesi dört nefer eviadı 
Nureddin ve Ali Galib beğlere ve Ayişe Fatine ve 
Hadice Adile hanımıara intikali lazım gelmiş ve Ah
med Celal Paşa'nun dahi bila veled fevtiyle sülüs 
hissesi mahlfil bulınmış idüğinden muma ileyhima 
Mazhar Paşa ve Hadice Adile Hanım'un şimdilik ic
ra-yı mu'amele-i intikaliyyeye rağbet itmedüklerin
den on iki sehm i ' tibariyle Mazhar Paşa'nun dört ve 
Hadice Adile Hanım'un bir hisselerinün mu 'amelele
ri tevkif olınup kusur Nilreddin ve Ali Galib beğler 
ve Ayişe Fatine Hanım'a aid birerden üç hissesinün 
intikali bi' l-icra muma ileyhimün rızalarıyla mülkiy
ye kaimmakamlanndan Bahri Efendi ibn-i Osman i
le halilesi Ferbal Hanım'a kat'iyyen ferağ olınmağla 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 9 Mart sene [ 1 ]305 [2 1 Mart 1889] 

16111913 Emirgan sakinlerinden Mehmed Ragıb E
fendi'nin Sultan I. Abdülhamid Han vakfından ki
raladığı yarım masura suyun vefatından sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Yirli su yı . 

Evkaf-ı Hamidiyyeden Mirgunoğlı nam mahallde 
mu 'accele ve müeccele ile tali b lerine virilegelen 
ma-i cariden dilediği mahalle icra eylemek üzre elli 
guruş mu 'accele ve ber muceb-i şürut yevmi nısf ak
çe müeccele ile nısf masurasına talib ve ragıb olan 
Mehmed Ragıb Efendi'ye nef'an li' l-vakf i 'ta olınup 
zikr olman elli guruş mu 'accele yedinden ahz ve sarf 
ile istifa da'vasından benüm ve vakf-ı şerifün zim
metlerimizi ibra vü iskat eyledükden sonra defter-i 
vakf-ı şerifde uhdesine lede ' l-kayd kaimmakam-ı 

1 09 

16/119/2a 

16/119/2b 

16111913 



1 10 BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

mütevelll oldığum hasebiyle işbu temessük tahrir ve 
yedine i ' ta olındı gerekdür ki efendi-i mG ma il ey h 
mutasarrıf oldığı salifü' z-zikr nısf masura ma-i lez!zi 
diled[ü]ği mahalle şürfitıyla isale ve icra eyleyüp 
madam ki takdir olınan icaresin vakt ü zemanıyla e
da vü teslim eyleye ol vechile icra ve isatesine taraf-ı 
ahardan mümana 'at olınmaya. 

Fı gurre-i Safer sene [ 1 ]2 ı2  [ ı 5  Temmuz ı 798] 

Merküm Mehmed Ragıb Efendi fevt olup ma-i mez
kfir kebir oğulları Seyyid Osman Karnil ve Seyyid 
Mehmed Vahid Sermed ve Seyyid Ahmed Rif'at ve 
Seyyid Mustafa Saib efendiler [ile] kebire kerimesi 
Şerife Ayişe Dürriyye Hanım'a ba'de'l-intikal kab
le' t-tahrir merkürnilndan Seyyid Osman Karnil ve 
Seyyid Ahmed Rif'at efendiler ile mfima ileyha Şeri
fe Ayişe Dürriyye Hanım babalarından müntakıl his
selerini rızalarıyla valideleri Neveda Kadın ibnet-i 
Abdullah'a ve merküm Seyyid Mehmed Vahid Ser
med ve Seyyid Mustafa Saib efendiler rızalarıyla va
lideleri Mahir Kadın ibnet-i Abdullah'a feragat ve 
kasr-ı yed itmeleriyle üç hisse Neveda Kadın ve iki 
hisse Mahir Kadın uhdelerine kayd olınarak virilen 
hamiş-i temessük kayd olındı . 

Fı gurre-i Muharrem sene [ ı 2]48 [3 ı Mayıs 
ı 832] 

Neveda Kadın müteveffiye olup hissesi kebir mah
dürnı Seyyid Ahmed Rif'at Beğ ve kebire kerimesi 
Ayişe Dürriyye Hanım'a ba'de' l-intikal müma ileyha 
hissesini rızasıyla karındaşı mfima ileyh Ahmed Rif
'at Beğefendi'ye ferağ itmeğle virilen hamiş-i temes
sük kayd olındı. 

Fı ı ı Ra sene [ ı ]267 [ ı4 Ocak ı 852] 

Beş hisse i ' tibariyle iki hisseye mutasarrıf olan mü
ma ileyha Mahir Kadın rızasıyla hissedarı ve üç his
se mutasarrıfı müma ileyh Ahmed Rif'at Beğefendi'
ye ferağ itmeğle nısf masura ma-i mezkürun zabt u 
tasarrufını havi virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı 29 Ra sene [ ı ]269 [ ı  O Ocak ı 853] 

Mirgün'da İskele caddesinde on sekiz numrolu ma'a 
rıhtım sahilhane derfinına cari nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Amedi-i Divan-ı hümayfin hulefa
sından Ahmed Rif'at Neyyir Beğ fevt olup beş nefer 
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evlild-ı kibarı Adliyye nezaret-i celllesi evrak müdiri 
sa'adetlü İsma'll Neş' et Beğefendi hazretleri ve A
deviyye Rabi 'a ve Azime Feride ve Züleyha Faika 
ve Ayişe Fahire hamrolara ba'de'l-intikal mfima 
ileyhimden Azime Feride Harnın humus hissesini 
uhdesinde bi ' l-ibka mfima ileyhimadan31 Ayişe Fahi
re Hanım humus hisse-i müntakılesini hissedarı Fe
ride Hanım'a ve diğerleri müşarun il ey h İsma 'll N eş
'et Beğefendi ve Adeviyye Rabi 'a ve Züleyha Faika 
hanımlar hisse-i müntakılelerini rızalarıyla enişteleri 
Mahkeme-i temyiz a'za-yı kiramından sa'adetlü All 
Şehbaz Efendi hazrederine ferağ. 

Fı 1 3  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]305 [25 Ekim 1889] 

16/11914 Osman Beyefendi 'den varisine intikal e
den Sultan I. Abdülhamid Han vakfına ait bir ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geç
tiğine dair. 

[Der kenar] Yirli su yı. 

Sultan Abdülharnid Han hazretlerinün evkaf-ı şerife
lerinden Mirgfinoğlı nam mahallde vakı ' vakı '32 çeş
me-i latif ve cami ' -i şeriflerine cari ma-i leziz fazla
sından olmak ve baş taksimden olmak üzre bir ma
sura ma-i leziz bila mu 'accele ve şehriyye otuz akçe 
icare-i müeccele ile Mabeyn-i hümayfin kitabet hıd
roet-i müstevcibü' l-mefharetiyle mübah! devletlü 
Osman Beğefendi'ye ihsan-ı hümayfin-ı şahane bu
yurılmış oldığını natık taraf-ı vakf-ı müşarun ileyhe 
vürfid iden bir kıt 'a ilm ü haber mficebince ma-i le
ziz-i mezkfir defter-i vakf-ı celllde efendi-i müşarun 
ileyh uhdesine kayd ve zabt u tasarrufiyçün virilen 
temessük kayd olındı. 

Fı 7 R sene [ 1 ]252 [22 Temmuz 1 836] 

Bir masura ma-i mezkfira mutasarrıf olan Osman 
Beğefendi vefat idüp ma-i mezkfir kebir mahdfimı 
Vec[i]hi Beğ'e ba'de' l-intikal bir masura ma-i mez
kfirun msf masurasını rızasıyla Mirgfinoğlı nam ma
hallde bağ derurundan ifraz sahilhanesine cereyan it
rnek üzre İzmir kaimmakamı sa'adetlü Mehmed 

31 mfima ileyhimden 
32" vftkı ' "  mükerrerdir. 
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Vahid Paşa ibn-i Mehmed Ragıb Beğ'e ve nısf masu
rasını dahi kezalik mahall-i mezkılrda ana taksimin
den bi ' l-ifraz sahilhanesine cereyan itmek üzre A
medi hulefasından izzetlü Rif'at Neyyir Beğefendi'
ye ferağ nısf masura ma-i mezkılr işbu temessükden 
bi ' t-tefrik ınılma ileyh Vahid Paşa yedine başkaca 
temessük i ' ta. 

Fı 24 C sene [ 1 ]274 [9 Şubat 1 858] 

Mirgıln'da İskele caddesinde on sekiz nurnrolu sahil
hane derılnına cari nısf masura ma-i lezize mutasar
rıf olan Ahmed Rif'at Neyyir Beğ vefat idüp beş ne
fer eviad-ı kibarı Adliyye nezaret-i celilesi evrak 
müdiri sa' adetlü İ sına 'il N eş' et Beğefendi hazretleri 
ve Adeviyye Rabi 'a ve Azime Feride Hanım ve Zü
leyha Faika ve Ay işe Fahire hanımiara ba '
de' l-intikal ınılma ileyhimden Azime Feride Hanım 
humus hissesini uhdesinde bi' l-ibka Ayişe Fahire 
Hanım humus hisse-i müntakılesini hissedarı Feride 
Hanım'a ve diğerleri müşarun il ey h İsma 'il Beğefen
di ve Adeviyye Rabi 'a ve Züleyha Faika hanımlar 
hisse-i müntakılelerini rızalarıyla enişteleri Mahke
me-i temyiz a 'za-yı kirarnından sa 'adetlü Ali Şehbaz 
Efendi hazretlerine ferağ. 

Fı 1 7  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]305 [29 Ekim 1 889] 

Bir masura ma-i lezizün üç humus hissesi Mahke
me-i temyiz a 'zasından Ali Şehbaz Efendi ve iki hu
mus hissesi Azime Feride Hanım uhdesinde iken 
ınılma ileyha Azime Feride Hanım'un bila veled ve
fatıyla hissesi malıHHinden yaveran-ı hazret-i şehri
yariden Ferik sa 'adetlü İsma 'il Paşa hazrederine icar 
alındığı Mahlı1lat ve Beytü'l-mal idaresinden mu'ta 
ilm ü haberden anlaşılmış ve Şehbaz Efendi'nün dahi 
vefatıyla bir nefer sağir oğlu Mehmed Hüsrev Beğ'e 
ba'de' l-intikal işbu üç hissenün de Hazine-i hassa
nun Maliyye'de bey 'i(?) matlılbından altı yüz liranun 
i 'tasıyla müşarun ileyh hazretleri uhdesine tefvizi şe
ref-sudılr buyurılan irade-i seniyye-i cenab-ı hila
fet-penahi icab-ı alisinden olmasıyla ale' l-usı11 sa
ğir-i ınılma ileyhün vasisinün takdr-i resrnisi ahz a
lındığı Senedat-ı umılmiyye idaresinden ba müzekki
re bildirilmeğle tashih kayd olındı. 

Fı 3 Haziran sene [ 1 ] 3 1 6  [ 1 6  Haziran 1 900] 
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16/12011 Sultan I. Abdülhamid Han vakfına ait yir
mi dört hisseli Emirgan 'daki sahilhane ile sahilha
neye bağlı bir masura suyun yedi hissesinin Azime 
Hanım 'ın, on üç hissesinin Mahmud Bey ile Hadi
ce Hamm 'ın ve dört hissesinin ise vakfın tasarru
funda bulunduğuna; Azime Hamm 'ın tasarrufun
da bulunan yedi hisseyi Ali Beyefendi ile eşi Nesibe 
Hanım 'a ferağ ettiğine; bu şahısların mahlulen va
kıf üzerinde bulunan dört hisseyi de tasarruflanna 
aldık/arına; söz konusu sahilhane ve bir masura 
suyun on bir hisselik kısmımn daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri
nün evkaf-ı şerifelen musakkafatından Mirgı1n kar
yesinde ve caddesinde otuz nurnrolu beher şehr üç 
yüz altmış beş akçe icare-i müeccelelü ma'a bağçe 
ve arsa ve derOnına cari bir masura ma-i lezizi müş
ternil bir bab sahilhanenün yiğirrni dört hisse i ' tiba
riyle dört hissesi mahlOlen taraf-ı vakf-ı müşarun i
leyhe aid olup müzayedesi der-dest bulınmış ve ku
sur yedi hissesine Azime Hanım ibnet-i İbrahim Sa
rim Beğ ve on üç hissesine dahi Mahmud Beğ ve 
Hadice Hanım bir kıt 'a temessükle mutasarrıflar i
ken ınılma ileyhimden Azime Hanım mutasarrıf ol
dığı hisse-i mezkı1resini şehriyye doksan sekiz akçe 
icare-i musibesiyle zikr olman temessükden bi ' t-tef
rik Maliyye hazine-i celilesi mektı1bcısı sa'adetlü A
li Beğefendi ile halilesi Nesibe Hanım bint-i Raşid 
Efendi'ye yetmiş iki bin guruşa kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ve ol vechile yedi hissenün key
fiyyet-i tefriki atik temessük-i mezkı1reye şerh virile
rek ve on üç hisse ınılma ileyhima Mahmud Beğ ve 
Hadice Hanım uhdelerinde ibka kılınmış aldığından 
salifü' l-beyan ma'a bağçe ve arsa derı1nına cari bir 
masura ma-i lezizi müşternil bir bab sahilhanenün 
ber i 'tibar-ı merktim yedi hissesi icare-i musibe-i 
mezkOresiyle mOma ileyhima Ali Beğ ile halileleri 
Nesibe Hanım uhdelerine mütesaviyen kayd olınup 
zabt u tasarrufiyçün virilen temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 4 C sene [ 1 2] 84 [2 Ekim 1 867] ve fi 20 Eylül 
sene [ 1 2] 83 [2 Ekim 1 867] 

Derun-ı temessükde muharrer ma 'a müşternilat sil
hilhane-i mezkı1renün yiğirmi dört hisse i 'tibariyle 
mahlOlen canib-i vakf-ı şerife aid ve raci ' olan dört 
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hissesi ba kaime-i mezad elli bin guruş mu'accele ile 
mfima ileyhima All Beğefendi ile halllesi Nesibe 
Hanım ibnet-i Raşid Efendi uhdelerinde karar iderek 
ba defter-i arz lede' l-istizan ol babda müte 'allık ve 
şeref-sudur buyurılan irade-i seniyyesi mficebince 
mu 'accele-i mukarrası olan rüsfimat-ı adiyesi ifraz 
birle kusfirı fi 30 Teşrin-i evvel sene [ 1 2] 83 tarihin
de tesllm-i hazine-i Evkaf-ı hümayfin kılındığı kai
mesi üzerine Sergi'den sürh ile fürfi-nihade ve Tahsi
lat'dan işaret olmarak kaime-i mezkfir taraf-ı vakfa 
vürfid itmiş ve salifü'z-zikr dört hisse ol mikdar mu
'accele ile mfima ileyhima All Beğefendi ile halilesi 
Nesibe Hanım'a icar olınup anlar dahi kablll itmele
riyle defter-i vakf-ı şerifde uhdelerine kayd olmarak 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 
Fı 30 Teşrin-i evvel sene [ 1 2] 83 [ 1  1 Kasım 1 867] 

Sahilhane ve ma-i mezkfirun yiğirmi dört hisse i ' ti
bariyle on bir hissesine mutasarrıfan olan All Beğ ve 
halllesi Nesibe Hanım ancak hissesini mfima ileyh 
All Beğ bi' l-asale ve mfima ileyha Nesibe Hanım ta
rafından All Ağa ibn-i Mehmed ve Mehmed Ağa 
ibn-i Halim şehadetleriyle mutasarrıfe oldığı hissesi
ni ferağa vekili zevci mfima ileyh All Beğ 
bi ' l-vekale rızasıyla müteveffa Safveti Paşa'nun 
mahdfimları izzetlü Rif'at ve Ziya beğlere yüz yiğir
mi iki bin guruşa kat'iyyen ferağ itmeğle işbu ma
halle şerh virildi . 

Fı 2 Kanun-ı evvel sene [ 1 2] 84 [ 1 4  Aralık 1 868] 

On bir hisse ma-i mezkfira mutasarrıf olan müteveffa 
Safveti Paşa mahdfimları Rif'at ve Ziya beğler ma-i 
mezkfirı derfinına cari sahilhane ile beraber rızalarıy
la Menteşe mutasarrıfı Enis Beğefendi halllesi Sabi
ha Hanım ibnet-i Emin Muhlis Paşa'ya kat 'iyyen fe
rağ. 

Fı 8 Şubat sene [ 1 2]97 [20 Şubat 1 882] 

16112012 Vahid Paşa 'dan üç varisine intikal eden 
Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı yarım masura 
suyun bir hissesinin varisierden biri tarafından di
ğerlerine ferağ e dildiğine dair. 

Boğaziçi'nde Mirgfin caddesinde yiğirmi numro ile 
murakkam ma'a müştemilat bir bab sahilhanenün te-
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mamı ile tevsi'-i intikallü nısf masura ma-i leziz Ra
Uf ve Mehmed Fuad beğler ile Şerife Fatıma Hanım 
eviad-ı Vahid Paşa'nun ve bila tevsi' nısf masura 
ma-i leziz müşarun ileyh Vahid Paşa'nun uhdelerin
de iken müşarun ileyhün vefatıyla işbu nısf masura 
ma-i leziz eviadı ınılma ileyhime ba'de ' l-intikal 
Mehmed Fuad Beğ mutasarrıf oldığı sülüs hisse sa
hilhane ile kezalik tevsi' -i intikallü nısf masura ma-i 
lezizün sülüs ve tevsi' -i intikalsüz nısf masura ma-i 
lezizden dahi kezalik sülüsi rızasıyla hissedar ve ka
rındaşları Rauf Beğ ile Şerife Fatıma Hanım'a ferağ 
ey ledükden sonra vakı ' olan istid 'aları üzerine mez
kfir sahilhanenün selamlık ciheti Rauf Beğ hissesine 
ve harem ciheti dahi ınılma ileyha hissesine ve bir 
masura rub ' masurası tevsi' -i intikallü ve rub ' masu
rası tevsi' -i intikalsüz olarak cem 'an nısf masura 
ma-i leziz Rauf Beğ hissesine ve nısf-ı diğeri dahi ol 
vechile ınılma ileyha Fatıma Hanım'un hissesine ta'
yin ü tahsis kılınmış idüğinden ol vechile zabt u ta
sarruflarını ha vi virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 3 Mart sene [ 1 ] 306 [ 1 5  Mart 1 890] 

16112013 Su nazırı Hacı Hüsam Efendi'nin Seyyid 
Ali Raif Beyefendi'ye ferağ ettiği Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait bir buçuk masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Esas kaydı 1 14'ünci varakda muharrer
dür. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından bir buçuk masura 
ma-i leziz bend fazlasından olmak üzre Su nazırı 
el-Hacc sa'adetlü Hüsam Efendi hazrederine icar ve 
zabt u tasarruflarını [havi] virilen temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fi 3 Ş sene [ 1 2]53 [2 Kasım 1 837] 

Bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
el-Hacc Hüsam Efendi mezkfir ma-i lezizi rızalarıyla 
hala Defterhane-i amire emini atfifetlü es-Seyyid Ali 
Raif Beğefendi ibn-i Süleyman Efendi hazretleriyle 
halileleri Fatımatüzzehra Hanım'a ber veeh-i ferağ. 

Fi 9 L sene [ 1 ]256 [4 Aralık 1 840] 

Ma-i mezkfira mutasarrıfan olan Ali Raif Beğ ve ha-

1 15 
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lilesi Fatımatüzzehra Hanım'dan ınılma ileyh All Ra
if Beğ fevt olup hissesi mahdılmı Şevket Paşa haz
retlerine ba'de' l-intikal müşarun ileyhün bila veled 
vukü '-ı vefatma me b ni hissesi can i b-i mahlı1le ai d 
olmağla lede' l-müzayede hissedan ınılma ileyha Fa
tımatüzzehra Hanım'a icar alınarak bir buçuk masura 
ma-i lezizün zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i 
temessük kayd alındı. 

Fı 1 5  Ca sene [ 1 ]277 [29 Kasım 1 860] 

Ma-i mezkılra mutasarrıf olan Fatımatüzzehra Ha
nım ma-i mezkıln cari aldığı malıall ile tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden Gelgeloğlı(?) Hoca Ohannes uh
desine ferağ. 

Fı 28 Muharrem sene [ 1 ]280 [ 1 5  Temmuz 1 863] 

Ma-i mezkılra mutasarrıf olan Gelgeloğlı(?) Ohan
nes veled-i Artin'ün vefatıyla iki nefer kebir eviadı 
Adliyye me'mGrlanndan Bogos Efendi ve Komis
yoncı istepan zevcesi Sotya(?)'ya ba 'de' l-intikal n
zalarıyla Emniyyet sanduğı müdiri Agop Efendi ve
led-i Kigork'a ferağ. 

Fı 1 0  Mart sene [ 1 ] 304 [22 Mart 1 888] 

16112111 Sarraf Hoca Canik 'ten varisierine intikal 
eden Ortaköy 'deki evine bağlı Abdülkerim Efendi 
vakfına ait bir masura suyun daha sonra varisieri 
tarafından Boyacıköy 'deki sahilhanesine bağlan
mak üzere Vicdan Hanımefendi 'ye ferağ edildiğine 
dair. 

[Derkenar] Hanım-ı mGma ileyhanun işbu bir ma
sura sudan başka nısf masura suyı dahi olmağla Be
ğoğlı hıdmetinde fi 1 3  Mart sene [ 1 2]98 [25 Mart 
1 882] tarihli hamişde mukayyeddür. 

Abdülkerim Efendi'nün İstavroz ve Ortaköy'de inşa 
eylediği ma-i leziz çeşmeleri vakfından ve Taksim 
suyından Ortaköy'de bir numrolu hanesine cereyan 
itmek üzre bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Sarraf Hoca Canik fevt olup ma-i leziz-i mezbGr iki 
nefer eviadı Eftik ve Akabi'ye ba 'de'l-intikal mGma 
ileyhima dahi mu'amelelü bir kıt 'a arz-ı hali ınGce
bince mahall-i kadiminden bi ' l-ihrac Boyacı köyinde 
Yalı sokağında on üç numı·olu sahilhaneye cereyan 
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itmek üzre devletlü Mısırlı Halim Paşa hazretlerinün 
halile-i muhteremeleri Vicdan Hanımefendi bint-i 
Abdullah'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
senevi otuz guruş icare-i müeccele ile hanım-ı mfima 
ileyhanun zabt u tasarrufiyçün virilen sened işbu ma
halle kayd alındı. 

Fi 8 Mart sene [ 1 2]98 [20 Mart 1 882] 

16/12112 DellaZ Yasef'in Sarraf Kirkor 'a ferağ etti
ği Ortaköy 'deki evine bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfıııa ait yarım masura suyun daha sonra Vicdan 
Hanım 'ın eline geçtiğine dair. 

Mihrişah Valide Sultan vakfından Ortaköy'de vakı ' 
Koyun iskelesi civarında etmekci furunına muttasıl 
haneye cereyan itmek üzre nısf masura ma-i lezize fi 
7 R sene 1 244 tarihinde mutasarrıf olan Dellal Yasef 
veled-i İsak yehfidi ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
aldığı ma-i leziz-i mezkfirı yine Ortaköy'de hanesine 
cereyan itmek üzre Yenihan'da sakin Sarraf Kirkor 
veled-i Aleksan zirnıniye fi l l  R sene 1 253 tarihinde 
ferağ eylerniş muahharan Sarraf Kirkor dahi muta
sarrıf aldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkurı mec
ra-yı kadirni olan Ortaköy'de Mütevelli zakağında 
yedi numrolu haneden bi' l-ihrac Boyacı karyesinde 
Yalı zakağında on üç numrolu sahilhaneye cereyan 
itmek üzre devletlü Mısırlı Halim Paşa hazretlerinün 
halile-i muhteremesi iffetlü Vicdan Hanım'a kat' iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd o
lındı. 

Fi 8 Nisan sene 1 298 [20 Nisan 1 882] 

16/121/3 İsmail Paşa 'nın Emirgan 'daki sahilhane
sine bağlı Sultan II. Mahmud Han vakfıııa ait iki 
Züle suyu Prenses Şöhretfeza, Prenses Cenanıbar 
(?) ve Prenses Çeşmafet hanımefendiZere mecca
nen ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfın
dan Mirgfin'da kain sahilhane-i hıdiviye cereyan it
rnek üzre beher masurasına senevi otuz guruş icare-i 
müeccele tahsisiyle İsma 'il Paşa hazretlerine ihsan-ı 
şahane buyurılan iki lüle ma-i lezizün zabt u tasarru
fını havi virilen temessük kayd alındı. 

1 17 
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Fı 23 Muharrem sene [ 1 ]283 [7 Haziran 1866] ve 
fi 26 Mayıs sene [ 1 ]282 [7 Haziran 1 866] 

Müşarun ileyh İsma 'il Paşa hazretleri iki lüle ma-i 
mezkurı bila bedel meccanen Prenses Şöhretfeza ve 
Prenses Cenanıbar(?) ve Prenses Çeşmafet hanıme
fendilere seviyyen ferağ. 

Fı 1 0  Şubat sene [ 1 ]304 [22 Şubat 1 889] 

161121/4 İsmail Paşa 'nın oğlu İbrahim Paşa 'ya fe
rağ ettiği Emirgan 'daki sahilhanesine bağlı Sultan 
II. Mahmud Han ve Mihrişah VaZide Sultan vakıf
Ianna ait on dört masura suyun daha sonra paşa 
tarafından meccanen Prenses Şöhretfeza, Prenses 
Cenanıbar(?) ve Prenses Çeşmafet hanımefendile
re ferağ e dildiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı vakfın
dan bir ve merhume Mihrişah Valide Sultan vakfın
dan on üç masura ma-i leziz Murgun'da kain sahilha
ne-i hıdiviye cereyan itmek üzre Hıdiv-i Mısır dev
letlü fehametlü İsma 'il Paşa hazretlerinün zabt u ta
sarrufını havi virilen temessük kayd olındı. 
Fı 1 5  Cumade' l-ahire sene [ 1 ]28 1 [ 1 5  Kasım 
1 894] fi 3 Teşrin-i sani sene [ 1 ]280 [ 1 5  Kasım 
1 894] 

Derun-ı temessükde muharrer on dört masura ma-i 
lezizi müşarun ileyh İsma 'il Paşa hazretleri mah
dum-ı alileri ferikan-ı kirarndan sa'adetlü İbrahim 
Paşa hazretlerine ferağ itmeğle zabt u tasarruf-ı alile
rini mübeyyin hamiş-i temessük kaydı olındı. 

Fı 25 Şevval sene [ 1 ]281  [23 Mart 1 865] 

Müşarun ileyh İbrahim Paşa hazretleri on dört masu
ra ma-i mezkı1rı bila bedel meccanen Prenses Şöh
retfeza ve Prenses Cenanıbar(?) ve Prenses Çeşmafet 
hanımefendilere seviyyen ferağ. 

Fı 1 0  Şubat sene [ 1 ] 304 [22 Şubat 1 889] 

16112211 Sadrazam Mustafa Naili Paşa 'nın İbra
him Paşa 'ya ferağ ettiği Sultan Bayezid-i Veli vak
fına ait bir buçuk masura suyun daha sonra paşa 
tarafından meccanen Prenses Şöhretfeza, Prenses 
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Cenanıbar(?) ve Prenses Çeşmafet hanımefendile
re ferağ edi/diğine dair. 

Mirgfin'da kain sahilhane-i hıdivi verasında vakı ' 
bağdan hasıl cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı 
Veli hazretleri vakfından bir buçuk masura ma-i le
ziz senevi kırk beş guruş icare-i müeccele ile Sadr-ı 
esbak fehametlü Mustafa Naili Paşa uhde-i alilerinde 
olarak zabt u tasarruflarını havi virilen temessük 
kayd olındı. 

Fi 7 N sene 1275 [ l l Nisan 1 859] 

Bir buçuk masura ma-i mezkura mutasarrıf olan mü
şarun ileyh Mustafa Naili Paşa hazretleri Mısır valisi 
İs ma 'il Paşa mahdfirnı ferikandan sa' adetlü İbrahim 
Paşa hazrederine ferağ itmeğle hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

Fi selh-i Muharrem sene [ 1 ]282 [22 Haziran 
1 865] fi 12  Haziran sene [ 1 2] 8 1  [23 Haziran 

1 865] 

Müşarun ileyh İbrahim Paşa hazretleri bir buçuk ma
sura ma-i mezkfirı bila bedel meccanen Prenses Şöh
retfeza ve Prenses Cenanıbar(?) ve Prenses Çeşmafet 
hanımefendilere seviyyen ferağ. 

Fi 1 0  Şubat sene [ 1 ] 304 [22 Şubat 1 889] 

16/12212 Mustafa Naili Paşa 'nın Halim Molla 'dan 
alıp İbrahim Paşa 'ya ferağ ettiği Sultan I. AbdüZ
ham id Han vakfına ait bir masura suyun daha son
ra Prenses Şöhretfeza, Prenses Cenanıbar(?) ve P
renses Çeşmafet hanımefendilerin eline geçtiğine 
dair. 

Mirgfin'da kain Halim Molla sahilhanesine cari cen
net-mekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri vak
fından bir masura ma-i leziz müşarun ileyh Halim 
Molla ferağından Sadr-ı esbak übbehetlü devletlü 
Mustafa Naili Paşa hazretleri uhde-i alilerine kayd o
lınarak zabt u tasarruflarını havi virilen temessük 
kayd olındı. 

Fi 7 N sene 1 275 [ l l Nisan 1 859] 

Bir masura ma-i mezkura mutasarrıf olan müşarun i
leyh Mustafa Naili Paşa hazretleri ma-i mezbfirı 

1 19 

16/12211 

16112212 



120 

16/122/3 

BOÖAZİÇİ VE T AKS İM SULARI 

rızasıyla Hıdiv-i Mısır fehametlü devletlü İsma 'il 
Paşa hazretlerinün malıdurn-ı alileri ferikan-ı kiram
dan sa 'adetlü İbrahim Paşa hazretlerine ferağ 
itmeğle zabt u tasarruflarını havi virilen hamiş-i 
temessük kayd olındı . 

Fı selh-i Muharrem sene [ 1 ]282 [23 Haziran 
1865] 

Müşarun ileyh İbrahim Paşa hazretleri bir masura 
ma-i mezkfirı bila bedel meccanen Prenses Şöhretfe
za ve Prenses Cenanıbar(?) ve Prenses Çeşmftfet ha
nımefendilere seviyyen ferağ. 

Fı 10  Şubat sene [ 1 ] 304 [22 Şubat 1 889] 

16112213 Mustafa Naili Paşa 'nın Büsrev Mehmed 
Paşa 'dan alıp İbrahim Paşa 'ya ferağ ettiği Sultan 
I. Abdülhamid Han vakfına ait bir masura suyun 
daha sonra Prenses Şöhretfeza, Prenses Cenanıbar 
(?) ve Prenses Çeşmafet hanımefendi/erin eline 
geçtiğine dair. 

Mirgfin'da bir bab sahilhane derfinına cari şehriyye 
yetmiş beş akçe icare-i müeccelelü cennet-mekan 
Sultan Abdülhamid Han hazretleri vakfından bir bu
çuk masura ma-i lezize ahar temessükle mutasarrıf 
olan übbehetlü devletlü Hüsrev Mehmed Paşa haz
retleri ma-i mezbı1rdan nısf masurasını uhdesinde ib
ka iderek baki bir masurasını hüsn-i rızalarıyla 
Sadr-ı sabık übbehetlü devletlü Mustafa Naili Paşa 
hazrederine ferağ iderek zabt u tasarruflarını havi vi
rilen temessük kayd olındı. 

Fı 9 S sene [ 1 ]27 1 [3 1 Ekim 1 854] 

Bir masura ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan müşarun i
leyh Mustafa Naili Paşa hazretleri ma-i mezbfirı rı
zalarıyla Hıdiv-i Mısır İsma'il Paşazade ferikan-ı ki
ramdan sa 'adetlü İbrahim Paşa hazrederine ferağ it
meğle virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı selh-i Muharrem sene [ 1 ]282 [23 Haziran 
1 865] 

Müşarun ileyh İbrahim Paşa hazretleri bir masura 
ma-i mezkfirı biHi bedel meccanen Prenses Şöhretfe
za ve Prenses Cenanıbar(?) ve Prenses Çeşmafet ha
nımefendilere seviyyen ferağ. 
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Fi 10  Şubat sene [ 1 ] 304 [22 Şubat 1 889] 

16/12214 Necmeddin Bey 'in Emirgan 'daki sahilha
nesine bağlı Sultan I. Abdülhamid Han vakfına ait �J.-. 
bir masura suyun yarısını Boyacıköy 'deki evine 
bağlanmak üzere Mehmed Münih Efendi'ye ferağ 
ettiğine dair. 

[Derkenar] Yirli suyı .  

MirgOn'da MirgOn caddesinde kırk altı numrolı sa
hilhane derOnına cari cennet-mekan Sultan Abdülha
mid Han-ı Evvel hazretleri vakfından bir masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Necmeddin Beğ mutasar
rıf oldığı bir masura ma-i Iezizün nısfını uhdesinde 
bi' l-ibka nısf-ı diğeri olan yarım masurasını mac
ra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Boyacı köyinde Kilise 
zakağında sekiz numrolı haneye cereyan itmek üzre 
hane-i mezkOr mutasarrıfı Mehmed Münib Efendi'ye 
iki bin iki yüz elli guruş bedel mukabelesinde kat'iy
yen ferağ eylediğİnden zabt u tasarrufını havi virilen 
temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 16 Teşrin-i sani sene [ 1 ]326 [29 Kasım 1 9 1 0] 

16/12311 Maliye nazırı Seyyid Mehmed Halid Efen
di 'den varisierine intikal eden Sultan II. Mahmud 
Han vakfına ait bir masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı hazretle
rinün Bend-i cedid'leri ma-i lezizinden bir masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Maliyye nazırı esbak 
es-Seyyid Mehmed Halid Efendi bundan akdem irti
hftl-i dar-ı beka idüp mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i 
mezkOr kebir malıdGmları es-Seyyid Halil Neş 'e  ve 
es-Seyyid İbrahim Halet beğler ile kebire kerimeleri 
Fatıma ve Zeyneb hanımlara adiyen ba'de' l-intikal 
mOma ileyha Fatıma Hanım intikalen mutasarrıfe ol
dığı hissesini alıara ferağa vekili zevci İzzet Beğ ve 
mOma ileyha Zeyneb Hanım tarafından vekili zevci 
Salim Beğ bi ' l-vekale mOma ileyhima Halil Neş'e 
ve İbrahim Halet beğler dahi bi' l-asale ma-i leziz-i 
mezkOrun nısfını iştiraken mutasarrıf oldukları müf
rez sahilhanelerine cereyan itmek üzre mesned-ni-
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şin-i sactaret-i uzma Mustafa Reşid Paşa hazretleri
nün karakulağı Reşid Efendi ile halllesi Emine Ha
nım'a ve nısf masurasını dahi Boğaziçi'nde Mirgfi
noğlı nam mahallde Baltalimanı'nda sahilhanesine 
cereyan itmek üzre müşarun ileyh hazretlerinün haf
tan ağası Hfirşid Efendi'ye kat ' iyyen fediğ u kasr-ı 
yed eyledüklerinden mfima ileyh Hfirşid Efendi ye
dine zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a temessük i ' ta 
kılındığı misillü diğer nısf masura ma-i mezkfir dahi 
kezalik sahilhanelerille c ereyan itmek üzre m uma i
leyhima Reşid Efendi ile halllesi Emine Hanım'un 
zabt u tasarruflariyçün virilen cedid temessük kayd 
o lındı. 

Fl 22 Ca sene [ 1 ]274 [9 Ocak 1 858] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan Raşid E
fendi ve zevcesi Emine Hanım nzalarıyla cari aldığı 
sahilhane ile beraber Hıdiv-i Mısır fehametlü devlet
lü İsma 'll Paşa hazrederine ferağ. 

Fl 6  Şubat sene [ 1 2]88 [ 1 8  Şubat 1 873] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan müşarun 
ileyh İsma'll Paşa hazretleri ma-i mezkfirı sahilhane 
ile beraber daireleri umfirı me'mfirları All Beğefen
di'ye rızalanyla ferağ. 

Fl 2  Nisan sene [ 1 ]290 [ 14  Nisan 1 874] 

Nısf masura ma-i mezkfira mutasarrıf olan All Beğ'
ün vefatıyla terk eylediği dört nefer eviadı Mustafa 
ve Hüseyin ve İsma 'll beğler ile Hadic� Hanım'a 
ba'de'l-intikal bunlardan Hadice Hanım rub ' hissesi
ni uhdesinde bi' l-ibka diğerleri üç rub ' hisselerini 
atfifetlü Mahmud Beğefendi hazretleri bi' l-vekale rı
zasıyla Sadr-ı esbak merhum Reşid Paşa hafidi All 
Galib Beğefendi ibn-i Salih Beğ'e ferağ. 
Fl 29 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]308 [ 10  Kasım 1 892] 

16112312 Raşid Efendi ile eşi Emine Hanım 'ın ta
sarruflannda bulunan Sultan I. Abdülhamid Han 
vakfına ait bir masura suyun muhtelif kişilerin eli
ne geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri
nün vakf-ı şerifi ma-i lezizinden bir buçuk masura 
ma-i lezize mutasarrıfun olan Sadr-ı esbak merhum 
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Reşid Paşa haftan ağası Hılrşid Efendi ve müşarun i
leyhün karakulağı Raşid Efendi ve halilesi Emine 
Hanım ber veeh-i muharrer mutasarrıfı1n oldukları 
ma-i leziz-i mezkılrun yarımşar masuradan bir masu
rasını uhdelerinde i b ka id üp ma 'ada ınılma ileyh Ra
şid Efendi kendü hissesini bi' l-asale ve mezbılre E
mine Hanım tarafından bi ' l-vekale Hılrşid Efendi 
dahi hissesini bi' z-zat hüsn-i rızalarıyla yarım masu
ra ma-i lezizi Reşid Paşa merhılmun mahdılm-ı alile
ri Ahmed Celal Paşa hazrederine ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i mezkılr iki kıt 'a 
sahilhane temessükinde münderic bulındığından em
saline tevfikan temessükat-ı mezkılreden bi' t-tefrik 
kaydı balasıyla keyfiyyet-i tefriki temessükat-ı mez
kılreye şerh virilmek ve salifü'z-zikr bir buçuk ma
sura ma-i lezizün yarım masurası mahall-i kadimi o
lan kırk sekiz numrolu sahilhaneye cereyan itmek 
üzre ınılma ileyh Hılrşid Efendi'nün ve yarım masu
rası dahi sahilhane-i mezkılreye muttasıl elli numro
lu sahilhaneye cereyan itmek üzre ınılma ileyh Raşid 
Efendi ve halllesi Emine Hanım'un ve yarım masura
sı dahi Mirgıln nam mahallde kırk dört numrolu sa
hilhaneye cereyan itmek üzre müşarun ileyh Ahmed 
Celal Paşa hazretlerinün uhdelerine kayd olmarak 
yedierine müceddeden sened i 'tası lazım gelmeğle 
diğerleri i 'ta olındığı misillü nısf masura ma-i mez
kılr ınılma ileyhima Raşid Efendi ve halilesi Emine 
Hanım uhdelerine kayd olmarak zabt u tasarruflarını 
havi virilen temessük kayd olındı . 

Fı 13  Rebi'u' l-ahire sene [ 1 ]288 [ 1  Temmuz 
1871 ]  ve fi 1 9  Haziran sene [ 1 ]287 [ 1  Temmuz 

1 87 1 ]  

Nısf masura ma-i mezkılra mutasarrıfan olan Raşid 
Efendi ve halilesi Emine Hanım rızalarıyla cari oldı
ğı sahilhane ile beraber ma-i mezkılrı Hıdiv-i Mısır 
fehametlü devletlü İsma'il Paşa hazrederine kat'iy
yen ferağ. 

Fı 6 Şubat sene [ 1 2]88 [ 1 8  Şubat 1 873] 

Nısf masura ma-i mezkılra mutasarrıf olan müşarun 
ileyh İs ma 'il Paşa hazretleri sahilhane ile beraber 
ma-i mezkılrı daireleri umılr me'mılrları Ali Beğe
fendi'ye rızalarıyla ferağ. 

Fı 2 Nisan sene [ 1 ]290 [ 14  Nisan 1 874] 

1 23 
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Nısf masura ma-i mezkOra mutasarrıf olan All Beğ'
ün vefatıyla terk eylediği dört nefer eviadı Mustafa 
ve Hüseyin ve İsma 'il beğler ile Hadice Hanım'a 
ba'de' l-intikal bunlardan Hadlee Hanım rub ' hissesi
ni uhdesinde bi ' l-ibka diğeri üç rub' hisselerini atO
fetlü Mahmud Beğefendi hazretleri bi' l-vekale rıza
sıyla Sadr-ı esbak merhum Reşid Paşa'nun hafidi Ali 
Galib Beğ ibn-i Salih Beğ'e ferağ. 
Fı 29 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]308 [ 10  Kasım 1 892] 

16/12411 Hacı Tahir Efendi'nin tasarrufunda bulu
nan İstinye 'deki hamama bağlı Sultan I. Abdülha
mid Han vakfına ait bir masura suyun vefatından 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Yirlü suyı. 

Cennet-mekan Sultan Abdülharnid Hanhazretlerinün 
evkaf-ı şerifelerinden MirgOnoğlı nam mahallde va
kı ' cami' -i şerif ve çeşmelere cari ma-i leziz fazla
sından olup İstinye karyesinde Değirman sokağında 
kırk dokuz numrolu bir bab harnınarn derOnına cari 
bir masura ma-i leziz Hacı Tahir Efendi'nün uhde-i 
tasarrufında iken vefatıyla terk eylediği üç nefer ev
ladından bir nefer kerimesi Melek Münteha Hanım'a 
anun dahi vefatı cihetiyle iki nefer evladından bir 
neferi Musika-i hümayOn mülazımlarından Nazım 
Beğ'e aid olan südüs hisse intikal eyledükden sonra 
rızasıyla Hammarncı Hayri Beğ ibn-i el-Hacc Ah
med'e kat 'iyyen ferağ olınmağla virilen sened-i ha
kani kay d o lındı. 

Fı 29 KanOn-ı sani sene [ 1 ] 309 [ 1 0  Şubat 1 894] 

Bir masura ma-i leziz Mehmed Tahir Efendi'nün uh
desinde oldığı halde vefatıyla üç nefer evladından iki 
neferi Ahmed Münir Beğ ile Şerife Su 'ada Hanım'a 
aid olan ma-i mezkOr altı hisse i 'tibar olmarak iki
şerden dört hissesi intikal eyledükden sonra mOma i
leyha Şerife Su 'ada Hanım'un vefatıyla iki hissesi 
bir nefer mahdOmı Hakkı Efendi'ye ve mOma ileyh 
Ahmed Münir Beğ'ün dahi vefatıyla kezalik iki his
sesinden bir hissesi terk eylediği iki nefer evladından 
bir neferi Behcet Efendi'ye ba'de' l-intikal mOma i
leyhima Hakkı ve Behcet efendiler mezkOr üç hisse-i 
müntakılelerini rızalarıyla Emine Penpe Hanım 
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ibnet-i Yusuf Paşa'ya ferağ. 
Fı 1 3  Temmuz sene [ 1 ]3 1 1  [25 Temmuz 1 895] 

Eviad-ı muma ileyhimden Melek Münteha Hanım'un 
diğer bir nefer kerimesi Emine Hanım'a aid südüs 
hissesine33 ba 'de' l-intikal muma il ey ha rızasıyla Rus
çuklı .Ayişe Hanım'a ferağ. 

Fı 29 Ağustos sene [ 1 ] 3 1 2  [ 10  Eylül 1 896] 

16112412 Emirgan 'da bulunan süknası Sultan I. 
Abdülhamid Han vakfına, iki masura suyu ise Sul
tan ll. Mahmud Han vakfına ait yalının Celal Pa
şa 'nın mahlulünden eski Erzurum valisi Hakkı Pa
şa 'nın tasarrufuna geçtiğine dair. 

[Derkenar] Taksim suyı. 

Mirgun'da Baltalimanı caddesinde Celal Paşa mer
hum mahlUlinden Arz-ı rOm vali-i sabıkı devletlü 
Hakkı Paşa hazretlerine tefviz buyurılrnış olan yalı
ya cereyan itmek üzre iki masura ma-i lezizün dahi 
merhum-ı müşarun ileyh Celal Paşa'ya aid oldığı 
Şehremanet-i celilesinden tevarüd iden tezakir ve 
melfOfatı miyanındaki Su nezareti müzekkiresinde 
beyan olınmakda ve yalınun müşarun ileyh malılu
linden ba irade-i seniyye müşarun ileyh Hakkı Paşa 
hazrederine tefvizi müşternilatdan olan mezkur iki 
masura suyun dahi bi' t-tab ' dahil-i tefviz aldığını i
rae itmekde ise de yalınun tefvizi hakkındaki irade-i 
seniyye üzerine müşarun ileyh Hakkı Paşa hazretleri 
narnına tanzim olınrnış olan sened-i hakani Evkaf-ı 
hümayun nezaret-i celilesin ün tebliğ ve iş 'arına 
müstenid bulındığı cihetle mezkur iki masura su se
nedinün dahi müşarun ileyh narnına tanzim ve i 'tası 
hususınun ta 'allukı i 'tibariyle ale' l-usUl Defterhane'
ye izbarı zırnnında sebk iden iş 'ara cevaben nezaret-i 
müşarun ileyhadan varid olan 23 Ağustos sene 
[ 1 ] 3 13  tarihli ve elli üç nurnrolu tezkire ile melfOfı 
bulınan MahlUlat idaresinün müzekkiresinde mukad
dema şeref-sudur iden irade-i seniyye-i mülfikanede 
mezkur yalınun müşarun ileyh Hakkı Paşa hazretle
rine tefviz buyunlup bu da ma'a müşternilat olacağı 
tabi'i bulındığına ve mezkur suyun müşternilatdan 

31 hisse 
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oldığı tasdik olındığına binaen bu halde yüz bin gu
ruş bedel-i tefvizden dört bin guruşı iki masura su 
bedeli olarak bi ' t-tefrik cennet-mekan Sultan Mah
mud Han-ı Sani hazretleri vakfına ve mütebaki dok
san altı bin guruşınun dahi müşarun ileyh cen
net-mekan Sultan Abdülharnid Han hazretleri vakfı
na irad kayd olınacağına dair ol babdaki müzayede 
pusulası bi' t-tashih Muhasebe'ye tevdi' kılınmış ol
dığından ol vechile mezkGr iki masura ma-i lezizün 
müşarun ileyh Hakkı Paşa hazretleri narnma sened-i 
hakanisin ün tanzim ve i 'tası husfisı iş 'ar idiimiş ol
mağla ol vechile müşarun ileyh Hakkı Paşa hazretle
rinün iki masura suyı içün senevi altmış guruş icare-i 
müeccele tahsisle zabt u tasarruflarını havi virilen 
sened-i hakani kayd olındı . 

Fi 28 Ağustos sene [ 1 ] 3 1 3  [9 Eylül 1 897] 

16/124/3 Vartan Efendi 'den varisierine intikal eden 
Emirgan 'daki evine bağlı Sultan I. Abdülhamid 
Han vakfına aid bir çuvaldız suyun daha sonra va
risleri tarafından Mustafa Tahir Bey 'e ferağ edildi
ğine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Abdülhamid 
Han-ı Evvel hazretleri vakfından Boğaziçi'nde Mir
gfin karyesinde Muvakkıthane caddesinde altı nuru
rolu bir bab menzil derGnına cari bir çuvaldız ma-i 
lezize mutasarrıf olan Vartan Efendi'nün vefatıyla 
terk eylediği altı nefer eviadı Arşak ve Vahan ve Ar
sehnik(?) ve Şoşan(?) ve Agoni(?) ve Vartanos uh
delerine ba 'de' l-intikal anlar dahi mezkGr ma-i lezizi 
rızalarıyla cari oldığı menzil ve dört ve sekiz numro
lu dekilin hisseleri bedeli rniyanında doksan sekiz 
aded lira-yı Osmani'ye Daire-i sadaret-i uzma mek
tfibi kalemi hulefasından Ahmed Feyzi Paşa hazret
lerinün mahdGm-ı alileri Mustafa Tahir Beğ'e fi 20 
Temmuz sene [ 1 ]322 tarihiyle ferağ olmarak virilen 
sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 24 Temmuz sene [ 1 ]322 [6 Ağustos 1 906] 

Der hıdmet-i Yeniköy 

16/13011 Sarraf Maksud'dan varisierine intikal e
den Yeniköy 'deki evine bağlı Sultan ll. Mahmud 
Han vakfına ait bir masura suyun daha sonra 
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muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gaz! Sultan Mahmud 
Han-ı Sanı tabe serahu hazretlerinün ihyasına mu
vaffak oldukları Bend-i ced!d'leri fazlasından olarak 
Yeniköy'de vakı ' menziline cereyan itmek üzre ba 
mu 'accele bir masura ma-i lez!zün inayet ve ihsan 
buyurılınasını Sarraf Maksud istid 'a itmiş aldığından 
ol vechile hak-i pay-i hümayfin-ı hazret-i mülfikane
den bi ' l-istızan ma-i lez!z-i mezkfirun i 'tası husüsına 
irade-i seniyye-i şahane şeref-sudür ve sünüh buyu
rılmış olmağla ber mficeb-i irade-i seniyye bir masu
ra ma-i lez!z-i mezkfir münasib meslek kanavatma 
tebe 'iyyetle menzil-i mezkfiresine cereyan itmek üz
re beher şehr altmış akçe icare-i müeccele ve üç bin 
guruş mu 'accele ile mersfima 1car olınup ol dahi ber 
minval-i muharrer isti'car ve kabı11 birle meblağ-ı 
mu'accele-i mezbfir ahz ve umfir-ı vakf-ı şer!fe sarf
la istihlak alınmak üzre ol vechile ma-i lez!z-i mez
kfir defter-i vakf-ı şer!fde mersfim Maksud uhdesine 
kayd alınmış aldığından virilen ced!d temessük işbu 
mahalle dahi kayd alındı. 

Fı gurre-i Receb sene 1 260 [ 1  7 Temmuz 1 844] 

Evkaf-ı hümayfin hazinesinde Senedat odasında çi
harşenbih günleri umfir u husfisınun icrası mukarrer 
olup derun-ı temessükde muharrer bir masura ma-i 
lez!ze mutasamf olan merktim Sarraf Maksud fevt 
olup ma-i mezkür keb!r oğullan Sagam ve Simyon 
ve Seboh ve Artin ve Mikail ve kebi're kızları Parsi 
ve Nikdar'a hasbe' l-acte ba'de'l-intikal evliid-ı muma 
ileyhim dahi intikalen mutasamfün olduklan ma-i 
mezkurı rızalarıyla mahall-i kad!rni olan sahilhaneye 
kema kan cereyan itmek üzre müteveffa-yı merkü
rnun zevcesi Tekahi bint-i Kabriyel'e kat'iyyen ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkfirun ica
re-i kad!mesinün senevi otuz guruşa ibiağı hususı 
Evkaf varidatından yazılan derkenardan anlaşılmış 
olmağla ol vechile senevi otuz guruş icare-i müecce
le ile bir masura ma-i mezkür defter-i vakf-ı müşa
run ileyhde mezbure Tekahi uhdesine kayd alınmış 
olmağla işbu mahalle dahi kayd alındı. 

Fı 1 2  Ramazan sene 1276 [4 Nisan 1 860] 

Bir masura ma-i lez!ze mutasamfe olan merktime 
Tekahi bint-i Kabriyel mutasamfe aldığı bir masura 
ma-i lez!zün nısf masurasını cad aldığı sahilhanesiy-
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le işbu temessükden bi' t-tefrik alıara ferağ iderek 
başkaca temessük i ' ta kılınarak ma 'ada m sf masura 
merküme Tekohi uhdesinde ibka olmdığı şerh viril
di. 
Fı ı O Receb sene [ 12]79 [3 ı Aralık ı 862] ve fi ı 9 

Kanun-ı evvel sene [ ı 2]78 [3 ı Aralık ı 862] 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıfe olan Tekohi 
müteveffiye olarak ma-i mezkur eviadları Simyon ve 
Seboh ve Artin ve Mikail efendiler ile kerimeleri İs
tefanzade Nikogos zevcesi Nikdar ve müteveffa Ar
zuman oğlı Hoca Mikail zevcesi Parsi'ye ba'de
' 1-intikal mezburundan Parsi dahi müteveffiye olup 
hissesi eviadları Drohi ve Arınona'ya ba'de' l-intikiH 
ancak evlad-ı mezburunun cümlesinün taraflarından 
ferağa vekilleri Ohannes Efendi veled-i Kabriyel 
nısf masura ma-i mezkurı bi ' l-vekale Nesim veled-i 
A vram Kamanto'ya ferağ. 
Fı 26 Za sene [ ı 2]84 [2 ı Mart ı 868] ve fi 9 Mart 

sene rninh [2 ı Mart ı 868] 

Nısf masura ma-ı mezkura mutasarrıf olan İtalya 
devleti tebe 'asından Paris'de mukim Kont Nesim dö 
Kamanto veled-i Rafael Salamon'un vefatıyla mez
kur ma-i leziz bir nefer mahdurnı devlet-i müşarun i
leyha tebe 'asından ve Paris mütemekkinlerinden 
Kont Moize14 Kamanto veled-i Nesim'e adiyen inti
kali icra. 

Fı 20 Mart sene [ ı ]305 [ ı  Nisan ı 889] 

Kont Moiz Kamanto veled-i Nesim tarafından ferağa 
vekili Benyarnin Samir(?) Efendi bi' l-vekale Kalyo
bi(?) veled-i Sonberyadi'ye ferağ. 

Fı ı 9  Nisan [ ı ]30ı  [ ı  Mayıs ı 885] 

16113012 Andon oğlu Kostanti 'nin Yuvan oğlu Kos
tanti 'den alıp Yeniköy 'deki evine bağlattığı Sultan 
I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun 
daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan merhum ve mağffirun leh Sultan 
Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün Aya
safya-i kebir cami ' -i şerifi ittisalinde müceddeden 

34 Moiz de 
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bina ve ihya huyurdukları kütübhane-i latlf ve ima
ret-i amireleri evkafı mülhakiitından vakıf-ı müşarun 
ileyh hazretlerinün valide-i macideleri V[a]lide Sul
tan tabet seraha hazretlerinün Beğoğlı nam mahallde 
müceddeden bina ve ihya huyurdukları maksemine 
cereyan iden ma-i lezlzden haşiye-i temessükde mu
harrer nısf masura ma-i lezlzün mutasamfı Kastanti 
veled-i Yuvan mutasarrıf oldığı ma-i mezkurı Yeni
köy'de menziline cereyan itmek üzre Devlet-i aliyye 
tebe 'asından Rum milletinden diğer Kastanti veled-i 
Andon zirnıniye kasr-ı yed itmeğle beher şehr yiğir
mi akçe i care-i müeccele ta 'yin o lınarak virilen te
mess ük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 7(?) Ra sene [ 1 ]260 [27 Mart 1 844] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Kara Todori 
Kostandi fevt olup beş nefer evlildları İstefan ve A
leksandros ve Tilimahos(?) ve Aglaeya ve Anna'ya 
ba'de'l-intikal muma ileyhimden Aleksandros ve Ti
limahos(?) ve Anna Kadın diyar-ı aharda bulınduk
larından taraflarından ba hüccet-i şer'iyye vekili 
bi' l-vekale ve muma ileyhima Aglaeya bi' l-asale rı
zalarıyla tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve Rum mille
tinden karındaşları Brüksel sefiri İstefan Efendi'ye fi 
1 Teşrin-i sani sene [ 1 ]297 [23 Kasım 1 8 8 1 ]  tarihiy
le ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd olm
dı. 

161130/3 Sarraf Nikos 'un Mihrişah VaZide Sultan 
vakfından kiralayıp Emirgan 'daki evine bağlattığı 
yarım masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin 
eline geçtiğine dair. 

Merhume ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün Bağçe karyesi nam ma
hallde merhum cennet-mekan Sultan Mahmud Han 
bendi civarında Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
mahallde müceddeden bina ve ihyasına muvaffak ol
dukları bend-i keblrleri ma-i lezlzini Sultan Mahmud 
Han bendi mecrasına ilhak ve icra huyurup ancak 
Sultan Mahmud Han hazretlerinün mu 'ayyenat-ı ka
dlmesi olan on altı lüle ma-i lezlzinden müfrez ha
miş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf Sarraf Nikos veled-i Mardros zimml ma-i 
lezlz-i mezkurı Yeniköy'de vakı ' miyah mesleğinden 
bi ' l-ifraz Mlrgun karyesinde kain hanesine icra olın-
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mak üzre beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'
yinle virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o
lındı. 

Fı 5 N sene 1262 [29 Ağustos 1 846] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan merkilm Ni
kos veled-i Bedros mutasamf oldığı ma-i leziz-i 
mezkfin Mirgfin karyesinde kain hanesinden bi' l-ih
rac yine vakf-ı müşarun ileyhadan diğer mutasamf 
oldığı üç çuvaldız ma-i leziz ile beraber Yeniköy'de 
vakı ' yalısına cereyan ve nakl i tmek üzre işbu te
messüke tahşiye ve defter-i vakfda olan kaydı ma
hallinün tashihi bir kıt 'a ilm ü haberde ifade ve be
yan alınmış ve icare-i kadimesi olan şehriyye otuz 
akçenün senevi on beş guruşa ibiağı mukarrer olan 
nizamından bulınmış olmağla ol vechile senevi on 
beş guruş icare-i müeccele ile nısf masura ma-i le
ziz-i mezkfir Yeniköy'de yalısına cereyan itmek üzre 
işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 1 8  Receb sene 1275 [22 Şubat 1 859] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan merküm Ni
kos veled-i Bedros fevt olup ma-i mezkfir kebir o
ğulları Ropet ve Minas ve Milıran ve Bedros ve ke
bire kızları Oskohi ve Abrohi'ye ba'de' l-intikal ev
lad-ı merkürnundan Minas ma-i mezkfirda olan his
sesini bi' l-asale ve Ropet ve Ohannes ve Milıran ve 
Bedros ve Oskohi ve Abrohi taraflarından hisselerini 
ferağa vekllleri olan karındaşları merküm Minas 
bi' l-vekale ki nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı ma
hall-i kadimi olan sahilhane-i mezkfirdan bi' l-ihrac 
Beşiktaş'da Yenimahalle'de kain hanesine cereyan it
rnek üzre tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Fındıklıoğlı 
Hoca Bogos veled-i Kigork'a yedi bin beş yüz guru
şa kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkfir merkürnun zabt u tasarrufiyçün 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd o
lındı. 

Fı 1 8  Şevval sene [ 1 ]281  [ 16  Mart 1 865] ve fi 4 
Mart sene minh [ 16  Mart 1 865] 

16113014 Bestem Hanım 'ın Yeniköy 'deki evine bağ
lı Sultan 1. Mahmud Han vakfına ait iki masura 
suyu M ari ya Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 
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Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretlerinün vakf-ı şerifi mülhakatından va
kıf-ı müşarun ileyhün valideleri Valide Sultan tabet 
seraha hazretlerinün Galata'da Beğoğlı nam malıall
de müceddeden bina ve inşa buyurrnış oldığı taks[i]
mi ma-i lezizinden iki masura ma-i leziz Yeniköy 
başında hanesine cereyan itmek üzre hamiş-i temes
sükde muharrer mutasarrıfesi Bestem nasraniyye ta
rafından Yasef veled-i Margos ve Abraham veled-i 
İstefan zimmiler ihbarlarıyla ferağa vekili olan sarraf 
taifesinden İstefan veled-i Mıgırdiç zimmi iki masu
ra ma-i leziz-i mezkfirı bi' l-vekale rızasıyla Yeniköy 
başında mahall-i kadimine cereyan itmek üzre re 'a
ya-yı Devlet-i aliyyeden Rfim taifesinden Mariya 
bint-i Pandeli nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le hamiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 2 Receb sene 1 264 [5 Haziran 1 848] 

16/131/1 Tekohi Hanım 'dan varisierine intikal e
den Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım ma
sura suyun daha sonra varisieri tarafından Kateri
na Hanım 'a ferağ e dildiğine dair. 

[Derkenar] İşbu yarımşar masuradan başka bir bu
çuk masura suyı olup cem'an üç kıt'a sened mfice
bince iki masura suyı olmağla işbu mahalle şerh vi
rildi. 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan firdevs-a
şiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretleri
nün evkaf-ı şerifi müsteğallatından olup vakıf-ı mü
şarun ileyha hazretlerinün Bağçe karyesi kurbında 
Arabacıoğlı mandırası deresi nam mahallde müced
deden bina eylediği bend-i kebiri ma-i lezizinden ha
miş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezize 
beher şehr on beş akçe icare-i müeccele ile mutasar
rıf olan Devlet-i aliyye re 'ayasından Katalik mille
tinden Tekohi nasraniyye halike olup Devlet-i aliyye 
re'ayasından Katalik milletinden kebir oğlı Simyon 
ve Andon ve Agop ve Ohannes ve Bedros ve kebire 
kızları Drohi ve Terazina ve Katerina işbu sekiz ne
fer ev lactlarına ba' de' 1-intikal mesffirfin nı sf masura 
ma-i leziz-i mezkfirı kendü rızalarıyla Devlet-i aliy
ye re 'ayasından Katalik milletinden Kalcıoğlı Ohan
nes zimminün zevcesi Katerina nasraniyye ibnet-i 
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Simyon'a feragat ve kasr-ı yed itmeğle mesfGre Ka
terina nasraniyyenün nısf masura ma-i leziz-i mez
kı1run zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük 
işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fı 1 8  Receb sene ı 266 [30 Mayıs ı 850] 

16113112 Tekohi Hanım 'dan varisterine intikal e
den Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir masura 
suyun daha sonra varisieri tarafından Katerina 
Hanım 'a ferağ e dildiğine dair. 

[Der kenar] İş bu bir masura sudan başka yarımşar 
masuradan bir masura suyı dahi olup cem'an üç kıt 'a 
sened mı1cebince iki masura suyı olmağla şerh viril
di . 

Merhı1me ve mağfGrun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün evkaf-ı şerifleri müsteğal
latından olup müşarun ileyha hazretlerinün Bağçe 
karyesi civarında Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
mahallde vakıf-ı müşarun ileyha hazretlerinün mü
ceddeden bina ve inşa eylediği bend-i kebiri ma-i le
zizinden hamiş-i temessükde muharrer yevınl bir ak
çe icare-i müeccelelü bir masura ma-i lezize muta
sarrıf olan Devlet-i aliyye re 'ayasından Katolik mil
letinden Tekohi nasraniyye halike olup Devlet-i aliy
ye re 'ayasından Katolik milletinden kebir oğulları 
Simyon ve Andon ve Agop ve Ohannes ve Bedros 
ve kebire kızları Drohi ve Terazina ve Katerina işbu 
sekiz nefer evladlarına ba'de' l-intikal mesfı1rı1n ken
dü rızalarıyla bir masura ma-i leziz-i mezkı1rı Dev
let-i aliyye re'ayasından Katolik milletinden Kalcı
ağlı Ohannes zevcesi Katerina nasraniyye ibnet-i 
Simyon'a feragat ve kasr-ı yed itmeleriyle mesfGre 
nasraniyyenün bir masura ma-i leziz-i mezkı1run 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 1 8  Receb sene 1266 [30 Mayıs ı 850] 

16/131/3 Katerina Hanım 'dan varisterine intikal 
eden Yeniköy 'deki sahilhanesine bağlı Sultan I. 
Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun di
ğer varister tarafından varisterden birine ferağ e
dildiğine dair. 
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Cennet-mekan merhum ve mağffirun leh Sultan 
Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün 
mahmiyye-i İstanbul'da Ayasafya-i kebir cami '-i şe
rifi cidarı ittisalinde kain bina ve ihya-gerdeleri olan 
kütübhane-i vala ve imaret-i amire-i mu 'alla ve hay
rat-ı celile-i saireleri evkaf-ı şerifleri mülhakatından 
valide-i macİdeleri merhfıme ve mağffirun leha Vali
de Sultan tabet seraha hazretlerinün Galata'da Be
ğoğlı nam mahallde vakı ' hasbeten li' llahi te 'ala mü
ceddeden bina ve ihya huyurdukları maksemine ce
reyan iden ma-i lezizden olmak üzre hamiş-i temes
sükde muharrer nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe 
olan Katerina bint-i Tanaş nasraniyye halike olup 
ma-i mezkfır sadri kebir oğulları Tanaş ve Yorgi ve 
Dimitri ile sadriyye kebire kızları Zevice ve Saltana 
nam beş nefere hasbe' l-ade ba'de' l-intikal mersfı
mfından Tanaş ve Dimitri zirnınller ile Zevice ve 
Saltana nasraniyyeler intikalen mutasarrıf oldukları 
ma-i mezkur hisselerini rıza ve iradetleriyle re 'aya
yı Devlet-i aliyyeden ve Rum taifesinden hissedarı 
ve karındaşı kürkci esnafından mersum Y orgi Mar
gavid zirnıniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle beher şehr 
yiğirmi akçe icare-i müeccele ta'yinle Yeniköy'de 
Panaiya mahallesinde sahilhanesine kema kan cere
yan i tmek üzre mersum Y orgi yedine virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 1 3  N sene 1268 [ 1  Temmuz 1 852] 

16113114 Beş kardeşin tasarrufunda bulunan Mih
rişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura su
yun dört hissesinin Yeniköy 'deki evine bağlanmak 
üzere kardeşleri tarafından Kotni ye ferağ edildiği
ne dair. 

Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün vakf-ı şerifi 
ma-i lezizinden müfrez hamiş-i temessükde muhar
rer nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan re 'aya-yı 
Devlet-i aliyyeden Rum milletinden İstavraki ve Va
silaki ile kızları Dameni ve Alanka ve Kotni nasra
nilere adiyen ba'de' l-intikal kebir-i gayr-i reşid bulı
nan mersfım Vasilaki'nün li ebeveyn kız karındaşı o
lup tesviye-i urofırına ba hüccet-i şer'iyye vasisi olan 
mesffire Alenka nasraniyye gayr-i reşid-i mersfımun 
hissesini bi' l-vesaye ve kendi hissesini bi' l-asale ka
rındaşları İstavraki ve Dameni nasraniyye dahi 
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hisselerini kezaJik bi' 1 -asal e rızaları y la hissedarları 
ve karındaşları mesfüre Kotni nasraniyye[ye] ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle beher şehr otuz akçe icare-i müec
cele tahsis ile Yeniköy'de vakı ' hanesine ce re yan it
rnek üzre mesfüre Kotni nasraniyyenün zabt u tasar
rufiyçün virilen temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 1 7  R sene [ 1 ]269 [28 Ocak 1 853] 

16/132a/1 Yorgi 'nin Yeniköy 'deki sahilhanesine 
bağlanmak üzere Kuyumcu Yorgi 'ye ferağ ettiği 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra Tıngıroğlu Bedros 'un tasarrufu
na geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Gazi tabe se
rahu hazrederin ün Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi ci
varında müceddeden bina ve ihya huyurdukları kü
tübhane-i latife ve imaret-i amireleri evkaf-ı şerifi 
mülhakatından merhume Valide Sultan tabet seraha
nun Sarıyar üzerinde Tutluk nam malıallden Kılıç pı
narına gelince taharri olman suyailanndan hasıl olup 
vakf-mande olan miyah-ı lezizden müfrez hamiş-i 
temessükde muharrer şehriyye yiğirmi akçe icare-i 
müeccelelü nısf masura ma-i leziz-i mezkura muta
sarrıf olan Yorgi veled-i Dimitri mutasarrıf aldığı 
ma-i leziz-i mezkurı Yeniköy'de mutasarrıf aldığı 
sahilhanesine cereyan itmek üzre re 'aya-yı Devlet-i 
aliyyeden ve Rum taifesinden Kuyumcı Y orgi ve
led-i Foti zirnıniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle mersu
mun zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 22 N sene 1266 [ 1  Ağustos 1 850] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan mersum Ku
yumcı Yorgi zimrni mutasarrıf aldığı ma-i leziz-i 
mezkurı mahalli35 kadiminden bi' l-ihrac yine Yeni
köy'de kain sahilhanesine cereyan itmek üzre re 'aya
yı Devlet-i aliyyeden ve Katalik taifesinden Kuyum
cı Tıngıroğlı Bedros veled-i Oseb zirnıniye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle mersumun zabt u tasarrufiyçün vi
rilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 27 Za sene [ 1 ]27 1 [ l l Ağustos 1 855] 

35 mahall-i 
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16/132a/2 Penbe Hanım 'ın tasarrufunda bulunan 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyu Yeniköy 'deki evine bağlanmak üzere Canik 'e 
ferağ ettiğine dair. 

Merhı1me ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün Bağçe karyesi nam mahallde Arabacı
ağlı mandırası deresi nam mahallde müceddeden ih
ya-gerdeleri olan bendi miyahından Galata ve Top
hane ve Beşiktaş canibierine icra kılınan ma-i leziz
den hamiş-i temessükde muharrer beher şehr on beş 
akçe icare-i müeccele ile hamiş-i temessükde muhar
rer nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan medine-i 
Tekfurdağı'nda Yenimahalle'de müsafereten müte
mekkine mersı1me Penbe bint-i Mardros nasraniyye 
tarafından ba hüccet-i şer'iyye vekili olan Antranik 
veled-i Karabet zimmi bi' l-vekale nısf masura ma-i 
mezkı1rı Devlet-i aliyye re 'ayasından Rum milletin
den Fener sakinlerinden Canik veled-i Kostanti zirn
ıniye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mez
kı1r mersı1mun Yeniköy'de Panaya mahallesinde kain 
hanesine cereyan itmek üzre mersı1mun zabt u tasar
rufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fi 1 9  Za sene 1 27 1  [3 Ağustos 1 855] 

161132a/3 Ahmed Beyefendi 'nin Yeniköy 'deki sa
hilhanesine bağlı Mihrişah VaZide Sultan vakfına 
ait bir masura suyun üç hissesinin vefatından son
ra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhı1me Mihrişah Vali de Sultan vakfından Yeni
köy'de Molla Çelebi mahallesinde Köybaşı cadde
sinde evkaf-ı saireden doksan beş numrolu sahilha
neye cari bir masura ma-i lezize dört hisse i ' tibariyle 
üç hissesi Necib Paşazade Ahmed Beğefendi'nün ve 
bir hissesi dahi halilesi iffetlü Fatıma Nazperver Ha
nımefendi'nün uhdelerinde iken müşarun ileyh Ah
med Beğ'ün irtihal-i dar-ı beka itmesiyle üç hissesi 
evlad-ı kibarı sa'adetlü İffet ve sa'adetlü Ali Haydar 
beğlere intikali lazım gelmiş ise de mı1ma ileyh İffet 
Beğ intikale rağbet itmediğinden hissesi bi' t-tevkif 
ancak Ali Haydar Beğ uhdesine beş bin altı yüz yi
ğirmi beş guruş kıymetle ba 'de'l-intikal mı1ma ileyh 
Ali Haydar Beğ dahi intikiilen mutasarrıf oldığı bir 
buçuk hissesini hissedarı ve validesi iffetlü Nazper-
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ver Hanımefendi ile halilesi Salike Saliha Hanıme
fendi ibnet-i Mustafa Naili Paşa'ya kıymet-i mezkı1r 
ile kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediği Su nazırı 
el-Hacc Ahmed Galib Ağa tarafından inha olınmış 
ve ma-i mezkı1run icare-i senevisi dahi otuz guruşa 
iblağ kılınmış olmağla bu takdirce bir masura ma-i 
lezizün dört hisse i 'tibariyle bir buçuk hissesi def
ter-i vakf-ı şerifde ınılma ileyha Nazperver Hanım 
ile Salike Saliha Hanım'un uhdelerine münasafeten 
kayd ile zabt u tasarruflarını havi virilen hamiş-i te
messük işbu [mahalle] kayd olındı. 
Fı 5 Rebi'u' l-evvel sene 1296 [26 Şubat 1 879] ve 

fi 14 Şubat sene 1294 [26 Şubat 1 879] 

Ma-i leziz-i mezkı1run sekiz hisse i 'tibariyle üç bu
çuk hissesine mutasarrıfe olan Fatıma Nazperver 
Hanım mutasarrıfe oldığı üç buçuk hissenün iki bu
çuk hissesini uhdesinde bi' l-ibka ma 'ada bir hissesi
ni Saliha Salike Hanım'a ferağ iderek hisse-i mezkı1r 
içün ayruca sened i 'ta kılınmış ve bak! yedi hissenün 
iki buçuk hissesi ınılma ileyha Nazperver Hanım'un 
ve üç hissesi ba 'dehı1 diğer eviadına intikal i tmek 
üzre müteveffa Ahmed Beğefendi'nün ve iki buçuk 
hissesi Saliha Salike Hanım'un uhdelerinde ibka kı
lındığı işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 6 Şubat sene [ 1 ]296 [ 1 8  Şubat 1 88 1 ]  

16/132a/4 Hüdaverdi Efendi ile eşi Drohi Hanım '
ın Yeniköy 'deki sahilhaneZerine bağlı Mihrişah Va
lide Sultan vakfına ait bir masuras suyun vefatları 
üzerine varisierine intikal ettiğine dair. 

Mu 'teberan-ı sarrafandan Hüdavirdi oğlı Abraham'
un Yeniköy'de kain sahilhanesine bir tarafdan su ce
re yan itmediği cihetle zarfiret çekmekde aldığından 
saye-i ihsan-vaye-i hazret-i şahanede işbu ıztırabdan 
vikayesi zırnnında vakı ' olan istid 'ası üzerine civa
rında bulınan ana tarikına ilhak ile sahilhane-i mez
kı1reye icra olmmak ve tariklarınun mesarifi tarafla
rından tesviye olmmak üzre emsal ve nizarnı vechile 
altı bin guruş mu 'accele ve senevi otuz guruş i care-i 
müeccele takdiriyle merhı1me ve mağfı1run leha 
Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
Büyükdere civarında Bağçe karyesi nezdinde kain 
Arabacıoğlı mandırası nam mahallde ihya-gerdeleri 
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olan bend-i kebirleri ma-i lezizi fazlasından bir ma
sura ma-i lezizün sarraf-ı merküm Abraham ile zev
cesi Drohi uhdelerine karı hususı ba takrir lede' l-is
tizan ol babda müte 'allık buyurılan iriide-i aliyye 
mucebince meblağ-ı mu 'accele-i mezkur vakf-ı mü
şarun ileyhaya 1rad kayd olmmak üzre fi 26 Kanun-ı 
sanı sene [ 1 ]274 tarihiyle Evkaf-ı hümayfin hazinesi
ne tesilm kılınmış olmasıyla bend-i müşarun ileyha 
fazlasından olarak bir masura ma-i lez1z-i mezkur 
ber veeh-i muharrer sahilhane-i mezkfireye cereyan 
i tmek üzre mezkfiru' l-mikdar mu 'accele ve senevi o
tuz guruş idre-i müeccele ile iştiraken sarraf-ı mer
küm ile zevcesi mersume Drohi uhdelerine 1car olı
nup anlar dahi ber minval-i muharrer ist1car ve kabUl 
itmeleriyle ol vechile defter-i vakfa bi' l-kayd zabt u 
tasarruflarını hav1 virilen ced1d temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı selh-i Ca sene 1 272 [7 Şubat 1 856] 

Yeniköy'de Köybaşı caddesinde on dört nurnrolu sil
hilhaneye cari bir masura ma-i lez1ze Abraham Efen
di ve zevcesi Drohi Hanım mutasarrıflar iken Abra
ham Efendi vefat idüp hissesi dokuz nefer evlildı ke
bir ve kebire Kirkor ve Ohannes ve Mıgırdiç ve A
gop ve Manok efendiler ile kerimeleri Maryarn ve 
Serpohi ve Aros ve Sofi hanımıara intikali lazım gel
miş ise de şimdilik bir neferi Kirkor Efendi intikale 
rağbet itmediğinden hissesi tevkif kılınmış ve üç ne
feri Manok Efendi ile Serpohi ve Aros hanımlar bila 
veled müteveffiye olup hisseleri canib-i mahlfile aid 
bulınrnış ve muahharan Drohi Kadın dahi vefat ide
rek hissesi beş nefer kebir ve keb1re eviadları muma 
ileyhim Ohannes ve Mıgırdiç ve Agop efendiler ile 
Sofi ve Maryarn hanımiara peder ve validelerinden 
müntakıl hisseleri ba'de' l-intikal ınılma Heyhimden 
Mıgırdiç Efendi ile Sofi ve Maryarn hanımlar pe
derlerinden müntakıl nısf masuradan dokuz hisse i ' 
tibariyle birerden üç  ve  validelerinden müntakıl nısf 
masuradan beş hisse i ' tibariyle keza birerden üç his
selerini biriider ve hissedarları Divan-ı muhasebat 
a 'za-yı sabıkasından sa 'iidetlü Ohannes Efendi haz
retlerine kat'iyyen ferağ. 

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

16/132b/1 Banker Andon 'dan varisierine intikal 

1 37 



138  

161132bll 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

eden Yeniköy 'deki sahilhanesine bağlı Mihrişah 
VaZide Sultan vakfına ait bir buçuk masura suyun 
daha sonra diğer varisieri tarafından varisierden 
birine ferağ edildiğine dair. 

[Der kenar] Sekizinci daireye nakl ve kay d olmarak 
bu malıallden terkin kılındı. 

Sekizinci daire-i belediyye dahilinde Yeniköy sem
tinde Aya Yorgi mahallesinde Köybaşı caddesinde 
yüz yiğirmi beş numrolu sahilhane derunına cari 
Mihrişah vakfından bir buçuk masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Yunan devleti tebe 'asından Banker 
Andon veled-i Mihal Velasto fevt olup bir kıt 'a te
messük mucebince ma-i leziz-i mezkur dört nefer 
evlildları Aleksandra ve Despina ve Mariya ve Mi
hal'a yiğirmi iki bin beş yüz guruş kıymetle ba'de'l
intikal evlild-ı merkürnundan Aleksandra ve Despina 
ve Mariya intikalen mutasarrıf oldukları üç rub ' his
selerini rızalarıyla on altı bin sekiz yüz yetmiş beş 
guruşa kanunname-i hümayun alıkarnını kabı11 ve 
imza iden Yunan devleti tebe 'asından diğer rub ' his
sedarı ve karındaşları Mihal veled-i Andon uhdesine 
rub 'ı intikalen ve üç rub 'ı şiraen kayd olınmağla se
nevi kırk beş guruş icare-i müeccelesini sene be sene 
me' murına eda itmek üzre virilen vakf senedi kayd 
o lındı. 

Fı 5 Haziran sene 1296 [1 7 Haziran 1 880] 

16113311 Mösyö Kamanto 'nın eşi Klara Hanım 'ın 
Mihrişah VaZide Sultan vakfından kiralayıp Yeni
köy 'deki evine bağlattığı bir masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Mösyö Kamanto'nun zevcesi tebe 'a-i Devlet-i aliy
yeden Klara bint-i İlya'nun Yeniköy başında kain ha
nesine cari su olmadığından hane-i mezkura cereyan 
itmek üzre cennet-mekan firdevs-aşiyan Mihıişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün bendi fazla
sından olarak bir masura ma-i lezizün ba mu 'accele 
uhdesine icarı hususını ba arz-ı hal istid 'a itmiş ve 
bu misillü bend fazlasından su i ' tasına müsa 'ade-i 
seniyye-i cenab-ı mülukane erzan buyurıldığı halde 
tesviye olmacak tarikun mesarifi tarafından tesviye 
olmarak beher masurasına altı bin guruş mu'accele 
ahz ve senevi otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle 
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tesviyesi emsa.l ve nizarnı iktizasından bulınmış idü
ğine ve tarik mesarifi dahi kendü tarafından tesviye 
olınacağına binaen emsal vechile vakf-ı müşarun i
leyhanun bendi fazlasından bir masura ma-i leziz-i 
mezkfir içün altı bin guruş mu 'accele ve senevi otuz 
guruş icare-i müeccele tahsisiyle uhdesine icarı ba 
takrir lede' l-istizan ol babda irade-i seniyye-i cenab
ı padişahi müte 'allık ve şeref-sudur buyurılmış ve 
mu'accelesi olan altı bin guruş teslim-i hazine-i Ev
kaf-ı hümayun kılınmış aldığından ol vechile icab i
den temessükinün i 'tası zımnında Evkaf muhasebe
sinden fi 2 1  Ca sene [ 1 ]274 tarihiyle bir kıt 'a ilm ü 
haber vürud itmiş ve ber muceb-i ilm ü haber vakı
fe-i müşarun ileyhanun bendi fazlasından olarak bir 
masura ma-i leziz-i mezkur ol mikdar mu'accele ve 
icare-i müeccele ile uhdesine icar olınup ol dahi isti
car ve kabUl itmeğle ol vechile bir masura ma-i le
ziz-i mezkur mahall-i mezkurda kain hanesine cere
yan itmek üzre Evkaf-ı hümayun Senedat odasında 
mahffiz defter-i vakf-ı müşarun ileyhaya kayd olınup 
zabt u tasarruflariyçün virilen cedid temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 6 C sene 1 274 [22 Ocak 1 858] 

Mösyö Kamanto'nun emlak-i müşterasından olup ba 
irade-i seniyye uhdesine geçürilmiş olan malıaller
den ma'ada hasbe' l-usfil muvaza'aten başka ademie
rün uhdelerinde bulınan yiğirmi üç kalem mahalle
rün dahi sairine emsal olmamak üzre büyük hatidi 
Mösyö Abram uhdesine icra-yı ferağı ancak mahsus 
meşveret kararı mucebince bi' l-istizan makrün-ı 
müsa'ade-i seniyye-i hazret-i padişahi buyurılmış ve 
bunlarun müfredatını mübeyyin virilen defterün su
ret-i muhrecesi merbutan gönderilmiş olmağla icabı
nun icrasına dair beyaz üzerine sactır olan ferman-ı 
ali üzerine lazım gelen mu'amelesinün tesviyesiyle 
senedatınun Mösyö Abram uhdesine tahşiyesi zım
nında Evkaf muhasebesinden 9 Za sene [ 1 ]283 tari
hiyle balası defterlü Senedat odasına bir kıt 'a ilm ü 
haber vürud itmiş ve emlak-i mezkfireden Klara 
bint-i İlya mutasarrıfe oldığı ma-i mezkfirı milleti ta
rafından mevrud ilm ü haber mucebince tarafından 
A vram veled-i İsak ve Rafael ihbarlarıyla ferağa ve
kili Tüccar Kemal veled-i Hayim bi' l-vekale cari ol
dığı sahilhane ile beraber Mösyö Abram veled-i Sa
lamon'a kat ' iyyen ferağ itmeğle hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

1 39 
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Fi 27 Za sene [ 1 ]283 [3 Nisan 1 867] ve fi 22 
Mart sene minh [3 Nisan 1867] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Paris'de mu
kim Kont Avram de Kamanto veled-i Rafael Sala
mon'un vefatıyla terk eylediği iki nefer evladından 
bir neferi Paris'de mukTın İsak de Kamanto'ya ba '
de' l-intikal tarafından Mösyö Leon Piyerto bi' l-ve
kale diğer ma-i leziz hisseleri ınİyanında olarak kat
'iyyen Sadr-ı es bak devletlü übbehetlü Sa 'id Paşa 
hazretlerine ferağ. 

Fi 28 Eylül sene [ 1 ] 3 1 3  [ 1 0  Ekim 1 897] 

Diğer nısf hissesi dahi Paris'de muklm diğer eviadı 
Klaris'e ba'de' l-intikal vasisi tarafından musaddak 
vekaletname mikebince vekili Mösyö Leon Piyerto 
bi' l-vekale Sadr-ı esbak Sa'id Paşa hazretleri ibn-i 
Ali Namık Beğ'e ferağ. 

Fi 17 Teşrin-i s ani sene [ 1 ]  3 1 3  [29 Kasım 1 897] 

16113312 Tekohi Hanım 'ın muvazaa usulüyle tasar
rufunda bulunan Sultan 1. Mahmud Han vakfına 
ait yarım masura suyu asıl mutasarrıfı Mösyö Ka
manto 'ya ferağ ettiğine; söz konusu suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesinden mazbutan i
dare olman evkafdan hudavendigar-ı esbak cen
net-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud Han 
hazretlerinün istanbul'da Ayasafya-i kebir cami '-i 
şerifi cidarı ittisalinde vakı ' müceddeden bina ve ih
ya huyurdukları kütübhane-i vala ve imaret-i amire-i 
mu'alla ve hayrat-ı saire-i celileleri evkaf-ı şerifleri 
mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşarun ileyhün vali
de-i macideleri cennet-mekan merhume ve mağffirun 
leha Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün malıru
se-i Galata haricinde Beğoğlı nam mahallde hasbe
ten li' llahi te 'ala müceddeden bina ve ihya huyur
dukları maksemine cereyan iden ma-i lezizden Bağ
çe karyesinde ihyasına muvaffak oldukları bend-i 
kebirden hamiş-i temessükde muharrer ba 'zı zevat 
üzerlerinde mukayyed bulınan emlak ve akarlarınun 
kendü isimlerine tahvil ve tasrihine müsa'ade-i se
niyye-i hazret-i şehen-şahi şayan buyurılınası Mösyö 
İsperaki ve A[ri] stidi tarafından rikab-ı hümayiln-ı 
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şahaneye takdim olman arz-ı halde istirham kılınmış 
ve Mösyö Kamanto dahi bir kıt 'a müzekkire i 'tasıyla 
bu istid 'ada bulmını ş idüğine ve öteden berü bunlar 
hıdemat-ı Devlet-i aliyyede ibraz-ı sadakat eylemek
de bulınduklarına nazaran kendüleri kemaliyle ecne
biyyeden add olmamayacakları cihetle mu'amele-i 
istisnaiyyeye mazhariyyetleri şan-ı mekarim-nişan-ı 
aliye muvafık olacağına ve bunun haylice emsali bu
lındığına mebni is 'af-ı iltimasları hususına lede' listi
zan irade-i seniyye-i cenab-ı tac-dari müte'allık ve 
şeref-sudur buyurılmış ve muma ileyh Kamanto'nun 
intikalini istid'a eylediği emlakinün esamisini mü
beyyin olan pusula merbutan irsal kılınmış olmağla 
ber muceb-i irade-i seniyye icra-yı iktizasına himmet 
olmmak babında fi 27 Ra sene [ 1 ]272 tarihiyle be
yaz üzerine ferman-ı ali sactır olmış oldığından ol 
vechile pusula-i merbuta-i mezkurede muharrer em
lakdan Evkaf-ı hümayun senedat odasında çiharşen
bih günleri icrası mukarrer olan evkafdan derun-ı te
messükde muharrer beher şehr on beş akçe icare-i 
müeccelelü nısf masura ma-i leziz Tikohi ibnet-i 
Kabriyel tasarrufında ise de ma-i leziz-i mezkur mu
ma ileyh Mösyö Kamanto'nun oldığı halde mukad
dema muvaza'aten Tikohi üzerine geçürilmiş ve u
sfiline tevfikan mezbure Tikohi tarafından Sarim ve
led-i Hoca Maksud ve Mikail veled-i Arzuman ih
barlarıyla vekili ve zevci Hoca Maksud veled-i Sa
rim bi ' l-vekale muma ileyh Mösyö Kamanto'ya fe
rağ eylediğinün takriri dahi alınmış ve ferman-ı ali-i 
mezkur Evkiif muhasebesine kayd olmarak keyfiyyet 
ma 'lum olmak içün vürud idecek ilm ü haber der
dest bulınmış olmasıyla ber muceb-i irade-i seniyye 
ma-i mezkur mezbure Tekohi ferağından muma i
leyh Mösyö Kamanto veled-i Salamon uhdesine def
ter-i vakf-ı şerifde kayd olmarak Yeniköy'de kain sa
hilhanesine cereyan itmek üzre virilen temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fi 1 0  Receb sene 1 274 [25 Şubat 1 858] 

Mösyö Kamanto'nun uhdesinde bulınan emlakün ba
ladaki derkenar ve kayd mucebince ber muceb-i ira
de-i seniyye büyük hafidi Mösyö Abram uhdesine 
mezkur nısf masura kayd olmarak virilen hamiş-i te
messük kayd olındı . 

Fi 27 Za sene [ 1 ]283 [3 Nisan 1 867] ve fi 22 
Mart sene [ 1 2]83 [3 Nisan 1 867] 
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Yeniköy'de Panaya mahallesinde altı numrolu sahil
haneye cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Paris'de mukim Kont A vram Kaman to veled-i Rafa
el Salamon'un vefatıyla terk eylediği iki nefer evla
dından bir neferi Paris'de mukim İsak de Kamanto'
ya ba 'de' l-intikal tarafından ferağa vekili Mösyö Le
on Piyerto bi' l-vekale diğer ma-i leziz hisseleri mi
yanında kat 'iyyen Sadr-ı esbak devletlü übbehetlü 
Sa 'id Paşa hazretleri ne ferağ. 

Fı 28 Eylül sene [ 1 ] 3 1 3  [ 1 0  Ekim 1 897] 

Diğer nısf hissesi dahi Paris'de mukim diğer eviadı 
Klaris'e ba'de' l-intikal vasisi tarafından musaddak 
vekaletname mucebince vekili Mösyön1• Leon Piyer
to bi' l-vekale Sadr-ı esbak Sa'id Paşa hazretlerine 
ferağ. 

Fı 17  Teşrin-i san! sene [ 1 ]3 1 3  [29 Kasım 1 897] 

16/133/3 Tıngıroğlu Pozik 'in Sultan Il. Mahmud 
Han vakfından kiralayıp Yeniköy 'deki sahilhanesi
ne bağlattığı bir masura suyun yarısım daha sonra 
başkasına ferağ ettiğine dair. 

Tıngıroğlı Pozik'ün Köybaşı'nda kain mutasarrıf ol
dığı sahilhanesine cari su olmadığından sahilhane-i 
mezkura cereyan itmek üzre cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı San! hazretleri veyahud Mihrişah 
Valide Sultan tabet seraha hazretleri bendieri fazla
sından olarak bir masura ma-i lezizün ba mu'accele 
uhdesine karı hususı tarafından istid'a olınmış ve bu 
rnisillü bendler fazlasından su i 'tasına mü sa 'ade-i 
seniyye erzan buyurıldığı halde tesviye olmacak tari
kun mesarifi taraflarından tesviye olmarak bir masu
rasına altı bin guruş mu ' accele ve senevi otuz guruş 
i care-i müeccele takdiriyle i 'tası emsal ve nizarnı ik
tizasından bulınmağla ber minval-i muharrer tarik 
mesarifi tarafından tesviye olmmak üzre emsali vec
hile cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı San! tabe 
serahu hazretleri Bend-i cedid'i fazlasından bir ma
sura ma-i leziz-i mezkur içün altı bin guruş mu 'acce
le ve senevi otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle 
uhdesine karı hususı ba tezkire Iede' l-istizan ol bab
da irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi müte 'allık ve 

36 Mösyö 
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şeref-sudur buyurılmış ve mu 'accelesi olan altı bin 
guruş teslim-i hazine kılınmış aldığından ol vechile 
icab iden temessükinün tahriri zırnnında Evkaf mu
hasebesinden fi 9 S sene [ 1 2]74 tarihiyle bir kıt'a  
ilm ü haberi vürud itmiş ve ber muceb-i ilm ü haber 
vakf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i cedid'i 
fazlasından olarak bir masura ma-i leziz-i mezkur ol 
mikdar mu 'accele ve icare-i müeccele ile muma i
leyh Pozik'ün uhdesine icar olınup ol dahi kabUl it
meğle bir masura ma-i leziz-i mezkur mahall-i mez
burda kain sahilhanesine cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı müşarun ileyhde uhdesine kayd olınup zabt u 
tasarrufiyçün virilen cedid temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fı l l  S sene [ 1 ]274 [30 Eylül 1 857] 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Pozik ma-i 
mezkurı nısf masurasını senevi on beş guruş icare
siyle hanesine cereyan itmek üzre ahara ferağ iderek 
ifrazı ha vi müceddeden bir kıt 'a  temessük i 'ta olınup 
nısf masura ma-i mezkur muma ileyh Pozik uhdesin
de ibka olmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 8 R sene [ 1 ]274 [26 Kasım 1 857] 

16113314 Anesti 'den varisierine intikal eden Sultan 
I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura suyun 
daha sonra varisieri tarafından Yeniköy 'deki evine 
bağlanmak üzere Hacı Esteryo 'ya ferağ e dildiğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Gazi hazretle
rinün Ayasofya-i kebir cami '-i şerifi civarında mü
ceddeden bina ve ihya huyurdukları kütübhane-i ke
bir ve imaret-i amireleri evkaf-ı şerifeleri mülhaka
tından vakıf-ı müşarun ileyhün valideleri Saliha Va
lide Sultan tabet seraha hazretlerinün Beğoğlı'nda in
şa huyurdukları ma-i lezizden nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Anesti veled-i Praşkova Mlik o
lup ma-i leziz-i mezkur sulb[i] kebir kızları 
Antiçe(?) ve Frosti(?)'ye ba'de' l-intikal mersuma
nan3' intikalen mutasarrıfan oldukları ma-i mezkurı 
rıza ve rağbetleriyle tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden ve 
Eflak re'ayasından Hacı Esteryo veled-i Kızomi 

37 mersı1man 

143 



144 BOÖAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

zimm!ye kat 'iyyen ferağ itmeğle ma-i lez!z-i mezkGr 
Yeniköy'de kain menzile cereyan itmek üzre mersG
mun zabt u tasarrufiyçün virilen temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 1 5  Za sene [ 1 ]27 1 [30 Temmuz 1855] 

16/13411 Kürkçü Sinan 'ın Nazlı Hanım 'a ferağ et
tiği Yeniköy 'deki evine bağlı Mihrişah VaZide Sul
tan vakfına ait yarım masura suyun daha sonra 
Saatçi Artin 'in tasarrufuna geçtiğine dair. 

MerhGme Mihrişah Valide Sultan vakfından şehri o
tuz akçe icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lez!z 
Yeniköy'de Köybaşı caddesinde haneye cereyan it
rnek üzre mutasarrıf olan Kürkci Sinan veled-i Zafiri 
ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı ma-i lez!z-i 
mezkGrı rızasıyla Nazeni38 nasraniyye bint-i Misak 
zimm!ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 6 R sene [ 1 ]254 [29 Haziran 1838] 

Yeniköy'de Köybaşı caddesinde 1 3  numrolu sahilha
neye cari nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıfe olan 
Sarraf Misak kerimesi Nazlı mutasarrıfe oldığı ma-i 
leziz-i mezkGrı cari oldığı sahilhane ile beraber rıza
sıyla tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Ermeni milletinden 
Sa'atci Artin veled-i Avanis'e fi 22 Ağustos sene 
[ 1 2]99 [3 Eylül 1 883] tarihiyle ferağ itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

16/134/2 Sarraf Misak'ın Mihrişah VaZide Sultan 
vakfından kiraladığı yarısı Yeniköy 'deki yalısına, 
diğer yarısı Boyacıköy 'deki evine bağlı bir masura 
suyun yarım masurasının vefatından sonra muhte
lif kişilerin eline geçtiğine dair. 

MerhGme ve mağfGrun leha Mihrişah Valide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün ma-i lezizinden Yeniköy'
de vakı ' meslekden ahz ve mücceddeden kanavat 
ferşiyle yalısına icra itmek üzre ba irade-i seniyye 
bir masura ma-i lez!z Sarraf Misak veled-i Bedros 
zimm!ye ihsan-ı hümayGn buyurılrnış (kesik) şehriy-

38 Nazlı 
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ye altmış akçe i care-i müeccele ta 'yiniyle virilen te
messük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 1 2  S sene 1252 [29 Mayıs 1 836] 

Bir masura ma-i lezizün nısf masurasını mahall-i ka
diminde ibka ve diğer nısf masurasını dahi Boyacı 
karyesinde diğer hanesine cereyan başkaca temessük 
i ' ta olınmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fi l l  Ca sene 1 27 1  [30 Ocak 1 855] 

Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Sarraf Misak fevt olup ma-i mez
kı1r kebir oğulları V artani s ve Bedros ve k e bire kız
ları Anber ve Tekahi ve Nazlı ve Folik ile sağır o
ğulları Karabet ve Nişan'a ba 'de ' l-intikal mezbı1rı1n
dan Folik dahi müteveffiye olup hissesi sağır oğlı di
ğer Nişan ve sağıre kızı Pırlanta'ya ba'de' l-intikal 
sağıran-ı mezbı1ranun anaları ve ba hüccet-i şer'iyye 
vasileri Akabi bint-i Karabet ve diğer Nişan ve Pır
lanta'nun dahi cedleri ve velileri Markar veled-i Bo
gos taraflarından hisse-i müntakılelerini ferağa ve
killeri Yazıcı Kabriyel bi' l-vekale ve merküm Bed
ros dahi hissesini bi' l-asale rızalarıyla mahall-i kadi
mine kema kan cereyan itmek üzre karındaşları ve 
hissedarları merküm Vartanis'e ferağ u kasr-ı yed it
meleriyle nısf masura ma-i mezkı1r sekiz hisse i ' tiba
riyle beş hissesi merküm Vartanis'ün ve birer hissesi 
dahi mezbı1re Anber ve Tekahi ve Nazlı'nun uhdele
rine kayd ile virilen hamiş-i temessük kayd alındı. 

Fi 1 9  S sene [ 1 ]278 [26 Ağustos 1861 ]  

Sekiz hisse i 'tibariyle birerden üç  hisseye mutasarrı
fan olan mezbı1rı1n Anber ve Tekahi ve Nazlı hisse
lerini rızalarıyla hissedarları Vartanis veled-i Mi
sak'a ferağ itmeleriyle nısf masura ma-i leziz Varta
nis uhdesine kayd olmarak virilen hamiş-i temessük 
kayd alındı. 

E Cemaziye' l-evvel sene [ 1 2]78 [5 Kasım-3 A
ralık 1 86 1 ]  

Nısf masura ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan Vartanis 
ma-i mezkı1rı rızasıyla Yeniköy'de Aya Nikola ma
hallesinde on üç numrolu menzile cereyan itmek 
[üzre] tebe'a-i Devlet-i aliyyeden ve tüccardan Az
navur oğlı Artin Ağa veled-i Avanis'e ferağ itmeğle 
virilen hamiş-i temessük kayd alındı. 
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Fı l l  Muharrem sene [ 1 2]90 [ 1 0  Mart 1 873] ve fi 
26 Şubat sene [ 12]88 [ 1 0  Mart 1 873] 

Mfima ileyh Sa'atci Artin veled-i Ohannes rızasıyla 
Rusya devleti tebe 'asından Madam Elizabet Atanof 
bint-i Luka'ya ferağ. 

Fı 25 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 305 [6 Kasım 1889] 

16113413 Banker Andon Velasto 'nun eşi Penbe Lu
yi Hanım 'a ferağ ettiği Yeniköy 'deki sahilhanesine 
bağlı Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir buçuk 
masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Yeniköy'de Aya Yorgi mahallesinde ve caddesinde 
yüz yiğirrni beş numrolu bir bab sahilhane[ye] cari 
senevi kırk beş guruş icare-i müeccelelü merhfime 
Mihrişah Valide Sultan vakfından bir buçuk masura 
ma-i leziz mutasarrıfı Yunan devleti tebe 'asından 
Mihal veled-i Banker Andon Velasto mezkfir ma-i 
lezizi cari o ldığı konak ile beraber tevsi' -i intikalleri 
icra olmarak ol vechile tebdilen virilen sened-i haka
ni işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 7 Ağustos sene [ 1 2]96 [ 1 9  Ağustos 1 880] 

Tevsi'-i intikallü olarak bir buçuk masura ma-i lezi
ze mutasarrıfe olan Yunan devleti tebe'asından Mi
hal veled-i Banker Andon Velasto el-yevm Paris'de 
mukim bulındığından mutasarrıf oldığı ma 'a müşte
rnilat mezkfir sahilhaneyi ve ma-i lezizi alıara ferağa 
tarafından bir kıt 'a musaddak vekaletname mficebin
ce vekili devlet-i müşarun ileyha tebe 'asından Todo
ri Apostolidi bi' l-vekale ber mficeb-i ilm ü haber 
devlet-i müşarun ileyha tebe 'asından müteveffa An
don Velasto zevcesi Pe n be Lu yi b int-i Y orgi 'ye kat
' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i ha
kani işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 6 Ağustos sene [ 1 ]300 [ 1 8  Ağustos 1 884] 

Mezbfire mutasarrıfe oldığı bir buçuk masura ma-i 
lezizi rızasıyla merhum Mehmed Ali Paşazade Prens 
devletlü Halim Paşa hazretlerine ferağ. 

Fı 20 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 305 [2 Aralık 1889] 

Bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan Halim 
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Paşa'nun vefatıyla dokuz nefer evladından üç neferi
ne aid hisse bi' t-tevkif kusun Şura-yı devlet a'za-yı 
kiramından sa'adetlü Sa'id ve Abbas ve Mehmed A
li ve İbrahim paşalar ile Zelıra ve Kerime hanıme
fendilere altı tüs ' hisse ba 'de' 1-intikal Abbas ve 
Mehmed Ali ve İbrahim paşalar ile Zelıra ve Kerime 
hanımefendiler hisselerini biraderleri müşarun ileyh 
Sa'id Paşa'ya kat'iyyen ferağ. 

Fi 1 Teşrin-i sani sene [ 1 ]3 1 0  [ 1 3  Kasım 1 894] 

16/13414 Frankoli varis/erininin tasarruflannda 
bulunan Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait bir ma
sura suyu Arikıli Hanım 'aferağ ettiklerine dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid Han hazretleri vakfın
dan Boğaziçi'nde Yeniköy'de Köybaşı caddesinde on 
numrolu arsa derunına cari yirli ma-i lezizinden bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan tebe'a-i Devlet-i 
aliyyenün Latin milletinden Tüccar Yani ve Dimitri 
ve hemşireleri Despino evlad-ı Frankoli cari oldığı 
malıall ile rızalarıyla kat ' iyyen Yunan devleti tebe 'a
sından Vemoraki zevcesi Arikıli bint-i Dimitri'ye fe
rağ u kasr-ı yed itmeleriyle virilen sened-i hakani iş
bu mahalle kayd olındı. 

Fi 25 Zi' l-ka'de sene [ 1 ]30 1 [ 1 5  Eylül 1884]/3 
Eylül sene [ 1 ] 300 [ 1 5  Eylül 1884] 

16113511 Emine Hanım 'ın annesi Fatma Hanım '
dan kendisine intikal eden Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait suyu Yeniköy 'deki sahilhanesine bağ
lattığına dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan vakfından ha
miş-i temessükde muharrer Amedi-i Divan-ı hüma
yun sa'adetlü Mahmud Nedim Beğefendi hazretleri
nün teyzesi Fatıma Hanım bint-i Emin vefatma meb
ni kerimesi ve Şehremaneti meclis idaresi reisi atfi
fetlü Faik Beğefendi hazretlerinün halileleri Emine 
Hanım uhdesine intikali lede' l-icra mecra-yı kadimi 
olan Boğaziçi'nde Yeniköy'de Osman Reis mahalle
sinde Köybaşı caddesinde üç yüz beş numro ma 'a 
müştemilat sahilhanesine cereyan itmek [üzre] zabt 
u tasarruflarını havi virilen sened-i hakani kayd olm
dı. 
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Fı 2 Mart sene [ 1 ]301  [ 14  Mart 1 885] 

16/13512 Gelenbevizade Aziz Mahmud Efendi 'den 
varisierine intikal eden Yeniköy 'deki sahilhanesine 
bağlı Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait bir masu
ra suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçti
ğine dair. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan hazretleri 
vakfından Yeniköy'de Osman Re! s mahallesinde 
Köybaşı caddesinde üç yüz üç numrolu bir bab sa
hilhane derunına cad bir masura ma-i lez!zün zabt u 
tasarrufını hav1 Gelenbev!zade fazlledü Az!z Mah
mud Efendi ibn-i Mehmed Sa '!d' e(?) virilen sened-i 
hakan! işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 21 R sene [ 12]9 1  [6 Haziran 1 874] 

Bir masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan el-Hacc Az!z 
Mahmud Efendi ibn-i Mehmed Sa '!d vefat idüp terk 
eylediği dört nefer evladından bir nefer keb!re ker1-
mesi Leb!be Hanım'a aid olan rub ' hisse ba'de' l-inti
kal muma ileyha dahi rızasıyla hisse-i mezkurı su
dur-ı izamdan semahadü Mehmed Tevfik Efendi 
hazrederine ferağ itmeğle virilen sened-i hakan! işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 27 Eylül sene [ 1 ] 302 [9 Ekim 1 886] 

Dört hisseden bir hisseye mutasarrıfe olan Na ' [l]me 
Hanım hissesini rızasıyla semahatlü Mehmed Tevfik 
Efendi hazrederine ferağ. 

Fı (boş) 

Dört hisseden bir hissesi sağlre Nazlı Hanım'a ba '
de' l-intikal vasiyy-i mansfibı Emsal Hanım rızasıyla 
bi ' l-vesaye müşarun ileyh semahatlü Mehmed Tev
fik Efendi hazretlerine ferağ. 

Fı 25 Kanun-ı sanı sene [ 1 ]304 [6 Şubat 1 889] 

Dört hisseden bir hissesi Hudavendigar vilayeti ma
' arif müd!ri Mehmed Sa'!d Beğ'e ba'de' l-intikal rı
zasıyla sudur-ı izamdan Tevfik Beğefendi halilesi 
İkbal Hanımefendi ibnet-i Ahmed'e ferağ. 

Fı 29 Ağustos sene [ 1 ]306 [ lO Eylül 1 890] 

Bir masura ma-i lezizin üç rub ' hissesi tevsi '-i inti-
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kallü olarak Serküttabi-i hazret-i şehriyari Ahmed 
Tevfik ve bila tevsi' rub ' hissesi halilesi İkbal Ha
nım uhdelerinde iken müşarun ileyh Tevfik Beğ'ün 
evlad ve ahiadı olmaksızın vefatıyla hissesi dört 
selım tertibinden üç sehmi li ebeveyn hemşireleri 
Hürmüz ve Gonca hanımıara ve bir sehmi müma i
leyha İkbal Hanım'a ba'de' l-intikal müma ileyhim 
kadimen ve intikiilen mutasarrıf oldukları bir masura 
ma-i lezizi mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre 
Levazımat reis-i sanisi ferikan-ı kirarndan sa'adetlü 
Ahmed Afif Paşa hazretleriyle zevcesi Kerime Hanı
mefendi'ye ferağ. 

Fı 17 Ağustos sene [ 1 ] 3 1 4  [29 Ağustos 1 898] 

16/13513 Sarraf Misak'ın Mihrişah VaZide Sultan 
vakfından kiraladığı yarısı Yeniköy 'deki yalısına, 
diğer yarısı Boyacıköy 'deki evine bağlı bir masura 
suyun yarım masurasının vefatından sonra muhte
lif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] işbu suyun atik perişan defterde kaydına 
i 'tibar alınmayacakdur ve vukü 'atı Çırağan hıdmeti
ne nakl olınmışdur. 

Fı 8 Ağustos sene [ 1 ]306 [20 Ağustos 1 890] 

Merhı1me Mihrişah Valide Sultan vakfından bir ma
sura ma-i lezize mutasarrıf olan Sarraf Misak ma-i 
mezbürun nısf masurasını mecra-yı kadimi olan Ye
niköy'de kain yalısına kema kan cereyan itmek üzre 
bi' l-ibka nısf-ı diğerini Boyacı karyesinde kain diğer 
hanesine cereyan itmek üzre başkaca temessük viril
meğle işbu mahalle kayd olındı. 

Fı l l  Ca sene 1 27 1  [30 Ocak 1 855] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sarraf Mi
sak fevt olup ma-i mezkür kebir oğulları Vartanis ve 
Bedros ve kebire kızları Anber ve Tekohi ve Nazlı 
ve Folik ile sağır oğulları Karabet ve Nişan'a ba'
de' l-intikal mezbüründan Folik dahi müteveffiye o
lup hisse-i müntakılesi sağır oğlı diğer Nişan ve sa
ğire kızı Pırlanta'ya ba'de'l-intikal sağTran-ı mezbı1-
ran Karabet ve diğer Nişan ve Pırlanta'nun dahi eecl
leri ve velileri Markar veled-i Bogos taraflarından 
hisse-i müntakılelerini ferağa vekil-i müseccelleri 
Yazıcı Kabriyel veled-i Haçador bi'l-vekale ve 
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kebir-i merktim Bedros Efendi hissesini bi' l-asale rı
zalarıyla mahall-i kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre karındaşları ve hissedarları merktim Vartanis'e 
ferağ ferağ39 iderek nısf masura ma-i mezbı1r sekiz 
hisse i 'tibariyle beş hissesi merktim Vartanis'ün ve 
birerden üç hissesi dahi Anber ve Tekahi ve Nazlı'
nun uhdelerine kayd olmarak virilen hamiş-i temes
sük kayd alındı. 

Fı 1 9  Safer sene [ 1 ]278 [26 Ağustos 1 86 1 ]  

Nısf masura ma-i lezize sekiz hisse i ' tibariyle birer
den üç hissesine mutasarrıfan olan Anber ve Tekahi 
ve Nazlı ma-i mezbı1rı diğer beş hisse mutasarrıfı 
hissedarları V artanis'e ferağ. 

Fı 1 5  Cemaziye' l-evvel sene [ 1 ]279 [7 Kasım 
1 862] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Vartanis 
ma-i mezbı1rı tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Aznavur 
oğlı Tüccar Artin Ağa ibn-i Avanis'e ferağ itmeğle 
işbu mahalle kayd alındı. 
Fı l l  Muharrem sene [ 1 ]290 [ 10  Mart 1 873] ve fi 

26 Şubat sene [ 1 ]288 [ 10  Mart 1 873] 

16113514 İbrahim Beyefendi 'nin Fatma Hanım 'a 
ferağ ettiği Yeniköy 'deki sahilhanesine bağlı Sul
tan I. Mahmud Han vakfına ait yarım masura su
yun daha sonra Salih Faik Beyefendi 'nin tasarru
funa geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel hazret
leri vakfından Yeniköy'de Hacı Osman Reis mahal
lesinde Köybaşı caddesinde üç yüz yedi ve üç yüz 
yetmiş sekiz numrolar ile murakkam ma 'a bağçe sa
hilhane derı1nına cari nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan İbrahim Beğefendi ibn-i Sadık Paşa rıza
sıyla Mektı1bi-i hazret-i fetva-penahi Cemal Beğe
fendi zevcesi Fatıma Hanım ibnet-i Ahmed Beğ'[e] 
ferağ eylediğİnden zabt u tasarrufını havi virilen se
ned-i hakani kayd alındı. 

Fı 1 7  Teşrin-i sani sene [ 1 ]296 [29 Kasım 1 880] 

Ma-i mezkı1ra mutasarrıfe olan Fatıma Hanımefendi 

39" ferağ" mükerrerdir. 
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rızasıyla Manastır hanedamndan Hacı Ahmed Beğ
zacte atufetlü Salih Faik Beğefendi hazrederine fe
rağ. 

Fi 24 Mart sene [ 1 ]307 [5 Nisan 1891 ]  

16/136/1 Loksandra Hanım 'ın Yeniköy 'de yaptır
makla olduğu sahilhanesine Sultan II. Mahmud 
Han vakfından kiraladığı yanm masura suyu bağ
latmasına dair. 

Loksandra bint-i Todori'nün Yeniköy'de der-dest in
şa olınmakda olan sahilhfmesine cari su olmadığın
dan sahilhane-i mezkura cereyan itmek üzre cen
net-mekan Sultan Mahmud-ı Sanı tabe serahu haz
retlerinün Bend-i cedid'i fazlasından olarak yarım 
masura ma-i lezizün ba mu 'accele uhdesine icarı hu
susı mezbure tarafından istid' a olmını ş ve bu misillü 
ben d fazlasından su i '  ta sına mü sa' ade-i seni yy e-i ce
na b-ı mülukane erzan buyurıldığı halde tesviye olı
nacak tarikun mesarifi tarafından tesviye olmarak 
beher masurasına altı bin guruş mu 'accele ahz ve se
nevi otuz guruş icare-i müeccele tahsisiyle tesviyesi 
emsal ve nizarnı iktizasından bulınmış idüğine ve ta
nk mesarifi kendü tarafından tesviye olınacağına bi
naen emsali vechile vakıf-ı müşarun ileyh hazretleri
nün Bend-i cedid'i fazlasından yarım masura ma-i le
ziz-i mezkur içün üç bin guruş mu'accele ve senevi 
on beş guruş icare-i müeccele tahsisiyle uhdesine i
can hususı ba takrir lede' l-istizan ol babda irade-i 
seniyye-i cenab-ı pactişahi müte 'allık ve şeref-sudur 
buyurılmış ve mu 'accelesi olan üç bin guruş teslim-i 
hazine-i Evkaf-ı hümayun kılınmış oldığından ol 
vechile icab iden temessükinün tahriri zımnında Ev
kat muhasebesinden fi 5 S sene [ 1 ]276 tarihiyle bir 
kıt'a ilm ü haberi vürud itmiş ve ber muceb-i ilm ü 
haber vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinün Bend-i ce
did'i fazlasından olarak yarım masura ma-i leziz-i 
mezkur ol mikdar mu 'accele ve icare-i müeccele ile 
mezbure Loksandra uhdesine icar olınup ol dahi isti
car ve kabı11 itmeğle ol vechile yarım masura ma-i 
leziz-i mezkur mahall-i mezkurda der-dest inşa olan 
sahilhanesine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı mü
şarun ileyhde mezbure Loksandra uhdesine kayd olı
nup zabt u tasarrufiyçün virilen cedid temessük kayd 
o lındı. 

1 5 1  
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Fi l l  S sene [ 1 ]276 [9 Eylül 1 859] 

161136/2 Sofya Hanım 'ın Beşiktaş 'daki evine bağlı 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
bir çuvaldız suyu Yeniköy 'deki köşküne bağlanmak 
üzere Servet Hanım 'a ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Esas kaydı 32'nci varakda mukayyed
dür. 

Merhı1me ve mağfı1run leha Mihrişah Valide Sultan 
vakfından olup Beşiktaş'da Yenimahalle'de Furun 
sokağında yiğirmi iki numrolu menzile cari nısf ma
sura bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıfe olan Sarraf 
Eğinli Dimitri zevcesi Sofya bint-i Yorgi ma-i mez
kGrı mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrik Yeniköy'de 
Rum mezarlığı sokağında altmış dört numrolu köşke 
cereyan i tmek üzre Rüsı1mat emini Raif Paşa hazret
lerinün hallleleri Servet Hanımefendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle zabt u tasarrufını havi virilen se
ned-i hakani kayd olındı. 

Fı 26 Temmuz sene [ 1 ]309 [7 Ağustos 1 893] 

16/136/3 Katerina Hanım 'ın Yeniköy 'deki sahilha
nesine bağlı Sultan II. Mahmud Han vakfına ait 
yarım masura suyu Madam Eliza Atanof'a ferağ 
ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfın
dan olup Yeniköy'de Aya Yorgi mahallesinde Köy
başı caddesinde yüz on yedi numro ile murakkam bir 
bab sahilhane derı1nına cari nısf masura ma-i leziz 
Yunan devleti tebe'asından müteveffa Yani Makri 
zevcesi Katerina bint-i Sotri uhdesinde iken rızasıyla 
Rusya devleti tebe'asından Madam Eliza Atanof 
bint-i Lukas'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed olınmış 
oldığından ınılma ileyhanun zabt u tasarrufını havi 
müceddeden virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı Şubat sene[l ]309 [ 1 3  Şubat- 1 2  Mart 1 894] 

16113614 Yeniköy 'deki mülk arsasından bir masura 
su çıkan şahsın, söz konusu suyun bir çuvaldızını, 
geliri mevZid-i nebevi okunmaya vakfedilmek üzere, 
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Seyyid Mehmed Efendi'ye kiraladığına dair. 

Yeniköy bağları arasında Karaağaç nam malıallden 
nübu ' ve kanavatma tebe'iyyetle ba h üceet-i şer' iyye 
mülküm olan bir masura ma-i leziz umdetü' l-mu
hadderat sahibetü' l-hayrat ismetlü Valide Sultan 
hazretlerinün karye-i mezbGreye cari suyolına katı
lup ol vechile yeniköy'de vakı ' sahilhanerne cari 0-
lagelüp bin iki yüz yiğirmi dokuz senesi Zi ' l-ka 'de
'sinde hasbeten li' llahi ' l-ehad ve taleben li merzatihi 
rabbihi' s-samed resGl-i ekrem salla' llahu aleyhi ve 
sellem efendimüz hazretlerinün kıraet-i menkabetna
me-i veladetleri içün vakf ve tescil eylediğüm nüküd 
ve musakkafata işbu bir masura ma-i leziz-i mezbG
run bir çuvaldızı ifraz ve karye-i mezbGrede vakı ' 
Güzelce All Paşa cami ' -i şerifi ittisalinde olan tera
zfidan alup menziline icra itmek üzre beher şehr on 
akçe icare-i müeccele ile işbu ba'isü ' t-temessük eş
raf-ı kuzatdan es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i es
Seyyid Süleyman'a feragat itmernle tasarrufına bi ' t
tevliye izn ve işbu temessük virilmişdür. 
Mütevelll-i vakf 
Mehmed Es 'ad 

F1 gurre-i Receb sene 1233 [7 Mayıs 1 8 1 8] 

161137/1 Dimitraki Pasyali 'nin Ahmed Sabit Efen
di 'den alıp Yeniköy 'deki evine bağlattığı Mihrişah 
VaZide Sultan vakfına ait yarım masura suyu Yeni
köy 'deki bağiarına bağlanmak üzere Yazıcı Kostan
ti ve Anastaş kardeşlere ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkurun esas kaydı Arnabudköyi 
hıdroetinde mukayyeddür. 

Merhume ve mağfGrun leha Mihrişah Valide Sultan 
vakfından hamiş-i temessükde muharrer senevi on 
beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Ahmed Sabit Efendi ibn-i Mehmed 
Tahir ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı ma-i 
mezkurı Yeniköy caddesinde yetmiş yedi numrolu 
menzile cereyan itmek üzre tebe'a-i Devlet-i aliyye
den ve Rum milletinden Pasyali Dimitraki veled-i 
Yani'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek nısf ma
sura ma-i mezkur defter-i vakfda merktim Pasyali 
Dimitraki uhdesine kayd ile zabt u tasarrufını havi 
virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

153 

16/137/1 



154 

16/137/2 

BOÖAZİÇİ VE TAKSİM SULARI . 

Fı 8 Receb sene [ 12]88 [22 Eylül ı 87 ı ]  ve fi ı ı 
. Eylül sene [ ı 2]87 [22 Eylül ı 87 ı ]  

Nısf masura ma-i lez!ze mutasarrıf olan sa 'adetlü 
Dimitraki Pasyali Efendi ma-i mezkfirı mecra-yı ka
d!minden bi ' l-ihrac Yeniköy'de Güzelce All Paşa 
mahallesinde Ermeni bostanı mevkı 'ında kırk bir 
numrolu bağa cereyan itmek üzre mutasarrıfları Ya
zıcı Kastanti ve Anastaş veledan-ı Şişmanoğlı Yu
van'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledükden mfima 
ileyhimanun taleb ve istid'aları üzre ma-i mezkfirun 
tevs1' -i hadd-i intikal mu 'amelesinün icrasıyla se
ned-i hakanisi i ' ta kılındı. 
Fı 29 Mart sene [ ı ] 3 ı  ı [ 10  Nisan ı 895] fi 1 3  Ni

san sene [ 1 ]3 1 1  [25 Nisan ı 895] 

161137/2 Muğlalı Ali Rıza Efendi'nin Nefise Saniye 
Hanım 'a ferağ ettiği Yeniköy 'deki sahilhanesine 
bağlı Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geç
tiğine dair. 

Yeniköy'de Osman Re!s mahallesinde Köybaşı cad
desinde üç yüz on üç numrolu bir bab sahilhane de
rfinına can Mihrişah Valide Sultan vakfından nısf 
masura ma-i lez!ze Muğlalı All Rıza Efendi mutasar
rıf iken 29 L sene [ 12]99 tarihiyle Rumili sadaret-i 
aliyyesinden virilen bir kıt 'a ilm ü haber mantukınca 
kırk aded yüzlük altun mukabelesinde gayr-i reş!d 
Nefise Saniye Hanım içün vasiyy-i mansubesi Nefi
se Yıldız Hanım'a ve vasiyy-i muma ileyhanun veki
li Mehmed Beğ dahi gayr-i reş!d-i muma ileyhanun 
tefevvüzen mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i lez!z-i 
mezkurı bedel-i mezkur mukabilinde bi'l-vekale a
hara ferağ ve tefv!z itmeleriyle bedeli olup mefrfiğun 
lehden teberru 'an kabz ve ibra-i zimmet olınan meb
lağ-ı merküm gayr-i reş!de-i muma ileyhanun def
ter-i kassarnma idhal alındığı kassam-ı askeri cani
binden 4 Zi' l-ka'de sene [ ı 2]99 tarihiyle varid olan 
bir kıt 'a ilm ü haber mucebince vekll-i mfima ileyh 
kezalik bi ' l-vekale mecra-yı kad!mi olan mezkur sa
hilhaneye kema kan cereyan itmek üzre Şura-yı dev
let a'za-yı kiramından Ekrem Beğefendi hazretleri 
ibn-i Recai Efendi'ye ferağ alınarak zabt u tasarruf
larını havı virilen sened-i hakanı kaydı olındı. 
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Fı 5 Eylül sene [ 1 2]98 [ 1 7  Eylül 1 882] inha tarihi 

9 Eylül sene [ 12]98 [21 Eylül 1 882] sened-i 
hakanı tarihi 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Şura-yı dev
let a'za-yı kiramından atfifetlü Mahmud Ekrem Be
ğefendi hazretleri ma-i mezkfirı cari aldığı sahilhane 
ile beraber Teşrif-i hümayun müdiri sa'adetlü Hacı 
Mahmud Efendi hazretleri ibn-i Mehmed Efendi'ye 
kat 'iyyen ferağ. 

Fı 5 Ağustos sene [ 1 ] 3 1 6  [ 1 8  Ağustos 1 900] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hacı Mah
mud Efendi'nün bila veled vefatıyla mahlfilinden iki 
bin iki yüz guruş mu' accele ile halllesi Fatıma Zelıra 
Hanım uhdesine tefviz olmdığı Mahlfilat idaresinden 
mevrud ilm ü haber üzerine hanım-ı muma ileyha 
uhdesine kaydı esnada vakı ' olan istid 'a üzerine ni
zam-ı mevzu 'aya tevfikan fi 1 0  Ağustos sene [ 1 ]3 1 8  
[23 Ağustos 1 902] tarihiyle tevsi'-i intikali icra kı
lınmış olmağla işbu mahalle şerh virildi. 

16113713 Akabi Hanım 'ın Alenko Hanım 'a ferağ 
ettiği Boğaziçi 'ndeki evine bağlı Sultan II. Mah
mud Han vakfına ait yarım masura suyun daha 
sonra Despina Hanım 'ın tasarrufuna geçtiğine da
ir. 

[Der kenar] Esas kaydı Taksim hıdmetinde o ldığı. 

Boğaziçi'nde Yenimahalle'de Attar zakağında otuz 
yedi numrolu hane derunına cari cennet-mekan Sul
tan Mahmud Han-ı Sanı vakfından nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Yazı cı Ohannes zevcesi Aka
bi mezkfir haneye cereyan itmek üzre Yunan devleti 
tebe'asından Mösyö Yorgaki Zarifi zevcesi Alenka 
bint-i Dimitri'ye ferağ eylediğİnden virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 22 Haziran sene 1 299 [4 Temmuz 1 883] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Yunan dev
leti tebe 'asından Mösyö Yorgaki Zarifi zevcesi A
lenko bint-i Dimitri mutasarrıfe aldığı ma-i lezizi ke
ma kan otuz yedi numrolu haneye cereyan itmek üz-
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re tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Rum milletinden De
veci zevcesi Despina bint-i Kastanti'ye ferağ. 

Fi 19  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]323 [ 1  Ocak 1908] 

16/13714 Büyükdere 'de ferağ ve intikale konu bağ
da bulunan su miktarının tespitine dair. 

4976 
Cinsi 
ZlZ 
Numro 
Mahalle ve sokağı 
lar[ ı ]  
Cil d 
Sahife 
Mu'amele 
Defterhane numrosı 
Tarih 

:Fundalık oda bağ ve ma-i le-

:2  
:Büyükdere Hasan Ağa bağ-

: 1 354 
: 3 1 249 
: 1 0  Temmuz sene [ 1 ]329 [23 
Temmuz 1 9 1 3]/7 Haziran sene 
[ 1 ]330 [20 Haziran 1 9 14] 

27 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]336 [27 Aralık 1920] Re
fik Beğ hissesi Zira'at Bankası'na terhin. 

Numro 
Defter 
Sahife 
Mu'amele 
Sıra 

[20 Ocak 1 9 12] 

:2  
: ı  
:40 
:255/257 
: 19 1/ 192 
:7  Kanun-ı sanı sene [ 1 ]327 

Boğaziçi masasına tevdi' alındı. 
Fi 20 Teşrin-i sanı sene [ 1 ] 927 

Balada gösterilen der'uhde mucebince kaydı 
bi' t-tedkfk ma-i lezizi müştemil bağun tasarrufına a
id olup su hakkında bir ma'lfimat-ı kuyudiyye mev
cud olmadığından kayd kaleminün fi 14 Teşrin-i san! 
sene [ 1  ]927 tarihli derkenarı mucebince şu' besinden 
alınan izahatda der'uhde tarihleri zahrında muharrer 
bulınmış olmağla iş 'ar-ı sabık vechile su hakkında o
lan ma'lumat-ı kuyudiyyenün beyanı zımnında kayd 
kalemine tevdi' kılındı. 

R 20 Teşrin-i sanı sene [ 1 ]927 
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Hakkı(?) 
Fi 605(?) 

Lede' t-tedkik Büyükdere'de Hasan Ağa bağları 
mevkı 'ında atik iki numrolu bağ hakkında cereyan i
den mu'ameleyi mutazammın sene [ 1 ] 327 tarih 190 
sıra 257 mu 'amele numrolu dosyasına merbfit İstin
ye mahkeme-i şer'iyyesinden mu 'H1 fi 14 Cemazi
ye' I-ahir sene [ 1 ]294 tarihli bir kıt 'a hüccet-i şer'iy
yede Büyükdere karyesinde Hasan Ağa bağları mev
kı 'ında kain iki numro ile murakkam bir tarafdan İb
rahim Ağa bağı ve ba'zan Emine Hanım bağı ve ba'
zan Kocataş'a mürür iden tarik ve bir tarafdan Hüda
virdi oğlı Oseb'ün müfrez bağı ve taraf-ı rabi 'i tarik-ı 
amın ile mahdfid derlinında iki kulübe ve bir mikdar 
ma-i cari-i lezizi müştemil on dönüm mikdarı kürti
mı mülk bir kıt 'a bağ olarak muharrer bulındığı 
mezkfir mu 'amele numrolu zabtınun tanziminde ze
mini Sultan Mehrned Han vakfından gösterilmiş ve 
cins-i hanesine de ma-i cari-i lezizi müştemil bir kıt
'a bağun kürfim ve eşearı mülk olarak tedavül eyle
diği anlaşıldığı beyanıyla İstanbul şehremaneti u
mür-ı miyahiyye müdiriyyetine i 'ade kılındı. 

U mür-ı miyahiyye 
Numro :58 

Fi 7 Kanun-ı sanı sene [ 1 ]928 

Tarih :9 minh 

( . . .  ) Beğ'e 

Der hıdmet-i Kasım Paşa ma'a Tersane 

16114011 Seyyid Hasan Efendi 'nin Mehmed Saded
din Efendi ile eşi Rukiye Hanım 'a ferağ ettiği Ka
raköy hamamma bağlı Mihrişah VaZide Sultan 
vakfına ait bir masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha cennet-mekan firdevs-a
şiyan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretleri
nün Bağçe karyesi kurbında Sultan Mahmud Han ta
be serahun bendieri civarında Arabacıoğlı mandırası 
nam mahallde bina ve inşa eyledükleri Bend-i kebir 
ma-i lezizinden bir masura ma-i lezizün maliki 
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es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed mu
tasarrıf oldığı ma-i mezkfirı hüsn-i rızasıyla Mehmed 
Sa 'deddin Efendi ibn-i el-Hacc Emin ile zevcesi Ru
kıyye Hanım ibnet-i Abdullah'a ferağ ferağ•o u kasr-ı 
yed eylediğinden ma-i mezkfir mecra-yı kadimi olan 
Karaköy hammarnından ihrac kasaba-i Kasım Paşa'
da Selkapusı'nda (?) Çöpciler derlinında terazfidan 
ifraz ve mahall-i mezkfirda Çatmamescid mahalle
sinde Küçük yenihammam'ına icra olmmak üzre ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 27 Ca sene [ 1 ]259 [26 Haziran 1 843] 

Ma-i mezkfira mutasarrıfe olan Rukıyye Hanım'la 
es-Seyyid Mehmed Sa'deddin Efendi ibn-i el-Hacc 
Emin'den Rukıyye Hanım'un b ila veled vukü' -ı vefa
tıyla nısf masura ma-i leziz cihet-i mahlfile aid bu
lındığından canib-i vakfdan bedel-i ma'lfime muka
belesinde 24 Mayıs sene [ 1 ] 309 tarih 1 509 müzaye
de numrosıyla tefviz ilm ü haberi mficebince aslıab-ı 
emlakdan Ali Beğ ibn-i Mehmed Sa'deddin uhdesi
ne tefviz idiimiş ve diğer nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf Mehmed Sa'deddin Efendi vukü '-ı vefa
tıyla terk eylediği dört nefer eviadına ba 'de'l-intikal 
evladdan Fatıma Hanım dahi vefatıyla bir hissesi üç 
eviadına intikal eyeldükden sonra İhsaniyye Hanım 
narnındaki evlad bila veled vefat itmeğle on iki hisse 
i ' tibariyle bir hissesi mahlfil olmağla canib-i mahlfil
den dahi Ali Beğ ibn-i Mehmed Sa 'deddin uhdesine 
tefviz idiimiş olmağla defter-i cedidün yiğirmi üçün
ci sahifesine nakl idildi. 

Fı 3 1  Mart sene [ 1 ] 328 [ 1 3  Nisan 1 9 1 2] 

Ma-i mezkfir Pangaltı'da Mekteb-i harbiyye karşu
sında Yeni çinilihammam'ına isale idilmek üzre fekk 
idilmişdür. 

161140/2 Şerife Hadice Hanım 'ın Sultan I. Mah
mud Han vakfından kiralayıp Kasımpaşa 'daki evi
ne bağlattığı bir masura suyun vefatından sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan merhum Sultan Mahmud Han-ı Gazi 
tabe serahu hazretlerinün İstanbul'da Ayasafya-i 

40 "ferağ" mükerrerdir. 
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kebir cami ' i  cidarı ittisalinde müceddeden bina ve 
ihya huyurdukları kütübhane-i celile ve imaret-i 
amireleri evkaf-ı şerifleri mülhalditından vakıf-ı haz
ret-i müşarun ileyhün valide-i macİdeleri cen
net-mekan merhfime ve mağffirun leha Valide Sultan 
tabet serahu hazretlerinün malıruse-i Galata haricin
de Beğoğlı nam mahallde müceddeden bina ve ihya 
huyurdukları maksern-i valalarına cereyan iden ma-i 
lezizden Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak ol
dukları bend-i kebirden beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccelelü bir masura ma-i lezize mutasarrıfe olan 
Şerife Hadice Hanım ibnet-i Arnabud Hüseyin 
Kapudan'un Kasım Paşa'da Yahya Kethuda mahalle
sinde mutasarrıf aldığı hanesine cereyan eylemek 
üzre zabt u tasarrufiyçün virilen temessük işbu ma
halle kayd alındı. 

Fi 1 5  R sene 1 26 1  [23 Nisan 1 845] 

Mfima ileyha Hadice Hanım müteveffiye olup ma-i 
mezkfir kebire kerimesi Hadice Hanım ibnet-i Ali'ye 
ba'de' l-intikal mfima ileyha dahi Kasım Paşa'da 
Yahya Kethuda mahallesinde hanelerine cereyan it
rnek üzre ma-i mezkfirun nısf masurasını Kilari 
Mustafa Ağa'ya ve nısf-ı diğerini İbrahim Efendi bin 
Ali'ye ferağ u kasr-ı yed itmiş olmağla merkürnan
dan Kilari Mustafa Ağa'nun nısf masura ma-i lezizi 
şehriyye on beş akçe icare ile işbu temessükden bi ' l
ifraz yedine müceddeden temessük virilüp baki nısf 
masura ma-i mezkfir merküm İbrahim Efendi'nün 
defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd birle hamiş-i te
messük işbu mahalle dahi kayd alındı. 

Fi 8 Ca sene 1261  [ 1 5  Mayıs 1 845] 

Hamiş-i temessükde muharrer şehriyye on beş akçe 
icare-i müeccele nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan merhum İbrahim Efendi ma-i mezkfirı hüsn-i rı
zasıyla mahall-i mezkfirda Zencidikuyu kurbında 
Sirkeci Muslihiddin mahallesinde kain konağına ce
reyan itmek üzre Gümrük başkatibi hacegan-ı Di
van-ı hümayfindan fütüvvetlü İsma 'il Rif' at Efendi 
ibn-i Es'ad Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed eylediğini su 
nazırı izzetlü beğefendi tarafından ilm ü haber vürfid 
itmeğle ber ınıleeb-i ilm ü haber ma-i leziz-i mezkfir 
defter-i vakf-ı şerif-i müşarun ileyhde mfima ileyh 
İsma'il Rif'at Efendi ibn-i Es'ad'un konağına cere
yan itmek üzre uhdesine kayd alındığı işbu mahalle 
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şerh virilüp temhir olındı. 
Fı 7 Muharrem sene [ 1 ]264 [ 1 6  Aralık 1 847] 

16/140/3 Sütlüce 'de bulunan Çıracızade(?) derga
hına Güzelce İbrahim Paşa vakfından yarım masu
ra su bağlanmasına dair. 

Ba'is-i tastir-i hurfif oldur ki : 
Saye-i ihsan-vaye-i hazret-i cihan-daride Südlice'de 
kain der-dest inşa ve ihya ve reside-i hüsn-i hitam 
olmakda olan Çıracızade(?) hankah-ı şerifesinün 
ma-i carisi olmadığından fukara ve dervişandan hall 
olmayarak daima küşade bulındığından abdest vesai
re içün yarım masura suya eşedd-i ihtiyac ile muhtac 
bulmını ş ve dergah-ı şerif mukabelesinde vakı ' 
Sadr-ı esbak merhum Güzelce İbrahim Paşa çeşmesi 
suyollan ber muceb-i irade-i seniyye-i şahane mü
cedded suretiyle ta'ınlr alınmış aldığından el-yevm 
üç masura mikdan ma-i cari husfile gelmiş ve ma-i 
mezkurun tank ve mesleği hankah-ı mezburun kurb 
ü civarında bulındığına binaen ve çeşme yollarınun 
i 'man ve suyınun dahi tevfiri(?) cihetiyle yine ahall
ye ta'arruz(?) suya halel ve noksan tari olmaksızın 
zikr olman meslekden ta'biye(?) vaz 'ıyla ifraz ve 
hankah-ı mezkfira icra olmması bir kat daha ihyasını 
mucib ve dl.nib-i seniyyü' l-menakıb-ı cenab-ı glti-si
taniyi da 'avat-ı hayriyye is ticiabını müstevcib u
mfir-ı haseneden görünmiş oldığı hak-i pay-i hüma
yfin-ı mülfikaneden bi' l-istizan ol vechile hankah-ı 
mezbfira nısf masura ma-i lezizün icrası hususına i
rade-i keramet-ifade-i hazret-i mülukane ( . . .  ) ara-yı 
sudtir buyurılrnış olmağla mucebince nısf masura 
ma-i leziz-i mezbur vakf-ı şerif-i mezkurdan han
kah-ı mezbfira cari olarak fukara ve dervişanı intifa' 
itmek üzre ruhsatı havi canib-i Nezaret-i evkaf-ı hü
mayundan işbu temessük tahrir ve temhir ve i 'ta o
lındı gerekdür ki zikr olınan nısf masura ma-i leziz 
vakf-ı mezburdan hankah-ı mezbfira cereyan itmek 
ve (silik) intifa' eylemek üzre fukara ve dervişan te
madi-i eyyam-ı ömr ü şevket ve füzfini-i hengam-ı 
ferd-i(?) übbehet-i hazret-i zıllu' llahi da'avat-ı hay
riyyesine müdavemet ve vakf-ı mezburı dahi ed'i
ye-i hayriyye ile yad [ü] tezkara muvazabet eyledük
ce kirnesne tarafından müdahele ve ta 'arruz alınma
ya. 
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Fi 23 C sene [ 1 ]252 [24 Eylül 1 837] 

Seyyid Mehmed Hablb 
Nazır-ı evkaf-ı hümayun 

16114014 Hadice Hanım 'dan varisine intikal eden 
Sultan I. Mahmud Han vakfına ait bir masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakf-ı 
şerlfi mülhakiitından vakıf-ı müşarun ileyhün valide
leri merhume Valide Sultan tabet seraha hazretleri
nün Beğoğlı'nda bina ve inşa buyurmış aldığı taksi
me cereyan iden ma-i lezlzden şehriyye otuz akçe i
care ile bir kıt 'a temessük mantfikınca bir masura 
ma-i lezlze mutasamf olan Hadice bint-i Amahud 
Hüseyin müteveffiye olup mutasamfe aldığı ma-i 
mezkurı keblre kerimesi Hadice Hanım ibnet-i All'
ye ba'de'l-intikal muma ileyha dahi Kasım Paşa'da 
Yahya Kethuda mahallesinde hanelerine cereyan it
rnek üzre ma-i mezkurun nısf masurasını Kilari 
Mustafa Ağa bin Mehmed'e ve nısf-ı diğerini İbra
him Efendi bin All'ye ferağ u kasr-ı yed eylemiş ol
dığından defter-i vakf-ı şerlfde merkürnan uhdeleri
ne ba'de' l-kayd merkürnandan İbrahim Efendi'nün 
nısf masura ma-i lezlzi zabt u tasarrufını havl temes
sük-i atlki hamişine şerh virilerek yedine i ' ta olınup 
nısf masura ma-i mezkur dahi şehriyye on beş akçe 
icare-i müeccele ile temessük-i atikinden bi' l-ifraz 
merküm Kilari Mustafa Ağa'nun zabt u tasarrufiyçün 
virilen cedld temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi 1 5  R sene 1 26 1  [23 Nisan 1 845] 

Evkaf-ı hümayun hazinesinde Senedat odasında çi
harşenbih güni umur u hususınun icrası mukarrer o
lan evkafdan derun-ı temessükde muharrer beher 
şehr on beş akçe icare-i müeccelelü nısf masura ma-i 
lezlze mutasamf olan Kilari el-Hacc Mustafa Ağa 
ibn-i Mehmed mutasamf aldığı nısf masura ma-i le
zlz-i mezkurı fi 9 Ş sene [ 1 2]73 tarihinde tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Latin milletinden Eriko ve
led-i Andonaki'ye ferağ u kasr-ı yed itmiş ise de an
cak islamdan re 'ayaya su geçmesi muğayir-i nizarn 
bulındığından merküm Eriko dahi ma-i mezkurı uh
desine geçmeksizin merhum Fethi Paşa hazretleri-

1 6 1  
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nün tevabi 'atından All Servet Ağa ibn-i AbdulHih'a 
ferağ u kasr-ı yed eylediği ve ma-i leziz-i mezkfirun 
mecra-yı kadimi olan Kasım Paşa'da Yahya Ketbuda 
mahallesinde haneden bi' l-ihrac kasaba-i mezkfir ci
varında Servi mahallesinde kain hanesine cereyan it
rnek üzre virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı . 

Fi 1 6  Ş sene 1274 [ 1  Nisan 1 858] 

Mfima ileyh Ali Servet Ağa mutasarrıf aldığı nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfirı tarafından Kamer Hatfin 
mahallesi muhtarı İbrahim Ağa ibn-i Mehmed ve 
Beğoğlı suyolcılarından Ali Ağa ibn-i Ömer bi' l-ve
kale Beğoğlı taksimi karşusında kain konağa cere
yan itmek üzre hala şeref-bahşa-yı makam-ı seraske
ri devletlü übbehetlü Mehmed Fuad Paşa hazretleri
nün halile-i muhteremeleri iffetlü Emine Behiyye 
Hanımefendi hazretlerine ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
mfima ileyhanun zabt u tasarrufını havi virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

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

işbu ma-ı leziz (silik) hıdmetine nakl alınmış ol
mağla tahşiye kılındı. 

16114015 Hatib İbrahim Efendi 'den varisierine in
tikal eden Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait ya
nm masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin e
line geçtiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leh[a] Mihrişah Valide Sul
tan tabet seraha hazretlerinün bina ve ihyasına mu
vaffak oldukları Bağçe karyesi kurbında Arahacıağlı 
mandırası deresi nam mahallde vakı ' bend-i kebirleri 
ma-i tezizinden hamiş-i temessükde muharrer nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Murad Paşa hati
bi mfima ileyh İbrahim Efendi bundan akdem fevt 
olup ma-i leziz-i mezkfir ÜÇ nefer kebire kerimeleri 
Rukıyye Hanım ve Fatımatüzzehra ve Hadice ha
nırnlara adiyen ba'de' l-intikal mfima ileyha Hadice 
Hanım tarafından hissesini Mehmed Nuri ve Meh
med efendiler ihbarlarıyla vekili olan Mehmed Salih 
Efendi ibn-i el-Hacc Ali bi ' l-vekale ve mfima ileyhi
ma Rukıyye ve Fatımatüzzehra hanımlar dahi hisse
lerini bi' l-asale büsn-i rızalarıyla hacegan-ı Divan-ı 
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hümayfindan es-Seyyid Mehmed Münlr Beğ ibn-i 
es-Seyyid Mehmed Sa'dullah Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed eyledüklerine ve ma-i leziz-i mezkfir va
kıf-ı müşarun ileyhün Beğoğlı canibine mahsus ben
di suyından bulmarak Der-sa'adet'e icrası mümkin 
olamayacağına binaen mfima ileyh es-Seyyid Meh
med Münlr Beğ ma-i mezkfirı rızasıyla Kasım Paşa 
nam mahallde kain hanelerine cereyan itmek üzre fe
rlkan-ı kirarndan Tersane-i amire meclis reisi sa'a
detlü Ragıb Paşa hazretlerine ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ol vechile ma-i mezbfirun zabt u tasarrufiy
çün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olm
dı. 

Fı 1 2  Za sene 1266 [ 1 9  Eylül 1 850] 

Nısf masura ma-i lezlze mutasamf olan ferlkan-ı ki
ramdan Meclis-i bahriyye reisi esbak Ragıb Paşa 
fevt olup ma-i mezkfir iki nefer kebir mahdfimları 
asakir-i bahriyye-i hazret-i şahane yüzbaşılarından 
Ahmed ve İsma'll beğler ile kebire kerimeleri Ayişe 
ve Emine hanımıara yedi bin beş yüz guruş kıyınede 
ba'de'l-intikal eviad-ı mfima ileyhimden İsma'll Beğ 
tarafından mfima ileyh Ahmed Beğ bi'l-vekale ve 
kendi hissesini bi ' l-asale ve hemşireleri mfima iley
hima Ayişe ve Emine hanımlar bi zatihima hüsn-i rı
zalarıyla ma-i mezkfirı mecra-yı kadiminden bi' l-ih
rac Kasım Paşa'da Kurt Çelebi mahallesinde Nısf 
masura ma-i lezlze mutasarrıf olan tuğlacı esnafın
dan Hacı Mustafa Efendi vefat idüp ma-i mezkfir ke
bir mahdfimı fazlletlü Tevfik Efendi ile kebire keri
mesi Sıddlka ve Atıyye hanımıara ba'de' l-intikal rı
zalarıyla mecra-yı kadiminden bi ' l- ihrac Kasım 
Paşa'da Çatmamescid mahallesinde Akarca zakağın
da on dört numrolu haneye cereyan itmek üzre Bah
riyye kaimmakamı Necmeddln Beğ halllesi Emine 
Fahriyye Hanım'a ferağ itmeleriyle virilen sened-i 
hakani kay d olındı. 
Matbalı kapusı caddesinde otuz beş numra ile mu
rakkam haneye cereyan itmek üzre tuğlacı esnafın
dan Hacı Mustafa Efendi ibn-i Ahmed'e bedel-i mez
kfir ile kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechi
le nısf masura ma-i lezlz-i mezkfirun icare-i 
kadimesi emsaline tevfikan senevi on beş guruşa ib
lağ olmarak defter-i vakfda mfima ileyh Hacı Musta
fa Efendi uhdesine kayd olınmış olmağla işbu ma
halle dahi kayd olındı. 

1 63 
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Fi 1 7  Zi' l-hicce sene [ 1 ]285 [3 1 Mart 1 869] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan tuğlacı esna
fından Hacı Mustafa Efendi vefat idüp ma-i mezkur 
kebir mahdumı fazlletlü Tevfik Efendi ile kebire ke
rimesi Sıddika ve Atıyye hanımıara ba'de' l-intika1 
rızalanyla mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Kasım 
Paşa'da Çatmamescid mahallesinde Akarca zakağın
da on dört numrolu haneye cereyan itmek üzre Bah
riyye kaimmakamı Necmeddin Beğ halllesi Emine 
Fahriyye Hanım'a ferağ itmeleriyle virilen sened-i 
hakani kay d o lındı. 

Fi l l  Haziran sene [ 1 ] 3 1 9  [24 Haziran 1 903] 

16/14111 Yorgi'nin tasarrufunda bulunan Sultan 
I. Mahmud Han vakfına ait yanm masura suyu Ye
niköy 'deki sahilhanesine bağlanmak üzere Ku
yumcu Y orgi ye ferağ ettiğine dair. 

Terkin 
Sehve mebni bu mahalle kayd alınmış olmağla şerh 
virildi. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Gazi tabe se
rrum hazretlerinün Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi ci
varında müceddeden bina ve ihya huyurdukları kü
tübhane-i latife ve imaret-i amireleri evkaf-ı şerifi 
mülhakatından merhume Valide Sultan tabet seraha
nun Sarıyar üzerinde Tutluk nam malıallden Kılıç pı
nanna gelince taharri olman suyollarından hasıl olup 
vakf-mande olan miyah-ı lezizden müfrez hamiş-i 
temessükde muharrer şehriyye yiğirmi akçe icare-i 
müeccelelü nısf masura ma-i leziz-i mezkura muta
sarrıf olan Y orgi veled-i Dimitri mutasarrıf o ldığı 
ma-i leziz-i mezkurı Yeniköy'de mutasarrıf ol dığı 
sahilhanesine cereyan itmek üzre re 'aya-yı Devlet-i 
aliyyeden ve Rum taifesinden Kuyumcı Yorgi ve
led-i Foti zimmiye ferağ u kasr-ı yed itmeğle mersu
mun zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 22 N sene 1 266 [ 1  Ağustos 1 850] 

16114112 Seyyid Ahmed Bahaeddin Beyefendi 'nin 
Mihrişah VaZide Sultan vakfından kiralayıp Has-
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köy 'deki sahilhanesine bağlattığı yanm masura su
yun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
hazretlerinün Hasköy'de kain Humbarahane-i amire 
kışiası derlinında vakı ' cami ' -i şerifi ile sair mahal
lerde çeşmelere cari evkaf-ı şerifeleri ma-i lezizi 
fazlasından Mabeyn-i hümayfindan muhrec Serbev
vabin-i Dergah-ı ali es-Seyyid Ahmed Bahaeddin 
Beğefendi'nün sahilhanesine cereyan iden ma-i lezi
zün senedi kazaen zayi ' olrnış oldığından bahisle za
yi 'den ve müceddeden bir kıt 'a temessük i 'tası husfi
sı mir-i m uma ileyh tarafından ba arz-ı hal istid 'a o
lınrnış ve şehri altmış akçe icare-i müeccele ile nısf 
masura ma-i leziz bin iki yüz elli beş senesi Re
bi'u' l-ahir'inün yiğirmi beşi tarihiyle Serbevvabin-i 
Dergah-ı ali Ahmed Bahaeddin Ağa ibn-i Mehmed 
Arifün uhdesinde mukayyed oldığı Senedat odası 
derkenarından ve ma-i mezkfirun keyfiyyeti erbab-ı 
vuküfdan tahkik olındukda ma-i mezkfir Bendler su
yından olmayup Cendere boğazından gelen yirli su
yından olarak mesleğinde ta 'yini mevcfid olup 
el-yevm rnir-i mfima ileyhün sahilhanesine cereyan 
iderek mahzfirdan salim ol dığı Su nezaretinün i 'la
rnından anlaşılmış ve bu maküle sular icare-i kadi
melerinün hadd-i nizarnısine ibiağı nizarnı iktizasın
dan bulınrnış oldığından mezkfir nısf masura ma-i 
leziz mahall-i kadimi olan sahilhane-i mezkfira kema 
kan cereyan iderek ve icare-i kadime-i senevisinün 
on beş guruşa ibiağıyla canib-i vakf-ı müşarun iley
hadan bir kıt'a temessük i ' tası Evkaf muhasebesin
den fi 19 N sene 1289 tarihiyle taraf-ı vakfa bir kıt 'a 
i lm ü haber vürfid itmiş ve ma-i mezkür Hasköy'de 
Südlice'de Mahmud Ağa mahallesinde Karaağaç 
caddesinde altmış beş numro ile murakkam sahilha
neye cari oldığı Tahrir-i emlak kaleminden virilen 
ruhsat tezkiresinden müsteban olmış olmağla ol vec
hile nısf masura ma-i mezkfirun atik temessüki ba '
de'l-zin" zuhfir ider ise amel ve i ' tibar olınmamak 
üzre ber mficeb-i nizarn icare-i kadimesi senevi on 
beş guruşa bi' l-iblağ kema kan mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre mfima ileyh Bahaeddin Beğefen
di'nün tasarrufını havi virilen cedid temessük kayd 
o lındı. 

41 ba'd-ezin 
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Fı 2 1  Ra(?) sene 1 289 [29 Mayıs 1 872] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan el-Hacc Ah
med Bahaeddin Beğ'ün vukü'-ı vefatma mebni ma-i 
mezbı1r canib-i mahlGle raci ' olmağla mahlı1linden 
zevcesi Saraylı Navekmisal Hanım ibnet-i Abdul
lah'a fi 2 Mart sene [ 1 ]301  tarihiyle icar olındukdan 
sonra mı1ma ileyha dahi sahilhane ile beraber ma-i 
mezbı1rı rızasıyla tüccardan Mustafa Tahir Beğ zev
cesi Emine Hanım ibnet-i Ahmed Rif'at Paşa'ya 
kat ' iyyen ferağ olınmağla virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 6 Mart sene [ 1 ]301  [ 1 8  Mart 1 8 85] 

161141/3 Kasımpaşa sakinlerinden Ali Bey ve Emi
ne Hanım kardeşlerin vefatıyla mahlul kalan Ceza
yirli Hasan Paşa vakfına ait bir çuvaldız suyun da
ha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Kasım Paşa'da Y eldeğirmeni mahallesinde Paşadağı 
sokağında iki numrolu menzile cari Cezayirli Hasan 
Paşa vakfından bir çuvaldız ma-i lezize mutasamfan 
olan sağıran All Beğ ve Emine Hanım ibnetan-ı Ah
med birbirini müte 'akıb bila veled fevt olmalarıyla 
ber veeh-i muharrer mutasamfan oldukları ma-i 
mezbı1r mahlGl ve canib-i vakf-ı şerife aid ve raci ' 
olmış aldığından ba kaime-i mezad lede' l-müzayede 
yalnız bin guruş mu'accele ile menzil mutasamfı 
Bahriyye kaimmakamlarından İsma'il Beğ ibn-i Ha
san ile halilesi Fatıma Hanım uhdelerinde karar ey
lediği ba defter-i arz lede'l-istizan ol babda müte 'al
lık ve şeref-sudur buyurılan irade-i aliyye mı1cebince 
meblağ-ı mu'accele-i mezbı1run gayr-i ez rüsı1mat-ı 
adiye bi' l-ifraz kusı1rı fi 1 3  Temmuz sene [ 1 2]94 ta
rihiyle teslim-i hazine-i Harerneyn-İ muhteremeyn 
kılınmış oldığı işaret olmış oldığına binaen ma-i le
ziz-i mezkı1r ol mikdar mu 'accele ve şehri üç guruş 
icare-i müeccele ile zevcan-ı mı1ma ileyhimanun uh
delerine icar ve anlar dahi kabUl itmeleriyle zabt u 
tasarruflarını havi virilen hamiş-i temessük kayd o
lındı . 

Fı 28 Safer sene [ 1 2]96 [20 Şubat 1 879] 

Ma-i leziz-i mezkı1run nısfına mutasamf olan İs
ma 'il Beğ fevt olup bir nefer sağır mahdı1mı Meh-
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med Cema.l Beğ'e ba'de' l-intikal sağır-i merkürnun 
ba hüccet-i şer'iyye vasiyy-i mansubesi ve validesi 
Fatıma Hanım bi ' l-vesaye Muhzır Şahin Ağa bin 
Ahmed'e ba 'de' l-ifrağ42 ol dahi rızasıyla der'akab 
nısf hisse menzil ile nısf-ı diğer ma-i leziz mutasarrı
fesi olan muma ileyha Fatıma Hanım'a ba 'de' l-if
rağ'3 ol dahi rızasıyla sağır-i mezburun malından isti
dane eyledi ği mebaliğ-i ma 'lume mukabilinde vefa
en ferağ u kasr-ı yed eylediği işbu mahalle şerh vi
rildi. 

Fı 26(?) Haziran sene [ 1 2]97 [ l l Temmuz 1 88 1 ]  

16114114 Şehid Mehmed Paşa vakfına ait bir bu
çuk masura suyun yarımşar masura olmak üzere 
Ahmed Bahaeddin Beyefendi, Binbaşı Ragıb Efen
di ve Abdi Bey 'in Hasköy 'deki sahilhaneZerine bağ
landığına; Ahmed Bahaeddin Beyefendi 'nin vefa
tıyla mahlul kalan yarım masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Şehid Mehmed Paşa vakfından Hasköy civarında 
Südlice nam mahallde Karaağaç caddesinde müte
vellisine meşruta olan muhterik sahilhane arsası 
müşternilatından bir buçuk masura ma-i lezizün dok
san tarihinde mütevellisi bulınan Neş 'et Beğ'ün iz
niyle nısf masurası esbak Harem-i şerif-i nebevi mü
diri sa'adetlü Ahmed Bahaeddin Beğefendi'nün ve 
diğer nısf masurası Binbaşı Ragıb Efendi'nün ve di
ğer nısf masurası dahi mütevelli-i sanı Abdi Beğ'ün 
sahilhanelerille i cra olmmak üzre icab iden ta 'rnirat 
ve inşaat mesarifi taraflarından lfa olmarak el-yevm 
cereyan itmekde bulındığı mahallesi tarafından varid 
olup bir nüshası taraf-ı acizide hıfz ve nüsha-i sanisi 
dahi leffen irsal kılınan ilm ü haberden anlaşılmış ve 
tahkik-i madde içün me'mur-ı mahsus i 'zam ile ma
hallinde mu'ayene olındukda fi ' l-hakika varid olan 
ilm ü haber mefhumına mutabık oldığı anlaşılmış 
oldığından muma ileyh Abd[i] Beğ'ün sülüs hissesi 
mu'amelesi ba'dehu icra olmmak üzre bi' t-tevkıf 
nısf masurası muma ileyh Ahmed Bahaeddin Beğe
fendi'nün Südlice'de altmış beş numrolu sahilhanesi
ne ve nı sf masurası dahi binbaşı-i muma ileyh Ragıb 

42 ba'de' l-ferağ 
43 ba'de' l-ferağ 
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Efendi'nün mahall-i mezkurda yiğirmi dokuz numro
lu sahilhanesine akmak üzre defter-i vakfda uhdele
rine kaydıyla nizamma tevfikan icare-i müeccele 
tahsisiyle yedierine başka başka sened-i hakani viril
meğle işbu mahalle kayd olındı . 
Fı 3 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 2]97 [ 12  Kasım 188 1 ]  

inha tarihi 

Fı 15  Kanun-ı evvel sene 1297 [27 Aralık 1 88 1 ]  
sened-i hakani tarihi 

Südlice Mahmud Ağa mahallesinde altmış beş num
rolu sahilhaneye cari nısf masura ma-i mezkura mu
tasarrıf olan Ahmed Bahaeddin Beğ'ün vukü-ı vefa
tma mebn1 ma-i mezkur canib-i mahlule raci ' olma
sıyla mahlı1linden zevcesi Saraylı Navekmisal Ha
nım ibnet-i Abdullah'a fi 2 Mart sene [ 1 ]301 tarihiy
le 1car olındukdan sonra muma ileyha dahi sahilhane 
ile beraber ma-i mezburı rızasıyla tüccardan Mustafa 
Tahir Beğ zevcesi Emine Hanım ibnet-i Ahmed 
Rif'at Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 6 Mart sene [ 1 ]301  [ 1 8  Mart 1 885] 

16114211 Mahmud Paşa 'nın Hacı Selim Efendi'ye 
ferağ ettiği Kethuda Uzun Piyale Paşa vakfına ait 
yarım masura suyun daha sonra Hüseyin Bey 'in 
tasarrufuna geçtiğine; Uzun Piyale Paşa 'dan varis
lerine intikal eden suyun ise daha sonra varisieri 
tarafından Hayri Bey ile eşi Ayşe Hanım 'a ferağ e
dildiğine dair. 

Nezaret-i evkaf-ı hümayuna mülhak umur-ı musak
kafatı Hamidiyye vakf-ı şerifi odasında ru'yet olman 
evkafdan merhum Kethuda Uzun Piyale Paşa'nun 
Kasım Paşa'da Kadi Mehmed Efendi mahallesinde 
kain çeşmesine cari şehriyye kırk akçe icare ile ahar 
bir kıt'a temessükle bir buçuk masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Liman reisi izzetlü Mahmud Paşa ta
rafından Tersane-i amire teka'üdlerinden Yüzbaşı 
All Ağa ibn-i Mustafa ve Mülazım Mehmed Ağa 
ibn-i el-Hacc Ahmed şehadetleriyle Tersane-i amire 
mu'temedlerinden Hacepaşalı Mehmed Ağa ibn-i 
Ömer bi' l-vekale ma-i mezburun şehriyye on beş 
akçe icare ile nısf masurasını müvekkili temessükin-
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den bi ' l-ifraz rızasıyla Kasım Paşa'da Kulaksız ma
hallesinde sakin Tersane-i amire başmu'temedi fü
tüvvetlü el-Hacc Selim Efendi ibn-i Abdullah'a ferağ 
u kasr-ı yed idüp nısf masura ma-i lezize şehriyye on 
beş akçe icare-i müeccele ile defter-i vakfda mGma 
ileyh uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufiyçün 
virilen temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 1 5  C sene 1 267 [ 1 8  Nisan 1 85 1 ]  

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan Havuzlar 
müdiri kolağası el-Hacc Selim Efendi mutasamf ol
dığı ma-i mezbı1rı hane ile beraber bi ' z-zat rızasıyla 
Bahriyye çarhcı miralaylarından izzetlü Hüseyin 
Beğ bin el-Hacc Ali'ye ferağ u kasr-ı yed olınmağla 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 8  Z sene [ 12]7 1  [3 1 Ağustos 1 855] 

Kasım Paşa'da Kulaksız Ahmed Kapudan mahalle
sinde ve caddesinde elli numro ile murakkam ma 'a 
bağçe bir bab menzil derGnına cari Uzun Piyale Paşa 
ibn-i el-Hacc Ali'nün uhdesinde iken müşarun iley
hün vukü '-ı vefatma mebni kebir oğlı Ali Rıza Ka
pudan ve kebire kızları Hı1riyye ve Sabire hanımlara 
ba'de' l-intikal mGma ileyhim rızalarıyla Mekteb-i 
rüşdiyye-i bahriyye müdiri izzetlü Hayri Beğ ibn-i 
İslam ile halilesi Ayişe Hanım ibnet-i Hasan'a ber 
veeh-i münasafe ferağ u kasr-ı yed olınmağla virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 22 Şubat sene [ 1 2]99 [5 Mart 1884] 

16114212 Abdi Bey 'in tasarrufunda bulunan Şehid 
Mehmed Paşa (İbrahim Hanzade) vakfına ait bir 
masura suyun yarısını Hasköy 'deki sahilhanesine 
bağlattığına, Ragıb Efendi 'ye ferağ ettiği yarım 
masura suyun ise daha sonra muhtelif kişilerin e
line geçtiğine dair. 

Bi' l-meşrı1tiyye mütevellisi oldığum İbrahim Ha
noğlı vakfı dimeğle meşhur Sadr-ı a'zam-ı esbak 
cedd-i emcedüm merhum Şehid Mehmed Paşa haz
retlerinün mütevellilerine meşrüta Havass-ı refi'a 
kazasına muzafe kasaba-i Hasköy'de Südlice nam 
mahallde kain sahilhane verasından müfrez malıall
den bir kıt 'a temessük mantı1kınca Abdi Beğ muta
samf oldığı arsasından mine' I-kadim cereyan iden 
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ma-i lezizden bu def'a bir masurasını bi ' l-ifraz nısfı
nı rif'atlü Ragıb Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed idüp 
mahalle-i mezkurede Karaağaç caddesinde dokuz 
numrolu ve nısf-ı diğerini dahi marrin abirin ile bir
likde intifa' eylemek üzre kendü mutasarrıf o ldığı 
diğer vakfdan zikr olman caddede on bir numrolu 
sahilhaneye icra ve ma'adasını uhdesinde olarak ar
sa-i mezkurede ibka itmeğle ol vechile atik temes
sük-i mezkura şerh virilerek muma ileyh Ragıb 
Efendi'nün mezkur dokuz numrolu sahilhanesine ca
ri olmak üzre fariğ aldığı nısf masura ma-i leziz içün 
bir kıt 'a temessük virildiği misillü kendü uhdesinde 
olan mezkur on bir numrolu sahilhaneye cereyan i
den nısf masura ma-i lezizün dahi defter-i vakfda 
ifrazen uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufını ha
vi işbu temessük müceddeden bi ' t-tahrir temhiren 
yedine i ' ta alındı gerekdür ki nim masura ma-i le
ziz-i mezkura müceddeden ta 'yin kılınan beher şehr 
yüz seksen akçe icaresin sal be sal tarafımuza eda ve 
teslim eylemek dahl vukü 'ında taraf-ı tevliyetden 
zabt ve alıara icar kılınmak ve ana lağm ve yolları
nun ta'mir ü termiminden ve müceddeden borı fer
şinde hissesine isabet ideni teberru 'an harc ü sarf it
rnek üzre mutasarrıf ola. 

Mir es-Seyyid Mehmed Neş' et 
İbrahim Hanzade 
Mütevelli-i vakf-ı mezbur bi ' l-meşruta 
Fı gurre-i Muharrem sene [ 1 ]290 [28 Şubat 1 873] 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Evamir oda
sı hulefalığından müteka ' id es-Seyyid Abdülhadi 
Beğ vefat idüp terk eylediği üç nefer evladından iki 
neferi şimdilik intikale rağbet itmediğinden sülüsan 
hisseleri bi' t-tevkif ancak sülüs hissesi diğer bir ne
feri Abdülkerim Beğ'e intikal itmeğle intikiilen viri
len sened-i hakani işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 10 Nisan sene [ 1 ]302 [22 Nisan 1886] 

16114213 Mehmed İzzet Ağa 'nın Güzelce İbrahim 
Paşa vakfından kiralayıp Sütlüce 'deki hamamına 
bağlattığı yarım masura suyun daha sonra muhte
lif kişilerin eline geçtiğine dair. 
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Südlice'de kain Sadr-ı esbak merhum Güzelce İbra
him Paşa çeşmesi suyınun fazlası mahall-i mezbfirda 
vakı ' harnınama cereyan itmekde idüğinden zikr oh
nan su fazlası kifayet itmeyeceği ecilden fazla-i 
mezkfire üzerine mu 'accele-i mu 'tedile ile yarım 
masura ma-i leziz dahi zamm ile iktiza iden senedi
nün i 'tası husfisına irade-i seni yy e-i mülfikane mü
te'allık ve erzan buyunlmış oldığına binaen ber mil
ceb-i irade-i seniyye yarım masura ma-i leziz Seniy
yecan hazretlerinün türbe-i şerifleri pişgahına vaz ' 
olman meslekden ifraz ile hammarn-ı mezkfira cere
yan itmek üzre iki yüz elli guruş mu 'accele ve şeh
riyye altmış akçe müeccele ile hammamcısı Ma
beyn-i hümayfin-ı şahane hademelerinden Mehmed 
İzzet Ağa'ya icar ve ol dahi ber minval-i muharrer 
isticar ve kablll birle mu 'accele-i mezbfir ahz ve u
mfir-ı vakf-ı şerife sarfla istihlak olmmak üzre Ev
kaf-ı hümayfin hazinesine ba'de' t-teslim bey '-i 
mezbfirun tagrir ü gabnına ve meblağ-ı müstehleke-i 
merkümenün adem-i istifasına müte 'allık amme-i 
da'va ve kaffe-i mutalebatdan benüm ve canib-i 
vakf-ı şerifün zimmetlerimüzi ba 'de'l-ibra sali
fü' z-zikr yarım masura ma-i leziz meslek-i mezbfir
dan hammarn-ı mezkfira cereyan itmek üzre defter-i 
vakf-ı şerifde ağa-yı mfima ileyhün uhdesine kayd 
olmarak zabt u tasarrufiyçün virilen temessük kayd 
o lındı. 

Fı 1 9  Receb sene [ 1 ]252 [30 Ekim 1 836] 

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan Mehmed İz
zet Ağa fevt olup ma-i mezkfir sulbiyye kebire keri
mesi İsmet Hanım ve sulbi sağTr oğlı İbrahim Beğ ve 
sağTre kerimesi Lutfiyye Hanım'a ba'de'l-intikal sa
ğTran-ı mezbfiranun ba hüccet-i şer'iyye vasisi ve va
lidesi Hadice Fitnat Hanım tarafından vekili Hadice 
ibnet-i Mehmed bi ' l-vekille kebire-i mfima ileyha 
bi' l-asale rızalarıyla üç hisse i 'tibariyle bir hissesi 
Mehmed Fazıl Efendi'ye ve bir hissesi dahi birader
leri Ömer Fevzi Efendi'ye ve bir hissesi dahi Ali 
Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed iderek mfima ileyh Ali Ağa 
dahi hissesini müşterekleri mfima ileyhima Fazıl ve 
Ömer Fevzi efendilere münasafeten ferağ eyleyerek 
zabt u tasarruflarını havi virilen hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

Fı 5 Z sene [ 12]75 [6 Temmuz 1 859] 
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Südlice'de Mahmud Ağa mahallesinde Harnınarn so
kağında iki numrolu bir bab harnınarn derfinına cari 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan Ömer 
Fevzi Efendi ve biriideri Mehmed Fazıl Efendi rıza
larıyla Mekteb-i şahane vekil-i harcı Hasan Beğ 
ibn-i Salih Efendi'ye ferağ alınarak virilen hamiş-i 
temessük kayd alındı. 

Fi 30 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]290 [ 1  1 Ocak 1875] 

Hammarn-ı mezkfira cari nısf masura ma-i lezize 
mutasamf olan Hasan Beğ'ün vefatıyla üç nefer ev
ladı Kolağası Büsameddin Beğ ve Fatıma Fehime ve 
Ayişe Zahide hanımıara intikali lazım gelmiş ise de 
Fatıma Fehime ve Ayişe Zahide hanımlar intikale 
rağbet itmedüklerinden hisseleri bi ' t-tevkTf ma'ada 
bir neferi Büsameddin Beğ'e sülüs hisse ba'de' l-inti
kal rızasıyla Astaneli Ahmed Beğ ibn-i Hacı Os
man'a ferağ. 

Fi 1 3  Kanun-ı sani sene [ 1 ]308 [25 Ocak 1893] 

16114214 Kasımpaşa sakinlerinden Kiitib Salih 
Efendi 'nin Cezayirli Hasan Paşa vakfından kirala
yıp evine bağlattığı yanm masura suyun daha son
ra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Veeh-i tahrir-i hurfıf oldur ki : 
Ba irade-i seniyye-i şahane Harerneyn-İ muhtere
meyne ilhak buyurılan merhum ve mağffır cen
net-mekan firdevs-aşiyan Cezayirli Hasan Paşa haz
retlerinün bina ve ihya eyledükleri kasaba-i Kasım 
Paşa'da Asakir-i bahriyye kışiağı derlinında muvaf
fak oldukları cami ' -i şerif ve mekteb-i münif ve 
çeşmeha-i latifelerinden vakf-ı şerifi musakkafatın
dan olup Yeldeğirmeni nam mahallde vakı ' çeşmesi
ne cereyan iden ma-i leziz ile merhum ve mağffır 
cennet-mekan Sultan Mahmud Han aleyhi' r-rahmetü 
ve' l-gufran hazretlerinün suyından diğer temessük 
ile nısf masura ma-i lezize bi izn-i mütevelli ve ba 
inha Su nazın sa'adetlü Hüseyin Hüsam Efendi in
hasıyla mutasamf olan Katib Salih Efendi [bin] 
Mehmed Efendi mutasamf aldığı ma-i lezizi müşa
run ileyh merhum Cezayirli Hasan Paşa hazretleri
nün salifü' l-beyan zikr alınan Yeldeğirmeni nam 
mevzı 'da vakı ' çeşmesine cereyan iden ma-i leziz ile 
beraber cereyanı ve ba 'dehfı kendü hanesine i cra 
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olınmamasını44 murad idüp nısf masura ma-i lezizün 
icrasiyçün beher yevm vakf-ı mezkura iki akçe icare 
ta 'yin kılın up ve müceddeden temessüke tali b ve 
ragıb olmağla zikr olman yevmi iki akçe icare ile 
nısf masura ma-i leziz kendi hanesine icrasiyçün 
canib-i vakf-ı şerifde tevliyetüm hasebiyle izn ü ruh
sat virilüp işbu cedid temessük muma ileyh efendi 
yedine i 'ta o lındı madam ki ta 'yin olman icaresi 
canib-i vakf-ı şerife sal be sal eda eylemek üzre ikti
za iden ta'mirat ve terrnimatını ve mesarif-i lazıme
sini kendi malına45 harc ü sarf eyleyüp teberrüken 
li ' l-vakf eylemek(?) üzre ol vechile zabt u tasarrufı
na izn defter-i vakfa kayd alındı. 

Fı gurre-i Şevval sene 1 257 [ 1 6  Kasım 1 841 ]  

Derun-ı temessükde muharrer yevmi iki akçe icare 
ile nısf masura ma-i lezizün hanesine İcrasına işbu 
temessükle mutasarrıf olan Katib Salih Efendi hüsn-i 
rızasıyla sabıka Silistre ve tevabi 'i mal müdiri fütüv
ve[tlü] Nu 'man Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
bi' t-tevliye tasarrufına izn virilüp defter-i vakfda uh
desine kayd alındı. 

Fı 10 Şevval sene 1264 [9 Eylül 1 848] 

Derun-ı temessük ve hamişde muharrer nısf masura 
ma-i leziz mecrasına mutasarrıf olan Nu 'man Efendi 
hüsn-i rızasıyla su nazırı izzetlü beğefendinün mem
hur takriri mucebince Bahriyye yoklama odası mü
meyyizi Ahmed Rif'at Efendi ibn-i el-Hacc Emin 
Efendi'ye ferağ ve tasarruf46 itmeğle bi' t-tevliye izn 
virilüp defter-i vakfda uhdesine kayd alındı. 

Fı 5 Receb sene 1 269 [ 1 5  Nisan 1 853] 

Evkaf-ı hümayun hazine-i celilesi senedat odasında 
çiharşenbih güni icrası mukarrer olan evkafdan ha
miş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i leziz 
mecrasına mutasarrıf olan Ahmed Rif'at Efendi fevt 
olup kebir oğlı Mehmed Sa 'deddin ve sulbiyye kebi
re kızı Şerife Züleyha Süreyya ve sulbiyye sağire kı
zı Şerife Zekiyye'ye adiyen ba'de' l-intikal sağirun 
validesi vasiyy-i şer'iyye vasisi Şerife Emine Hanım 
ibnet-i Ömer bi' l-vesaye ve kebiran bi ' l-asale 

44 olmmasını 
45 malından 
46 ferağ u kasr-ı yed 
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rızalanyla Tersane-i arnirede jurnal odasında 
ketebeden el-Hacc Mehmed Tahir Efendi ibn-i 
el-Hacc Mehmed Arife kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle bi' t-tevliye zabt u tasarrufına izn virilüp 
defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd olındı. 

Fi 19 Şevval sene 1274 [2 Haziran 1 858] 

Cedid Kasım Paşa defterinün 129'uncı sahifesine 
nakl idilmişdür. 

16/14311 Şeyhülislam Ebulhayr Ahmed Efendi 
vakfına ait Sütlüce 'deki çeşmenin bozulan suyolla
rının tamirat masrafina karşılık elde edilen fazla 
suyun, eşi ile birlikte tasarrufunda aynı vakfa ait 
yarım masura su bulunan Hacı Hasan Rüşdü 
Efendi'ye kiralandığına; Hacı Hasan Rüşdü Efen
di 'nin vefatı üzerine söz konusu suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Veeh-i tahrir-i hurfif oldur ki: 
Ba irade-i seniyye nezaret-i Haremeyn'e mülhak ve 
umur [u] hususı pazarirtesi güni Sultan Bayezid-i 
Veli hazretlerinün vakf-ı celilesi divan odasında ru' 
yet olınmakda iken bu def'a ba  irade-i seniyye Ev
kaf-ı hümayun hazinesinde müceddeden teşkil oh
nan senedat odasında yine yevm-i mezkurda icrası 
mukarrer olan evkafdan Şeyhülislam-ı esbak mer
hum Ebulhayr Ahmed Efendi'nün vakfı olan Südlice 
iskelesi civarında vakı ' çeşmenün suyından uhdesin
de olan sahilhaneye cari su ile çeşme-i mezkur 
su yın un yolları harab olup ta 'rnire muhtac aldığın
dan bundan akdem taraf-ı vakfdan keşf ü mu 'ayene 
olındukda dört bin guruş mesarif gideceği tahakkuk 
itmiş ise de hal-i hazırasına nazaran sekiz bin guruş 
ile ancak vücuda geleceği çeşme-i mezkurun suyı 
kesilmemek içün hazinesinün balasına fazla savağı 
vaz 'ıyla fazlası sahilhane-i mezkura cereyan itmek 
üzre yollarınun ta 'rnir ü tecdidi tarafından tesviye 
olınup fima ba 'd mezkur su yollarınun ta 'miri ve 
termirni tarafından ru'yet olmmak üzre fazla-i mez
kurenün sahilhane-i mezkura cereyanına izni havi ta
raf-ı vakfdan bir kıt 'a temessük i 'tasını el-Hacc Ha
san Rüşdi Efendi ba arz-ı hal lede' l-istid'a vakf-ı 
müşarun ileyhün defter[i] tetebbu ' olındukda vakıf-ı 
müşarun ileyhün kasaba-i Hasköy'de Südlice nam 
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mahallde kain çeşmesinün suyından yarım masura 
ma-i leziz şehriyye on beş akçe idire-i müeccele ile 
mahall-i mezkfirda hanelerine cereyan itmek üzre 
sahib-i arz-ı hal ınılma ileyh el-Hacc Hasan Rüşdi E
fendi ibn-i Mehmed Emin ile halllesi Şerife Emine 
Hanım ibnet-i Hariri el-Hacc Hasan Ağa'nun ber 
veeh-i münasafe uhdelerinde olarak ma-i leziz-i 
mezkfir fazlasına dair kayda zafer-yab olmamayup 
fakat vakıf-ı müşarun ileyhün der-dest vakfiyyesinün 
bin yüz elli dört senesi tarihiyle müverrah zeylinde 
vakf-ı şerif fazlasından Südlice nam karyede hafr 
itdirdükleri lağm ve abar ihya huyurdukları çeşme
nün gerek kanavatı ve meremmatı vesair levazırnı 
görile di yü şart u ta 'yin eylediği defter-i vakfdan 
derkenar olınrnış ve çeşme-i mezkfir tarikıyla fazla-i 
mezkfirenün keyfiyyetleri içün me'mfir-ı mahsus ir
saliyle bi' l-mu'ayene menba'ından çeşme-i mezkfira 
gelince tarik-ı mezkfirun ca be ca harabiyyeti anla
şılmış ve bu cihetle yedi yüz elli Arnabud künki ve 
kırk dört aded altı üzerine kurşun borı tecdidiyle üç 
yüz arşun lağm tahliyesine muhtac olarak bunlarun 
rayicine tatbikan fiat vaz 'ıyla tesviye ve fürfi 'at-ı 
sairesi dokuz bin sekiz yüz elli buçuk guruşa baliğ 
olarak gayr-i ez atık kurşun baha ve nizarnına tevfi
kan münakasası gözedilerek kusur cem' an sekiz bin 
beş yüz guruş mesarif ile vücuda geleceği ve ınılma 
ileyh el-Hacc Hasan Rüşdi Efendi'nün bu kerre vu
kü' bulacak mesarifle ilerüde zuhfir idecek cüz'i ve 
külll ta 'nılratı kendü tarafından ifa olmacak oldığı 
halde fazla-i mezkfirenün uhdesine isticarında bir 
gfine malızun olmayup menafi '-i vakf görünmiş ol
dığı çeşme-i mezkfir hazinesi irnla olındukda telefe 
cari olacak fazlasınun talibine icar olmması nizarn 
ve emsaline muvafık ve fazla-i mezkfirenün ınılma i
leyhimanun sahilhaneleri derfinında hazineye cere
yan itmek üzre ancak mevsim-i sayfda gayr-i ez if
raz çeşme-i mezkfira icra olmagelen su yarım masu
radan ibaret ve çeşme-i mezkfir sahil-i bahrda olmak 
hasebiyle fazla-i mezkfirenün her bir mahalle icrası 
dahi mümkin olamayacağından ve tarik-ı mezkfire
nün tesviyesi ol mikdar mesarifle vücuda geleceğin
den fazla-i mezkfirenün mu 'acceleye tahammüli yo
ğise de nef'an li' l-vakf üç yüz guruş mu 'accele ve 
beher şehr otuz akçe icare-i müeccele tahsisiyle 
çeşme-i mezkfir vakfı tarafından iktiza idecek temes
sükinün tahrir ve i ' tası muvafık-ı irade-i aliyye-i ne
zaret-penahileri o ldığı halde keyfi yy et kalemine . 

175 



176 

161143/lb 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

kayd ile icab iden mahallere başka başka ilm ü ha
berlerinün tastiri lazım geleceği Su nazırı sa 'adetlü 
es-Seyyid Ya 'küb Hulusi Paşa hazretleri tarafından 
i ' lam alınmış olmağla çeşme-i mezkura cari ma-i le
ziz tarikım bu def'a ber veeh-i muharrer ve 
ba 'de-ma dahi lede' 1- iktiza malından teberru 'an 
li' l-vakf harc ü sarfla ta'mir ü termim ve çeşme-i 
mezkur hazinesinün balasına fazla savağını vaz ' i
düp hazine-i mezkure ma-i leziz-i cari ile imla olın
dukdan sonra telefe cereyan idecek fazlası halilesi 
muma ileyha ile ma'an mutasarnf oldukları hane-i 
mezkura cereyan itmek üzre fazla-i mezkurenün sa
lifü'z-zikr üç yüz guruş mu'accele ve şehriyye otuz 
akçe icare-i müeccele ile muma ileyh el-Hacc Hasan 
Rüşdi Efendi'ye icar ve defter-i vakfda uhdesine 
kayd olmarak taraf-ı vakfdan bir kıt 'a temessük i 'ta
sı hususına Evkaf-ı hümayun müfettişi faziletlü 
es-Seyyid Mehmed Necib Efendi memhı1r i ' lam it
rneğin mucebince meblağ-ı mu 'accele-i mezbur ha
zine-i Harerneyn-İ muhteremeyne teslim olarak key
fiyyet bi ibaretiha Evkaf muhasebesine kayd ile te
messüki nizamına tevfikan vakfı tarafından tahrir ve 
i 'ta olmmak üzre canib-i vakfa bir kıt 'a ilm ü haberi 
vürud itmeğle ber veeh-i muharrer çeşme-i mezkı1r 
hazinesinün balasına fazla savağı vaz 'ıyla hazine-i 
mezkure ma-i leziz ile imla olındukdan sonra telefe 
cereyan idecek fazlası hane-i merkürneye icra alın
mak üzre mu 'accele-i merküme ve şehriyye otuz ak
çe icare-i müeccele ile muma ileyh el-Hacc Hasan 
Rüşdi Efendi'ye icar ve tefviz olınup defter-i vakfda 
uhdesine kayd ü irnla ve müceddeden işbu temessük 
tahrir ve kaimmakam-ı mütevelli aldığı hasebiyle 
temhiren yedine i ' ta o lındı gerekdür ki m uma ileyh 
Hasan Rüşdi Efendi ber minval-i muharrer ma-i le
ziz (silik) ta 'mir ü termimi malından teberru 'an 
li' l-vakf sarf eyledükce çeşme-i merküme hazinesi
nün imlasından sonra telefe cereyan idecek fazlası
nun hane-i merküma cereyanına kirnesne tarafından 
müdahale ve ta'arruz alınmaya. 

Fi 23 Receb sene 1272 [30 Mart 1 856] 

Derun-ı temessükde muharrer vakf-ı müşarun iley
hün çeşmesi fazlasına mutasarnf olan Hasan Rüşdi 
Beğ ibn-i Mehmed Emin fevt olup kebir mahdurnları 
İbrahim İffet ve İ sına 'il Kamil Efendi ile k e bire ke
rimesi Hadice Besime Hanım'a bin üç yüz elli guruş 
bedel ile ba'de' l-intikal muma ileyha Hadice Besime 
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Hanım tarafından Sergi odası ketebesinden Hüseyin 
Hüsni Efendi ve Gedikler odası ketebesinden Cemal 
Efendi ibn-i Hasan şehadetleriyle ferağa vekili esbak 
Rodos kaimmakamı el-Hacc Ali Efendi ibn-i Süley
man bi ' l-vekale hissedan ve karındaşı mfima ileyh 
İsma 'il Kamil Efendi'ye dört yüz altmış yedi guruşa 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile faz
la-i mezkfire mecra-yı kadimi olan Südlice iskelesi 
civarında sahilhanelerine kema kan cereyan itmek ve 
mahall-i ahara ifraz alınmamak üzre icra-yı icabı Su 
nezaret-i behiyyesi tarafından inha olınmış ve temes
sükinün tahşiye olmması dahi Evkaf varidatı defter
lerinden derkenar kılınmış idüğine binaen ber min
val-i muharrer intikal ve ferağı bi ' l-icra zikr olman 
fazlanun sülüsan hissesi mfima ileyh İsma 'il Kamil 
Efendi'nün ve sülüs hissesi dahi mfima ileyh İbrahim 
İffet Efendi'nün defter-i vakfda uhdelerine kayd alı
narak zabt u tasarruflarını havi işbu mahalle dahi 
şerh virilüp bi' l-kıyame(?) temhir olındı. 

Fı 17 Zi' l-ka'de sene 128 1 [ 1 3  Nisan 1 865] fi 1 
Nisan sene minh [ 1 3  Nisan 1 865] 

Hamiş-i temessükde muharrer şehriyye otuz akçe i
care-i müeccele vakf-ı müşarun ileyhün çeşmesi faz
lasınun sülüs hissesine mutasarnf olan İbrahim İffet 
Beğ ibn-i el-Hacc Hasan Beğ mutasarrıf oldığı sülüs 
hisse-i mezkfirı hüsn-i rızasıyla sülüsan hisseye mu
tasarrıf olan karındaşı Bahriyye redif yoklama mü
diri rif'atlü İsma'il Kamil Beğ ibn-i el-Hacc Hasan 
Beğ'e dört yüz elli guruşa kat 'iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile fazla-i mezkfire mecra-yı ka
dimi olan Südlice'de Mahmud Ağa mahallesinde Ka
raağaç caddesinde on beş numro ile murakkam sahil
hanesine cereyan itmek ve mahall-i ahara ifraz olm
mamak üzre bütün fazla-i mezkfire mfima ileyh İs
ma'il Kamil Beğ'ün uhdesine defter-i vakfda kayd 
olınarak temhir kılındı. 

Fı 9 Muharrem sene [ 1 ]288 [30 Mart 1 87 1 ]  fi 28 
Mart sene [ 1 ]287 [9 Nisan 1 87 1 ]  

161143/2 Hacı Hasan Rüşdü Bey ile eşi Şerife E
mine Hanım 'ın Sütlüce 'deki sahilhaneZerine bağlı 
Şeyhülislam Ebulhayr Ahmed Efendi vakfına ait 
yarım masura suyun vefatları üzerine muhtelif ki
şilerin eline geçtiğine dair. 
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Evkaf-ı hümayiln hazinesi senedat odasında pazarir
tesi günleri umilr u husilsı ru'yet olman evkafdan ha
miş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i leziz 
el-Hacc Hasan Rüşdi Beğ ibn-i Mehmed Emin ile 
zevcesi Şerife Emine Hanım'un iştiraken uhdelerinde 
iken milma ileyh Hasan Rüşdi Beğ fevt olup nısf 
masura ma-i lezizün nısfı kebir mahdfimları İbrahim 
İffet ve İs ma 'll Kamil efendiler ile kebire kerimesi 
Hadice Besime Hanım'a ba'de'l-intikal bin dört yüz 
guruş47 mfima ileyha Hadice Besime Hanım tarafın
dan Sergi odası ketebesinden Hüseyin Hüsni Efendi 
ibn-i Ahmed Ratib ile Gedikler odası ketebesinden 
Cemal Efendi ibn-i Hasan şehadetleriyle ferağa ve
kaleti sabit olan esbak Rodos kaimmakamı el-Hacc 
All Efendi ibn-i Süleyman bi' l-vekale rızasıyla his
sedarı ve karındaşı İsma 'll Kamil Efendi'ye dört yüz 
elli guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed idüp ol vec
hile ma-i leziz-i mezkilr mecra-yı kadimi olan Südli
ce iskelesi civarında sahilhanelerine kema kan cere
yan itmek ve mahall-i alıara ifraz olınmamak üzre 
icra-yı icabı Su nezaret-i behiyyesi tarafından inha 
olınmış ve ber mficeb-i nizarn icaresinün senevi on 
beş guruşa ibiağıyla temessükinün tahşiye olmması 
Evkaf vfuidatı defterlerinden derkenar kılınmış ol
mağla ol vechile nısf masura ma-i mezkilrun nısfı 
ya'ni rub 'ı  Şerife Emine Hanım'un kema kan uhde
sine bi' l- ibka ma'ada rub ' hissenün ber minval-i 
muharrer intikal ve ferağı bi' l-icra defter-i vakfda 
rub ' hisse ma-i mezkilrun sülüsan hissesi milma i
leyh İsma 'll Kamil Efendi'nün ve sülüs hissesi dahi 
İbrahim İffet Efendi'nün uhdelerine kayd olınarak 
zabt u tasarruflarını havi işbu mahalle dahi şerh viri
lüp bi ' l-kıyame(?) temhir olındı. 

Fi ı 7 Za sene ı 28 ı [ 1 3  Nisan ı 865] fi ı Nisan 
sene minh [ 1 3  Nisan ı 865] 

Hamiş-i temessükde muharrer senevi on beş guruş 
icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezizün rub ' his
sesine mutasarrıf olan Şerife Emine Hanım bint-i 
es-Seyyid el-Hacc Hüseyin ve nısfdan sülüs hissesi
ne mutasarrıf olan malıdilını İbrahim İffet Beğ ibn-i 
el-Hacc Hasan Beğ mutasarrıflar iken milma ileyha 
Şerife Emine Hanım müteveffiye olup kebir malı
dumları İbrahim İffet Beğ ile nısfdan sülüsan hisse
sine mutasarrıf olan Bahriyye redlf yoklama müdiri 

47 "bin dört yüz guruş" fazladır. 
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rif'atlü İsma 'il Kamil Beğ ve kebire kerimesi Hadice 
Besime Hanım bint-i el-Hacc Hasan Beğ'e iki bin 
yüz guruş kıymetle ba'de ' l-intikal muma ileyhimden 
İbrahim İffet Beğ kadiminden ve def'a intikalen mu
tasarrıf oldığı hissesini bi' z-zat ve muma ileyha Ha
dice Besime Hanım intikalen mutasamfe oldığı his
sesini tarafından es-Seyyid Abdülhiidi Beğ ibn-i 
es-Seyyid Mustafa Beğ ve Hüseyin Hüsni Efendi 
ibn-i İbrahim şehiidetleriyle ferağa vekili zevci 
el-Hacc Mustafa Ağa ibn-i el-Hacc İbrahim bi ' l-ve
kale nzalarıyla hissedarlan karındaşlan muma ileyh 
İsma'il Kamil Beğ'e iki bin yüz guruşa kat'iyyen fe
rağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadimi olan Südlice'de Mahmud 
Ağa mahallesinde Karaağaç caddesinde on beş nurn
ro ile murakkam sahilhanesine cereyan itmek üzre 
ve mahall-i alıara ifraz alınmamak şartıyla nısf ma
sura ma-i leziz muma ileyh İsma'il Kamil Beğ'ün 
defter-i vakfda kayd olındı. 

Fı 9 Muharrem sene 1288 [30 Mart 1 87 1 ]  28 
Mart sene 1 287 [9 Nisan 1 87 1 ]  

Nısf masura ma-i lezize mutasamf olan İsma'il Ka
mil Beğ ibn-i Hasan Rüşdi Beğ'ün vefatı vukü 'ma 
mebni ma-i mezkur altı nefer evliid-ı kibarı Mehmed 
Neş'et ve Ahmed Naci beğlerle Emine Behice ve 
Hadice Rebi'a [ve] Fatıma Nebile ve Ayişe Afife ha
nımlar uhdelerine intikal eylediği mahallesi canibin
den mevrud ilm ü haberle bildirilmiş olmağla ma-i 
mezkur kema kan sahilhane-i mezkureye cereyan it
rnek ve mahall-i alıara nakl ve ifraz olmamak şartıy
la uhdelerine ba 'de' l-intikal virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 3 1  Kanun-ı sanı sene [ 1 ]323 [ 1 3  Şubat 1 908] 

Hıdmet-i mezkureye aid kayd içün aşağıda 1 24'ünci 
sahifeye kayd olınmışdur. 

Büyükdere ma'a Tarabya 

16114411 Sultan Bayezid-i Veli vakfından bir ma
sura suyun Bazergan ]ak Afyon 'a kiralanmasına 
dair. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Bayezid-i Veli tabe 
serahu hazretlerinün evkaf-ı celilelerinden Sarıyar 
karyesi hududı dahilinde Hünkar suyı civarında 
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Saraycık nam-ı diğer Kocataş suyından olmak üzre 
Jak Alyon Bazergan'un Büyükdere'de kain hanesine 
cereyan i tmek üzre bila mu 'accele bir masura ma-i 
lezizün i 'tası husüsına irade-i seniyye-i hazret-i mü
lilkane müte 'allık ve şeref-sünüh buyurılmış aldığını 
mübeyyin beyaz üzerine sadır olup vakf-ı hazret-i 
müşarun ileyh tarafında hıfz olman bir kıt 'a ferman-ı 
ali mı1cebince zikr olman bir masura ma-i lezize em
sali misillü şehriyye altmış akçe icare-i müeccele 
ta'yiniyle zikr alınan bir masura ma-i leziz-i mezkCi
run ber ınıleeb-i irade-i seniyye-i mülCikane zabt u 
tasarrufını havi virilen cedid temessük işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fı l l  Receb sene 1265 [3 Haziran 1 849] 

Cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe sera
hu hazrederin ün İstanbul'da vakı ' cami ' -i şerif ve i
maret-i amireleri evkafından olup Uskurnrı cibayeti
ne tabi'  Sarıyar nam karye hudı1dı dahilinde vakı ' 
Kocataş suyından olmak üzre Barutcıbaşı Hoca Bo
gos'un Büyükdere'de kain sahilhanesine cereyan ey
lemek üzre bir masura ma-i leziz i ' tası hususını ira
de-i seniyye-i mülı1kane müte 'allık ve şeref-sünCih 
buyurılmış olmağla bir masura ma-i leziz-i mezkı1ra 
şehriyye altmış akçe icare-i müeccele ta 'yiniyle mer
sı1m Hoca Bogos'un zabt u tasarrufiyçün virilen ce
md temessük işbu mahalle kayd alındı . 

Fı 21  Z sene 1265 [8 Kasım 1 849] 

16114413 Alenko Hanım 'ın ]evice Hanım 'a ferağ 
ettiği Tarabya 'da Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait 
bir buçuk masura su ile arsanın daha sonra muh
telif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün 
İstanbul'da vakı ' cami ' -i şerif ve imaret-i amireleri 
evkafından olup Tarabya cibayetine tabi ' nefs-i Ta
rabya nam mevkı 'da bir kıt 'a temessük natık aldığı 
üzre bir bab menzil arsası ve arsa-i mezkı1reye cari 
senevi yüz yiğirmi akçe hakk-ı mecralu bir buçuk 
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masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mabeyn-i hüma
yGn tercemanı Ligofti(?)'nün kayınanası Alenko 
bint-i Dimitraki menzil-i mezkGr arsasıyla ma-i le
ziz-i mezkfirı yedinde olan temessükden ifraz idüp 
rızasıyla Jevice bint-i Avramke(?) nasraniyye[ye] fe
rağ u kasr-ı yed eylediğine binaen işbu temessük 
tahrir ve yed-i mersfima i 'ta kılındı arsa-i mezkfirun 
senevi yedi yüz yiğirmi akçe ve ma-i leziz-i mezkfi
run senevi yüz yiğirmi akçe idrelerün sal be sal eda 
vü teslim itmek üzre virilen temessük kayd olındı. 

Fi 25 Za sene [ 1 ]250 [25 Mart 1 835] 

MersGme Jevice rızasıyla Varvariçe ibnet-i Eczacı 
Maran'a ferağ itmeğle işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 15 Muharrem sene [ 1 ]25 1  [ 1 3  Mayıs 1 835] 

Varvariçe nasraniyye rızasıyla tebe'a-i Devlet-i aliy
yeden Artin Beğ veled-i Sökyas'a ferağ itmeğle işbu 
mahalle kaydı olındı . 

Fi 27 Ş sene [ 1 ]265 [ 1 8  Temmuz 1 849] 

Tarabya'da ve caddesinde otuz numrolu bir kıt 'a arsa 
ve bir buçuk masura yirli ma-i lezize mutasarrıf olan 
Artin Beğ veled-i Sökyas'un fevtiyle iki nefer 
eviadları Y akop(?) ve Y osef beğlerün yüz on iki bin 
guruş kıymetle ba'de ' l-intikal mGma ileyhim tarafla
rından Zağtaban Andon veled-i Hararas ve Pariadi 
veled-i Ohannes ihbarlarıyla vekili Yuvan(?) Beğ 
veled-i Mıgırdiç bi ' l-vekale rızasıyla kanunname-i 
hümayGn alıkarnını kabUl iden İngiltere sefareti tara
fından bi'l-i 'ta Hariciyye ki tabetinden tasdik-i res
ınisi icra kılınan bir kıt'a ilm ü haber mficebince 
devlet-i müşftrun ileyha tebe 'asından Hanriyet Tepa
la(?) bint-i Edib(?) uhdesine bedel-i mezkfir ile 
kat 'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle bir buçuk masu
ra ma-i lezizün icftre-i kadimesi senevi kırk beş gu
ruşa iblağ alınarak işbu temessükle ma-i mezbGrun 
zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük kayd 
o lındı. 

Fi 20 Şevval sene [ 1 ]296 [7 Ekim 1 879] ve fi 25 
Eylül sene [ 12]95 [7 Ekim 1 879] 

Tarabya karyesinde ve caddesinde otuz numro ile 
murakkam mukaddema gazino el-yevm bir bab ote
lün derunına cari bir buçuk masura ma-i leziz İngil
tere devleti tebe'asından Hanriyet Detala(?)'nun 
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uhdesinde iken mezkı1r otelün üç sene müddetle aha
ra ferağ iderek mahall-i mezkı1r işbu senedden 
bi't-tefrik yedine başkaca sened-i hakanı virilüp yal
nız ma-i lez!z uhdesinde ibka kılındığı şerh virildi. 

Fı 20 Haziran sene [ 1 ]305 [2 Temmuz 1889] 

Bir bab otel derı1nına cari iki masura ma-i lez!zden 
bir buçuk masura ma-i lezız İngiltere devleti tebe 'a
sından Hanriyet Tepala(?)'nun uhdesinde iken vefa
tıyla üç nefer eviadı Corçe ve Çon ve Hevlet(?) Te
palata(?)'ya ba'de'l-intikal mezkı1r hotelün mu'ay
yen bedeli miyanında yüz seksen bin guruş bedel-i 
makbuz mukabelesinde nısf masura ma-i lez!z ve 
mezkı1r otelün diğer mu'ayyen malıall mutasamfı 
İngiltere devleti tebe 'asından Mösyö Artur Beğ'e fe
rağ. 

Fı 16  Ağustos sene [ 1 ] 3 1 9  [29 Ağustos 1 903] 

16/14414 Mısırlı Andon Bey 'in Sultan Bayezid-i 
Veli vakfından kiralayıp Büyükdere 'deki sahilha
nesine bağlattığı yarım masura suyun vefatından 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Büyükdere'de Piyaça caddesinde yetmiş dört numro
lu bir bab sahilhaneye cari Haremeyn hazinesinden 
mazbı1t cennet-mekan Sultan Bayez!d Han-ı Veli 
hazretleri vakfından msf masura ma-i lez!zün dört 
hisse i 'tibariyle temaını tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün 
Ermeni Katoliği milletinden Mısırlı Andon Beğ ve
led-i Kirkor fevt olup mezkı1r ma-i lez!z ber veeh-i 
mülkiyyet tasarruf olınmakda oldığı halde mı1ma 
ileyhün vefatma mebn! bir kıt 'a taksim-i şer'! pusu
lası mı1cebince mes' ele-i m!rasiyyesi dört selımden 
olup siharn-ı merkürneden üç sehmi hemş!resi bakire 
Luçika Hanım ibnet-i Kirkor'a ve bir selımini zevce
si Drohi Hanım ibnet-i Bogos'a irsen ba 'de' l-intikal 
anifü'l-beyan ma-i lez!z Kocataş nam mahallde ve 
Angel'ün bağı derı1nında yiğirrni arşun kaddinde bir 
aded ve Fransa devleti tebe'asından Prosar'un bağın
da on üç arşun kaddinde bir aded ki cem'an iki ba
cadan hasıl olarak birleşüp bir tarik ile nihayet baca
dan lağm ve künk tarik ile mezkı1r bağ derı1nında 
Taksim mesleğine cari olarak orada mevcı1d olan bir 
masura mikdarında bulınan suyun nısf masurası ifraz 
olmarak başkaca tar!k ile Büyükdere'de vakı ' İtalya 
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devleti tebe'asından Mösyö Haçlı(?)'nun lokantasına 
ve nısf-ı diğeri dahi başkaca tarik ile Büyükdere'de 
vakı ' mezkGr sahilhaneye cereyan itmekde ve ma-i 
mezkfirun nübfi ' eylediği mezkfir Koca48 Kocataş 
nam mahallde vakı ' sularun Uskumrı ci bayetine ta
bi ' Sultan Sultan49 Bayezid-i Veli vakfına tashih alı
narak ber minval-i muharrer mezbfire Luçika Hanım 
intikiHen mutasarrıfe o ldığı üç selımini kırk sehm i ' 
tibariyle yiğirmi dokuz selımini Agop Efendi veled-i 
Mıgırdiç'e ve on bir selımini Mikail Efendi veled-i 
Andon'a ferağ iderek esasen bir sehmi dahi intikalen 
ve ibkaen mGma ileyha Drohi Hanım ibnet-i Bogos 
Beğ uhdesine kaydıyla zabt u tasarrufını havi virilen 
sened-i hakanileri işbu mahalle kayd olındı. 
Fi 4 Zi' l-hicce sene [ 1 ]306 [ 1  Ağustos 1 889] ve fi 

2 1  Temmuz sene [ 1 ]305 [2 Ağustos 1 889] 

16/14511 Andreyas 'ın kaynağı Sanyer'de bulunan 
Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait bir buçuk masura 
suyu mecrasını yaptırarak Büyükdere 'deki sahilha
nesine bağlatmasına dair. 

Evkaf-ı hümayfin hazinesinde Senedat odasında çi
harşenbih günleri umfir [u] husfisınun icrası mukar
rer olan evkafdan Harerneyn-İ muhteremeyn hazine
sinden mazbfit cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı 
Veli tabe serahu hazrederin ün cami ' -i şerif ve ima
ret-i amireleri vakfından Sarıyar karyesi hudfidı da
hilinde Değirman deresi nam mahallde vakı ' ba te
mess ük tasarrufında bulınan tarlanun derilmnda hafr 
eylediği kuyudan hasıl olan ma-i lezizün tankı mesa
rifi kendü tarafından tesviye olmmak üzre Büyükde
re'de Piyasa nam illahallde kain sahilhanesine cere
yan itmek üzre usUl-i müttehazası vechile vakf-ı mü
şarun ileyh canibinden müceddeden bir kıt'a  temes
sükinün i 'tası husfisı Andreyas veled-i Agop tarafın
dan ba arz-ı hal istid'a olınmış ve kuyfida müraca'at 
olındukda cennet-mekan-ı müşarun ileyhün Uskumrı 
cibayetine tabi ' Sarıyar nam karye hudfidı dahilinde 
Değirman deresi ittisalinde kain bir tarafı Kavvas 
Mehmed Ağa ve ba 'zan Emine Hanım fundalıkları 
ve bir tarafdan Büyükdere ayazması arsası fundalığı 

48 "Koca" fazladır. 
49 "Sultan" mükerrerdir. 
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ve bir tarafdan Kara Kethuda Karabeğ'ün suyolı ar
sası ve ba'zan yine Emine Hanım fundalığı ile mah
dud senevi doksan akçe bedel-i öşr mukiıta'alu üç 
dönüm fundalık arazisi Beğoğlı'nda mütemekkin Ha
son oğlı Tüccar Andreyas veled-i Agop'un uhdesin
de oldığı anlaşılmış ve emsali vechile keyfiyyet ma
hallinde erbab-ı miyah ma' rifetleriyle lede' l-mu 'a
yene ma-i mezkurun menba'ı  zikr olınan Sarıyar üs
tünde Kocataş'un canib-i yesarında ikinci dere içinde 
ber veeh-i muharrer taht-ı tasarrufında olan mezkur 
tarla derunında olup menba'-ı mezkurun nübO' iden 
mahallde ma-i mezkur erbab-ı miyah beynlerinde 
mu'tad olan tarz-ı ma'rOf ve semt-i me' lOf üzre vezn 
ü ayar olındukda tarnın ve kamil el-yevm üç masura 
ma-i leziz mevcud oldığı zahir ü nümayan olmış 
(kesik) ancak işbu mevsim sularun kesret zernam o
lup sıhhate makrün olamayacağından sularun kıllet 
zernam olan ağustos ve eylülde vezn olmak usUl-i 
müttahaza iktizasından ise de ma-i mezkurun vakf-ı 
ahar tarikına vesaireye ilhakıyyeti olmayup ittisalden 
ari olarak müstakıll tarik ile başlı başına cereyan 
iderek mahzurdan salim olacağından ber veeh-i mu
harrer sularun kıllet zernam olan ağustos ve eylülde 
bir buçuk masura mevcudı bulmacağı mevkı 'ı ikti
zasınca fenn-i miyah üzre karar virilmiş idüğinden 
ber mikeb-i istid 'a tesviye-i tarik mesarifi menba' -ı 
mezkurdan sahilhane-i mezkura gelinceye kadar 
müstakıll kendi bedeninden harc ü sarf olmmak ve 
nizamına tevfikan icare-i müeccele tahsis kılınmak 
üzre menba'ınun bi ' l-etraf mahalleri ve nizam-ı 
müstahsenesi derciyle salifü'z-zikr bir buçuk masura 
ma-i lezizün bi' l-etraf menba'ı  keyfiyyeti ve nizam-ı 
müstahsenesinün ve ber muceb-i usUl müceddeden 
senevi kırk beş guruş icare-i müeccelesinün derciyle 
defter-i vakf-ı müşarun ileyhe bi ' l-kayd merküm 
Andreyas uhdesine olarak Senedat odasından mü
ceddeden temessükinün tahrir ve i 'tası Varidat der
kenarından anlaşılmış olmağla ol vechile bir buçuk 
masura ma-i leziz-i mezkurun menba'-ı mezkurdan 
sahilhane-i mezkura gelinceye kadar tesviye-i tarik 
mesarifi müstakıll kendi tarafından harc ü sarf olm
mak üzre kanavatma tebe 'iyyetle ta'yin olman sene
vi kırk beş guruş icare-i müeccele ile merküm And
reyas veled-i Agop'un defter-i vakfda uhdesine kayd 
ile zabt u tasarrufiyçün virilen cedid temessük işbu 
mahalle dahi kayd olındı. 
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Fı l l  Zi ' l-ka 'de sene ı 282 [28 Mart ı 899] ve fi 
ı 6 Mart sene ı 282 [28 Mart ı 899] 

16114512 Seyyid Ahmed Ağa 'nın Sarıyer 'deki sa
hilhanesine bağlı Sultan Abdülmecid Han vakfına 
ait iki masura suyun seksen hissesinin vefatından 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Sultan Abdülmecid Han hazretlerinün evkaf-ı eellle
lerine tashih olman musakkafatdan İstinye nahiyesi
ne tabi ' Sanyar karyesinde Mezarlık burunı nam ma
hallde vakı ' bir tarafdan Hacce Nefise Hanım sahil
hanesi ve bir tarafdan Ya 'küb Ağa sahilhanesi ve bir 
tarafdan Çiftefıstuk nam mahalle mürtir iden tarik-ı 
amın ve taraf-ı rabi 'i leb-i deryil ile mahdud ve müş
temilat-ı ma'lfimelü bir bab sahilhane ve derfinına 
cari kanavatma tebe 'iyyetle iki masura ma-i leziz 
yüz yiğirmi sekiz sehm i ' tibariyle seksen sehm his
sesi es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Mekki E
fendi ve altı sehm hissesi dahi Safiyye Hatlin bint-i 
Mahmud ve yiğirmi birerden kırk iki sehm hissesi 
dahi mezbfire Safiyye Hatlin'un sadri sahih oğulları 
es-Seyyid Ali Ağa ve es-Seyyid İsma 'il Ağa ibn-i 
Mehmed Ali uhdelerine icar ve tefviz olmarak viri
len temessük kayd alındı. 

Fı 7 Za sene [ 1 2]66 [ ı4  Eylül ı 850] 

Ma-i mezkfirun seksen selımine mutasarrıf olan Ah
med Ağa ibn-i Mekki'nün vefatıyla üç nefer eviadına 
intikali lazım gelmiş ise de iki neferi intikale rağbet 
itmedüklerinden sülüsan hisseleri bi' t-tevkif ma'ada 
bir neferi Adeviyye Hanım'a sülüs hisse ba 'de' l-inti
kal rızasıyla Ayişe ve hemşiresi Fatıma hanırnlara 
ferağ. 

Fı ı 9  Haziran sene [ ı ]307 [ ı  Temmuz ı 89 ı ]  

Evvelce intikale rağbet itmeyen iki neferden bu ker
re bir neferi Hediyye Hanım'a aid sülüs hisse ba'
de' l-intikal anun dahi vefatıyla Fatıma ve Hadice ha
nırnlara intikalleri bi' 1-i cra rızaları y la İzzet Reiszade 
Mehmed Beğ'e ferağ. 

Fı 3 ı  Temmuz sene [ ı ] 307 [ 1 2  Ağustos ı 89 ı ]  

Evvelce intikale rağbet itmeyen bir neferi Ata Efen
di'ye ol dahi vefat idüp bir nefer kebir oğlu Ahmed 
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Beğ'e ve mezbure Safiyye Hanım'un vefatıyla altı 
hissesi kebir oğulları mezburan All ve İsma 'll ağala
ra ve İsma'll Ağa'nun dahi vefatıyla kadimen yiğirmi 
bir ve intikalen üç ki cem'an yiğirmi dört hissesi bir 
nefer oğlu Şakir Ağa'ya intikal eyledükden sonra 
mezkur yüz yiğirmi sekiz hisse tekrar üç yüz seksen 
dört selım tertib olmarak seksenerden yüz altmış 
sehmi Ahmed ve Mehmed beğlerün ve kırkardan 
seksen sehmi Ayişe ve Fatıma hanımlarun ve yetmiş 
ikişerden yüz kırk dört sehmi Ali ve Şakir ağalarun 
kadimen ve intikalen hisselerine isabet iderek mez
burundan Ali ve Şakir ağalar ile Ayişe ve Fatıma ha
nımlarun iki yüz yiğirmi dört selımleri içün başkaca 
sened-i hakani bi' l-i ' ta ma'ada yüz altmış sehmün 
ber veeh-i [muharrer] Mehmed Beğ ibn-i İzzet ile 
Ahmed Beğ ibn-i Ata'nun zabt u tasarruflarını havi 
virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fi 1 2  Ağustos sene [ 1 ] 308 [24 Ağustos 1 89 1 ]  

16114513 Kaynağı Sarıyer 'de bulunan ve  daha ön
ce ferağ ve intikal muamelesi yapıldığı halde mik
tarında tespit edilen artış dolayısıyla, kayıtları, iki 
masurası Banker Kamaro Petro ve üç masurası 
Andreyas 'ın varisieri adına olmak üzere yeniden 
düzenlenen Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait beş 
masura suyun iki masurasının Banker Kamaro 
Petro 'nun vefatı üzerine varisieri tarafından Mali
ye nazırı Reşad Paşa 'ya ferağ e dildiğine dair. 

Galata bankerierinden ve Rusya devleti tebe 'asından 
Mösyö Kamaro Petro veled-i Manol'un bir kıt 'a is
tid'ası meali cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli 
Han tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı şerifinden Sa
rıyer hududında Değirman deresi ittisalinde Kocata
şı'nun canib-i yesarında ikinci dere içinde dağ deru
nında menba'dan hasıl olan üç masura ma-i lezizün 
Büyükdere'de kain sahilhanesine cereyan itmek üzre 
mutasarrıfı olan Hason oğlı tüccarandan Andreyas 
veled-i Agop'un ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldı
ğı ma-i mezkurun iki masurasını bundan akdem ken
dülerine fürfiht itmiş ise de henüz temessükine 
dest-res olmamadığından bahisle ma-i mezkurun 
kaydı bi'l-ihrac Büyükdere'de kain sahilhanesine ce
reyan itmek üzre vakf-ı müşarun ileyh canibinden 
senedin ün i ' tası il timasından ibaret bulınmış ve ma-i 
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mezkilrun keyfiyyeti ba 'de't-tahkTk kaydına ve ye
dinde olup irae eyledükleri temessükine nazar olın
dukda fi l l  Zi' l-ka'de sene 1 282 tarihiyle sularun 
kesret zernanında üç ve kıllet vaktinde bir buçuk ma
sura ma-i lezizün milma ileyh Andreyas Ağa veled-i 
Agop'un uhdesinde oldığı anlaşılmış ve milma ileyh 
Andreyas Ağa altı nefer kebir eviadları Bogos ve 
Oseb ve Terazona ve Maryonko ve Takohi ve Fran
ko'yı terk iderek bundan akdem vefat itmiş oldığı 
patrikhanesi canibinden varid olan ilm ü haberden 
müsteban olmış evlact-ı merkürnilndan Bogos Ağa 
celb olmarak silret-i istid'a istifsar olındukda fi ' l-ha
kTka pederleri müteveffa-yı merktim Andreyas 
Ağa'nun hin-i hayatında Mösyö Karnaro'nun bağçe
sinden mürür itmek üzre yiğirmi bin guruşa mukave
le alınarak ber milceb-i mukavele iki masura ma-i 
lezizün fürilht olınup ve suyolı dahi yapılarak el-an 
cereyan itmekde ise de fakat muahharan ma-i mez
kilra haylice su ilave olmarak ve50 tezayüd itdirilmiş 
aldığından ma-i mezkilrun tekrar mahallerinde 
mu'ayenesiyle ne mikdar masuraya baliğ olur ise a
na göre iki masurası Mösyö Kamaro uhdesine ve 
ma' adasınun dahi hissedarları ile beraber kendü uh
delerine kayd olmmak üzre icabınun icrası lazım 
geleceği ifadesi üzerine bu kerre Su nezareti tarafın
dan Su katibi Emin Efendi ve Su meclisi a 'zasından 
Bab-ı ali suyolcısı Ahmed Usta ve Çavilş-ı ralı-ı abi 
Bekir Halife i 'zam olmarak Evkaf-ı hümayiln sene
dat idaresi canibinden Hüsni Efendi ve su sahibieri 
hazır oldukları halde menba' -ı mezkilrdan Mösyö 
Karnaro'nun emlaki derilmnda inşa olınan taksim te
razusına gelinceye kadar bi ' l-mu 'ayene keşf 
itdirildükde mukaddem ve muahhar hasıl ve ilave 
eyledükleri ma-i lezizün tahsisatları tefrik alınmaya
rak bir mikdan Mösyö Karnaro'nun sahilhanesine ve 
bir mikdan dahi evlad-ı ınılma ileyhimilnun sahilha
nelerine el-yevm cereyan itmekde oldığı anlaşılmış 
ve bu ise nizamına gayr-i muvafık idüğinden ma-i 
mezkı1run kıllet zernam olan işbu doksan beş senesi 
şehr-i Eylül'inün ibtidasından erbab-ı miyah beynle
rinde mu 'tact olan tarz-ı ma 'rüf ve semt-i me' lfif üz
re vezn ü ayar olındukda tarnın ve kamil beş masura 
ma-i leziz mevcild ve zahir oldığı nümayan olmış ve 
ma-i mezkilrun vakf-ı ahar tarikına mülhak olmayup 
marrü' l-beyan menba'-ı mezkilrdan terazil-yı 

50 "ve" fazladır. 
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mezkfira terazfi-yı mezkfireden Büyükdere'de Piyasa 
caddesinde kain otuz sekiz numro ile murakkam sa
hilhanelerine müstakıll tarik ile icra olınrnış ve olın
makda bulmarak mahzfirdan salim bulındığı tebey
yün itmiş ise de ancak işbu beş masura ma-i mezkfi
run bir buçuk masurası ber mficeb-i temessük vak
fiyyet vechile babaları müteveffa-i merktim intika
linden ve üç masurası dahi henüz mülkiyyet üzre ol
dığından bunun dahi vakf-ı muşarun ileyhe 
bi' t-tashih evlild-ı mfima ileyhimfina elli bin guruş 
kıyınet ile ba 'de' l-intikal eviad-ı mezbfirfindan Fran
ko mutasarrıfe oldığı südüs hisse-i şayi 'asım rızasıy
la hissedan ve karındaşları Bogos ve Oseb ve Tera
zona ve Maryonko ve Tekahi'ye kat 'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfir beş hisse i 'tibariyle 
üç masurası salifü' l-beyan pederleri müteveffa-i 
merktim Andreyas Ağa hayatında virilen karar üzre 
taksim-i mezkfirdan Mösyö Karnaro'nun mülki derfi
nıyla yüz seksen arşun tfilında ve bir arşun arzında 
inşa olman su mecrası üzerine eşcar gars olınmamak 
ve ta 'rnirat ü terınlmat vukti ' ında mürür u u b urlarına 
mümana'at kılınmamak üzre salifü' l-beyan yiğirmi 
bin guruş kıyınet takdir olınarak kıymet-i mezkfira 
mukabil iki masura ma-i lezizün mecra-yı mezkfir ile 
beraber evlild-ı mfima ileyhim Oseb ve Terazona ve 
Maryonko ve Tekohi taraflarından Filiboz oğlı Vi
can Efendi ve Mahmud Aziz Ağa ihbarlanyla ferağ 
vekllleri hissedar ve karındaşları mfima ileyh Bogos 
Ağa bi' l-vekale ve kendi hissesini bi' l-asaıe kanun
name-i hümayfin alıkarnını kabUl ve imza iden Rus
ya devleti sefareti tarafından bi' l-i 'ta Hariciyye kita
bet[i] canibinden tasdik-i resınlsi icra kılınan bir 
kıt'a ilm ü haber mficebince devlet-i müşarun ileyha 
tebe 'asından mfima ileyh Mösyö Kamaro nun51 ve
led-i Manol'a yiğirmi bin guruşa kat'iyyen ferağ u 
kasr-ı yed idüp ma-i mezkfirun menba ' ından te
razfi-yı mezkfira kadar ana tarıkında ba 'de-ma vukü ' 
bulan cüz'i ve külll ta'mirat ü terınımat ve inşaiyye 
mesarifinün nısfı eviad-ı mfima ileyhim tarafından 
ve nısf-ı alıarı dahi Mösyö Kamaro tarafından ifa o
lınmak Mösyö Karnaro'nun bağçesinde kain terazfiya 
kadar cereyan itmek üzre ma-i mezkfirun cereyan it
miş oldığı ana yollannda bir da'va ve niza' zuhGr i
decek olur ise verese-i mGma ileyhimGna münhasıra 
oldığı ve ana tarikında ba'de-ma vukti' bulan cüz'i 

5 1  "nun" fazladır. 
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ve külll ta 'm!dit ü terınımat ve inşaiyye mesarifinün 
nısfı evlad-ı mfima ileyhim taraflarından ve nısf-ı a
harı dahi Mösyö Kamaro tarafından !fa olmmak ve 
zikr olman taksim terazfisı üzerine müceddeden bir 
aded mermer tekne vaz 'ıyla masuralarına göre pi
rinçden ma 'mı11 tamgalı ta 'y!nleri ta ' Ilk olm up ve su 
selımlerine göre ya 'ni sularun ziyade ve noksanı ta
raflarına aid olmak ve masuralarına göre seviyyen 
cereyan itmek üzre ta'y!nat-ı mezkfire üzerlerine bi
rer savak küşad olmmak ve ba 'd-ez!n ma-i mezkı1-
run ferağ ve intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibin
den ru' yet olmması fi ı 8  Zi ' l-hicce sene [ ı 2]96 ta
r!hlü Evkaf muhasebesinden taraf-ı vakfa vürfid iden 
bir kıt 'a ilm ü haber mantfikınca atık temessük ta
raf-ı vakfda battalda hıfzile nizamma tevfikan beş 
masura ma-i mezkfirun üç masurası eviad-ı mfima 
ileyhimfina müceddeden icare ta'y!niyle bir kıt 'a te
messük i 'ta kılındığı misillü balada muharrer iki ma
sura ma-i mezkfirun zabt u tasarrufı içün işbu ced!d 
temessük Mösyö Karnaro'nun yedine i ' ta kılındı. 

Fı 27 Zi ' l-hicce sene [ ı 2]96 [ ı  ı Aralık ı 879] fi 
29 Teşrin-i san! sene [ ı 2]95 [ l l Aralık ı 879] 

Büyükdere'de Piyasa caddesinde kadımen otuz sekiz 
ve el-yevm otuz altı numrolu sahilhaneye cari beş 
masura ma-i lez!zden müfrez iki masura ma-i lez!ze 
mutasarrıf olan Rusya devleti tebe 'asında Mösyö 
Kamaro veled-i Manol vefat iderek terk eylediği altı 
nefer eviadı Yunan devleti tebe 'asından İstefan ve 
Manol ve Oşkozi'nün zevcesi Mariya ve Frendi'nün 
zevcesi Sofya ve Pavli'nün zevcesi Anesi ve Ma
ko'nun zevcesi Katerina(?)'ya ba'de'l-intikal mezbı1-
ran ve mezbfiretan taraflarından Kad!köy su kum
panyası müfettişlerinden Aleksandros veled-i Kos
tanti Kamara Atina ve Pire başşehbenderliği tarafın
dan tanzim ve irsal olman vekaletname mficebince 
Maliyye nazırı devletlü Reşad Paşa hazretleri namı
na ferağ. 

Fı ı ı Mayıs sene [ ı ] 320 [24 Mayıs ı 904] 

Der hıdmet-i Arnabudköy 

16/14611 Loksandra Hanım 'ın Hacı Verdinaz Ka
dın vakfından kiralayıp sahilhanesine bağlattığı bir 
masura yarım çuvaldız suyun daha sonra muhtelif 
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kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] Ma-i leziz-i mezkur (silik) Serasker-i 
sabık (silik) hazrederine ferağ olınmış ise de henüz 
temessüki gelüp kayd alınmadığı şerh virildi . 
Aksaray kurbında vakı ' mekteb-i şerif ve sebilhane 
-i latifün vakıfesi iffetlü Hacce Verdinaz Kadın haz
retleri kaimmakam-ı mütevellisi oldığum vakf-ı mü
şarun ileyhanun Amabud karyesinde vakı ' Ayazma 
kurbında temliken ihsan-ı hümayun buyurılan çayır 
tahtında olan ma-i leziz içün li vechi ' llahi te 'ala kar
ye-i mezburede vakı ' müceddeden bina eylediği çeş
meye cereyan eyleyen ma-i lezizün bir iki mahalle 
ba' de' t -taksim çeşme-i mezkurun fazlası zuhurından 
bir çuvaldız ma-i lezize bundan akdem vakıfenün 
temessüki ile mutasarrıfe olan Loksandra bint-i 
Aleksandri zimrni mutasarrıfe iken çayır-ı mezkur 
kurbında vakı ' beyne' I-ciran ma 'lfimu ' 1-hudCıd Ka
bakulak bağı dimeğle arif bağda vakı ' dört buçuk 
çuvaldız tahminen ma-i leziz kalup sahilhanesine ce
reyan itdirmesini mukaddem vakf-ı şerife viregeldiği 
bir çuvaldız ma-i leziz içün beher mah on beş akçe 
icaresine altmış akçe dahi zamm eyleyüp bir çuval
dız atik ve dört buçuk çuvaldız dahi müceddeden iş
tira eylediği ma-i lezizi birbirine (silik) sahilhanesi
ne cereyan hamiş-i temessükde muharrer Haremeyn 
hazinesinden mazbCıt cennet-mekan Sultan Mahmud 
Han-ı Evvel tabe serahu hazretlerinün vakf-ı şerifleri 
odasında umur [u] hususatı ru'yet olman e[v]kafdan 
hamiş-i temessükde muharrer bir masura yarım çu
valdız ma-i leziz-i mezkCıra mutasarrıf olan mCıma 
ileyh Ya'küb Efendi mutasamf oldığı ma-i mezkCırı 
rıza ve iradetiyle Mısır valisi esbak müteveffa Meh
med Ali Paşa'nun mahdCımları ferikan-ı kirarndan ve 
Dar-ı şura-yı askeri a'zasından sa'adetlü Mehmed 
Ali Paşa hazretleriyle valideleri iffetlü Ziba Hanım 
bint-i Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechi
le ma-i mezkCır mecra-yı kadimi olan sahilhaneye 
cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde müşar ve 
muma ileyhima uhdelerine ber veeh-i münasafe zabt 
u tasarruflariyçün virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fi 27 Za sene 1268 [ 1 2  Eylül 1 852] 

Müşarun ileyh Mehmed Ali Paşa hazretleriyle vali
deleri muma ileyha Ziba Hanım ma-i mezkCırı Hassa 
müşiri sabık devletlü Mehmed Rüşdi Paşa hazret-
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leriyle halile-i muhteremeleri iffetlü Behiyye Hanım 
bint-i Hüseyin ve valide-i muhteremeleri Fatıma Ha
nım bint-i Hasan'a ferağ [u] kasr-ı yed itmeleriyle. 

Fi ı2 Za sene [ ı ] 270 [6 Ağustos ı 854] 

Bir masura yarım çuvaldız ma-i lezize mutasarrıflar 
olan müşarun ileyh Mehmed Rüşdi Paşa hazretle
riyle valideleri ismetlü Fatıma Hanım ve halile-i 
muhteremeleri iffetlü Behiyye Hanım hazretleri ta
raflarından Arif Ağa ile kapu çukadarı Mehmed Ağa 
şehactetleriyle vekilieri kapu kethudalarından sa 'a
detlü Yusuf Cemil Efendi bi' l-vekale ma-i leziz-i 
mezkürı Kurena-yı hazret-i şehriyari esbak Ali Be
ğefendi hazrederine ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu 
mahalle kayd alındı. 

Fi 9 S sene [ ı ]273 [ 1 0  Ekim ı 856] 

Serkurena-yı hazret-i şehriyari sabık sa'actetlü Yaver 
Beğefendi hazretleriyle İkinci kurena-yı cenab-ı mü
lükane sa'adetlü Ali Beğefendi hazretlerinün uhdele
rinde bulınan sahilhaneler yekdiğeriyle mübadele 
olmdığından tesyir kılınan dokuz kıt'a senedün ana 
göre müşarun ileyhima narnma olarak tanzim itdük
leri(?) takdim kılınması şeref-sünüh ve suctür buyurı
lan emr ü ferman-ı meali-unvan-ı hazret-i şehriyari 
mantük-ı alisinden bulındığı ba tezkire-i aliyye emr 
ü iş 'ar buyurılrnış olmasıyla hamişinde muharrer 
ma-i leziz ile diğer vakflar musakkafatından bir bab 
sahilhane müşarun ileyh Yaver Beğefendi hazretleri 
uhdesine kayd olmağla virilen temessük işbu ma
halle dahi kayd alındı. 

Fi 3 N sene ı280 [ ı  ı Şubat ı 864] ve fi 29 Ka
nun-ı sani sene [ ı ]279 [ ı  O Şubat ı 864] 

Ternhiri tarihi fi ı o  Ra sene [ 1 2] 9 ı  [28 Nisan 
ı 874] 

Bir masura nısf çuvaldız ma-i mezküra mutasarrıf o
lan sa 'actetlü Ya ver Beğefendi mutasarrıf aldığı ma-i 
mezkürı mecra-yı kadimi olan sahilhaneye cereyan 
itmek üzre fi 2 Eylül sene [ 12]97 tarihiyle Rusya 
devleti tebe 'asından Ohannes Kigorkof Asayan(?)'a 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle 
şerh virilerek tahşiye kılındı. 

Fi ı Teşrin-i evvel sene [ 12]97 [ 1 3  Kasım ı 88 ı ]  
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16/14612 Yusuf Kamil Paşa ile eşi Zeyneb Hanım
efendi 'nin Ahmed Raşid Efendi 'den aldıkları Sul
tan Il. Mahmud Han vakfına ait yarım masura su
yu Bebek 'deki sahilhaneZerine bağlattıklarına dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretle
rinün Bend-i cedid'i fazlasından iki masura ma-i le
zizden müfrez nısf masura ma-i leziz Boğaziçi'nde 
Bebek nam mahallde kain sahilhane-i alilerine cere
yan itmek üzre Ahmed Raşid Efendi ferağından 
Meclis-i vala reisi übbehetlü devletlü Yusuf Karnil 
Paşa hazretleriyle halile-i muhteremeleri iffetlü Zey
neb Hanımefendi hazrederine ber veeh-i münasafe 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura 
ma-i leziz-i mezkur defter-i vakf-ı şerifde müşarun 
ileyhima hazeratı uhde-i alllerine ber veeh-i münasa
fe kayd olınrnış olmağla virilen temessük işbu ma
halle kayd olındı. 
Fı gurre-i Receb sene [ 1 ]280 [ 12  Aralık 1 863] ve 

fi 30 Teşrin-i sani sene [ 1 ]279 [ 1 2  Aralık 1 863] 

Mumcılar kethudası Hacı Ahmed Efendi suyı Orta
köy hıdroetinde mukayyeddür. 

16114613 Yusuf Kamil Paşa ile eşi Zeyneb Hanım
efendi'nin Fatma Hanım 'dan aldıkları Mihrişah 
VaZide Sultan vakfına ait yarım masura suyu Be
bek 'deki sahilhaneZerine bağlattıklarına dair. 

Merhume Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün 
vakf-ı şerifinden Beğoğlı taksimine cereyan iden 
ma-i lezizi fazlasından nısf masura ma-i leziz Fatıma 
Hanım bint-i Abdullah ferağından Boğaziçi'nde Be
bek nam mahallde kain sahilhane-i alilerine cereyan 
itmek üzre Meclis-i vala reisi übbehetlü devletlü Yu
suf Karnil Paşa hazretleriyle halile-i muhteremeleri 
iffetlü Zeyneb Hanımefendi hazrederine münasafe
ten ferağ u kasr-ı yed itmeğle senevi on beş guruş 
icare-i müeccele ile virilen hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 
Fı l l  Şa'ban sene [ 1 ]280 [20 Ocak 1 864] ve fi 10  

Kanun-ı evvel sene [ 1 ]279 [20 Ocak 1 864] 
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16114614 Ragıb Bey ve annesi Fatma Hanım 'ın 
Mustafa Rifat Bey 'e ferağ ettikleri Mihrişah VaZide 
Sultan vakfına ait bir buçuk masura suyun daha 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Derkenar] işbu bir buçuk masura ma-i lezizden 
başka altı masura dahi Taksim suyı olmağla şerh vi
rildi. 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün ihyasına muvaffak olduklan imaret-i 
amire ve türbe-i şerife ve mekteb-i münife ve sebil-i 
latif ve kasaba-i Hasköy'de Humbaracıyan kışlası 
derlinında cami '-i şerif ve hayrat-ı saireleri evkaf-ı 
şerifesi müsteğallatından olup Havass-ı refi'a kaza
sına tabi ' Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı man
dırası deresi nam mahallde müceddeden bina ve inşa 
huyurdukları bend-i cedid'den Beğoğlı'nda kain 
makseme cari ma-i lezizden müfrez bir buçuk masu
ra ma-i lezizün üç rub ' hissesine mutasarrıf olan iz
zetlü Ragıb Beğ ve rub ' hissesine mutasarrıf olan 
validesi Fatıma Hanım ber veeh-i muharrer mutasar
rıf oldukları bir buçuk masura ma-i lezizi dilediği 
mahalle icra itmek üzre Mustafa Rif'at Beğ bin 
Mehmed Arife ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 17 Z sene ı 269 [2 1 Eylül 1 853] 

Beher şehr altmış akçe icare-i müeccelelü bir buçuk 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan mfima ileyh Mus
tafa Arif Beğ ma-i mezkfirı Boğaziçi'nde Bebek nam 
mahallde kain sahilhane-i alilerine cereyan itmek üz
re Hariciyye nazırı übbehetlü devletlü Mehmed E
min Ali Paşa hazretlerine ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
icare-i kadimesi emsalü misillü senevi kırk beş guru
şa iblağ olınmağla virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 
Fı ı ı Muharrem sene ı 28 ı  [ 1 6  Haziran ı 864] ve 

fi 4 Haziran sene 1280 [ 1 6  Haziran 1 864] 

Bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan müşa
run ileyh Mehmed Emin Ali Paşa'nun irtihal-i dar-ı 
cinan itmelerine mebni ma-i mezkfir mehadim-i ek
remileri atfifetlü Ali Fuad Beğefendi hazretleri ve 
Mustafa Reşid Beğefendi ve Rukıyye Su'act ve Za
hide Selma hanımlar ile sağir Ali Rıza Beğefendi'ye 
ba'de'l-intikal mfima ileyhimadan Zahide Selma Ha-
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nım beş hisse i 'tibariyle bir hisse-i müntakılesini fi 
1 8  Şubat sene [ 12]98 tarihiyle hissedar ve biraderi 
müşarun ileyh Ali Fuad Beğefendi hazretlerine 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i 
hakaniişbu mahalle kaydı alındı. 

Müşarun ileyh Ali Fuad Beğefendi'nün vukü'-ı irti
haline mebni mutasarrıf aldığı iki hissesi bir nefer 
mahdı1rnı Ahmed Narni Beğ'e ve ınılma ileyha Ru
kıyye Su 'ad Hanım dahi vefat idüp bir hissesi dört 
nefer eviad-ı kibarına ba'de' l-intikal mGma ileyh 
Ahmed Narni Beğ intikalen mutasarrıf aldığı iki his
sesini ölünceye değin infak ve iksa olmmak şartıyla 
ber i 'tibar-ı bala kadimen ve teferruğan üç hissesi 
Mustafa Reşid Beğefendi hazretlerinün ve bir hissesi 
Ali Rıza Beğefendi eviad-ı el-merhum Mehmed E
min Ali Paşa ve diğer bir hissesi dahi intikalen 
İsma 'il Kemaleddin ve Ahmed Ziver ve Ahmed Mü
nif ve Mehmed Ragıb beğlere kayd olmarak virilen 
sened-i hakani kayd alındı. 

Fı l l  Mayıs sene [ 1 ] 302 [23 Mayıs 1 887] 

Ma-i mezkGrun beş hisse i 'tibariyle bir rub ' hissesi
ne hissesine52 mutasarrıf olan İs ma 'il Kemaleddin 
Beğefendi rızasıyla hissedarı Defter-i hakani neza
ret-i celilesi mu'avini sa'adetlü Mustafa Reşid Beğe
fendi hazretlerine ferağ. 

Fı 15 Temmuz sene [ 1 ]307 [27 Mayıs 1891 ]  

161149a/1 Sadrazam Mehmed Emin Ali Paşa 'nın 
Sultan II. Mahmud Han vakfından kiralayıp sahil
hanesine bağlattığı altı masura suyun vefatından 
sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

[Der kenar] İş bu altı masura sudan başka bir buçuk 
masura suyı dahi aldığı işbu mahalle şerh virildi. 

Bendler fazlası olan yetmiş iki masura ma-i lezizün 
altı masurasınun bila bedel zat-ı hazret-i sadaret-pe
nahinün Boğaziçi'nde kain sahilhanelerine icrasıyla 
lazım gelen senedinün tanzim itdirilerek taraflarına 
i 'ta kılınması müte'allık ve şeref-sudur buyurılan 
ernr ü irfide-i seniyye-i cenab-ı şahane icabından bu-

52 "hissesi" mükerrerdir. 
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lındığı Mabeyn-i hümayiln canib-i alisinden ba tez
kire iş 'ar buyurılmış ve zikr olman yetmiş iki masu
ra ma-i leziz Bağçe karyesinde kain bendierün tahli
ye ve tatlıirinden ve ba 'zı tariklarun tesviyesinden 
dolayı fazla zuhilr itmiş oldığı Su nezareti canibin
den ba müzekkire ifade alınmış ve mezkilr altı ma
sura ma-i lezizün beher masurasına emsalü misillü 
otuz ar guruşdan cem' an senevi yüz seksen guruş 
icare-i müeccele ta 'yiniyle ber ınıleeb-i irade-i se
ni yy e sahilhane-i alilerine cereyan itmek üzre feha
metlü devletlü Mehmed Emin Ali Paşa hazretlerinün 
zabt u tasarruf buyurmalariyçün cennet-mekan Gazi 
Sultan Mahmud Han-ı Sani efendimüz hazretlerinün 
vakf-ı eelilinden olarak müceddeden virilen temes
sük işbu mahalle dahi kayd olındı. 
Fi 13 Zi' l-ka'de sene 1 283 [20 Mart 1 867] ve fi 8 

Mart sene 1 283 [20 Mart 1 867] 

Altı masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sadr-ı esbak 
merhum Mehmed Emin Ali Paşa'nun irtihal-i dar-ı 
cinan itmelerine mebni ma-i mezkilr mehadim-i ek
remileri Virgü emini atilfetlü Ali Fuad Beğefendi 
hazretleri ve Mustafa Reşid Beğefendi ve Rukıyye 
Su 'ad ve Zahide S elma hanımefendiler ile sağır Ali 
Rıza Beğefendi'ye ba'de' l-intikal ınılma ileyhimadan 
Zahide Selma Hanım ma-i mezkilrun beş hisse i 'ti
bariyle humus hisse-i müntakılesini fi 1 8  Şubat sene 
[ 12]98 [2 Mart 1 883] tarihiyle hissedar ve biraderi 
müşarun ileyh Ali Fuad Beğefendi hazretlerine 
kat'iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Müşarun ileyh Ali Fuad Beğefendi'nün vukü' -ı irti
hftline mebni mutasarrıf oldığı iki hissesi bir nefer 
mahdilmı Ahmed Nami Beğ'e ve ınılma ileyha Ru
kıyye Su 'ad Hanımefendi dahi vefat idüp bir hissesi 
dört nefer eviad-ı kibarına ba'de' l-intikal ınılma 
ileyh Ahmed Nami Beğ intikalen mutasarrıf oldığı i
ki hissesini ölünceye değin birlikde infak ve iksa it
rnek şartıyla meccanen ber i ' tibar-ı bala kadimen ve 
teferruğan üç hissesi Mustafa Reşid Beğefendi haz
retlerinün ve bir hissesi Ali Rıza Beğefendi eviad-ı 
el-merhum Mehmed Emin Ali Paşa ve diğer bir his
sesi dahi intikal en İsma 'il Kemaleddin ve Ahmed 
Ziver ve Ahmed Münif ve Mehmed Ragıb beğlere 
kayd olmarak virilen sened-i hakani kayd olındı. 
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Fi ı ı Mayıs sene [ ı ]302 [23 Mayıs ı 890] 

Ma-i mezkurun beş hisse i 'tibariyle bir hissen ün bir 
rub ' hissesine mu tasarrıf olan İs ma 'il Kemaleddin 
Beğ rızasıyla hissedan Defter-i hakani nezaret-i celi
lesi mu 'avini sa 'adetlü Mustafa Reşid Beğefendi 
hazretlerine ferağ. 

Fi ı 5  Temmuz sene [ ı ]307 [27 Temmuz ı89 ı ]  

161149a/2 Serpohi Hanım 'ın tasarrufunda bulu
nan Sultan Abdülhamid Han vakfına ait iki masu
ra suyun kaybolan belgesinin yeniden düzenlenme
sine dair. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Abdülha
rnid Han hazretlerinün vakf-ı eelili mülhakatından 
merhum Çorlılı Ali Paşa vakfı musakkafatından Bo
ğaziçi'nde Arnabud karyesinde vakıf-ı müşarun iley
hün sahilhanesi verasında nübu ' iden ma-i lezizden 
beher şehr yüz elli akçe idre-i müeccelelü iki masu
ra ma-i lezizün bi ' l-icareteyn mutasarrıfesi tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Katalik raifesinden Eczacı 
Bogos zevcesi Serpohi bint-i Kirkor'un yedinde olan 
temessüki kazaen zayi'  o ldığından bahisle kaydı 
mGcebince zayi 'den ve müceddeden bir kıt 'a te
messük i ' tası husGsı istid' a olmmakdan naşi defter-i 
vakf-ı şerife lede' l-müraca'a ma-i leziz-i mezbGr ol 
mikdar icare-i müeccele ile mezbure Serpohi uhde
sinde mukayyed oldığı ve fi ' l-hakika mezbure Ser
pohi kanavat [ü] müsennatına tebe'iyyetle iki masu
ra ma-i leziz-i mezburun sahihan mutasarrıfesi oldığı 
ba ma'rifet-i şer'-i şerif bi ' t-tahkik Evkaf-ı hümayun 
teftiş mahkemesi tarafından i ' lam kılınmış o ldığın
dan ol vechile zayi 'den bir kıt 'a temessük tahrir ve 
i 'tası zımnında fi ı5  N sene [ ı2]73 tarihiyle Evkaf 
muhasebesinden taraf-ı vakfa bir kıt 'a ilm ü haberi 
vürud itmiş olmağla ber muceb-i ilm ü haber bundan 
böyle atik temessük-i mezbur yed-i aharda zuhur 
ider ise amel ve i ' tibar alınmamak şartıyla sali
fü' l-beyan iki masura ma-i leziz-i mezbura Serpohi 
bint-i Kirkor'un ta 'yin kılınan beher şehr yüz elli iki 
akçe icare-i müeccele ta'yiniyle mezbGrun kema 
fi' s-sabık defter-i vakfda uhdesine kayd olınmağla 
zayi 'den virilen işbu temessük bu mahalle kayd olm
dı . 
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Fı 15  N sene [ 1 ]273 [9 Mayıs 1 857] 

16/149a/3 Drohi Hanım 'ın Arnavutköy 'deki sahil
hanesine bağlı Sultan Abdülhamid Han vakfına ait 
bir masura suyun daha sonra muhtelif kişilerin e
line geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Abdülhamid Han haz
retleri mülhakatından merhum Çorlılı Gazi Ali Paşa 
vakfından olup Arnabud köyinde Birinci caddede iki 
yüz elli dört numrolu ma 'a bağçe bir bab sahilhane 
derfinına cari bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Hüdavirdi oğlı Abraham Efendi zevcesi Drohi bint-i 
Oseb'ün vefatıyla mutasarrıfe oldığı bir masura ma-i 
leziz terk eylediği beş nefer evlild-ı kibarı Divan-ı 
muhasebat a'za-yı sabıkasından Ohannes Efendi 
hazretleriyle bila san'at Agop ve Mıgırdiç efendiler 
ve müteveffa Topuzyan Ohannes Efendi zevcesi So
fi ve bakir Maryem hanımıara adiyen ba'de'l-intikal 
mfima ileyl;ıimadan Agop ve Mıgırdiç efendiler his
selerini bi ' l-vekale ve Maryem Hanım bi ' l-asale 
cem'an üç humus hisseyi rızalanyla hissedarı ve bi
raderleri müşarun ileyh Ohannes Efendi hazretlerine 
kat'iyyen ferağ itmeleriyle müşarun ileyh Ohannes 
Efendi'nün intikalen ve teferruğan dört humus hisse
si içün yedine başkaca sened-i hakani i 'ta kılınmağla 
baki bir humus hissenün zabt u tasarrufını havi viri
len sened-i hakani kayd olındı . 

Fı 27 Muharrem sene [ 1 ]309 [ 1  Eylül 1891 ]ve fi 
20 Ağustos sene [ 1 ]307 [ 1  Eylül 189 1 ]  

Bir humus hisse mutasarrıfesi Sofi Hanım rızasıyla 
hissedan ve biraderi müşarun ileyh Ohannes Efen
di'ye ferağ. 

Fı 26 Eylül sene [ 1 ] 308 [8 Ekim 1 892] 

Beş humus hisse ya'ni bir masura ma-i leziz müşa
run ileyh Ohannes Efendi hazretleri uhdesinde oldığı 
halde rızasıyla sahilhane-i mezkfireye cereyan itmek 
üzre tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni milletinden 
Sirnkeş(?) Alçıcıyan Mıgırdiç Efendi veled-i Kara
befe ferağ. 

Fı 3 Eylül sene [ 1 ]3 1 8  [ 16  Eylül 1902] 
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161149a/4 M ari ya Hanım 'ın Bebek 'deki evine 
bağlanmak üzere Karolina Hanım 'a ferağ ettiği 
Mihrişah VaZide Sultan vakfına ait yarım masura 
suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline geçtiğine 
dair. 

Merhfime ve mağffirun lehii cennet-mekan Mihrişah 
Valide Sultan vakfından hamiş-i temessükde muhar
rer nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Mariya 
bint-i Yani ber veeh-i muharrer mutasarrıfe aldığı 
ma-i mezkfirı tarafından Bağçevan Dimitri veled-i 
Andan ve Kuyumcı Dimitri veled-i Kazma şehadet
leriyle ferağa vekili ve mezbfirenün oğlı Yanko ve
led-i Panayot bi ' l-vekale ma-i mezkfirı mecra-yı ka
diminden bi' l-ihrac Bebek'de Kilise caddesinde otuz 
sekiz nurnrolu menzile cereyan itmek üzre tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Katalik milletinden izzetlü 
Yosef Lamper Efendi'nün zevcesi Karolina bint-i 
Madele Hatfin'a kat' iyyen ferağ ferağ51 u kasr-ı yed 
itmeğle nısf masura ma-i mezkfir mfima ileyha Karo
lina bint-i Madele Hatfin uhdesine kayd olmarak 
zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i temessük kayd 
o lındı. 

Fı 22 Şevval sene [ 1 2]85 [5 Şubat 1 869] ve fi 23 
Kanun-ı sani sene [ 1 2]84 [4 Şubat 1 869] 

Bebek'de Kilise sokağında kırk nurnrolu menzile ca
ri nısf masura ma-i ma-i54 mezkfira mutasarrıfe olan 
Karolina bint-i Dominiko Madele'nün vefatıyla terk 
eylediği üç nefer evladından iki neferi Jan ve Odele 
validelerinün hal-i hayatında tebe 'a-i ecnebiyye[ye] 
dehalet eyledükleri cihetle kanGnen hakk-ı intikalden 
mahrum olmalarıyla ancak tebe'a-i Devlet-i aliyye
den bulınan bir neferi Odaksi uhdesine intikal mu 'a
melesi bi' l-icra virilen sened-i hakani kayd alındı. 

Fı 12  Nisan sene [ 1 ] 309 [24 Nisan 1 893] 

Nısf masura ma-i mezkGra mutasarrıf olan Odaksi 
tarafından ferağa vekili ba hüccet-i şer'iyye vekili 
İtalya devleti tebe'asından Momilemsi(?) Civani 
bi ' l-vekale İta[lya] devleti tebe 'asından Civani le 
Mitleri(?) zevcesi Adele bint-i Jojeye la Pire(?)'ye 
kat'iyyen ferağ. 

53 "ferağ" mükerrerdir. 
54 "mai" mükerrerdir. 
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Fı 24 Mart sene [ 1 ]3 1 3  [5 Mart 1 897] 

16/149b/1 İsmail Efendi 'den varisierine intikal e
den Emirgan 'daki evine bağlı Sultan I. Abdülha
mid Han vakfına ait yarım masura suyun dört his
sesinin daha sonra Ahmed Efendi 'nin eline geçti
ğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Hanhazretleri 
vakfından ve yirlü suyından Mirgiln'da Muvakkıtha
ne caddesinde otuz yedi numrolu menzil derilnına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan İsma'il 
Efendi bin Abdullah'un vefatıyla terk eylediği beş 
nefer eviadı Ali Subhi ve Mehmed Aziz efendiler ile 
Behice Hanım ve Mehmed Tahir Efendi ve Azize 
Hanım'a ba'de'l-intikal ancak üç neferi Ali Subhi ve 
Mehmed Aziz efendiler ile Behice Hanım hisselerini 
rızalarıyla Dilpesend Hanım ibnet-i Abdullah'a 6 
Mayıs sene [ 12]98 tarihinde ferağ u kasr-ı yed eyle
dükleri Senedat idaresinün müzekkiresinden ve 
Mehmed Tahir Efendi'nün bila veled vuku'-ı vefatı
na mebni hissesi canib-i mahlOle aid ve raci ' olarak 
lede' l-müzayede milma ileyha Dilpesend Hanım uh
desinde takarrur iderek milma ileyha kadimen ve bu 
kerre mutasamfe oldığı dört hisseyi rızasıyla mezkilr 
hane mutasarrıfı Ahmed Efendi ibn-i Ahmed'e 
kat'iyyen ferağ itmeğle dört hissenün zabt u tasarru
fını havi milma ileyh Ahmed Efendi'ye virilen se
ned-i hakani kayd olındı . 

Fı 3 Mayıs sene [ 1 ]303 [ 1 5  Mayıs 1 887] 

16/149b/2 Rauf Paşa 'dan varisierine intikal eden 
Bebek 'deki sahilhanesine bağlı Sultan III. Ahmed 
Han vakfına ait iki masura suyun daha sonra 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Ahmed Han-ı Salis hazretleri
nün evkaf-ı celllesi musakkafatından Bebek cami '-i 
şerifi ve kasr-ı hümayilnına cari ma-i leziz fazlasın
dan olmak üzre iki masura ma-i leziz mahall-i mez
kilrda vakı ' bir bab mülk sahilhan�ye cari olmak ÜZ
re mutasarrıf olan RaUf Paşa'nun vefatı cihetiyle 
mahdilmları devletlü Osman Paşa hazretleri ve izzet
lü İbrahim Beğefendi ile kebire kerimeleri Fatıma ve 
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Emine hanımiara ba'de' l-intikiil müşarun ileyh Os
man Paşa ve muma ileyh İbrahim Beğefendi hissele
rini bi' l-asale ve muma ileyha Fatıma ve Emine ha
nımlar tarafından Kürdistan valisi devletlü Mustafa 
Paşa ve Amedi-i Divan-ı hümayun hulefasından iz
zetlü el-Hacc Mehmed Es 'ad Beğ ibn-i Hacı Sa'id 
Efendi şehadetleriyle ferağa vekilleri müşarun ileyh 
Osman Paşa bi' l-vekale Hariciyye nazırı devletlü 
übbehetlü Ali Paşa hazretleriyle halile-i muhtereme
leri iffetlü Fatıma Hanımefendi'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle virilen hamiş-i temessük kayd olındı . 

Fı 1 9  Ra sene [ 1 ]280 [4 Eylül 1 863] ve fi 21  A
ğustos sene [ 1 2]79 [2 Eylül 1 863] 

İki masura ma-i lezize ber veeh-i münasafe mutasar
rıfan olan Ali Paşa ile halileleri iffetlü Fatıma Ha
nımefendi'den müşarun ileyh Ali Paşa'nun irtihal-i 
dar-ı cinan itmelerine mebni ma-i mezkurun nısfı 
malıadim-i ekremileri Virgü emini atGfetlü Ali Fuad 
Beğefendi hazretleri ve Mustafa Reşid Beğefendi ve 
Rukıyye Su 'ad ve Zahide Selma hanımefendiler ile 
sağır Ali Rıza Beğefendi'ye ba'de' l-intikiil muma 
ileyhimadan Zahide Selma Hanım iki masura ma-i 
mezkurun nısfından beş hisse i 'tibariyle bir hisse-i 
müntakılesini ve diğer nısfına mutasarrıfe olan mu
ma ileyha Fatıma Hanım mutasarrıfe oldığı nısf his
sesinün beş hisse i 'tibariyle bir hissesini uhdesinde 
bi' l-ibkii diğer dört hissesini müşarun ileyh Ali Fuad 
Beğefendi hazretlerine kat 'iyyen ferağ. 

Fı 1 8  Şubat sene [ 1 2]98 [2 Mart 1 883] 

M uma ileyha Fatıma Hanım'un vukü '-ı irtihaline 
mebni bir hissesi eviad-ı kibarı müşarun ileyh Ali 
Fuad Beğ ve Mustafa Reşid ve Ali Rıza beğefendiler 
ile Rukıyye Su'ad ve Zahide Selma hanımefendilere 
ve müşarun ileyh Ali Fuad Beğefendi dahi vefat i
düp kadimen ve intikiilen mutasarrıf oldığı hissesi 
bir nefer mahdumı Ahmed Nami Beğ'e ve muma 
ileyha Rukıyye Su 'ad Hanım dahi müteveffiye olup 
kadimen ve intikiilen hissesi dört nefer eviad-ı kiba
rına ba'de' l-intikiil muma ileyh Ahmed Nami Beğ 
intikiilen mutasarrıf oldığı altı tarnın ve bir hissenün 
humus hissesini ölünceye değin birlikde infak ve 
iksa i tmek şartıyla meccanen ber i 'tibar-ı bala yedi 
tarnın ve iki humus hissesi kadimen ve intikiilen ve 
teferruğan Mustafa Reşid Beğ hazretlerinün ve bir 
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tarnın ve humus hissesi Ali Rıza Beğefendi'nün ve 
humus hissesi Zahide Selma Hanımefendi evlact-ı 
el-merhum Ali Paşa'nun ve yine bir tarnın ve humus 
hissesi dahi İs ma 'il Kemaleddin ve Ahmed Ziver ve 
Ahmed Münif ve Mehmed Ragıb beğlere kayd alı
narak virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı l l  Mayıs sene [ 1 ] 302 [23 Mayıs 1 886] 

Ma-i mezkurun beşer hisse i 'tibariyle birer hissenün 
bir rub ' hissesine mutasarrıf olan İs ma 'il Kemaled
din Beğ rızasıyla hissedarı Defter-i hakani nezaret-i 
celilesi mu 'avini Mustafa Reşid Beğefendi hazretle
rine ferağ. 

Fı 1 5  Temmuz sene [ 1 ] 307 [27 Temmuz 1891 ]  

16/149b/3 Haçador'dan varisierine intikal eden 
Kuruçeşme 'deki sahilhanesine bağlı Sultan 1. Ab
dülhamid Han vakfına ait suyun daha sonra Mar
yonka 'nın eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri 
evkaf-ı şerifleri mülhakatından Sadr-ı a 'zam Çorlılı 
Ali Paşa evkafı musakkafatından Arnabud karyesin
de müşarun ileyh hazretlerinün sahilhaneleri civa
rında Kurıçeşme civarında Kurıçeşme'de ma ' lu
mu' l-hudud ve'l-müşternilat beher yevm altı akçe 
icare-i müeccelelü bir bab sahilhane-i kebir ve deru
nında cari ma-i lezize mutasarrıf olan Haçador ve
led-i Ohannes fevt olup kebir oğulları Mıgırdiç ve 
Ananil kebire kızları Armavani ve Sara ve Arınon
ya'ya adiyen ba 'de ' l-intikal mersuman Mıgırdiç ve 
Ananil ve mersumetan(?) Armavani ve Sara nasra
niyyeler hisse-i müntakılelerini rızalarıyla kız kann
daşları ve hissedarı Arınanya'ya ferağ itmeğle virilen 
temessük kayd olındı. 

Fı 23 Şa'ban sene [ 1 ]27 1 [ 1 0  Mayıs 1 855] 

Armonya bint-i Haçador mutasarrıfe oldığı ma-i 
mezburı Meskukat-ı şahane müdiri Düzzade Milıran 
Beğ zevcesi Maryanka bint-i Bedros'a ferağ. 
Fı 26 ·.ebi'u' l-evvel sene [ 12]82 [ 1  7 Ağustos 
1 865] ve fi 28 Eylül sene [ 1 2]79 [ 1 0  Ekim 1 863] 
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161149b/4 Franko 'dan varisierine intikal eden 
Bebek 'deki evine bağlı Sultan III. Ahmed Han vak
fına ait yarım masura suyun daha sonra muhtelif 
kişilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Ahmed Han-ı Salis hazretleri
nün evkaf-ı şerifesi musakkafatından Bebek karye
sinde bir bab menzil derfinına cari nısf masura ma-i 
lezizün mutasarrıfları Y orgi zevcesi Franko'nun ve
fatlarıyla ma-i mezkfir eviadları merkürnan Aleksan
dır ve Dimitri ve Manalaş uhdelerine intikalinün ic
rasıyla zabt u tasarrufını havi virilen temessük kayd 
o lındı. 

Fi 1 5  Şevval sene [ 1 2]92 [ 14  Kasım 1 875] 

Bebek karyesinde Kilise sokağında iki ve yıgırmi 
dokuz nurnrolar ile murakkam menzile cari nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıfan olan Aleksandros ve 
Dimitri ve Malagoş(?) veledan-ı Yorgi rızalarıyla 
Avusturya ve Macaristan devleti sefareti tarafından 
bi' l-i 'ta musaddak ilm ü haberi mficebince devlet-i 
müşarun ileyha tebe 'asından Henri Azviler nam ki
mesneye kat'iyyen ferağ itmeğle hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

Fi 14 Haziran sene [ 12]94 [26 Haziran 1 878] 

Ma-i mezkfira mutasarrıf olan Henri Azviler rıza
sıyla Fransa devleti tebe'asından Alfons Lebe nam 
kirnesneye kat 'iyyen ferağ itmeğle virilen sened-i 
hakani kay d o lındı. 

Fi 14 Eylül sene [ 12]99 [26 Eylül 1 883] 

161153a/1 Sultan Bayezid-i Veli vakfından bir ma
sura suyun Arnavutköy sakinlerinden Rişard Ed
vars 'ın tasarrufunda bulunduğuna dair. 

[Derkenar] Ma-i mezkfir şimdiye kadar menzil-i 
mezkfira mülkiyyet vechile cari olmakda iken ayruca 
senedi bulınmadığından taleb ve istid'ası üzerine su
yı vezn ü ayar olmarak bir masura bir çuvaldız su 
bulınup bir çuvaldızından sarf-ı nazar olmarak yal
nız bir masurası Bayezid vakfına tashih olmarak 
müceddeden sened-i hakanisin ün i 'tası hakkında 
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yazılan inha mucebince. 

Cennet-mekan Sultan Bayezld Han-ı Veli hazretleri 
vakfından Amahud karyesinde Kunduri(?) sokağın
da bir numrolu haneye cari başlı sulardan bir masura 
ma-i leziz İngiltere devleti tebe'asından Rişarad Ed
vars uhdesine kayd olınarak müceddeden zabt u ta
sarrufını havl virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 5 Mayıs sene [ 1 ]303 [ 1 7  Mayıs 1 887] 

16/153a/2 Sultan lll. Ahmed Han vakfından ya
rım masura suyun Bebek sakinlerinden İbrahim E
fendi'nin tasarrufunda bulunduğuna dair. 

Boğaziçi'nde Bebek caddesinde beş numrolu hane 
derı1nına can yirlü suyından nısf masura ma-i lezlz 
cennet-mekan Sultan Ahmed Han-ı Salis hazretleri 
vakfına tashlh olmarak ve icare-i müeccele tahsis 
kılınarak mezkur hane mutasamfı Teşrifatı-i hariciy
ye mu'avini İbrahim Efendi hazretleri uhdesine kayd 
olmarak zabt u tasarruflarını havl müceddeden viri
len sened-i hakani kay d o lındı. 

Fı 3 Ramazan sene [ 1 ] 307 [22 Nisan 1 890] ve fi 
10  Nisan sene [ 1 ] 306 [22 Nisan 1 890] 

16/153a/3 Zonice(?) Hanım 'ın Arnavutköy 'deki e
vine bağlı Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait bir ma
sura suyu eski Şarki Rumeli valisi Gavril Paşa 'ya 
ferağ ettiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezld Han-ı Veli hazretleri 
vakfından Amahud karyesinde Mumhane sokağında 
on üç nurnrolu menzil derfinına cari bir masura ma-i 
lezlze mutasamfe olan tebe'a-i Devlet-i aliyyeden 
ve Rum milletinden Andon zevcesi Zonice(?) ibnet-i 
İstavri ma-i mezkurı mecra-yı kadimine cereyan it
rnek üzre tarafından ba hüccet-i şer' iyye vekili Da'
va vekili Yordan Efendi veled-i Y osef Rafaildi 
bi ' l-vekale Rumili-i şarki valisi sabık devletlü Gavril 
Paşa hazrederine kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyle
diğİnden paşa-yı müşarun ileyh hazretlerinün zabt u 
tasarruflarını havl virilen sened-i hakani kay d olındı. 

Fı 1 9  Mart sene [ 1 ]308 [3 1 Mart 1 892] 
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16/153a/4 Şeyhülislam Mirzazade Seyyid Mehmed 
Said Efendi vakfına ait Bebek 'deki sahilhane ile 
söz konusu sahilhaneye bağlı suyun Ayşe Sultan 'ın 
tasarrufuna geçtiğine dair. 

Uhde-i seniyye-i rnekarim-ade-i hazret-i hilafet-pe
nahide bulınan Bebek caddesinde ma'a müştemilat 
yiğirmi sekiz numrolu sahilhane ile derfinına cari 
ma-i leziz veliyy-i ni 'met-i biminnetimüz padişahı
muz efendimüz hazretlerinün kerime-i seniyye-i mü
lfikaneleri devletlü ismetlü Ayişe Sultan hazretlerine 
ihsan buyurıldığından mu 'amele-i lazımenün i cra ve 
sened-i hakaniyye ol vechile işaret ve imla olınarak 
arz u takdim idilmesi şeref-sudur buyurılan irade-i 
seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi iktiza-yı alisinden 
bulındığı Mabeyn-i hümayfin-ı cenab-ı mülfikane 
başkitabet-i eelllesinden şeref-varid olan fi 30 Mart 
sene [ 1 ]324 tarihli tezkire ile tebliğ olınmağla ber 
mantilk-ı emr ü ferman-ı hümayfin müşarun ileyha 
Ayişe Sultan hazretleri nam-ı alllerine olarak kaydı 
kaydı55 tashih ve sened-i hakani Şeyhülislam mer
hum Mirzazade es-Seyyid Mehmed Sa 'id Efendi 
vakfından ma'lfimu'l-mikdar olarak takdim kılındığı 
Senedat idaresinden vürfid iden müzekkireden müs
teban olrnış ve ol vechile işbu mahalle kayd olındı. 

Fı 3 Nisan sene [ 1 ] 324 [ 1 6  Nisan 1908] 

16/153b/1 Eski Londra elçisi Kostaki Mosoros 
Paşa 'nın eşi Anika Hanım 'ın Arnavutköy 'deki sa
hilhanesine bağlı Sultan Bayezid-i Veli vakfına ait 
yarım masura suyun vefatından sonra muhtelif ki
şilerin eline geçtiğine dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretleri 
vakfından Amabud köyinde Birinci caddede iki yüz 
elli sekiz numrolu bir bab sahilhane derfinına cari 
nısf masura ma-i leziz tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün 
Rum milletinden saltanat-ı seniyyenün Londra sefiri 
sabık Kostaki Mosoros Paşa'nun zevci Anika bint-i 
İstefanaki'nün uhdesinde iken vukü'-ı vefatma meb
ni terk eylediği altı nefer evladından tebe 'a-i Dev
let-i aliyyeden olan dört neferi İstefanaki ve Pavlaki 
beğler ve Ralo ve Eleni ve merktime Anika'nun ve
fatından sonra ecnebi ile tezevvüc iden Ezmerağda 

ss "kaydı" mükerrerdir. 
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ve Kasandra'ya intikali lazım gelmiş ise de bunlar
dan Ezmerağda ve Kasandra şimdilik intikiile rağbet 
itmedüklerinden iki südüs hisseleri bi' t-tevkif ma'a
da dört südüs hisseleri ınılma ileyhim İstefanaki ve 
Pavlaki beğler ve Ralo ve Eleni'ye ba 'de ' l-intikal 
bunlardan diyar-ı ecnebiyyede bulınan Ralo ve Eleni 
taraflarından hisselerini ferağa musaddak vekalet
nameler mficebince vekilieri İstefanaki Hrisidi Efen
di bi ' l-vekale ınılma ileyhima İstefanaki ve Pavlaki 
beğlere kat ' iyyen ferağ itmeleriyle dört südüs 
hissenün zabt u tasarrufını havi virilen sened-i haka
ni kayd olındı. 

Fı 23 Kanun-ı san! sene [ 1 ]309 [4 Şubat 1 894] 

Evvelce tevkif idilen iki südüs hisse İtalya sefiri 
müteveffa Katalani zevcesi Kasandra ile Londra'da 
mukTın İngiltere devleti tebe 'asından Varjarpor(?) 
zevcesi Ezmerağda'ya ba'de ' l-intikal mezbfire Ez
merağda'nun südüs hissesini ferağa vekili İstefanaki 
Hrisidi Efendi bi ' l-vekale ve mezbfire Kasandra 
bi' l-asale rızalarıyla dört hisse mutasarrıfları esbak 
Roma sefiri atfifetlü İstefanaki ve Şura-yı devlet 
a'zasından sa'adetlü Pavlaki beğefendiler hazeratına 
kat'iyyen ferağ. 

Fı 12  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 1  [24 Ekim 1 895] 

Nısf masura ma-i lezizün nısf hissesine mutasarrıf o
lan Şura-yı devlet a 'zasından atfifetlü İstefanaki Be
ğefendi hazretleri mutasarrıf oldukları nısf an nısf 
hisseyi mutasarrıfı ve biraderi Şura-yı devlet a 'za
sından sa'adetlü Pavlaki Beğefendi hazretlerine fe
rağ. 

Fı 5 Mart sene [ 1 ]3 1 8  [ 1 8  Mart 1 902] 

16/153b/2 AnkaraZı Tüccar Sarıoğlu Yuvan 'ın ta
sarrufunda bulunan Zeyneb Hatun vakfına ait iki 
masura suyu Harikieya ve Atina hanımZara ferağ 
ettiğine dair. 

Harerneyn-İ şerifeyn nezareti mülhakatından mah
miyye-i İstanbul'da Şehzade Sultan Mahmud Han 
hazretlerinün türbe-i şerifinde medffin ashab-ı hay
ratdan Ümmi Sultan dadısı merhfime Zeyneb Hatlin 
nam sahibetü ' l-hayrun türbe-i şerife kırmızı CÜZ di
meğle arif vaz ' eylediği ecza-i şerifesi vakf-ı şerifi 
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musakkafatından mahruse-i Galata muzafatından 
Amahud karyesinde Sucı bağçesi dimeğle meşhur 
bağçe-i mezkOrda cari senevi altmış guruş icare-i 
müeccelelü hamiş-i temessükde muharrer iki masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan ROm milletinden Anka
rab Tüccar Sarıoğlı Yuvan veled-i Pratmos ma-i 
mezkurı rızasıyla Ankaralı Tüccar Sarıoğlı Keliha(?) 
zevcesi Harikieya bint-i Dimitri ile Komisyoncı Mi
zancıoğlı Yovakim zevcesi Atina bint-i Dimitri nam 
hemşirelere münasafeten ferağ itmeğle zabt u tasar
ruflarını havi virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 21 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 303 [3 Aralık 1 887] 

16/153b/3 Darphane kuyumcusu Abram 'dan va
rislerine intikal eden Hamidiye vakfına ait bir ma
sura suyun daha sonra muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

Evkaf-ı hümayundan Hamidiyye vakfı mülhakatın
dan merhum Çorlılı Ali Paşa vakfından Boğaziçi'nde 
Amahud karyesinam mahallde kain bundan akdem 
ba irade-i seniyye hedm ile enkazı başka ve arsası 
başka taliblerine füruht olınmakda olan merhum-ı 
müşarun ileyhün sahilhanesi verasında olan kuyular
dan hasıl olan sudan bir masura ma-i lezize Darbha
ne-i amire kuyumcısı A[b]ram veled-i Abraham 
zimmi ba mu 'accele tali b oldığına binaen keyfi yy eti 
lede't-taharri zikr olman kuyulardan fi' l-asl yedi 
masura ma-i leziz hasıl olur iken el-haletü hazihi 
kuyularun ba 'zı mahalleri fena-pezir oldığına mebni 
dört masura ma-i leziz mevcud olup ancak mahall-i 
mezbOra bir aded çeşmenün lüzOmına binaen ahali
sinün vakı ' olan istid 'a ve istirhamlarına mebni sa
hilhane-i mezbOrun su hazinesi ta'mir ve mikdar-ı 
kifaye su icra olmmak üzre tanzimine irade-i seniyye 
müte 'allık buyurılrnış aldığından ma-i leziz-i mez
kurun el-haletü hazihi mikdar-ı keyfiyyet ve taham
müli bilinmek içün Su nezareti ma' rifetiyle men
ha'ında mu'ayene itdirilerek lede' t-tahmin dört ma
sura ve ittisalinde Ayazma'dan dahi yarım masura ki 
cem'an dört buçuk masura su mevcud olup men
ha'ından lağrnı tathir olmdığı halde altı buçuk masu
ra ma-i lezize baliğ olacağı tebeyyün itmiş ve ma-i 
mezbOrun iki masurası mukaddem ahara fürOht olı
nup el-haletü hazihi iki buçuk masura su mevcud ise 
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de ba'de' t-ta'rnir altı buçuk masuraya baliğ olaca
ğından ve çeşme-i mezkfira mütemadiyen bir iki ma
surası cereyan eylediği halde kifayet ideceğinden 
mersfimun istid'asına mebnl bir masura ma-i lezlz i
can vakf-ı müşarun ileyhe enfa'  ise de re' ayadan til
libine ma-i lezlz kan ruhsat-ı seniyyeye mütevakkıf 
oldığına binaen hak-i pay-i hümayfin-ı şahaneden 
bi ' l-istlzan şeref-sünfih iden irade-i seniyye ınılee
bince ma-i lezlz-i mezkfirdan bir masura ma-i lezlz 
beş yüz guruş mu 'accele ve yevml iki akçe icare-i 
müeccele ile mersfima lcar ve mersfim dahi ber min
val-i muharrer istlcar ve kabUl birle mu'accelesi olan 
meblağ-ı mezbfir umfir-ı vakf-ı şerlfe sarf ü istihlak 
olmmak üzre Evkaf-ı hümayfin hazinesine ba' 
de' t-tesllm ol  vechile mersfim ma-i lezlz-i mezkfirı 
mahall-i menba ' ından dilediği mahalle icra itmek 
üzre müceddeden ferş ideceği kanavatım teberru 'an 
li' l-vakf tanzim eylemek şartıyla zabt u tasarrufiy
çün virilen temessük kayd olındı. 

Fı 22 Za sene [ 1 ]247 [23 Nisan 1 832] 

Derun-ı temessükde muharrer bir masura ma-i lezlze 
mutasamf olan Abram veled-i Abraham zimm1 halik 
olup ma-i lezlz-i mezkfir Andon ve Oseb ve Vican o
ğulları ve kızı Birincik(?) nam dört nefer eviadına 
adiyen ba'de' l-intikal mersfiman dahi rıza ve iradet
leriyle Alenko bint-i İstavraki nasraniyyeye ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle defter-i vakf-ı şerlfde Alenko 
nasraniyye uhdesine kayd olınarak hamiş-i temessük 
kayd olındı. 

Fı l l  L sene [ 1 ] 256 [6 Aralık 1 840] 

Bir masura ma-i lezlze mutasamfe olan Alenko 
bint-i İstavraki tarafından ba hüccet-i şer'iyye vekili 
keblr oğlı tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Dimitraki ve
led-i Stavraki ma-i mezkfirı bi' l-vekale rıza ve 
iradetiyle tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Rum milletin
den Tablb Filibaki veled-i Dimitri'ye ferağ u kasr-ı 
yed tasarrufına ba'de' l-izn merktim dahi mutasamf 
oldığı ma-i lezlzi der'akab rızasıyla tebe'a-i Devlet-i 
aliyyeden ve Latin taifesinden Tüccar İstefani zev
cesi Luize bint-i Andreya'ya kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed iderek virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fı l l  L sene [ 1 ]272 [ 1 5  Haziran 1 856] 

Bir masura ma-i lezlz mukaddema tebe 'a-i Devlet-i 
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aliyyeden merktim Tabib Filibaki veled-i Dimitri uh
desinde iken l l  L sene [ 12]72 tarihiyle Tüccar İste
fani zevcesi mezbure Luize üzerine egerçi suret-i 
kat ' iyyede olarak ferağ u kasr-ı yed itmiş ise de 
beynlerinde istiglal oldığı ve merktim Filibaki'nün 
İngiltere devleti tebe'asından Tomaz İzron(?) Baze
gan'a ma'lumu' l-mikdar deyni bulındığı Mahkeme-i 
ticaretden olınan üç kıt 'a i ' lam üzerine tebeyyün ü 
tahakkuk iderek merkürnun tesviye-i deyni içün uh
de-i tasarrufında olan sahilhanenün emr-i müzayede
si bi' l-icra talibi uhdesinde takarrur itmiş aldığından 
nizamma tevfikan kendüsinün takririne bakılınaya
rak sahilhane-i mezkurun karar-ı müzayedesi vechile 
icra-yı ferağı zımnında sactır olan ferman-ı ali muce
bince icabınun İcrasına dair 2 1  Receb sene [ 1 ]278 
tarihiyle Evkaf muhasebesinden Senedat odasına bir 
kıt 'a ilm ü haber vürud itmiş oldığına ve mezbure 
Luize sahilhane ve ma-i mezkurı rızasıyla sahib-i 
evveli merktim Filibaki'ye redd-i ferağ eylediğine 
binaen sahilhane ve ma-i mezkurlar defter-i vakfda 
merktim Filibaki uhdesine sebt-i defter(?) olınduk
dan sonra ber mantük-ı ferman-ı ali merkürnun takri
rine bakilmayarak ma'a müştemilat sahilhane ve 
ma-i lezizün bedel-i mezkur ile talibi bulınan te
be'a-i Devlet-i aliyyeden İngiltere sefiri atfifetlü 
Kostaki Beğ veled-i Pavli uhdesine ferağı icra ve 
defter-i vakfda uhde-i müşarun ileyhe kayd olınarak 
virilen hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fi 20 Şa'ban sene [ 1 ]278 [20 Şubat 1 862] 

Amabud köyinde Birinci sokağda iki yüz elli altı 
numrolu müfrez bir bab sahilhane derunına cari bir 
masura ma-i leziz tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Rum 
milletinden Londra sefir-i sabıkı Kostaki Mosoros 
Paşa veled-i Pavli'nün uhde-i tasarrufında oldığı hal
de vefatıyla terk eylediği altı nefer evladından bir 
neferi Ezmerağda İngiltere devleti tebe 'asından 
Varjarpon(?) ile diğer bir neferi Kasandra dahi İtalya 
devleti tebe 'asından Katalani ile pederlerinün hal-i 
hayatında izdivaclarından dolayı hakk-ı intikalden 
mahrum olmalarıyla ancak tebe 'a-i Devlet-i aliyye
nün millet-i merkürnesinden diğer dört neferi İstefa
naki ve Pavlaki ve Ralo ve Eleni'ye ba 'de'l-intikal 
eviad-ı muma ileyhim intikalen mutasarrıf oldukları 
ma-i mezkurı asaleten ve vekaleten rızalarıyla te
be 'a-i Devlet-i aliyyenün Rum milletinden İstefanaki 
Hrisidi Efendi veled-i İstavraki'ye kat'iyyen ferağ. 
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Fi 14  Mayıs sene [ 1 ] 3 1 0  [26 Mayıs 1 894] 

Bir masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Yanya vi
layeti vall mu 'avini İstefanaki Hrisidi Efendi tara
fından ferağa vekili Şura-yı devlet a'zasından Vasi
laki Mosoros Kiki(?) Beğ bi ' l-vekale nzasıyla İngil
tere devleti tebe 'asından Doktor Alfred Briço'nun 
zevcesi Madam Meri Jojefin Briço ibnet-i Jan 
Bond'a ferağ. 

Fi 4 Teşrin-i sani sene [ 1 ]3 1 3  [ 1 6  Aralık 1 897] 

16115411 Gamzesaz, Mümtaz, Refet ve Mehtab ka
dınefendilerin tasarrufunda bulunan Mihrişah Va
fide Sultan vakfına ait iki masura suyun zamanla 
muhtelif kişilerin eline geçtiğine dair. 

Merhfime ve mağffirun leha Mihrişah Valide Sultan 
vakfından hamiş-i temessükde muharrer şehriyye 
altmış akçe icare-i müeccelelü iki masura ma-i lezize 
mutasarrıffin olan Gamzesaz Kadınefendi ve Müm
taz Kadınefendi ve Re' fet Kadınefendi ve Me h tab 
Kadınefendi'den ancak ınılma ileyha Re' fet Kadın
efendi tarafından Hasan Ağa ibn-i İshak ve Suyolcı 
ustası Kosti veled-i Yani ihbarlanyla ferağa vekili 
olan Ali Ağa ibn-i Hacı İbrahim bi' l-vekale nısf ma
sura ma-i lezizi mecra-yı kadirninden ihrac ve işbu 
temessükden ifraz idüp mahall-i saireye cereyan it
rnek üzre ahara ferağ u kasr-ı yed olmarak nısf ma
sura ma-i mezkfir işbu temessükden bi' l-ifraz başka
ca cedid temessük i 'ta olm up ma 'ada icare-i kadime
si olan şehriyye altmış akçe icaresiyle bir buçuk ma
sura ma-i mezkfir içün işbu temessük ınılma ileyhi
ma Gamzesaz ve Mümtaz ve Mehtab kadınefendiler 
hazeratı yedierinde ibka alındığını mübeyyin şerh 
virildi . 
Fi 3 Cumade' l-fila sene [ 1 2]79 [26 Ekim 1 862] ve 

fi 4 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]78 [ 1 6  Ekim 1 862] 

Hamiş-i temessükde muharrer ma-i lezizün nısf ma
surasına mutasarrıfe olan ınılma ileyha Mehtab Ka
dın'un bila veled vukü' -ı vefatı cihetiyle nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfir mahlfilinden ba mu'accele 1 9  Z 
sene [ 1 2]79 tarihiyle Sadr-ı sabık übbehetlü devletlü 
Yusuf Karnil Paşa hazrederine icar alınarak başkaca 
temessük i 'ta olınmağla işbu mahalle şerh virildi. 
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Fı 7 Zi' l-ka'de sene [ 1 2]80 [ 14  Nisan 1 864]ve fi 
2 Nisan sene [ 12]80 [ 14  Nisan 1 864] 

Hamiş-i temessükde muharrer bir masura ma-i lezize 
ber veeh-i münasafe mutasamfan olan mı1ma ileyhi
ma Gamzesaz ve Mümtaz kadınefendilerden ancak 
Mümtaz Kadınefendi mutasarrıfe oldığı nısf masura
sını rızasıyla yedi bin beş yüz guruşa ahara ferağ u 
kasr-ı yed idüp bir masura ma-i mezkı1run icare-i 
kadimesi emsaline tevfikan senevi otuz guruşa iblağ 
olmarak nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r senevi on 
beş guruş icare-i müeccele-i musibesiyle işbu temes
sükden bi' t-tefrik müceddeden bir kıt 'a temessük i ' 
ta olınup ma'ada nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r da
hi senevi on beş guruş icare-i musibe ve işbu temes
sükle mı1ma ileyha Gamzesaz Kadınefendi uhdesin
de ibka olındığı işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 23 Receb sene [ 1 2]84 [ 1 9  Kasım 1 867]ve fi 7 
Teşrin-i san! sene [ 12]83 [ 1 9  Kasım 1 867] 

Hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezi
ze mutasamfe olan mı1ma ileyha Gamzesaz Kadıne
fendi müteveffiye olup ma-i mezkı1r devletlü Musta
fa Paşa halile-i muhteremeleri iffetlü Fatıma Hanım
efendi'ye ba'de' l-intikal ınılma ileyha tarafından fe
rağa vekili Emin Efendi ibn-i Abdullah ma-i mezkı1-
rı mahall-i kadiminden bi' l-ihrac Yeniköy'de dilediği 
mahalle cereyan itmek üzre Ahmed Sabit Efendi 
ibn-i Mehmed Tahir'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ma-i mezkı1r defter-i vakf-ı müşarun ileyhada mı1ma 
ileyh Ahmed Sabit Efendi uhdesine kayd olınarak 
tasarrufını havi şerh virildi. 

Fı 22 Şevval sene [ 1 2]85 [5 Şubat 1 869]ve fi 23 
Kanun-ı sanı sene [ 12]84 [4 Şubat 1 869] 

Yeniköy hıdroetine nakl o lındı. 

16115412 Küplüyan Komidas 'tan varisierine intikal 
eden Bebek 'deki bağında bulunan yarım masura 
suyun daha sonra varisieri tarafından Mösyö 
Fransuva 'ya ferağ edildiğine dair. 

Bebek'de Yoğurtcı zakağında altı nurnrolu ma'a bağ 
ve derı1nına cari nısf masura ma-i leziz ve mezkı1r 
nurnro dahilinde bir kıt 'a çilek tarlası l l  C sene 
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[ 1 ]292 fi 2 Haziran sene [ 1 ]29 1 tarihinde tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyenün Ermeni milletinden Küpliyan Ko
midas veled-i Bogos'un taht-ı tasarrufında iken ve
fatı vukü 'ma mebni bağ ve menzilün birer humus 
hisseleri terk eylediği beş nefer evladından bir neferi 
Bogos'a ba'de' l-intikal diğer dört neferinün hin-i ta
leblerinde intikalleri icra kılınmak üzre işbu temes
sük i 'ta kılındı. 

Fı 14 Ağustos sene [ 1 ]3 13  [26 Ağustos 1 897] 

Nısf masura ma-i mezkfir dört nefer eviadı Esteban 
ve Takahi ve Reje ve Maryanka'ya emlak-i mezkfir 
ile suda olan hisseleri [intikal] eyledükden sonra ta
raflanndan ba hüccet-i şer' iyye vekilieri tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyenün Latin milletinden Macito veled-i 
Miço bi' l-vekale Fransa devleti tebe 'asından Mösyö 
Fransuva Eksadya Leviri(?)'ye ferağ. 

Fı 22 Ra sene [ 1 ]3 16(?) [ 1 0  Ağustos 1 898] 

16/15511 Mustafa Efendi 'nin Beşiktaş 'daki evine 
bağlı Sultan ll. Mahmud Han vakfına ait yarım 
masura suyu Bebek'deki evine bağlanmak üzere 
Veleron(?) Hanımefendi'ye ferağ ettiğine dair. 

[Derkenar] Esas kaydı Beşiktaş hıdmetinde mukay
yeddür. 

Beşiktaş'da Sinan Paşa-yı Cedid nam-ı diğer Kılıç 
Ali Paşa mahallesinde Fıstıklı zakağda altı numro ile 
murakkam hane derfinına cari cennet-mekan Sultan 
Mahmud Han-ı Sanı vakfından nısf masura ma-i le
zize mutasamf olan Kılıç Ali matbalıında haderne 
Mustafa Efendi ibn-i Süleyman mutasarrıf aldığı 
ma-i lezizi mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Bebek 
karyesinde Millet bağçesi arkasında mükerrer yüz 
otuz sekiz numrolu haneye cereyan itmek üzre Ma
beyn-i hümayfin-ı cenab-ı mülfikane etibbasından 
Mirliva sa'adetlü Rıza Paşa hazretlerinün halilesi if
fetlü Veleron(?) Hanımefendi'ye ferağ. 
Fı 29 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 3 1 8  [ l l Kasım 1 902] 

16115512 Sultan Bayezid-i Veli vakfından bir ma
sura suyun Arnavutköy sakinlerinden Hasırcı Ale
ko 'nun tasarrufunda bulunduğuna dair. 

2 1 1  
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Amabudköyinde Amahud karyesi mahallesinde Kır 
zakakında bir numrolu haneye cari cennet-mekan 
Sultan Bayezid Han hazretleri vakfından bir masura 
ma-i leziz bir kıt 'a sened-i hakani ile tebe 'a-i Dev
let-i aliyyeden Rum milletinden Hasırcı Aleko ve
led-i Manol uhdesinde oldığı görilrniş olmağla ol 
vechile kayd olındı. 

Fı ı 2  Nisan sene [ ı ] 326 [25 Nisan ı 9 ı O] fi ı5 
Rebi'u' l-ahir sene [ ı ]328 [25 Nisan ı 9 ı O] 

16/155/3 Sultan Bayezid-i Veli vakfından bir ma
sura suyun Arnavutköy sakinlerinden Ferik Celal 
Paşa 'nın tasarrufunda bulunduğuna dair. 

[Derkenar] işbu su cedid defterde (silik) numrolı 
sahifeye nakl olınmışdur. 

Fı ı Eylül sene [ ı ]327 [ 14  Eylül ı 9 1 1 ]  

Amahud köyinde Amahud karyesi mahallesi Kundu
ri(?) zakağında bir numrolı haneye cari Sultan Baye
zid Han-ı Veli hazretleri vakfından bir masura ma-i 
lezize bir kıt 'a sened-i hakaniyle yaveran-ı hazret-i 
şehriyariden Ferik Celal Paşa hazretleri ibn-i Ahmed 
Beğ uhdesinde oldığı görilmeğle ol vechile kayd o
lındı. 
Fı 28 Za sene 1 322 [3 Şubat ı 905] ve fi ı ı Nisan 

sene 132ı  [24 Nisan ı905] tarih-i ternhir(?) 

16115611 Dereseki 'deki VaZide sultan kethudası 
Yusuf Ağa vakfına ait Karakulak çeşmesinin bekçi
lik ve tas muhafızlığı görevi ile ilgili Evkaf müdür
lüğü ile Şehremaneti arasında cereyan eden yazış
malara dair. 

[Derkenar] Kuyud-ı vakfiyye. 

Vali de Sultan kethudası Yusuf Ağa vakfınun ı ı ı 2  
tarihli vakfiyye-i mukayyedesinde medine-i Üsküdar 
nevahisinden Y oros nahiyesine muzafe Dereseki 
nam mahallde inşasına muvaffak oldığum Karakulak 
çeşmesi dimeğle arif çeşmenün bekcisi ve hafız-ı tas 
olan kirnesneye yevmi üç akçe ve çeşme-i mezburun 
rah-ı abı olup ta 'mir ü termirninde kusur itmeyüp e
da-i hıdmet eyledükce yine galle-i vakfumdan yevmi 
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iki akçe vazifeye mutasarrıf ola diye mastur bulın
mış. 

Beğkoz'da çarşusında Gümrük emini İshak Ağa suyı 
ı ı55 .  

Türkiye Cumhuriyyeti 
İstanbul şehremaneti 
Umur-ı miyahiyye şu 'besi müdiri yy eti ( . . . ) 
ı 5  Teşrin-i evvel sene [ ı ]928 

ı 749 
Kuyud-ı vakfiyye müdiriyyet-i aliyyesine 

Beğkoz'daki Karakulak ve Deli Osman sularınun 
vakfiyyeleri suretlerinün bi ' l-ihrac sür 'at-i irsali reca 
olınur efendüm. 

Mühür 
İmza 

Başkatib Nazınl Beğ'e 
Fı 6 minh 

Türkiye Cumhuriyyeti 
Evkaf müdiriyyet-i umumiyyesi 
Kuyud-ı vakfiyye müdiriyyeti 
ı483 

Valide Sultan kethudası Yusuf Ağa vakfınun ı ı ı2  
tarihli vakfiyye-i mukayyedesinde Medine-i Üskü
dar nevahisinden Y oros nahiyesine muzafe Dereseki 
nam mahallde inşasına muvaffak oldığum Karakulak 
çeşmesi dimeğle arif çeşmenün bekcisi ve hatız-ı ta
sı olan kirnesneye yevmi üç akçe ve çeşme-i mezbu
run rah-ı abı olup ta 'mir ü terınlminde kusur itme
yüp eda-i hıdmet eyledükce yine galle-i vakfumdan 
yevınl iki akçe vazifeye mutasarrıf ola" diye mastur 
bulınmış ve Deli Osman suyınun nebe 'an itdiği ara
zinün hangi vakfa aid oldığı ma ' lum olmadukca ta
harriyat-ı kaydiyyeye imkan görilememiş aldığınun 
beyanıyla İstanbul şehremaneti umur-ı miyahiyye 
şu 'besi müdiriyyet-i aliyyesine i '  adeten takdim kı
lındı. 
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Fı 1 6  Teşrin-i evvel sene 1 928 

Mühür 
İmza 

Şehremaneti umfir-ı miyahiyye 
Numro: 2079 

Tarih: 24 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]928 

İlerüde lazım olur. Defter-i mahsusa ilsak ve hıfzı . 
Ali Efendi'ye 

13-21111 Azapkapı civarındaki Unkapanı köprüsü 
ile Tophane çeşmesi arasına döşenecek demir bo
ruların evsafına ve hangi mahallerden geçirilece
ğine dair. 

Cisr-i atikden def'a icra olmacak on iki lüle suyun 
dört buçuk parmak kutnnda timur borı ferş olmmak 
üzre Azebler kubbesinün ana lağmından Tophane-i 
amireye gelinceye kadar bi' l-misaha mikdarı. 

Yeşil tulumba tarikıyla misaha olınmış idüği. 
TOlani 
his ab 
1 135 Azebler kubbesinde ana lağmından cisr-i 

mezbfir köprisinün İstanbul tarafına kadar. 
945 işbu köpri başından Azeb kapusı'nda çeşme 

meydanına kadar. 
945 Çeşme meydamndan Karaköy çeşmesine ge

lince. 
925 Karaköy çeşmesinden Tophane'de büyük çeş

meye kadar. 
3945 
işbu borılardan on adedi üç ağızlı ve on adedi dir
sekli eğri borı i 'mal olmması iktiza ideceği. 

13-21112 Sözkonusu boruların döşeneceği mahal
lin, hangi bölgenin suyolcuları tarafından ölçüldü
ğüne dair. 

Taksirnli Ali Ağa ve Zal Paşalı Şakir U s ta ve Azeb
lerli Veli Usta ve Yukarıanacı Ali Kalfa hazır olduk
ları halde Emin Efendi ma' rifetiyle misaha alınmış
dur. 
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Fı 6 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 2]96 [27 Şubat 1 789] 

13-2/113 Azebler kubbesinin lağım ağzı ile Unkapa
nı köprüsü arasına yapılan lağımın masrafına dair. 

Azebler kubbesinün lağm ağzından Fil yokuşı tari
kıyla Kapan-ı dakik köprisine kadar yapılan tarikun 
mesarifi mikdarı. 
Tfilfmi 
his ab 
955 

13-21114 Gül camii yakınındaki Çukurçeşme ile, 
Unkapanı köprüsünün Zeyrek yakası arasına yapı
lan lağımın uzunluğuna dair. 

Çırçır nam mahallde Gül cami 'i kurbında Çukurçeş
me ile terk olman Zeyrek cami 'i lağmından icra a
lındığı halde ana lağmından Zeyrek caddesiyle Ka
pan-ı dakik köprisinün İstanbul canibine kadar mik
dar-ı zira 'ı .  
Tı11an1 
his ab 
135 
140 

275 

Ana lağmından Çukurçeşme bacasına kadar. 
Mezkur bacadan Taş teknelere kadar bunun 
bir mikdar mahallinde lağm malızun oldığı 

840 Taş teknelerden mezkfir köprinün İstanbul ta
rafına kadar. 

1 155 

13-21411 Hamide Hanım tarafından Hasan Efen
di'ye ferağ olunan Kasabbaşı Mehmed Ağa vakfına 
ait Davutpaşa 'daki boş arsanın, Hasan Efendi 'nin 
vefatından sonra oğluna intikal ettiğine dair. 

Veeh-i tahrir-i hurfif oldur ki:  
Nezaret-i hazret-i sadr-ı allde asilde olan evkafdan 
mütevelllsi oldığum merhum Kassabbaşı Mehmed 
Ağa vakfı musakkafatından mahmiyye-i İstanbul'da 
Davud Paşa mahallesinde vakı ' bir tarafdan vakf-ı 
mezburdan Çardaklı harnınarn arsası ve ba'zan Sim
keş Mahmud Ağa menzili ve ba'zan vakf-ı ahardan 
sağir menzil ve bir tarafdan tarik-i amın ile mahdud 
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tfılen ve arzan bi hisab-ı terbi''i' yedi yüz elli sekiz zi
ra' arsa-i haliyeye şehriyye kırk akçe icare-i müecce
le ile mutasamfe olan Hami'de Hanım ibn-i Mustafa 
Efendi'ye ferağat ve kasr-ı yed itmeğle arsa-i mezkı1-
rı asıl temessüğinden ifraz ve şerh virilüp defter-i 
vakfa kayd ve işbu cedi'd temessük tahrir ve efendi-i 
ınılma ileyh yedine i ' ta alındı madem ki ta'yi'n oh
nan icare-i kadimesi olan şehriyye kırk akçe icaresin 
canib-i vakfa malı be mah eda vü teslim eyleyüp ve 
iktiza iden ebniyesin her ne bina vü ihdas ider ise te
berru 'an li' l-vakf eylemek üzre taraf-ı ahardan bir 
ferd mani ' ve müzahim eylemeye. 

Fı 9 L sene 1232 [22 Ağustos 1 8 1  7] 

Mezbı1re Hami'de Hanım ibnet-i Mustafa rızasıyla 
es-Seyyid Hasan Efendi ibn-i es-Seyyid Abdi Efen
di'ye ferağ şode. 

Fı 9 L sene 1232 [22 Ağustos 1 8 1 7] 

Mezbı1r es-Seyyid Hasan Efendi ibn-i Abdi' fevt olup 
kebir oğlı es-Seyyid Mehmed Şakir Efendi'ye ba'
de' I-intikal şude. 

Fı 1 9  R sene 1254 [ 1 2  Temmuz 1 838] 

13-2/511 Davudpaşa mahallesinde sakin Ayşe Ha
nım 'ın mutasarrif olduğu vakıf eve ait olan ve çı
kan büyük yangında kaybolan senedin yeniden dü
zenlendiğine; Ayşe Hanım 'ın vefatından sonra ise, 
söz konusu evin varisierine intikal ettiğine dair. 

Veeh-i tahrir-i hurı1f oldur ki : 
Mahrniyye-i İstanbul'da Davı1d Paşa mahallesinde 
vakı ' bir tarafdan vakf-ı mezbı1rdan harnınarn ve bir 
tarafdan vakf-ı mezbı1rdan yine Seyyid Hasan men
zili ve yine vakf-ı mezbı1rdan Kalancı el-Hacc Sü
leyman menzili ve bir tarafdan vakf-ı mezbı1rdan yi
ne Zeyneb Hatı1n arsası ve ba 'zan Eğinoğlı(?) men
zili ve ba'zan tarik-ı bass ile mahdı1d ve bir taraf da
hi tari'k-i amın ile mahdı1d beher şehr yetmiş dokuz 
akçe icarelü bir bab menzile mutasarrıfe A.yişe bint-i 
Halll mutasarrıfe iken bi emri' llahi te 'ala ihrak-ı ke
bi'rde menzil-i mezbı1r muhterik olup yedindeki te
messük-i atıkası zayi ' olup taraf-ı vakfdan cedi'd te
messüğe talib ve rağıb olmağla defter-i vakfa nazar 
olındukda fi ' l-hakfka bin yüz doksan dokuz senesi 
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Zi' l-hicce'si gayetine değin mezbüre Ayişe bint-i 
Halll üzerinde mastür u mukayyed olınmağla işbu 
taraf-ı vakfdan cedid temessük yedine i ' ta olındı ma
dam ki ta 'yin oh nan beher şehr yetmiş dokuz icare-i 
kadimesini malı be malı taraf-ı vakfa eda VÜ teslim 
eyleyüp ve müceddeden her ne bina ve ihdas ider ise 
kendi malından teberru 'an li' l-vakf eylemek üzre 
bi ' t-tevliye zabt u tasarrufına izn virilüp defter-i vak
fa kayd olındı . 

Fi 1 5  S sene 1200 [ 1 8  Aralık 1 785] 

Derün-ı temessükde zikr olman beher şehr yetmiş 
dokuz akçe icarelü bir bab menzile mutasarrıfe olan 
mezbüre Ayişe bint-i Halil müteveffiye olup muta
sarrıf[e] oldığı menzil-i mezkürı ber müceb-i kanun 
kebir iki nefer eviadlarından kebir oğlu el-Hacc 
Mustafa ve el-Hacc Hafız Osman Efendi ibnan-ı 
Mehmed'e ber veeh-i münasafe ba'de'l-intikal ve ta
sarruflarına izn virildükden sonra mezbür el-Hacc 
Hafız Osman dahi fevt olup tasarrufında olan nısf 
hissesi sulbi kebir oğlı Ahmed' e ba 'de ' l-intikal mez
bür Ahmed dahi nısf menzilini bi zatihi hüsn-i ihti
yarıyla validesi Fatıma Hatün bint-i Nuh'a ferağ u 
kasr-ı yed eyledükden sonra mezbure Fatıma Hatün 
mutasarrıf[e] oldığı nısf hisse-i menzil içün taraf-ı 
vakfdan yedine başka cedid temessüğe talib olmağla 
zikr olman menzilün nısf hissesi şehriye otuz dokuz 
buçuk akçe icare ile işbu temessükde ifraz olınan 
nısf menzilün zabt ve tasarrufesiyçün mezbüre Fatı
ma Hatun'un yedine taraf-ı vakfdan tevliyetüm hase
biyle başka cedid temessük virildiği işbu mahalle 
şerh virilüp defter-i vakfa kayd olındı. 

Fi gurre-i Muharrem sene 1 224 [ 16  Şubat 1 809] 

Derun-ı temessükde mastur beher şehr yetmiş dokuz 
akçe icarelü bir bab menzilün südüsi hissesine muta
sarrıf olan Derviş Mehmed bin el-Hacc Mustafa bila 
veled fevt olup mutasarrıf oldığı südüs hissesi malı
lGI üç yüz guruş mu 'accele ile hissedarı Hadice Ha
tün ibnet-i el-Hacc Mustafa üzerinde karar. 

Fi 28 C sene 1 248 [22 Kasım 1 832] 

Nısf menzile mutasarrıf olan mezbür el-Hacc Musta
fa Ağa fevt olup mutasarrıf oldığı nısf menzil-i mez
kür üç nefer eviadlarından kebire kerimesi Hadice 
Hatün'a ba 'de' l-intikal ve tasarrufına izn virilüp def-
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ter-i vakfda nisf-ı menzil üç hisse i ' tibarıyla bir his
sesi babası intikalinden ve bir hissesi dahi karındaşı 
Derviş Mehmed mahlillinden iki südüs hisse muma 
ileyha Hadice Hatun ibnet-i el-Hacc Mustafa'nun uh
desine kayd olındı. 

Fı 20 Ş sene 1 249 [2 Ocak 1 834] 

13-2/711 Davudpaşa mahallesinde sakin Ayşe Ha
nım 'ın tasarrufunda olan Kasabbaşı Mehmed Ağa 
vakfına ait evin, vefatından sonra varisierine inti
kal ettiğine dair. 

Veeh-i tahrir-i hurfif oldur ki: 
Nezaret-i hazret-i sadr-ı alide asilde olan evkafdan 
mütevellisi oldığum merhum Kassabbaşı Mehmed 
Ağa vakfı musakkafatından mahrniyye-i İstanbul'da 
Davud Paşa kurbında vakı ' beher şehr yetmiş dokuz 
akçe icarelü bir bab menzile mutasarrıf olan Ayişe 
Hatun bint-i Halil müteveffiye olup mutasarrıf oldığı 
menzil-i mezkfirı ber muceb-i kanun kebir iki nefer 
eviadlarından kebir oğlı el-Hacc Mustafa ve el-Hacc 
Hafız Osman Efendi ibnan-ı Mehmed'e ber veeh-i 
münasafe ba 'de' 1-intikal ve tasarrufianna iz n viril
dükden sonra mezbur el-Hacc Hafız Osman dahi 
fevt olup tasarrufında olan nısf hissesi sulbi kebir 
oğlı Ahmed'e ba'de' l-intikal mezbfir Ahmed dahi 
nısf menzilini bi zatihi hüsn-i rızasıyla validesi Fatı
ma Hatun bint-i Nuh'a ferağ u kasr-ı yed eyledükden 
sonra mezbfire Fatıma Hatun mutasarrıf oldığı nısf 
hisse-i menzil içün taraf-ı vakfdan yedine başka te
messüğe talib olmağla zikr olınan menzilün nısf his
sesi şehriyye otuz dokuz buçuk akçe icare ile işbu if
raz olman temessükden nısf menzilün zabt ve tasar
rufesiyçün mezbfire Fatıma Hatfin'un yedine taraf-ı 
vakfdan cedid temessük virilüp mutasarrıfına izn vi
rilmeğle şerh virilüp işbu mahalle kayd olındı. 

Fı sene 1 234 [ 1 8 1 8] 

13-2/8/1 Sözkonusu ev hisselerinin, sonradan muh
telif kişilere intikal ettiğine dair. 

Davud Paşa mahallesinde kain bir tarafdan vakf-ı 
mezbfirdan harnınarn arsası ve bir tarafdan yine 
vakf-ı mezbfirdan es-Seyyid Hasan menzili ve bir ta-
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rafdan Kolancı Hacı Süleyman menzili ve bir taraf
dan yine vakf-ı mezbı1rdan Zeyneb Hatı1n arsası ve 
ba'zan Ekşioğlı bağçesi ve ba'zan tarik-i hass ve bir 
tarafı tarik-i amın ile mahdı1d beher şehr yetmiş do
kuz akçe icare-i müeccelelü bir bab menzil ve bağ
çeye ber veeh-i iştiraken mutasamfan olan el-Hacc 
Mustafa bin Mehmed ve Fatıma Hatı1n ibnet-i Nuh 
mutasamflar iken mezbı1re Fatıma Hatı1n mutasam
fe oldığı nısf menzil ve bağçenün hisse-i şayi 'ası i
çün taraf-ı vakfdan yedine başka cedid temessüğe ta
lib olmağla menzil-i mezkı1r atik temessüğinden şeh
riyye otuz dokuz buçuk akçe icarelü nısf hissesi ifraz 
ve şerh virilüp atik temessük merktim el-Hacc Mus
tafa Ağa'nun yedinde ibka olındı. 

Fı 3 M sene 1 224 [ 1 8  Şubat 1 809] 

Nısf menzile mutasarrıfe olan Fatıma Hatfin bint-i 
Nuh mutasamfe oldığı nısf menzil-i mezkı1rı rızasıy
la ahar temessük ile iki südüs hisseye mutasamf o
lan Hadice Hatı1n bint-i el-Hacc Mustafa'ya ferağ bir 
bab menzil altı hisse i ' tibarıyla beş hissesi ınılma i
leyha Hadice Hatı1n bint-i el-Hacc Mustafa'nun uh
desine kayd olındı. 

Fı 20 Ş sene 1249 [2 Ocak 1 834] 

Bir bab menzil altı hisse i 'tibarıyla beş hissesine mu
tasamfe olan mezbı1re Hadice Hatı1n bint-i el-Hacc 
Mustafa rızasıyla Nefise Hatı1n bint-i Mehmed'e fe
rağ. 

Fı 20 Z sene 1 25 1  [7 Nisan 1 836] 

Altı hisseden bir hisse menzil ve bağçenün mutasar
rıfı el-Hacc Mustafa Ağa vefat idüp hisse-i mezkı1rı 
kerimesi Ayişe Hatı1n'a adiyen intikal itmeğle defter
i vakf-ı şerifde ınılma ileyha Ayişe Hatı1n'un uhdesi
ne kayd olmarak bir hissesiyçün yedine başkaca ce
did temessük i ' ta olınmış oldığını mübeyyin işbu 
mahalle şerh ve temhir olındı. 

Fı 21 Receb sene 126 1  [27 Temmuz 1 845] 

Altı hisse i ' tibarıyla beş hissesine suret-i zahirede 
beynehümalarında iki bin guruş bedel mukabelesin
de vefaen mutasamfe olan Nefise Hatı1n bint-i Meh
med müteveffiye olup kebire kerimesi Hanife ibnet-i 
Ahmed'e meblağ-ı mezbı1r irsen kable'l-intikal mu
ma ileyh Hallife dahi müteveffiye olup meblağ-ı 
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mezbur kebir oğlı es-Seyyid Süleyman Efendi bin 
Seyyid Mustafa ve kebire kerimesi Şefıfe Fatımatü
' z-zehra ibnet-i es-Seyyid İsma'il'e meblağ-ı mezbur 
irsen intikal itmeğle mCıma ileyhima menzil-i mez
kurı sahib-i evveli Hadice Hatün bint-i Mustafa A
ğa'dan iki bin guruş bedel-i makbuzlarını temamen 
ba'de' l-ahz vefaen intikal iden beş hisse menzil-i 
mezburı sahib-i evveli muma ileyh Hadice Hatun 
bint-i Mustafa'ya ferağ işbu bir kıt 'a temessükle altı 
hisse menzilün diğer bir hissesine mutasarrıfe Hadi
ce Hatün'un tasarrufesine bi' t-tevliye izn virildi. 

Fı 15 Za sene 1267 [ 1 2  Eylül 1 85 1 ] 

13-21911 Davudpaşa mahallesinde sakin Ali Ağa '
nın tasarrufunda olan Kasabbaşı Mehmed Ağa 
vakfına ait evin eskimiş senedinin yenilendiğine, 
sözkonusu evin daha sonra muhtelif kişilerine eli
ne geçtiğine dair . 

Veeh-i tahrir-i hurüf oldur ki: 
Ashab-ı hayratdan merhum ve mağfür Kassabbaşı-ı 
esbak Mehmed Ağa evkafı musakkafatından olup İs
tanbul'da Davud Paşa kurbında Çardaklıhammam it
tisalinde bir tarafı vakf-ı mezburdan Ali Ağa menzili 
ve bir tarafı Hacı Mustafa Ağa bağçesi ve bir tarafı 
Zeyneb Hatun menzili ve bir tarafı dahi tarik-ı hass 
ile mahdCıd fevkani iki bab oda ve bir suffe ve ab
desthane ve kenif ve tahtani bir bab oda ve bir mik
dar dehliz ve bi 'r-i ma' ve bir mikdar bağçe ve ceva
nib-i erba'ası taş divar ile ma'lumu' l-hudCıd ve'l
müştemilat beher şehr otuz altı akçe icare ile bir bab 
menzile bir kıt 'a temessük ile mutasarrıf olan Ali A
ğa ibn-i Salih'ün yedinde olan temessük-i mezbur a
tik ve fersude ve ihticaca salahiyyeti olmadığı mer
ktim Ali Ağa beyan ve tebdilin istid'a itmeğle def
terde olan kuyudına dahi nazar olındukda hane-i 
mezbur icare-i mezkure ile muma ileyh Ali Ağa'nun 
uhdesinde aldığı mukayyed olmağla yedinde olan a
tik temessük ahz ve taraf-ı vakfda battalda hıfz olı
nup müceddeden işbu temessük tahrir alındı madam 
ki beher şehr ta 'yin olan otuz altı akçe i caresin taraf
ı vakfa mah be mah eda ve müceddeden her ne bina 
VÜ ihdas ider ise teberru 'an li' l-vakf kendü malından 
eylemek şartıyla muma ileyhün hane-i mezbCırdan 
zabt u tasarrufına taraf-ı ahardan kirnesne müdahale 
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eylememek içün işbu cedid temessük merküm yedi
ne i 'ta o lındı. 

Ömer'e ( . . .  ) ferağ ve kasr-ı yed etmeğle bi' t-tevliye 
tasarrufına izn virilüp 

Fı gurre-i M sene ı228 [4 Ocak ı 8 13 ]  

Beher şehr otuz altı akçe icarelü bir bab menzile mu
tasarrıfe Nefise HatOn bint-i Abdullah mutasarrıf ol
dığı menzili dört yüz guruş bedel-i makbOz mukabe
lesinde Osman Ağa defter-i vakf-ı şerife kayd alındı. 

Fı 23 Ş sene ı 232 [8 Temmuz ı 8 ı 7] 

Beher şehr otuz altı akçe icarelü bir bab menzile kat
' iyyen mutasarrıf olan Seyyid Osman Ağa ibn-i Ö
mer kendi rızasıyla sahib-i evveli Nefise HatOn bint
i Abdullah'a bi' t-tevliye tasarrufına izn virilüp def
ter-i vakf-ı şerife kayd alındı. 

Mezbfire Nefise Hatfin müteveffiye olup menzil-i 
mezkOr kebire kerimesi Fatımatü'z-zehra Hanım ile 
kebir oğlı Abdulhalim Efendi'ye ba 'de' l-intikal Ha
lim Efendi dahi vefat idüp nısf menzil (silik) nefer 
evlildları Ali Rıza ve Sadık ve Tevfik' e Hanım'a ba' 
de'l-intikal bunlarun bila veled fevt olmalarıyla (si
lik) ve menzil mahlfil ve canib-i vakfa aid olup mO
ma ileyha mezbOre (silik) müteveffiye olup intikiHen 
mutasarrıf aldığı nısf menzil-i mezkfir oğlı Ali Ağa 
ile kerimesi Emine Hanım benan (silik) ise de te
messüği kazaen zayi'  aldığından intikalinün icrasıy
la zayi 'den temessük i ' tası mfima ileyhima tarafın
dan ba arz-ı hal istid'a alınmış fi ı 2(?) sene [ 1 ]2 1 1 
(?) tarihiyle evkaf canibinden taraf-ı vakfa vürfid i
den bir kıt 'a ilm ü haber mficebince nısf menzil-i 
mezkfir müteveffiye-i evvel Nefise Hanım'dan keri
mesi Fatıma Hanım'a ba 'de' l-intikal anun dahi fev
tiyle oğlı el-Hacc Ali Ağa ve kerimesi Emine Ha
nım'a adiyen intikal defter-i vakfda uhdesine kayd 
(silik) ve tasarrufianna ba'de' l-izn mezbOran muta
sarrıf (silik) menzil-i mezkfirı rızalarıyla Tavaşı Hü
seyin Ağa ibn-i Ahmed'e bin iki yüz guruşa nısfını 
ferağ idüp diğer nısf menzil ile bütün arsa-i(?) mez
bfir Ali Rıza ve Sadık ve Tevfika Hanım'un mahlfil
lerinden ba kaime-i mezad bin iki yüz guruş mu' ac
cele ile Emine Hanım bint-i Ali üzerinde karar idüp 
müte'allık buyurılan irade-i seniyye-i cenab-ı padi-
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şahi mantfik-ı münifi üzre defter-i vakfda uhdelerine 
kayd olmarak menzil-i mezkura ta 'yin kılınan şeh
riyye otuz akçe icare-i müeccele ile zabt u tasarrufla
rını havi virilen cedid temessük işbu mahalle kayd o
lındı. 

13-211011 

Zikr olman harnmam-ı mezkur ittisalinde beher şehr 
on (silik) ücret ile mutasarrıf olan es-Seyyid Ali(?) 
Efendi ibn-i Abdullah uhdesinde oldığı mukayyed o
lup işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 2 Ş sene 2 (silik) 

13-211012 Davudpaşa mahallesinde sakin Mahmud 
Ağa ile karısı Akile Hanım 'ın tasarrufunda olan 
Kasabbaşı Mehmed Ağa vakfına ait evin eskimiş 
senedinin yenilendiğine; sözkonusu evin daha son
ra Mahmud Ağa ve hanımı tarafından damadları 
Hasan Efendi'ye ferağ olunduğuna dair. 

Veeh-i tahrir-i huruf oldur ki : 
Nezaret-i hazret-i sadr-ı a 'zamide asude olan evkaf
dan merhum ve mağffir Kassabbaşı-ı esbak Mehmed 
Ağa'nun bina vü ihya eylediği evkafı musakkafatın
dan olup İstanbul'da Davud Paşa mahallesinde Çar
daklıhammam tahtında vakı ' bir tarafdan Hacı Sa 'id 
menzili ve bir tarafdan Haftan ağası konağı ve bir ta
rafdan Haremeyn vakfından Tamgacı İbrahim Efen
di menzili sedd divar ve taraf-ı rabi 'i yine vakf-ı 
mezburdan menzil bağçeleri ile mahdud bir bab 
menzil arsasına beher şehr on beş akçe icare-i müec
cele ile münasafeten bir kıt 'a temessük ile mutasar
rıflar es-Seyyid Mahmud Ağa ibn-i Süleyman ile 
zevcesi Şerife Akıle Hanım ibnet-i İbrahim yedierin
de olan atik temessükleri kabil-i isti 'mal olamadığın
dan zevcan-ı merkürnan taraf-ı vakfdan müceddeden 
temessüğe talihan olmalarıyla defter-i vakfa nazar o
lındukda arsa-i mahdud-ı mezkur bin iki yüz yiğirmi 
bir senesi Rebi'u' l-evvel'inün on üçünci güni tarihiy
le icare-i müeccelesiyle zevcan-ı mezburan-ı es-Sey
yid Mehmed Ağa ve Şerife Akıle Hanım üzerlerinde 
mastur u mukayyed olmağın kaydı mucebince te
messük tahrir ve li ecli ' s-sened zevcan-ı mezburan 
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yedierine i ' ta olındı fima ba'd atik temessükleri zu
hı1r ider ise amel ve i ' tibar alınmayup madam ki ta'
yin olınan icare-i müeccelesin sal be saı canib-i vak
fa eda ve her ne bina vü ihdas iderler ise teberru 'an 
li' l-vakf olmak üzre zevcan-ı mezbı1ran-ı es-Seyyid 
Mahmud Ağa ve Şerife Akıle Hanım'dan her birine 
arsa-i mahdı1d-ı mezkı1rı münasafeten zabt u tasar
ruflarına tarafımuzdan ve taraf-ı ahardan bir ferd 
mani ' olmaya. 

Fı 1 7  Ş sene 1 242 [ 16  Mart 1 827] 

Derün-ı temessükde zikr olman Akıle Hanım bint-i 
İbrahim Efendi mutasamf oldığı nısf menzil arsasını 
bin iki yüz yiğirmi yedi senesi Zi ' l-ka'de'sinün on 
birinci güni bi zat hüsn-i rızasıyla damadı Seyyid 
Hasan Ağa ile el-Hacc Abdi Ağa'ya ferağ u kasr-ı 
yed eylediği defter-i vakf-ı mezbı1rda mastür u mu
kayyed olmağla işbu hamiş der-kenara tahrir olındı. 
Fı sene minhu 

Derün-ı temessükde zikr olman Mahmud Ağa ibn-i 
Süleyman mutasarrıf oldığı nısf menzil arsasını bin 
iki yüz otuz iki senesi Recebü' l-ferd'inün on beşinci 
güni bi'z-zat hüsn-i rızasıyla damadı es-Seyyid Hü
seyin Ağa ibn-i el-Hacc Abdi Ağa'ya ferağ eylediği 
defter-i vakfda mastür u mukayyed olmağla arsa-i 
mezkı1run on beş akçe ile uhdesine kayd ve mı1ce
bince yedine müceddeden taraf-ı vakfdan işbu sened 
i ' ta olındı. 

Fı 1 5  Receb sene 1 232 [3 1 Mayıs 1 8 17] 

13-2/1111 Mezkur Hasan Efendi'nin vefatıyla, söz
konusu evin oğluna intikal ettiğine dair. 

Bir bab menzil ve bağçeye mutasamf olan es-Seyyid 
Hasan Efendi ibn-i Abdi fevt olup mutasarrıf oldığı 
menzil ve bağçe-i mezkı1r kebir oğlı es-Seyyid Meh
med Şakir Efendi'ye ba'de' l-intikal şode. 

Fı 1 9  R sene 1 254 [ 1 2  Temmuz 1 838] 

13-211211 Davudpaşa mahallesinde sakin Ali Ağa '
nın tasarrufunda olan Kasabbaşı Mehmed Ağa 
vakfına ait evin eskimiş senedinin yenilendiğine, 
sözkonusu evin daha sonra muhtelif kişilerine 
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eline geçtiğine dair. 

Veeh-i tahrir-i huruf oldur ki: 
Ashab-ı hayratdan vücuh-ı bendeye vakf eyleyen 
merhum ve mağffir Mehmed Ağa vakfı musakkafa
tından beher şehr on beş akçe icare-i müeccele ile 
Davud Paşa korbında Çardaklıhammam ittisalinde i
ki tarafı vakf-ı mezburdan Hacı Mustafa Ağa menzi
li ve bir tarafı yine vakf-ı mezburdan Ali Ağa menzi
li ve bir tarafı tarik-ı hass ile mahdud ma'lfimu' l-hu
dud ve' l-müştemilat fevkanl bir oda ve tahtani bir o
da ve bir suffe ve kenif ve bir mikdar havli ve ceva
nib-i erba'ası taş divar ile mümtaz beher şehr on beş 
akçe icare ile bir bab menzile bir kıt 'a temessük ile 
mutasamf olan Ali Ağa ibn-i Salih'ün yedinde olan 
temessük-i mezbur atik-i fersude ve ihticaca salahiy
yeti olmadığı merküm Ali Ağa beyan ve tebdllin is
tid'a itmeğle defter-i vakfda olan kuyuda nazar olın
dukda hane-i mezbur icare-i mezkur ile muma ileyh 
uhdesinde oldığı mukayyed olmağla yedinde olan a
tik temessüği ahz ve taraf-ı vakfda hattaıda hıfz olup 
müceddeden işbu temessük tahrir olındı madam ki 
ta'yin olman on beş akçe icare-i müeccelesin canib-i 
vakfa mah be mah eda ve müceddeden her ne bina 
vü ihdas ider ise teberru 'an li' l-vakf eylemek üzre 
muma ileyhün hane-i mezburı zabt u tasarrufına ta
raf-ı ahardan kirnesne müdahale eylemeye diyü işbu 
cedid temessük yedine i 'ta o lındı. 

Fl gurre-i M sene 1 228 [4 Ocak 1 8 13 ]  

Derun-ı temessükde zikr olınan beher şehr on beş 
akçe icare-i müeccele ile bir bab menzile mutasamf 
olan Ali Ağa ibn-i Salih menzil-i mezkurı kendi 
hüsn-i rızasıyla Mehmed Sa 'id Ağa ibn-i İsma 'il A
ğa'ya ferağat ve kasr-ı yed itmeğle ben dahi tevliye
tüm hasebiyle merkılın Mehmed Sa'ld Ağa'nun zabt 
u tasarrufına izn virilmişdür. 

Fl 5  Z sene 1 228 [29 Kasım 1 8 13] 

Balada mastur zikr olman beher şehr on beş akçe i
care-i müeccele ile bir bab menzile mutasamf olan 
Mehmed Sa'ld Ağa ibn-i İsma'il mutasamf oldığı 
menzil-i mezkurun nısfını karındaşı Mahmud Ağa 
ibn-i Ahmed ve nısfını Emetullah Hatfin bint-i Ab
dullah'a ferağat ve kasr-ı yed itmeğle bi' t-tevliye iş
tiraken tasarrufianna izn birle defter-i vakfa kayd o
lındı. 
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Fi 7 C sene 1 228 [7 Haziran 1 8 13 ]  

Balada mezkı1r beher şehr on beş akçe icare-i müec
cele ile bir bab menzilün nısfına mutasamf olan 
Mahmud Ağa ibn-i Ahmed nısf menzil-i mezkı1n 
kendi hüsn-i rızasıyla nısf-ı alıarına mutasarrıf olan 
Emetullah Hatı1n'a ba i ' lam-ı şer'! ile ferağ u tefv!z 
eylediğinde ol dahi makbuz ve kabUl itmeğle bütün 
menzilün tasarrufına izn virilüp defter-i vakfa kayd. 

Fi 1 3  Ca sene 1230 [23 Nisan 1 8 1 5] 

Beher şehr on beş akçe icarelü bir bab menzile muta
samf olan Emetullah Hatlin bint-i Abdullah muta
samf aldığı menzil-i mezkı1rı nısfını kendi hüsn-i rı
zasıyla Hüseyin Ağa ibn-i All'ye ferağat u kasr-ı yed 
itmeğle bi' t-tevliye tasarrufına izn virilüp defter-i 
vakfa kayd şod 

Fi 23 Ş sene 1 232 [8 Temmuz 1 8 1 7] 

Mezbı1r[e] Emetullah Hatlin ibnet-i Abdullah nısf 
hissesini rızasıyla zevcesi56 Hüseyin Ağa bin Ali'ye 
ferağ. 

Fi 25 R sene [ 1 ]259 [24 Mayıs 1 843] 

Mezbı1r Hüseyin Ağa mutasamf aldığı menzili rıza
sıyla zevcesi Şer!fe Fatıma ibnet-i el-Hacc Mehmed 
Emin'e ferağ. 

Fi 27 M sene [ 1 ]26 1 [5 Şubat 1 845] 

13-211311 Davudpaşa mahallesinde, Kasabbaşı 
Mehmed Ağa vakfına ait Mehmed Said Efendi 'nin 
tasarrufundaki yarım hisse bostan ile, yine aynı 
vakfa ait bir evin, zamanla muhtelif kişilerin eline 
geçtiğine dair. 

[Derkenar] Nısf bostan-ı keb!r oğlı es-Seyyid Os
man bin Mustafa'ya (silik) Osman fevt kızları Şer!fe 
Fatıma Münire Havva'ya intikal idüp Defterhane ke
tebesinden Abdulhallm Efendi'ye geçmiş 

Fi 7 M sene [ 1 ]253 [ 1 3  Nisan 1 837] 

[Der kenar] Bir bab menzil ve arsa İbrahim Efendi 
ibn-i el-Hacc Ahmed'e ferağ alınmış.  

56 zevci 
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Fi 1 6  Safer sene [ 12]90 ve Fi 2 Nisan sene [ 12]89 
[14 Nisan 1 873] 

[Der kenar] İş bu temessükle bütün ve diğer temes
sükle nısf menzil bin iki yüz guruş mu 'accele ile E
mine Hanım bint-i Ali üzerinde karar itmeğle işbu 
mahalle kayd alındı. 
Fi 1 Za sene [ 1 ]287 ve Fi 22 Haziran sene [ 1 2]84 

[22 Ocak 1 87 1 (?)] 

Veeh-i tahrir-i huıuf oldur ki : 
Meşrutiyyet üzre mütevellisi oldığum merhum Kas
sabbaşı Mehmed Ağa evkafından olup mahmiyye-i 
İstanbul'da Davud Paşa mahallesinde vakı ' yine 
vakf-ı mezburdan olup Çardaklıhammam dimeğle 
ma 'ruf olan harnınama muttasıl bir bab bostan un nıs
fına mutasarrıf olan Mehmed Sa'id Efendi ibn-i 
Mehmed dahi hüsn-i nzasıyla Zeyneb Hatun ibnet-i 
Abdullah'a yüz arşun arsa-i haliye olmak üzre fera
ğat u kasr-ı yed itmeğle bir tarafı Süleyman Ağa 
mülk menzili ve üç tarafı vakf-ı mezburdan olup be
her şehr dört akçe bir pul icare ile kabı11 ol dahi İstl
earı kabı11 eyledükde vakf-ı mezburdan başka cedid 
temessüğe talib olınup ve ben dahi tevliyetüm hase
biyle işbu temessük ketb olınup yed-i mezbura vaz ' 
o lındı madam ki takdir ü ta 'yi n o lınan bir senede elli 
akçe icare-i müeccele canib-i vakfa eda itmek şartıy
la ve müceddeden her ne bina vü ihdas ider ise cüzi 
ve külli icare-i mu 'accelesine mahsub olmmak üzre 
mutasarrıf [olması] içün yedine cedid temessük viri
lüp defter-i vakfa kayd alındı. 
El-fakirü' l-hayr 
Ahmed Ağa 
el-mütevelli 
vakf-ı mezbur 

Fi gurre-i M sene 1 282 [26 Mayıs 1 865] 

Derun-ı temessükde mastur beher sene elli akçe ica
re-i müeccelelü nısf bostana bi' l-icareteyn mutasarrı
fe olan Zeyneb bint-i Abdullah nam hatun mütevef
fiye olup nısf bostan-ı mezkur sadnye kebire kızı 
Ümmügülsüm dahi müteveffiye olup nısf bostan-ı 
mezkur sadr! kebir ağlı es-Seyyid Osman bin Musta
fa'ya adiyen intikal itmeğle ben dahi tevliyetüm ha
sebiyle mezburun tasarrufına izn [virilüp] defter-i 
vakfa kayd alındı. 
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Fı 1 3  S sene ı243 [5 Eylül ı 827] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Davud Paşa mahallesinde 
Çardaklıhammam kurbın da vakı ' merhum Kassilb
başı Mehmed Ağa evkafından beher mah on beş ak
çe i care-i müeccele ile bir bab menzile mutasarrıf 
olan es-Seyyid Salim Çelebi bin İbrahim Efendi ve 
hane-i mezburun bir tarafı yine vakf-ı mezburdan 
Kalancı el-Hacc Süleyman Odabaşı Ağa menzili ve 
bir tarafı Çubukcı Ahmed Ağa menzili ve bir tarafı 
yine vakf-ı mezburdan Mehmed Sa 'id Efendi bağ
çesi ve bir tarafı tarik-i amın ile mahdud ve bir bab 
menzile mutasarrıf olan es-Seyyid Salim Çelebi bi 
emri' liahi te 'ala fevt olup mutasarrıf asidığı menzil 
kebire kızı Şerife Ümrnügülsüm'e intikal idüp lakin 
atik temessüği zayi ' olmağla mezbure Şerife Ümrnü
gülsüm zayi 'den temessüğe talib ü ragıb olmağla 
defter-i vakfdan işbu cedid temessük ihrac olınup 
yedine i ' ta ve tevliyetüm hasebiyle tasarrufına izn 
virildi madam ki ta'yin olman beher şehr on beş ak
çe icare-i müeccelesin canib-i vakfa eda idüp ve ik
tiza iden ta 'rniri kendi malından i tmek şartıyla tasar
rufına izn virilüp tarafımuzdan ve taraf-ı ahardan 
kirnesne müdahale eylemeyeler. 
İbrahim el-mütevelli 
vakf-ı mezbur 

Fı ı 9  R sene ı ı 79 [5 Ekim ı 765] 

Mezbure Şerife Ümmügülsüm mutasarrıf aldığı bir 
bab menzilinj ba hüsn-i ihtiyarıyla validesi Zeyneb 
bint-i Abdullah'a kasr-ı yed ve ferağat itmeğle tevli
yetüm hasebiyle tasarrufına izn virilüp defter-i vakfa 
kayd alındı. 

Fı 3 Ca sene l l  79 [ 1 8  Ekim ı 765] 

Derun-ı temessükde mezkuretü' l-ism beher şehr on 
beş akçe icare-i müeccelelü bir bab menzile bi' l-ica
reteyn mutasarrıfe olan Zeyneb bint-i Abdullah nam 
hatlin müteveffiye olup menziı-i vakf-ı mezbfir mez
kur sadriye kebire kızı Ümrnügülsüm bint-i Mehmed 
Salim'e intikal-i adi ile ba'de' l-intikal mezbure Üm
mügülsüm dahi müteveffiye olup menzil-i mezkurı 
sadri kebir oğlı es-Seyyid Osman Ağa ibn-i Musta
fa'ya adiyen intikal itmeğle ben dahi tevliyetüm ha
sebiyle mezburun tasarrufına izn ve defter-i vakfa 
kayd alındı. 
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Fı 1 5  S sene [ 1 ] 243 [7 Eylül 1 827] 

Nezaret-i evkaf-ı hümayun-ı mülfikaneye mülhak 
Laleli vakf odasında rnusakkafatınun umfirı ve husu
satı ru'yet olınmakda olan vakf-ı mezburdan iki kıt 'a 
temessükat hamişinde mutasarrıfı es-Seyyid Osman 
ibn-i Mustafa fevt olup kebire kızı Şerife Fatıma ile 
sulbiyye sağ1re kızları Şerife Münire ve Şerife Hav
va üç nefer eviadana hasbe'l-ade intikal idüp tasar
ruflarına ba'de' l-izn Şerife Münire'nün vasi-i mansu
bı es-Seyyid Mahmud Efendi ibn-i İsma 'il ve diğer 
Şerife Havva'nun vasi-i mansubesi validesi Zenciye 
Halime Hatlin ibnet-i Abdullah taraflarından husus-ı 
atide vekil oldığı zatını arifao Osman Ağa ibn-i 
Mehmed ve Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin nam kimes
neler şehadetleriyle es-Seyyid İbrahim Efendi ibn-i 
Abdullah yedine izni ha vi i 'ta olman bir kıt 'a hüc
cet-i şer' iyye taraf-ı vakfda hıfz birle sülüsan hisse-i 
mezburı vasileri taraflarından bi ' l-vekale ve sülüs 
hissesine dahi mutasarrıfe Şerife Fatıma pederinden 
müntakıl sülüs-i hisse-i mezburı bi zatiha rızasıyla 
Defterhane ketebesinden Abdulhalim Efendi ibn-i 
Fehim Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmelerini evkaf-ı 
hümayun muhzırı Osman Ağa inha itmeğle ber 
muceb-i inha ve bi ' t-tevliye mfima ileyh Abdulhalim 
Efendi tasarrufına izn virilüp defter-i vakfda uhde
sine kayd olındı. 

Fı 1 9  Za sene 1 253 [ 1 4  Şubat 1 838] 

Hamiş-i temessükde muharrer senevi �Ili akçe icare
i müeccelelü arsa ve ittisalinde diğer temessükle 
menzil İstanbul'da Davud Paşa mahkemesi mahalle
sinde Çardaklıhammam zekağında on dokuz numru 
ile murakkam oldığı tahrir-i emlak dairesi canibin
den vürud iden ruhsat tezkiresinden anlaşılmış ol
mağla ve diğer temessükle menzil-i mezkurun nısf 
hissesiyle işbu temessükde muharrer bütün arsaya 
mutasarrıf olan Defterhane ketebesinden Abdulha
lim Efendi ibn-i Fehim vefat idüp mutasarrıf oldığı 
nısf menzil-i mezkur ile bütün arsası üç nefer eviad
ları Ali Rıza ve Sadık efendiler ile hemşireleri Tevfi
ka Hanım'a ba'de'l-intikal kable' t-tahrir anlar dahi 
bila veled fevt olmalarıyla intikalen mutasarrıf ol
dukları nısf menzil-i mezkur ile bütün arsa-i mezku
re mahlfil ve canib-i vakfa ai d ve raci ' olmağla ba 
ki:iime-i mezad lede' l-müzayede yalnız bin iki yüz 
guruş mu'accele ile Emine Hanım bint-i Ali üzerin-
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de karar idüp ba defter arz lede' l-istizan irade-i se
niyye-i cenab-ı padişahi müte'allık ve şeref-südı1r 
buyurılmış ve mantı1k-ı münifi üzre meblağ-ı mu'ac
cele-i mezkı1re zirnınat-ı adiyesi bi ' l-ifdiz kusı1rı fi 
1 5  Haziran sene [ 1 ]286 tarihiyle teslim-i hazine-i ev
kaf-ı hümayı1n aldığı kaime üzerine sergiden surhla 
fürı1 nihi'ide ve tahsilat ve varidatdan işaret kılınarak 
ol vechile işbu temessükle bütün arsa ve diğer bir 
kıt 'a temessükle nısf menzil ol mikdar mu 'accele ile 
mezbı1re Emine Hanım'a icar olınup ol dahi isticar 
ve kabı11 idüp zabt u tasarrufına izn virilüp defter-i 
vakfda uhdesine kayd olmarak bi' t-tevliye temhir 
kılındı. 

13-211411 Sözkonusu eve mutasarrıf olan İbrahim 
Efendi'nin, evin yarısını karısı Emine Hanım 'a, o
nun da mezkur ev hissesini kızına ferağ ettiğine da
ir. 

[Derkenar] İki kıt 'a hamiş-i temessüği birleşmiş ol
dığı şerh virildi. 
İşbu ve diğer bir kıt 'a temessük hamişleri ve tahrir-i 
emlak dairesiyle mahallesi tarafından vürı1d iden ilm 
ü haberler mı1cebince mahall-i mezbı1rda el-yevm 
yiğirmi bir numra ile murakkam bir bab menzile mu
tasarrıf olan Usturacı İbrahim Efendi ibn-i Ahmed 
ber veeh-i muharrer mutasarrıf aldığı mezkı1r bir bab 
menzilün nısf hissesini uhdesinde bi' l-ibka ma'ada 
nısf hissesini rızasıyla zevcesi Emine Hanım bint-i 
Mustafa'ya dört bin guruşa kat'iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle bu sı1retde defter-i vakfda bir bab men
zil zevcan-ı mezbı1ranun münasafeten uhdelerine 
kayd olmarak zabt u tasarrufını havi işbu mahalle 
dahi şerh virilüp bi' t-tevliye temhir kılındı . 

Fi 22 Temmuz sene 1294 Fi 4 Şa'ban sene 1295 
[3 Ağustos 1 878] 

İşbu ve diğer bir kıt 'a temessük hamişlerinde muhar
rer numra-i mezkı1r ile murakkam bir bab menzilün 
nısf hissesini mutasarrıfe olan Emine Hanım bint-i 
Mustafa mezkı1r nısf hissesini tahrir-i emlak daire
sinden vürı1d iden ilm ü haberler mı1cebince ve 
hüsn-i rızasıyla kerimesi Ayişe Şahende Hanım bint
i İbrahim'e beş bin guruşa kat'iyyen ferağ u kasr-ı 
yed ol vechile defter-i vakfda bir bab menzilün nısf 
hissesi mezbı1re Ayişe Şahende Hanım'un uhdesine 
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kayd olmarak zabt u tasarrufını havi işbu mahalle 
dahi şerh virilüp bi' t-tevliye temhir kılındı. 

Fi ı4 Şa'ban sene [ ı ]295 ve Fi ı Ağustos sene 
[ ı ]294 [ 1 3  Ağustos ı 878] 

13-211511 

Suyolcı esnafından Kuzguncıklı Anastaş ve şeriki 
V asil ve diğer bir nefer hatı1n kimesnelerün Tahsin 
Efendi (silik) beynlerinde münaza 'at olındukda mec
lisce (silik) hazır oldukları halde işlerine(?) bakıla
rak (?) bi esas oldığı ve metrı1k oldığı anlaşılarak 
beynieri bi' t-tevfik bundan sonra bundan sonra57 ida
resinde ( . . .  ) hıdmetleri su nezareti canibinden inha a
lındığı vechile her birerleri razi olup ba 'dema birbir
lerinün (silik) üzre karar virilerek yedierinde bulınan 
atik temessükatun dahi cümle nezdinde şakk olınrnış 
olmağla işbu mahalle şerh ve imza olındı. 
Fi 30 Teşrin-i evvel sene [ ı2]85 [ 1  ı Kasım 1 869] 

Müdde 'i Usta Safez(?) Müdde 'i usta V asil 
Mühür İmza 

Müdde 'i usta Anaştaş (silik) usta Y orgi 
Mühür İmza 

(silik) usta Kiryako Ortaköy li usta Y orgaki 
İmza İmza 

Ustabaşı Kosta 
Mühür 

Tophaneli usta Dimitri 
İmza 

13-2116 Eyüb ve Zal Mahmud Paşa suyolculannın 
idaresinde olan çeşmelerin sayısına ve hangi mev
kilerde bulunduk/anna dair. 

Çeş- Harik Bulundığı Mahallerün Mevkı ' ı  
meha Havzı 
Eyyub suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Eyyı1b'da vakı ' Cami '-i kebir ma

hallesinde ve Oyuncakcılar cadde-

57 "bundan sonra" mükerrer 
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sinde battal 
Mahalle-i mezkürda keza 
Mahall-i mezkürda Kabristan zo
kağında 
Mahall-i mezkürda İskele zakağın
da 
Eyyub civarında Kızılmescid ma
hallesinde Debbağhane caddesinde 
battal 
Eyyüb'da Cami ' -i kebir mahalle
sinde Bostan iskelesi caddesinde 
battal 
Mahall-i mezkurda İplikhane cad
desinde 
Mahall-i mezkürda Eyyub cadde
sinde 
Eyyub civarında Şah Sultan mahal
lesinde Bahariyye caddesinde bat
ta! 
Mahall-i mezkürda battal 
Mahall-i mezkürda battal 
Mahall-i mezkürda battal 
Eyyub'da vakı ' Cami ' -i kebir ma
hallesinde Dülbendciler zakağında 
Mahall-i mezkürda Eskiyeni cad
desinde 
Mahall-i mezkürda Eskiyeni ma
hallesinde Gümüşsuyı caddesinde 
Mahall-i mezkürda Yağlıkcı bak
kil zakağında 
Eskiyeni civarında İslam Beğ ma
hallesinde Küçükköy caddesinde 
Mahall-i mezkürda Kara Süleyman 
Çelebi mahallesinde Tahtaminare 
zakağında 
Mahall-i mezkürda Düğmeciler 
mahallesinde Oluklıbayırı zakağın
da 
Mahall-i mezkürda Cami '-i şerif 
zakağında 
Mahall-i mezkürda Çıkmaz zaka
ğında 
Düğmeciler civarında Bıçakcılar 
mahallesinde Düğmeciler cadde
sinde 
Eskiyeni civarında Düğmeciler 
mahallesinde Düğmeciler cadde-
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sinde 
Eyyı1b civarında Ali Paşa mahalle
sinde Kurıkavak caddesinde 
Malıall-i mezkı1rda V e zir tekyesi 
zakağında 
M ah all-i mezkı1rda V e zir tekyesi 
mahallesinde Müzevvir caddesinde 
Mahall-i mezkı1rda Kurıkavak cad
desinde 
Eyyı1b Cami '-i şerif-i kebiri ma
hallesinde keza 
Eyyı1b ci varında Sofılar mahalle
sinde Ermeni caddesinde 
Malıall-i mezkı1rda Arpa emini 
mahallesinde Nişancı caddesinde 
Malıall-i mezkı1rda Kızılmescid 
mahallesinde Balcı yokışı cadde
sinde 
Malıall-i mezkı1rda Çörnlekciler 
caddesinde 
Eyyı1b'da Cami ' -i kebir mahalle
sinde Kalenderhane zakağında 
M ahall-i mezkı1rda 
Eyyı1b civarında Çömlekciler ma
hallesinde Sirkeci zakağında 
Çörnlekciler civarında Otakcılar 
mahallesinde Edirnekapusı cadde
sinde 
EyyGb civarında Defterdar mahal
lesinde Eyyı1b caddesinde 
Çömlekciler civarında Baba Hay
dar mahallesinde Tekyeciler cad
desinde 
Eğrikapu civannda Kırımı mahal
lesinde Topcılar caddesinde 
Çörnlekciler civarında Sıraselvi 
mahallesinde Otakcılar caddesinde 
Malıall-i mezkı1rda keza 
Eğrikapu civarında Yenimahalle'de 
Eğrikapu caddesinde 

zaz Mahmud Paşa suyolcısı idaresinde bulınan 
çeşmeler 

ı Davı1d Ağa mahallesinde Çinili zakağında 
Çinili 
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ı Baba Haydar mahalle ve caddesinde Baba 
Haydar 

ı Mahall-i mezkurda Nazır Ağa zakağında Na
zır Ağa 

ı Cezeri Kasım Paşa mahallesinde Çömlekciler 
caddesinde Akar 

ı Mahall-i mezkurda Cezeri Kasım Paşa ma
hallesinde Feshane-i amire caddesinde Saray 

ı Zal Mahmud Paşa mahallesinde ve Debbağ
hane caddesinde 

13-2117 Yukarıana ve Ayvansaray suyolcularının i
daresine olan çeşmelerin sayısına ve hangi mevki
lerde bulunduk/arına dair. 

Çeş- Harik Bulundığı Mahallerün Mevkı 'ı 
meha Havzı 
Yukarıana suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 

ı Küçük Mustafa Paşa civarında 
Müfti Ali mahallesinde Sultan Se
lim caddesinde 

ı Mahall-i mezkurda bu dahi Müfti 
Ali cami ' -i şerif zakağında 

ı Sultan Selim civarında Debbağ 
Yunus mahallesinde Meslek zaka
ğında 

ı Küçük Mustafa Paşa civarında 
Müfti Ali mahallesinde Kömürci 
zakağında 

ı Mahall-i mezkurda Küçük Mustafa 
Paşa mahallesinde Gül cami ' -i şe
rif zakağında 

ı Küçük Mustafa Paşa mahallesinde 
Kuyu zakağında 

ı Küçük Mustafa Paşa'da vakı ' Kü
çük Mustafa Paşa mahallesinde 
Bostan zakağında 

ı Bu dahi Küçük Mustafa caddesin
de 

ı Küçük Mustafa Paşa civarında Cib 
Ali mahallesinde Fener caddesinde 

ı Bu dahi Ayakapusı mahallesinde 
keza 

ı Bu dahi keza Küçük Mustafa Paşa 
caddesinde 
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ı 
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ı 

ı 
ı 

ı 

ı 
ı 

ı 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Bu dahi Abdi Subaşı mahallesinde 
Kuburlı caddesinde 
Fener civarında bu dahi Fener cad
desinde 
Sultan Selim civarında Ca'fer Ağa 
Subaşı mahallesinde Sultan Selim 
caddesinde 
Bu dahi Abdi Subaşı mahallesinde 
Patrikhane zakağında 
Fener civarında Tahtaminare ma
hallesinde Fener caddesinde 
Balat civarında bu dahi Balat cad
desinde 
Bu dahi Hace All mahallesinde 
Lanca caddesinde 
Bu dahi Tahtaminare mahallesinde 
Çarbacı zakağında 
Bu dahi Hacı Mahmud mahallesin
de Basdırmacı zakağında 
Sultan harnmaını civarında Hace 
Kasım Gönani mahallesinde Sultan 
harnmaını caddesinde 
Balat civarında Hacı Isa mahalle
sinde Kürkci zakağında 
Bu dahi Karabaş mahallesinde Ba
lat caddesinde 
Bu dahi Manla Aşki mahallesinde 
Y atağan caddesinde 
Lanca civarında Aşık Mustafa Pa
şa mahallesinde Lanca caddesinde 
Ayvansaray civarında Taklı İbra
him Dede mahallesinde Dibek cad
desinde 
Bu dahi Hace Beğ mahallesinde 
Eğrikapu caddesinde 
Eğrikapu civarında keza Ayvaz E
fendi zakağında 
Bu dahi keza Eğrikapu caddesinde 
Ayvansaray civarında Hacı İlyas 
mahallesinde keza 
Sultan harnmaını civarında Hace 
Kasım Gönani mahallesinde Sultan 
harnmaını caddesinde 
Bu dahi Salmatamruk caddesinde 
Drağman civarında Terceman Yu
nus mahallesinde Balat caddesinde 
Balat civarında Harnınarnı Muh-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

yiddin mahallesinde Parmakkapu 
zakağında 

ı Drağman civib:ında Terceman Yu
nus mahallesinde Drağman cadde
sinde 

35 

Ayvansaray suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Eğrikapu caddesinde Hacı Osman Ağa vak

fından 
ı Ayvansaray caddesinde Hadice Sultan vak

fından sebil ve çeşme 
ı Abdulvedud mahallesinde Çeşme zakağında 

Hadice Sultan vakfınun çeşmesi 
ı Bu dahi Defterdar caddesinde Valide Sultan 

vakfınun çeşmesi. 
4 

13-2118 Azebler, Yedikule, Yenicami ve Tahtakale 
suyolculannın idaresinde olan çeşmelerine sayısı
na ve hangi mevkilerde bulunduklarına dair. 

Çeş- Harik 
meha Havzı 
ı 

ı 
ı 

ı 

ı 

ı 

Azebler suyolcısı idaresinde 
bulınan çeşmeler 
Kadi çeşmesi civarında Altıboğça 
mahallesinde Çıkmaz zakağda 
Bu dahi Kadi çeşmesi caddesinde 
Küçük Mustafa Paşa civarında Ha
cı Ya 'ku b Ağa Kandili güzel ma
hallesinde Cami ' -i şerif zakağında 
Kadi çeşmesi civarında Aşık Paşa 
mahallesinde Müfti harnmaını cad
desinde 
Küçük Mustafa Paşa civarında A
şık Paşa mahallesinde Y eniham
ınarn caddesinde 
Bu dahi Haydar caddesinde Horo
zağlı çeşmesi battal 
Bu dahi Üskübli mahallesinde 
Mustafa Paşa caddesinde 
Kapan-ı dakik civarında keza Ka
pan-ı dakik caddesinde çeşme bat
tal 
Bu dahi Haraccılar mahallesinde 
keza çeşme battal 
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24 

BOÖAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Bu dahi keza keza 
Bu dahi Sığırcılar mahallesinde 
Arpacılar caddesinde 
Bu dahi Destereciler caddesinde 
Bu dahi Azebler mahallesinde Kül
han zakağında 
Bu dahi Elvanzade mahallesinde 
Zeyrek caddesinde 
Zeyrek civarında Zeyrek mahalle
sinde Zeyrek caddesinde 
Kapan-ı dakTk civarında Elvanzade 
mahallesinde Zeyrek caddesinde 
Bu dahi Zeyrek mahallesinde Zey
rek caddesinde 
Bu dahi Salih Paşa mahallesinde 
Azebler caddesinde 
Azebler civarında Elvanzade ma
hallesinde Tepebaşı zakağında 
Bu dahi Bıçakcı Alaeddin mahalle
sinde Bıçakcı caddesinde 
Haydar civarında Timurhan mahal
lesinde Cami '-i şerif zakağında 
Bu dahi Monla Zeyrek-i ma'rfif 
mahallesinde Haydar caddesinde 
Keza Hacı Ferhad mahallesinde 
Haydar caddesinde 
Kapan-ı dakTk civarında Muhyid
din Kocavi mahallesinde Salih Pa
şa caddesinde 

Yedikulle suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Y enibağçe kurbında Arpa emini 

mahallesinde Topkapu caddesinde 
Süleyman 

ı Ördek kas s ab mahallesinde N ak

ı 

ı 
ı 

ı 
ı 

ı 

kaş Paşa caddesinde 
Sinan Paşa mahallesinde Hastaha
ne caddesinde 
Bu dahi Sirnkeş caddesinde 
Lütfi Paşa mahallesinde Lütfi Paşa 
caddesinde 
Bu dahi Halıcılar caddesinde 
Defterdar Ahmed Çelebi mahalle
sinde Saray harnmaını zakağında 
Seydi Beğ mahallesinde Monla 
Gürani mahallesinde 
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ı 
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ı 

ı 

ı 
ı 

ı 

ı 
ı 

ı 
ı 

ı 

ı 

ı 
ı 

ı 

Çeş- Harik 
meha Havzı 

Monla Şeref mahallesinde Halıcı
lar caddesinde 
Bu dahi Monla Gürani caddesinde 
Öksüzce Hatib mahallesinde Yeni
bağçe caddesinde 
Monla Gürani mahallesinde Müş
tehir zakağında 
Sarı Musa mahallesinde Dede Paşa 
zakağında 
B u dahi M onla Gürani caddesinde 
Bu dahi 
Suhte Sinan mahallesinde Taşkas
sab zakağında 
Bu dahi Halıcılar caddesinde 
Hacı Bayram Raftani mahallesinde 
Haseki caddesinde Yusuf Paşa 
Selçuk Sultan mahallesinde Top
kapu caddesinde Serhad(?) Çavuş 
( . . .  ) 
Murad Paşa mahallesinde Yusuf 
Paşa caddesinde 
Yusuf Paşa mahallesinde Sofılar 
caddesinde 
Bu dahi Topkapu caddesinde 
Şirmend Çavuş mahallesinde Azeb 
Manav zakağında 
Gazgani Sa'di mahallesinde Su
beğli caddesinde 
B u dahi Yekta Efendi zakağında 
Katib Muslıhiddin mahallesinde 
Cerrah Paşa caddesinde 
B u dahi Külhan zakağında 
Kürkcibaşı mahallesinde Külhan 
zakağında 
Bestancıbaşı Abctumılı Ağa mahal
lesinde Sorguccı zakağında 
Kürkcibaşı mahallesinde Cerrah 
Paşa zakağında 
B u dahi Langa caddesinde 
Robyar mahallesinde (silik) zaka
ğında 
Kassab İlyas mahallesinde (silik) 
caddesinde 

ı Kassab İlyas mahallesinde Davud 
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33/58 

58 A vretpazan 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Paşa iskelesi caddesinde 
Bu dahi Cami ' -i şerif zakağında 
B u dahi Etyimez caddesinde 
Bayezid-i cedid mahallesinde Ça
vı1şzade zakağında 
Bayezid-i cedid caddesinde Çavı1ş
zade zakağında 
Bayezid-i cedid mahallesinde Ca
mi ' -i şerif-i Sultan zakağında 
Sultan mahallesinde Sultan zaka
ğında 
Etyimez mahallesinde Samatya 
caddesinde 
Sancakdar mahallesinde İsakapusı 
caddesinde 
Bu dahi Sancakdar zakağında 
Sulumanastır mahallesinde Çınar 
caddesinde 
Hacı Kadın mahallesinde Y edikul
le caddesinde 
B alcı mahallesinde Y edikulle cad
desinde 
Mirahor mahallesinde Y edikulle 
caddesinde 
Narlıkapu mahallesinde Şimendü
fer caddesinde 
Irgadpazan58 mahallesinde Yedi
kulle caddesinde 
Bu dahi Kulle meydanında 
Samatya kapusı'nda 
Samatya'da Hacı Hüseyin Ağa ma
hallesinde Ara b ku yus ı cami '-i şe
rifi karşusında 
Koçdibek mahallesinde Koca Mus
tafa Paşa caddesinde 
Hacı Evhad mahallesinde Belgrad 
caddesinde 
Koçdibek mahallesinde Uzunyol 
caddesinde 
Kassab İlyas mahallesinde Bekar 
Beğ zakağında 
Murad Paşa mahallesinde Şakir 
Paşa zakağında 
Silivrikapusı'nda Akarçeşme İbra
him Paşa cami ' ve şadırvanı 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Arpa emini(?) Tatlıkuyu 
Nakkaşda Tatlıkuyu Canbaziyye 
mahallesinde Tatlıkuyu Isakapusı'
nda Tatlıkuyu 

Yenidimi'-i şerif suyolcısı idaresinde bulınan 
çeşmeler 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı 

ı 

7 

Bağçekapusı'nda 
Bu dahi Arpacılar'da 
Balık pazarında 
Tahmis caddesinde 
Bağçekapusı'nda Hamidiyye cad
desinde 
Mahmud Paşa'da Sultan harnmaını 
caddesinde 
Balık pazarında Taşcılar içinde 
battal 

Tahtakal'a hıdmetinün suyolcısı idaresinde 
bulınan çeşmeler 
ı Süleymaniyye civarında Dökme-

ciler mahallesinde Şeftali 
zakağında 

ı Bu dahi Samanviran mahallesinde 
Kebabcı ham zakağında 

ı Tahtakal 'a civarında Bezzaz-ı ce
did mahallesinde Medrese zaka
ğında 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

59 Siyavuş 

Kantarcılar civarında Deveağlı 
mahallesinde Kirechane zakağında 
Battal 
Kantarcılar civarında Sulısaray 
mahallesinde Şerbethane zakağın-
da 
Tahtakal 'a civarında Kundakcılar 
mahallesinde Külhan zakağında 
Bu dahi Siyahuş59 mahallesinde 
Devağlı yakuşunda 
Bu dahi Siyahuş mahallesinde Ke
babcı ham zakağında 
Bu dahi Rüstem Paşa mahallesinde 
Hasırcılar caddesinde 
Bu dahi Rüstem Paşa mahallesinde 
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BOÖAZİÇİ VE T AKS İM SULARI 

Nalburlar zakağında 
Bu dahi Rüstem Paşa mahallesinde 
Sabfincılar zakağında battal 
Bu dahi Rüstem Paşa mahallesinde 
İpciler zakağında battal 
Bu dahi Rüstem Paşa mahallesinde 
Abacılar zakağında battal 
Hatabkapusı civarında Kundakcılar 
mahallesinde Sağancılar zakağında 
battal 
Bu dahi Kundakcılar mahallesinde 
Y ağcılar zakağında battal 
Tahtakal 'a civarında Rüstem Paşa 
mahallesinde Balkapanı zakağında 
Süleymaniyye civarında Samanvi
ran mahallesinde Uzunçarşu cad
desinde 
Bu dahi Tamruk zakağında 

13-2/20 Ekşikara(dut), İstanbul ağası, Çukurçeş
me, Babıali ve Aksaray suyolculannın idaresinde 
olan çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde bu
lunduk/arına dair . 

Çe ş-
me ha 

ı 

ı 

ı 

23 

H ari k 
Havzı 

Mahmud Paşa civarında Alaca
mescid mahallesinde Marpuçcılar 
zakağında battal 
B u dahi Hacı Küçük mahallesinde 
Sultan harnınarn zakağında 
Bu dahi Hacı Küçük mahallesinde 
Çakmakcılar caddesinde 
Bu dahi Mahmud Paşa civarında 
İbrahim Paşa mahallesinde Fincan
cılar caddesinde 
Süleymaniye civarında Siyahuş60 
mahallesinde Mekteb zakağında 
battal 

Ekşikara suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 

60 Siyavuş 
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ı 

ı 

2 

2 

ı 

2 

9 

Aksaray civarında A 'lem61 Beğ 
mahallesinde Langa caddesinde 
Sultan 
Aksaray civarında A 'lem Beğ ma
hallesinde Südci bostanı zakağında 
Aksaray caddesinde Valide cami ' -i 
şerif kurbında 
Aksaray civarında Oruç Gazi İs
ma 'll Ağa mahallesinde Cıngıraklı 
bostan caddesinde 
Mahalle-i mezkfirede Oruç Gazi 
İs ma 'll Ağa mahallesinde Karan
lıkçeşme zakağında 
Ya'küb Ağa mahallesinde Ağa yo
kuşı caddesinde 

İstanbul ağası suyolcısı idaresinde bulınan çeş
meler 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

5 

Laleli civarında Kızıltaş mahalle
sinde İstanbul ağası çeşmesi 
Bu dahi Mesih Paşa-yı Atik mahal
lesinde Abalı Hasan Efendi zaka
ğında 
Mahall-i mezkfirede Mesih Paşa-yı 
Atik mahallesinde Harnınarn zaka
ğında 
Musalla civarında Şeyh Ferhad 
mahallesinde Musalla caddesinde 
Bu dahi Şeyh Ferhad mahallesinde 
Bakkal zakağında İnhitar ağası62 
çeşmesi 

Çukurçeşme suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 

ı 

ı 

ı 

61 Alem 
62 İhtisab ağası 

Laleli kurbında Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün Çukurçeşmesi 
Keza cami ' -i şerifi imareti tahtında 
Sultan Süleyman Han hayratından 
Soğukçeşme 
Keza caddesinde Sultan Mustafa 
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BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Han hazretlerinün Akarçeşme 
Alacamescid caddesinde Mekteb 
tahtında Mi 'mar Sinan çeşmesi 
İstanbul ağası civannda Eşik çeş
mesi 
Bodrum mahallesinde Salih Paşa 
çeşmesi 
Asmalı mahallesinde Çakır Ağa 
çeşmesi 
Alacamescid caddesinde Bostancı
başı Ahmed Ağa'nun hayriltından 
çeşme 

• ' ! ı Cadde-i mezkfirda cami ' tahtında 
Mi 'mar Sinan çeşmesi battal 
Langa derlinında Saka çeşmesi bat
tal 
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ı 
ı 
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ı 

ı 

ıs  

Yenikap u derlinında çeşme battal 
Yenikapu taşrasında Basmahane 
çeşmesi battal 
Sanduk boynunda Sultan Mustafa 
Han hazretlerinün çeşmesi 
Y enikapu'da Kilise meydanında bu 
dahi 
Y enikapu'da Değirman zakağında 
Sultan Mustafa Han hazretlerinün 
çeşmesi 

Bab-ı alf suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Robyar mahallesinde Eski zabtiy

ye zakağında Meydancık çeşmesi 
ı Hace Paşa mahallesinde Eski zab

tiyye zakağında çeşmesi 
ı Hace Paşa mahallesinde Cami ' zo

kağında çeşmesi 
ı Hace Paşa mahallesinde Aziziyye 

caddesinde çeşmesi 
ı Na'llımescid mahallesinde Acı

ı 

ı 

6 

ınaslak caddesinde çeşmesi 
Beşir Ağa mahallesinde Arz-ı hal
ciler zakağında çeşmesi 
Hace Paşa cami 'i tarafında Kuyu 
çeşmesi 

Aksaray suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Sofılar civannda Sofılar mahalle-
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ı 

ı 

3 

sinde çeşme 
Halıcılar civannda Sofılar mahal
lesinde Halıcılar caddesinde 
Halıcılar civarında Monla 
Aliyyü' l-Fenari mahallesinde Ha
lıcılar caddesinde battal 

13-2121 Nişancı, Aşağıana ve Beylik suyolcularının 
idaresinde olan çeşmelerin sayısına ve hangi mev
kilerde bulunduklarına dair. 

Çeşm Harik 
eha Havzı 
ı Sofılar civarında Sofılar mahalle

sinde 
ı Sofılar civannda Sofılar mahalle

sinde Et meydanı caddesinde 
ı Kıztaşı civarında Haydarhane ma

hallesinde Horhor caddesinde 
ı Kıztaşı civarında Kızılminare ma

hallesinde Horhor caddesinde 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

Horhor civarında Murad Paşa ma
hallesinde Horhor caddesinde 
Aksaray civarında Hasan Alemi 
mahallesinde İs ma 'll Ağa cadde
sinde battal 
Aksaray civarında İsma 'il Ağa ma
hallesinde Toprak zekağında 
Aksaray civarında İsma 'il Ağa ma
hallesinde Külhan zekağında 
Aksaray civarında Kara Bahyiş63 
Ağa mahallesinde Şekerci zeka
ğında 
Aksaray civarında Ca 'fer Ağa ma
hallesinde A vretpazarı caddesinde 
Aksaray civarında Ca 'fer Ağa ma
hallesinde Cerrah Paşa caddesinde 
Aksaray civarında Koğacı Dede 
mahallesinde Tayyar Paşa cadde
sinde 
Langa civarında Bostan mahalle
sinde Langa caddesinde 
Langa civarında İnebeğ mahalle-

63 Kuyumcu Bahşayiş 
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BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

sinde Langa caddesinde 
Et meydanı civannda Sofılar ma
hallesinde Et meydanı caddesinde 
harik havzı 

Nişancı suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

Bayez!d civarında Soğan Ağa ma
hallesinde Mekteb zekağında 
Bayez!d civarında Soğan Ağa ma
hallesinde Mekteb zekağında 
Bayez!d civannda Sarrac İshak Pa
şa mahallesinde Cami ' -i şerif zo
kağında 
Kumkapu civarında İbrahim Paşa 
mahallesinde Nişancı caddesinde 
Kumkapu civarında Süleyman Ağa 
mahallesinde Timuryalı caddesin
de 
Kumkapu civarında Nişancı ma
hallesinde Nişancı caddesinde 
Kumkapu civarında Nişancı ma
hallesinde Patrikhane caddesinde 
Kumkapu civarında Patrikhane'ye 
mahsus havz 
Nişancı mahallesinde Milbeynci 
yokuşunda 
Nişancı mahallesinde Milbeynci 
yokuşunda 
Nişancı civarında Nişancı mahalle
sinde Milbeynci yokuşunda harik 
havzı battal 
Nişancı civarında Nişancı mahalle
sinde Havzlı zokakda bu dahi bat
tal 
Kumkapu civarında Dülbentci Hü
samedd!n mahallesinde 
Kumkapu civarında Dülbentci Hü
samedd!n mahallesinde battal 
Kazgan1 mahallesinde Cami '-i şe
rif zekağında battal 
Kumkapu civarında Kazgan1 ma
hallesinde Cami ' -i şerif zekağında 
battal 
Kumkapu civarında Nişancı ma
hallesinde Langa-i keb!r caddesin
de 
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Aşağıana suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Sultan Ahmed civarında Nahlbend 

mahallesinde Çatladıkapu cadde
sinde 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

9 

Sultan Ahmed civarında Helvacı-
başı mahallesinde Harnınarn zeka
ğında 
Gedik Paşa civarında Emin Sinan 
mahallesinde Gedik Paşa caddesin-
de 
Gedik Paşa civarında Soğan Ağa 
mahallesinde Tavşantaşı caddesin-
de 
Ayasofya civarında Yirebatan ma
hallesinde Tramvay caddesinde 
Ayasofya-i sağir cami ' -i şerifi zo
kağında 
Küçük Ayasofya caddesinde Ca
ğalzade 
Mehmed Paşa cami '-i şerifi zoka
ğında Cağalzade 
Sultan Ahmed civarında Üçler ma
hallesinde Sakalar çeşmesi 

Beğlik suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

64 Buhari 

Eski Ali Paşa civarında Hace Hay
reddin mahallesinde Emir 
Buharya64 tekyesi zekağında 
Kıztaşı civarında İskender Paşa 
mahallesinde Sarıgüzel caddesinde 
Kırkçeşme civarında Mutafcılar 
mahallesinde Atpazarı caddesinde 
Vezneciler civannda Kalenderhane 
mahallesinde Kalenderhane cami ' 
i şer'if zekağında 
Bayezid civarında Emin Beğ ma
hallesinde Balmumcılar caddesin
de 
Cağaloğlı civarında Mahmud Paşa 
mahallesinde Mengene caddesinde 
Cağaloğlı'nda vakı ' Cağaloğlı ma
hallesinde Harnınarn zekağında 
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Cağaloğlı civarında Monla Fenari 
mahallesinde Zabtiyye kapusı cad
desinde 
Ayasofya civarında Yirebatan ma
hallesinde Ayasofya caddesinde 
Çenberlitaş civarında Atik All Paşa 
mahallesinde Atık All Paşa cami ' -i 
şerifi ittisalinde harik havzı 

13-2/22 Ahırkapı, İshakpaşa, Gedikpaşa ve Fatih 
suyolculannın idaresinde olan çeşmelerin sayısına 
ve hangi mevkilerde bulunduklarına dair. 

Çeş
meha 

Har! k 
Havzı 

· 1 Ahurkapu ve İshak Paşa suyolcısı idaresinde 
bulınan çeşmeler 
ı Akbıyık mahallesinde Ahfirkapu 

caddesinde battal 
1 ı İshak Paşa mahallesinde Değirman 

zakağında battal 
ı 

' 1  
j \.9 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

İshak Paşa mahallesinde Ahfirkapu 
caddesinde battal 
İshak Paşa mahallesinde Ayasofya 
caddesinde battal 
Kapu ağası mahallesinde Ahfirka
pu caddesinde 
Akbıyık mahallesinde Ahfirkapu 
caddesinde 
Akbıyık mahallesinde Ahfirkapu 
haricinde 
Cankurtaran mahallesinde Ahfirka
pu caddesinde 
Akbıyık mahallesinde Akbıyık 
caddesinde 
Bayram [Paşa] furun[ı] mahalle
sinde Ahfirkapu caddesinde 
İshak Paşa mahallesinde Ahfirkapu 
caddesinde 
yenimahalle'de İshak Paşa cadde
sinde 
Kabasakal mahallesinde Ahfirkapu 
caddesinde 
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ı 

ı 

ı s  

Kabasakal mahallesinde İshak Pa
şa caddesinde 
İshak Paşa mahallesinde Bab-ı hü
mayun caddesinde 

Gedik Paşa suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Gedik Paşa civarında Bostan-ı Ali 

mahallesinde Dülbendci zakağında 
ı Kadırga civarında Sarayiçi mahal

lesinde Sarayiçi'nde Kilise zaka
ğında 

ı Kumkapu civarında Bali Paşa ma
hallesinde Boyacı zakağında 

ı Gedik Paşa civarında Bali Paşa 
mahallesinde Bali Paşa caddesinde 
battal 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

65 Kadırga 

Gedik Paşa civarında Bali Paşa 
mahallesinde Bali Paşa caddesinde 
Kumkapu civarında Kürkci İsma'il 
Ağa mahallesinde Kumkap u hari-
cin de 
Kumkapu civarında Behram Çavuş 
mahallesinde Arabzade zakağında 
Kumkapu civarında Behram Çavuş 
mahallesinde Kolluk zakağında 
Kadırga civarında Şehsuvar mahal
lesinde Gadırga65 limanında Sultan 
çeşmesı 
Kadırga civarında Şehsuvar mahal
lesinde Kadırga limanında Sultan 
çeşmesi battal 
Kadırga civarında Şehsuvar mahal
lesinde Cündi meydanındaki 
Gedik Paşa civarında Dizdariyye 
mahallesinde Katib Sinan zakağın-
da 
Gedik Paşa civarında Dizdariyye 
mahallesinde Katib Sinan zakağın-
da 
Kadırga civarında Bostan-ı Ali ma
hallesinde Katib Sinan zakağında 
Kadırga civarında Bostan-ı Ali ma
hallesinde Tevfik Beğ zakağında 
Kadırga civarında Bostan-ı Ali ma-
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hallesinde Kadırga cami 'i zekağın
da 
Kadırga civarında Bostan-ı Ali ma
hallesinde Şehid Mehmed Paşa ca
mi 'i derunında 
Gedik Paşa civarında İbrahim Paşa 
mahallesinde Kilise zekağında 
havz 
Kumkapu civarında Bali Paşa ma
hallesinde Kolluk zekağında havz. 

Fatih-i Cennet-mekanun suyolcısı idaresinde 
bulınan çeşmeler 
ı Edirnekapusı civarında Emir Bu

hari mahallesinde Rarni kışlası 
caddesinde 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

Edirnekapusı haricinde Emir Bu
hari mahallesinde Rami kışlası 
caddesinde Kabristan dertimnda 
Karagümrük'de Hadice Sultan ma
hallesinde Çukurbostan nam ma-
hallde 
Derviş Ali mahallesinde Rafize 
Hatun zekağında vakı ' Kurd Ağa 
Fethiyye mahallesinde Medrese 
zekağında 
Çırakcı mahallesinde Sakızağacı 
caddesinde battal 
Sultan Selim caddesinde Koğacı 
Dede mahallesinde Çeharşenbih 
karagolhanesi karşusında 
Kumrulımescid mahallesinde Ha
fız Paşa zekağında 
Hace Hayreddin mahallesinde Ha
fız Paşa caddesinde 
Kirmastı mahallesinde Çeharşen
bih caddesinde Boyacı kapusında 
Serrac Muhyiddin mahallesinde 
Karadeniz tarafı Tetimmeler cad
desinde At pazarı nam mahallde 
Kirmastı mahallesinde Na 'lburlar 
zekağında Nakşıdil Valide Sultan 
mektebi ittisalinde 
Fatih civarında Dülgeroğlı mahal
lesinde Deveham caddesinde 
Gedik Paşa'da Harnınarn karşusın-
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ı 
ı4 

ı 
ı 

da battal 
(silik) muttasıl harik havzı 

13-2123 Süleymaniye, Zincirlikuyu (Edirnekapı) ve 
Topkapı suyolcularının idaresinde olan çeşmelerin 
sayısına ve hangi mevkilerde bulunduk/arına dair. 

Çeş- Harik 
meha Havzı 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
Hazretlerinün suyolcısı idaresinde bulınan çeş
meler 
ı Edirnekapusı'nda Neslişah Sultan 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

66 Yunus 

mahallesinde Küçükçeşme zaka
ğında 
Edirnekapusı civannda Kiceci Pir 
mahallesinde Sarmaşık caddesinde 
Edirnekapusı kurbında Hadice Sul
tan mahallesinde Edirnekapusı 
caddesinde 
Karagümrük civarında Kabakulak 
mahallesinde Cami ' -i şerif cadde
sinde 
Hırka-i şerif civarında Tabak 
Yunuz66 mahallesinde cami ' -i şerif 
ittisalinde 
Bu dahi 
Karagümrük civarında Tabakzade 
mahallesinde Müezzin zakağında 
Fatih civarında Çıkrıkcı Kemaled
din mahallesinde Sarıgüzel cadde
sinde 
Fatih kurbında Mustafa Beğ ma
hallesinde Deveham caddesinde 
Kanbur çeşme 
Fatih kurbında Mustafa Beğ ma
hallesinde Kıztaşı caddesinde bat
ta ı 
Serrachane başında Dülger Şern
seddin mahallesinde Deveham 
caddesinde 
At pazarı kurbında Çırçır mahalle-

u· j� .�: .�.j�· --��- <··�J.�. ,.�; �:c, 
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sinde 
Kırkçeşme kurbında Çinili ham
maını karşusında merhum Ömer 
Paşa konağı divan ittisalinde battal 
Şehzadebaşı'nda Cami ' -i şerif ka
pusında karagolhane karşusında 
battal 
Vefa meydanında Manav zakağın
da mekteb ve çeşme battal 
Acemoğlı meydanında Kalender
hane mahallesinde battal 
Bozdoğan kemeri kurbında Kiraz
lımescid caddesinde Monla Hüsrev 
mahallesinde 
Bozdoğan kemeri kurbında Kiraz
lımescid medresesi ittisalinde 
Süleymaniyye mahallesinde Taşo
dalar zakağında 
Süleymaniyye mahallesinde Taş
mekteb karşusında 
Süleymaniyye civarında Katib 
Şemseddin mahallesinde 
Dökmeciler caddesinde Katib 
Şemseddin mahallesinde 
Süleymaniyye caddesinde akar A
cıçeşme zakağında Samanviran 
mahallesinde 
V ezneciler mahallesinde Do la b zo
kağı başında battal 
Vezneciler'de Camcı All mahalle
sinde Dertini Mehmed Efendi zo
kağında 
Çukurçeşme caddesinde battal 
Sultan Bayezid civarında Emin 
Beğ mahallesinde Parmakkapu ci
varında yağlıane karşusındaki zo
kakda 
Sultan Bayezid civarında Emin 
Beğ mahallesinde Parmakkapu 
caddesinde 
Parmakkapu civarında Medrese 
zakağında Halıcı Hasan mahalle
sinde battal 
Nur-ı Osmaniyye caddesinde Ka
palıfurun mahallesinde furun ittisa
linde 
Bab-ı all caddesinde Cağaloğlı ma-
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hallesinde 
Çenberlitaş kurbında Köprili med
resesi ittisalinde 
Hasan Paşa karagolhanesi karşu
sında battal 
Şehzade cami ' -i şer'1f havlısanda 
havz 
Süleymaniyye cami ' -i şerif havlı
sanda havz 

Zencfrlikuyu suyolcısı idaresinde bulınan çeşme
ler 1 Yazılmışdur 
ı Edirnekapusı haricinde Emir 

Buhariyye 67mahallesinde Taşcılar 
caddesinde 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

8 

Edirnekapusı civarında Hacı Muh
yidd1n mahallesinde Edirnekapusı 
caddesinde 
Edirnekapusı civarında Hacı Muh
yidd1n mahallesinde Edirnekapusı 
harnmaını tahtında 
Zendrlikuyu civarında Efdallzade68 
mahallesinde Zendrlikuyu cadde
sinde 
Fatih civarında Kumrılımescid ma
hallesinde Bakkalzade mahallesin
de 
Fatih civarında Kumrılımescid ma
hallesinde Hafız Paşa caddesinde 
Çeharşenbih civarında Koğacılar 
mahallesinde Çiharşenbih cadde
sinde 
Çiharşenbih civarında Beğzade 
mahallesinde Çiharşenbih cadde-
sinde 

Topkapu suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Salkımsöğüd civarında Karaköy69 

Hüseyin Çelebi mahallesinde T
ramvay caddesinde 

1 Salkımsöğüd civarında Nevbetha-

67 Buhari 
68 Efdalzade 
69 Karaki 

25 1 
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ne mahallesinde Nevbethane cad
desinde 
Salkımsöğüd civarında Timurkapu 
mahallesinde Timurkapu caddesin
de 
Salkımsöğüd'de Soğukçeşme civa
rında 

13-212411 Bayezid, suyolcusunun idaresinde olan 
çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde bulunduk
Iarına dair. 

Çeş
meha 

H ari k 
Havzı 

Bayezfd-i Velf Han Hazretleri suyolcısı idaresinde 
bulınan çeşmeler 
ı Karagümrük mahallesinde Kara

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

gümrük meydanında 
Karagümrük mahallesinde ve Kili
se zakağında 
Karagümrük civarında Sarmaşık 
mahallesinde Öküz Mehmed Paşa 
cami ' -i şer'ifi altında 
Hırka-i şer'if mahallesinde Hırka-i 
şerif caddesinde battal 
Atik Ali Paşa mahallesinde ve 
Dörtyol ağzında saka 
Çeharşenbih ci varında Mehmed A
ğa cami ' -i şerif kurbında Harnınarn 
zakağında 
Çeharşenbih dahilinde Beğceğiz 
mahallesinde Mehmed Ağa cami '-i 
şerif Kuşpazarı kapusında 
Altıay mahallesinde Değirman zo
kağında 
Pirinçci Sinan mahallesinde Yeni
çeşme 
Pirinçci Sinan mahallesinde Yeni
çeşme zakağında 
Fındıkağlı mahallesinde Y ediemir
ler caddesinde 
Yenihammam civarında Eski ima
ret mahallesinde 
Yenihammam civarında Eski ima
ret zakağında battal 
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32 ı 

Eski Ali Paşa mahallesinde Melek 
Hace mektebi ittisalinde battal 
Fatih civarında Haraccı Muhyiddin 
mahallesinde Çırçır caddesinde 
b atta! 
Otlıkcı yokuşında Mi 'mar Sinan 
mahallesinde Çeharşenbih cadde
sinde battal 
Şah-ı Huban mahallesinde Çinili o
dalar zokağında 
Serrachane mahallesinde 
Serrachane caddesinde battal 
Çakır Ağa mahallesinde Hisar di
binde Sultan Mahmud Han hazret
leri berberbaşısı çeşmesi battal 
Şehzadebaşı'nda Burmalımescid 
mahallesinde 
Bozdoğan kemeri altında Esb pa
zarı kemeri kapusı karşusında 
Y ahnikapan mahallesinde Y ahni
kapan zokağında 
Bayezid civarında Merkebciler 
zokağında sebil ve çeşme battal 
Bayezid civarında Sabuncı ham 
zokağında 
Bayezid meydanında İşciler kahve
si içinde battal 
Bayezid civarında Aksaray cadde
sinde battal 
Bayezid civarında Tatlıkuyu ma
hallesinde Şerif hazretlerinün ko
nağı tahtında battal 
Bayezid civarında Parmakkapu 
caddesinde sebil ve çeşme battal 
Mahmud Paşa mahallesinde sebil 
ve çeşme battal 
Bayezid civarında Mercan Ağa 
mahallesinde Muradiye zokağında 
binalı 
Çarşu-yı kebirde Kalpakcılar ba
şında 
Uzunçarşubaşında İbrahim Paşa 
mahallesinde 
Sultan Bayezid'de Basınacılar zah
rında Medrese derunında 
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13-2/2412 Sultanahmed suyolcusunun idaresinde 
olan çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde bu
lunduklanna dair. 

Sultan Ahmed suyolcısı idaresinde bulınan çeş-
m eler 
ı 

ı 

ı 

Nahlbend civarında Bülend Ağa 
zakağında 
Nahlbend civarında Şifa harnmaını 
caddesinde 

: 1 
!O l 
ı " 

Akbıyık mahallesinde Arahacılar 
kışlası caddesinde 
Kemeraltı'nda Güngörmez mahal
lesinde 

\ 

ı 

ı 
ı 
ı 
ı 

9 

Kemeraltı'nda Kabasakal mahalle
sinde 
Kabasakal civarında Pul zakağında 
Bu dahi 
Areste mahallesinde battal 
Çatladıkapu'da Mustafa Paşa zaka
ğında battal 

13-212413 Cerrahpaşa suyolcusunun idaresinde o
lan çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde bulun
duklarına dair. 

Cerrah Paşa suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Nakkaş Paşa caddesinde Valide 

ı 
ı 
ı 
ı 

i ı 
6 

çeşmesi 
Nevbahar mahallesinde Zindanbaşı 
Bu dahi Y eşillioğlı 
Haseki caddesinde Bayram Paşa 
Cerrah Paşa mahallesinde V e zir o
daları 
Cerrah Paşa çeşmesi 

13-2125 Nuruosmaniye suyolcusunun idaresinde o
lan çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde bulun
duklarına dair. 

Çeş- Harik 
meha Havzı 
Sultan Osman suyolcısı idaresinde bulınan çeş
meler 
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Vezneciler'de Camcı Ali mahalle
sinde Dolab zakağında 
Mahmud Paşa mahallesinde Şeref 
Beğ zakağında Çaylak 
Mahmud Paşa mahallesinde Nur-ı 
Osmaniye cami '-i şerifi kap u sı itti
salinde saka 
Nur-ı Osmaniye cami '-i şerifi hav
lısında harik havzı 
Mahmud Paşa mahallesinde Osma
niyye cami ' -i şerifi caddesinde Ya
rımhan köşesinde 
Mahmud Paşa başında Acıçeşme 

13-212511 Kocamustafapaşa suyolcusunun idare
sinde olan çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde 
bulunduk/anna dair. 

Koca Mustafa Paşa suyolcısı idaresinde bulınan 
çeşmeler 
ı 

ı 

ı 

ı 

4 

Koca Mustafa Paşa'da İmaret mey
danında 
Mevlevihane kapusı civarında A
karca'da 
Koca Mustafa Paşa civarında Koca 
Mustafa Paşa mahallesinde ve cad
desinde 
Mevlevihane kapusı civannda Ka
rabaş mahallesinde Akarca cadde
sinde 

13-212512 Laleli ve Mahmudpaşa suyolcusunun i
daresinde olan çeşmelerin sayısına ve hangi mevki
lerde bulunduk/anna dair. 

Laleli ve Mahmud Paşa-yı Velf suyolcısı idaresin
de bulınan çeşmeler 
ı Edirnekapusı civannda Sulukule 

mahallesinde Mahmud Paşa-yı Ve
ll vakfından Çınarlı 

ı Akşemseddin mahallesinde Keçe
ciler caddesinde 

ı Cu m' ai rtesi pazarı 'nda Eski Ali 
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BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Paşa cami ' -i şerifi tahtında 
Bu dahi 
Sangüzel caddesinde Hace Sultan 
V eli mahallesinde 
Kıztaşı Mustafa Beğ mahallesinde 
Sarıgüzel caddesinde 
Sarıgüzel caddesinde Yağhane zo
kağında battal 
Kıztaşı caddesinde Mustafa Beğ 
mahallesinde 
Serrachane başında Mi 'mar Ayas 
mahallesinde 
Şehzadebaşı'nda İbrahim Paşa 
harnmaını Külhan kapusı ittisalin
de battal 
Serrachane kurbında Horhor cad
desinde Süleyman Efendi mahalle
sinde Mektebaltı çeşmesi battal 
Şehzadebaşı'nda Fevziyye mahal
lesinde Mahmud Efendi mektebi 
zakağında battal 
Şehzadebaşı'nda Fevziyye mahal
lesinde Mahmudiyye battal 
Çukurçeşme başında Fevziyye zo
kağında battal 
Çukurçeşme kurbında Monla Kes
ter70 mahallesinde Kemal Paşa ca
mi ' -i şerif ittisalinde 
Şehzadebaşı caddesinde İbrahim 
Paşa harnmaını ittisalinde 
Şehzadebaşı Fevziyye mahallesin
de Naile Kadın 
Mahmud Paşa-yı Veli cami '-i şerif 
ittisalinde Mengene caddesinde 
Bu dahi 
Cevahir bedestanı içerüsinde 
Mahmud Paşa başında Yenihan-ı 
kebir ittisalinde 

13-2/2513 Hekimoğlu Ali Paşa suyolcusunun idare
sinde olan çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde 
bulunduklarına dair. 

7° Kestel 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Hekfmoğlı Ali Paşa suyolcısı idaresinde bulınan 
çeşmeler 
ı 

ı 

ı 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

Mevlevihane caddesinde Merkez 
Efendi mahallesinde çeşme 
Mevlevihane kapusı caddesinde 
Evli ya mahallesinde 
Mi 'mar Sinan mahallesinde 
Yayla caddesinde Uzun Yusuf ma
hallesinde 
Seyyid Ömer mahallesinde Küçük
harnınarn caddesinde 
Seyyid Ömer mahallesinde Sorma
gir cami '-i şer "ifi derlinında 
Arahacı Bayezid mahallesinde Si
livrikapusı caddesinde 
Arahacı Bayezid mahallesinde Si
livrikapusı caddesinde 
Ali Paşa caddesinde Davı1d Paşa 
mahallesinde 
Davı1d Paşa caddesinde Davı1d Pa
şa mahallesinde 
Davı1d Paşa mahallesinde Çukur
çeşme zakağında 
Davud Paşa mahallesinde Çiftefu
run caddesinde 

13-2126 Hekimoğlu Ali Paşa suyolcusunun idare
sinde olan çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde 
bulunduklarına dair. 

Çeş- Harik 
meha Havzı 
ı Ali Fakılı mahallesinde Y edikulle 

caddesinde 
ı Koca Mustafa Paşa mahallesinde 
ı Karagöz mahallesinde 
ı Robyar mahallesinde Cerrah Paşa 

zakağında 
ı Ali Paşa cami ' -i şer'if bostanında 

harik havzı 
ı Arahacı Bayezid mahallesinde Şe

kerpare zakağında battal 
ı Koca Mustafa Paşa'da Silivrikapu

sı zakağında battal 
ı Çınar mahallesinde ve Koca Mus

tafa Paşa caddesinde 
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BOÖAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Hatfiniyye mahallesinde Samatya 
caddesinde 
Bazergan mahallesinde Ramazan 
Efendi zakağında 
Uzun Yusuf mahallesinde Meci
diyye zakağında 
Karabaş mahallesinde Nişastahane 
zakağında 
Altımermer caddesinde Davfid Pa
şa mahallesinde battal 
Seyyid Ömer mahallesinde Selvi 
meydanı caddesinde 
Mi 'mar mahallesinde Yay la cadde
sinde 
Arahacı Bayezid mahallesinde 
Kanlı zokak içinde 
Arahacı Bayezid mahallesinde Ba
lakapusı zakağında 
Seyyid Ömer mahallesinde Meci
diyye zakağında 
Y edikulle caddesinde Küçük Efen
di mahallesinde 
Koca Mustafa Paşa mahallesinde 
Pazaryiri 'nde 
Davfid Paşa mahallesinde Çiftefu
run zakağında 
Uzun Yusuf mahallesinde Kanlı
konak zakağında 

13-2/2611 Fatih vakfına ait Turunçlu suyolcusu
nun idaresinde olan çeşmelerin sayısına ve hangi 
mevkilerde bulunduk/anna dair. 

Turunçlu suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Mevlev!hane kapusı derilmnda So

fi Mehmed Paşa 
ı Melek Hatfin mahallesinde Karaa-

ğaç mahallesinde 
ı Ma'cfincı kurbında Koruk mahal

ı 

ı 

ı 

lesinde Hasodabaşı Firfiz Ağa 
Çorlı Ali Paşa vakfında Koruk ma-
hallesinde 
Kızanlıklı Fatıma Hanım vakfın
dan Koruk Mahmud mahallesinde 
Altımermer'de Katib Muslıhiddin 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 
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ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

mahallesinde 
Monla Güranı kurbında Seyyid Ö
mer mahallesinde battal 
Şehremıni civarında Baruthane yo
kuşında 
Topkapu caddesinde Ma' efincı 
kurbında Çapa 
Balcı yokuşı civarında Hacı Timur 
battal 
Topkapu caddesinde Kalender ma
hallesinde 
Bu dahi Nfir1 Dede zakağında Nfir1 
De de 
Bu dahi Hacı Halid Efendi battal 
Ma'cfincı kurbında Toptaşı mahal
lesinde Fenayı 
Çukurbostan zakağında Bekir Paşa 
battal 
Çavfiş harnmaını zakağında tekye 
ittisalinde battal 
Topkapu caddesinde Monla Güranı 
cami ' -i şer1fi ittisalinde 
Monla Güranı caddesinde Nevba
har mahallesinde Nevbahar 
Hekımoğlı All Paşa caddesinde 
Bostan harnmaını karşusında Ya
ver Mehmed Ağa cami '-i şer1fi itti
salinde 
A vretpazarı civarında Yağhane zo
kağında 
A vretpazarı kurbında Canbaziyye 
cami ' -i şer1fi ittisalinde battal 
Hekimağlı All Paşa caddesinde 
Haseki Sultan cami ' -i şer1fi kar şu
s ında 
Topkapu caddesinde Mustafa Ça
vfiş mahallesinde 
Topkapu caddesinde Ereğli mahal
lesinde 
Deniz Abdal mahallesinde Topka
pu caddesinde Çorlılı Ali Paşa 
Ca 'fer Ağa mahallesinde vakı ' İna
diyye 
Deniz Abdal mahallesinde Hacı 
Ahmed Paşa çeşmesi 
Odabaşı kurbında Koruk mahalle
sinde Kazıklıbostan zakağında 
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BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Bostan başında 
Ma' cilncı'da köşebaşında 

13-212711 Küçükpazar suyolcusunun idaresinde o
lan çeşmelerin sayısına ve hangi mevkilerde bulun
duk/arına dair. 

Çeş- Harik 
meha Havzı 
Küçükpazar suyolcısı idaresinde bulınan çeşmeler 
ı Fatih civarında Tezgahcılar civa

rında Kırkçeşme 
ı Zeyrek yokuşında Külhan zekağın

da 
ı 
ı 
ı 

ı,_!_: 
\\ ı 

ı 

ı 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı6  

Süleymaniyye civarında Vefa 
Zeyrek kurbın da V efa caddesinde 
Süleymaniyye civarında İmaret zo
kağında Damlhadis mahallesinde 
battal 
Süleymaniyye civarında Sarı Ba
yezid mahallesinde Abacı zekağın
da 
Unkapanı civarında Hızır Beğ ma
hallesinde Hacı Kadın caddesinde 
Hızır Beğ mahallesinde Tavanlı 
Süleymaniyye civarında Mehmed 
Paşa yokuşında 
Unkapanı civarında Hace Hayred
din mahallesinde 
Unkapanı civarında Hace Hayred
din mahallesinde Üçmihrablı 
Unkapanı civannda Atlama taşında 
battal 
Unkapanı civarında Hace Hayred
din mahallesinde Türbe zekağında 
Hoca Hayreddin Ayazma kapusı 
derilmnda 
Sarı Timur mahallesinde Kantarcı
lar caddesinde 
Kereste gürnrüği civarında Sarı Ti
mur mahallesinde 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

13-2136 Hasköy 'deki ahalinin ihtiyacı için, Balat '
da sur dışındaki çeşmeden gece saat üçte iki duba 
su alınmasına izin verildiğine dair. 

Hortum 
his ab 
140 
Hasköy ahallsine Balat haricinde kain çeşmeden gi
ce sa'at üç kararında iki duba vasıtasıyla çeşme-i 
mezkfirdan alınmasına ruhsat virilmişdür. 
Fi 3 Rebi'u' l-ahir sene [ 12]86 [ 1 3  Temmuz 1 869] 

13-2137 Yenibend, Ayvaz bendi ve Topuz bendinin 
iç taraflannın harçla sıvanması için Şehremane
ti 'nden alınan meblağa dair. 

Bend-i cedid ve Ayvad ve Topuz bendlerinün iç ta
raf derzleri tesviyesiyçün ale' l-hisab olarak Şehre
manet-i celilesinden ba tahvil ahz olman mebaliğün 
mikdarı. 

12500 guruş Fi 4 Şa'ban sene [ 1 2]86 ve Fi 27 Teş-
rin-i evvel sene [ 1 2]85 [8 Kasım 1 869] 

07500 guruş 
20000 guruş 
02552.5 guruş Fi 16 Şubat sene [ 12]85 [28 Şubat 
1 870] 
22552.5 guruş 
22552.5 guruş 
00000 irad ve masraf(?) olmışdur. 

13-213811 İstanbul su bendierinin ana lağımıyla, 
katmalannın harab olan yerlerinin tamir edilmesi 
için irade sadır olduğuna dair. 

İstanbul bendlerinün ana tarikıyla katmalarınun iki 
yük on iki bin sekiz yüz otuz guruş masrafla tesviye
sine irade-i aliyye-i hazret-i vekalet-penahi müte 'al
lık ve şeref-südfir huyuruldığı fi 24 Muharrem sene 
[ 1 ]286 tarihinde nazır ağa hazretleri tarafına ve ta
raf-ı aciziye şehremaneti celilesinden şeref-vürfid i
den tahriratlardan müsteban olmış. 

Fi 24 M sene [ 1 2] 86 Pençşenbih [6 Mayıs 1 869] 
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13-2/38/3 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

13-2/3812 Sözkonusu tamirat için Şelıremaneti 'n
den muhteliftari/ılerde verilen meblağa dair. 

Emanet-i müşarun ileyhden ceste ceste ba sened-i 
makbuz ahz olman mebaliğün mikdarı . 
10000 guruş Fi 24 M sene [ ı 2]86 yalnız on bin gu
ruşları ağa hazretleri tarafından bir kıt'a tahvll viril
mişdür. 

10000 guruş Fi 30 Nisan sene [ ı 2]85 
on bin guruşları bii tahvll yevm-i 

Çeharşenbih 
20000 guruş Fi 7 Mayıs sene [ ı 2]85 
yiğirmi bin guruşları ba tahvll yevm-i 

Çeharşenbih 

yalnız 

yalnız 

ı 0000 guruş Fi 1 3  Mayıs sene [ ı 2]85 yalnız 
on bin guruş ba tahvll yevm-i Cum'a irtesi 
20000 guruş Fi 24 Mayıs sene [ 12]85 
70000 guruş 
20000 guruş Fi 5 Ra sene [ ı 2]85 
ı5000 guruş Fi 8 Haziran sene [ ı 2]85 
ı 05000 guruş 
020000 guruş Fi ı 8  Ra sene [ ı 2]86 
Oı 5000 guruş Fi 26 Ra sene [ ı 2]86 ve Fi 24 Haziran 

sene [ ı 2]85 
ı 40000 guruş 
oıoooo guruş Fi 3 Rebi'u' l-ahir sene [ ı 2]86 ve Fi ı 

Temmuz sene [ ı 2]85 
ı 50000 guruş 
01 3962 guruş Fi 27 Za sene [ ı 2]86 ve Fi ı 6  Şubat 

sene [ ı 2]85 
ı 63962 guruş 

13-2/38/3 Balıklı kemeri lağımının tamiri için Şeh
remaneti 'nden alının meblağa dair. 

Balıklı kemeri lağrnı içün şehremanetinden ahz 
olman ale' l-hisab 
10000 guruş Fi 2 ı  Receb sene [ ı 2]86 ve Fi ı5  Teş

rin-i evvel sene [ 12]85 [27 Ekim ı 869] 
03 ı 66 guruş Fi ı6 Şubat sene [ ı 2]85 
ı 3 ı 66 
Mesarifat-ı vakı 'ası 
27 14 guruş (silik) 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

13-2139 Sözkonusu tamirat için Şehremaneti 'nden 
muhtelif tarihlerde verilen meblağa dair. 

Hacı Hüseyin bağı (silik) ale' l-hisab 
15000 guruş Fi 1 8  Ra sene [ 12]86 [28 Haziran 

1 869] 
20000 guruş Fi 26 Ra sene [ 1 2] 86 ve Fi 24 Haziran 

sene [ 12]85 [6 Temmuz 1 869] 
35000 guruş 
20000 guruş Fi 3 Rebi'u' l-ahir sene [ 12]86 ve Fi 1 

Temmuz sene [ 1 2]85 [ 1 3  Temmuz 1 869] 
55000 guruş 
20000 guruşFi 14 Rebi'u' l-ahir sene [ 1 2]86 ve Fi 1 2  

Temmuz sene [ 1 2]85 [27 Temmuz 1 869] 
75000 guruş 
30000 guruş Fi 23 R sene [ 1 2]86 ve Fi 2 1  Temmuz 

sene [ 12]85 [2 Ağustos 1 869] 
35000 guruş Fi 28 R sene [ 1 2]86 ve Fi 26 Temmuz 

sene [ 1 2]85 [7 Ağustos 1 869] 
32000 guruş Fi 6 Ca sene [ 12]86 ve Fi 2 Ağustos 

sene [ 12]85 [ 14  Ağustos 1 869] 
172000 guruş 
028000 guruş Fi 15  Ca sene [ 1 2]86 ve Fi l l  Ağus-

tos sene [ 1 2]85 ( . . .  ) Fi l l  Eylül [ 12]85 
[23 Ağustos 1 869] tarihiyle tahvlli Salih Ağa ye

diyle Hüseyin Ağa'ya virilüp 
030000 guruş Fi 1 0  Eylül sene [ 1 2]85 Hasan Ağa 

yediyle şehremanetinden ba tahvil almış oldı
ğı haber virilrnişdür. 

230000 guruş 
030000 guruş Fi 21 C sene [ 1 2]86 ve Fi 1 5  Eylül 

sene [ 12]85 [27 Eylül 1 869] 
032500 guruş Fi 8 Receb sene [ 1 2]86 ve Fi 2 Teş

rin-i evvel sene [ 1 2]85 [ 14ç Ekim 1 869] 
292500 guruş 
050000 guruş Fi 29 Şa'ban sene [ 12]86 [3 Aralık 

1 869] 
050000 guruş Fi 1 0  Ramazan sene [ 12]86 ve Fi 2 

Kanun-ı evvel sene [ 1 2]85 [ 1 3  Aralık 1 869] 
Akçenün geldiği gün tarihi Fi 25 Şevval ve fi 
1 5  Kanun-ı sanı sene [ 1 2]85 [27 Ocak 1 870] 

392500 guruş 
025000 guruş Fi 27 Za sene [ 12]86 ve Fi 1 6  Şubat 

sene [ 12]85 [28 Şubat 1 870] 
Akçenün geldiği 
10000 guruş 
05000 guruş 
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13-2/40a 

BOÖAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

10000 guruş 
25000 guruş 

13-2/40 Mezkur su bendierinin tamiri sırasında, ilk 
hafta içinde yapılan muhtelif harcamalara dair. 

[Der kenar] Muharrem'ün yiğirıni sekizinci Pazarir
tesi güni bed' olınmışdur. 
Bendler ta'miratınun mesarif-i müteferrikası . 

Fi 27 Muharrem sene [ 1 2]86 [9 Mayıs 1 869] 

Hafta-i evvel 
guruş ade d fi 
160 lhlamur deste 40 4 
1 75 Kürek 50 3 .5 
200 Kazma 20 10  
075 Balta 5 1 5  
075 Tirpetin 5 1 5  
685 
050 Kebir kavete 1 0  5 
040 Ufak kavete 20 2 
1 00 Timur çenberli su küfesi 20 5 
208 Rençber küfesi 104 2 
225 Sarı ot tahtası 1 00 90 pare 
1308 
0075 Kızaklı k 50 60 pare 
0090 Tek dolab 60 60 pare 
0090 Payralık 60 60 pare 
0050 Çe nd nev ' ekser 20 2.5 
0060 Destere 5 12  
1 673 
0020 Ağaç Çarncak 20 ı 
0012  Kaşık deste 6 2 
0030 Kazma sapı 20 1 .5 
0050 Keser 5 ma'a sap 10  
0 120 Kaba hasır 20 6 
1 905 
0023.5 İskemle 5 
001 0  B urgu 6 
0030 İp 3 1 0  
0 100 Keraste içün merkebiyçün ücret-i hammaliy-

ye 
2 1 17 .5 
0033 Kağıd kalem ve defter bahası 
0049 Çadırlarun nakliyyesiyçün bargir kirası 
001 5  Eşyalarun bir mahalle toplanmasıyçün ücret-i 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

harnmaliyye 
2165 .5  
1250 Ba'zı eşya ve levazımatun nakliyyesiyçün 

mübaya'a olman bir re' s  balıası 
0200 Mezkfir bargirün eğer takımı balıası 
0050 MezkQr bargirün lüzfimına mebni bir aded 

semer balıası 
3665 .5 
0500 Ücretine mahsuben Ayvad dipağızı(?) kolına 

me' m ur Süleyman Ağa'ya 
0500 Ücretine mahsuben Valide kolına me'mfir 

Raif Ağa'ya 
0500 Ücretine mahsuben Cebeci kolına me'mfir A

li Usta'ya 
0500 Ücretine mahsuben Gazanfer Ağa kolına 

me'mfir Veli Ağa'ya 
0200 Ücretine mahsuben Korıcı Hacı Ali Ağa'ya 
5865.5 
0200 Ücretine mahsuben Korıcı Yahya Ağa'ya 
0200 Ücretine mahsuben Mu 'temed Hüseyin Ağa'-

ya 
0200 Ücretine mahsuben Mu'temed Hafız Ömer 

Efendi'ye 
0690 Ücretine ve ba'zı mesarifine mahsuben Katib 

Hacı Süleyman Efendi'ye 
7 1 55.5 
0300 EyyQblı Mühendis Mehmed Efendi'ye ücreti

ne mahsuben 
7455.5 
1 500 Eşya nakliyyesiyçün def'a bir re' s bargir ma

'a semer 
140 1  Def'a eşya nakliyyesiyçün bir re' s bargir ma

'a semer 
1 0256.5 
001 00 Cebeci karyesine nakl olınan eşyanun araba 

ücreti aded 2 guruş 50 
10456.5 
00100 Lağmcıbaşı Osman Ağa'ya gönderilen 
00100 (silik) Mehmed Çavuş'a kulaç aded fi 
1 0764.5 46 26 7.5 

13-2/41 Sözkonusu bendierin tamirinin ilk hafta
sında yapılan diğer harcamalara dair. 

Nakl-i yekün 
1 0764.5 
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00028.5 
00086.5 
00006 
00560 
00560 

ooı ı2  
00224 

ı 234 1 .5 
04634 
ooı 8o 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Kantar anban yçün virilen 
İp aded 5 kı yy e ı 1 .5 fi 7.5 
Oluklı Timur aded 2 
Çalı kat 'ası yevm aded 56 fi ı o  
Def'a Katib Hacı Süleyman Efendi'ye 
mesarifi içün ale' l-hisab ba yed-i Ha
san 
Ağa 
Barut içün Hasan Ağa'ya 
Mı1ma ileyh Hüseyin Ağa'ya def'a 
ale' l-hisab 

Lağmcıyan neferan aded 382 fi ı 2  
Suyolcı Hüseyin ve Süleyman'a lüle 
aded ı 2  fi ı5  

.. .  ' � .  00075 ( . . .  ) aded 5 fi ı5  
\ " " � tl - 000 ı 7 

... • <. i ' -
00090 

00200 
ı 7535.5 
00240.5 
00020.5 

oooı5  
00090 
00028 
ı4 
ı7929.5 
oooı 5.5 
00045 
00055 
ı 8044.5 
00200 

ı 8244.5 

Hırvat(?) başı aded ı fi ı 7 
Suyolcı Ahmed yevm aded 6 fi ı5  a
çıkda oldığı 
Bargir kirası aded ı o fi 20 

Bezir yağı kıyye 37 fi 6.5 
Çenber çubuğı des te aded ı ma 'a 
hammaliyye 
Pense(?) aded ı 
Kettan aded 20 fi 4.5 
Taban tesviyesiyçün balta aded 2 fi 

Kök baltası aded 2 fi 7.5 
Kazma sapı def'a aded 30 fi ı .5 
Barut kıyye 2 fi 27 .5 

Def'a Mühendis Mehmed Efendi'ye 
Fı 6 Safer sene [ ı 2]86 

13-2/4111 Tamiratın ikinci haftasında yapılan 
muhtelif harcamalara dair. 

İkinci Haftanun Kaffe-i Mesarifatı 
Fı l l  S sene [ ı 2]86 [23 Mayıs ı 869] 

guruş 
0240 Timur bonlarun nakliyyesiyçün araba 

aded 4 fi 60 Ayasofya'dan 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

1 120 
0025 
0012.5 
0032.5 
1430 
0028 
0003 
0065 
0006 
0336 
1 868 
0960 

0560 
0350 

3988 
093 1 

0 1 80 
0080 
0456 

5469 

Cebeci keseriyle kesereiye ale' l-hisab 
Kazma sapı aded 20 fi 50 pare 
Çapa sapı aded O fi 
Çapa aded 5 fi 6.5 

Halat kıyye 8 fi 3.5 
Valyoz sapı aded 4 
Hammal sınğı aded 2 fi 32.5 
Alınan eşyalarun cem ' i  içün 
Mu'temed Hasan Ağa'ya ale' l-hisab 

Valide katmasına künk nakliyyesi a
raba aded 16  fi 60 
Bargirci Dursun Efendi'ye ale' l-hisab 
Timur bon nakliyyesi Koska'dan ara
ba aded 2 fi 60 b on 1 ,  künk 4, [cem
'an]5 

Küçükköy civarında Gazanfer Ağa 
yolında müstahdem lağmcıyan aded 
eyyam fi 
70 1 2  
]_ 
77 0 140 

fız Ağa aded 7 fi 20 

1 3  
Mu'temed Ha-

Suyolcıyan aded 1 2  fi 15  
Eyyfib'lı Mustafa Ağa aded 4 fi 20 
Küçükköy'de taş ve kum nakliyyesiy
çün bargir aded 38 fi 12  

0420 İstanbul'dan gönderilen Küçükköy'de 
ıskara ve kanavat tahliyyesiyçün 
İstanbul'dan gönderilen suyolcıyan 
aded 28 fi 1 5  

1665 Cebeci kolında lağmcıyan aded 
130+7=1 37 fi 1 5  lağmcı fi 1 2  

0 175 Mühendis Mehmed Efendi aded 7 fi 
25 

0 140 Mu'temed Hasan Ağa aded 7 fi 20 
0642 Taş kıncı Hırvat neferan aded 

36+6=42 fi 15  
0060 Hırvat cem'inde rençber aded 6 fi 1 0  

hırvatbaşı aded 6 fi 1 7  
857 1 
0144 Cebeci karyesinde kum ve taş nakliy

yesiyçün ücret-i bargir aded 1 2  fi 12  
0040 Hırvatlarun el-an ta'miri 
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BOGAZİÇİ VE T AKSi M SULARI 

Valide kolında müstahdem lağmcıyan 
aded 92 fi ı2  neferat 
ad ed 07 fi ı 5 seriağıncı 
99 aded 

13-2/42 Tamiratın ikinci haftasında yapılan diğer 
harcamalara dair. 

Nakl-i yekün 
09964 
00070 

ooı4o 
ooı 5o 

ı o464 
00336 
o ı737 

001 08 
00060 
ooı40 

ı2845 
ooı 56 

ooı o4 
00224 
oıooo 
001 05 

ı4362 
ooı 68 

00020 
oooı 5  

Çaryekçi Tahsin aded 7 fi ı O rençbere 
dahil dür. 
Mu 'temed Yahya Ağa aded 7 fi 20 
Suyolcı Salih ve Es 'ad Ka lfa ad ed ı O 
fi ı5  
Katib Hacı Süleyman Efendi aded 7 fi 
20 

Raif Usta'ya ale' l-hisab 
Paşa kemerinde ve Ayvad kolında 
müstahdem lağmcıyan 
n eferat 
aded fi 
136 ı 2  
.1_ ı 5  serlağmcı(?) 
ı43 
Hammarncı yevmiyesi aded 6 fi ı 8  
Rençberan aded 6 fi 1 O 
Mu'temed el-Hacc Ali Ağa aded 7 fi 
20 

Havzcı Yamandi yevm aded 7 fi 12  
hafta-i evvel 
6 
7 sani 
Semt(?) toprağı fuçı fi 2 
Süleyman Ağa'ya ale' l-hisab 
Bezir yağcıya ale' l-hisab 
İcınal katibi Mehmed Efendi yevmi
yesi aded 7 fi 1 5  

Ayvad kolına sevk alınan lağmcı yev
miyesi aded ı4 fi ı 2  
Pense(?) aded 5 fi 4 
İspermeçed balya aded 3 fi 5 hafta ba
şında yüz sekiz guruş virileceği 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

00005 
00058 
00050 

14678 
00 107.5 

14785 .5 
00630 

00560 
00014  
00005 
00007 
ücreti 
0002 1 
16022.5 
00060 

00006 
00025 
00009 
00024 
16146.5 
00049.5  
001 1 3 .5 
00050 
00035 
00012  
00006 
00012  
00010  

1643 1 .5 
00005 
00060 
00020 

00300 

00050 
0008 1 

Kalbur bahası 
Lağmcılarun katma ta'ınlriyyesi 
Taşcılarun burgu vesair savak(?) ve 
ıskara ta ' ınlriyyesi 

Tophane'den alınan barut kıyye 10 fi 
ı o  sat(?) 30 

Timur barılar içün gönderilen kurşun 
aded 1 80 fi 3 .5  
Def'a lağmcıya ale' l-hisab 
Çenber çubuğı aded 1 0  fi 
Kırtab(?) sır 
Veli Usta'nun Eyyfıb'a gelen bargir 

Kurşun tafrası aded 1 

Küçük köyinde Fatıma'ya terk olman 
mermer tekne aded 1 
Kapak ücreti teknenün ( . . . ) 
Tekne nakliyyesi 
Bargir kirası 
Def'a kırtab(?) 

Lökün içün kirec kantar aded 4.5 fi l l  
Kettan kıyye 17 .5 fi 6.5 
Lağmcıyan küfesi aded 2 
Kürek aded 1 0  fi 3.5 
Tokmak aded 2 
Panbuk balıası 
Nakli yy e 
Sultan Ahmed'den Eğrikapu'ya Timur 
borılarun kurşunlan nakliyyesi 

Kirec nakliyyesi 
Lökünci yevmiyesi aded 5 fi 12  
Lökün üzerinde me'mOr Hacı ÇavOş 
yevmiyesi aded 1 fi 20 
Lökün ıçun EyyOb'da 
Çömlekciler[ de] lağmcıdan mübaya' a 
olman rençber bez1r 
aded 50 fi 6 
Çenber çubuğı deste aded 2 fi 25 
İstinye'den mübaya'a olman kirec 
kantar aded 1 2  fi 6 pare 30 
Kirec nakliyyesiyçün bargir ücreti a
ded 3 fi 1 6  

' 1"#'. 
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. . . .  

ı6995 .5 
00024 
00027 

00352.5 

ı 7399 

BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Halat balıası aded 2 
Bargirlerün nakl mesarifi ve Der-sa'a
ctete geldükde boğaz mesarifi (?) 
Üçünci hafta icmaline vakıf olmak 
üzre Tophane'den mübaya'a olman 
barut 
kıyye 30 fi ı 30 pare 

13-2/43 Sözkonusu tamiratın üçüncü haftasında 
gerçekleşen masrafa dair. 

[Terkin] 
Üçünci Haftanun Mesarijatı 
guruş 
0352.5 

102 ı  
0035 
0685.5 
0090 

0000 
0020 

0 100 

0060 

0023 
ooı 6  
0000 
0077.5 

o ı25 
0030 
0086 
0022.5 

0000 
0032 

0300 

71 bir 

Tophane-i amireden mübaya'a olınan 
barut aded 30 fi ı ı pare 30 varil aded 
ı 
Ba71 re' s-i kır(?) esb balıası 
Kürek aded ı o fi 3.5 
Revgan-ı bezir-i safi kıyye ı ı4.5 fi 6 
Küçükköy'e revgan-ı bezir aded ı5  fi 
6 

Küçükköy'e altıpulluk künk aded 30 
fi 40 pare 
Sultan Ahmed'e giden lökün aded 20 
fi 5  
Mahall-i mezkfıra yedirme timur borı
lar iç ün aded ı O fi 6 
Battal kağıd deste aded ı 
Nakl-i bargir aded ı 

Taban tesviyesiyçün kazma aded 5 fi 
ı4  ma'a  sap 
Çapa ma 'a sap aded ı5  fi 8.5 
Kazma sapı ad ed 20 fi ı .5 
İp aded ı 1 .5 fi 7.5 Top çekme içün 
Çenber başına bend içün ip aded 30 fi 
30 pare 

Lağm tahliyyesiyçün ispir maçe aded 
2 fi ı 6  
Paşa kemerine lökün içün alınan bezir 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

0049.5 
0 1 10.5 
0050 
0000 
0050 
0035 
ooı 2  
0006 
ooı 2  
0000 

aded 50 fi 6 
Kirec lökün içün kantar aded 4.5 fi ı ı 
Kettan aded ı 7.5 fi 6.5 
Kebir küfe aded 2 fi 25 

Çenber çubuğı aded 2 fi 25 
Kürek aded 10 fi 3 .5 
Lökün tokmağı aded 2 fi 6 
Panbuk bahası 
Nakliyye 

13/2T/44 Tamiratın üçüncü haftasında yapılan di
ğer harcamalara dair. 

Üçünci haftada vukii ' bulan me sarifat 

0560 

0924 
1 10 
0 170 

ı 654 
102 ı  
0025 
685 

090 

35 ı 5 .5 
0 100 

0060 
Ağa'ya 
0023 

ooı 6  
0070 

3754.5 
0007.5 
o ı25 
0030 

Fı ı 8  S sene [ ı 2]86 [30 Mayıs 1 869] 

Cebeci karyesi kireccisine def'a ale' l
hisab 
Taş nakliyyesine bargir aded 
e yy am 77 fi ı 2 
Emin Efendi'nün bendiere gitmesinde 
ücret-i bargir ve mesarif-i saire 

bir re' s es b b ahası 
Kürek ı o  
Valide kolına revgan-ı bezir kıyye 3.5 
safi l l  4 his ab 100 fi 6 

Küçükköy'de Gazanfer tarikına ve 
revgan-ı bezir kıyye ı 5  fi 6 . 
Altıpulluk künk aded 30 fi 1 
Gazanfer Ağa'ya 

Küçükköy'de Gazanfer Ağa'ya lökün 
aded:20 fi:6 
Yedirme aded : ı  o fi:6 Gazanfer 

Battal kağıd deste aded ı fi Mü-
hendis Mehmed Efendi'ye 
Beğlik bargirün nakl bahası 
Taban tesviyesiyçün kazma aded:5 
fi: ı 4  

Kazma sapı aded:5 fi :  ı .5 
Çapa ma'a sap aded: ı 5  fi:8.5 
Adi kazma sapı aded:20 fi: ı .5 
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0086 
0066 

4025 
0032 
0352 

ooı 8  
0007 
oo ıo 
444.5 
0276 

0276 

0250 

0250 

oı75 

58ı3.5 
o ı40 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Top çekme içün ip aded:5  fi: 
Çenber çubuğına ince ip aded:30 30 
par e 

Mum kıyye 20 ( . . .  ) fi: ı 6  
Tophane'den mübaya'a olman barut 
kı yy e 30 fi: ı ı pare:30 
Bargirlere tobra aded :4 
Esblerün nakliyyesiyçün hammaliyye 
Eyyı1b'dan Cebeci bargir kirası 

Paşa kemeri ve Ayvad kolına başı Sü
leyman Ağa ale' l-hisab 
Valide kolı ve borı ve Raif Ağa'ya a
le' l-hisab 
Cebeci karyesi me'mı1rı Ali Ağa'ya a
le' l-hisab 
Küçük karyesinün Gazanfer Ağa kolı
na ve me' mı1rı Veli Ağa'ya ale' l-hisab 
Mühendis Mehmed Efendi'ye 
tevfikindedür (?) aded 7 fi 25 
Katib Hacı Süleyman Efendi'ye 
aded:7 fi:20 

Mu 'temed Hacı Ali Ağa'ya aded:7 
fi:20 

Oı40 Mu'temed Ömer Ağa'ya aded:7 fi:20 
Oı40 Mu'temed Hasan Ağa'ya aded:7 

fi:20 
O ı40 Mu'temed Hafız Ağa'ya aded:7 fi:20 
O ı40 Suyolcı Eyyı1blı Mustafa Ağa'ya 

aded:7 fi:20 
65 13 .5  
oı4o 
0525 
o ı5o 

oıo2 
0540 
7979 
03 10  
o ı26 
0084 
0 105 
0 105 

Suyolcı Besim Usta'ya aded:7 fi:20 
Suyolcıya aded:35 fi: ı 5  
Laleli bölükbaşısı Ömer Ağa'ya 
aded:6 fi:25 
Hırvat başı aded:7 fi: ı 7 
Hırvat amelesi aded:36 fi: ı 5 

Rençberan aded:3 ı  fi: ı o  
Hammarncı Garakso(?) aded:7 fi: ı 8  
Leküncıyan aded:7 fi: ı 6  
İcınal katibi aded:7 fi: ı5  
Lağmcı ustabaşı Süleyman Ağa 
aded:7 fi: ı5  

0 105 Diğer lağmcıbaşı Hasan Ağa aded:7 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

fi: ı 5  
009 ı Diğer lağmcıbaşı Dursun Efendi 

aded:7 fi: 1 3  
8896 
5724 
ı4620 
30 

ı4650 

Lağmcıyan aded:477 fi: ı 2  

13/2T/45 Üçüncü haftada yapılan diğer harcama
lara dair. 

Nakl-i yekfi.n 
ı4650 
00360 

00207 

Azebler'den giden lökün kıyye 72 
fi:5 
Revgan-ı bezir safi :34.5 
dahi hisabı ihrac 

fi:6 bu 

Altıpulluk künk boru aded: ı 70 fi: ı 

Cebden(?) aded: ı O fi:6 
Bir sır[t] (?) kalası aded:2 fi: ı 5  
Tek dolab aded: ı o  fi:2 
Capa(?) latası aded:2  fi:6 

Çifte dolab aded: ı O fi:5 
Sarı art tahtası aded:20 fi:2 
Otluk tabanı aded:50 fi:20 
Yenidünya direk aded:60 fi: 1 3  
Yeni kalıp ekser aded:3 fi:2.5 

Kazgancı aded:3  fi:pare 1 10 
Su kofası aded:4 fi:6.5 

ooı 7o 
00000 
00060 
00030 
00020 
oooı2  
00000 
00050 
00040 
0 1000 
00840 
00007.5 
000000 
00008 
00026 
005 ıo  Cebeci karyesine giden def'a 

aded:safi 85 fi:6 
00 120 Eyyfib'dan gönderilen revgan-ı bezir 

aded:20 fi:6 
O ı500 Def'a Bahariye bağcısına ale' l-hisab 
00000 

13/2T/48/1 Sözkonusu tamiratın ilk haftasında ger
çekleşen masrafın kalemZere göre dağılımına dair. 

İstanbul bendieri ana tarikıyla tarik-i mezkfira mül
hak ba 'zı katma yollarınun ta 'miratı mesarif-i vakı-
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13/2T/48/1 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

'asınun hafta-i evvel icm1Hi an ibtida-yı 
Fı 5 S sene [ 12]86 [ 1  7 Mayıs 1 869 ]ila gaye-i Fı 

1 O S sene mi nh 

Sehv 28 Muharrem fi 3 S sene [ 12]86 [ 1 0  Mayıs 
1 869] 

Dört nefer baş me' murlarun ma' aş I anna mahsuben 
ale' l-hisab ve me'murin-i sairenün icaratı 

Ayvad ve Paşa kemeri koliarına me' mur Süleyman 
Ağa'nun ma 'aşına mahsuben 
ale' l-hisab 
fi 
500 

Valide Sultan kolına me'mur Raif Ağa'nun ma'aşına 
mahsuben ale' l-hisab 
fi 
500 

Cebeci karyesi kolına me'mur Ali Ağa'nun ma'aşına 
mahsuben ale' l-hisab 
guruş 
500 

Küçükköy civarında Gazanfer Ağa kolına me'mur 
Veli Ağa'nun ma'aşına mahsuben ale' l-hisab 
guruş 
500 

Mu 'te med Hacı Ali Ağa Mu 'te med Yahya Ağa 
Eyyam-fi 6 Eyyam-fi 6 
20 20 
120 guruş 120 guruş 

Mu 'temed Hasan Ağa Mu 'temed Hafız Ağa 
Eyyam-fi 6 Eyyam-fi 6 
20 20 
120 120 

Katib Hacı Süleyman Efendi 
Eyyam-fi 6 
20 
120 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Eyyı1blı Mühendis Mehmed Efendi 
Eyyam-fi 6 
25 
ı 5o 
Cem'an 
2750 guruş 

13/2T/48/2 Tamiratın ilk haftasında suyolcu, la
ğımcı ve işçilere ödenen meblağa dair. 

İcarat-ı su yolcı ve lağmcıyan ve harvat (Hırvat) ve 
amele-i s aires i 

Su yolcı Hasan Kalfa Suyolcı Süleyman Kalfa 
Eyyam-fi 6 Eyyam-fi 6 
ı5  ı5  
90  guruş 90 guruş 

Suyolcı Ahmed Kalfa Çadır bekcisi Tahsin 
Eyyam-fi 6 Eyyam-fi 6 
ı5  ı o  
90 60 

Taşcı hırvat amelesi Yollarun üzerinden çalı kat' 
5 neferat ı 5  iden Burgos amelesi 
ı Hırvatbası ı 7 E yy am-fi ı O 
Q 56 
92 560 

Lağmcıyan 
Eyyam-fi ı 2  
386 
4632 

Cem'an 
5704 guruş 

Kuyı1d icmalinde müstahdem 
bir nefer katib yevrniyyesi 
Eyyam-fi 6 
ı 5  
90 

13/2T/48/3 Sözkonusu dönemde yapılan muhtelif 
harcamalara dair. 

Mesiirif-i müteferrikası 
guruş 
ı 6o 
ı75 
200 

Ihlamur deste aded:40 fi:4 
Ağaç kürek aded:50 fi:3 .5 
Kazma aded:20 fi: ı o  
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13/2T/48/3 . 075 
610  
075 
oso 
040 
770 
100 
208 
225 
075 
1378 
0090 
0090 
0050 
0060 
ı 678 
0020 
oo ı2  
0030 
0050 
ı790 
oı20 
0023 .5 
ooıo  
0030 
0000 

2073.5 

Nakl-i yekfinı 
guruş 
2073 .5 
0033 
0049 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Balta aded:S fi: ı s  

Tirpençe aded:S fi: ı s  
Keb:ir kavata ad ed: ı O fi:S 
Sağır kavata aded:20 fi:2 

Timur çenberli kova aded:20 fi:S 
Rençber küfesi aded: ı 04 fi:2 
Sarı ot tahtası aded: 100 fi:pare :90 
Kızakhk aded:SO fi:60 pare 

Tek dolab aded:60 fi:pare :60 
Payralık aded:60 fi:pare :60 
Mismar aded:20 fi:2.5 
Destere aded:S  fi: ı 2  

Ağaç Camcak aded:20 fi :  ı 
Kaşık deste aded:6 fi:2 
Kazma sapı aded:20 fi: ı .5 
Keser ma'a sap aded:S fi: ı s  

Kaba hasır aded:20 fi:6 
İskemle balıası 
burgı balıası 
İp aded:3 fi: ı o  
Keraste içün (?) merkebi (?) içün (?) 
ücret-i hammaliyye(?) 

El defteriyle kağıd ve kalem balıası 
Çadırlarun nakliyyesiyçün ücret-i bar-
gir 

ooı s  Eşyalarun bir mahalle toplanmasiy
çün ücret-i hammaliyye 

2 ı  70.5 
4050 

0200 
02 ı 6  
oıoo 
6736.5 

Eşyalarun nakliyyesiyle me' mGranun 
oraya buraya kullanmalariyçün müba
ya 'a o lınan bargir 
Bir aded eğer takımı balıası 3 
Üç aded semer balıası ı250 
Cebeci karyesine nakl olman ı 450 
eşyanun araba ücreti 1 350 

4050 
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ı 95 
0028.5 
0086 
7059.5 
0006 
0055 
0200 

734 1 

0090 

0240.5 

0028 

ooı5  

0045 

0015  
777 4.5 

Mübaya' a o lınan hal at aded:26 fi:7 .5 
Mevcfid kantarlarun ayarları ücreti 
İp kıyye ı 2  fi:7.5 

Oluklı timur balıası 
Mübaya 'a olman barut aded:2 
İstanbul'dan giden me'mfirlarun bar
gir kirası 
Çenber çubuğı 
des te: ı aded: ı O fi:20 

ma'a hammaliyye 
Kettan 
aded:20 fi:4.5 
Revgan-ı bezir-i Safi 
aded:37 fi:6 
Taban kazması 
aded:2 fi: ı4  
Kök kat'iyçün ufak balta 
aded:2 fi:7.5 
Def'a kazma sapı 
aded:30 fi:Pare :60 
Penpe kıyyeı 

Cem'an Guruş 
7756 pareı o  

13/2T/49/1 Tamiratın ilk haftasında yapılan masra
fın miktarına dair. 

Cem'an 
guruş 
2750 Bend-i evvelde muharrer dört nefer 

baş me'mfira virilen ale' l-hisab ile 
kusurlarınun ücreti 

5704 Bend-i sanide muharrer icarat-ı arne
le-i saire 

77561 0  Bend-i sanide muharrer mesarifat-ı 
müteferrika 

ı 62 ı0. 1 0  pare 
[Derkenar] Hafta-i evvel icmali şehr-i Muharrem'ün 
yiğirrni sekizinci pazar irtesigüni bed' olınrnış ise de 
sehven S afer'ün beşinci pazarirtesi güninden i ' tiba
ren tahrir olmasıyla ba 'dehı1 icmal-i mezkfirun tas
hihi lazım geleceği şerh virildi. 
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3/2T/49/2 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

işbu hafta-i evvel icmali natık aldığı üzre tarik-i 
mezkGrun vukü ' bulan mesarifatı cem 'an on altı bin 
iki yüz yiğirrni sekiz buçuk guruşa baliğ aldığını 
mübeyyin işbu mahalle şerh ve tahrir kılındı. 

Fi 7 S sene [ 12]86 ve Fi 7 Mayıs sene [ 12]85 [ 19  
Mayıs 1 869] 

13/2T/49/2 Sözkonusu tamiratın ikinci haftasında 
gerçekleşen masrafın kalemZere göre dağılımına 
dair. 

Ba irade-i seniyye derdest-i ta'mir ve tesviye olın
makda bulınan İstanbul bendieri ana tarikıyla tarik-i 
mezkura mülhak ba'zı katma yollarınun ta'miratı 
mesarif-i vakı 'asınun şehr-i Safer'ün üçünci günin
den anıncı Cum'airtesi günine gelinceye değin ikinci 
hafta icmali. 

Dört nefer başme'mGrlarun ma'aşlarına mahsuben a
le' l-hisab ve me'murin-i sairenün icaratı 

Ayvad ve Paşa koliarına me' mur Süleyman Ağa'nun 
ma'aşına mahsuben ale' l-hisab 
guruş 
250 

Vali de kolına me'mur Raif Ağa'nun ma 'aşına mah
suben ale' l-hisab 
guruş 
250 

Cebeci karyesi kolına me'mur kezalik Ali Ağa'nun 
ma'aşına mahsuben ale' l-hisab 
guruş 
250 

Küçükköy kolına me'mGr Veli Ağa'nun ma'aşına 
mahsuben ale' l-hisab 
Guruş 
250 

Mühendis Mehmed Efendi 
Eyyam-fi 7 
25 
175 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Katib Hacı Süleyman Efendi 
Eyyam-fi 7 
20 
ı40 

Mu 'te med Hacı Ali Ağa 
Eyyam-fi 7 
20 
ı4o 

Mu 'te med Yahya Ağa 
Eyyam-fi 
20 
ı40 

Mu 'te med Hasan Ağa 
Eyyam-fi 
20 
ı4o 

Mu'temed Hafız Ağa 
7Eyyam-fi 7 
20 
ı4o 

Cem'an 
ı 875 guruş 

İcarat-ı suyolcı ve lağmcıyan ve hırvat arnele-i sai
resi 

İca.rat-ı suyolcıyan Eyyub bölükbaşısı Mustafa Ağa 
Eyyam aded yemviyyesi 
50 fi ı 5  Eyyam aded 4-fi 
750 20 

80 

İstihdam olman hırvat yevmiyyesi Rencheran 
36 ı 5  adedı 9  fi 1 0  
06 Hırvatbaşı ı 7 ı 90 
32 
642 

Yevmiyye-i hammarncı 
guruş 
6* ı 8  
ıo8 
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Yevmiyye-i Havzi Yamandi 
6 hafta-i evvel 
1 
1 3 * 1 2  

hafta-i sanı 

156 

İcınal katibi Mehmed Efendi 
Eyyam aded fi 
fi 15  
105 

İstihdam olman lağmcıyan 
guruş Eyyam aded-fi 
09 1 Lağmcı işbaşısı 7 13  
3 15 Diğer işbaşı neferat aded 3 eyyam 

2 1  fi 15  
5304 Lağmcıyan 442 1 2  
57 1 0  

Taş ve kum çekmekde olan 
bargir yevmiyyesi 
Eyyam aded fi 12  
50 
600 
Cem'an Guruş 
834 1 

Mesarif-i müteferrikası 
guruş 
0240 Ayasofya'dan nakl olman timur borılarun üc-

reti içün aded:4 fi:60 
1680 Cebeci karyesinde kireeciye ale' l-hisab 
0025 Kazma sapı aded:20 fi:Pare :5  
0012.5 Çapa sapı aded: 10  
0032.5 Çapa aded:5 fi:6 
0028 Halat aded:8  fi:3.5 
201 8  

1312TISO Tamiratın ikinci haftasında yapılan diğer 
harcamalara dair. 

Nakl-i yekün 
20 1 8  
0003 
0065 
0006 

Valyoz aded:4 fi:Pare :30 
Hammal sırığı aded:3 fi:32.5 
Alınan eşyalarun bir mahalle nakli içün 
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3052 
0300 

0040 
oıo4 
1000 

4496 
0020 
oo ı5 
0058 
0050 
4639 
0 107.5 

oo ı4 
0005 
0007 
002 ı 
4793 
0060 
0006 
0025 

0009 
4893.5  

Valide katmasına künk nakliyyesi araba 
aded: ı 6  fi:60 

Koska'dan timur bonlarun nakliyyesiyle 
künk nakliyyesi araba aded:5 fi 60 
Hırvatlarun takımlarınun ta 'miriyyesi 
Semen(?) toprağı fuçı aded:2 
Revgan-ı bezir içün Buhariye(?) bağçesine 
ale' l-hisab 

Teneke ibrik aded :5  fi:4 
Lağmlariyçün ispirmiç milını üç fakat 
Lağmcılarun kazma ta 'miriyyesi 
Taşıtcılarun alatlarınun ta 'miriyyesi 

Tophane'den alınan barut aded: 1 0  fi: 1 0  
Pare 30 
Çenber çubuğu aded: ı O 
( . . .  ) 
Bargir ücreti 
Kurşun tavası aded: ı 

Taş tekne aded: ı 
Taş tekne nakliyyesiyçün ücret-i kayık 
Mezkur taş teknenün EyyGb'dan Küçük 
karyesine nakliyyesi 
Def'a ücret-i bargir 

0630 Kurşun aded: ı 80 fi:3.5 
0049 Lökün içün kireç kantar aded:4.5 fi: ı ı 
1 1 3 . ı O  Kettan aded: ı 7 .5 fi:6 
0050 Kebir bağçevan küfesi aded:2 fi:25 
5733.5 
0035 
ooı 2  
0006 
ooı 2  
5798.5 
0 1 10 
0005 
0060 
0020 
5893.5 
0300 
0000 
0024 
0027 

Kürek aded : l O  fi:3 .5 
Tokmak aded:2 fi:6 
Pe n pe 
Nakliyye 

Kurşun nakliyyesi 
Kireç nakliyyesi 
Lökünci nakliyyesi 
Hacı ÇavGş'un yevmiyyesi ı 

Revgan-ı bezir kıyye 50 
Çenber çubuğı deste aded:2  fi:25 
Semer ipi aded:2 fi: ı 2  
İstanbul'dan nakl ve ma ' a  yem balıası 
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,-

13/2T/51/la 

guruş 
ı 835 
834ı 
7605 . 1 0  
ı 782 1 . 1 0  

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Petnahor karyesine gönderilen eski birer
lik künk aded:585 pare:45 
Ayvad kolına gönderilen Arnabud künki 
aded:500 pare:32 
Tirnur karyesine gönderilen altıpulluk 
künk aded:250 fi: ı 

işbu hafta-i sanı icrnali natık oldığı üzre tarik-i rnez
kurun vukü' bulan rnesariffitı on yedi bin sekiz yüz 
on sekiz buçuk guruşa baliğ aldığını mübeyyin işbu 
mahalle şerh ve temhir kılındı. 

Fı ı s  S sene [ ı ]286 ve Fı ı 5  Mayıs sene [ 1 ]285 
[27 Mayıs ı 869] 

13/2T/5111 Sözkonusu tamiratın üçüncü haftasın
da gerçekleşen masrafın kalemZere göre dağılımına 
dair. 

Ba irade-i seniyye der-dest-i ta 'rnir ve tesviye olın
rnakda olınan İstanbul bendieri (silik) tarik-ı mezku
ra rnülhak ba'zı katma yollannun rnesarif-i vakı 'ası
nun şehr-i (silik) on üçünci güninde günine gelince
ye kadar üçünci hafta icrnali 

Fı 1 8  S sene [ 1 2] 86 [30 Mayıs ı 869] 

Dört nefer başrne'murlarun ma'aşlarına mahsuben a
le' l-hisab ve rne'rnuri-i sairenün icaratı 

Ayvad ve Paşa kemeri koliarına rne'rnur Süleyman 
Ağa'nun ma' aşına mahsuben 
ale' l-hisab 
guruş 
276 

Valide kolına rne'rnur Raif Ağa'nun rna'aşına mah
suben ale' l-hisab 
guruş 
276 
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Cebeci karyesi kolına me'mur All Ağa'nun ma'aşına 
mahsuben ale' l-hisab 
guruş 
250 

Küçükköy kolına me' mur Veli Ağa'nun ma'aşına 
mahsuben ale' l-hisab 
guruş 
250 

Mühendis Mehmed Efendi 
Eyyam aded fi 
7*25 
1 75 

Katib Hacı Süleyman Efendi 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu 'temed Hacı Ali Ağa 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu 'temed Yahya Ağa yevmiyyesi 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu 'temed Hasan Ağa yevmiyyesi 

Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu 'te med Hafız Ömer Efendi yemvyissesi 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Cem'an 
guruş 
1 927 

idirat-ı suyolcı ve lağmcıyan ve hırvat arnele-i 
sairesi 
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13/2T/Sl!lb 

BOÖAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

İcarat-ı suyolcıyan 
guruş E yy am-fi 
140 işbaşı Mustafa Ağa 7 
040 İş başı Selim U s ta 6 
525 Suyolcıyan 35 15  
705 

20 
20 

Laleli bölükbaşısı Ömer Ağa yevmiyyesi 
Eyyam-fi Rençberan 
6*25 3 1 * 1 0  
1 50 3 1 0  

İstihdam olınan hırvat yevmiyyesi 
guruş 
1 19 Hırvatbaşı Eyyam-fi :7 17  
540 Hırvat neferat Eyyam:36 1 5  
659 

İstihdam olman lağmcıyan 
guruş 
1 05 
1 05 
105 
09 1 
5724 
6 130 

işbaşı Osman Ağa 7 
işbaşı Süleyman Ağa 
işbaşı Hasan Ağa 
Diğeri 
Lağmcıyan 

Hammarncı Arakil yevrniyyesi 

Eyyam-fi 
1 5  
7 1 5  
7 1 5  
7 1 3  
477 1 2  

İcınal katibi Mehmed Efendi 
Eyyam-fi 

Löküncıyan 
Eyyam-fi 
7 * 1 2  
84 

Cem'an 
guruş 
8269 

Eyyam-fi 
7* 1 8  
7 * 1 5  
126 
1 05 

Mesarifat-ı müteferrika 
guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

0560 Cebeci karyesi kirecdsine def'a ale' l-hisab 
ı 7  

0924 Taş nakliyyesinde müstahdem bargir ücreti 
Eyyam :77 Fı : ı2 

0170 Emin Efendi'nün bendiere gitmesinde ücret-i 
bargir ve mesarif-i sairesi 

0035 Kürke aded: ı o  fi:3 .5  
27 10  
0685.5 Valide kolına irsal olınan revgan-ı bezir-i safi 

kıyye: 1 14  aded: l OO 6 
0090 Gazanfer Ağa tarikına irsal olınan revgan-ı 

bezir-i safi kıyye: ı 5  fi:6 
0030 Altıpulluk künk aded:30 fi: ı 
0 100 Lökün kıyye:20 fi:5 Küçük karyesine 
36ı5 .5 
0060 Yedirme kıyye: ı o  fi:6 
0023 Mühendis Mehmed Efendi battal kağıd deste 

aded ı 
ooı 6  Bargirün nakl balıası 
0070 Taban tesviyesiyçün kazma aded:5 fi: ı4 
3784.5 
0007 Kazma sapı aded:5 fi: ı .5 
ı 27.5 Çapa ma'a  sap aded: ı 5  fi:8.5 
0030 Adi kazma sapı aded:20 fi: ı .5 
0080 Topçekme iç ün ip aded:5 fi:7 .5 
4033 

13/2T/52 Tamiratın üçüncü haftasında yapılan di
ğer harcamalara dair. 

Nakl-i yekün 
4033 
0022.5 Çenber çubuğına ince ip aded:30 fi:Pare 

: 30 
0032 
0352.5 

ooı 8.5 
4458.5 
0007 
001 0  
0360 
0207 

5043 
0 170 

Müm kıyye 2 fi: ı 6  
Tophaneden alınan barut kıyye:30 
aded(?) ı ı Pare :30 
Bargirlere tobra aded :4 

Eşyalarun nakliyyesiyçün hammaliyye 
Eyyüb'dan Cebeci karyesine bargir kirası 
Azebler'den giden lökün kıyye:72 fi:5 
Ayvad'a gönderilen revgan-ı bezir-i safi 
kıyye:34.5 fi:6 

Altıpulluk künk aded: ı 70 fi: ı 
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13/2T/52 0060 
0030 
0020 
5323 
ooı 2  
0050 
0040 
1000 
6425 
780 
0007 
0008 
0026 
7306.5 
05 ı O  

0 120 

ı 500 
9530. 10  

Cem'an 
guruş 
ı 927 
8269 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Cidene(?) tahtası aded: ı O  fi:6 
Kalas tahtası aded:2 fi: ı 5  
Tek dolab aded: 10  fi:5 

Çapa latası aded:2 fi:6 
Çifte dolab aded: 10 fi:5 
Sarı ot tahtası aded:20 fi:2 
Onluk tavan aded:50 fi:20 

Yeni dünya direk aded:60 fi: 1 3  
Yeni kalıp ekser aded:3 fi:2.5 
Karfiçe(?) kıyye:3 Pare: l lO 
Suküfesi aded:4 fi:6.5 

Cebeci karyesine giden revgan-ı bezir-i 
safi aded:85 fi:6 
Ayvad kolına gönderilen def'a revgan-ı 
bezir-i safi aded:20 fi:6 
Def'a Buhariye bağçesine ale' l-hisab 

9530. ı o  pare 
ı 9726. ı o pare 

13/2T/52/1 Sözkonusu tamiratın dördüncü hafta
sında, mühendis, mutemed, katib ve memur gibi 
görevlilere ödenen meblağa dair. 

Ba irade-i seniyye derdest ta'mir ve tesviye alınmak
da bulınan İstanbul bendleri ana tarikıyla tarik-i 
mezkfira mülhak ba'zı katma yollarınun ta'miratı 
mesarif-i vakı 'asınun şehr-i Safer'ün on sekizinci gü
nünden yiğirmi dördünci Cum'airtesi günine kadar 
dördünci hafta icmali 

Fi 25 S sene [ ı 2]86 [6 Haziran ı 869] 

w� - İstihdam olman me'mfiran icariltı � �; ....- \f·· 
Me'mfir Süleyman Ağa'nun ma'aşına mahsuben a
le' l-hisab 

· �- -,., �.-- . ·-- guruş 
450 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

[Derkenar] 
Na-mizac bulundığı halde i ' ta kılındığı 
Me'mur Ali Usta'nun ma'aşına mahsuben virilen a
le' l-hisab 
guruş 
250 

Mühendis Mehmed Efendi 
Eyyam-fi 
7*25 
175 

Katib Hacı Süleyman Efendi 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu 'temed Hacı Ali Ağa 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu 'temed Hasan Ağa 

Eyyam-fi 
7*20 
140 

İcınal katibi 
Mehmed Efendi 
Eyyam-fi 
7* 15  
105 
Cem'an 
guruş 
1620 

Mu 'te med Yahya Ağa 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu ' te med Hafız Ömer 
Efendi 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

13/2T/53/l Tamiratın dördüncü haftasında, suyol
cu, lağımcı, amele, bekçi, hamamcı, duvarcı ve ma
rangoz gibi hizmetiilere ödenen ücret ile, muhtelif 
malzeme alımı için harcanan meblağa dair. 

icariit-ı suyolcı ve lağmcıyan ve hırvat ve arnele-i 
saire si 

İcarat-ı suyolcıyan 
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BOGAZİÇİ VE T AKS İM SULARI 

Guruş 
420 
615  
1 035 

Eyyam-fi 
2 1  usta 20 
4 1  kalfa 1 5  

İstihdam olman lağmcıyan 
guruş seriağıncı neferat E yy am Fi 
3 1 5  3 2 1  1 5  
5460 Lağmcıyan 455 
5775 

İstihdam olman hırvat 
Guruş Eyyam Fi 
1 02 06 Hırvatbaşı 17  
450 36 Hırvat 15  
642 

Rencheran 
036 Irgadbaşı Fi 12  
380 1 0  
4 1 6  

Löküncıyan 
Eyyam-Fi 
2 1 * 1 2  
252 

Çadır bekçisi Tahsin 
Eyyam-fi 
7 * 1 0  
70 

12  

Hammarncı Arakil 
Eyyam-fi 

Divarcıyan 

7 * 1 8  
1 26 

Dülger yevmiyyesi 
Eyyam-fi 
1 * 1 5 
1 5  
Cem'an 
Guruş 
8526 

M esliriflit-ı müteferrikası 
guruş 

guruş Eyyam - fi 
075 3 25 
120 6 20 
195 

085 Taşcılarun avadanlık ta 'mirine 
264 Ücret-i bargir Eyyam 22 Fi: 12  
553.5 Ayvad'a irsal olman kireç kantar aded 

1 84.5 fi 3 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

ı50 Cebeci karyesine nakl olman kireç 
kantar ad ed: ı 00 fi: 1 .5 

2000 Litroslu kireççisine virilen ale' l-hisab 
3052.5 
ı570 
0090 

4762.5 
0078.5 

0200 
0050 
509ı 
0300 

0266.5 

0 137 .5 
0022 
0032 
5829 
0006 
0008 
0069 

0010.5 
5922.5 
0045 

0006 

0006 

0035 
60ı4.5 
0007.5  
0008 
0065 

0020 
6 1 1 5  

Cebeci köyli kireccisine ale' l-hisab 
Cebeci karyesinden Valide katmasına 
kapak nakliyyesi araba aded 3 fi:30 
Buhariye'den Paşa kemerine tuğla 
nakliyyesi araba aded ı 

Barg1rlerün na '1 ve şa 'Ir bahasıyla 
kazmalarun Küçük karyesinde ta'm1-
rıne 
Şamanto toprağı fuçı aded:4 fi:50 
Paşa kemerine ücret-i bargir 

İki def'ada arnelelerün haftalıklarınun 
irsalinde vukı1' bulan m es arif · 

Mu 'temed Hasan Ağa ma' rifetiyle a
lınan kettan kıyye:4ı fi:6.5 
Katık kıyye: ıoo Pare :5 
Kalbur-ı keb1r aded : ı  
Penbe aded:2 fi: ı 6  

Ücret-i kayık 
Hammali yy e 
Mübaya 'a olman şa 'Ir kile aded:6  
fi: ı 1 .5 
Ücret-i bargir 

Eşyalarun Paşa kemerine bargir ücreti 
aded:3  fi: ı 5  
Katıkiarı bağlama içün Paşa kemerine 
ip 
Eşyalarun Eyyfib iskelesinden Eski i
maret anbarına hammaliyye 
Çapa aded:5  fi:7 

Kazma sapı aded :5 
Barg1rlere yular aded:2 fi:4 
Def'a mübaya'a olman şa'1r kile 
aded:5 fi: 1 3  
Küfe aded:4 fi:5 
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BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

1312T/54 Sözkonusu dönemde muhtelif malzeme a
lımı için yapılan harcamalara dair. 

Nakl-i yekün 
guruş 
6 1 15  
0480 

0200 

6875 
0090 

0 1 0 ı  

o ı79 

0030 
7272.5 
0080 

0080 

0009 
0040 
748 1 .5 
0032 
ooı o  
0005 .5 
0036 
7584-10 

Cem'an 
Guruş 
ı 680 
8526 
7584- 10  pare 

Paşa kemeriyle Valide kolına künk 
nakliyyesi araba aded: ı 2  fi:40 
Keraste nakliyyesi araba aded:5 
fi:40 
Azebler'dan Paşa kemerine künk 
nakliyyesi araba aded:2 fi:40 

Mübaya 'a olman kerpiç tuğla aded 
:500 
Mübaya'a olınan Horasan kile 
aded:90 45 pare 
Tuğla ve Horasan nakliyyesiyçün üc
ret-i bargir aded: ı 6  fi: l l  
Tel kalbur aded:2 fi: ı 5  

Azebler'da Cebeci karyesine giden 
künk nakliyesi aded:2 fi:40 
Hatabkapusı'ndan Cebeci karyesine 
keraste nakliyyesi araba aded:2 
Mismar kıyye 3 fi:3 
La ğınlar iç ün ispirmiç mü mı ad ed : ı  6 

Def'a ispirmiç mümı aded:2 fi: ı 6  
Tahta ekser aded:4 fi:2.5 
Kebir karfice(?) aded:2 Pare: ı ı O 
Kettan aded:6 fi:6 

ı 7790-ı O pare 

13/2T/54/1 Sözkonusu tamiratın beşinci haftasın
da, suyolcu, lağımcı, arnele ve memur/ara ödenen 
ücret ile, muhtelif malzeme alımı için harcanan 
meblağa dair. 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Ba irade-i seniyye derdest ta'rnir ve tesviye olmmak
da bulınan İstanbul bendieri ana tarikıyla tarik-i 
mezkfira mülhak ba'zı katma yollarınun ta'rniratı 
mesarif-i vakı 'asınun şehr-i saferun yiğinni beşinci 
gününden rebi'u' l-evvelinün ikinci cum'airtesi gü
nüne gelinceye kadar beşinci hafta icmali 

Fi 3 Ra sene [ 12]86 [ 1 3  Haziran 1 869} 

İstihdam olınan me'muranun icaratı 

Me'mfir Ali Usta 
yevıniyyesi 
Eyyam fi 
2*30 
60 

Katib Hacı Süleyman 
Efendi 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu 'temed Hasan Ağa 

Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu'temed Yahya Ağa 

Eyyam-fi 
20*7 
140 

Cem'an 
Guruş 
1040 

Mühendis 
Mehmed Efendi 
Eyyam-fi 
7*25 
1 75 

Mu 'temed Hacı Ali 
Ağa 
Eyyam-fi 
7*20 
140 

Mu 'temed Hafız Ömer 
Efendi 
Eyyam-fi 
20*7 
140 

İcınal katibi Mehmed 
Efendi 
Eyyam-fi 
15*7 
1 05 

İcarat-ı su yolcı ve lağmcıyan ve hırvat arnele-i sai
resi 

guruş 
140 
140 
140 
675 
1095 

Ömer Usta 
Mustafa Usta 
Selim Usta 
Suyolcıyan 

Eyyam-fi 
7 20 
7 20 
7 20 
45 1 5  
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Divarcıyan 
guruş 
0 150 
0050 
1060 
1260 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Tanaş Kalfa 
N ik ola 
Divarcıyan 

Eyyam-fi 
6 25 
6 25 
53 20 

Hammarncı 
�<?V Arakil 

....ı.4 �. Eyyam-fi 

İstihdam olman 
lağmcıyan 
guruş �� 

1 8*7 
126 

Eyyam Fı 
03 15  Lağmcıyan 
0091 Lağmcı Dursun 
4932 Lağmcıyan 
5338 

İstihdam olınan rencheran 
guruş 
72 Irgadbaşı Yusuf 
24 Irgadbaşı Osman 
0096 
1 550 Rençberan 
1646 

İstihdam olman hırvat 

2 1  
07 
4 l l 

E yy am-fi guruş Eyyam-fi 
6 12  102 Hırvatbaşı 6 17  
2 12  540 Hırvat 36 1 5  

642 
155 1 0  

İstihdam olınan löküncıyan 
guruş E yy am-fi 
259 Löküncıyan 07 1 3  

Cem'an 
Guruş 
1 0366 

14  12  

Mesarifi müteferrikası 
guruş 

15  
13  
l l  

0 132 Kireç nakliyyesiyçün ücret-i bargir 
aded: l l  fi: 1 2  

0 102 Dokuz nefer divarcılarun Cebeci kar
yesine gitmelerinde eşyalarınun nak
liyyesi 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

0195 

0040 

0006 
0475 
0238.5 

0357. 10  

0 148.5 

0024 
1243 . 10  
0495 

2260 
1 000 
0264 
5262. 10  
0066 
0 125 
2520 
0546. 10  

7520.7 
Cem' an Guruş 

Yusuf Efendi ve Alacahammam kat
malarına giden künk ve kireç ve kum 
nakliyyesiyçün ücret-i bargir aded: 1 3  
fi: 1 5  
Valide kolından Paşa kemerine künk 
nakliyyesi araba aded:2 fi:20 
Mismar kıyye 2 fi:3 

Ayvad'a gönderilen kireç nakliyyesi 
kantar aded:79.5 fi:3 
Cebeci karyesine giden kireç nakliy
yesi kantar aded:238.5 fi: 1 .5 
Davfid Paşa'dan Cebeci karyesine ki
rec nakliyyesi kantar aded:49.5 fi:3 
Bargir ücreti aded:2 fi: 12 

Taş nakliyyesi dönüm aded: 198 
fi:2.5 
Buhariye bağcısına ale' l-hisab 
Cebeci karyesi kireçcisine ale' l-hisab 
Şemento toprağı fuçı aded:6 fi:44 

Bargir ücreti aded:3 fi:22 
Arnabud künki aded: 169 pare : 32 
Altıpulluk künki aded:2520 fi: 1 
Altıparmak künki aded: 175 fi:3 pare 
:5 

01040 Bend-i evvelde muharrer 

1 0366 

1 9926 

me'mfiranun ücretleri 
Bend-i sanide muharrer icarat-ı arne
le-i saire 
Bend-i salisde muharrer mesarifat-ı 

müteferrika 

13/2T/5811 Beyoğlu cihetine bağlı Kasımpaşa ko
lunda bulunan çeşmelerin saka gediklerinin kimle
rin uhdesinde olduğuna dair. 

Beğoğlı cihetinde bulınan bi'l-cümle saka gedikli
nınun şehremanetinden ihrt1c olınan mahallerinün 
mikdfin 

Fı l l  Haziran sene [ 1 ]259 [23 Haziran 1843] 
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BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Kasım Paşa kolında Uzunyolda Dere çeşmesinün 
mutasarrıfı Divriğ'li saka esnafından Ahmed bin 
Vell 
Kasım Paşa'da Hasan Paşa çeşmesinün mutasarrıfı 
Bahriyye ketebesinden Hüseyin Tevfik Efendi 

Kasım Paşa kolında Murabıt çeşmesinün mutasarrıfı 
Eğinli Osman Nuri Efendi bin mutasarrıfı Divriğ'li 
Saka Ahmed Mehmed Ağa bin Vell 

Kasım Paşa kolında Dere çeşmesinün 

Kasım Paşa kolında Cum'apazarı çeşmesinün muta
sarrıfı Saka Yusuf bin Ahmed'ün mahdfirnı İsma 'il 
Ağa 

Kasım Paşa kolında Mahmud Ağa çeşmesinün muta
sarrıfı Eğinli Ahmed bin Hüseyin Ağa 

Kasım Paşa kolında Yahya Kethuda çeşmesinün mu
tasarrıfı mahall-i mezkfirda Rafize Hanım bint-i 
Mustafa Efendi 

Kasım Paşa'da Zencirlikapu çeşmesinün mutasarrıfı 
Saka esnafından Bozo veled-i Kaspar 

Kasım Paşa kolında Cum'apazarı çeşmesinün muta
sarrıfesi Saliha Hatlin kerimesi Rafize Hanım bint-i 
All Ağa 

Kasım Paşa kolında Y eldeğirmanı mahallesinde kain 
Paşa çeşmesinün mutasarrıfesi olan Timurkapu kur
bında Feraye(?) Hatlin mahallesi sakinelerinden Ha
dice Hanım bint-i el-Hacc Osman Ağa 

Kasım Paşa kolında Mahmud Ağa çeşmesinün muta
sarrıfı olan Saka esnafından Eğinli Ahmed bin Hü
seyin Ağa 

Cem'an 
l l  

13/2T/58/2 Galata ve Azeb kapısı kolundaki çeşme
lerin saka gediklerinin kimlerin uhdesinde olduğu
na dair. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Galata'da Arab cami ' -i şerif çeşmesinün mutasarrıfı 
olan Galata'da cami '-i kebir mahallesi sakinlerinden c'f�tı ... ��.,...� 
Karantina mürGr odası serkatibi İsma'il İsmi Beğ �»·� �  

-�aJ.#: 9J;,.. 
Galata'da Arab cami ' -i şerifi çeşmesinün mutasarrıfı 
olan saka esnafından Mığırdiç veled-i Ohannes 

Galata'da Azeb kapusı kolında Azeb kapusı çeşmesi
nün mutasarrıfları olan hammarncı Ali ve Mahmud 
beğlerün uhdesinde 

Azeb kolında Arab cami '-i şerif çeşmesinün muta
sarrıfı olan Saka Hacı Mustafa'nun oğlı Mustafa Ağa 

Azeb kapusı kolında Laleli çeşmesinün mutasarrıfı 
olan Eğinli Ali bin Mustafa Ağa 

Azeb kapusı kolında Valide çeşmesinün mutasarrıfı 
olan Bölükbaşı Süleyman bin Ahmed Ağa 

Aze b kap us ı kolında Arab cami ' -i şerif çeşmesinün 
mutasarrıfesi olan müteveffa el-Hacc Osman Efendi 
zevcesi Şerife Zeliha Hanım bint-i Mehmed Ağa 

Azeb kolında Valide çeşmesinün mutasarrıfesi olan 
Şerife Emine Besime Hanım bint-i Mehmed Ağa 

Azeb kapusı kolında Arab cami ' -i şerif çeşmesinün 
mutasarrıfı olan Sivaslı Vartan veled-i Nikola 

Aze b kapusı kolında Ara b cami '-i şerif çeşmesinün 
mutasarrıfı olan Eğinli Mehmed Tahir Efendi bin 
Salim Ağa 

Aze b kapusı kolında Arab cami ' -i şerif çeşmesinün 
mutasarrıfı olan Bölükbaşı İbrahim Ağa bin Ali Ağa 

Azeb kapusı kolında Laleli çeşmesinün mutasarrıfı 
olan saka esnafından Hamparson veled-i Bogos 

Azeb kapusı kolında Meydan çeşmesinün mutasarrı
fesi olan Ayişe HatGn bint-i Abdullah Efendi 

Aze b kapusı kolında Arab cami ' -i şerif çeşmesinün 
mutasarrıfesi olan Ayişe HatGn bint-i Abdullah E
fendi 

�<;4'��,?,.iU. _:..,.:.;.;.. .li-'Jı,· i_g:. . 
�J�J�� 
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BOGAZİÇİ VE T AKS iM SULARI 

Aze b kap u sı kolında Ara b cami '-i şerif çeşmesinün 
mutasarrıfesi olan Hammamcı Ali mahallesi sakine
lerinden Fatıma Hanım bint-i Mustafa Efendi 

Azeb kapusı kolında Laleli zevcesi Fatıma Hanım 
bint-i İbrahim Ağa 

Aze b kapusı kolında Arab cami ' -i şerif çeşmesinün 
mutasarrıfı olan Çemişgezekli kömürci esnafından 
Çanak oğlı Ahmed Efendi bin İbrahim Ağa 

Aze b kap u sı kolında Ara b cami '-i şerif çeşmesinün 
mutasarrıfı olan kol-ı mezkGr Bölükbaşı İbrahim A
ğa bin Ali Efendi 

Azeb kapusı kolında Valide çeşmesinün mutasarrıfı 
olan Divriğ'li Kara Kapama karyeli Aziz Ağa bin 
Mehmed Efendi 

Azeb kapusı kolında Laleli çeşmesınun mutasarnfı 
olan Rukıyye Hanım bint-i Abdullah Efendi 

Cem'an 
Guruş 
20 

13/2T/59/1 Karaköy kolundaki çeşmelerin saka ge
diklerinin kimlerin uhdesinde olduğuna dair. 

Karaköy kolı 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinünmutasarrıfı o
lan Sivaslı (silik) Agob 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mutasarrıfı o
lan (silik) veled-i Agob 

Galata'da Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mu
tasarnfı olan Çerkes (silik) 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mutasarrıfesi 
olan Duhani el-Hacc Hasan Efendi zevcesi Ayişe 
Hanım bint-i Abdullah Efendi 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mutasarrıfesi 
olan müteveffa el-Hacc Osman zevcesi Şerife 



İSTANBUL SU KÜLLİY A. Tl 

Züleyha Hanım bint-i Mehmed Efendi 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Sivaslı Kifork veled-i Efendi Asador 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Malatyalı Osman Ağa bin Abuzer Ağa 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mutasarrıfları 
olan Sivaslı Vartanos ve Ohan ve Mıgırdiç ve Agob 
ve Karabet veledan-ı Manas 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Eğinli Mehmed Tahir Efendi bin Salim Efendi 

Mahall-i mezkı1rda Mehmed Tahir Efendi bin Salim 
Efendi 

Mahall-i mezkı1rda Mehmed Tahir Efendi bin Salim 
Efendi 

Malıall-i mezkı1rda diğer Mehmed Tahir Efendi bin 
Salim Efendi 

Karaköy kolında Karaköy çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Ketbuda İbrahim Ağa bin Osman Ağa 

Mahall-i mezkı1rda çeşmesinün mutasarrıfı olan Ket
buda İbrahim bin Osman Ağa 

Mahall-i mezkı1rda çeşmesinün mutasarrıfı olan Ket
buda İbrahim bin Osman Ağa 

Mahall-i mezkı1rda çeşmesinün mutasarrıfı olan Div
riğ'li suyolcı Süleyman bin All Ağa 

Mahall-i mezkı1rda çeşmesinün mutasarrıfı olan İb
rahim bin Osman Ağa 

Malıal-i mezkı1rda çeşmesinün mutasarrıfı olan Si
vaslı Haci Artin veled-i Bedros Ağa 

Mahall-i mezkı1rda çeşmesinün mutasarrıfı olan Si
vaslı Hacı Artin veled-i Bedros 

Mahall-i mezkı1rda çeşmesinün mutasarrıfı olan Sa'
di mahallesi imaını ve Muract Paşa hatibi el-Hacc 
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1312T/59/lb Hüseyin Efendi bin Ömer Efendi 

Mahall-i mezkfirda çeşmesinün mutasarrıfesi olan 
Kuşhane-i amire aşcılarından 
muhrec Mehmed İzzet Efendi kerimesi Fatıma Ha
nım 

Mahall-i mezkfire çeşmesinün Fatıma Hanım uhde
sinde 

Mahall-i mezkfirda çeşme Fatıma Hanım'un uhdesin
de 

Mahall-i mezkfirda çeşme Fatıma Hanım'un uhdesin
de 

Mahall-i mezkfirda çeşme Fatıma Hanım'un uhdesin
de 

Mahall-i mezkfirda çeşmesınun mutasarrıfları olan 
saka esnafından müteveffa Sivaslı Ohannes dört ne
fer eviadları olan Rupet ve Akapi ve Maryarn ve Filo 
ve Mana veledan-ı Ohannes 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmesinün mutasarrıfları 
olan Ohannes'ün eviadları 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmesinün mutasarrıfları 
Ohannes'ün eviadları nefer eviadları dört 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmesinün mutasarrıfları 
olan Ohannes'ün eviadları 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmesinün mutasarrıfları 
Ohannes'ün eviadları dört nefer eviadları 

Cem'an 
Guruş 
30 

1312T/59/2 Beyoğlu kolunda yer alan çeşmelerin 
saka gediklerinin kimlerin uhdesinde olduğuna da
ir. 

Beğoğlı kolı 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

[Derkenar] 
Taraf(?) Abik(?) Ağa ferağ eylediği 

Beğoğlı'nda kain Ağa cami '-i şerif çeşmesinün mu
tasarrıfı olan Ermeni milletinden Agob Ağa zevcesi 
Turyek Hanım bint-i Haçador 
(Beyoğlu) 

Beğoğlı kolında Macar'da kain Valide çeşmesınun 
mutasarrıfları olan suyolcı Musa Ağa ile kızı Hfiriye 
Hanım bint-i Mustafa Ağa 

Beğoğlı'nda kain Macar çeşmesinün mutasarrıfları o
lan Divriğli Keşiş oğlı Kirkor veled-i Mıgırdıç 

Beğoğlı kolında Kulağlı çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Divriğli Saka Ahmed bin Halll Ağa 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Bitlis'e tabi ' Kulenk karyeli saka Vartan veled-i 
Haci Karabet Ağa 

Beğoğlı kolında Ağa cami '-i  şerif çeşmesinün muta
sarrıfları olan Galata gürnrüği hammallarından Bit
lis'e tabi ' Kulenk karyeli Kirkor ve karındaşı Kara
bet veledan-ı Ohannes 

Beğoğlı kolında Kamer Hatlin çeşmesinün mutasar
rıfları olan Bitlis! A vdik ve karındaşı Harar veled-i 
Man ok 

Beğoğlı kolında Kulağlı çeşmesınun mutasarrıfları 
olan saka esnafından Divriğli Hasan ve karındaşı 
Havva Hanım ibnet-i Mustafa Efendi 

Beğoğlı kolında Kulağlı çeşmesinün mutasarrıfları 
olan Divriğ'li Hasan ve Havva Hanım bint-i Mustafa 
Efendi 

13/2T/60 Aynı kol üzerinde bulunan diğer çeşmele
rin saka gediklerinin kimlerin uhdesinde olduğuna 
dair. 

Beğoğlı kolında Domuzhane çeşmesinün mutasarrıfı 
olan saka esnafından Harar veled-i Haçik 
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BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

Beğoğlı kolında Y emenici çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Bitlis'e tabi ' Kulnik(?) karyeli saka Malkon ve
led-i Asadar 

Beğoğlı kolında Domuzhane çeşmesinün mutasarrıfı 
olan Saka Avadis veled-i Ağya 

Beğoğlı kolında Kamer Hatun mahallesinde kain 
çeşmesinün mutasarrıfı olan Bitlis kazasından Saka 
Batoz veled-i Mirza 

Beğoğlı kolında Ağa cami ' -i şerif çeşmesinün muta
sarrıfı olan Bitlis'e tabi ' Kolnik karyeli Saka A vadi s 
veled-i Haçador 

Beğoğlı kolında Iskardola çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Kolnik karyeli saka esnafından Mıgırdiç ve 
Batos ve Haci Markar ve Manok ve Garibhan uhde
lerinde 

Beğoğlı kolında Beğoğlı Kamer Hatun çeşmesinün 
mutasarnfı olan Kolik karyeli Saka Çakır veled-i 
Bedros 

Beğoğlı kolında Ağa cami ' -i şerif çeşmesinün muta
samfı olan Topararlık ağlı Haci Ohannes veled-i So
rape 

Beğoğlı kolında Asmalımescid çeşmesinün mutasar
rıfı olan Suyolcı Süleyman bin All ve Bitlis'e tabi' 
Kolnik karyeli Saka Avadis veled-i Ağya 

Beğoğlı kolında Asmalımescid çeşmesinün mutasar
rıfı olan Suyolcı Süleyman Ağa ile A vadis veled-i 
Ağya uhdelerinde 

Beğoğlı kolında Macar çeşmesinün mutasamfı olan 
Koca Mustafa Paşa'da vakı ' el-Hacc Hamza mahal
lesi sakinelerinden Debbağ el-Hacc Mehmed Ağa 
zevcesi Şerife Eınlne Fazlle Hanım uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Muşlı müteveffa Saka Haci Karabet zevcesi Dil
her bint-i Ohannes uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasamfı o
lan Bitlis'e tabi ' Kolnik karyeli Saka Markar veled-i 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Asador 

Beğoğlı kolında Ağa cami ' -i şerif çeşmesinün muta
sarrıfı olan Tücc§.r Vatan veled-i Garibcan(?) 

Beğoğlı kolında Kamer Hatfın mahallesinde kain 
çeşmesinün mutasarrıfı olan Varanos veled-i Serkiz 

Beğoğlı kolında Macar nam mahallde kain Valide 
çeşmesinün mutasarrıfı olan Agob veled-i Kirkor 

Beğoğlı kolında Hüseyin Ağa mahallesi çeşmesinün 
mutasarrıfı olan Karabet ve Andan'un uhdesinde 

Beğoğlı kolında Kamavle çeşmesinün mutasarrıfı o
lan saka esnafından Divriğli İsma 'il Ağa ve karında
ŞI Ali ve Hasan bin Mustafa Efendi 

Beğoğlı kolında Kamer Hatfın çeşmesinün mutasar
nfı olan Avadis veled-i Karabet uhdesinde 

Beğoğlı kolında Kamer Hatfın çeşmesinün mutasar
nfı olan Ohannes ve biracteri Murad veled-i Gamzar 
(?) uhdesinde 

Beğoğlı kolında Yenimahalle çeşmesinün mutasar
rıfları olan Divriğli Saka Süleyman ve Hüseyin ve 
Hüsni bin Hasan uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Kolnik karyeli Saka Haci Sakar veled-i Abraham 
uhdesinde 

Mahall-i mezkfırda çeşmesinün mutasarrıfı olan Kol
nik karyeli Saka Haci Sakar veled-i Abraham uhde
sinde 

Beğoğlı kolında Ağa cami ' -i şerif çeşmesinün muta
sarrıfı olan Kolnik karyeli Saka Agob veled-i Sakar 
uhdesinde 

Beğoğlı kolında Mevlevihane kurbında çeşmesinün 
mutasarrıfı olan Kolnik karyeli Malkon veled-i Asa
dor uhdesinde 

Beğoğlı kolında Çukurçeşmesinün mutasarrıfı olan 
Devrek'li Aziz bin Memiş uhdesinde 
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BOGAZİÇİ VE T AKSİM SULARI 

Beğoğlı kolında Ağa cami ' -i şerif çeşmesinün muta
sarrıfı olan Kolnik karyeli Kirko ve Malkon uhdele
rinde 

Beğoğlı kolında Kamer Hatlın mahallesi çeşmesinün 
mutasarrıfı olan Kolnik karyeli Saka Bedros veled-i 
Karabet uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarnfı o
lan Çöpci Keregos veled-i Manok uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan hammal esnafından Vartan veled-i Kaspar uhde
sinde 

Mahall-i mezkurda çeşmesinün mutasarrıfı olan Kol
nik karyeli saka esnafından Sahak veled-i Ohannes 
uhdesinde 

Beğoğlı kolında Macar çeşmesinün mutasarrıfesi o
lan müteveffa el-Hacc Hafız Halim Efendi zevcesı 
Hadice Hanım bint-i Abdullah uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfları 
olan saka esnafından Karabet ve karındaşı Ganco ve
led-i Asadar uhdelerinde 

Beğoğlı kolında Macar çeşmesinün mutasamfları o
lan Hızır ve biriideri ( . . .  ) bin İs ma 'il uhdelerinde 

Beğoğlı kolında Çukur çeşmesinün mutasarrıfı olan 
suyolcı Ali bin Mehmed Ağa uhdesinde 

Beğoğlı kolında Bangaltı çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Beşiktaş'da vakı ' Sinan Paşa-yı cedid mahallesi 
sakinlerinden Ali bin Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer çeşmesinün mutasarnfı Ali 
bin Hasan Ağa uhdesinde 

Beğoğlı çeşme Karnavle çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Divriğ'li Mahmud bin İsma 'il uhdesinde 

Beğoğlı kolında Bangaltı çeşmesinün mutasarrıfları 
olan Vartan ve karındaşı Marat uhdelerinde 

Beğoğlı kolında Cebeci çeşmesinün mutasarrıfı olan 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

saka esnafından Dimitri veled-i Anastaş uhdesinde 

Beğoğlı kolında Y emenici çeşmesinün mutasarrıfesi 
olan Tophane'de Firuz Ağa mahallesi sakinelerinden 
Emine Hanım bin[t-i] Mustafa uhdesinde 

Beğoğlı kolında Kulağlı çeşmesinün mutasarrıfesi o
lan Firuz Ağa mahallesi sakinelennden Emine bin[t
i] Mustafa uhdesinde 

Beğoğlı kolında Valide çeşmesinün mutasarrıfesi o
lan Firuz Ağa mahallesi sakinelerinden Emine Ha
nım bint-i Mustafa Ağa uhdesinde 

Beğoğlı kolında Macar çeşmesinün mutasarrıfları o
lan Ca 'fer ve Sactık ve karındaşı Eyyub ibnan-ı Halll 
Osman uhdelerinde 

Beğoğlı kolında Cebeci çeşmesinün mutasarrıfı olan 
sarraf esnafından Kifork veled-i Mıgırdiç uhdesinde 

13/2T/61 Mezkur Beyoğlu kolunda yer alan çeş
melerin saka gediklerinin kimlerin uhdesinde ol
duğuna dair. 

Beğoğlı kolında Ağa cami '-i şerif çeşmesinün muta
sarrıfesi olan Firuz Ağa mahallesi sakinelerinden A
yişe Hanım bint-i Hasan uhdesinde 

Beğoğlı kolında Macar çeşmesinün mutasarrıfı olan 
Divriğ'li İbrahim ve biracteri Halll bin İsma'll Ağa 
uhdelerinde 

Beğoğlı kolında Y emenici çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Kolnik karyeli Saka Asadar veled-i Avadis uhde
sinde olup Kolnik karyeli A vanis ve biracteri Malka 
yedine ferağ eylediği 

Beğoğlı kolında Macar çeşmesinün mutasarrıfları A
gob veled-i Bogos'un on nefer eviadlarında aldığı 

Beğoğlı kolında Askardola çeşmesinün mutasarrıfla
rı olan Mıgırdiç veled-i Vartan ve Banok veled-i Mi
roz ve Malkon veled-i Ganco ve Korıbça veled-i Ha
çador ve Haci Markar veled-i Ganco nam kirnesnele
rün uhdelerinde 
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BOGAZİÇİ VE T AKS İM SULARI 

Beğoğlı kolında Ağa cami'-i şerif çeşmesinün muta
sarrıfı olna Kolnik karyeli Saka Manok veled-i Bed
ros uhdesinde 

Beğoğlı kolında Ağa cami ' -i şerif çeşmesinün muta
sarrıfı olan Matyos uhdesinde 

Beğoğlı kolında Lokmacı çeşmesinün mutasarrıfı o
lan saka esnafından Avadis veled-i Bedros uhdesin
de 

Beğoğlı kolında Ağa cami ' -i şerif çeşmesinün muta
sarrıfı olan nısf gedüğinün mutasarrıfı olan Bedros 
veled-i Makar uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan A vadis veled-i Bogos uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan saka esnafından Ohannes veled-i Keragos uhde
sinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Saka Koyek(?) veled-i Ohannes uhdesinde 

Beğoğlı kolında Kamavle çeşmesinün mutasamfı o
lan Papas Mikael veled-i Zakarya uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasamfı o
lan saka esnafından Agob veled-i Ohannes uhdesin
de oldığı 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan saka Kirkor ve Tatos veled-i Agob uhdelerinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasamfı o
lan saka Merine veled-i Ağya uhdesinde 
Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarnfı o
lan Ohan veled-i Padike uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Kolnik karyeli Serkiz veled-i Ohan uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasamfı o
lan Kolnik karyeli Murat veled-i Vartan uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarnfı 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

olan ( . . .  ) Saka Abraham veled-i Şahin uhdesinde 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Yenihan odabaşısı Arslanveled-i arsim uhdesin
de 

Beğoğlı kolında Sarayöni çeşmesinün mutasarrıfı o
lan Kolnik karyeli Ohannes veled-i Murat uhdesinde 

Cem'an 
Guruş 
76 

13/2T/61/1 Tophane kolundaki çeşmelerin saka 
gediklerinin kimlerin uhdesinde olduğuna dair. 

Tophane kolı 

Tophane'de Büyük çeşmesinün mutasarrıfı olan Bö
lükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkilrda diğer çeşme Hasan Ağa'nun uh
desinde 

Mahall-i mezkilrda diğer çeşme Hasan Ağa'nun uh
desinde 

Mahall-i mezkOrda diğer çeşmenün Hasan Ağa'nun 
uhdesinde 

Mahall-i mezkOrda diğer çeşmenün mutasarrıfesi o
lan Hadice Hanım ibnet-i el-Hacc Osman Ağa uhde
sinde 

Tophane kolında Kadir[i]ler tekyesi kurbında çeşme
nün mutasarrıfesi olan müteveffa el-Hacc Osman A
ğa zevcesi Züleyha Hanım bint-i Mehmed Ağa uh
desinde 

Mahall-i mezkilrda diğer çeşme mutasarrıfesi olan 
Züleyha Hanım bint-i Mehmed Ağa uhdesinde 

Tophane kolında Tophane çeşmesinün mutasarrıfesi 
olan Şerife Emine Besime Hanım bint-i Mehmed A
ğa uhdesinde 
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Mahall-i mezkfirda diğer çeşmenün mutasarrıfesi Şe
rife Emine Besime Hanım bint-i Mehmed Ağa uhde
sinde 

Tophane kolında Pirfiz Ağa çeşmesinün mutasarrıfe
si olan Hafız Mustafa Efendi zevcesi Şer!fe Hadice 
bint-i Süleyman uhdesinde 

Tophane'de Büyük çeşmenün mutasarrıfesi Mustafa 
Efendi zevcesi Şerife Hadice bint-i Süleyman uh
desinde 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmenün mutasarrıfesi o
lan Pirfiz Ağa mahallesi sakin[e]lerinden Ganime 
Hatlin uhdesinde 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmenün mutasarrıfesi 
Ganime Hatlin uhdesinde 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmenün mutasarrıfesi72 
saka kethudası İbrahim Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmenün mutasarrıfesi o
lan Kethuda İbrahim Ağa uhdesinde 

Tophane'de Bostanbaşı çeşmesinün mutasarrıfı olan 
Mustafa bin Yusuf uhdesinde 

Mahall-i mezkfirda çeşmenün mutasarrıfı olan Top
hane kolbaşısı uhdesinde 

Tophane kolında Büyükçeşme'nün mutasarrıfı olan 
Bölükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

13!2T/62 Aynı kol üzerinde bulunan diğer çeşnıele
rin saka gediklerinin kimlerin uhdesinde olduğuna 
dair. 

Mahall-i mezkfirda çeşmenün mutasarrıfı olan Bö
lükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkfirda diğer çeşmenün mutasarrıfı olan 
Bölükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

72 mutasarrıfı 
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Mahall-i mezkı1rda diğer çeşmenün mutasarrıfı olan 
Bölükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer çeşmenün mutasarrıfı olan 
Bölükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer çeşmenün mutasarrıfı olan 
Bölükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer çeşmenün mutasarrıfı olan 
Bölükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer çeşmenün mutasarrıfı olan 
Bölükbaşı Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i kmezkurda diğer çeşmenün mutasarrıfı o
lan Kastamonılı Saka Halil Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer çeşmenün mutasarrıfı olan 
Kastamonılı Saka Halil Ağa uhdesinde 

Tophane kolında Karatut çeşmesinün mutasarrıfesi 
olan İmam Ahmed Efendi zevcesi Emine Hanım 
bint-i Mehmed uhdesinde 

Tophane kolında Sirkeli mescid çeşmesinün muta
sarrıfı olan Kengırılı Mehmed bin Mehmed Ağa uh
desinde 

Tophane kolında Karabaş Mustafa Ağa çeşmesinün 
mutasarrıfı olan Zenci Cevher Ağa uhdesinde 

Tophane kolında Tophane'de Büyük çeşmenün mu
tasarrıfı olan saka esnafından Kemalılı Hasan bin Ali 
Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda Büyük çeşmenün mutasarrıfı o
lan saka esnafından Kemalılı Hasan bin Ali Ağa uh
desinde 

Mahall-i mezkı1rda Büyük çeşmenün mutasarrıfı o
lan Beşiktaş'da vakı ' Sinan Paşa-yı cedid mahallesi 
sakinlerinden Ali bin Hasan Ağa uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer Büyük çeşmenün mutasar
rıfı olan Ayasofya kurbında Üsküb'li mahallesi sa
kinlerinden izzetlü Mehmed Efendi bin Lutfullalı 
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Efendi uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer Büyük çeşmenün mutasar
rıfı olan izzetlü Mehmed Efendi uhdesinde 

Mahall-i mezkı1rda diğer Büyük çeşmenün mutasar
rıfı olan izzetlü Mehmed Efendi uhdesinde 

Mahall-i mezkGrda Büyük çeşmenün mutasarrıfı o
lan Hacı Mehmed ve Hacı Mustafa ve Hacı Hasan 
ve Agah ağalara uhdesinde oldığı 

Cem'an 
Guruş 
37 

[Derkenar] Şehremaneti muhasebesinden ihrac kı
lındığı şerh virildi 
Gedikat-ı mezkı1ra balada gösterildiği vechile yüz 
yetmiş dört aded saka gedikatınun defter-i mahsusın
da mukayyed olmağla icra-yı icabı zımnında su ne
zaretine tevdl' kılındı. 

Fi 9 Haziran sene ı 295 [2ı Haziran ı 879] 

13/2T/77/1 İstanbul su bendierinin ve bazı katma
larının tamiri sırasında kullanılacak olan çadırla
rın sayısına ve çeşidine dair. 

Mü s ta 'mel Abdi Paşa 
çadırı 
aded : ı  Sekban Çerkes! N esimi 
Yalnız bir ad ed dür aded: 8 

Yalnız sekiz ad ed dür 

Müsta 'mel piyade çadırı Mü s ta 'mel hala (hela) 
aded: ı o  çadırı 
Yalnız on adeddür aded: ı 

Yalnız bir ad ed dür. 

İstanbul bendlerinün ana tarikıyla mülhak ba'zı kat
malarun ta 'rniratında istihdam olmacak arnele i çü n 
balada muharrer dört kalem hıyarnun şehremanet-i 
behiyyesi canibinden mevrı1d tezkire mı1cebince hı
yam anbarından i 'tasiyçün virilen ilm ü haberdür. 
Fi 27 Muharrem sene [ ı 2]86 ve Fi 27 Nisan sene 

[ 1 2]85 [9 Mayıs 1 869] 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

13/2T/78/Ek Kırkçeşme suyollarının tamiri sırasın
da satın alınan boruların masrafına dair. 

İstanbul bendieri Kırkçeşme yollarınun mübaya 'a 
olınan eşyası 
Timur 
Ayasofya'da kebir borı 

aded :27 
aded :47 
u 
45 
96 
95 
93 
96 
90 
470 
085 
093 
093 
096 
096 
937 
087 
098 
088 
1210  
1208 

Mevcfid 

Çenber timur borı 

Koska'da bulınan timur borılarun (silik) 
Borı beheri Borı beheri 
aded:21 ( . . .  ) ( . . .  ) aded :30 (silik) ( . . . ) 

6 ı 1 8  

13/2T/80/1 Sözkonusu tamirat sırasında küfe ve 
sepet bedeli olarak ödenen meblağa dair. 

Bendler borılannun perakende mesarifinden dolayı 
i ' ta olman 
Guruş :200 

Fı 26 Muharrem sene [ 1 2] 86 [8 Mayıs 1 869] 

Küfe ve sepet içün Hacı Süleyman Ağa'ya ale' l
hisab iki yüz guruşdur. 
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13/2T/82/Ek 

BOGAZİÇi VE TAKSİM SULARI 

13/2T/81/l Sözkonusu tamirat sırasında, Cebeci 
köyü civarındaki ızgara kolunun memuru olan su
yolcuya ve Ebniye müdürlüğünden gönderilen me
mura verilen meblağa dair. 

Cebehaneci karyesi karşusında ıskara kolınun me' 
mfırı Hekimağlı su yolcısı Ali Ağa'ya ceste ceste tes
llmat 
Guruş :500 

250 
Fı 26 M sene [ 1 2] 86 [8 Mayıs 1 869] 

Ebniyye'den ta 'yin buyurılan Eyyfıb'lı Mehmed E
fendi'ye ceste ceste tesllmat 
Guruş :300 

Fı 26 S sene [ 1 2]86 [8 Mayıs 1 869] 

Yalnız üç yüz guruşdur bir kıt 'a tahvlli Ağa tarafı
na(?) 

13/2T/82/Ek Tamirat sırasında, Küçükköy civarın
daki Gazanfer Ağa kolunun memuru olan suyolcu
ya verilen meblağa dair. 

[Derkenar] Şehr-i saferün yiğirmi birinci Çeharşen
bih güni mfıma ileyh Veli Usta'ya tesllmat (silik) bo
rı 
Küçük karyesi civarında Gazanfer Ağa kolinun me'
mfırı Azebler suyolcısı Veli Ağa'ya ceste ceste tesll
mat 
Guruş 
500 
250 

Fı 27 sene [ 1 2]86 [9 Mayıs 1 869] 

13/2T/83/l Cebeci köyü civarındaki ızgaranın me
muru olan suyolcuya verilen meblağa dair. 

Cebehaneci karyesi karşusında Iskara kolınun me' 
mfirı Hekimağlı suyolcısı All Ağa'ya ceste ceste tes
llmat 
Guruş 
500 
250 

Fı 26 M sene [ 1 2] 86 [8 Mayıs 1 869] 
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13/2T/84/l Ayvad bendi civarındaki Ortadere, Bak
raç ve Paşakemeri kolunun memuru olan suyol
cuya verilen meblağa dair. 

Ayvad bendi civarında Ortadere ve Bakrac ve Paşa 
kemeri kolınun me' mfirı Süleyman Paşa suyolcısı 
Süleyman Ağa'ya ceste ceste teslimat 
Guruş 
500 
250 

Fi 26 M sene [ 1 2]86 [ 8 Mayıs 1 869] 

1312T/85/l Petnahor köyü karşısındaki VaZide ko
lunun memuru olan suyolcuya verilen meblağa da
ir. 

[Derkenar] Şehriyye yedi bin guruş ma'aşı kat' o
lınmışdur 
Petnahor karyesi karşusında kain Valide kolı me' 
mfin Turunch suyolcısı Raif Ağa'ya ceste ceste tes
llmat 
Guruş 
500 
250 

Fi 26 Muharrem sene [ 1 2]86 [8 Mayıs 1 869] 

13/2T/87/1 İstanbul su bendierinin ve bazı katma
larının tamiri sırasında kullanılacak olan çadırla
mı sayısına ve çeşidine dair. 

[Derkenar] Şehremanet-i celilesine takdim kılın
mışdur. 
Seri 'an ve acilen ta 'mir ve tesviyesi mukteza-yı ira
de-i seniyyeden olan İstanbul bendlerinün ana tari
kıyla tarik-ı mezkfira mülhak ba 'zı katmalarun dört 
koldan bed' ve mübaşeret olmmak üzre me'mfiran 
ve arnele-i münasebe ve eşya-yı lazıme-i mukteziy
yesi tedarük alınmuş ve olınmakda bulunmuş oldı
ğından arnele-i merkümenün iskan ve barındırılma
lariyçün lüzfimı olan bir aded Abdi Paşa ve sekiz 
aded çerge ve on aded piyade ve bir aded hala (hela) 
çadırlarınun hayyam anbarından alınması husfisına 
himem-i aliyye-i emanet-penahileri masrfif buyurıl
ması babında emr ü ferman hazret-i menlehü' l-
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13!2T/84/l 
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1312T/85!1 

1312T/87/1 



3 12 

1312T88/l 

BOGAZİÇİ VE TAKSİM SULARI 

eımündür. 

.:--Üifc--.( oJ�· ı,..o:.._, Fı 26 Muharrem sene [ 12]86 [8 Mayıs 1 869] 
�;:.:.., 

, , ,  
� 

� " .  � 13!2T88/l Sözkonusu tamirat sırasında, muhtelif 
� tarihlerde alınan meblağa dair . 

. · . \ � · ..ı "' .  �!.J t .� · .. ..,._, • · " • ·  Def'a-i evvelde Fı 26 Ş sene [ 1 2] 86 [ 8  Mayıs 1 869] 
( . . . ) 
Guruş 
1 10 
98 
880 
990 
1 0780 
20 
10760 
10000 
00760 irad kayd alınmışdur 
Def'a-i sanide alınan Fı 30 Nisan sene [ 1 2] 85 [ 1 2  
Mayıs 1 869] 
(silik) 
96 1 1 2 
Guruş 

10752 
10000 
752 irad kayd alınmışdur 

Üçünci def'ada alınan akçedür 
Nühas(?) hisabıyla makbuz 
Guruş 
20000 



İNDEKS 

A 
a'za 

Divan-ı muhasebat -sı, 137, 197 
Şura-yı devlet -sı, 94, 107, 147, ı54, 155, 205, 209 

Abacı sokağı (Süleymaniye), 260.Bkz. sokak 
Abacılar sokağı (Rüstem Paşa), 240.Bkz. sokak 
Abah Hasan Efendi sokağı (Mesih Paşa), 24 l .Bkz. sokak 
Abdi Beğ sahilhanesi (Sütlüce ), 167, 177 .Bkz. sahilhane 
Abdi Subaşı mahallesi (Fener), 234.Bkz. mahalle.Bkz. 

mahalle 
ABDDLHALIM Efendi (Defterhane ketebesi), 225 
Abdullah Efendi katması, 67.Bkz. katma 
Abdulvedfid mahallesi (Eyüp), 235.Bkz. mahalle 
ABDÜLHALIM Molla Efendi, es-Seyyid (Kazasker), 103 
Alıdülkerim Efendi çeşmesi (İstavroz), 1 16.Bkz. çeşme 
Abdülkertın Efendi çeşmesi (Ortaköy), 1 16.Bkz. çeşme 
Alıdülkerim Efendi vakfı, 2 1 ,  1 16.Bkz. vakf 
Abraham sahilhanesi (Yeniköy), 136. Bkz. sahilhane 
Acem tarlası, 7, 8, 9.Bkz. tarla 
Acemoğlı meydiinı.Bkz. meydan 
Acemoğlı meydanı (Vezneciler), 250 
Acıçeşme (Mahmutpaşa), 255 
Acıçeşme sokağı (Süleymaniye), 250.Bkz. sokak 
Acımaslak diddesi (Babıali), 242.Bkz. ciidde 
Ada sokağı (Beşiktaş), 24.Bkz. sokak 
Adliyye istatistik kalemi, 86.Bkz. kalem 
Adliyye nezareti evriik müdlri, 1 ı 1, l l2 .Bkz. müdir 
AFIF Beğefendi (Beğlik kesedarı), 75 
ağa 

Babü's-sa'iide -sı, 54 
Diiru's-sa'iide -sı, 78 
Raftan -sı, 97, 122 
İhtisab -sı, 241 
İstanbul -sı, 242 
Kapu -sı, 246 
Kol-sı, ı69 

Ağa cami ' i  (Beyoğlu), 299.Bkz. cami' 
- çeşmesi, 299, 300, 30ı ,  303, 304.Bkz. çeşme 

Ağa yokuşı diddesi (Yakup Ağa), 24 l .Bkz. cadde 
AHMED Afif Paşa (Levazımat ikinci reisi, ferlk), 149 
AHMED Ağa, es-Seyyid (Ceyb-i hümiiyCın hazinedarı), 48, 

56 
Ahmed Bahaeddln Beğefendi sahilhanesi (Sütlüce), 165, 

167.Bkz. sahilhane 
AHMED Bahaeddln Beğefendi, Seyyid (Dergiih-ı ali 

kapıcıbaşı), ı65, 167 

AHMED Celal Paşa (İntihab-ı me'murln komisyonı reisi), 
ıo8 

AHMED Cemaleddin Beğefendi (Ticaret ve niifi 'a 
mektupçusu), 77 

AHMED Cevdet Efendi (Galata kadısı), 76 
AHMED Efendi, Ebulhayr (Şeyhülislam), 174 
AHMED Feyzl Paşa (Daire-i sadaret mektubi kalemi 

halifelerinden), 126 
AHMED Galib Ağa, el-Hacc (Su nazırı), 136 
AHMED Necib Paşa (Musika-i hümiiyCın mlrliviisı, ferlki), 

32, 33 
AHMED Reşid Efendi, Sıdki Efendiziide (Şeyhülislam), 79 
�HMED Usta (Bab-ı ali suyolcusu ve Su meclisi üyesi), 187 
Ahfirkapu diddesi, 246.Bkz. cadde 
AhCırkapu suyolcısı, 246.Bkz. suyolcı 
Akarca diddesi (Mevlanakapı), 255.Bkz. cadde 
Akarca sokağı (Kasımpaşa), ı64.Bkz. sokak 
Akarçeşme (Laleli), 24l .Bkz. çeşme 
Akarçeşme (Silivrikapı), 238.Bkz. çeşme 
Akbıyık mahallesi (Ahırkapı), 246, 254.Bkz. mahalle 
AKİF Paşa (UmCır-ı dahiliyye nazırı), 92, 102 
Akif Paşa sahilhanesi (Emirgan), 92.Bkz. sahilhane 
Aksaray, 190, 241 , 243 

- caddesi, 253.Bkz. ciidde 
Aksaray suyolcısı, 242.Bkz. suyolcı 
Akşemseddin mahallesi (Hırka-i şerif), 255.Bkz. mahalle 
Alacahammam katmaları, 293.Bkz. katma 
Alacamescid caddesi (Laleli), 242.Bkz. didde 
Alacamescid mahallesi (Mahmutpaşa), 240.Bkz. mahalle 
Aleksan bağı (Ortaköy), 5.Bkz. bağ 
Alem Beğ mahallesi (Aksaray), 24 l .Bkz. mahalle 
ALI Beğefendi (Maliyye hazinesi mektupçusu), ı 13  
Ali Fakih mahallesi (Yedikule), 257.Bkz. mahalle 
ALI Fuad Beğefendi (Virgü emini), ı95, 200 
ALI Paşa (Harici ye nazırı), 200 
Ali Paşa cami 'i (Kocamustafapaşa), 257.Bkz. cami ' 
Ali Paşa mahallesi (Eyüp), 232.Bkz. mahalle 
Ali Pertek mahallesi (Rumelihisarı), 76, 77, 78, 8 1 ,  83, 

88.Bkz. mahalle 
AL! Raif Beğefendi, Seyyid (Defterhane-i amire emini), 1 15 
ALI Saib Paşa (Tophane-i amire müşlri), 16 
Almanya devleti tebe'ası, 15,  39, 43.Bkz. tebe'a 
Altıay mahallesi (Fatih), 252.Bkz. mahalle 
Altıboğça mahallesi (Kadıçeşmesi), 235.Bkz. mahalle 
Altımermer caddesi, 258.Bkz. ciidde 
Amedi-i Divan-ı hümayun hulefiisı, ı 10, 200 
an bar 

Eski imiiret -ı (Eyüp), 289 
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ANDON (Banker), 1 38, ı46 
Andreyas sahilhanesi (Büyükdere), ı 83 .Bkz. sahilhane 
Angel bağı (Büyükdere), ı 82.Bkz. bağ 
Arab cami 'i (Galata), 295.Bkz. cami' 

- çeşmesi, 295, 296.Bkz. çeşme 
Arab kuyusı cami'i (Samatya), 238.Bkz. cami' 
Arahacı Bayezid mahallesi (Kocamustafapaşa), 257, 

258.Bkz. mahalle 
Arahacılar kışiası caddesi (Akbıyık), 254.Bkz. ciidde 
Arabacıoğlı mandırası (Bahçeköy), 3, 4, l l , ı36, ı57 

- deresi, ı ,  6, 35, 9ı, 95, ı29, ı 3 ı ,  1 32, ı 35, ı 62, 
ı93.Bkz. dere 

Aralızade sokağı (Kumkapı), 247.Bkz. sokak 
arazi 

--i Hiciiziyye, 38 
--i mevküfe, 89 

Areste mahallesi (Sultanahmet), 254.Bkz. mahalle 
Arnabud.Bkz. Arnavud 
Amahud künki, ı 75.Bkz. künk 
Amahudköy hıdmeti, ı53, ı90.Bkz. hıdmet 
Arnavud karyesi, 7, 8, 9, 25, 50, ı90, ı96, ı97, 203, 

208.Bkz. karye 
Arnavudköyi mahallesi, 2 ı2.Bkz. mahalle 
Arpa emini mahallesi (Eyüp), 232.Bkz. mahalle 
Arpa emini mahallesi (Yenibahçe), 236.Bkz. mahalle 
Arpacılar (Bahçekapı), 239 
Arpacılar caddesi (Unkapanı), 236.Bkz. ciidde 
arz-ı hal, 22, 37, 52, 65, 85, 1 16, ı38,  ı 65 ,  ı 74, ı 83 
Arz-ı hiilciler sokağı (Babıali), 242.Bkz. sokak 
Arz-ı rum valisi, 1 25.Bkz. vali 
Asakir-i bahri yy e kışiağı (Kasımpaşa), ı 72.Bkz. k:ışla 
asakir-i has sa, 99 
Askardola çeşmesi (Beyoğlu), 303.Bkz. çeşme 
Asmalı mahallesi (Laleli), 242.Bkz. mahalle 
Asmalımescid çeşmesi (Beyoğlu), 300.Bkz. çeşme 
Aşağıana suyolcısı, 245.Bkz. suyolcı 
aşcı 

Kuşhane-i amire -ları, 298 
Aşık Mustafa Paşa mahallesi (Balat), 234.Bkz. mahalle 
Aşık Paşa mahallesi (Kadıçeşmesi), 235.Bkz. mahalle 
At pazarı, 248, 249.Bkz. pazar 
ATIF Paşa (Mirliva, Hassa ordu-yı hümayunı levazım dairesi 

reisi), 8 ı  
Atik Ali Paşa mahallesi (Çemberlitaş), 246.Bkz. mahalle 
Atik Ali Paşa mahallesi (Karagümrük), 252.Bkz. mahalle 
Atlamataşı (Unkapanı), 260 
Attar sokağı (Boğaziçi), ı55.Bkz. sokak 
Avretpazarı, 259.Bkz. pazar 
Avretpazarı caddesi (Aksaray), 243.Bkz. ciidde 
Avusturya ve Macaristan devleti sefiireti, 202.Bkz. sefaret 
Aya Niko1a mahallesi (Yeniköy), ı45.Bkz. mahalle 
Aya Yorgi (Yeniköy) 

- caddesi, 146.Bkz. cadde 
- mahallesi, 138, ı46, 1 52.Bkz. mahalle 

Ayakapusı mahallesi (Küçükrnustafapaşa), 233.Bkz. 
mahalle 

Ayasofya, 266, 280 
Ayasofya-i kebir cami 'i, 2, ı 7, ı28, 133, 1 34, ı40, ı43, ı 59, 

ı64, 245, 246, 307.Bkz. cami' 
Ayasofya-i sağir cami 'i, 245.Bkz. cami' 

- sokağı, 245.Bkz. sokak 
Ayazma (Arnavutköy), ı 90, 206 

Ayazma kapusı (Unkapanı), 260.Bkz. kapu 
A YİŞE Sultan, 204 
Ayvad, 285 
Ayvad bendi, 26 l .Bkz. bend 
Ayvad dipağızı(?) kolı, 265.Bkz. kol 
Ayvansaray, 234 
Ayvansaray suyolcısı, 235.Bkz. suyolcı 

İNDEKS 

Ayvaz Efendi sokağı (Eğrikapı), 234.Bkz. sokak 
Azeb kapusı (Galata), 2 14.Bkz. kapu 

- çeşmesi, 295.Bkz. çeşme 
- kolı, 295, 296.Bkz. kol 

Azeb Manav sokağı (Aksaray), 237.Bkz. sokak 
Azebler (Unkapanı), 273, 285 

- caddesi, 236.Bkz. cadde 
- kubbesi, 2 ı4, 2ı5 .Bkz. kubbe 
- mahallesi, 236.Bkz. mahalle 
- suyolcısı, 235.Bkz. suyolcı 

Aziziyye caddesi (Hocapaşa), 242.Bkz. ciidde 
Aznavur sokağı (Ortaköy), ıO.Bkz. sokak 

B 
Baba Haydar mahallesi (Eyüp), 232, 233.Bkz. mahalle 
Bab-ı ali suyolcısı, 52, 187, 242.Bkz. suyolcı .Bkz. suyolcı 
Bab-ı hümayfin caddesi (İshak Paşa), 247.Bkz. ciidde 
Babü' s-sa'iide ağası, 54.Bkz. ağa 
bağ 

Aleksan -ı (Ortaköy), 5 
Angel -ı (Büyükdere), ı 82 
Emine Hanım -ı (Büyükdere), ı57 
Fıstıklı -ı (Boyacıköy), 102 
Hasan Ağa -ı (Büyükdere), ı57 
İbrahim Ağa -ı (Büyükdere), ı57 
İstinye -ı, ı 02 
Kabakulak -ı (Arnavutköy), ı90 
Kapamacı(?)-ı (İstinye), ıo3 
Raşid Beğ -ı (Rumelihisarı), 85 
Sotri -ı (Arnavutköy), 7, 8 
Süleyman Beşe -ı (İstinye), 102 
Üsküdarlıoğlı Yorgi -ı (İstinye), 103 
Yeniköy -ı, 153 
Yorgi -ı (Amavutköy), 7, 8 
Zevice -ı (Amavutköy), 7, 8 

bağ çe 
Mıgırdiç -si (Taşnerdüban), 41 
Millet -si (Bebek), 2 1 1  
Sucı -si (Arnavutköy), 206 

Bağçe karyesi, 1 ,  3, 4, l l , 12, 34, 50, 57, 89, 9 1 ,  95, 129, 
1 3 1 ,  1 32, 1 35, 1 36, 140, 157, 159, 162, 193, 1 95.Bkz. 
karye 

Bağçekapusı, 239.Bkz. kapu 
Bahiiriyye caddesi (Eyüp), 23 l .Bkz. ciidde 
Bahriyye 

- nazırı, 58, 63.Bkz. nazır 
- redif yoklama müdiri, 177, 178.Bkz. müdir 

Bakkal sokağı (Musalla), 24 l .Bkz. sokak 
Bakkalzade mahallesi (Fatih), 25 1 .Bkz. mahalle 
Balakapusı sokağı (Kocamustafapaşa), 258.Bkz. sokak 
Balat, 26ı 

- caddesi, 234.Bkz. ciidde 
Balcı mahallesi (Yedikule), 238.Bkz. mahalle 
Balcı yokuşı (Şehremini), 259.Bkz. yokuş 
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Balık pazarı (Bahçekapı), 239.Bkz. pazar 
Balıklı kemeri !ağını, 262.Bkz. !ağın 
Bali Paşa (Gedikpaşa, Kumkapı) 

- caddesi, 247.Bkz. cadde 
- mahallesi, 247, 248.Bkz. mahalle 

Balkapanı sokağı (Tahtakale), 240.Bkz. sokak 
Balmumcılar caddesi (Beyazıt), 245.Bkz. cadde 
balta, 264, 276 

Kök -sı, 266 
Baltailmanı (Emirgan, Rumelihisarı), 66, 68, 69, 78, 9 1 ,  97, 

108, 122, 125.Bkz. liman 
- caddesi, 125.Bkz. cadde 

Bangaltı çeşmesi (Beyoğlu), 302 .Bkz. çeşme 
banker 

Galata -leri, 186 
barglr, 285, 289 

- kirası, 266, 269 
- yevmiyyesi, 280.Bkz. yevmiyye 

Barutcıbaşı Hace Bogos sahilhanesi (Büyükdere), 180.Bkz. 
sahilhane 

Baruthane yokuşı (Şehremini), 259.Bkz. yokuş 
Basınacılar (Beyazıt), 253 
Basmahane çeşmesi (Yenikapı), 242.Bkz. çeşme 
başkitabet 

Mabeyn-i hümayun -i, 15 ,  19, 30, 38, 59 
Başlı suyı, 6 l .Bkz. su 
Bayezld cami 'i, 244, 245, 250, 253.Bkz. cami' 
Bayezld meydanı, 253.Bkz. meydan 
Bayezld suyolcısı, 252.Bkz. suyolcı 
Bayezid-i cedid mahallesi (Davutpaşa iskelesi), 238.Bkz. 

mahalle 
Bayır sokağı (Fındıklı), 34.Bkz. sokak 
Bayram Paşa çeşmesi (Haseki), 254.Bkz. çeşme 
Bazergfin mahallesi (Kocamustafapaşa), 258.Bkz. mahalle 
Bebek 

- caddesi, 203, 204.Bkz. cadde 
- karyesi, 105, 106, 202, 2 l l .Bkz. karye 

Bebek cami 'i, 199.Bkz. cami ' 
Bebek kasrı, 199.Bkz. kasr 
bedestan 

Cevahir -ı (Kapalıçarşı), 256 
Beğceğiz mahallesi (Çarşamba), 252.Bkz. mahalle 
Beğlik suyolcısı, 245.Bkz. suyolcı 
Beğoğlı, 2, 3, 17, 22, 24, 58, 129, 1 3 1 ,  1 33, 140, 143, 159, 

161, 184, 193, 299 
Beğoğlı kolı, 299, 300, 301 ,  302, 303, 304.Bkz. kol 
Beğoğlı maksemi (Taksim), 2, 159, !93 .Bkz. maksem, ayrıca 

bkz. Saliha Viiiide Sultan maksemi 
Beğoğlı suyolcıları, !62.Bkz. suyolcı 
Beğoğlı taksimi, 57, 89, 1 62, 192.Bkz. taksim, ayrıca bkz. 

Saliha Viiiide Sultan maksemi 
Beğzfide mahallesi (Çarşamba), 25 l .Bkz. mahalle 
BEHCET Beğefendi (Tebriz şehbenderi), 77, 89 
Behram Çfivilş mahallesi (Kumkapı), 247.Bkz. mahalle 
Bekfir Beğ sokağı (Kasap İlyas), 238.Bkz. sokak 
BEKiR Halife (Suyolcı çavuşu), 1 87 
Belgrad caddesi (Yedikule), 238.Bkz. cadde 
ben d 

Ayvad -i, 261 
--i cedld (IL Mahmut, 1 839), 10, 45, 92, 96, 97, 99, 102, 

103, 104, 105, 12 1 ,  1 27, 142, 1 5 1 ,  1 92, 261 
--i cedld (Mihrişiih Viiiide Sultan bendi, Bahçeköy, 

3 15 

1796), 5 
Mihrişah Viiiide Sultan -i (Bahçeköy, I 796), 3, 4, l l ,  

20, 34, 50, 9 1 ,  95, 129, 135, 1 36, 138, 142, 162 
Sultan Mahmud -i (Bahçeköy, 1750), ! ,  129 
Topuz -i, 261 

Bend-i kebir.Bkz. Mihrişah Viiiide Sultan bendi (Bahçeköy, 
1796) 

Bendler fazlası, 194 
Bendler su yı, 1 65.Bkz. su 
Benliziide Ahmed Raşid Efendi vakfı, 83 .Bkz. vakf 
SESIM Usta (Suyolcı), 272 
Beşiktaş, 1, 5, 10, 24, 45, 58, 130, 1 35, 152, 2 1 1  
Beşiktaş hıdmeti, 35, 58, 63, 97, 104, 2 l l .Bkz. hıdmet 
Beşir Ağa mahallesi (Babıali), 242.Bkz. mahalle 
Beytü'l-miil idaresi, 1 12.Bkz. idare 
bezir yağı, 266 
Bezzaz-ı cedid mahallesi (Tahtakale), 239.Bkz. mahalle 
Bıçakcı Alfieddin mahallesi (Haydar), 236.Bkz. mahalle 
Bıçakcılar mahallesi (Eyüp), 23 l .Bkz. mahalle 
Birinci cfidde (Arnavutköy), 197, 204.Bkz. ciidde 
Birinci sokak (Arnavutköy), 208.Bkz. sokak 
Bodrum mahallesi (Liileli), 242.Bkz. mahalle 
boğaz 

Cendere -ı, 1 65 
Bonmarşe (Beyoğlu), 17  
b on 

timur -, 266 
Bosna valisi, 54.Bkz. vali' 
bostan 

Ermeni -ı (Yeniköy), 154 
Bostan hammamı (Heklmoğlu), 259.Bkz. hammiim 
Bostan iskelesi (Eyüp), 23 l .Bkz. iskele 

- caddesi, 23 l .Bkz. cadde 
Bostan mahallesi (Langa), 243.Bkz. mahalle 
Bostan sokağı (Küçükmustafapaşa), 233.Bkz. sokak 
Bostanbaşı (Tophane), 306.Bkz. çeşme 
Bostancıbaşı Abdullah Ağa malıallesi (Langa), 237.Bkz. 

mahalle 
Bostan-ı Ali mahallesi (Gedikpaşa, Kadırga), 247.Bkz. 

mahalle 
Boyacı kapusı (Kirmastı), 248.Bkz. kapu 
Boyacı karyesi, 22, 23, 101 ,  106, 108, 1 16, 121 ,  1 45, 

149.Bkz. karye 
Boyacı sokağı (Gedikpaşa), 247.Bkz. sokak 
Bozdoğan kemeri, 250, 253.Bkz. kemer 
bölükbaşı yevmiyyesi, 284.Bkz. yevmiyye 
burgı bahiisı, 276 
Burmalımescid mahallesi (Şehzadebaşı), 253.Bkz. mahalle 
Bülend Ağa sokağı (Nahlbend), 254.Bkz. sokak 
Büyük cfidde (Beyoğlu), 58 .Bkz. cadde 
Büyük çeşme (Tophane), 305, 306.Bkz. çeşme 
Büyükdere, 1 57, 1 80, 182, 1 83, 186, 1 88, 189 

c 
Ca'fer Ağa mahallesi (Şehremini, Aksaray), 243, 259.Bkz. 

mahalle 
Ca'fer Subaşı mahallesi (Sultanselim), 234.Bkz. mahalle 
cad de 

Acımaslak -si (Babıali), 242 
Ağa yokuşı -si (Yakup Ağa), 241 
Ahfirkapu -si, 246 
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Akarca -si (Mevliinakapı), 255 
Aksaray -si, 253 
Alacamescid -si (Ulleli), 242 
Altınıermer -si, 258 
Arahacılar kışiası -si (Akbıyık), 254 
Arpacılar -si (Unkapanı), 236 
Avretpazarı -si (Aksaray), 243 
Aya Yorgi -si (Yeniköy), 146 
Azebler -si (Unkapanı), 236 
Aziziyye -si (Hocapaşa), 242 
Bab-ı hümayiln -si (İshak Paşa), 247 
Bahariyye -si (Eyüp), 23 1 
Balat -si, 234 
Bali Paşa -si (Gedikpaşa, Kumkapı), 247 
Balmumcılar -si (Beyazıt), 245 
Baltalimanı -si (Emirgan, Rumelihisarı), 125 
Bebek -si, 203, 204 
Belgrad -si (Yedikule), 238 
Birinci - (Arnavutköy), 197, 204 
Bostan iskelesi -si (Eyüp), 23 1 
Büyük- (Beyoğlu), 58 
Cerralı Paşa -si (Aksaray), 237, 243 
Cıngıraklı bostan -si (Aksaray), 241 
Çakmakcılar -si (Mahmutpaşa), 240 
Çatladıkapu -si (Sultanahmet), 245 
Çeharşenbih -si, 248, 253 
Çınar -si (Sulumanastır), 238 
Çırçır -si (Atpazarı, Fatih), 253 
Çiftefurun -si (Davutpaşa), 257 
Çukurçeşme -si (Beyazıt), 250 
Davild Paşa iskelesi -si, 237 
Debbağlıane -si (Eyüp), 23 1 ,  233 
Defterdar -si (Eyüp), 235 
Dereboyı -si (Ortaköy), 37 
Destereciler -si (Unkapanı), 236 
Deveham -si (Saraçhanebaşı), 249 
Develı3nı -si (Saraçhanebaşı, Fatih), 248, 249 
Dibek -si (Ayvansaray), 234 
Divanyolı -si (Ortaköy), 16, 19, 39, 62, 63 
Dolmabağçe -si, 17  
Dökmedler -si (Süleymaniye), 250 
Drağman -si, 235 
Edirnekapusı -si, 232, 249, 25 1 
Eğrikapu -si, 232, 234, 235 
Ermeni -si (Eyüp), 232 
Eskiyeni -si (Eyüp), 23 1 
Et meydanı -si (Sofular), 243, 244 
Etyimez -si (Davutpaşa iskelesi), 238 
Eyyilb -si, 23 1 ,  232 
Fener -si, 233, 234 
Feshane-i amire -si (Eyüp), 233 
Fincancılar -si (Mahmutpaşa), 240 
Gedik Paşa -si, 245 
Gümüşsuyı -si (Eyüp), 23 1 
Hafız Paşa -si (Fatih), 248, 25 1 
Halıcılar -si (Sofular), 237, 243 
Hamidiyye -si (Bahçekapı), 239 
Haseki -si, 237, 254 
Hasırcılar -si (Rüstem Paşa), 239 
Hastaiıane -si (Yenibahçe), 236 
Haydar -si, 235 
Hekimoğlı Ali Paşa -si, 259 

İNDEKS 

Hırka-i şerif -si, 252 
Hisar -si (Rumelihisarı), 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 

88 
Horhor -si, 243, 256 
--i kebir (Beyoğlu), 17 
İplikhane -si (Eyüp), 231  
isakapusı -si (Samatya), 238 
İshak Paşa -si (Ahırkapı), 246 
İskele -si (Emirgan), 1 10, 1 12 
İsma'il Ağa -si (Aksaray), 243 
Kağıdhane -si (Teşvikiye), 35 
Kantarcılar -si (Odunkapısı), 260 
Karaağaç -si (Sütlüce), 165, 167, 170, 177, 179 
Keçeciler -si (Hırka-i şerif), 255 
Kıztaşı -si (Fatih), 249, 256 
Kilise -si (Bebek), 106, 198 
Kirazlımescid -si (Vefa), 250 
Koca Mustafa Paşa -si, 238, 257 
Köşk -si (Arnavudköy), 25 
Köybaşı -si (Yeniköy), 92, 135, 137, 138,  142, 144, 

147, 150, 152, 154 
Kuburlı -si (Fener), 234 
Kulaksız Ahmed Kapudan -si (Kasımpaşa), 169 
Kurıçeşme -si, 54, 60, 6 1 ,  64, 65 
Kurıkavak -si (Eyüp), 232 
Küçük Ayasofya -si, 245 
Küçük Mustafa Paşa -si, 233 
Küçükhanımam -si (Molla Güranl), 257 
Langa -si, 237, 241 ,  243 
Langa-i kebir -si, 244 
Lonca -si (Balat), 234 
Maslak -si (Boyacıköy), 106 
Matbalı kapusı -si (Kasımpaşa), 1 63 
Mengene -si (Cağaloğlu), 245, 256 
Mevlevihfine -si, 257 
Mirgiln -si, 94, 10 1 ,  107, l l 3, 1 14, 12 1  
Monla Gürani -si (Şehreınini), 237, 259 
Musaila -si (L1ileli), 241 
Mustafa Paşa -si (Üsküblü), 235 
Muvakkıthane -si (Emirgan), 1 26, 199 
Müfti harnmaını -si (Aşık Paşa), 235 
Müzevvir -si (Eyüp), 232 
Nakkaş Paşa -si (Haseki), 254 
Nakkaş Paşa -si (Yenibahçe), 236 
Nişancı -si (Eyüp), 232 
Nişancı -si (Kumkapı), 244 
Nilr-ı Osmaniyye -si, 250 
Osmaniyye cami'i -si (Mahınutpaşa), 255 
Oyuncakcılar -si (Eyüp), 230 
Parmakkapu -si (Beyazıt), 253 
Patrikhane -si (Kumkapı), 244 
Piyasa -si (Büyükdere), 182, 1 83, 188, 1 89 
Rami kışiası -si (Edirnekapı), 248 
Rilmilihisarı -si, 88 
Sakızağacı -si (Sultanseliın), 248 
Salih Paşa -si (Unkapanı), 236 
Salmatomruk -si (Balat), 234 
Saınatya -si, 238, 258 
Sarıgüzel -si (Fatih), 245, 249, 256 
Sarmaşık -si (Edirnekapı), 249 
Selvi meydanı -si (Altımerıner), 258 
Serrachfine -si, 253 
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Silivrikapusı -si, 257 
Simkeş -si (Yenibahçe), 236 
Subeğli -si (Aksaray), 237 
Sultan harnmaını -si (Balat), 234 
Sultan harnmaını -si (Mahmutpaşa), 239 
Sultan Selim -si, 233, 234, 248 
Şifa harnmaını -si (Nahlbend), 254 
Şimendüfer -si (Narlıkapı), 238 
Tahmis -si (Bahçekapı), 239 
Tarabya -si, ı 8 ı  
Taşcılar -si (Edirnekapı), 25 ı 
Tavşantaşı -si (Soğanağa), 245 
Tayyar Paşa -si (Aksaray), 243 
Tekyeciler -si (Eyüp), 232 
Tetimmeler -si (Fatih), 248 
Timuryolı -si (Kumkapı), 244 
Topkapu -si, 236, 237, 259 
Tramvay -si (Yerebatan, Hocapaşa), 245, 25 ı 
Uzunçarşu -si (Süleymaniye), 240 
Uzunyol -si (Yedikule), 238 
Vapur iskelesi -si (Boyacıköy), 23 
Vefa -si, 260 
Yatağan -si (Eğrikapı), 234 
Yayla -si (Kocamustafapaşa), 257, 258 
Yediemirler -si (Fatih), 252 
Yedikulle -si, 238, 257, 258 
Yenihammam -si (Aşık Paşa), 235 
Yeniköy -si, ı 53 
Yusuf Paşa -si (Aksaray), 237 
Zabtiyye kapusı -si (Cağaloğlu), 246 
Zencidikuyu -si, 60 
Zeyrek -si, 2ı5, 236 

Cağaloğlı, 245 
- mahallesi, 245, 250.Bkz. mahalle 

camcak 
ağaç -, 276 

Camcı Ali mahallesi (Vezneciler), 250, 255.Bkz. mahalle 
cami' 

Ağa -i (Beyoğlu), 299 
Ali Paşa -i (Kocamustafapaşa), 257 
Arab -i (Galata), 295 
Arab kuyusı -i (Samatya), 238 
Ayasafya-i keblr -i, 2, ı7, ı28, ı 33 ,  1 34, ı40, ı43, ı59, 

ı64, 245, 246, 307 
Ayasafya-i sağir -i, 245 
Bayezid -i, 244, 245, 250, 253 
Bebek -i, ı 99 
Canbaziyye -i (Avretpazarı), 259 
Eski Ali Paşa -i (Cumartesi pazarı), 255 
Fatih -i, 248, 249, 25 ı ,  253, 260 
Gazanfer Ağa -i (Kırkçeşme), 54 
Gül -i (Küçükmustafapaşa), 2 ı5  
Güzelce Ali Paşa -i  (Yeniköy), ı53  
Hace Paşa -i, 242 
Haseki Sultan -i, 259 
İbrahim Paşa -i (Silivrikapı), 238 
Kadırga -i, 247 
Kalenderhane -i (Vezneciler), 245 
Kemal Paşa -i (Şehzadebaşı), 256 
Mehmed Ağa -i (Çarşamba), 252 
Mehmed Paşa -i (Sultanahmet), 245 
Maniii Gürani -i (Şehremini), 259 

NCır-ı Osmaniye -i, 255 
Öküz Mehmed Paşa -i (Karagümrük), 252 
Sormagir -i (Molla Güranl), 257 
Sultan Ahmed -i, 245, 269 
Sultan Sellm -i, 234 
Süleymaniyye -i, 239, 240, 260 
Şehld Mehmed Paşa -i (Kadırga), 248 
Şehzade -i, 25 ı 
Viiiide -i (Aksaray), 24ı 
Ya ver Mehmed Ağa -i (Heklmoğlu), 259 
Zeyrek -i, 2ı5  

Cami' sokağı (Hocapaşa), 242.Bkz. sokak 

3 ı7  

Cami'-i kebir mahallesi (Eyüp), 230, 23  ı ,  232.Bkz. mahalle 
Cami'-i şerif sokağı (Beyazıt), 244.Bkz. sokak 
Cami'-i şerif sokağı (Davutpaşa iskelesi), 238.Bkz. sokak 
Cami'-i şerif sokağı (Eyüp), 23 l .Bkz. sokak 
Cami'-i şerif sokağı (Haydar), 236.Bkz. sokak 
Cami'-i şerif sokağı (Kumkapı), 244.Bkz. sokak 
Cami'-i şerif sokağı (Küçükmustafapaşa), 235.Bkz. sokak 
Canbaziyye cami' i  (Avretpazarı), 259.Bkz. cami' 
Canbaziyye mahallesi (Samatya), 239.Bkz. mahalle 
Cankurtaran mahallesi (Ahırkapı), 246.Bkz. mahalle 
Cebeci çeşmesi (Beyoğlu), 302.Bkz. çeşme 
Cebeci karyesi, 265, 267, 273, 276, 280, 285, 286, 289, 290, 

292.Bkz. karye 
Cebeci kolı, 265, 267, 274, 278, 283 .Bkz. kol 
Cebehaneci karyesi, 3 10.Bkz. karye 
CELAL Paşa, Ferik (Padişah yaveri), 2 ı2 
CEMALEDDİN Efendi (Şeyhülisliim), 59, 6 ı  
Cendere boğazı, ı 65 .Bkz. boğaz 
Cerrah Paşa 

- caddesi, 237, 243.Bkz. ciidde 
- çeşmesi, 254.Bkz. çeşme 
- mahallesi, 254.Bkz. mahalle 
- sokağı, 237, 257.Bkz. sokak 
- suyolcısı, 254.Bkz. suyolcı 

Cevahir bedestanı (Kapalıçarşı), 256.Bkz. bedestiin 
CEVDET Paşa (Meclis-i d]van-ı alıkam-ı adliyye reisi), 76 
Ceyb-i hümayCın hazlnedarı, 48, 56 
Cezayirli Hasan Paşa vakfı, ı66.Bkz. vakf 
Cezeri Kasım Paşa mahallesi (Eyüp), 233.Bkz. mahalle 
Cıngıraklı bostan caddesi (Aksaray), 241 .Bkz. ciidde 
Cibiili mahallesi, 233.Bkz. mahalle 
cibayet 

Tarabya -i, ı 80 
Uskumrı -i, ı so, ı 83 

Cisr-i atik (Unkapanı köprüsü, II.Mahmud- ı 836), 2 ı4 
Cum'airtesi pazarı (Sarıgüzel), 255.Bkz. cadde 
Cum'apazarı çeşmesi (Kasımpaşa), 294.Bkz. çeşme 
Cündi meydanı (Kadırga), 247.Bkz. meydan 

A 
Çakır Ağa çeşmesi (Laleli), 242.Bkz. çeşme 
Çakır Ağa mahallesi (Saraçhanebaşı), 253.Bkz. mahalle 
Çakmakcılar caddesi (Mahmutpaşa), 240.Bkz. cadde 
Çapa (Şehremini), 259 
Çardaklıhammam (Davutpaşa), 2 ı5, 220, 222, 224, 226, 227, 

228.Bkz. hammam 
Çarşu-yı kebir (Beyazıt), 253 
Çatladıkapu (Sultanahmet), 254.Bkz. kapu 

- caddesi, 245.Bkz. cadde 
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Çatmamescid mahallesi (Kasımpaşa), 158, 1 64.Bkz. 
mahalle 

Çaviiş harnınarnı sokağı (Şehremini), 259.Bkz. sokak 
Çaviişzade sokağı (Davutpaşa iskelesi), 238.Bkz. sokak 
Çehiirşenbih caddesi, 248, 253.Bkz. cfidde 
Çeharşenbih karagolhanesi (Sultanselim), 248.Bkz. 

karagolhane 
çenber, 266, 269, 270, 27 1 , 272, 277, 28 ı , 285, 309 
Çenberlitaş, 25 ı 
çe ş me 

Abdülkeıim Efendi -si (İstavroz), ı ı6 
Abdülkerlm Efendi -si (Ortaköy), ı ı 6  
Ağa cami 'i -si (Beyoğlu), 299, 300, 30 ı ,  303, 304 
Akar- (Laleli), 24ı 
Akar- (Silivrikapı), 238 
Arab cami 'i -si (Galata), 295, 296 
Askardola -si (Beyoğlu), 303 
Asmalımescid -si (Beyoğlu), 300 
Azeb kapusı -si (Galata), 295 
Hangaltı -si (Beyoğlu), 302 
Basmahane -si (Yenikapı), 242 
Bayram Paşa -si (Haseki), 254 
Bostanbaşı -si (Tophane), 306 
Büyük - (Tophane), 305, 306 
Cebeci -si (Beyoğlu), 302 
Cerrah Paşa -si (Aksaray), 254 
Cum'apazarı -si (Kasımpaşa), 294 
Çakır Ağa -si (Laleli), 242 
Çukur - (Çırçır), 2ı5  
Çukur - (Laleli), 24ı 
Çukur - (Şehzadebaşı), 256 
Çukur -si (Beyoğlu), 301 
Dere -si (Kasımpaşa), 294 
Domuzhane -si (Beyoğlu), 299 
Eşik -si (Laleli), 242 
Firuz Ağa -si (Tophane), 306 
Güzelce İbrahim Paşa -i (Sütlüce), 17 ı 
Hacı Ahmed Paşa -si (Deniz Abdal), 259 
Hasan Paşa -si (Kasımpaşa), 294 
Horozağlı -si (Haydar), 235 
Hüseyin Ağa mahallesi -si (Beyoğlu), 30ı 
Iskardola -si (Beyoğlu), 300 
İhtisab ağası -si (Musalla), 24 ı 
İstanbul ağası -si (Laleli), 241 
Kadi -si (Fatih), 235 
Kamer Hatı1n -si (Beyoğlu), 299, 300, 301 
KanbOr - (Saraçhanebaşı, Fatih), 249 
Karabaş Mustafa Ağa -si (Tophane), 307 
Karaköy -si, 2ı4, 296, 297 
Karakulak -i (Dereseki), 2 ı2, 2 1 3  
Karatut -si (Tophane), 307 
Karnavle -si (Beyoğlu), 30ı ,  302, 304 
Kırk- (Tezgahçılar, Zeyrek), 54, 260 
Kulağlı -si (Beyoğlu), 299, 303 
Kuyu -si (Hocapaşa), 242 
Laleli -si (Azapkapı), 295, 296 
Lokmacı -si (Beyoğlu), 304 
Lutfullalı Efendi -si, 67 
Macar -si (Beyoğlu), 299, 300, 302, 303 
Mahmud Ağa -si (Kasımpaşa), 294 
Mektebaltı -si (Saraçhane), 256 
Meydan -si (Azapkapı), 295 

Meydancık -si (Hocapaşa), 242 
Mi'mar Sinan -si (Laleli), 242 
Murabıt -si (Kasımpaşa), 294 
Ömer Efendi -si (Gedikpaşa), 78 
Paşa -si (Kasımpaşa), 294 
Saka -si (Langa), 242 
Sakalar -si (Sultanahmet), 245 
Salih Paşa -si (Laleli), 242 

İNDEKS 

Sarayöni -si (Beyoğlu), 299, 300, 30ı ,  302, 304 
Sirkeli mescid -si (Tophane), 307 
Soğuk- (Hocapaşa), 252 
Soğuk- (Laleli), 24ı 
Sultan Mustafa -si (Yenikapı), 242 
Sultan -si (Kadırga), 247 
Sultan Süleyman -si (Rumelihisarı), 67, 68, 87 
Tophane -si (Tophane), 305 
Uzun Piyale Paşa -i (Kasımpaşa), 168 
Valide -si (Azapkapı), 295, 296 
Valide -si (Beyoğlu), 299, 30ı ,  303 
Valide -si (Maçka), 35 
Valide-si (Haseki), 254 
Verdinaz Kadın -si (Arnavutköy), 190 
Yahya Ketbuda -si (Kasımpaşa), 294 
Yemenici -si (Beyoğlu), 300, 303 
Yenimahalle -si (Beyoğlu), 30ı 
Yeşillioğlı -si (Haseki), 254 
Zenclrlikapu -si (Kasımpaşa), 159, 294 
Zindanbaşı -si (Haseki), 254 

Çeşme meydanı (Azapkapı), 2 ı4.Bkz. meydan 
Çeşme sokağı (Eyüp), 235.Bkz. sokak 
Çeşme sokağı (Rumelihisarı), 83 .Bkz. sokak 
Çıkmaz sokağı (Eyüp), 23 l .Bkz. sokak 
Çıkrıkcı Kemaleddln mahallesi (Fatih), 249.Bkz. mahalle 
Çınar caddesi (Sulumanastır), 238.Bkz. ciidde 
Çınar mahallesi (Kocamustafapaşa), 257 .Bkz. mahalle 
Çırağan sahilsarayı, 45.Bkz. sahilsaray 
Çırakcı mahallesi (Sultanselim), 248.Bkz. mahalle 
Çırçır (Atpazarı, Fatih), 2 ı5  

- caddesi, 253.Bkz. didde 
- mahallesi, 249.Bkz. mahalle 

Çiftefıstuk (Sarı yer), 1 85 
Çiftefurun (Davutpaşa) 

- ciiddesi, 257.Bkz. cadde 
- sokağı, 258.Bkz. sokak 

çiftlik 
Levend -i, 67, 75 

Çiharşenbih caddesi, 25 1 
çilek tarlası (Bebek), 2 10.Bkz. tarla 
Çinili hammam (Kırkçeşme), 250.Bkz. hammam 
Çinili odalar sokağı (Zeyrek), 253.Bkz. sokak 
Çinili sokak (Eyüp), 232.Bkz. sokak 
Çorbacı sokağı (Fener), 234.Bkz. sokak 
Çorlılı All Paşa evkiifı, 50, 196, 20ı ,  206, 258.Bkz. evkaf, 

ayrıca bkz. vakf 
Çorlılı All Paşa sahilhanesi (Arnavudköy), 50.Bkz. sahilhane 
Çömlekciler (Eyüp), 232, 269 

- mahallesi, 232.Bkz. mahalle 
Çöpciler (Kasımpaşa), 158 
Çukurbostan (Karagümrük), 248 
Çukurbostan sokağı (Şehremini), 259.Bkz. sokak 
Çukurçeşme (Beyoğlu), 30 l .Bkz. çeşme 
Çukurçeşme (Çırçır), 2 15.Bkz. çeşme 
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Çukurçeşme (Uileli), 24l .Bkz. çeşme 
Çukurçeşme (Şehzadebaşı), 256.Bkz. çeşme 
Çukurçeşme caddesi (Beyazıt), 250.Bkz. ciidde 
Çukurçeşme sokağı (Davutpaşa), 257 
Çukurçeşme suyolcısı, 24l .Bkz. suyolcı 

D 
Diihiliyye nazırı, 19 .Bkz. niizır 
Diiru's-sa'iide ağası, 78.Bkz. ağa 
Darulhadis mahallesi (Süleymaniye), 260.Bkz. mahalle 
Davfid Ağa mahallesi (Eyüp), 232.Bkz. mahalle 
Davfid Paşa, 2 ı8, 220 

- mahallesi, 2ı5, 2 ı 6, 2 ı 8, 222, 226, 227, 228, 257, 
258.Bkz. mahalle 

DiivGd Paşa iskelesi, 237.Bkz. iskele 
- caddesi, 237.Bkz. ciidde 

Dayıziide Mustafii Efendi vakfı, 8 l .Bkz. vakf 
Debbağ Yunus mahallesi (Sultanselim), 233.Bkz. mahalle 
Debbağhane caddesi (Eyüp), 23 ı ,  233.Bkz. ciidde 
Dede Paşa sokağı (Molla Güriinl), 237 .Bkz. sokak 
defter 

Emirgan cedid -i, 1 08 
Evkaf varidiltı -leri, ı78 
--i vakf, ı ,  6, 13 ,  1 8, 33, 35, 50,  53, 69, 7ı ,  87,  89,  9 ı ,  

95, 99, 108, 109, 1 30, 1 36, 137 ,  143, 1 5 1 ,  153, 159, 
16 1 ,  1 63 ,  168, 173, 177, 184, 1 90, 192, 196, 208 

Kasım Paşa -i, 174 
Kunçeşme -i, 64 

Defterdar Ahmed Çelebi mahallesi (Yenibahçe), 236.Bkz. 
mahalle 

Defterdar caddesi (Eyüp), 235.Bkz. ciidde 
Defterdar mahallesi (Eyüp), 232.Bkz. mahalle 
Defterdar-ı şıkk-ı evvel İbrahim Efendi vakfı, 84.Bkz. vakf 
Defterhane ketebesi, 225, 228.Bkz. ketebe 
Defterhane-i amire emini, ı ı5.Bkz. emin 
Defter-i hakani neziireti, 86, 194, ı96, 20l .Bkz. neziiret 
Değirmiin deresi (Sanyer), 1 83 ,  1 86.Bkz. dere 
Değirman sokağı (Ahırkapı), 246.Bkz. sokak 
Değirman sokağı (Fatih), 252.Bkz. sokak 
Değirman sokağı (İstinye), 1 24.Bkz. sokak 
Değirman sokağı (Yenikapı), 242.Bkz. sokak 
Deli Osman suyı, 2 ı 3.Bkz. su 
Deniz Abdal mahallesi (Şehremini), 259.Bkz. mahalle 
dere 

Arabacıoğlı mandırası -si (Bahçeköy), ı ,  6, 35, 9 ı ,  95, 
ı 29, 1 3 ı ,  1 32, 135, 1 62, ı93 

Değirmiin -si (Sarıyer), 1 83, 1 86 
Dere çeşmesi (Kasımpaşa), 294.Bkz. çeşme 
Dereboyı caddesi (Ortaköy), 37.Bkz. ciidde 
Dereseki (Yoros), 2 12, 2 1 3  
dergiih 

Hüsiimeddln Uşşiiki -ı (Kasımpaşa), 89 
DerGni Mehmed Efendi sokağı (Vezneciler), 250.Bkz. 

sokak 
Derviş Ali mahallesi (Karagümrük), 248.Bkz. mahalle 
destere, 264, 276 
Destereciler caddesi (Unkapanı), 236.Bkz. ciidde 
Deveham caddesi (Saraçhanebaşı ,  Fatih), 248, 249.Bkz. 

ciidde 
Deveoğlı mahallesi (Kantarcılar), 239.Bkz. mahalle 
Devlet-i aliyye 

3 19 

- re'iiyiisı, ı ,  2, 6, 9, l l , 12 ,  1 8, 52, 1 3 1 ,  132, 133, 134, 
135, 164 

- tebe'ası, 4, ı 7, 2ı ,  28, 29, 30, 33, 4 1 ,  42, 44, 46, 54, 
55, 57, 6 1 ,  64, 92, 102, 106, 1 16, ı 29, 1 38, 143, ı45, 
147, 1 50, ı53, 1 56, ı 6 ı ,  1 8 1 ,  196, 197, 203, 207, 208, 
2 1 l .Bkz. tebe'a 

Devoğlı yokuşı (Süleymaniye), 239.Bkz. yokuş 
Dibek caddesi (Ayvansaray), 234.Bkz. ciidde 
direk, 286 
Divane Ali mahallesi (Gedikpaşa), 78 
Divan-ı muhiisebiit, ı37, 197 
Divanyolı caddesi (Ortaköy), ı 6, ı 9, 39, 62, 63.Bkz. ciidde 
Dizdariyye mahallesi (Gedikpaşa), 247.Bkz. mahalle 
Dolab sokağı (Vezneciler), 250, 255.Bkz. sokak 
Dolmabağçe, 99 

- caddesi, ı7.Bkz. ciidde 
Domuzhane çeşmesi (Beyoğlu), 299.Bkz. çeşme 
Dökmedler (Süleymaniye) 

- caddesi, 250.Bkz. ciidde 
- mahallesi, 239.Bkz. mahalle 

Drağman, 234 
- caddesi, 235.Bkz. ciidde 

Düğmeciler mahallesi (Eyüp), 23 1 .Bkz. mahalle 
Dülbendci sokağı (Gedikpaşa), 247.Bkz. sokak 
Dülbendciler sokağı (Eyüp), 23 l .Bkz. sokak 
Dülbentci Hüsameddin mahallesi (Kumkapı), 244.Bkz. 

mahalle 
Dülger Şemseddin mahallesi (Saraçhanebaşı), 249.Bkz. 

mahalle 
dülger yevmiyyesi, 288.Bkz. yevmiyye 
Dülgeroğlı mahallesi (Fatih), 248.Bkz. mahalle 

E 
Ebniye müdlri, 105.Bkz. müdlr 
EDHEM Paşa (Dahiliye nazırı), 19 
ED HEM Paşa (Sadrazam), 20 
Edirnekapusı, 248, 249, 25 1 ,  255.Bkz. kapu 

- caddesi, 232, 249, 25 1 .Bkz. ciidde 
- hammiimı, 25 l .Bkz. harnınarn 

ECdalizade mahallesi (Zincirlikuyu, Fatih), 25 l .Bkz. 
mahalle 

Eğrikapu, 232, 269.Bkz. kapu 
- caddesi, 232, 234, 235.Bkz. ciidde 

Ekşikara suyolcısı, 240.Bkz. suyolcı 
Elvanzade mahallesi (Unkapanı), 236.Bkz. mahalle 
emin 

Defterhane-i amire -i, ı ı5 
RüsGmiit -i, 152 
Virgü -i, 195, 200 
Zecriyye -i, 9 1 ,  95 

Emin Beğ mahallesi (Beyazıt), 245, 250.Bkz. mahalle 
EMIN Efendi (Su katibi), ı 87 
Emin Sinan mahallesi (Gedikpaşa), 245.Bkz. mahalle 
Emine Hanım bağı (Büyükdere), 157.Bkz. bağ 
Emine Hanım sahilhanesi (Yeniköy), 147.Bkz. sahilhane 
Emir Buhari mahallesi (Edirnekapı), 248, 25 1 .Bkz. mahalle 
Emir Buhari tekyesi sokağı (Eski Ali Paşa, Fatih), 245.Bkz. 

sokak 
Eınirgan cedid defteri, 108.Bkz. defter 
Emniyyet sanduğı müdlri, 1 1 6.Bkz. müdlr 
ENIS Beğefendi (Menteşe mutasarrıfı), 1 14 
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Ereğli mahallesi (Topkapı), 259.Bkz. mahalle 
Ermeni bostanı (Yeniköy), 154.Bkz. bostan 
Ermeni diddesi (Eyüp), 232.Bkz. ciidde 
Ermeni Katalik milleti, 56, 1 82.Bkz. millet 
Ermeni milleti, 1, 3, 4, 6, 7, 9, l l ,  12, 14, 1 8, 2 1 ,  28, 29, 3 1 ,  

33, 4 1 ,  42, 44, 46, 58, 144, 197, 2 1 1 .Bkz. millet 
Ermeni taifesi, 2.Bkz. taife 
esb, 272 
Esb pazarı kemeri, 253.Bkz. kemer 
Eski Ali Paşa (Fatih), 245 

- mahallesi, 253.Bkz. mahalle 
Eski All Paşa cami 'i (Cumartesi pazarı), 255.Bkz. cami' 
Eski imaret (Fatih) 

- mahallesi, 252.Bkz. mahalle 
- sokağı, 252.Bkz. sokak 

Eski imiiret anbarı (Eyüp), 289.Bkz. anbiir 
Eski zabtiyye sokağı (Hocapaşa), 242.Bkz. sokak 
Eskiyeni (Eyüp) 

- caddesi, 23 ! .Bkz. ciidde 
- mahallesi, 23 l .Bkz. mahalle 

ESMA Sultan, 4, 45, 62 
Esrnil Sultan evkiifı, 49.Bkz. evkiif 
esniif 

saka -ı, 294 
suyolcı -ı, 230 

Eşik çeşmesi (Laleli), 242.Bkz. çeşme 
Et meydanı caddesi (Sofular), 243, 244.Bkz. ciidde 
Etmekcibaşı Agop sahilhanesi (Ortaköy), 2 l .Bkz. sahilhane 
Etyimez caddesi (Davutpaşa iskelesi), 238.Bkz. ciidde 
Ev amir odası, 1 70.Bkz. oda 
evkiif 

Çorlılı All Paşa -ı, 50, 1 96, 201 ,  206, 258 
Esrnil Sultan -ı, 49 
Güzelce Mahmud Paşa -ı, 49 
Haremeyn -ı, 85 
Kassalıbaşı Mehmed Ağa -ı, 226, 227 
Merzifoni Kara Mustafii Paşa -ı, 15 ,  38, 39 
Mihrişah Viiiide Sultan -yı, ı, l l , 1 3 1 ,  193 
Sultan Abdülhamid Han-ı Evvel -ı, 99, 107, 108, 1 09, 

l l l , 1 13, 1 19, 1 20, 1 2 1 ,  1 22, 1 24, 126, 1 96, 1 97, 199, 
201 

Sultan Abdülmecld --ı, 1 85 
Sultan Ahmed Han-ı Salis -ı, 199, 202 
Sultan Bayezid-i Veli -ı, 49, 60, 174, 179 
Sultan Mahmud Han-ı Gazi --ı, 1 7  
Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 49 
Sultan Süleyman --ı, 67 

Evkaf kassamlığı, 62.Bkz. kassamlık 
Evkiif muhiisebesi, 53, 90, 1 39, 141 ,  143 ,  1 5 1 ,  165, 176, 1 89, 

196, 208.Bkz. muhasebe 
Evkaf müfettişi, 79, 104.Bkz. müfettiş 
Evkaf senedat odası, 34, 42, 1 27 ,  139, 14 1 ,  1 6 1 ,  165, 173 ,  

174, 178, 1 83, 1 84, 208.Bkz. oda 
Evkaf viiridat odası, 76.Bkz. oda 
Evkaf varidiltı defterleri, 178.Bkz. defter 
Evkiif-ı hümayun, 1 14, 139 

- hazinesi, 7, 8, 9, 34, 1 27 ,  137 ,  161 ,  171 ,  173, 174, 
207.Bkz. hazine 

- nezareti, 54, 1 25.Bkz. nezaret 
Evliya mahallesi (Mevlanakapı), 257.Bkz. mahalle 
Eyyfib, 230, 23 1 , 232, 269, 272, 273, 28 1 , 285 

- caddesi, 23 1 ,  232.Bkz. cadde 

Eyyub iskelesi, 289.Bkz. iskele 
Eyyub suyolcısı, 230.Bkz. suyolcı 

F 

İNDEKS 

Fatih cami 'i, 248, 249, 25 1 ,  253, 260.Bkz. cami ' 
Fatih suyolcısı, 248.Bkz. suyolcı 
Fener, 234 

- caddesi, 233, 234.Bkz. ciidde 
feriiğ u kasr-ı yed, 1 ,  2, 3, 5, 6, 10, l l , 12, 13 ,  15 ,  16, 17, 1 8, 

19, 20, 2 1 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 1 , 32, 33, 
34, 35, 39, 4 1 , 54, 56, 60, 6 1 , 66, 67, 68, 70, 7 1 ,  72, 73, 
74, 75, 77, 8 1 ,  82, 84, 86, 87, 88, 89, 9 1 , 92, 93, 94, 95, 
102, 104, 105, 106, 107, 1 1 3, 1 17, 122, 123, 127, 129, 
130, 1 3 1 ,  133, 1 34, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 152, 
153, 154, 159, 16 1 ,  1 62, 1 63, 1 64, 1 67, 1 68, 169, 170, 
1 7 1 ,  173, 174, 177, 178, 179, 1 8 1 ,  188, 190, 19 1 ,  192, 
193, 194, 195, 199, 200, 203, 207, 208, 209, 210 

ferman-ı all, 90, 1 39, 141 ,  1 80, 208 
ferman-ı hümayun, 19, 63 
ferş 

timur borı -i, 2 14  
Feshane-i amire caddesi (Eyüp), 233.Bkz. ciidde 
Fethiyye mahallesi (Karagümrük), 248.Bkz. mahalle 
Fevziyye mahallesi (Şehzadebaşı), 256.Bkz. mahalle 
Fındıkoğlı mahallesi (Fatih), 252.Bkz. mahalle 
Fıstıklı bağı (Boyacıköy), 102.Bkz. bağ 
Fıstıklı sokağı (Beşiktaş), 2 1  ! .Bkz. sokak 
Fil yokuşı, 2 15.Bkz. yokuş 
Fincancılar caddesi (Mahmutpaşa), 240.Bkz. ciidde 
Firuz Ağa çeşmesi (Tophane), 306.Bkz. çeşme 
Firfiz Ağa mahallesi (Tophane), 303, 306.Bkz. mahalle 
Fransa devleti sefiireti, 39.Bkz. sefilret 
Fransa devleti tebe'ası, 15 ,  39, 106, 182, 202, 2 1  ! .Bkz. 

tebe'a 
Furun sokağı (Beşiktaş), 1 52.Bkz. sokak 

G 
Galata, 1 ,  2, 5, 32, 50, 53, 54, 78, 1 3 1 ,  133,  1 35, 140, 159, 

206, 295 
Galata bankerleri, 1 86.Bkz. banker 
Galata gümrüği nazırı, 20.Bkz. nazır 
Galata kadisı, 76, 80.Bkz. kadi 
Galatasarayı su yı, 57 .Bkz. su 
GALİB Ağa, el-Hacc (Su nazırı), 13  
GALİB Beğefendi (Girid viliiyeti müşaviri), 20 
GA VRİL Paşa (Şarki Rumeli valisi, 203 
Gazanfer Ağa cami 'i  (Kırkçeşme), 54.Bkz. cami ' 
Gazanfer Ağa kolı, 265, 272, 3 1 0.Bkz. kol 
Gazanfer Ağa medresesi (Kırkçeşme), 54.Bkz. medrese 
Gazanfer Ağa türbesi (Kırkçeşme), 54.Bkz. türbe 
Gazanfer Ağa vakfı, 54, 56.Bkz. vakf 
Gazanfer Ağa yolı, 267.Bkz. yol 
GAZANFER Ağa-yı Atik (Bilbüssaade ağası), 54 
Gazgani Sa'di mahallesi (Aksaray), 237.Bkz. mahalle 
Gedik Paşa, 245, 247, 248 

- caddesi, 245.Bkz. ciidde 
Gedik Paşa suyolcısı, 247.Bkz. suyolcı 
Gedikler odası, 177.Bkz. oda 
Girid vilayeti, 20.Bkz. vilayet 
Gül cami ' i  (Küçükmustafapaşa), 2 15 .Bkz. cami' 
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- sokağı, 233.Bkz. sokak 
gümrük 

Kereste -i (Odunkapısı), 260 
Gümrük emini İshak Ağa suyı (Beykoz), 2 13.Bkz. su 
Gümrük katibi katması, 67.Bkz. katma 
Gümüşsuyı caddesi (Eyüp), 23 1 .Bkz. cfidde 
Güngörmez mahallesi (Kemeraltı), 254.Bkz. mahalle 
Güzelce Ali Paşa cami'i (Yeniköy), 153.Bkz. cami' 
Güzelce Ali Paşa mahallesi (Yeniköy), 154.Bkz. mahalle 
Güzelce İbrahim Paşa çeşmesi (Sütlüce), ı 7 l .Bkz. çeşme 

- suyolları, 160.Bkz. suyolı 
Güzelce Mahmud Paşa evklifı, 49.Bkz. evklif 

H 
Hace Ali mahallesi (Balat), 234.Bkz. mahalle 
Hace Beğ mahallesi (Eğrikapı), 234.Bkz. mahalle 
Hace Hayreddin mahallesi (Eski Ali Paşa, Fatih), 245, 

248.Bkz. mahalle 
Hace Hayreddin mahallesi (Unkapanı), 260.Bkz. mahalle 
Hace Kasım Gönani mahallesi (Balat), 234.Bkz. mahalle 
Hace Paşa cami 'i, 242.Bkz. cami' 
Hace Paşa mahallesi, 242.Bkz. mahalle 
Hace Sultan Veli mahallesi (Sarıgüzel), 256.Bkz. mahalle 
Hacegan-ı Divan-ı hümayun, 7 1 ,  74, 78, 88, 159, 163 
Hacı Ahmed mahallesi (Kasımpaşa), 89.Bkz. mahalle 
Hacı Ahmed Paşa çeşmesi (Deniz Abdal), 259.Bkz. çeşme 
Hacı Bayram Hartani mahallesi (Cerrahpaşa), 237.Bkz. 

mahalle 
Hacı Evhad mahallesi (Yedikule), 238.Bkz. mahalle 
Hacı Ferhiid mahallesi (Zeyrek), 236.Bkz. mahalle 
Hacı Hüsam Efendi sahilhanesi (Emirgan), 105.Bkz. 

sahilhane 
Hacı Hüseyin Ağa mahallesi (Samatya), 238.Bkz. mahalle 
Hacı İlyas mahallesi (Ayvansaray), 234.Bkz. mahalle 
Hacı Isa mahallesi (Balat), 234.Bkz. mahalle 
Hacı Kadın mahallesi (Samatya), 238.Bkz. mahalle 
Hacı Kemaleddin mahallesi (Rumelihisarı), 74, 82, 86.Bkz. 

mahalle 
Hacı Küçük mahallesi (Mahmutpaşa), 240.Bkz. mahalle 
Hacı Mahmud mahallesi (Fener), 234.Bkz. mahalle 
Hacı Muhyiddin mahallesi (Edirnekapı), 251 .Bkz. mahalle 
Hacı Osman Ağa vakfı, 235.Bkz. vakf 
Hacı Osman Reis mahallesi (Yeniköy), 147, 1 50, 154.Bkz. 

mahalle 
Hacı Ya'kfib Ağa Kandili güzel mahallesi 

(Küçükmustafapaşa), 235.Bkz. mahalle 
Hadice Sultan mahallesi (Karagümrük, Edirnekapı), 248, 

249.Bkz. mahalle 
Hadice Sultan vakfı, 235.Bkz. vakf 
Hfifız Mustafa Efendi vakfı, 82.Bkz. vakf 
Hafız Paşa caddesi (Fatih), 248, 25 l .Bkz. cfidde 
Hafız Paşa sokağı (Sultanselim), 248.Bkz. sokak 
Hafize Hatfin sokağı (Karagümrük), 248.Bkz. sokak 
Haftan ağası, 97, 122.Bkz. ağa 
hakk-ı mecra, 7, 8, 9, 17, 48, 56, 89, 96, 1 80 
HAKKI Paşa (Erzurum valisi), 125 
HAKKI Paşa (Ticaret nazırı), 1 08 
halat, 270, 280 
Halıcı Hasan mahallesi (Parmakkapı), 250.Bkz. mahalle 
Halıcılar caddesi (Sofular), 237, 243.Bkz. cfidde 
HALiD Efendi (Maliye nazırı), 97, 12 1  

HALiD Efendi (Varidat muhasebecisi), 96 
Halid Efendi sahilhanesi (Emirgan), 96.Bkz. sahilhane 
hallfe 

Zimmet -si, 69 
Halim Molla sahilhanesi (Emirgan), 1 19.Bkz. sahilhane 
HALIM Paşa, Mısırlı, 1 17 
Hamidiyye caddesi (Bahçekapı), 239.Bkz. cadde 
Hamidiyye vakfı odası, 168.Bkz. oda 
hammal sırığı, 280 
harnınarn 

Bostan -ı (Hekimoğlu), 259 
Çardaklı- (Davutpaşa), 2 15, 220, 222, 224, 226, 227, 

228 
Çinili - (Kırkçeşme), 250 
Edirnekapusı -ı, 25 1 
İbrahim Paşa -ı (Şehzadebaşı), 256 
Sultan -ı (Balat), 234 
Sultan -ı (Mahmutpaşa), 239 
Yeni- (Fatih), 252 
Yeni Çinili - (Pangaltı), ı58 

Harnınarn sokağı (Cağaloğlu), 245.Bkz. sokak 
Harnınarn sokağı (Çarşamba), 252.Bkz. sokak 
Harnınarn sokağı (Mesih Paşa), 24l .Bkz. sokak 
Harnınarn sokağı (Sultanahmet), 245.Bkz. sokak 
Harnınarn sokağı (Sütlüce), 172.Bkz. sokak 
hammarncı yevmiyyesi, 284.Bkz. yevmiyye 
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Harnmaıni Muhyiddin mahallesi (Balat), 234.Bkz. mahalle 
hanedan 

Manastır -ı, 1 5 1  
Haraccı Muhyiddin mahallesi (Fatih), 253.Bkz. mahalle 
Hadiccılar mahallesi (Unkapanı), 235.Bkz. mahalle 
harbiyye 

Mekteb-i - (Pangaltı), 57, 158 
Haremeyn 

- evkilfı, 64, 85.Bkz. evklif, ayrıca bkz. vakf 
- hazinesi, 32, ı40, ı82, 183, 190 

Harem-i şerif-i nebevi müdiri, 167.Bkz. müdir 
Hariciyye kitabeti, ı 8 ı ,  188.Bkz. kitabet 
Hariciyye nazırı, 79, 84, 100, 193, 200.Bkz. nazır 
Hariciyye nezfireti, 39.Bkz. nezaret 
Hasan Ağa bağları (Büyükdere), 157.Bkz. bağ 
Hasan Alemi mahallesi (Aksaray), 243.Bkz. mahalle 
HASAN Paşa (Bahriye nazırı), 58, 63 
HASAN Paşa (Kapudan), 17 
Hasan Paşa çeşmesi (Kasımpaşa), 294.Bkz. çeşme 
Hasan Paşa karagolhanesi (Çemberlitaş), 25 l .Bkz. 

karagolhane 
HASAN Paşa, Cezayirli, ı 72 
HASAN Ramiz Paşa (Kastamonu mutasarrıfı), 48 
HASAN Ramiz Paşa, el-Hacc (Kastamonu mutasarrıfı), 56 
Haseki caddesi, 237, 254.Bkz. cfidde 
Haseki Sultan cami 'i, 259.Bkz. cami' 
h asır 

kaba -, 264, 276 
Hasırcılar caddesi (Rüstem Paşa), 239.Bkz. cfidde 
Hasköy, 165, ı 67, 169, 1 74, 193, 261 
Hastabiine caddesi (Yenibahçe), 236.Bkz. cfidde 
Hatabkapusı, 290.Bkz. kapu 
hatt-ı hümayun, 15,  38, 66, 67, 75 
Hatfiniyye mahallesi (Kocamustafapaşa), 258.Bkz. mahalle 
Havass-ı refi'a kazası, ı 69, 193.Bkz. kaza 
Havuzlar müdiri, 169.Bkz. müdir 
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Haydar caddesi, 235.Bkz. cadde 
Haydarhane mahallesi (Kıztaşı), 243.Bkz. mahalle 
HAYREDDIN Paşa (Sadrazam), 48 
Hayreddin Paşa konağı (Nişantaşı), 62.Bkz. konak 
hayriyye tüccarları, 82.Bkz. tüccar 
hazine 

Evkaf-ı hümayGn -si, 7, 8, 9, 34, ı 14, 1 27, 1 37, 139, 
1 5 1 ,  161 ,  17 1 ,  173, 174, 207 

Haremeyn -si, 32, 140, 1 82, 1 83, 1 90 
Hazine-i hassa, 1 8, 66, 68, 69, 1 12 

- nezareti, 4, 29, 43, 59 
- sergi muhasebesi, 18 .Bkz. muhasebe 

Hekimoğlı Ali Paşa caddesi, 259.Bkz. cadde 
Hekimoğlı Ali Paşa suyolcısı, 257.Bkz. suyolcı 
Helvacıbaşı mahallesi (Sultanahmet), 245.Bkz. mahalle 
Hıdlv-i Mısır, 98, 1 1 8, 120, 122, 123 
hıdmet 

Arnabudköy -i, 153, 190 
Beşiktaş -i, 35, 58, 63, 97, 1 04, 2 1 1  
Kasım Paşa -i, 158  
Kurıçeşme -i ,  2 ,  47 
MirgGn -i, 90 
Ortaköy -i, 6 1 ,  1 92 
RGmilihisiirı -i, 66 
Yeniköy -i, 1 26, 2 10  

Hırka-i şerif, 249 
- caddesi, 252.Bkz. ciidde 
- mahallesi, 252.Bkz. mahalle 

hırvat yevmiyyesi, 279, 284.Bkz. yevmiyye 
Hızır Beğ mahallesi (Unkapanı), 260.Bkz. mahalle 
Hisar caddesi (Rumelihisan), 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 

88.Bkz. cadde 
Hisiir mandırası (Rumelihisarı), 67 .Bkz. mandıra 
Hobyar mahallesi (Hocapaşa), 242.Bkz. mahalle 
Hobyar mahallesi (Kocamustafapaşa), 237, 257 
horasan, 290 
Horhor caddesi, 243, 256.Bkz. ciidde 
Horozoğlı çeşmesi (Haydar), 235.Bkz. çeşme 
Hudavendigar vilayeti, 148.Bkz. vilayet 

- ma'arif müdiri, 148.Bkz. müdlr 
h u! efa 

Amedi-i Divan-ı hümayGn -sı, 1 10, 200 
Humbaracıyan kışiası (Hasköy).Bkz. Humbarahane-i amire 

kışiası 
Humbarahane-i amire kışiası (Hasköy), 1 65.Bkz. kışla 
hüccet-i şer'iyye, 1 ,  3, 7, 8, 9, 1 2, 19, 20, 2 1 ,  26, 29, 32, 33, 

48, 5 1 ,  64, 79, 84, 94, 1 03, 104, 107, 129, 133,  1 35, 145, 
153, 157, 1 67, 1 7 1 ,  198, 203, 207, 2 1 1  

Rünkar su y ı  (Sarı yer), 1 79.Bkz. su 
HÜSAM Efendi, Hacı (Ebniye müdürü), 105 
Büsameddin Uşşaki dergiihı (Kasımpaşa), 89.Bkz. dergah 
Hüseyin Ağa mahallesi çeşmesi (Beyoğlu), 30 l .Bkz. çeşme 
HÜSEYiN Hüsam Efendi, el-Hiicc (Su nazırı), 9 1 ,  95, 1 15, 
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HÜSEYİN Rıza Paşa (Muhiicirln-i isliimiyye komisyonu 

üyesi), 108 
HÜSREV Paşa (Serasker), 92, 102 

ıhlamur, 264, 275 
Irgadpazarı mahallesi, 238.Bkz. mahalle 

ıskara, 267 
Iskardola çeşmesi (Beyoğlu), 300.Bkz. çeşme 
ızgara 

Köprili -sı, 89 

İNDEKS 

İBRAHIM Ağa (Kamer HatGn mahallesi muhtarı), 1 62 
İbrahim Ağa bağı (Büyükdere), 1 57.Bkz. bağ 
İbrahim Efendi sahilhanesi (Rumelihisarı), 74.Bkz. sahilhane 
İbrahim Hanoğlı vakfı, 1 69.Bkz. vakf 
İBRAHiM İsmet Beğefendi (Galata kadısı), 80 
İbrahim Paşa cami 'i (Silivrikapı), 238.Bkz. cami ' 
İbrahim Paşa harnmaını (Şehzadebaşı), 256 
İbrahim Paşa mahallesi (Gedikpaşa, Kumkapı), 244, 

248.Bkz. mahalle 
İbrahim Paşa mahallesi (Mahmutpaşa, Uzunçarşıbaşı), 240, 

253.Bkz. mahalle 
İbrahim Paşa şadırvanı (Silivrikapı), 238.Bkz. şadırviin 
İBRAHIM Paşa, Yenişehirli, 22 
ibrik 

Teneke -, 281 
i care 

--i müeccele, 1 ,  2, 4, 5, 7, 9, l l , 12, 14, 16, 2 1 ,  26, 30, 
32, 35, 37, 38, 42, 47, 48, 50, 5 1 , 53, 54, 68, 70, 72, 
74, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 87, 9 1 , 93, 95, 96, 98, 99, 
100, 102, 103, 104, 106, l l l , 1 13,  1 17, 1 19, 1 26, 1 27, 
1 29, 1 30, 1 3 1 ,  132, 1 34, 1 35 ,  136, 1 38, 1 39, 141, 142, 
144, 146, 1 5 1 ,  153, 159, 16 1 ,  1 64, 166, 1 68, 169, 175, 
177, 178, 1 80, 1 84, 192, 195, 196, 201 , 203, 206, 207, 
209 

--i senevi, 136 
idare 

Beytü'l-mal -si, 1 12 
Mah!Glat -si, ı 12, 1 25, 155 
Senedat -si, 59, 204 
Senedat-ı umGrniyye -si, 1 12 

İğneci Nusret(?) sokağı (Nişantaşı), 24.Bkz. sokak 
İhtisab ağası, 24 l .Bkz. ağa 
İhtisab ağası çeşmesi (Musalla), 24l .Bkz. çeşme 
ilm ü haber, 3, 5, 12, 1 3, 1 8, 20, 33, 39, 42, 43, 46, 52, 53, 

77, 90, l l l ,  1 12, 130, 139, 141 ,  143, 146, 1 5 1 ,  154, 158, 
1 59, 165, 1 67, 176, 1 8 1 , 1 87, 1 88, 196, 202, 208 

imiiret, 32, 102, 1 80, 1 83, 193 
Sultan Mahmud -i (Ayasofya), 2, 17, 129, 133, 134, 

140, 143, 159, 1 64 
İmaret meydanı (Kocamustafapaşa), 255.Bkz. meydan 
İmaret sokağı (Süleymaniye), 260.Bkz. sokak 
İnebeğ mahallesi (Langa), 243.Bkz. mahalle 
İngiltere devleti tebe'ası, 1 8 1 ,  1 82, 203, 205, 208, 209.Bkz. 

tebe'a 
İngiltere sefareti, 1 8 l .Bkz. sefilret 
ip 

Semer -i, 281  
İpciler sokağı (Rüstem Paşa), 240.Bkz. sokak 
İplikhane caddesi (Eyüp), 23 l .Bkz. ciidde 
iriide-i aliyye, 1 3, 1 37, 1 66, 175 
irade-i seniyye, 4, 14, 20, 27, 30, 34, 43, 47, 5 1 ,  59, 62, 63, 

69, 78, 90, 96, 98, 99, 10 1 ,  ı 12, 125, 127, 139, 141 ,  142, 
144, 15 1 ,  1 60, 1 7 1 ,  172, 174, 180, 194, 204, 206 

Isakapusı (Samatya), 239.Bkz. kapu 
- caddesi, 238.Bkz. cactde 

İshak Paşa (Ahırkapı) 
- caddesi, 246.Bkz. cfidde 
- mahallesi, 246.Bkz. mahalle 
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İshak Paşa suyolcısı, 246.Bkz. suyolcı 
iskele 

Bostan -si (Eyüp), 23 1 
Davüd Paşa -si, 237 
Eyyüb -si, 289 
Koyun -si (Ortaköy), 1 17 
Südlice -si (Hasköy), 174, 177, 178 
Vapur -si (Boyacıköy), 23 

İskele caddesi (Emirgan), ı 10, ı 12.Bkz. cadde 
İskele sokağı (Eyüp), 23 l .Bkz. sokak 
İskender Paşa mahallesi (Kıztaşı), 245.Bkz. mahalle 
İslam Beğ mahallesi (Eyüp), 23 l .Bkz. mahalle 
İsma'il Ağa (Aksaray) 

- caddesi, 243.Bkz. cadde 
- mahallesi, 243 .Bkz. mahalle 

İsma'il Ağa sahilhanesi (Rumelihisarı), 72.Bkz. sahilhane 
İsmii'il İsmet Efendi sahilhanesi (Emirgan), 99.Bkz. 

sahilhane 
İsmii'il Kamil Beğ sahilhanesi (Sütlüce), 177, ı 79.Bkz. 

sahilhane 
İSMA'iL Neş'et Beğefendi (Adliye nezareti evrak müdürü), 

l l l , 1 12 
İSMA'IL Paşa (Mısır hidivi), 98, I l7, 1 18, 122, 123 
İSMA 'IL Paşa (Mısır valisi), 1 19 
İSMET Beğefendi (Esvapçıbaşı), 24 
İsmihan Kaya Sultan vakfı, 4 l .Bkz. vakf 
ispermeçed, 268 
İstanbul ağası, 242.Bkz. ağa 
İstanbul ağası çeşmesi (Laleli), 24l .Bkz. çeşme 
İstanbul ağası suyolcısı, 24l .Bkz. suyolcı 
İstanbul bendieri ana tarikı, 273, 278, 286, 29l .Bkz. tarik 
İstavroz, I l6 
İSTEFANAKİ Beğefendi (Şura-yı devlet üyesi), 205 
İstinye, 157, 269 

- karyesi, 1 24.Bkz. karye 
- nahiyesi, 78, 1 85.Bkz. nahiye 

İstinye bağları, 102.Bkz. bağ 
İtalya devleti tebe'ası, 1 28, 1 83 ,  208.Bkz. tebe'a 
İzmir kaimmakamı, 1 1 l .Bkz. kaimmakam 
İZZET Paşa (Zabtiyye müşiri), 56 

K 
kaba hasır, 264.Bkz. hasır 
Kabakulak bağı (Arnavutköy), 190.Bkz. bağ 
Kabakulak mahallesi (Karagümrük), 249.Bkz. mahalle 
Kabasakal mahallesi (Kemeraltı, Ahırkapı), 246, 254.Bkz. 

mahalle 
Kabristan sokağı (Eyüp), 23 l .Bkz. sokak 
Kabristan sokağı (Tepebaşı), 22.Bkz. sokak 
Kadırga, 24 7 

- limanı, 247.Bkz. liman 
Kadırga cami 'i , 247.Bkz. cami' 

- sokağı, 247.Bkz. sokak 
kadi 

Galata -sı, 76, 80 
Kadi çeşmesi (Fatih), 235.Bkz. çeşme 
Kadi Mehmed Efendi mahallesi (Kasımpaşa), 168 
Kadiriler tekyesi (Tophane), 305.Bkz. tekye 
KADRI Efendi (Sergi muhiisebecisi), 97 
Kadri Efendi sahilhanesi (Emirgan), 97.Bkz. sahilhane 
Kağıdhane caddesi (Teşvikiye), 35 

kaimmakam 
--ı mütevelli, 33, 49, 87, 1 1 0, 176, 190 
İzmir -ı, 1 l l  

kalas tahtası, 286.Bkz. tahta 
kalem 

Adliyye istatistik -i, 86 
Sadareı-i uzmii mektübi -i, 64 
Tahrir-i emlak -i, 15, 39, 1 65 

Kalender mahallesi (Şehremini), 259.Bkz. mahalle 
Kalenderhane cami 'i (Vezneciler), 245.Bkz. cami' 

- sokağı, 245.Bkz. sokak 
Kalenderhane mahallesi (Acemoğlu, Vezneciler), 245, 

250.Bkz. mahalle 
Kalenderhane sokağı (Eyüp), 232.Bkz. sokak 
Kamanto sahilhanesi (Yeniköy), 14 l .Bkz. sahilhane 
KAMARO Petro (Galata bankerlerinden), 1 86 
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Kamaro sahilhanesi (Büyükdere), 1 86.Bkz. sahilhane 
Kamer Hatun çeşmesi (Beyoğlu), 299, 300, 30l .Bkz. çeşme 
Kamer Hatfin mahallesi (Beyoğlu), 1 62, 300, 30ı .Bkz. 

mahalle 
KAMiL Paşa (Sadrazam), 58 
Kamil Paşa sahilhanesi (Kuruçeşme), 58.Bkz. sahilhane 
kanavat, 267 
KanbOr çeşme (Saraçhanebaşı, Fatih), 249.Bkz. mahalle 
Kanlı sokak (Kocamustafapaşa), 258.Bkz. sokak 
Kanlıkavak (Rumelihisarı), 70, 72, 73, 74 

- suyı, 79.Bkz. su 
Kantarcılar (Odunkapısı, Süleymaniye), 239 

- caddesi, 260.Bkz. ciidde 
kanunname-i hümayün, 38, 138,  1 8 1 ,  1 88 
Kapalıfurun mahallesi (Nurosınaniye), 250.Bkz. mahalle 
Kapamacı(?) bağı (İstinye), 103 .Bkz. bağ 
Kapan-ı dakik, 235, 236 

- köprisi, 2 15 .Bkz. köpri 
kap u 

Ayazma -sı (Unkapanı), 260 
Azeb -sı, 214 
Bağçe-sı, 239 
Boyacı -sı (Kirmastı), 248 
Çatladı-, 254 
Edirne-sı, 248, 249, 25 1 ,  255 
Eğri-, 232, 269 
Hatab -sı, 290 
Isii-sı (Samatya), 239 
Kum-, 244, 247, 248 
Kuşpazarı -sı (Çarşamba), 252 
Külhan -sı (Şehzadebaşı), 256 
Mevlevihane -sı, 255, 258 
Samatya -sı, 238 
Selkapusı -sı (Kasımpaşa), 158 
Silivri-sı, 238 
Timur- (Hocapaşa), 252 
Yeni-, 242 

Kapu ağası, 246.Bkz. ağa 
Kapu ağası mahallesi (Ahırkapı), 246.Bkz. mahalle 
Kara Süleyman Çelebi mahallesi (Eyüp), 23 l .Bkz. mahalle 
Karaağaç (Yeniköy), 153 
Karaağaç caddesi (Sütlüce), 1 65, 1 67, 170, 177, 179.Bkz. 

cad de 
Karaağaç mahallesi (Mevlanakapı), 258.Bkz. mahalle 
Karabaş mahallesi (Balat), 234.Bkz. mahalle 
Karabaş mahallesi (Mevlanakapı), 255.Bkz. mahalle 



324 

Karabaş mahallesi (Silivrikapı), 258.Bkz. mahalle 
Karabaş Mustafa Ağa çeşmesi (Tophane), 307.Bkz. çeşme 
karagolhane 

Çeharşenbih -ı (Sultanselim), 248 
Hasan Paşa -si (Çemberlitaş), 25 1 

Karagöz mahallesi (Kocamustafapaşa), 257 
Karagümrük, 249 

- mahallesi, 252.Bkz. mahalle 
- meydanı, 252.Bkz. meydan 

Karaköy çeşmesi, 214, 296, 297.Bkz. çeşme 
Karaköy Hüseyin Çelebi mahallesi (Hocapaşa), 25 l .Bkz. 

mahalle 
Karaköy kolı, 296.Bkz. kol 
Karakulak çeşmesi (Dereseki), 2 12, 2 1 3 .Bkz. çeşme 
Karanlıkçeşme sokağı (Aksaray), 24 l .Bkz. sokak 
Karantina, 295 
Karatut çeşmesi (Tophane), 307.Bkz. çeşme 
karfiçe(?), 286 
Karnavle çeşmesi (Beyoğlu), 301 ,  302, 304.Bkz. çeşme 
karye 

Arnavud -si, 7, 8, 9, 25, SO, 190, 1 96, 1 97, 203, 208 
Bağ çe -si, ı, 3, 4, 1 1 , 1 2, 34, 50, 57, 89, 9 1 ,  95, 129, 

1 3 1 ,  132, 1 35, 1 36, 140, 157, 159, 1 62, 193, 195 
Bebek -si, 105, 106, 202, 2 1 1 
Boyacı -si, 22, 23, 10 1 ,  106, 108, 1 16, 12 1 ,  145, 149 
Cebeci -si, 265, 267, 273, 276, 280, 285, 286, 289, 290, 

292 
Cebeiıaneci -si, 3 ı O 
İstinye -si, ı 24 
Kurıçeşme -si, 49, 6 ı  
Küçük -si, 289, 3 10  
Mirgfin -si, 94, 107, 1 13,  1 26, 129 
Petnahor -si, 282 
Sarıyar -si (İstinye), 179, ı 83, ı 85 

kasaba 
--i Hasköy, 193 
--i Kasım Paşa, 89, ı58, ı72 

Kasım Paşa, 159, ı6 ı ,  ı 63, ı 64, 166, 168, 294 
- defteri, 174.Bkz. defter 
- hıdmeti, 158.Bkz. hıdmet 
- kolı, 294.Bkz. kol 

kasr 
Bebek -ı, ı 99 

kasr-ı yed, 14, 26, 96, 1 10, 129, 132, 158, 19 1 ,  198 
Kassab İlyas mahallesi (Davutpaşa iskelesi, Samatya), 237, 

238.Bkz. mahalle 
Kassabbaşı Mehmed Ağa evkafı, 226, 227.Bkz. evkiif 

- musakkafatı, 2ı5, 2 ı 8, 220, 224.Bkz. musakkafiit 
Kassabbaşı suyı, 66, 75.Bkz. su 
kassamlık 

Evkaf -ğı, 62 
Kastamanı mutasarrıfı, 48, 56.Bkz. mutasarrıf 
kaşık, 264, 276 
Katib Muslıhiddin mahallesi (Aksaray), 237.Bkz. mahalle 
Katib Muslıhiddin mahallesi (Altımermer), 258.Bkz. 

mahalle 
Katib Sinan sokağı (Gedikpaşa), 247.Bkz. sokak 
Katib Şemseddin mahallesi (Süleymaniye), 250.Bkz. 

mahalle 
katib yevmiyyesi, 275.Bkz. yevmiyye 
katma, 26ı ,  273 

Abdullah Efendi -sı, 67 

Alacahammam -ları, 293 
Gümrük katibi -sı, 67 
Lutfullalı Efendi -sı, 67 
Nakib Efendi -sı, 67 
Viiiide -sı, 267, 28ı ,  289 

Katalik mill eti, 13 ı, ı 32, ı 98.Bkz. millet 
Katalik taifesi, 7,  8, 9, 52, 134, ı96.Bkz. tilife 
kavata, 264 

Keblr -, 276 
Sağir -, 276 

Kayalar (Rumelihisarı), 85 
kaza 

Havass-ı refl'a -sı, 169, ı93 

İNDEKS 

Kazgani mahallesi (Kumkapı), 244.Bkz. mahalle 
Kazıklıbostan sokağı (Şehremini), 259.Bkz. sokak 
kazma, 264, 275 

Taban -sı, 277 
Kebiibcı ham sokağı (Süleymaniye), 239.Bkz. sokak 
Keçeciler caddesi (Hırka-i şerif), 255.Bkz. cadde 
Kemal Paşa cami 'i (Şehzadebaşı), 256.Bkz. cami ' 
kemer 

Bozdoğan -i, 250, 253 
Esb pazarı -i, 253 
Paşa -i, 268, 270, 272, 274, 282, 289, 290, 293, 3 ı  ı 

Kemeraltı (Sultanahmet), 254 
Kereste gürnrüği (Odunkapısı), 260.Bkz. gümrük 
keser, 264 

Cebeci -i, 267 
ketebe 

Defterhane -si, 225, 228 
ketbuda 

Mı1mcılar -sı, 25, 26 
kettan, 266, 269, 27 ı ,  277, 28ı ,  290 
Kılıç Ali Paşa mahallesi (Beşiktaş), 2ı l .Bkz. mahalle 
Kılıç pınarı (Sarıyer), 134, 1 64.Bkz. pınar 
Kır sokağı (Arnavutköy), 2 ı2.Bkz. sokak 
Kırımi mahallesi (Eğri kapı), 232.Bkz. mahalle 
Kırkçeşme (Tezgahçılar, Zeyrek), 54, 250, 260 
Kırkşöğüd (Rumelihisarı), 85 
Kısmet-i askeriyye mahkemesi, 20.Bkz. mahkeme 
kış la 

Asakir-i bahriyye -sı (Kasımpaşa), ı 72 
Humbarahane-i amire -sı (Hasköy), 165 

kızaklık, 264 
Kızanlıklı Fatıma Hanım vakfı, 258.Bkz. vakf 
Kızılmescid mahallesi (Eyüp), 23 1 ,  232.Bkz. mahalle 
Kızılminare mahallesi (Kıztaşı), 243.Bkz. mahalle 
Kızıltaş mahallesi (Laleli), 24 l .Bkz. mahalle 
Kıztaşı (Fatih), 245 

- caddesi, 249, 256.Bkz. cadde 
Kiceci Pir mahallesi (Edirnekapı), 249.Bkz. mahalle 
Kilise (Bebek) 

- caddesi, ıo6, ı98.Bkz. cadde 
- sokağı, 198, 202.Bkz. sokak 

Kilise meydanı (Yenikapı), 242.Bkz. meydan 
Kilise sokağı (Boyacıköy), ıo9, ı 2 l .Bkz. sokak 
Kilise sokağı (Gedikpaşa), 248.Bkz. sokak 
Kilise sokağı (Kadırga), 247.Bkz. sokak 
Kilise sokağı (Karagümrük), 252.Bkz. sokak 
Kirazlı (Bahçeköy), 89 
Kirazlımescid caddesi (Vefa), 250.Bkz. cadde 
Kirazlımescid medresesi (Vefa), 250.Bkz. medrese 
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Kirechane sokağı (Kantarcılar), 239.Bkz. sokak 
kireç, 293 
Kireçhane sokağı (Kuruçeşme), 52.Bkz. sokak 
Kirmastı mahallesi (Çarşamba), 248.Bkz. mahalle 
kitabet 

Hariciyye -i, 1 8 1 ,  1 88 
Koca Mustafa Paşa, 255 

- caddesi, 238, 257 
- mahallesi, 255, 257, 258.Bkz. mahalle 
- suyolcısı, 255.Bkz. suyolcı 

Kocataş (Büyükdere), 157, 1 82, 1 84, 186 
Kocataş suyı (Sarıyer), 1 80.Bkz. su 
Koçdibek mahallesi (Yedikule, Samatya), 238.Bkz. mahalle 
Koğacı Dede mahallesi (Aksaray), 243.Bkz. mahalle 
Koğacı Dede mahallesi (Sultanselim), 248.Bkz. mahalle 
Koğacılar mahallesi (Çarşamba), 25 l .Bkz. mahalle 
kol 

Ayvad dipağızı(?) -ı, 265 
Azeb kapusı -ı, 295, 296 
Beğoğlı -ı, 299, 300, 301 ,  302, 303, 304 
Cebeci -ı, 265, 267, 274, 278, 283 
Gazanfer Ağa -ı, 265, 272, 3 10 
Karaköy -ı, 296 
Kasım Paşa -ı, 294 
Küçükköy -ı, 278, 283 
Tophane -ı, 305, 306, 307 
Valide -ı, 265, 271 ,  278, 282, 285, 290 
Valide Sultan -ı, 274 

Kolağası, 169.Bkz. ağa 
Kolluk sokağı (Gedikpaşa), 78.Bkz. sokak 
Kolluk sokağı (Kumkapı), 247, 248.Bkz. sokak 
konak 

Hayreddin Paşa -ı (Nişantaşı), 62 
Ömer Paşa -ı (Kırkçeşme), 250 

Koruk mahallesi (Macuncu, Şehremini), 258, 259.Bkz. 
mahalle 

Koska, 267, 28 1 , 309 
KOST AKİ Mosoros Paşa (Londra sefiri), 204, 208 
kova, 276 
Koyun iskelesi (Ortaköy), 1 17.Bkz. iskele 
kök baltası, 266.Bkz. balta 
Kömürci sokağı (Küçükmustafapaşa), 233.Bkz. sokak 
köpri 

Kapan-ı dakik -si, 2 15  
Köprili ızgarası, 89.Bkz. ızgara 
Köprili medresesi (Çemberlitaş ), 25 1 .Bkz. medrese 
Köprili Mehmed Paşa vakfı, 79, 84.Bkz. vakf 
Köşk caddesi (Amavudköy), 25.Bkz. cadde 
Köybaşı caddesi (Yeniköy), 92, 135, 137, 1 38, 142, 144, 

147, 1 50, 1 52, 154.Bkz. cadde 
ku b be 

Azebler -si, 2 14, 2 15  
Kuburlı caddesi (Fener), 234.Bkz. cadde 
Kulaksız Ahmed Kapudan caddesi (Kasımpaşa), 1 69.Bkz. 

cadde 
Kulaksız mahallesi (Kasımpaşa), 1 69.Bkz. mahalle 
Kulle meydanı, 238.Bkz. meydan 
Kuloğlı çeşmesi (Beyoğlu), 299, 303.Bkz. çeşme 
kum, 293 
Kumkapu, 244, 247, 248.Bkz. kapu 
Kumrılımescid mahallesi (Sultanselim, Fatih), 248, 

25 l .Bkz. mahalle 

Kundakcılar mahallesi (Odunkapısı, Tahtakale), 239, 
240.Bkz. mahalle 

Kunduri(?) sokağı (Arnavutköy), 203, 212.Bkz. sokak 
Kurıçeşme, 36, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 62, 63, 201 

- caddesi, 54, 60, 61, 64, 65.Bkz. cadde 
- defteri, 64.Bkz. defter 
- hıdmeti, 2, 47.Bkz. hıdmet 
- karyesi, 49, 6 l .Bkz. karye 
- mahallesi, 25, 65.Bkz. mahalle 
- sokağı, 6 l .Bkz. sokak 

Kurıkavak caddesi (Eyüp), 232.Bkz. cadde 
kurşun tafrası, 269 
Kurt Çelebi mahallesi (Kasımpaşa), 1 63.Bkz. mahalle 
Kuşhane-i amire aşcıları, 298.Bkz. aşcı 
Kuşpazarı kapusı (Çarşamba), 252.Bkz. kapu 
kuyu 

Tatlı- (Samatya), 239 
Kuyu çeşmesi (Hocapaşa), 242.Bkz. çeşme 
Kuyu sokağı (Küçükmustafapaşa), 233 .Bkz. sokak 
Kuyumcı Yorgi sahilhanesi (Yeniköy), 1 34, 1 64.Bkz. 

sahilhane 
Kuyumcu Bahşayiş Ağa mahallesi (Aksaray), 243.Bkz. 

mahalle 
Küçük Ayasofya caddesi, 245.Bkz. cadde 
Küçük Efendi mahallesi (Yedikule), 258.Bkz. mahalle 
Küçük karyesi, 289, 3 10.Bkz. karye 
Küçük Mustafa Paşa, 233, 235 

- caddesi, 233.Bkz. cadde 
- mahallesi, 233.Bkz. mahalle 
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Küçükbebek mahallesi (Bebek), 105 .Bkz. mahalle 
Küçükçeşme sokağı (Edirnekapı), 249.Bkz. sokak 
Küçükhammam caddesi (Molla Gürani), 257 .Bkz. ciidde 
Küçükköy, 267, 270, 271 , 274 
Küçükköy kolı, 278, 283.Bkz. kol 
Küçükpazar suyolcısı, 260.Bkz. suyolcı 
küfe, 271 

Lağmcıyan -si, 269 
Rençber -si, 264, 276 
su -si, 264 

Külhan kapusı (Şehzadebaşı), 256.Bkz. kapu 
Külhan sokağı (Aksaray), 237, 243.Bkz. sokak 
Külhan sokağı (Tahtakale), 239.Bkz. sokak 
Külhan sokağı (Unkapanı); 236.Bkz. sokak 
Külhan sokağı (Zeyrek), 260.Bkz. sokak 
künk, 267, 285, 293 

Amahud -i, 1 75 
Kürdistan valisi, 200.Bkz. vali 
kürek, 264, 269, 270 

ağaç -, 275 
Kürkci İsma'il Ağa mahallesi (Kumkapı), 247.Bkz. mahalle 
Kürkci sokağı (Balat), 234.Bkz. sokak 
Kürkcibaşı mahallesi (Aksaray), 237.Bkz. mahalle 
kütübhane 

Sultan Mahmud -si (Ayasofya), 2, 17, 1 29, 1 33, 134, 
140, 143, 1 59, 1 64 

L 
!ağın 

Balıklı kemeri -ı, 262 
Zeyrek cami 'i -ı, 215  

lağmcı, 269, 281 
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Laleli, 241 
Laleli çeşmesi (Azapkapı), 295, 296.Bkz. çeşme 
Laleli suyolcısı, 255.Bkz. suyolcı 
Laleli vakf odası musakkaffitı, 228.Bkz. musakkafat 
Langa, 242 

- diddesi, 237, 24 1, 243 
--i kebir caddesi, 244.Bkz. cadde 

Latin milleti, 17, 92, 147, 16 1 ,  2 1 l .Bkz. millet 
Latin sokağı (Beyoğlu), 17.Bkz. sokak 
Levend çiftliği, 67, 75.Bkz. çiftlik 
liman 

Balta-ı (Emirgan, Rumelihisarı), 66, 68, 69, 78, 9 1 ,  97, 
108, 122, 125 

Kadırga -ı, 247 
Lokmacı çeşmesi (Beyoğlu), 304.Bkz. çeşme 
Loksandra sahilhanesi (Yeniköy), ı5 1 .Bkz. sahilhane 
Lonca (Balat), 234 

- caddesi, 234.Bkz. cadde 
lökün, 269, 27 1 , 28 1 , 284, 288, 292 
Lutfullah Efendi çeşmesi, 67.Bkz. çeşme 
Lutfullall Efendi katması, 67.Bkz. katma 
Lütfi Paşa mahallesi (Yenibahçe), 236.Bkz. mahalle 

M 
Ma'cfincı (Şehremini), 258, 259 
Milbeynci yokuşı (Kumkapı), 244.Bkz. yokuş 
Mabeyn-i hümayun, ı5, ı9, 30, 37, 38, 43, 44, 59, 62, 63, 

ı ı ı' ı 7 1 ' 1 8 ı ' ı 95, 204, 2 1 1 
- başkitabeti, 15,  19, 30, 38, 59 

Macar çeşmesi (Beyoğlu), 299, 300, 302, 303.Bkz. çeşme 
mahalle 

Abdi Subaşı -si (Fener), 234 
Abdulvedfid -si (Eyüp), 235 
Akbıyık -si (Ahırkapı), 246, 254 
Akşemseddin -si (Hırka-i şerif), 255 
Alacamescid -si (Mahmutpaşa), 240 
Alem Beğ -si (Aksaray), 24 1 
Ali Fakih -si (Yedikule), 257 
Ali Paşa -si (Eyüp), 232 
Ali Pertek -si (Rumelihisan), 76, 77, 78, 8 1 ,  83, 88 
Altıay -si (Fatih), 252 
Altıboğça -si (Kadıçeşmesi), 235 
Arahacı Bayezid -si (Kocamustafapaşa), 257, 258 
Areste -si (Sultanahmet), 254 
Arnavudköyi -si, 212  
Arpa emini -si (Eyüp), 232 
Arpa emini -si (Yenibahçe), 236 
Asmalı -si (LaJeli), 242 
Aşık Mustafa Paşa -si (Bal at), 234 
Aşık Paşa -si (Kadıçeşmesi), 235 
Atik Ali Paşa -si (Çemberlitaş), 246 
Atik Ali Paşa -si (Karagümrük), 252 
Aya Nikola -si (Yeniköy), 145 
Aya Yorgi -si (Yeniköy), 1 38, ı46, 152 
Ayakapusı -si (Küçükmustafapaşa), 233 
Azebler -si (Unkapanı), 236 
Baba Haydar -si (Eyüp), 232, 233 
Bakkalzade -si (Fatih), 25 1 
Balcı -si (Yedikule), 238 
Bali Paşa -si (Gedikpaşa, Kumkapı), 247, 248 
Bayezid-i cedid -si (Davutpaşa iskelesi), 238 

Bazergan -si (Kocaınustafapaşa), 258 
Beğceğiz -si (Çarşamba), 252 
Beğzade -si (Çarşamba), 25 1 
Behram Çavfiş -si (Kumkapı), 247 
Beşir Ağa -si (Babıali), 242 
Bezzaz-ı cedid -si (Tahtakale), 239 
Bıçakcı Alaeddin -si (Haydar), 236 
Bıçakcılar -si (Eyüp), 23 ı 
Bodrum -si (Laleli), 242 
Bostan -si (Langa), 243 

İNDEKS 

Bostancıbaşı Abdullah Ağa -si (Langa), 237 
Bostan-ı Ali -si (Gedik paşa, Kadırga), 247 
Burmalımescid -si (Şehzadebaşı), 253 
Ca'fer Ağa -si (Şehremini, Aksaray), 243, 259 
Ca'fer Subaşı -si (Sultanselim), 234 
Cağaloğlı -si, 245, 250 
Camcı Ali -si (Vezneciler), 250, 255 
Cami'-i kebir -si (Eyüp), 230, 23 1, 232 
Canbliziyye -si (Samatya), 239 
Cankurtaran -si (Ahırkapı), 246 
Cerrah Paşa -si (Aksaray), 254 
Cezeri Kasım Paşa -si (Eyüp), 233 
Cibali -si, 233 
Çakır Ağa -si (Saraçhanebaşı), 253 
Çatmamescid -si (Kasımpaşa), ı 58, 1 64 
Çıkrıkcı Kemfileddin -si (Fatih), 249 
Çınar -si (Kocamustafapaşa), 257 
Çırakcı -si (Sultanselim), 248 
Çırçır -si (Atpazarı), 249 
Çömlekciler -si (Eyüp), 232 
Darulhadis -si (Süleymaniye), 260 
Davfid Ağa -si (Eyüp), 232 
Davfid Paşa -si, 215 ,  2 16, 2 1 8, 222, 226, 227, 228, 257, 

258 
Debbağ Yunus -si (Sultanselinı), 233 
Defterdar Ahmed Çelebi -si (Yenibahçe), 236 
Defterdar -si (Eyüp), 232 
Deniz Abdal -si (Şehremini), 259 
Derviş Ali -si (Karagümrük), 248 
Deveoğlı -si (Kantarcılar), 239 
Divane Ali -si (Gedikpaşa), 78 
Dizdariyye -si (Gedikpaşa), 247 
Dökmedler -si (Süleymaniye), 239 
Düğmeciler -si (Eyüp), 23 1 
Dülbentci Hüsameddin -si (Kumkapı), 244 
Dülger Şemseddin -si (Saraçhanebaşı), 249 
Dülgeroğlı -si (Fatih), 248 
ECdalizade -si (Zincirlikuyu, Fatih), 25 1 
Elvlinzade -si (Unkapanı), 236 
Emin Beğ -si (Beyazıt), 245, 250 
Emin Sinan -si (Gedikpaşa), 245 
Emir Buhfiri -si (Edirnekapı), 248, 25 ı 
Ereğli -si (Topkapı), 259 
Eski Ali Paşa -si (Fatih), 253 
Eski imaret -si (Fatih), 252 
Eskiyeni -si (Eyüp), 23 ı 
Evliyil -si (Mevlanakapı), 257 
Fethiyye -si (Karagümrük), 248 
Fevziyye -si (Şehzadebaşı), 256 
Fındıkoğlı -si (Fatih), 252 
Firfiz Ağa -si (Tophane), 303, 306 
Gazgani Sa'di -si (Aksaray), 237 
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Güngörmez -si (Kemeraltı), 254 
Güzelce Ali Paşa -si (Yeniköy), 154 
Hace Ali -si (Balat), 234 
Hace Beğ -si (Eğrikapı), 234 
Hace Hayreddin -si (Eski Ali Paşa, Fatih), 245, 248 
Hace Hayreddin -si (Unkapanı), 260 
Hace Kasım Gönani -si (Bal at), 234 
Hace Paşa -si, 242 
Hace Sultan Veli -si (Sarıgüzel), 256 
Hacı Ahmed -si (Kasımpaşa), 89 
Hacı Bayram Hartani -si (Cerrahpaşa), 237 
Hacı Evhad -si (Yedikule), 238 
Hacı Ferhiid -si (Zeyrek), 236 
Hacı Hüseyin Ağa -si (Samatya), 238 
Hacı İlyas -si (Ayvansaray), 234 
Hacı İsa -si (Balat), 234 
Hacı Kadın -si (Samatya), 238 
Hacı Kemiileddin -si (Rumelihisarı), 74, 82, 86 
Hacı Küçük -si (Mahmutpaşa), 240 
Hacı Mahmud -si (Fener), 234 
Hacı Muhyiddin -si (Edirnekapı), 25 1 
Hacı Osman Reis -si (Yeniköy), 147, 150, 154 
Hacı Ya'kub Ağa Kandili güzel -si 

(Küçükmustafapaşa), 235 
Hadice Sultan -si (Karagüımük, Edirnekapı), 248, 249 
Halıcı Hasan -si (Parmakkapı), 250 
Hammami Muhyiddin -si (Balat), 234 
Haraccı Muhyiddin -si (Fatih), 253 
Haraccılar -si (Unkapanı), 235 
Hasan Alemi -si (Aksaray), 243 
Hatuniyye -si (Kocamustafapaşa), 258 
Haydarhane -si (Kıztaşı), 243 
Helvacıbaşı -si (Sultanahmet), 245 
Hırka-i şer'if -si, 252 
Hızır Beğ -si (Unkapanı), 260 
Robyar -si (Hocapaşa), 242 
Robyar -si (Kocamustafapaşa), 237, 257 
lrgadpazarı -si, 238 
İbrahim Paşa -si (Gedikpaşa, Kumkapı), 244, 248 
İbrahim Paşa -si (Mahmutpaşa, Uzunçarşıbaşı), 240, 

253 
İnebeğ -si (Langa), 243 
İshak Paşa -si (Ahırkapı), 246 
İskender Paşa -si (Kıztaşı), 245 
İslam Beğ -si (Eyüp), 23 1 
İsma'il Ağa -si (Aksaray), 243 
Kabakulak -si (Karagümrük), 249 
Kabasakal -si (Kemeraltı, Ahırkapı), 246, 254 
Kadi Mehmed Efendi -si (Kasımpaşa), 168 
Kalender -si (Şehremini), 259 
Kalenderhane -si (Acemoğlu, Vezneciler), 245, 250 
Kamer Hatfin -si (Beyoğlu), 1 62, 300, 301 
Kapalıfurun -si (Nurosınaniye), 250 
Kapu ağası -si (Ahırkapı), 246 
Kara Süleyman Çelebi -si (Eyüp), 23 1 
Karaağaç -si (Mevlanakapı), 258 
Karabaş -si (Balat), 234 
Karabaş -si (Mevlanakapı), 255 
Karabaş -si (Silivrikapı), 258 
Karagöz -si (Kocamustafapaşa), 257 
Karagümrük -si, 252 
Karaköy Hüseyin Çelebi -si (Hocapaşa), 25 1 

Kassab İlyas -si (Davutpaşa iskelesi, Samatya), 237, 
238 

Katib Muslıhiddin -si (Aksaray), 237 
Katib Muslıhiddln -si (Altımermer), 258 
Katib Şemseddin -si (Süleymaniye), 250 
Kazgani -si (Kumkapı), 244 
Kılıç Ali Paşa -si (Beşiktaş), 2 1 1  
Kırımi -si (Eğrikapı), 232 
Kızılınescid -si (Eyüp), 23 1 ,  232 
Kızılminare -si (Kıztaşı), 243 
Kızıltaş -si (Uileli), 241 
Kiceci Pir -si (Edinıekapı), 249 
Kirmastı -si (Çarşamba), 248 
Koca Mustafii Paşa -si, 255, 257, 258 
Koçdibek -si (Yedikule, Samatya), 238 
Koğacı Dede -si (Aksaray), 243 
Koğacı Dede -si (Sultanselim), 248 
Koğacılar -si (Çarşamba), 25 1 
Koruk -si (Macuncu, Şehreınini), 258, 259 
Kulaksız -si (Kasımpaşa), 169 
Kumrılımescid -si (Sultanselim, Fatih), 248, 25 1 
Kundakcılar -si (Odunkapısı, Tahtakale), 239, 240 
Kurıçeşme -si, 25, 65 
Kurt Çelebi -si (Kasımpaşa), 163 
Kuyumcu Bahşayiş Ağa -si (Aksaray), 243 
Küçük Efendi -si (Yedikule), 258 
Küçük Mustafii Paşa -si, 233 
Küçükbebek -si (Bebek), 105 
Kürkci İsma'il Ağa -si (Kumkapı), 247 
Lütfi Paşa -si (Yenibahçe), 236 
Mahmud Ağa -si (Sütlüce), 1 65, 168, 172, 177, 179 
Mahmud Paşa -si (Cağaloğlu), 245, 253, 255 
Melek Hatun -si (Mevlanakapı), 258 
Mercan Ağa -si (Beyazıt), 253 
Merkez Efendi -si (Mevlilnakapı), 257 
Mesih Paşa-yı Atik -si (Laleli), 241 
Mi'mar Ayas -si (Saraçhane), 256 
Mi'mar Sinan -si (Fatih), 253 
Mi'mar Sinan -si (Yenibahçe), 257 
Mirahor -si (Yedikule), 238 
Molla Çelebi -si (Fındıklı), 17, 34 
Molla Çelebi -si (Yeniköy), 135 
Monla Aliyyü'l-Fenari -si (Halıcılar), 243 
Monla Aşki -si (Eğrikapı), 234 
Monla Fenari -si (Cağaloğlu), 246 
Monla Gürani -si (Şehreınini), 236, 237 
Monla Hüsrev -si (Vefa), 250 
Monla Kestel -si (Şehzadebaşı), 256 
Monla Şeref -si (Yenibahçe), 237 
Monla Zeyrek -si, 236 
Muhyiddin Kocavi -si (Unkapanı), 236 
Murad Paşa -si (Horhor, Aksaray), 237, 238, 243 
Mustafii Beğ -si (Kıztaşı, Fatih), 249, 256 
Mustafii Çavuş -si (Topkapı), 259 
Mutafcılar -si (Kırkçeşıne), 245 
Müftl Ali -si (Küçükınustafapaşa), 233 
Na'llımescid -si (Babıali), 242 
Nahlbend -si (Sultanahmet), 245 
Narlıkapu -si (Yedikule), 238 
Neslişah Sultan -si (Edirnekapı), 249 
Nevbahar -si (Molla Güranl, Haseki), 254, 259 
Nevbethane -si (Hocapaşa), 251 
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Nişancı -si (Kumkapı), 244 
Nişantaşı -si (Beşiktaş), 24, 62 
Oruç Gazi İsma'il Ağa -si (Aksaray), 241 
Otakcılar -si (Eyüp), 232 
Öksüzce Hatib -si (Yenibahçe), 237 
Ördek kassab -si (Yenibahçe), 236 
Panaya -si (Yeniköy), 92, 1 33, 135, 142 
Paşmakcı Şüca'eddin -si (Baltalimanı, Rumelihisarı), 

66, 75, 78, 82, 84 
Pirinçci Sinan -si (Fatih), 252 
Rüstem Paşa -si (Tahtakale), 239, 240 
Sa'di -si (Galata), 297 
Salih Paşa -si (Unkapanı), 236 
Samanviran -si (Süleymaniye), 239, 240, 250 
Sancakdar -si (Samatya), 238 
Sarayiçi -si (Kadırga), 247 
Sarı Bayezid -si (Süleymaniye), 260 
Sarı Musa -si (Molla Gürani), 237 
Sarı Timur -si (Odunkapısı), 260 
Sarmaşık -si (Karagümrük), 252 
Sarrac İshak Paşa -si (Beyazıt), 244 
Selçuk Sultan -si (Aksaray), 237 
Serrac Muhyiddin -si (Fatih), 248 
Serrachane -si, 253 
Seydi Beğ -si (Molla Güri'ıni), 236 
Seyyid Ömer -si (Altımermer, Molla Güdl.ni, 

Kocamustafapaşa), 257, 258, 259 
Sığırcılar -si (Unkapanı), 236 
Sıraselvi -si (Eyüp), 232 
Sinan Paşa -si (Yenibahçe), 236 
Sirkeci Muslihiddin -si (Zincirlikapu, Kasımpaşa), 159 
Siyahuş -si (Süleymaniye), 239, 240 
Sofılar -si (Etmeydanı), 242, 243, 244 
Sofılar -si (Eyüp), 232 
Soğan Ağa -si (Gedikpaşa, Beyazıt), 244, 245 
Suhte Sinan -si (Aksaray), 237 
Sulısaray -si (Kantarcılar), 239 
Sultan -si (Davutpaşa iskelesi), 238 
Sulukule -si (Edimekapı), 255 
Sulumanastır -si, 238 
Süleyman Ağa -si (Kumkapı), 244 
Süleyman Efendi -si (Saraçhane), 256 
Süleymaniyye -si, 250 
Şah Sultan -si (Eyüp), 23 1 
Şah-ı Hubiin -si (Zeyrek), 253 
Şehsuvar -si (Kadırga), 247 
Şeyh Ferhiid -si (Musalla), 241 
Şirmend Çavuş -si (Aksaray), 237 
Tabak Yunus -si (Hıfka-i şerif), 249 
Tabakzade -si (Karagümrük), 249 
Tahtaminare -si (Fener), 234 
Tatlıkuyu -si (Beyazıt), 253 
Tercemlin Yunus -si (Draman), 234 
Teşvikıyye -si (Nişantaşı), 35 
Timurhiin -si (Haydar), 236 
Toklı İbrahim Dede -si (Ayvansaray), 234 
Toptaşı -si (Macuncu), 259 
Tozkoparan -si (Tepebaşı), 22 
Uzun Yusuf -si (Macuncu, Kocamustafapaşa), 257, 258 
Üçler -si (Sultanahmet), 245 
Üskübli -si (Unkapanı), 235 
Vezneciler -si, 250 

Ya'küb Ağa -si (Aksaray), 241 
Yahnikapan -si (Beyazıt), 253 

İNDEKS 

Yahya Ketbuda -si (Kasımpaşa), ı59, ı6 ı ,  1 62 
Yeldeğirmeni -si (Kasımpaşa), 1 66, 172, 294 
Yeni- (Ahırkapı), 246 
Yeni- (Beşiktaş), 58, 130, 152 
Yeni- (Boğaziçi), 155 
Yeni- (Eğrikapı), 232 
Yeni- (Emirgan), 96 
Yirebatan -si (Ayasofya), 245, 246 
Yusuf Paşa -si (Aksaray), 237 
Zal Mahmud Paşa -si (Eyüp), 233 

mahkeme 
--i temy'iz, l l  ı ,  1 12 
--i ticaret, 208 
Kısmet-i askeriyye -si, 20 

Mahlulilt idaresi, ı 12, 125, 155 .Bkz. idare 
Mahmud Ağa çeşmesi (Kasımpaşa), 294.Bkz. çeşme 
Mahmud Ağa mahallesi (Sütlüce), 1 65, 1 68, 172, 177, 

179 .Bkz. mahalle 
MARMÜD Beğefendi (Mısır Hıd'ivliği kapı kethudası), 84 
Mahmud Efendi mektebi sokağı (Şehzadebaşı), 256.Bkz. 

sokak 
MARMÜD Ekrem Beğefendi (Şura-yı devlet üyesi), 155 
MARMÜD Nedim Beğefendi (Amed'i-i Divan-ı hümayun), 

147 
Mahmud Paşa (Cağaloğlu), 239, 240 

- mahallesi, 245, 253, 255.Bkz. mahalle 
Mahmud Paşa suyolcısı, 255.Bkz. suyolcı 
Mahmud Paşa vakfı, 255.Bkz. vakf 
maksem 

Beğoğlı -i (Taksim), 2, 159, 193 
Saliha Valide Sultan -i (Beyoğlu), 2, 17 ,  1 3 1 ,  140, 143, 

159, 16 1  
Valide Sultan -i  (Taksim), 1 33 

Maliyye, 1 12, 1 13 
- nazırı, 97, 121 ,  1 89.Bkz. nazır 

Manastır hanedanı, 15 l .Bkz. hanedan 
Manav sokağı (Vefa), 250.Bkz. sokak 
mandıra 

Arabacıoğlı -sı (Bahçeköy), 3, 4, 1 1 ,  1 36, 157 
Hisar -sı (Rumelihisarı), 67 

Marpuçcılar sokağı (Mahmutpaşa), 240.Bkz. sokak 
Maslak caddesi (Boyacıköy), 106.Bkz. cactde 
Matbalı kapusı caddesi (Kasımpaşa), 1 63 .Bkz. cactde 
Mecidiyye sokağı (Kocamustafapaşa), 258.Bkz. sokak 
Meclis-i a'yan, 56 
Meclis-i divan-ı abkam-ı adliyye, 76 
Meclis-i vala, 93, 102, 192 

- evrak odası, 9 l .Bkz. oda 
--yı abkam-ı adliyye, 104 

m ec ra 
hakk-ı -, 7, 8, 9, 17, 48, 56, 89, 96, 1 80 

med'ine 
--i Tekfurdağı, 1 35 
--i Üsküdar, 212, 2 1 3  

medrese 
Gazanfer Ağa -si (Kırkçeşme), 54 
Kirazlımescid -si (Vefa), 250 
Köprili -si (Çemberlitaş), 25 1 

Medrese sokağı (Fethiye), 248.Bkz. sokak 
Medrese sokağı (Parmakkapı), 250.Bkz. sokak 
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Medrese sokağı (Tahtakale), 239.Bkz. sokak 
Mehmed Ağa cami 'i (Çarşamba), 252.Bkz. cami' 
MEHMED Ali Paşa (Mısır valisi), ı90 
MEHMED Ali Paşa, Ferik (Dar-ı şura-yı askeri üyesi), ı90 
MEHMED Asım Beğefendi (Şura-yı devlet mülkiye dairesi 

üyesi), 77 
MEHMED Cemilleddin Efendi (Post-nişin), 89 
MEHMED Efendi (İcmill kiltibi), 284 
MEHMED Emin Ali Paşa (Hariciye nazırı), ı 94 
MEHMED Emin Ali Paşa (Sadrazam), ı95 
Mehmed Emin Ali Paşa sahilhanesi (Boğaziçi), 194.Bkz. 

sahilhane 
MEHMED Emin Asaf Beğefendi (Evkaf müfettişi), ı 04 
MEHMED Emin Seydil Beğefendi (Divan kalemi 

yazıcılarından), 78 
MEHMED Es'ad Beğ, el-Hilcc (Amedi-i Divan-ı hümilyun 

halifelerinden), 200 
MEHMED Fuild Paşa (Serasker), ı 62 
MEHMED Halis Beğefendi (Bahriye nezilreti mektupçusu), 

42 
Mehmed İzzet Beğ sahilhanesi (Emirgan), ı o6.Bkz. 

silhilhilne 
MEHMED Nuri Efendi, eş-Şeyh (Yahya Efendi türbedilrı), 

86 
MEHMED Paşa (Evkaf-ı hümilyun nazırı), 90 
MEHMED Paşa (Serasker), 89 
Mehmed Paşa cilmi ' i  (Sultanahmet), 245.Bkz. cami ' 

- sokağı, 245.Bkz. sokak 
Mehmed Paşa yokuşı, 260.Bkz. yokuş 
MEHMED Paşa, Şehid (Sadrazam), ı 69 
MEHMED Rüşdi Paşa (Hilssa müşiri), ı 90 
MEHMED Sa'id Beğefendi (Hudilvendigilr vililyeti maarif 

müdürü), ı48 
MEHMED Sa'id Efendi, Mirzilzilde es-Seyyid (Şeyhülislilm), 

204 
MEHMED Salih Efendi ( Senedat müdiri), 86 
MEHMED Subhi Beğefendi (Şura-yı devlet kalemi halifesi), 

74 
MEHMED Tevfik Efendi, es-Seyyid (Kazasker), ı48 
MEHMED Vahid Paşa (İzmir kaymakamı), ı ı 2  
Mehmed Vahid Paşa sahilhanesi (Emirgan), ı ı l .Bkz. 

sahilhane 
mekteb, ın, ı93 

Melek Hilce -i (Fatih), 253 
Nakşıdil Viiiide Sultan -i (Kirmastı), 248 
Taş- (Süleymaniye), 250 
Verdinilz Kadın -i (Aksaray), ı 90 

Mekteb sokağı (Beyazıt), 244.Bkz. sokak 
Mekteb sokağı (Beyoğlu), 24.Bkz. sokak 
Mekteb sokağı (Boyacıköy), 1 02.Bkz. sokak 
Mekteb sokağı (Süleymaniye), 240.Bkz. sokak 
Mektebaltı çeşmesi (Saraçhane), 256.Bkz. çeşme 
Mekteb-i harbiyye (Pangaltı), 57, ı58 
Mekteb-i rüşdiyye-i bahriyye, 1 69 
Mektfıbi-i sadilret, 8 ı  
Melek Hilce mektebi (Fatih), 253.Bkz. mekteb 
Melek Hatun mahallesi (Mevlanakapı), 258.Bkz. mahalle 
Mengene caddesi (Cağaloğlu), 245, 256.Bkz. cildde 
Menteşe mutasarrıfı, ı ı 4.Bkz. mutasarrıf 
Mercan Ağa mahallesi (Beyazıt), 253.Bkz. mahalle 
Merkebciler sokağı (Beyazıt), 253.Bkz. sokak 
Merkez Efendi mahallesi (Mevlilnakapı), 257.Bkz. mahalle 
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mermer tekne, 269.Bkz. tekne 
Merzifoni Kara Mustafa Paşa evkafı, ı 5, 38, 39.Bkz. evkaf 
Mesih Paşa-yı Atik mahallesi (Lilleli), 24 l .Bkz. mahalle 
Meskukilt-ı şahane müdiri, 20 l .Bkz. müdir 
meslek 

Taksim su yı -i, 57, ı 82 
Meslek sokağı (Sultanselim), 233.Bkz. sokak 
Mevlevihilne, 30ı 

- caddesi, 257 .Bkz. cildde 
- kapusı, 255, 258.Bkz. kapu 

meydan 
Acemoğlı -ı (Vezneciler), 250 
Bilyezid -ı, 253 
Cündi -ı (Kadırga), 247 
Çeşme -ı (Azapkapı), 214 
İmaret -ı (Kocamustafapaşa), 255 
Karagümrük -ı,  252 
Kilise -ı (Yenikapı), 242 
Kulle -ı, 238 
Vefil -ı, 250 

Meydan çeşmesi (Azapkapı), 295.Bkz. çeşme 
Meydancık çeşmesi (Hocapaşa), 242.Bkz. çeşme 
Mezarlık burunı (Sarıyer), ı85 
Mıgırdiç bilğçesi (Taşnerdübiln), 4 l .Bkz. bilğçe 
Mısır valisi, 190.Bkz. vali 
Mi'mar Ayas mahallesi (Saraçhane), 256.Bkz. mahalle 
Mi 'mar Sinan çeşmesi (Laleli), 242.Bkz. çeşme 
Mi'mar Sinan mahallesi (Fatih), 253.Bkz. mahalle 
Mi'mar Sinan mahallesi (Yenibahçe), 257.Bkz. mahalle 
MiHRAN Beğ, Düzzade (Meskukilt-ı şahane müdiri, Meclis-i 

ayan üyesi), 53, 56, 201 
Mihrişah Viiiide Sultan bendi (Bahçeköy, 1796), 3, 4, l l , 20, 

34, 50, 9 ı ,  95, ı 29, 135, 136, 138, 142, 1 62.Bkz. bend 
Mihrişah Viiiide Sultan evkafı, ı ,  5, l l , 12, 15,  16, 2 1 ,  23, 

24, 2� 2� 29, 39, 44, 4� 58, 6 1 , 63, 9 1 , 95, 1 15, 1 17, 
ı 1 8, 1 3 ı ,  1 35, 1 38, 144, 146, 147, 148, 149, 152, ı53, 
ı 54, 192, 1 93, 198, 209.Bkz. evkaf 
- musakkafiltı, 1 .Bkz. musakkafilt 

Mihrişah Viiiide Sultan suyı, 7, 9, ı4, 1 8, 22, 23, 24, 95, 133, 
ı44, ı53,  157, 1 65 .Bkz. su 

millet 
Ermeni -i, 1 ,  3, 4, 6, 7, 9, l l , ı 2, 14, 18,  2 ı ,  28, 29, 3 ı ,  

33, 41 , 42, 44, 46, 58, ı44, 1 97, 2 ı ı  
Ermeni Katalik -i, 56, ı 82 
Katalik -i, 1 3 ı ,  ı 32, ı98 
Latin -i, ı 7 ,  92, 147, 16ı,  21  ı 
Rum -i, 36, 54, 55, 6 1 ,  64, ı29, 133, ı 35, 1 53, ı 56, 203, 

206, 207, 208, 2 12  
Millet bilğçesi (Bebek), 2 ı l .Bkz. bilğçe 
Mirahor mahallesi (Yedikule), 238.Bkz. mahalle 
Mirgfin, 22, 9 ı , 92, 96, 97, 98, 99, ı oo, ıo ı ,  ıo2, 103, ıo4, 

105, 106, ı o9, ı ıo, ı ı  ı, ı ı2, ı 17 ,  ı ı9, ı 2o, ı 22, ı 23, 
ı24, ı25, ı99 
- caddesi, 94, ıo ı ,  107, 1 13,  1 14, ı 2 l .Bkz. cildde 
- hıdmeti, 90.Bkz. hıdmet 
- karyesi, 94, 107, 1 13,  ı26, ı29.Bkz. karye 

Mirzazade es-Seyyid Mehmed Sa'id Efendi vakfı, 204.Bkz. 
vakf 

Molla Çelebi mahallesi (Fındıklı), ı 7, 34.Bkz. mahalle 
Molla Çelebi mahallesi (Yeniköy), ı35 .Bkz. mahalle 
Monla Aliyyü'I-Fenari mahallesi (Halıcılar), 243.Bkz. 

mahalle 
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Monla Aşki mahallesi (Eğrikapı), 234.Bkz. mahalle 
Moııla Fenari mahallesi (Cağaloğlu), 246.Bkz. mahalle 
Monla Gürani (Şehremini) 

- caddesi, 237, 259.Bkz. cadde 
- cami 'i, 259.Bkz. cami' 
- mahallesi, 236, 237.Bkz. mahalle 

Monla Hüsrev mahallesi (Vefa), 250.Bkz. mahalle 
Monla Kestel mahallesi (Şehzadebaşı), 256.Bkz. mahalle 
Monla Şeref mahallesi (Yeni bahçe), 237.Bkz. mahalle 
Monla Zeyrek mahallesi, 236.Bkz. mahalle 
mu'accele, 1 3, 27, 29, 32, 50, 5 1 ,  53, 79, 9 1 ,  96, 97, 100, 

103, 109, 1 14, 1 27, 1 36, 1 38, 142, 1 5 1 ,  155,  1 66, 1 7 1 ,  
175, 206, 207 

mu'temed yevmiyyesi, 283.Bkz. yevmiyye 
Muhacir'in-i islamiyye komisyon-ı al'isi, 108 
muhasebe 

Evkaf -si, 53, 90, 1 39, 14 1 ,  143, 1 5 1 ,  1 65, 1 76, 1 89, 
1 96, 208 

Hazine-i hassa sergi -si, 1 8  
Sergi -si, 97 

Muhyiddin Kocavi mahallesi (Unkapanı), 236.Bkz. mahalle 
mum, 272 
MOrncılar kethudası, 25, 26.Bkz. kethuda 
MOrncılar kethudası Haci Ahmed Efendi suyı (Ortaköy), 

192.Bkz. su 
Mumhane sokağı (Amavutköy), 203.Bkz. sokak 
Murabıt çeşmesi (Kasımpaşa), 294.Bkz. çeşme 
Murad Paşa mahallesi (Horhor, Aksaray), 237, 238, 

243.Bkz. mahalle 
Muradiye sokağı (Beyazıt), 253.Bkz. sokak 
MÜSA Ağa (Su nazın), 1 3  
musakkafat 

Kassabbaşı Mehmed Ağa vakfı -ı, 2 1 5, 2 1 8, 220, 224 
Laleli vakf odası -ı, 228 
Mihrişah Valide Sultan evkafı -ı, ı 
Sultan Ahmed Han-ı Salis evkafı -ı, 1 99, 202 

Musaila caddesi (Laleli), 24 l .Bkz. cadde 
Musika-i hümayun, 32, 33, 64, 1 24 
Mustafa Beğ mahallesi (Kıztaşı, Fatih), 249, 256.Bkz. 

mahalle 
MUSTAFA Beğefendi (Şura-yı devlet kalemi başhalifesi), 78 
Mustafa Çavuş mahallesi (Topkapı), 259.Bkz. mahalle 
MUSTAFA İzzet Efendi (Zimınet hallfesi), 69 
MUSTAFA Mazlum Beğefendi (Galata gümrüği nazırı), 20 
MUSTAFA Nam Paşa (Sadrazam), 1 19 
MUSTAFA Paşa (Kürdistan valisi), 200 
Mustafa Paşa caddesi (Üsküblü), 235.Bkz. cactde 
Mustafa Paşa sokağı (Çatladıkapu), 254.Bkz. sokak 
MUSTAFA Reşid Beğefendi (Defter-i hakani nezareti 

muavini), 1 96, 201 
MUSTAFA Reşid Paşa (Sadrazam), 66, 68, 69, 94, 97, 1 04, 

1 07, 109, 1 22 
Mustafa Reşid Paşa sahilhanesi (Baltalimanı), 97, !OO.Bkz. 

sahilhane 
MUSTAFA Rıza Efendi (Bahriye müsteşarı), 98 
MUSTAFA Zeki Paşa (Umum mekatib-i askeriyye nazırı), 

85 
Mutafcılar mahallesi (Kırkçeşme), 245.Bkz. mahalle 
mutasarrıf 

Kastamanı -ı, 48, 56 
Menteşe -ı, 1 14 

Muvakkıthiiııe caddesi (Emirgan), 1 26, 1 99.Bkz. cactde 

mü dir 
Adliyye nezareti evrak -i, l l l , 1 1 2 
Bahriyye redlf yoklama -i, 1 77, 1 78 
Ebniye -i, 1 05 
Emniyyet sanduğı -i, 1 16 
Harem-i şerif-i nebevl -i, 1 67 
Havuzlar -i, 1 69 
Hudavendigar vi layeti ma'arif -i, 148 
Meskukat-ı şahane -i, 20 1 
Müze-i hümayun -i, 20, 49 
Senedat -i, 86 
S ilistre mal -i, 173 
Teşrlf-i hümayun -i, 34, 37, 155 
Tophane-i amire evrak -i, 35 
Varidat muhasebesi -i, 76 
Vilayat-ı mümtaze kalemi -i, 20 

müeccele 

İNDEKS 

icare-i -, ı, 2, 4, 5, 7, 9, l l , 12 ,  14, 1 6, 2 1 ,  26, 30, 32, 
35, 37, 38, 42, 47, 48, 50, 5 1 , 53, 54, 68, 70, 72, 74, 
75, 77, 78, 8� 82, 8� 87, 9 1 , 93, 95, 96, 98, 99, 10� 
1 02, 1 03, 104, 106, ı l l , 1 1 3, 1 17,  1 19, 126, 1 27, 1 29, 
1 30, 1 3 1 ,  1 32, 1 34, 135, 136, 138, 139, 1 4 1 ,  142, 144, 
146, 1 5 1 ,  153, 1 59, 1 6 1 ,  1 64, 1 66, 1 68, 169, 1 75, 1 77, 
178, 1 80, 1 84, 1 92, 1 95, 1 96, 201 , 203, 206, 207, 209 

Müezzin sokağı (Karagümrük), 249.Bkz. sokak 
müfettiş 

Evkaf -i, 79, 104 
Müfti Ali mahallesi (Küçükmustafapaşa), 233.Bkz. mahalle 
Müfti hanımaını caddesi (Aşık Paşa), 235.Bkz. cactde 
mühendis yevmiyyesi, 29 l .Bkz. yevmiyye 
mülhakat 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel evkafı -ı, 1 3 1 ,  1 6 1  
müsa'ade-i seniyye, 1 5 ,  38, 52, 1 38, 1 39, 140, 1 5 1  
müşlr 

Tophane-i amire -i, 16, 85 
Zabtiyye -i, 56 

Müştehir sokağı (Molla Güranl), 237.Bkz. sokak 
mütevelll 

izn-i -, 49, 172 
Mütevelli sokağı (Oıtaköy), 1 17.Bkz. sokak 
Müze-i hümayun müd'iri, 20, 49.Bkz. müd'ir 
Müzevvir caddesi (Eyüp), 232.Bkz. ciidde 

N 
Na'lburlar sokağı (Kirmastı), 248.Bkz. sokak 
Na'lburlar sokağı (Rüstem Paşa), 239.Bkz. sokak 
Na'llımescid mahallesi (Babıali), 242.Bkz. mahalle 
niihiye 

İstiııye -i, 78, 1 85 
Yoros -i, 2 12, 2 1 3  

Nahlbend (Sultanahmet), 254 
- mahallesi, 245.Bkz. mahalle 

Nail Beğefendi sahilhanesi (Emirgan), 104.Bkz. sahilhane 
NAiLE Sultan, 63 
NAiLi Beğefendi (Meclis-i viila-yı ahkaın-ı adliyye birinci 

katibi), 93, 1 02, 104 
Nakib Efendi katması, 67.Bkz. katına 
Nakkaş Paşa caddesi (Haseki), 254.Bkz. cadde 
Nakkaş Paşa caddesi (Yenibahçe), 236.Bkz. ciidde 
Nakşıd'il Valide Sultan ınektebi (Kirınastı), 248.Bkz. ınekteb 
Nar sokağı (Ortaköy), 4 1 .Bkz. sokak 
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Narlıkapu mahallesi (Yedikule), 238.Bkz. mahalle 
NAZIME Sultan, 62 
n azır 

Bahriyye -ı, 58, 63 
Dahiliyye -ı, 19 
Galata gümrüği -ı, 20 
Hariciyye -ı, 79, 84, 100, 193, 200 
Mfiliyye -ı, 97, 1 2 1 ,  189 
su -ı, 10, 13, 9 1 , 95, 1 15, 136, 159, 172, 176 
Telgraf ve posta -ı, 88 
Ticaret -ı, 108 
UmCım rnekalib-i askeriyye -ı, 85 
U ınCır-ı dahiliyye -ı, 92, 102 

Nazır Ağa sokağı (Eyüp), 233.Bkz. sokak 
NAZIF Beğefendi (Hey'et-i fenniyye reisi), 24 
Nefise Hfinıın sahilhanesi (Sarıyer), 185.Bkz. sahilhane 
Neslişah Sultan mahallesi (Edirnekapı), 249.Bkz. mahalle 
Nevbahlir mahallesi (Molla Gürfini, Haseki), 254, 259.Bkz. 

mahalle 
Nevbethane mahallesi (Hocapaşa), 25 1 .Bkz. mahalle 
n ezaret 

Defter-i hakani -i, 86, 194, 196, 201 
Evkaf-ı hümayiln -i, 54, 125 
Hfiriciyye -i, 39 
Hazine-i hassa -i, 4, 29, 43, 59 
Su -i, 46, 89, 125, 1 87, 195, 206 
Ticaret -i, 56 

Nişancı caddesi (Eyüp), 232.Bkz. cfidde 
Nişancı caddesi (Kumkapı), 244.Bkz. cactde 
Nişancı mahallesi (Kumkapı), 244.Bkz. mahalle 
Nişancı suyolcısı, 244.Bkz. suyolcı 
Nişantaşı mahallesi (Beşiktaş), 24, 62.Bkz. mahalle 
Nişastahane sokağı (Silivrikapı), 258.Bkz. sokak 
NÜREDDIN Beğefendi (ŞCıra-yı devlet üyesi), 95, 107 
NCır-ı Osmaniye cami 'i, 255.Bkz. cami' 
Nur-ı Osmaniyye caddesi, 250.Bkz. cfidde 
Nuri Dede sokağı (Şehremini), 259.Bkz. sokak 
NURi Efendi (Ebniye-i hfissa halifesi), 70, 72 
Nuri Efendi sahilhanesi (Rumelihisarı), 70.Bkz. sahilhane 

o 
oda 

Evamir -sı, 170 
Evkaf varidat -sı, 76 
Evkaf-ı hümayCın senedat -sı, 141, 174, 178, 1 83 
Gedikler -sı, 177 
Hamidiyye vakfı -sı, 1 68 
Meclis-i vala evrak -sı, 9 1  
Senedat -sı, 34, 42, 1 27, 1 39, 16 1 , 1 65, 173, 1 84, 208 
Sergi -sı, 177 
Sultan Ahmed Han vakfı -sı, 78 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel vakfı -sı, 190 
Tersiine-i amire juma1 -sı, 174 

Odabaşı (Şehremini), 259 
Oluklıbayırı sokağı (Eyüp), 23 l .Bkz. sokak 
Ortaköy, 1 ,  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l l , 1 2, 14, 15, 1 8, 19, 2 1 ,  

23, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 43, 
44, 45, 46, 57, 58, 6 1 , 62, 63, 1 16, 1 17 

Ortaköy hıdmeti, 6 1 ,  192.Bkz. hıdmet 
Oruç Gazi İsma'i1 Ağa mahallesi (Aksaray), 24l .Bkz. 

mahalle 

OSMAN Beğ (Zecriyye emini), 9 1 ,  95 
Osman Beğ sahilhanesi (Emirgan), 9 l .Bkz. sahilhane 
OSMAN Beğefendi (İkinci mabeynci), 80 
OSMAN Beğefendi (Kilercibaşı), 40 
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OSMAN Harndi Beğefendi (Müze-i hümayCın müdürü), 20, 
49 

Osmaniyye cami'i caddesi (Mahmutpaşa), 255.Bkz. cfidde 
Otakcılar mahallesi (Eyüp), 232.Bkz. mahalle 
Otlıkcı yokuşı (Fatih), 253.Bkz. yokuş 
Oyuncakcılar caddesi (Eyüp), 230.Bkz. cadde 

ö 
Öksüzce Hatib mahallesi (Yenibahçe), 237.Bkz. mahalle 
Öküz Mehmed Paşa cami 'i (Karagümrük), 252.Bkz. cami' 
ÖMER Ağa (Laleli bölükbaşısı), 272 
Ömer Efendi çeşmesi (Gedikpaşa), 78.Bkz. çeşme 
Ömer Efendi vakfı, 77, 88.Bkz. vakf 
Ömer Paşa konağı (Kırkçeşıne), 250.Bkz. konak 
Ördek kassab mahallesi (Yenibahçe), 236.Bkz. mahalle 

p 
Palanka sokağı (Ortaköy), 29, 30, 4 1 ,  43, 46.Bkz. sokak 
Panaya mahallesi (Yeniköy), 92, 133, 135, 142.Bkz. 

mahalle 
Pangaltı, 158 
Parmakkapu (Beyazıt), 250 

- caddesi, 253.Bkz. cfidde 
Parmakkapu sokağı (Balat), 234.Bkz. sokak 
Paşa çeşmesi (Kasımpaşa), 294.Bkz. çeşme 
Paşa kemeri, 268, 270, 272, 274, 282, 289, 290, 293, 

3 1 l .Bkz. kemer 
Paşadağı sokağı (Kasımpaşa), 166.Bkz. sokak 
Paşmakcı Şüca'eddin mahallesi (Baltalimanı, 

Rumelihisarı), 66, 75, 78, 82, 84.Bkz. mahalle 
Patrikhane caddesi (Kumkapı), 244.Bkz. cadde 
Patrikhane sokağı (Fener), 234.Bkz. sokak 
PAVLAKİ Beğefendi (ŞCıra-yı devlet üyesi), 205 
pazar 

At -ı, 248, 249 
Avret-ı, 259 
Balık-ı (Bahçekapı), 239 
Cum'airtesi -ı (Sarıgüzel), 255 

pense(?), 266, 268 
Petnahor karyesi, 282.Bkz. karye 
pınar 

Kılıç -ı (Sarıyer), 1 34, 164 
Pirinçci Sinan mahallesi (Fatih), 252.Bkz. mahalle 
Pişmişoğlı sokağı (Ortaköy), 12, 14, 34, 44.Bkz. sokak 
Piyasa caddesi (Büyükdere), 1 82, 1 83, 188, 189.Bkz. ciidde 
poyralık, 264 
Pul sokağı (Kabasakal), 254.Bkz. sokak 

R 
Ragıb Efendi sahilhanesi (Sütlüce), 1 67, 170.Bkz. sahilhane 
RAGIB Paşa (Meclis-i bahriyye reisi), 163 
rah-ı ab.Bkz. suyolı 
rah-ı abi.Bkz. suyolcı 
RAiF Paşa (RüsCımat emini), 152 
Ramazan Efendi sokağı (Kocamustafapaşa), 258.Bkz. 
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sokak 
Rami kışiası caddesi (Edimekapı), 248.Bkz. clidde 
Raşid Beğ bağı (Rumelihisarı), 85.Bkz. bağ 
RAŞİD Paşa (Harici ye nazırı), 79, 84 
RAUF Beğefendi (Harici ye katibi), 103 
RaUf Beğefendi sahilhanesi (Emirgan), 103.Bkz. sahilhane 
re'aya 

Devlet-i aliyye -sı, 1, 2, 6, 9, l l , 12, 1 8, 52, 1 3 1 ,  132, 
133, 134, 135, 1 64 

Relsülküttab el-Hacc Mustafa Efendi vakfı, 85.Bkz. vakf 
rençber küfesi, 264.Bkz. küfe 
REŞAD Paşa (Maliye nazırı), 1 89 
Reşld Efendi sahilhanesi (Baltalimanı, Emirgan), 12 l .Bkz. 

sahilhane 
REŞİD Paşa (Hariciye nazırı), 100 
REŞID Paşa (Sadrazam), 124 
revgan-ı bezir-i safi, 270 
revgan-ı bezir-i safi, 273 
RlZA Paşa (Asakir-i hassa müşlri), 99 
Rıza Paşa sahilhanesi (Kuruçeşme), 48.Bkz. sahilhane 
ruhsat tezkiresi, 15,  39, 43, 46, 1 65.Bkz. tezkire 
Rfim mezarlığı sokağı (Yeniköy), ı52.Bkz. sokak 
Rfım milleti, 36, 54, 55, 6 ı ,  64, 1 29, 133, 1 35, 153, ı56, 203, 

206, 207, 208, 2 12.Bkz. millet 
Rfimilihisarı (İstinye), 65, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 

8 ı, 82, 83, 85, 86, 88 
- caddesi, 88.Bkz. clidde 

Rfımilihisan hıdmeti, 66.Bkz. hıdmet 
Rumili-i şarkT valisi, 203.Bkz. vali 
Rusya devleti tebe'ası, 92, ı07, 146, ı 52, 1 86, 1 89, 19 l .Bkz. 

tebe'a 
Rüstem Paşa mahallesi (Tahtakale), 239, 240.Bkz. mahalle 
RÜSTEM Paşa, Tunuslı, 48 
Rüsfımat emini, 152.Bkz. emin 

s 
Sa'di mahallesi (Galata), 297.Bkz. mahalle 
SA 'ID Paşa (Sadrazam), ı40, 142 
Sabfincı ham sokağı (Beyazıt), 253.Bkz. sokak 
Sahilncılar sokağı (Rüstem Paşa), 240.Bkz. sokak 
Sactaret-i uzma mektfıbi kalemi, 64.Bkz. kalem 
sahilhane 

Abdi Beğ -si (Sütlüce), 1 67, ı 77 
Abraham -si (Yeniköy), ı36 
Ahmed Bahaeddln Beğefendi -si (Sütlüce), ı 67 
Akif Paşa -si (Emirgan), 92 
Andreyas -si (Büyükdere), 1 83 
Barutcıbaşı Hace Bogos -si (Büyükdere), 1 80 
Çorlılı All Paşa -si (Arnavudköy), 50 
Emine Hanım -si (Yeniköy), ı47 
Etmekcibaşı Agop -i (Ortaköy), 2 1  
Hacı Hüsam Efendi -si (Emirgan), ıo5 
Halid Efendi -si (Emirgan), 96 
Halim Molla -si (Emirgan), 1 19 
İbrahim Efendi -si (Rumelihisarı), 74 
İsma'll Ağa -si (Rumelihisarı), 72 
İsma'll İsmet Efendi -si (Emirgan), 99 
İsma'll Kamil Beğ -si (Sütlüce), ı 77, 179 
Kadri Efendi -si (Emirgan), 97 
Kamanto -si (Yeniköy), ı4ı  
Kamaro -si (Büyükdere), 1 86 

Kamil Paşa -si (Kuruçeşme), 58 
Kuyumcı Yorgi -si (Yeniköy), 1 34, 164 
Loksandra -si (Yeniköy), ı 5 ı  

İNDEKS 

Mehmed Emin All Paşa -si (Boğaziçi), ı94 
Mehmed İzzet Beğ -si (Emirgan), 106 
Mehmed Vahid Paşa -si (Emirgan), 1 ı ı 
Mustafa Reşid Paşa -si (Baltalimanı), 97, ıoo 
Nail Beğefendi -si (Emirgan), ı04 
Nefise Hanım -si (Sarıyer), 185 
Nfıri Efendi -si (Rumelihisarı), 70 
Osman Beğ -si (Emirgan), 9 ı 
Ragıb Efendi -si (Sütlüce), ı 67, ı7o 
Rafıf Beğefendi -si (Emirgan), 103 
Reşld Efendi -si (Baltalimanı, Emirgan), ı2 ı  
Rıza Paşa -i  (Kuruçeşme), 48 
Serasker Hüsrev Paşa -si (Emirgan), 92, 102 
Şahinzade -si (Rumelihisarı), 75 
Tıngıroğlı Pozik -si (Yeniköy), 142 
Timona -si (Yeniköy), 57 
Vahid Beğefendi -si (Yeniköy), 91 
Ya'küb Ağa -si (Sarıyer), ı85 
Yorgi Margavid -si (Yeniköy), ı33 

sahilsaray 
Çırağan -ı, 45 
Zekiyye Sultan -ı (Ortaköy), 43 

sA.iB Beğefendi (Dahili ye katibi), ıo5 
Saka çeşmesi (Langa), 242.Bkz. çeşme 
saka esnafı, 294.Bkz. esnaf 
Sakalar çeşmesi (Sultanahmet), 245.Bkz. çeşme 
Sakızağacı caddesi (Sultanselim), 248.Bkz. cadde 
Salih Paşa caddesi (Unkapanı), 236.Bkz. ciidde 
Salih Paşa çeşmesi (Laleli), 242.Bkz. çeşme 
Salih Paşa mahallesi (Unkapanı), 236.Bkz. mahalle 
Saliha Valide Sultan maksemi (Taksim, Beyoğlu), 2, 17, 1 3 ı ,  

ı33, ı40, ı43, 159, ı6 l .Bkz. maksem, ayrıca bkz. 
Beğoğlı maksemi 

Saliha Viiiide Sultan vakfı, 134, ı 64.Bkz. vakf 
Salkımsöğüd (Hocapaşa), 25 ı 
Salmatomruk caddesi (Balat), 234.Bkz. cadde 
Samanviran mahallesi (Süleymaniye), 239, 240, 250.Bkz. 

mahalle 
Samatya, 238 

- caddesi, 238, 258.Bkz. ciidde 
- kapusı, 238.Bkz. kapu 

Sancakdar mahallesi (Samatya), 238.Bkz. mahalle 
Saray harnmaını sokağı (Yenibahçe), 236.Bkz. sokak 
Saraycık su yı (Sarıyer).Bkz. Kocataş suyı 
Sarayiçi mahallesi (Kadırga), 247.Bkz. mahalle 
Sarayöni çeşmesi (Beyoğlu), 299, 300, 30ı ,  302, 304.Bkz. 

çeşme 
Sarı Bliyezid mahallesi (Süleymaniye), 260.Bkz. mahalle 
Sarı Musa mahallesi (Molla Gürani), 237.Bkz. mahalle 
sarı ot tahtası, 264, 276, 286.Bkz. tahta 
Sarı Timur mahallesi (Odunkapısı), 260.Bkz. mahalle 
Sarıgüzel caddesi (Fatih), 245, 249, 256.Bkz. cadde 
Sarıyar, 134, ı 64, 1 86 

- karyesi (İstinye), 179, 1 83, 185.Bkz. karye 
Sarmaşık caddesi (Edirnekapı), 249.Bkz. ciidde 
Sarmaşık mahallesi (Karagümrük), 252.Bkz. mahalle 
Sarrlic İshak Paşa mahallesi (Beyazıt), 244.Bkz. mahalle 
sebll, 1 93 
sebllhane 
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Verdinfiz Kadın -si (Aksaray), 1 90 
sefaret 

Avusturya ve Macaristan devleti -i, 202 
Fransa devleti -i, 39 
İngiltere -i, 1 8 1  

Sekizinci daire-i belediyye, 1 38 
Selçuk Sultan mahallesi (Aksaray), 237.Bkz. mahalle 
Selkapusı (Kasımpaşa), 158.Bkz. kapu 
Selvi meydanı caddesi (Altımermer), 258.Bkz. cfidde 
Semer ipi, 28l .Bkz. ip 
Senedat idaresi, 59, 204 
Senedat müdlri, 86.Bkz. müdlr 
Senedat-ı umCımiyye idaresi, ı ı 2  
sened-i hakan1, 4, 16 ,  19, 20, 22, 24, 25, 28, 3 ı , 34, 35, 37, 

40, 43, 44, 47, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 73, 77, 79, 83, 
84, 86, 94, ıo2, ı o6, 1 08, 1 15, ı 24, ı 26, 144, ı46, ı47, 
ı5o, 152, 154, ı55, 1 63 ,  1 64, ı 66, ı 68, ı 69, 170, ı79, 
1 82, 183, 186, 194, 1 95, 1 97, 1 98, 201 ,  202, 203, 2 12  

Seniyyecan türbesi, 1 7 l .Bkz. türbe 
Serasker Hüsrev Paşa sahilhanesi (Emirgan), 92, 102.Bkz. 

sahilhane 
Sergi muhasebesi, 97.Bkz. muhasebe 
Sergi odası, ı77.Bkz. oda 
Serrac Muhyiddin mahallesi (Fatih), 248.Bkz. mahalle 
Serrachane, 249, 256 

- caddesi, 253.Bkz. cfidde 
- mahallesi, 253.Bkz. mahalle 

Seydi Beğ mahallesi (Molla Güranl), 236.Bkz. mahalle 
Seyyid Ömer mahallesi (Altımermer, Molla Gürani, 

Kocamustafapaşa), 257, 258, 259.Bkz. mahalle 
SillDİK Beğefendi (Şura-yı devlet üyesi), 84 
Sığırctlar mahallesi (Unkapanı), 236.Bkz. mahalle 
Sıraselvi mahallesi (Eyüp), 232.Bkz. mahalle 
S ilistre mal müdiri, 1 73.Bkz. müdlr 
Silivrikapusı, 238.Bkz. kapu 

- caddesi, 257.Bkz. cadde 
- sokağı, 257.Bkz. sokak 

Simkeş caddesi (Yenibahçe), 236.Bkz. cadde 
Sinan Paşa mahallesi (Yenibahçe), 236.Bkz. mahalle 
Sinan Paşa-yı Cedid mahallesi (Beşiktaş).Bkz. Kılıç Ali 

Paşa mahallesi 
Sirkeci Muslihiddin mahallesi (Zincirlikapu, Kasımpaşa), 

159.Bkz. mahalle 
Sirkeci sokağı (Eyüp), 232.Bkz. sokak 
Sirkeli mescid çeşmesi (Tophane), 307.Bkz. çeşme 
Siyahuş mahallesi (Süleymaniye), 239, 240.Bkz. mahalle 
Sofılar mahallesi (Etmeydanı), 242, 243, 244.Bkz. mahalle 
Sofılar mahallesi (Eyüp), 232.Bkz. mahalle 
Soğan Ağa mahallesi (Gedikpaşa, Beyazıt), 244, 245.Bkz. 

mahalle 
Soğancilar sokağı (Odunkapısı), 240.Bkz. sokak 
Soğukçeşme (Hocapaşa), 252 
Soğukçeşme (Laleli), 241 
sokak 

Abacı -ı (Süleymaniye), 260 
Abacılar -ı (Rüstem Paşa), 240 
Abah Hasan Efendi -ı (Mesih Paşa), 241 
Acıçeşme -ı (Süleymaniye), 250 
Ada -ı (Beşiktaş), 24 
Akarca -ı (Kasımpaşa), 1 64 
Arabzade -ı (Kumkapı), 247 
Arz-ı halciler -ı (Babıali), 242 

Attar -ı (Boğaziçi), 155 
Ayasofya-i sağir cami'i -ı, 245 
Ayvaz Efendi -ı (Eğrikapı), 234 
Azeb Manav -ı (Aksaray), 237 
Aznavur -ı (Ortaköy), 10 
Bakkal -ı (Musalla), 241 
Biilakapusı -ı (Kocamustafapaşa), 258 
Balkapanı -ı (Tahtakale), 240 
Bayır -ı (Fındıklı), 34 
Bekiir Beğ -ı (Kasap İlyas), 238 
Birinci - (Arnavutköy), 208 
Bostan -ı (Küçükmustafapaşa), 233 
Boyacı -ı (Gedikpaşa), 247 
Bülend Ağa -ı (Nahlbend), 254 
Cami' -ı (Hocapaşa), 242 
Cami'-i şerif -ı (Beyazıt), 244 
Cami'-i şerif -ı (Davutpaşa iskelesi), 238 
Cami'-i şerif -ı (Eyüp), 23 ı 
Cami'-i şerif -ı (Haydar), 236 
Cami'-i şerif -ı (Kumkapı), 244 
Cami'-i şerif -ı (Küçükmustafapaşa), 235 
Cerriih Paşa -ı, 237, 257 
Çiivfiş harnmaını -ı (Şehremini), 259 
Çiivfişziide -ı (Davutpaşa iskelesi), 238 
Çeşme -ı (Eyüp), 235 
Çeşme -ı (Rumelihisarı), 83 
Çıkmaz -ı (Eyüp), 23 ı 
Çiftefurun -ı (Davutpaşa), 258 
Çinili - (Eyüp), 232 
Çinili odalar -ı (Zeyrek), 253 
Çorbacı -ı (Fener), 234 
Çukurbostan -ı (Şehremini), 259 
Çukurçeşme -ı (Davutpaşa), 257 
Dede Paşa -ı (Molla Gürani), 237 
Değirmiin -ı (Ahırkapı), 246 
Değirmiin -ı (Fatih), 252 
Değirmiin -ı (İstinye), 1 24 
Değirmiin -ı (Yenikapı), 242 
Deriini Mehmed Efendi -ı (Vezneciler), 250 
Dolab -ı (Vezneciler), 250, 255 
Dülbendci -ı (Gedikpaşa), 247 
Dülbendeiter -ı (Eyüp), 231  
Emir Bubiiri tekyesi -ı (Eski Al i  Paşa, Fatih), 245 
Eski imiiret -ı (Fatih), 252 
Eski zabtiyye -ı (Hocapaşa), 242 
Fıstıklı -ı (Beşiktaş), 2ı ı 
Furun -ı (Beşiktaş), 152 
Gül cami'i -ı (Küçükmustafapaşa), 233 
Hiifız Paşa -ı (Sultanselim), 248 
Hafize Hatfin -ı (Karagümrük), 248 
Harnınarn -ı (Cağaloğlu), 245 
Harnınarn -ı (Çarşamba), 252 
Harnınarn -ı (Mesih Paşa), 241 
Harnınarn -ı (Sultanahmet), 245 
Harnınarn -ı (Sütlüce), ın 
İğneci Nusret(?) -ı (Nişantaşı), 24 
İmaret -ı (Süleymaniye), 260 
İpciler -ı (Rüstem Paşa), 240 
İskele -ı (Eyüp), 23 1 
Kabristiin -ı (Eyüp), 23 ı 
Kabristiin -ı (Tepebaşı), 22 
Kadırga ciimi'i -ı, 247 
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Kalenderhane cami'i -ı (Vezneciler), 245 
Kalenderhane -ı (Eyüp), 232 
Kanlı - (Kocamustafapaşa), 258 
Karanlıkçeşme -ı (Aksaray), 241 
Katib Sinan -ı (Gedikpaşa), 247 
Kazıktıbostan - (Şehreınini), 259 
Kebabcı ham -ı (Süleymaniye), 239 
Kır -ı (Arnavutköy), 2 12  
Kilise -ı (Bebek), 1 98, 202 
Kilise -ı (Boyacıköy), 109, 1 2 1  
Kilise -ı (Gedikpaşa), 248 
Kilise -ı (Kadırga), 247 
Kilise -ı (Karagümrük), 252 
Kirechiine -ı (Kantarcılar), 239 
Kireçhane -ı (Kuruçeşme), 52 
Kolluk -ı (Gedikpaşa), 78 
Kolluk -ı (Kumkapı), 247, 248 
Kömürci -ı (Küçükmustafapaşa), 233 
Kunduri(?) -ı (Arnavutköy}, 203, 2 12  
Kurıçeşme -ı, 6 1  
Kuyu -ı (Küçükmustafapaşa), 233 
Küçükçeşme -ı (Edirnekapı), 249 
Külhan -ı (Aksaray), 237, 243 
Külhan -ı (Tahtakale), 239 
Külhan -ı (Unkapanı), 236 
Külhan -ı (Zeyrek), 260 
Kürkci -ı (Balat}, 234 
Kürkcibaşı mahallesi -ı (Aksaray), 237 
Latin -ı (Beyoğlu}, 17  
Mahmud Efendi mektebi -ı (Şehzadebaşı), 256 
Manav -ı (Vefa), 250 
Marpuçcılar -ı (Mahmutpaşa), 240 
Mecidiyye -ı (Kocamustafapaşa), 258 
Medrese -ı (Fethiye), 248 
Medrese -ı (Parmakkapı), 250 
Medrese -ı (Tahtakale), 239 
Mehmed Paşa cami'i (Sultanahmet) -ı, 245 
Mekteb -ı (Beyazıt), 244 
Mekteb -ı (Beyoğlu), 24 
Mekteb -ı (Boyacıköy), 1 02 
Mekteb -ı (Süleymaniye), 240 
Merkebciler -ı (Beyazıt), 253 
Meslek -ı (Sultanselim), 233 
Mumhane -ı (Arnavutköy), 203 
Muradiye -ı (Beyazıt), 253 
Mustafa Paşa -ı (Çatladıkapu), 254 
Müezzin -ı (Karagümrük), 249 
Müştehir -ı (Molla Gürani), 237 
Mütevelli -ı (Ortaköy), 1 17 
Na'lburlar -ı (Kirmastı), 248 
Na'lburlar -ı (Rüstem Paşa), 239 
Nar -ı (Ortaköy), 4 1  
Nazır Ağa -ı (Eyüp), 233 
Nişastahane -ı (Silivrikapı), 258 
Nuri Dede -ı (Şehremini), 259 
Oluklıbayırı -ı (Eyüp), 23 1 
Palanka -ı (Ortaköy), 29, 30, 4 1 ,  43, 46 
Parmakkapu -ı (Balat), 234 
Paşadağı -ı (Kasımpaşa), 1 66 
Patrikhane -ı (Fener), 234 
Pişmişoğlı -ı (Ortaköy), 12, 14, 34, 44 
Pul -ı (Kabasakal), 254 

İNDEKS 

Ramazan Efendi -ı (Kocamustafapaşa), 258 
Rum mezarlığı -ı (Yeniköy), 152 
Sabuncı ham -ı (Beyazıt), 253 
Sabuncılar -ı (Rüstem Paşa), 240 
Saray harnmaını -ı (Yenibahçe), 236 
Silivrikapusı -ı, 257 
Sirkeci -ı (Eyüp}, 232 
Soğancılar -ı (Odunkapısı}, 240 
Sorguccı -ı (Langa), 237 
Sultan harnınarn -ı (Malımutpaşa}, 240 
Sultan -ı (Davutpaşa iskelesi), 238 
Südci bostanı -ı (Aksaray), 241 
Şiikir Paşa -ı (Murat Paşa}, 238 
Şeftali -ı (Süleymaniye), 239 
Şekerci -ı (Aksaray}, 243 
Şekerpare -ı (Kocamustafapaşa), 257 
Şerbethane -ı (Kantarcılar), 239 
Şeref Beğ -ı (Mahmutpaşa), 255 
Tahtaminare -ı (Eyüp}, 23 1 
Taşkassab -ı (Aksaray}, 237 
Taşnerdübiin -ı (Ortaköy), 61 
Taşodalar -ı (Süleymaniye), 250 
Tepebaşı -ı (Unkapanı), 236 
Tevfik Beğ -ı (Kadırga), 247 
Tomruk -ı (Süleymaniye), 240 
Toprak - (Aksaray), 243 
Türbe -ı (Rumelihisarı), 73, 86 
Türbe -ı (Unkapanı), 260 
Venedik -ı (Beyoğlu), 22 
Vezir tekyesi -ı (Eyüp), 232 
Yağcılar -ı (Odunkapısı), 240 
Yağhane -ı (Avretpazarı), 259 
Yağhane -ı (Sarıgüzel), 256 
Yağlıkcı bakkal -ı (Eyüp), 23 1 
Yahnikapan -ı (Beyazıt), 253 
Yalı -ı (Boy acıköy ), 1 16 
Yalı -ı (Ortaköy), 3, 2 1 ,  23, 25, 44 
Yekta Efendi -ı (Aksaray), 237 
Yeniçeşme -ı (Fatih), 252 
Yoğurtcı -ı (Bebek), 2 10  

Sorguccı sokağı (Langa), 237.Bkz. sokak 
Sormagir cami 'i (Molla Güranl), 257 .Bkz. cami' 
Sotri bağı (Arnavutköy), 7, 8.Bkz. bağ 
su 

- küfesi, 264.Bkz. küfe 
- nazırı, 1 0, 13 ,  9 1 ,  95, 1 15, 136, 159, 172, 176 
Başlı -yı, 61 
Bendler -yı, 1 65 
Deli Osman -yı, 2 1 3  
Galatasarayı -yı, 57 
Gümrük emini İshak Ağa -yı (Bey koz), 2 13  
Rünkar -yı (Sarı yer), ı 79 
Kanlıkavak -yı (Rumelihisarı), 79 
Kassabbaşı -yı, 66, 75 
Kocataş -yı (Sarıyer), 180 
Mihrişah Valide Sultan -yı, 7, 9, 14, 18, 22, 23, 24, 95, 

133, 144, 153, 1 57, 165 
Mumcılar kethudası Hacı Alımed Efendi -ı (Ortaköy), 

192 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -yı, 172 
Taksim -yı, 22, 34, 59, 63, 1 1 6, 125, 193 
Yirlü -yı, 59, 63, 88, 108, 109, 121, 1 24, 199, 203 
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Su nezareti, 46, 89, 1 25, 1 87, 195, 206.Bkz. nezaret 
Subeğli diddesi (Aksaray), 237.Bkz. ciidde 
Sucı bağçesi (Arnavutköy), 206.Bkz. bağçe 
Suhte Sinan mahallesi (Aksaray), 237.Bkz. mahalle 
Sulısaray mahallesi (Kantarcılar), 239.Bkz. mahalle 
Sultan Abdülhamid Han-ı Evvel evkafı, 99, 107, 108, 109, 

l l l , 1 13, 1 19, 120, 12 1 ,  122, 124, 1 26, 196, 197, 199, 
20 l .Bkz. evkaf 

Sultan Abdülmecid evkafı, 1 85.Bkz. evkaf 
Sultan Ahmed 

- cami 'i, 245, 269.Bkz. cami' 
- suyolcısı, 254.Bkz. suyolcı 

Sultan Ahmed Han vakfı odası, 78.Bkz. oda 
Sultan Ahmed Han-ı Salis evkafı, 199, 202, 203.Bkz. evkaf, 

ayrıca bkz. vakf 
- musakkafatı, 199, 202.Bkz. musakkafat 

Sultan Bayezid evkafı, 49, 55, 60, 65, 82, ı ı 9, 147, 174, 179, 
1 82, 1 83, 203, 204, 2 12.Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf 

SULTAN Bayezid Han-ı Veli, 180 
Sultan çeşmesi (Kadırga), 247.Bkz. çeşme 
Sultan harnmaını (Balat), 234.Bkz. harnınarn 

- caddesi, 234.Bkz. cadde 
Sultan harnmaını (Mahmutpaşa), 239.Bkz. harnınarn 

- caddesi, 239.Bkz. cadde 
- sokağı, 240.Bkz. sokak 

Sultan mahallesi (Davutpaşa iskelesi), 238.Bkz. mahalle 
SULTAN Mahmud Han, 253 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel 

- bendi (Bahçeköy, 1750), 1, 1 29.Bkz. bend 
- evkafı, 17, 3 1 ,  34, 36, 89, 90, 1 3 1 ,  1 50, 161 ,  1 90.Bkz. 

evkaf, ayrıca bkz. vakf 
- mülhakatı, 1 3 1 ,  16 1  
- odası, 190.Bkz. oda 

- imareti (Ayasofya), 2, 17 ,  129, 133, 1 34, 140, 143, 
159, 1 64.Bkz. imaret 

- kütübhanesi (Ayasofya), 2, 17, 129, 133, 134, 140, 
143, 159, 164.Bkz. kütübhane 

SULTAN Mahmud Han-ı Evvel, Gazi, 128, 133, 1 34, 143, 
158, 1 64 

Sultan Mahmud Han-ı Sani 
- evkiifı, 19, 20, 26, 43, 44, 49, 57, 62, 10 1 ,  1 17, 1 1 8, 

1 26, 152, 155, 195, 21  l .Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf 
- suyı, 172.Bkz. su 

Sultan Mehmed vakfı, 157.Bkz. vakf 
Sultan Mustafa çeşmesi (Yenikapı), 242.Bkz. çeşme 
SULTAN Mustafa Han, 241 
Sultan Osman suyolcısı, 254.Bkz. suyolcı 
Sultan Selim 

- caddesi, 233, 234, 248.Bkz. cadde 
- cami'i, 234.Bkz. cami' 

Sultan sokağı (Davutpaşa iskelesi), 238.Bkz. sokak 
Sultan Süleyman çeşmesi (Rumelihisarı), 67, 68, 87.Bkz. 

çeşme 
Sultan Süleyman evkafı, 67, 86.Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf 
SULTAN Süleyman Han, 241 
SULTAN Süleyman Han, Gazi, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 87 
Sultan Süleyman suyolcısı, 249.Bkz. suyolcı 
Sulukule mahallesi (Edirnekapı), 255 .Bkz. mahalle 
Sulumanastır mahallesi, 238.Bkz. mahalle 
suyolcı 

- esnafı, 230.Bkz. esnaf 
Ahurkapu -sı, 246 

Aksaray -sı, 242 
Aşağıana -sı, 245 
Ayvansaray -sı, 235 
Azebler -sı, 235 
Bab-ı ali -sı, 52, 187, 242 
Bayezid -sı, 252 
Beğlik -sı, 245 
Beğoğlı -ları, 1 62 
Cerrah Paşa -sı, 254 
Çukurçeşme -sı, 241 
Ekşikara -sı, 240 
Eyyub -sı, 230 
Fatih -sı, 248 
Gedik Paşa -sı, 247 
Hekimoğlı Ali Paşa -sı, 257 
İshak Paşa -sı, 246 
İstanbul ağası -sı, 241 
Koca Mustafa Paşa -sı, 255 
Küçükpazar -sı, 260 
Laleli -sı, 255 
Mahmud Paşa -sı, 255 
Nişancı -sı, 244 
Sultan Ahmed -sı, 254 
Sultan Osman -sı, 254 
Sultan Süleyman -sı, 249 
Tahtakal 'a -sı, 239 
Topkapu -sı, 25 1 
Turunçlu -sı, 258 
Yedikulle -sı, 236 
Yenicami ' -sı, 239 
Yukarıana -sı, 233 
Ztil Mahmud Paşa -sı, 232 
Zencidikuyu -sı, 25 1 

suyolı 
Güzelce İbrahim Paşa çeşmesi -, 1 60 

Südci bostanı sokağı (Aksaray), 24l .Bkz. sokak 
Südlice, 1 60, 165, 1 67, 1 68, 1 69, 1 7 1 ,  172, 177, 179 
Südlice iskelesi (Hasköy), 174, 177, 1 78.Bkz. iskele 
Süleyman Ağa mahallesi (Kumkapı), 244.Bkz. mahalle 
Süleyman Beşe bağı (İstinye), 102.Bkz. bağ 
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Süleyman Efendi mahallesi (Saraçhane), 256.Bkz. mahalle 
Süleyman Efendi vakfı, 59.Bkz. vakf 
Süleymaniyye 

- cami 'i, 239, 240, 260.Bkz. cami' 
- mahallesi, 250.Bkz. mahalle 

s 
şiidırvan 

İbrahim Paşa -ı (Silivrikapı), 238 
Şah Sultan mahallesi (Eyüp), 23 l .Bkz. mahalle 
Şah-ı Huban mahallesi (Zeyrek), 253.Bkz. mahalle 
Şahinzade sahilhanesi (Rumelihisarı), 75.Bkz. sahilhane 
Şakir Paşa sokağı (Murat Paşa), 238.Bkz. sokak 
Şeftali sokağı (Süleymaniye), 239.Bkz. sokak 
şehbender 

Tebriz -i, 77, 89 
Şehid Mehmed Paşa cami 'i (Kadırga), 248.Bkz. cami' 
Şehid Mehmed Paşa vakfı, 1 67 .Bkz. vakf 
Şehremini, 259 
Şehsuvar mahallesi (Kadırga), 247.Bkz. mahalle 
Şehzade cami 'i, 25 l .Bkz. cami' 
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Şehzade Sultan Mahmud türbesi, 205.Bkz. türbe 
Şehzadebaşı, 250, 253, 256 
Şekerci sokağı (Aksaray), 243.Bkz. sokak 
Şekerpare sokağı (Kocamustafapaşa), 257 .Bkz. sokak 
Şerbethiine sokağı (Kantarcılar), 239.Bkz. sokak 
Şeref Beğ sokağı (Mahmutpaşa), 255.Bkz. sokak 
ŞERIF Beğefendi (Dahiliye müsteşarı), 66, 67, 68 
ŞERIF Osman Paşa (Bosna valisi), 54 
Şeyh Ferhiid mahallesi (Musalla), 24l .Bkz. mahalle 
Şifa harnmaını caddesi (Nahlbend), 254.Bkz. cadde 
Şimendüfer caddesi (Narlıkapı), 238.Bkz. cadde 
Şirket-i hayriyye, 3 1 ,  6 1  
Şirmend Çavuş mahallesi (Aksaray), 237.Bkz. mahalle 
Şura-yı devlet, 62, 73, 74, 77, 78, 84, 94, 107, 147, 154, 155, 

205, 209 

T 
Tabak Yunus mahallesi (Hırka-i şerif), 249.Bkz. mahalle 
Tabakzade mahallesi (Karagümrük), 249.Bkz. mahalle 
taban kazması, 277.Bkz. kazma 
Tahmis caddesi (Bahçekapı), 239.Bkz. cadde 
Tahrir-i emlak kalemi, 15 ,  39, 1 65.Bkz. kalem 
tahta 

kalas -sı, 286 
sarı ot -sı, 264, 276, 286 

Tahtakal 'a, 239 
- suyolcısı, 239.Bkz. suyolcı 

Tahtaminare mahallesi (Fener), 234.Bkz. mahalle 
Tahtaminare sokağı (Eyüp), 23 l .Bkz. sokak 
taife 

Ermeni -si, 2 
Katolik -si, 7, 8, 9, 52, 1 34, 1 96 

taksim 
Beğoğlı -i, 57, 89, 1 62, 192 

Taksim suyı, 22, 34, 59, 63, 1 16, 1 25, 193 
- ana mesleği, 57.Bkz. meslek 
- mesleği, 1 82 

Tarabya, 179, 1 80, 1 8 1  
- caddesi, 1 8 l .Bkz. cadde 
- cibayeti, 1 80.Bkz. cibayet 

tari k 
İstanbul bendieri ana -ı, 273, 278, 286, 291 

tarla 
Acem -sı, 7, 8, 9 
çilek -sı (Bebek), 2 10  

taş tekne, 2 15  
taşcı, 269, 288 
Taşcılar caddesi (Edimekapı), 25 l .Bkz. cadde 
Taşkassab sokağı (Aksaray), 237.Bkz. sokak 
Taşmekteb (Süleymaniye), 250.Bkz. mekteb 
Taşnerdüban (Ortaköy), 28, 30, 4 1 ,  45 

- sokağı, 6 l .Bkz. sokak 
Taşodalar sokağı (Süleymaniye), 250.Bkz. sokak 
Tatlıkuyu (Samatya), 239.Bkz. kuyu 
Tatlıkuyu mahallesi (Beyazıt), 253.Bkz. mahalle 
Tavşantaşı caddesi (Soğanağa), 245.Bkz. cadde 
Tayyar Paşa caddesi (Aksaray), 243.Bkz. cadde 
tebe'a 

Almanya devleti -sı, 15 ,  43 
Devlet-i aliyye -sı, 1 29 
Fransa devleti -sı, 15 ,  39, 1 06, 1 82, 202, 2 1  l 

İNDEKS 

--i Devlet-i aliyye, 4, 17,  2 1 ,  28, 29, 30, 33, 4 1 ,  42, 44, 
46, 54, 55, 57, 6 1 , 64, 92, 102, 106, 1 16, 1 29, 138, 
143, 144, 145, 147, 150, 1 53, 1 56, 16 1 ,  1 8 1 ,  1 96, 197, 
198, 203, 207, 208, 2 1 1 

--i saltanat-ı seniyye, 15,  38 
İngiltere devleti -sı, 1 8 1 ,  1 82, 203, 205, 208, 209 
İtalya devleti -sı, 128, 1 83, 208 
Rusya devleti -sı, 92, 107, 146, 1 52, 186, 1 89, 1 9 1  
Yunan devleti -sı, 3 1 ,  32, 64, 108, 1 38, 146, 147, 152, 

155, 189 
Tebriz şehbenderi, 77, 89.Bkz. şehbender 
Tekfurdağı 

medine-i -, 1 35 
tekne 

mermer -, 269 
taş -, 215  

tek ye 
Kadiriler -si (Tophane), 305 

Tekyeciler caddesi (Eyüp), 232.Bkz. cadde 
Telgraf ve posta nazırı, 88.Bkz. nazır 
temessük, 217 
Teneke ibrik, 28 l .Bkz. ibrik 
Tepebaşı, 22 
Tepebaşı sokağı (Unkapanı), 236.Bkz. sokak 
terazu, 17,  99, 1 87 
Terceman Yunus mahallesi (Draman), 234.Bkz. mahalle 
Tersane-i amire, 1 63, 168 

- jumal odası, 1 74.Bkz. oda 
Teşrif-i hümayun müdiri, 34, 37, 155 
Teşvikıyye mahallesi (Nişantaşı), 35 
Tetimmeler caddesi (Fatih), 248.Bkz. cadde 
Tevfik Beğ sokağı (Kadırga), 247.Bkz. sokak 
TEVFIK Beğefendi (Mektupçu), 73 
TEVFIK Beğefendi (Şura-yı devlet başkatibi), 73 
tevliyet, 227 
Tezgahcılar (Zeyrek, Fatih), 260 
tezkire 

ruhsat -si, 15 ,  39, 43, 46, 1 65 
Tıngıroğlı Pozik sahilhanesi (Yeniköy), 142.Bkz. sahilhane 
Ticaret 

- nazırı, 108.Bkz. nazır 
- neziireti, 56.Bkz. nezaret 

Timona sahilhanesi (Yeniköy), 57.Bkz. sahilhane 
timur borı, 266.Bkz. borı 

- ferşi, 2 14.Bkz. ferş 
Timurhan mahallesi (Haydar), 236.Bkz. mahalle 
Timurkapu (Hocapaşa), 252.Bkz. kapu 
Timuryolı caddesi (Kumkapı), 244.Bkz. cadde 
tirpençe, 276 
tirpetin, 264 
tobra, 272 
Toklı İbrahim Dede mahallesi (Ayvansaray), 234.Bkz. 

mahalle 
tokmak, 269 
Tomruk sokağı (Süleymaniye), 240.Bkz. sokak 
Tophane, 135 , 2 14, 269, 270, 272, 281 , 285, 305 
Tophane çeşmesi (Tophane), 305.Bkz. çeşme 
Tophane kolı, 305, 306, 307.Bkz. kol 
Tophane-i amire, 1 ,  5, 214 

- evrak müdiri, 35.Bkz. müdir 
- müşiri, 1 6, 85.Bkz. müşir 

Topkapu caddesi, 236, 237, 259.Bkz. cadde 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Topkapu suyolcısı, 25 l .Bkz. suyolcı 
Toprak sokak (Aksaray), 243.Bkz. sokak 
Toptaşı mahallesi (Macuncu), 259.Bkz. mahalle 
Topuz bendi, 26l .Bkz. bend 
Tozkoparan mahallesi (Tepebaşı), 22.Bkz. mahalle 
Tramvay caddesi (Yerebatan, Hocapaşa), 245, 25 l .Bkz. 

cad de 
tuğla, 290 

kerpiç -, 290 
Turunçlu suyolcısı, 258.Bkz. suyolcı 
Tutluk (Sarıyer), 134, 1 64 
tüccar 

hayriyye -ları, 82 
türbe, 193 

Gazanfer Ağa -si (Kırkçeşme), 54 
Seniyyeciin -si, 1 7 1  
Şehziide Sultan Mahmud -si, 205 
Yahya Efendi -si (Beşiktaş), 86 

Türbe sokağı (Rumelihisarı), 73, 86.Bkz. sokak 
Türbe sokağı (Unkapanı), 260.Bkz. sokak 
türbediir 

Yahya Efendi -ı, 86 

u 
Umum rnekittib-i askeriyye nazırı, 85.Bkz. niizır 
Umur-ı diihiliyye nazırı, 92, 102.Bkz. niizır 
Unkapanı, 260 
Uskumrı cibiiyeti, 1 80, 1 83.Bkz. cibiiyet 
Uzun Piyiile Paşa çeşmesi (Kasımpaşa), 1 68.Bkz. çeşme 
Uzun Yusuf mahallesi (Macuncu, Kocamustafapaşa), 257, 

258.Bkz. mahalle 
Uzunçarşu caddesi (Süleymaniye), 240.Bkz. ciidde 
Uzunyol (Kasımpaşa), 294 
Uzunyol caddesi (Yedikule), 238.Bkz. ciidde 

ü 
Üçler mahallesi (Sultanahmet), 245.Bkz. mahalle 
Üçmihriiblı (Unkapanı), 260 
Ümmügülsüm Hanım vakfı, 59.Bkz. vakf 
Üskübli mahallesi (Unkapanı), 235.Bkz. mahalle 
Üsküdar 

Medine-i -, 212, 2 1 3  
Üsküdarlıoğlı Yorgi bağı (İstinye), 103 .Bkz. bağ 

V 
Viihid Beğefendi sahilhanesi (Yeniköy), 9 1 .Bkz. sahilhane 
vakf 

Abdülkerlm Efendi -ı, 2 1 ,  1 16 
Benliziide Ahmed Riişid Efendi -ı, 83 
Ceziiyirli Hasan Paşa -ı, 166 
Dayıziide Mustafa Efendi -ı, 8 1  
Defterdar-ı şıkk-ı evvel İbrahim Efendi -ı, 84 
defter-i -, 1 ,  6, 13 ,  1 8, 33, 35, 50, 53, 69, 7 1 ,  87, 89, 9 1 ,  

95, 99, 108, 109, 1 30, 136, 1 37, 143, 1 5 1 ,  153, 1 59, 
161 ,  1 68, 173, 1 77, 1 84, 1 92, 1 96, 208 

Gazanfer Ağa -ı, 54, 56 
Hacı Osman Ağa -ı, 235 
Hadlee Sultan -ı, 235 
Hiifız Mustafa Efendi -ı, 82 

Haremeyn -ı, 64 
İbrahim Hiinoğlı -ı, 1 69 
İsmihan Kaya Sultan -ı, 4 1  
Kızanlıklı Fatıma Hanım -ı, 258 
Köprili Mehmed Paşa -ı, 79, 84 
Mahmud Paşa -ı, 255 
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Mihrişah Viiiide Sultan -yı, 5, 12, 15, 16, 2 1 ,  23, 24, 26, 
28, 29, 39, 44, 46, 58, 6 1 ,  63, 9 1 ,  95, 1 15, 1 17, 1 18, 
1 35, 138, 144, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 1 54, 192, 
198, 209 

Mirzazade es-Seyyid Mehmed Sa 'Id Efendi -ı, 204 
Ömer Efendi -ı, 77, 88 
Relsülküttiib el-Hiicc Mustafii Efendi -ı, 85 
Siiliha Viiiide Sultan -ı, 134, 1 64 
Sultan Ahmed Han-ı Siilis -ı, 203 
Sultan Biiyezld -ı, 65, 1 19, 147, 1 82, 1 83, 203, 204, 212  
Sultan Mahmud Hiin-ı Evvel -ı, 3 1 ,  34, 36, 89, 90, 131 ,  

150, 161 ,  190 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 1 9, 20, 26, 43, 44, 57, 62, 

10 1 ,  1 17, 1 18, 126, 1 52, 1 55, 1 95, 2 1 1 
Sultan Mehmed -ı, 157 
Sultan Süleyman -ı, 86 
Süleyman Efendi -ı, 59 
Şehld Mehmed Paşa -ı, 167 
Ümmügülsüm Hanım -ı, 59 
Verdiniiz Kadın -ı, 25 
Yusuf Ağa -ı, 2 1 2  

vali 
Arz-ı rum -si, 1 25 
Bosna -si, 54 
Kürdistan -si, 200 
Mısır -si, 1 90 
Rumili-i şarkı -si, 203 

Viiiide bendi.Bkz. Mihrişah Viiiide Sultan bendi (Bahçeköy, 
1796� 

Viiiide ciimi'i (Aksaray), 24 l .Bkz. cami' 
Viiiide çeşmesi (Azapkapı), 295, 296.Bkz. çeşme 
Viiiide çeşmesi (Beyoğlu), 299, 301 ,  303.Bkz. çeşme 
Viiiide çeşmesi (Haseki), 254.Bkz. çeşme 
Viiiide çeşmesi (Maçka), 24, 35.Bkz. çeşme 
Viiiide katması, 267, 281 ,  289.Bkz. katma 
Viiiide kolı, 265, 27 1 ,  278, 282, 285, 290.Bkz. kol 
Viiiide Sultan kolı, 274.Bkz. kol 
Vapur iskelesi (Boyacıköy), 23.Bkz. iskele 

- caddesi, 23.Bkz. ciidde 
Viiridiit muhasebesi müdiri, 76.Bkz. müdlr 
V ASIF Paşa (Beşiktaş zabıtasına memur), 4 1  
Vefa caddesi, 260.Bkz. ciidde 
Vefa meydiinı, 250.Bkz. meydan 
vekiiletniime, 1 6, 40, 41 ,  140, 142, 146, 1 89 
vekil-i müseccel, 26, 149 
Venedik sokağı (Beyoğlu), 22.Bkz. sokak 
Verdiniiz Kadın çeşmesi (Arnavutköy), 190.Bkz. çeşme 
Verdiniiz Kadın mektebi (Aksaray), 190.Bkz. mekteb 
Verdiniiz Kadın sebilhiinesi (Aksaray), 190.Bkz. sebilhiine 
Verdiniiz Kadın vakfı, 25.Bkz. vakf 
Vezir tekyesi sokağı (Eyüp), 232.Bkz. sokak 
Vezneciler, 245, 255 

- mahallesi, 250.Bkz. mahalle 
Viiiiyiit-ı mümtiize kalemi müdiri, 20.Bkz. müdir 
vilayet 

Girid -i, 20 
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Hudavendigar -i, 148 
Yanya -i, 209 

Virgü emini, 195, 200.Bkz. emin 

V 
Ya'küb Ağa mahallesi (Aksaray), 241 
Ya'küb Ağa sahilhanesi (Sanyer), 1 85.Bkz. sahilhane 
YA 'KÜB Hulusi Paşa, Seyyid (Su nazırı), 176 
YA 'KÜB Paşa (Su nazın), 1 0  
Yağcılar sokağı (Odunkapısı), 240.Bkz. sokak 
Yağhane (Beyazıt), 250 
Yağhiine sokağı (Avretpazarı), 259.Bkz. sokak 
Yağhiine sokağı (Sarıgüzel), 256.Bkz. sokak 
Yağlıkcı bakkal sokağı (Eyüp), 23 l .Bkz. sokak 
Yahnikapan (Beyazıt) 

- mahallesi, 253.Bkz. mahalle 
- sokağı, 253.Bkz. sokak 

Yahya Efendi türbedarı, 86.Bkz. türbediir 
Yahya Efendi türbesi (Beşiktaş), 86.Bkz. türbe 
Yahya Kethuda çeşmesi (Kasımpaşa), 294.Bkz. çeşme 
Yahya Ketbuda mahallesi (Kasımpaşa), 159, 161 ,  162.Bkz. 

mahalle 
YAHYA Sezal Beğefendi (Mabeyn-i hümayun katibi), 62 
Yalı sokağı (Boyacıköy), 1 16.Bkz. sokak 
Yalı sokağı (Ortaköy), 3,  2 1 ,  23, 25, 44.Bkz. sokak 
Yanya vilayeti, 209.Bkz. viHiyet 
Yatağan caddesi (Eğrikapı), 234.Bkz. cadde 
Ya ver Mehmed Ağa cami 'i (Heklmoğlu), 259.Bkz. cami' 
Yayla caddesi (Kocamustafapaşa), 257, 258.Bkz. cadde 
Yediemirler caddesi (Fatih), 252.Bkz. cadde 
Yedikulle caddesi, 238, 257, 258.Bkz. cadde 
Yedikulle suyolcısı, 236.Bkz. suyolcı 
Yekta Efendi sokağı (Aksaray), 237.Bkz. sokak 
Yeldeğirmeni mahallesi (Kasımpaşa), 166, 172, 294.Bkz. 

mahalle 
Yemenici çeşmesi (Beyoğlu), 300, 303.Bkz. çeşme 
Yeni Çinili harnınarn (Pangaltı), 158.Bkz. harnınarn 
Yenibağçe, 236 
Yeniciimi ' suyolcısı, 239.Bkz. suyolcı 
Yeniçeşme sokağı (Fatih), 252.Bkz. sokak 
Yenihammam (Fatih), 252.Bkz. harnınarn 
Yenihammam caddesi (Aşık Paşa), 235.Bkz. cadde 
Yenihan-ı keblr (Mahmutpaşa), 256 
Yenikapu, 242.Bkz. kapu 
Yeniköy, 9 1 , 92, 127, 1 29, 1 30, 1 33, 1 34, 135, 1 37, 141 ,  

142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151 ,  1 52, 153 ,  154, 
1 64, 2 10  
- caddesi, 153.Bkz. cadde 

Yeniköy bağları, 1 53 .Bkz. bağ 
Yeniköy hıdmeti, 126, 2 10.Bkz. hıdmet 
Yenimahalle (Ahırkapı), 246.Bkz. mahalle 
Yenimahalle (Beşiktaş), 58, 130, 152.Bkz. mahalle 
Yenimahalle (Boğaziçi), 1 55.Bkz. mahalle 
Yenimahalle (Eğrikapı), 232.Bkz. mahalle 
Yenimahalle (Emirgan), 96.Bkz. mahalle 
Yenimahalle çeşmesi (Beyoğlu), 30 l .Bkz. çeşme 

Yeşillioğlı çeşmesi (Haseki), 254.Bkz. çeşme 
yevmiyye, 28 1 

bargir -si, 280 
bölükbaşı -si, 284 
dülger -si, 288 
hammarncı -si, 284 
hırvat -si, 279, 284 
kiitib -si, 275 
mu 'temed -si, 283 
mühendis -si, 291 

İNDEKS 

Yirebatan mahallesi (Ayasofya), 245, 246.Bkz. mahalle 
Yirlü suyı, 59, 63, 88, 108, 109, 12 1 ,  1 24, 199, 203 .Bkz. su 
Yoğurtcı sokağı (Bebek), 2 10.Bkz. sokak 
yokuş 

yol 

Balcı -ı (Şehremini), 259 
Baruthane -ı (Şehremini), 259 
Devağlı -ı (Süleymaniye), 239 
Fil -ı, 215  
Milbeynci -ı (Kumkapı), 244 
Mehmed Paşa -ı, 260 
Otlıkcı -ı (Fatih), 253 
Zeyrek -ı, 260 

Gazanfer Ağa -ı, 267 
Yorgi bağı (Arnavutköy), 7, 8.Bkz. bağ 
Yorgi Margavid sahilhanesi (Yeniköy), 133 .Bkz. sahilhane 
Yoros nahiyesi, 212, 213.Bkz. nahiye 
Yukarıana suyolcısı, 233.Bkz. suyolcı 
Yunan devleti tebe'ası, 3 1 ,  32, 64, 108, 138, 146, 147, 152, 

155, 189.Bkz. tebe'a  
Yusuf Ağa vakfı, 212, 2 13.Bkz. vakf 
YÜSUF Kamil Paşa (Meclis-i vali\ reisi, Sadrazam), 192, 209 
Yusuf Paşa (Aksaray) 

- caddesi, 237.Bkz. ciidde 
- mahallesi, 237.Bkz. mahalle 

z 
Zabtiyye kapusı caddesi (Cağaloğlu), 246.Bkz. ciidde 
Zabtiyye müşlri, 56.Bkz. müşlr 
Zal Mahmud Paşa mahallesi (Eyüp), 233 
Zlil Mahmud Paşa suyolcısı, 232.Bkz. suyolcı 
Zecriyye emini, 9 1 ,  95.Bkz. emin 
Zekiyye Sultan sahilsarayı (Ortaköy), 43.Bkz. sahilsaray 
Zenclrlikapu çeşmesi (Kasımpaşa), 159, 294.Bkz. çeşme 
Zenclrlikuyu, 25 1 

- suyolcısı, 25 l .Bkz. suyolcı 
Zencidikuyu caddesi, 60.Bkz. cadde 
Zevice bağı (Arnavutköy), 7, 8.Bkz. bağ 
Zeyrek, 260 

- caddesi, 215, 236.Bkz. ciidde 
- yokuşı, 260.Bkz. yokuş 

Zeyrek ciiıni 'i, 215 .Bkz. cami ' 
- lağmı, 2 15.Bkz. lağm 

Zimmet hallfesi, 69.Bkz. halife 
Zindanbaşı çeşmesi (Haseki), 254.Bkz. çeşme 
zokak.Bkz. sokak 
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