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ÖNSÖZ
1-1916, 1915-1927 tarihli Şeriyye

Sicili defterlerinin 565-905 numaralı

Osmanlı alfabesinden günümüz alfabesine aktararak, araştırmacılar için
kaynak eser oluşturduğum inancını taşımaktayım.
konusu
.:>ıuucaı

sicil

defterlerinin

565-905

numaralı

davalarını

Osmanlı

günümüz alfabesine aktarmamdaki en önemli etken Osmanlıca'ya ve

el yazmalarına duyduğum hayranlıktır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bize
miras kalan en önemli değerler arasında el yazmalarının olduğu bir gerçektir. İşte bu
değerli belgelerin okunup incelenmesiyle kültürümüze ait, birçok önemli kayıtların
ortaya çıktığını görmekteyiz.
Arşivlerin ve kütüphanelerin çokluğu bir milletin gelişmişlik ve çağdaşlık
düzeyini gösterir. Türk topluluklarının uzun süren göçebelik ve yarı yerleşik hayatı,
arşivcilik ve kütüphanecilik bakımından uzun tarihimize yakışan bir seviye
göstermemektedir. Bu bağlamda yerleşik bir hayata sahip olamayan halkların,
erleşik bir hayata sahip olan halklarla ayni kültür seviyesinde, ayni çağdaşlık
beklememiz doğru olmayacaktır. İşte Türk milletinin gerçek
lamda en büyük çağdaşlaşma hamlesi, yerleşik bir hayata geçtiği dönemle başlar.
Tereke, vakfiye, rüşt iddiası ve mal talebi, satış izni, ihtida vb. Konular
incelendiği

zaman

Osmanlı İmparatorluğu'nun

sahip olduğu

praklarda adil ve insana yaraşır bir düzen uygulamaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
.lecek geçmişte gizlidir. Geleceğimize sahip çıkabilmek için, geçmişimizi

Şeriyye Sicillerinin 565-905' e kadar olan davaları Osmanlı alfabesinden,
ümüz alfabesine aktarmamda gece ve gündüz yardımlarını esirgemeyen değerli
ı:n Yard. Doç. Dr. Ömer Yaraşır'a, engin tecrübe ve bilgilerini benimle paylaşan
.{tın Doç, Dr. Habib Derzinevesi'ye, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
.fitüsü Müdürü Doç. Dr. Halil Aytekin'e, arkadaşım Özin Reyhan'a ve aileme
sunarım.
Ahmet ÜNGÜDER
Girne, 2004

I.GİRİŞ

l(IBRIS'TA TÜRK DÖNEMİ
Kıbrıs adasının alınması, Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü olduğu devirde
çekleşmiştir. Osmanlılar Suriye ve Mısır'ı alıp sınırlarını Kuzey Afrika'ya kadar
1

· ıl~tmişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılda Akdeniz çevresinin dörtte
ile Orta ve Doğu Akdeniz'de bulunan adalardan, Girit ve Kıbrıs Adaları hariç
rlerine sahipti. O dönemde Osmanlılar siyasi yönden Batı ile Doğu dünyası
:µıda bir bağlantı ve kuvvet unsuruydu. 2 Kıbrıs Doğu Akdeniz'le Kuzey Afrika
eri arasındaki konumu sebebiyle Türk orduları için bu ülkelere yapılacak
lerde her türlü lojistik desteği sağlayabilirdi.

3

Bu coğrafi konum nedeniyle

ş'ın Venediklerin egemenliği altında kalması Osmanlı İmparatorluğu için
teşkil etmekteydi. Diğer taraftan bulunduğu yer dolayısıyla siyasi, askeri ve

mik yönlerden büyük stratejik öneme sahipti. 4 Bu nedenlerin yanında Kıbrıs
yatağı olmuştu. Girit adasıyla Suriye ve Anadolu sahillerine pek yakın
an, tüccar ve diğer gelip geçen gemilere rahat vermeyen Kıbrıs adasının
sı şart olmuştu. 5
Osmanlılar tarafından Rodos adasının alınmasından sonra Venedikliler,
kendilerine geldiğini düşünerek birtakım hazırlıklara başladılar.
Sokollu Mehmet

Paşa, Venediklilere Kıbrıs'ı

savaşsız

6

devretmeleri

nda öneriler sunar. Fakat Venedikliler bunu kabul etmez. Sokollu Mehmet
.ıı savaşı önlemesine yönelik önerileri kabul edilmeyince, savaş kaçınılmaz

Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi, 3. cilt. 1. kısım, 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
~Ş8, s.10.
pl. 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı İngiliz Anlaşması (Ada'nın İngiltere'ye Devri), Edebiyat
Basımevi, İstanbul, 1978, s.11.
ioğlu, Kıbrıs Türk Tarihi. Türk Dönemi- (1570-1878), Kıbrıs Araştırma ve Yayın
:YREP), Lefkoşa, 1995, s.4.
.;rs;l l.
s.10.

4

Kıbrıs seferi başlamadan önce geleneğe uygun olarak Padişah Selim,
lıiilisJamEbussııud Efendi'den fetva alır. Adanın tekrar Hıristiyanlardan alınması
gerçekleştirilecek olan savaşın İslami kurallara uygun olduğu ve herhangi bir
aşmanın bu bir fetih hareketini bağlayıcı sayılmayacağı görüşü bu fetvanın
ıµı teşkil etmekteydi. 8
Kıbrıs

seferine Lala Mustafa

J.ıtı:ınlığına ise Piyale Paşa getirildi.

Paşa
9

Serdar tayin edildi. Donanma

İlk olarak 2 Temmuz 1570 tarihinde

1, sonra Tuzla, Girne, Lefkoşa ve en son olarak Mağosa alındı. Mağosa'nın 6

stos 1571 tarihinde alınmasıyla adanın fethi tamamlanmış oldu. Osmanlı fethinin
Yi olmasında, Mağosa kalesi hariç, Venediklilerden memnun olmayan ada
l~rinin de yardımı olmuştu. 10
Kıbrıs adası 1571 tarihinden itibaren tamamıyla Türklerin hakimiyeti altına
ştir. Kıbrıs adası, 1571 'den 1877 yılına kadar 300 sene Türklerin yönetiminde
ştır. Yıllar boyunca çeşitli kültürlerin saldırılarına maruz kalan Kıbrıs adası ve
halkı; hiçbir ülkenin idaresinde bu kadar uzun kalmamıştır. Ada, Osmanlı
.:Jne girdiği yıldan itibaren, padişahın emri üzerine adada yerleşmiş bulunan
· çbir zarar verilmeden, insan hak ve hürriyetlerine saygı gösterilerek hak ve
ilkeleri çerçevesinde, eşit bir şekilde beraber yaşamışlardır.

11

.A.dada Türk egemenliği sağlandıktan sonra beylerbeylik kurulmuştur. Kıbrıs
ı:,yliği, Letkoşa'run alınmasından sonra meydana getirilmiştir. Kıbrıs'a tayin
ilk beylerbeyi Avlonya sancakbeyliğinden gelme Muzaffer Paşadır.
"Jen Kıbns'a Tarsus, Alaiye ve İçel sancakları bağlandı.

12 Eyalet

13

72 yılında Türk yönetimi adada bir sayım yaptırarak, Kıbrıs' ın nüfusunu,
.hiplerini,mal ve mülk durumunu saptadı. Bu sayım sonunda adada birçok
oşaltılmış olduğu ortaya çıkar. Osmanlı imparatorluğu adanın tekrar
ını ve gelişmesini sağlamak için 21 Eylül 1572 yılında göç emrini (yani
pç) uygular. Kıbrıs'a zorunlu göçü çekici kılmak için teşvik edici önlemler
metni için bkz. Abnıet C. Gazioğlu a.g,e., s.15.
·. Kıbrıs'ta Türkler, Akdeniz Haber Ajansı Yayınlan: 14, Türkiye, s.15.
!W.lJ. ~'Osmanlı Türklerinin Kıbrıs Adasına Yerleşmesi" Milletlerarası Birinci Kıbrıs
:siTürkHeyeti Tebliğleri, Ankara, 1971, s.91.
· • - Cilt, Yeni Türkiye Yayınlan, Ankara, 2002, s.328.

5

sında., . Kıbrıs' a gönderilip yerleştirilenleri iki yıl içinde tüm gelir vergisi ile diğer
jlerden muaf tutulmaları yer alıyordu. 14Anadolu'dan getirilen göçmenler boş
,yl~ı-e\yerleştirilecekti.Kıbrıs'a nüfus aktarılacak olan yerler Karaman eyaletine
,;)lqı.2:alar idi.

·~i<şu

15

2551 no'lu mevkufat defterine göre hangi yerden, kaç ailenin

şekildedir: Aksaray 225, Beyşehir 262, Seydişehir 202, Endüği 145,

li.lıisar 197, Ürgüp 64, Koçhisar 88, Niğde 172, Bor 169, Ilgın 48, İshaklı 87,
:lµı-130 aile.

16

Osmanlılar yeni keşfettikleri her yerde uyguladıkları sürgün

i; Kıbrıs'ta da bu biçimde meydana getirmişlerdir.
Jüm adanın fethinin tamamlanması ile ele alınan imar faaliyetlerinde başlıca
adanın güvenliğini sağlamak, kentlerde yaşayan insanların sağlık ve huzurunu
ettirecek tesisler oluşturmak ve dini ibadetlerini özgürce yerine getirilmesini
aktı.

17

Dini ihtiyaçlarını, mevcut ibadet yerlerine bazı eklemeler yaparak

değiştirmek veya yeni camiler yapmak suretiyle karşılayan Osmanlılar daha
ümrük ve sosyal yaşantılarına yardımcı olacak yapılar yapmaya başlamışlardı.

İmparatorluğu zayıflama dönemine gelene kadar, adadaki halk
inde uzun yıllar yaşamıştır.
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ve dağılması için yapılan
faaliyetler sırasında, Rusya'nın

Osmanlı devleti ile yapmış olduğu

ııos Antlaşması (1877) sonucunda, Ruslar İstanbul-Yeşilköy'e kadar
u durum İngiltere'yi rahatsız etti. Çünkü Osmanlı'nın topraklarında gözü
ltere Akdeniz'de ticari ve ekonomik üstünlük sağlamak, önemli pazarlara
.bilmek için tüm dikkatini Kıbrıs adasına toplamış ve Osmanlı ile
siyaseti içine girerek görüşmelere başlamıştır. Yeşilköy'e kadar olan alan
Anadolu topraklarına doğrudan da saldırması ihtimalini düşünen
karşı Osmanlı Devletine destek vererek askeri yardımda
Kıbrıs adasında askeri bir üst kurmak teklifinde bulunmuştur.
v;sımuuı topraklarına saldırmasını fırsat bilen İngiltere, zaten zor durumda

fllllifila,

2002, s.968.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü Yayını, Lefkoşa, 1982, s.VI.

6

.,,~paıa yapım~

olduğu teklif kabul edilmiştir.

19

Zayıflama döneminde olan

İ111p~ratorluğu Kıbrıs adasını yapılan bir anlaşma sonucunda İngiltere'ye

SAL YAPI: VAKIFLAR, MAHKEMELER VE ARŞİV

Vakıf kelimesinin sözlük anlamı:
:Şir hizmetin yerine getirilmesi amacıyla, bir kimsenin belli koşullar ve resmi
parasını yada mülkünü bağışlamasıdır. 20
"\Takfin Ahkfu:nü'l-Evkaf'a (Vakıf Anayasası) göre anlatımı aynen şöyledir. :
Vakıf "menfaatı

ibadullaha ait olmak üzere bir

ayni müebbeden

ektedir" veya "menfaatı ibadullaha ait olur vechile bir ayni Cenab-ı Hakkın
ükmünde olmak üzere temlik ve temellükten mahbus ve memnu kılmaktır".
Kıbrıs'ta Vakıfların temeli, 1571 Kıbns'ın fethiyle atılmıştır. 22
Halife Ömer'in kendi tasarrufundaki bir yeri dünya ve ahirette yararlı bir
kullanmak arzusunu belirtmesi karşısında Hz. Peygamber'in "istersen aslını
yaka) edip gelirini sadaka olarak verebilirsin demesi üzerine Halife Ömer bu
.t;lmamak, devredilmemek ve miras yoluyla başkalarına kalmamak koşuluyla

ip gelirini fakirlere, yakınlarına azık ve yeteneği tükenmiş olanlara dağıtmıştır.
bir diğer tanımı: Vakıf, hukuki bir akid olup; bununla, bir kimse A23llah'a
9!nıa gayesiyle menkul vya gayri menkul, mülk veya emlakin dini, hayrı ve
JJ:>i:rgayeiçin müebbeden tahsis etmektir. İslam hukukçuları Kuran'da vakıf

un eş anlamlısı habs kelimeleri bulunmamasına rağmen karşılıklı

yardımlaşma

YflIDŞm~ fakir-fukaraya yardım etme, malını Allah yolunda harcama, malını
ilı:kTarihi, ayni cilt, s.328-329.
.ı..arousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, 23. cilt, Milliyet Gazetesi AŞ., İstanbul, 1992, s.12065.
Altan. Belgelerle Kıbrıs Türk Vakıflar Tarihi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yayınlan, s.3.
e, s.2.

7

gönül hoşluğu ile önünç verme, hayır-hasenat yapma gibi mefhumları içine alan
ı:ıyetleri dikkate alarak vakfinmenşeini İslam prensiplerine dayandırmaktadırlar. 23
Vakfeden kimseye vakıf adı verilir. Yukarıdaki tanıma göre vakf olunan
herhangi bir mal, satılamaz, miras kalamaz, bağışlanamaz ve rehin olarak bile
kullanılamaz. Vakıflar ne için adanmışsa, o amaçla kullanılır. 24
Vakıfların ana gayesi sosyal yardımlaşma, dayanışma ve insanlığa hizmettir.
akıflar ile yapılan hizmetler farklıdır. Vakıfların pek çoğu bayındırlık işleri ve
9syal bünyenin korunması gibi yüksek hedefler güder. Yolları, köprüleri, çeşmeler,
yolları, su kemerleri, camiler, medreseler, kütüphaneler, okullar, misafir evleri,
emen her yerde bulunan ve herkesin faydalandığı eserlerdir. Bunlardan başka fakir
öğrencilere yiyecek, giyecek, kitap, burs v.s temini fakir ve kimsesizlerin
enazelerinin kaldırılması, evlenecek olanlara yardım edilmesi, çocukların ve
· Ierin sevindirilmesi, spor tesisleri yapılması ve diğer hizmetlerin yerine
etirilmesi için kuruluş birçok vakıf vardır.
Vakıf kurma ve vakfetme Türk ve İslam toplumunda bir gelenek halini
almıştı. Vakıfta temel olan düşünce iyilik ve hayır yapmaktır. Vakıf sistemi,
.yırsever kimselerin hayra hizmetlerinin, kendileri öldükten sonra da devam
tmesini sağlar. Bu açıdan bakacak olursak vakıflar karşımıza dini bir müesses
[arak çıkar. 25
İslam Hukukunda, Vakf-ı evladiye, evlat yararına yapılmış vakıftır. Evlat
ğ,Zii bir kez söylenmişse kadın ve erkeğin soyundan gelme çocuklarla yapılmış olur,

orunları kapsamaz. Evlad-ı evlat denmişse uzak yakın tüm kuşakları kapsar. 26
Osmanlı Devletinde Vakıflar fıkhi kurallara göre kurulup idare edilmekteydi.
manlı İmparatorluğunda vakıf kurumlarının, vakfiye koşul ve kurallarının toplum
.pında yönetilmesinde ve uygulamaya konulmasında başvurulan en büyük kaynak
amü'l-Evkaf(Evkaf Anayasası) dır. 27
Kıbrıs vakıflarının tüm işlemleri Ahkamül- Evkaf kurallarına göre icra

İdaresinde Kıbrıs, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000, s.69.

a. g. e, s.4-5.
ı. İdaresinde Kıbrıs, s.70-71.
~._ Larousse, aynı cilt, s.12065.
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Vakıflar, Ahkamü'l-Evkaf'a

a.Mazbut

göre 3 bölüme ayrılmaktadır.

Vakıflar

İdaresi doğrudan doğruya vakıflar idaresine bırakılan vakıflardır. Vakfı yapan
imsenin vakfettiği maldan, yararlanacak: kişilerin veya onların neslinin tükenmesi
Iinde vakıf sona ermez, birtakım ve idaresi Evkafa geçer.

b.Müihak Vakıflar
Bu tür vakıflar mütevellileri tarafından idare edilir. Vakfı yapan, vakfiyesinde
ettirdiği koşullarla malını kimin tarafından ve ne şekilde idare edebileceğini
beraber belirtir.
Mülhak Vakıflar, mütevellilerce idare edilenler veya idaresi emaneten Evkaf
· esine devredilenler, olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

c.Müstesna
Doğrudan

Vakıflar
doğruya mütevellileri tarafından yönetilen vakıflardır.

Bu çeşit

flara Evkaf yönetimi hiçbir şekilde müdahale etmez.
Vakfı yapan, o malın sadece belli bir amaç için kullanılması ve doğrudan
ya mütevellileri tarafından idare edilmesi şartını koymaktadır.

Son derece değerli

olan, tarihi belgeler

kapsamına

giren

"vakfiyenin"

ül-Evkaf'a göre tanımı Vakfiye-Vakfa dair vakfın takrir ve hakimin tescilini
im olunan hüccet-i şer'iyedir.
Vakfiye: Bir vakfın ne şekilde idare edileceği ve kimler tarafından hangi
Harla ve ne ölçüde yararlanacağına ilişkin açıklamalı yönetimli, ilgili vakfın tüm
iyle ilgili hususları, koşullarıyla içeren, mahkemece onaylı belge, vakfiyenin bir

9

Vakfeden kimseye vakıf denildiğine Vakıf işlemi mahkemede hakim veya
kadı önünde yapılmakta ve 'o esnada tanıklar da hazır bulunmaktadır, Kadı, hakim
veya mahkeme vakfın yasallığını inceler ileri sürülen koşulların yasal olmasına
ik:kat eder ve işlemlerin doğru yapılmasını sağlar. Mahkeme tarafından mühürlenip,
,ııaylananvakfiye sicile geçirilir. Vakfiyenin birer sureti ilgililere verilir. Vakfiyenin
:mıylanmasıylayani kanunen geçerli kılınmasıyla, ne vakfeden, ne varisler, ne de
kaf Dairesi bunu değiştiremez, bozamaz ve yasadışı işler yapamazlar. Hatta bu
uda bazı vakfiyelerde yasadışı işlemler yapılması halinde dua ve beddualar

Vakfiyeler genellikle Allah'a şükür ve örgü, vakıf yapmanın sevaplığıyla
i. ayet ve hadisler; vakfedenin adı ve ünvanı, mütevelli olacak kimsenin adı; vakıf
ak nelerin belirlendiği; vakıf malların nasıl idare olunacağı; vakıf gelirlerinin
anımı; vakfın gerçekliği ile ilgili mahkeme kararı; tarih, imza, mühür ve
tlerin adlarını ifade eden bar içeriğe sahiptir.
Bu vakfiyelerin incelenmesi sonucunda, adadaki vakıf eserleri ve o döneme
aşanı tarzı hakkında bilgi edinebiliriz. Vakfıyeler bizim ve vakıf eserlerinin
işine ışık tutması bakımından çok önemlidir.

dlar ve İngiliz Dönemi

kelimesinin lügatteki 1. anlamı cami, medrese, imaret gibi hayatın
eayrılan arazi, bina ve saire, 2. anlamı ise vakıflar umum müdürlüğüdür.

28

]Evkaf, bir İslam-Türk kurumu idi. Kıbrıs 'ta, Osmanlı İmparatorluğu

iµde Evkaf Dairesi isimli bir daire yoktu.
'vkaf malları mütevelli heyetleri tarafından idare ediliyordu. Daha sonra
heyetleri ortadan kalkıp Evkaf mallarına Evkaf-ı mazbuta (hükümet
idare olunan vakıflar) adı verilerek Evkaf müdürlükleri tarafindan

e başlandı. 29
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, 14. Baskı, Aydın Kitabevi Yayınlan,
Kemal Tekakpınar Dr. Fazıl Küçük, 2 Cilt, 1991, s.419.
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a.tılaşmasının 2. maddesi Evkafla ilgiliydi. Bu 2. madde şöyledir:

.ijp.cie: Adadaki camilere, okullara, mezarlıklara ve diğer dini kurumlara
i\ye bağışları, İngilizlerce atanacak bir delegeyle birlikte yönetmek için
·.lcçı.f'idaresinceKıbrıs'ta oturan bir Müslüman kişi atanacaktır.

30

:rnijddeyegöre biri Osmanlı, diğeri İngiliz olmak üzere iki Evkaf delegesi
ma tayin edilecekti.
Sömürge Yönetimi başladıktan sonra delegelere
hakkı verildi. Delegelerin kendilerini başkan gibi görerek Evkaf
~rinin işlerine karışmaya başlamaları Türk toplumunu olumsuz şekilde
e:tedirgin etti. Netice itibariyle Evkaf konusunda Kıbrıs Türk Toplumu ile
mürge Yönetimi arasında ilk ciddi sürtüşme meydana geldi. İngiliz
Yönetimi, Evkaf sorununu görüşüp bir karara bağlamak için komisyon
fakat bu komisyon çalışmalarını tamamlamadan dağıldı. Türk mebusları ve
çalışmaları sonucunda 1902 yılında Kıbrıs Valisi, Evkaf' ın idaresinin Kıbrıs
ına ait olduğunu, kadıya bir telgrafla resmen bildirmişti. Fakat bu uygulama
eşmedi. Hafız Ziyai Efendi'nin mebusluktan çekilmesi ve Musa İrfan Beyin
urahhaslığına getirilmesi ile ülkede yeni bir siyaset uygulaması başlamış ve
idaresinin Kadılık makamına bağlanması durdurulmuştu. Fakat Kıbrıs Türk
unun Evkafkonusunda şikayetleri ve mücadelesi devam etmiştir.
1907'de Kıbrıs Kadılığına tayin edilen Numan Efendi kendinden önceki
Efendiyi takip ederek, Evkaf idaresinin kendisine verilmesini İngiliz sömürge
minden talep etti. Daha sonra 1925 yılında Musa İrfan Beyin ölümünden sonra
Sömürge Yönetimi onun yerine Mehmet Münir Beyi Evkaf murahhaslığına

Kıbrıs Türk Toplumu din, müftülük, eğitim, Evkaf ve mahkemelerle ilgili,
Iarın yeni bir düzen ile kendi idaresine bırakılmasını ister. Toplumun sosyal

atını

düzenleyen bu üst yapı kurumların toplumun yönetimine ve daha

okratik mi yoksa Sömürge Yönetimi'nin kontrolünde ve daha baskıcı olacağı
Ci.çadeles~ takip eden yılların başlıca anlaşmazlık konuları olacaktır.

:ıo~.

Mümtaz. Kıbns'ın Kitabı, 10 Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.142.
Tekakpmar, a. g. e, s.419, 420.
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düzenleyen

bu üst yapı

kurumların

mi yoksa Sömürge Yönetimi'nin
,a.uı:aı:::sı.

toplumun

yönetimine

ve daha

kontrolünde ve daha baskıcı olacağı

takip eden yılların başlıca anlaşmazlık konuları olacaktır.

Evkaf murahhaslığına atanan Mehmet Münir, İngilizlerle sıkı bir işbirliğine
ve ancak bu şekilde Kıbrıs Türk Toplumunun haklarını koruyacağına inanan
benimseyenlerin temsilcisiydi.
Mehmet Münir 1925-1930 yılları arasındaki, mecliste görev yapan üç üyenin
Lideri idi. Bu üç üye Mehmet Münir'in konumundan dolayı Evkafçılar olarak
ırlardı. Sömürge Yönetimin çıkarları doğrultusunda teoride Kıbrıs Türk
plumuna ait Evkaf mallarının; fakat pratikte toplumun bir fiil idaresi görevini
ı:iitüyorlardı.
1920'li yılların sonunda Kıbrıs Türk Toplumu bir tarafta dini cemaat
ellikleri taşıyan İngiliz'e bağlı Evkafçılar ve diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet'ine
ğlı, milliyetçi özellikler taşıyan halkçılar olarak ikiye bölünmüştü. Kıbrıs Türk
plumu Anadolu' daki devrimleri bu arada Harf Devrimi ve Latin alfabesini kabul
ip uygulamaya başladığı halde, İngiliz Vali'nin kontrolündeki Evkaf idaresi, Arap
fabesini kullanıyordu. Mehmet Münir, Atatürk devrimlerine paralel olarak toplum
rafından değiştirilmek istenen aile kanununa da dine aykırıdır gerekçesiyle karşı

İngiltere Hükümeti, 1928 yılında çıkardığı bir Kral Fermanı ile Kıbrıs
Evkafını doğrudan doğruya Valiye bağlamıştı. Valinin tayin ettiği biri Türk; diğeri
ngiliz iki Evkaf murahhası da, Evkaf Vali adına 1928 yılından itibaren yönetmeye
.J:,aşlamıştı.
Avukat Fadıl Niyazi Korkut, 1947 yılında Kıbrıs Türk Kurumları adına Vali
Winster' e bir dilekçe gönderir. Bu dilekçede Evkafın İngiliz Sömürge
Hükümetinin yönetimine geçtiği belirtiliyordu.
Hristiyan İngiliz Yönetimi, bir Türk-İslam kuruluşu (kurumu) olan Evkafı
valinin emrine verirken kilise mallarına hiç dokunmamıştı. İngiliz sömürge
yönetiminin bu hareketi, Evkaftan Türk eğitim kurumlarına yapılmakta olan yardımı
denetim altına almak; Türk toplumunu baskı altında tutmak ve kalkınmasını önlemek

•32

Mümtaz, a. g. e, s.94-96.
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Kıbrıs

Türk

Toplumu,

zaman onaylamadı.

İngiliz

Sömürge

yönetiminin

bu

33

Toplumunun kendi iç sorunlarının çözümü için vali Lord Winster
Haziran 1948'de atanan Türk İşleri Komisyonu' nun hazırladığı
ilgili konulara ve önerilere de geniş yer verilmişti.
ürk- İşleri Komisyonu raporunda, Evkafın kuruluş, ve gelişmesinin tüm
ına yer verilmişti. Raporda Evkafın yönetilmesinde uygulanan yöntem ve
neden tatmin edici olmadığı anlatılmaktadır. Yanlış ve hatalı yönetimi
ak için somut örnekler verilmektedir. Bu örneklerden bir tanesi Afendrika
ile ilgilidir. Karpaz'da, Hala Sultan Tekkesine ait mülhaka vakfı olan bu
, Evkaf yönetiminin ihmali yüzünden, bir kısmı, o bölge ahalisi Rumlar
.clan tecavüz edilerek, bir kısım da zamanaşımı gerekçesiyle elden çıkmıştır.
Rapor, Evkaf paraları bankada ölü bir yatırım olarak dururken köy
arının acıklı, camilerin ise harap durumda olduklarına dikkat çekmekte ve
daki bu paralar faize verilmiş olsaydı, elde edilecek gelir imamlara
abilirdi görüşünü ifade etmektedir. 34
Çünkü Türk Evkafı İngiliz yönetimine geçtikten sonra tahribata uğradı.
iz ve bakımsız kaldı. Camilerde zor şartlarda ayakta duruyordu. Çok düşük
yerildiği için imamlarımız da geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Türklere meskun
Türklere değil, Rumlara uzun vade ile ucuz olarak
Türk İşleri Komisyonunun hazırladığı rapor, Evkaf' a ait kıymetli arsa ve
emlakin kar getirmeyecek şekilde çok uzun vadeli icar suretiyle kiraya
esini eleştirmekteydi.
.Bu hatalı davranışa somut bir örnek olarak da, Lefkoşa' da Girne Kapısındaki
rsa:nmvade ile bir Rum şirketine icar edilmesini göstermektedir.

36

1.928 yılından itibaren Evkaf malları için yapılan en önemli işlem küçük
ı:ı..Hardı. Evkaf mallarını değerlendirerek daha fazla gelir sağlamak mümkünken
,T'ekakpınar, a. g. e, s.421-422.

.C. Gazioğlu. Direniş Örgütleri, Gençlik Teşkilatı ve Sosyo - Ekonomik Durum (1958-1960)
ere Gelmek Kolay Olmadı (4), CYREP Yayınlan, 2000, s.145, 147-148.
Tekakpınar, a. g. e, s.422-423.
a. g. e, s.148.
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ve

böylece

Evkafın

Türk

toplumu

menfaatine

gelişmesi

Böylece Evkaf sorunu yaratan ve Kıbrıs Türk Toplumunun büyük bir
u,ı.;c1ueıe vermesini

sağlayan en önemli sebep de bu olmuştur. 37

Daha sonraki yıllarda Evkafla ilgili önemli gelişmeler olmuştur. Türk işleri
raporunun valiye sunduğu 1949 tarihinde, 24 Şubat 1949 tarihli resmi
~a.z.ı-tcuc(The

Cyprus Gazete) Evkafla ilgili ilk önemli hükümet kararı yayımlandı.

Evkafı sömürge hükümeti dairesi ilan ederek doğrudan doğruya sömürge
denetimi altına sokan 1928 Kraliyet Evkaf Emirnamesi feshedildi.
Evkaf valinin direkt yetki ve sorumluluğundan çıkıyordu. Bu çok önemli bir
ve Evkafın Türk toplumuna devredileceğinin en açık bir işaretiydi.
Sömürge hükümeti kısa bir süre sonra, 22 Temmuz 1955'te Evkafın Türk
Teslimi Yasa Tasarısını hazırlayarak Resmi Gazetede yayınladı.
Türklere tekrar devredileceği haberi, Türk toplumu içinde büyük bir sevinç
Bu tasarının yasallaşması üzerine, yasanın öngördüğü cami komisyonları ve
Yüksek Meclisi seçimleri sonucunda ilk olarak Cami Komisyonları, ardından
Yüksek Meclisi oluşturuldu. Evkaf Yüksek Konseyi Başkanlığına Dr. Fazıl
ı-.....uı,;uK.

ve yardımcılığına da Osman Örek getirildi. Böylece yeni Evkaf Yasasının
şekilde Cami Komisyon üyelerinden Evkaf Yüksek Konseyi oluşturuldu ve
Türk Toplumuna geçişi tamamlanmış oldu. (14 Nisan 1956)
Ortaklık Cumhuriyeti kuruluncaya kadar 1956-1960 yılları arasında, 14 yıllık

zaman zarfında Evkaf, seçilmiş yöneticilerin girişimleri ile kendini yeniledi ve gerek
idari, gerekse ekonomik güçlenme yönünde önemli girişimlerde bulundu. Lefkoşa' da
Atatürk meydanındaki Saray Otel'in inşaatı başlatılıp kısa sürede tamamlandı.
Lefkoşa, Magosa ve Larnaka'da dükkanlar inşa etti ve böylece bir Türk çarşısının
oluşumuna katkıda bulundu.
1928 yılındaki dönemde, Evkaf a ait mal-mülk, vakfiyelerin koşullarına,
Evkaf kurallarına ve ilgili İslam yaslarının temel ilkelerine aykırı olarak gelişi güzel
yönetildi, bir kısım elden çıkarıldı, kamulaştırıldı ve gerek ihmal gerekse
kamulaştırma yönetimiyle Evkaf a ait büyük çiftliklere çeşitli emlak Rumların eline
geçti. Bunlar arasında Baf ilçesindeki çiftliklerle Karpaz'daki Afendrika Çiftliği de
vardır. Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş Kıbrıs'taki son İngiliz valisi Sir Hugh Foot ile
Doğasal, Tekakpınar, a. g. e, s.423.

14

Evkaf konusunu

görüşmekte,

Evkaf a yapılan zararın makul bir

karşılanması isteklerini dile getirmekteydiler.

1960 tarihinde Kıbrıs Türk

hazırladığı Evkafla ilgili bir bildiri Londra' daki ortak Komite üyelerine
mıştı. Bu bildiride,

İngiliz yönetimi

sırasında

Evkafın

uğratıldığı

zarar

ı1makta ve bu zararın giderilmesi için İngiltere'nin makul bir tazminat ödenmesi
rnekteydi. Bildiri, Evkaf vakıf kelimelerinin

çoğulu olduğu, vakfedilen Evkaf

e mülkünün ise sadece vakfın koşullarını belirten Vakfiye ve Evkaf kuralları ile
etildiğini,

bunun dışında herhangi bir maksatla

atlığı vurgulanmaktaydı.

el değiştirmesinin

mümkün

1956 yılında, evkaf Türk Toplumuna geçinceye kadar

atılan zararla ilgili örnekler verilen bildiride belirtilen Evkaf la zarar ziyan
ini istenmekteydi.
Kıbrıs

Cumhuriyeti

Kuruluş

Anlaşmasının

maddelerinden

yola çıkarak,

nlu istimlak yoluyla ele geçirilen çiftliklerle ilgili olarak Evkaf a ve kişilere
.pılacak yıllık ödemelerle tazminatlardan

sadece Sömürge Yönetimi sorumlu ve

ükümlü olmuştur. 16 Ağustos 1960 tarihinde Sömürge Yönetimi sona erince, bu
arihten itibaren bu alacaklar için sorumlu makamın kalmadığı anlaşılmaktadır.

Bu

çiurumda Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce yapılan müzakereler sonucu Evkaf la
ilgili olarak ödenmesi kararlaştırılan tazminatla yetinmek zorunda kalmıştı.
Kıbrıs Türk Toplumu uzun yıllar, zorlu bir mücadeleden sonra Evkafı tekrar
. . 1 erdiır. 38
1 e geçırmış

Kıbrıs'taki mahkemeleri Osmanlı idaresi (1570-1878), İngiliz dönemi (18781960), Kıbrıs Cumhuriyeti ve sonrası (1960-) olarak üç döneme ayırabiliriz.
İngiliz döneminin hukuk sistemine getirdiği kesinti süreci, 1879'da
Emirnameler adı altında ortaya konan nizamnamelerle başladı. Buna göre Yüksek

38

Gazioğlu. a. g. e, s.151, 161.
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adı altında bir mahkeme kurulacak, adada yaşayan halkın hukuk ve ceza
bakacak ve bu mahkemelerde İngiliz yasaları uygulanacak.
tamamına

hükmedecek

yeni

ve kalıcı

bir

hukuk

sisteminin

1881 yılında karar verildi. Bundan sonra adada İngiliz yasaları
1881 yılında yapılan bu çalışmalar bir sonraki yıl "Cyprus Courts Of
1882" "Kıbrıs Mahkemeler

Şeri

Mahkemeler

faudırılmışlardır.

Adliyesi Kanunu" adı altında yürürlüğe

de varlıklarını

devam

ettirmekle

birlikte

yeniden

39

İngilizler adayı aldıktan sonra 12 Aralık 1873 tarihli bir emirname ile
solosluk Mahkemeleri geçersiz kaldılar.

40

Yapılan bu değişikliklerle birlikte, 1882 yasasının yirmi üçüncü maddesine
gerekli görüldüğü hallerde iptal edilmiş olan önceki yasalar Osmanlı yasaları

Şer'iye Mahkemeleri

Bu mahkemeler Müslüman halkın evlenme, boşanma ve miras meselelerini
u meselelerden doğan anlaşmazlıklara bakardı. 42 Vakfiyelerin kaydı, yetimlere
alların yönetimi ve benzeri konularda Şeriye Mahkemelerinin baktığı konular
da. 43
Şeriye Mahkemeleri kadılar tarafından yönetilirdi. 1878 Antlaşması gereği
ıl.arönceleri İstanbul'dan atanmakta iken daha sonra Kıbrıs Valisinin öngördüğü
if İstanbul onaylıyordu. 44
İngilizler 1878'de adanın idaresini devraldıklarında, Kıbrıs'ta Türk hukuk ve
sistemi uygulanmaktaydı. Bu mahkemelerin İngiliz döneminde devam
Şengör v. d. Kıbrıs Mahkemeleri, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Girne, 2003, s. l, 4 İngiliz
inde Mahkemelerde yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Mahkeme-i Adliyesi
1882, (Çev-Apisoghom Utidjian) Hükürnet Matbaası, Lefkoşa, 1883.
.:?:ia. Kıbrıs'm İngiltere'ye Geçişi ve Adada kurulan İngiliz İdaresi, Türk Kültürünü Araştırma
(!,Ankara, 1975, s.86.
.d, s.5.
. d., s.2.
C. Gazioğlu. Kıbrıs Tarihi İngiliz Dönemi (1878-1960), Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi
P), Lefkoşa, 1997, s.27.
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bir hukuk sistemi uygulayıp,
hkemelerini değiştirmedi.

mahkemeleri

düzenlediğinde

Şeriye

Şeriye Mahkemelerinin yerini 1950'1i yıllarda Türk Aile Mahkemeleri aldı.
yasaları da Türk Aile Yasaları olarak değiştirildi. 45
Şeriye Mahkemelerinin sayısı üçtü ve bu mahkemelerin kararlan ile ilgili
.yiz davaları; Şeriye

Temyiz Mahkemesinde görülürdü. Şeriye

Temyiz

emesi bir kıdemli Türk yargıcın başkanlığında iki Türk kaza yargıcından
maktaydı. 46

Yüksek Mahkeme:

Ceza ve hukuk davalarına bakılan mahkemelerdir.

çk: komiser, Yüksek mahkeme başkanı ve komiser yardımcılarından oluşurdu.
Kaza Mahkemesi: Bu mahkemelerde hukuk davalarına ve cezası üç yıla
.~/plan ceza davalarına bak:ılmaktaydı.Altı kazada kurulan bu mahkemelerde bir
{Hlikide

yardımcı hakim olmak üzere toplam üç hakim görev yapmaktaydı.

Zabıta Mahkemeleri: Bu mahkemelerde ahlaksızlık, hırsızlık, tecavüz ve
:t gibi davalara bakılmaktaydı. Oturumlar tek bir kaza mahkemesi yargıcıyla
yargıcın Kaza Mahkemesi yargıcı olmadan gerçekleşmekteydi.
Gezici Mahkemeler: Bu mahkemeler yılın belli zamanlarında, altı kazada
an sınırsız sayıda ceza davalarına bakardı. Bu mahkeme heyeti, Yüksek
eıne Yargıcı başkanlığında bir veya birden fazla yargıç veya sadece Kaza
emesi Yargıcından oluşmaktaydı.
Köy Mahkemeleri: Küçük hukuk davaları için, köy hakimleri başkanlığında
mahkemelerdir.

47

İngiliz yönetiminin ilk yıllarında 16 adet köy yargıcı

ıştı ve bunları, sınırlı sivil yargı yetkileri ile köylü davalarına bakmaktaydılar.
mahkemeleri hukuki ihtilaflar için 5 sterline kadar para cezası verme
sahipti. 49
. a. g. e, s.28.

,a. g. e, s.27-28.
d, s.5, 6.
a. g. e., s.28.
s.92.
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hukuki ihtilaflar ıçın 5 sterline kadar para cezası verme
sahipti. 49

1-KADI
sözlük anlamı olarak yapan, yerine getiren anlamındadır.

50

Osmanlı

Şeriye mahkemelerinde yargı görevini yerine getiren şahıslara denir.
hakim veya hakim üş-şer denilir. 51
ve halifeler tarafından
Darü'l-İslam genişleyince Ömer' den başlayarak halifeler hukuksal
çözmek için kadılar atadılar. 52
İslamiyet'te bu yolda ilk defa memur tayin eden zat Hazret-i Ömer' dir.

53

topluluğunun başı olan halife, kurumsal olarak tüm yetkilerin bu arada
grlama yetkisinin de sahibiydi. Devletin öteki görevlileri gibi kadı da eğer halife
afından atanmışsa dolaylı olarak onun vekili durumundaydı.

54

Osmanlı Devleti

ri taksimat olarak önce eyaletlere, eyaletler livalara, livalar kazalara, kazalar
iyelere ve nahiyeler de köylere ayrılıyordu. Nahiye ve köyler dışında kalan diğer
ri merkezler ayni zamanda birer yargı merkeziydi. Her yargı merkezinde birer
ı bulunurdu.

55

Kadılar gerektiğinde doğrudan kendilerine bağlı vekiller (Naip)

(yabilirlerdi. Şeriata göre kadı adil, şeriatı iyi bilen ve mahkumiyeti bulunmayan
Müslüman olmalı ve bazı mezheplere göre de vereceği hükümleri fıkıh
naklarından kendisi çıkarabilmeliydi.

56

Osmanlı mahkemelerinde kullanılan iki

emli fıkıh kitabından bahsedecek olursak, bunlardan birincisi Fatih dönemi
imlerinden Molla Hüsrev Feramürz b. Ali'nin Dürerü'l-Hükkfim fi Şerhi Gureri'l
am isimli kitabıyla İbrahim Halebi'nin Mültekal-Ebhur fil-Füru 'il-Hanefıyye
azioğlu. a. g. e., s.28.
ia. a. g. e, s.92.
iik Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, 12 Cilt, Milliyet Gazetesi AŞ., 1992, İstanbul, s.6159.
kler, 10. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.55.
ille Larousse, ayıu cilt, s.6159.
hmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarilı Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 11. Cilt, İstanbul, 1993, s.119.
.,,_ Larousse, aynı cilt, s.6159.
er, ayıu cilt, s.55.
Larousse, ayıu cilt, s.6159.
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isimli eserdir. Molla Hüsrev eseri Fatih döneminden Kanuni dönemine kadar,
Halebi'nin eseri ise kanuni'den Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar
mahkemelerde sürekli kendilerin başvurulan bir el kitabı olmuştur. Kadılar İslam
Hukuku alanına giren hukuki ihtilafları burada yer alan hükümler ışığında
çözmüşlerdir. 57
Kadıların görev ve yetkilerini şu şekilde özetleyebiliriz;
Şer'i hükümleri icra: Hanefi mezhebinin tartışmalı olan görüşmelerinden en
muteber olanı araştırıp uygulama; Şeriyye sicillerinin (kararların) yazımı, veli veya
vasisi olmayan küçükleri evlendirme, yetimlerin ve gariblerin mallarını muhafaza,
vasi ve vekilleri tayin veya azl, vakıfları ve muhasebelerini kontrol, evlenme akdini
icra, vasiyetleri tenfız ve kısaca bütün hukuki işleri takip, kadıların görev ve yetkileri
arasındadır. 58
İlk zamanlarda kadılar halk arasındaki davaları camilerde görürlerdi.
Davacılar kadının yanına gelerek davalarını söyler ve faslettirirlerdi. Son zamanlarda
ıse davalar Şer' i Mahkemelerde görülüyordu. Kadıların maaşları ise, bu maaş
£aırnıuuı

ve devletlerin hal ve şanlarına göre değişirdi.

Kadıların görevleri yukarıda anlatılanlardan ibaret değildi. İstanbul ve taşrada
aynı zamanda mülkiye ve belediye işleri ile de meşgul idiler. Bilhassa belediye işleri
hemen tamamıyla kadılara aitti.
Kadıların bu vazifeleri Tanzimat'a kadar devam etmiş, ondan sonra yeni
teşkil olunan memurlara verilmek suretiyle bu görevler kendilerinden alınmıştır. 59
Cumhuriyet'ten sonra kadılık ünvanı ve kadıların başkanlık ettikleri Şeriye
Mahkemeleri 1924 yılında kaldırıldı.

60

2-NAİB
İslam hukukunda kadıların yerine kaza yetkisini kullanabilen, hüküm
verebilen kişi.
Naib, atandığı yerde kadının sahip olduğu yetkilere sahip, onun adına görev
yapan kişi idi.
enel Türk Tarihi, 6 Cilt, Yeni Türkiye Yayınlan Ankara, 2002, s.243.
Türkler, aynı cilt, s.55.
akalın, a. g. e, s.120, 121, 122.
Larousse, s.6160.
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3-ŞAHİTLER
Metinde yer alan pek çok şahitten bazıları şöylece verilebilir: Gönyeli karyeli
acı Ali Hacı Hüseyin, Gönyeli karyesi imamı Hafiz Mehmed Şevki Efendi, Halil
Sabri Efendi bin Hacı Mustafa Efendi, Kömürcüköy karyeli Mehmed Efendi bin
acı Mustafa Efendi, Labtalı Nazım Efendi bin Hasan Ağa, Matyat karyeli Yusuf
erviş, Mehmed Sami Efendi bin Hasan Fakih Efendi.

4-MAHKEME KATİBİ
tibin sözlük anlamı kitabet eden, yazan, yazıcıdır.

62Buna

göre mahkemedeki

ıcılara mahkeme katibi denirdi. Metinde hemen her dava sonunda, ''Mahkeme
,!ibi Mehmed Nazım Efendi" adı görülmektedir.

5-0DACI
Resmi kurum yada kuruluşlarda, odaların temizliğiyle ilgilenen, gelir götür
bakan, kimi yerlerde de bu işlerin yam sıra ziyaretçileri içeri almakla
ti olan görevli. 63 "Odacı Halil Ağa" bu bahiste adı geçen şahıstır.
6-ZAPTİYYE
T.anzimat'tan sonra memleket içi güven ve emniyet işleriyle vazifeli daireye
addır. Zaptiyye jandarma anlamını da içerir. 64
anzimat'tan sonra bir nizamname ile Zaptiye teşkilatı oluşturulmuş ve
&önra zabıta işleri bu teşekkül tarafından görülmüş, bunu polis teşkilatı takip
f'E35 Bu

konu ile ilgili olarak "Zabtiyye Nuri Efendi" ismi geçmektedir.

7-MAHKEME MUKAYYİDİ
Yasalara uygun olarak hakimlerin vermiş oldukları emirleri düzenli bir
kaydeden, bütün mahkeme işlerinin kaydını, mahkemeye ödenmesi gereken

Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, 16. Cilt, Milliyet Gazetesi AŞ., 1992, İstanbul, s.8515.
evellioğlu. Osmanlıca-Türkçe AnsiklopedikLugat, 14. Baskı, Ankara, 1997, s.495.
Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, 17. Cilt, Milliyet Gazetesi AŞ. 1992, İstanbul, s.8778.
·oğlu.a. g. e, s.1163.
g. e, s.644.
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7-MAHKEME MUKAYYİDİ
Yasalara uygun olarak hakimlerin vermiş oldukları emirleri düzenli bir
şekilde kaydeden, bütün mahkeme işlerinin kaydını, mahkemeye ödenmesi gereken
harç, ve bir suçtan dolayı verilen paraların kaydı ve bunlar için mahkemede bulunan
deftere kaydedilecek ve muhasebesini mal sandığı Dairesine teslim edecek kişidir.
8-MASRAF MEMURU
Her bir mahkeme mukayyidi adı geçen yasaya ve hükümlere uygun olarak,
mensup olduğu mahkeme yahut mahkemenin Takdir masraf memuru bulunarak dava
vekillerinin talep olunan masrafı, dava ücretini tarif ve ne kadar para alınacağını icra
etme yetkisine haiz olacaktır. Ancak hangi dava olursa olsun ne kadar masraf
alınacağını mahkeme tayin edecektir.

9-İCRA MEMURU
İcra memurunun görevi mensup olduğu kaza dahilindeki hakimler tarafından
verilen ilanlar ve emirnameler bizzat yahut memurları vasıtasıyla alarak, hükümleri
yürütme ve o konudaki icraatı yerine getirmektir. 66

10-MUHZIR VE MÜBAŞIB.
Muhzır ilgileri hakim huzuruna, duruşmaya çağırmakla görevli memurdur.67
Mübaşir ise mahkemenin disiplin ve yönetimine ilişkin yargıç tarafından verilen
emirleri yerine getirmekle görevli adliye memuru. Mübaşirler bazı durumlarda
tebligat da yaparlardı. Tarafları duruşma sıraları gelince çağırmak, tanıkları, tarafları
salonuna almak, bunların verdiği belgeleri yargıca sunmak v. b.
görevleri arasındadır.

68

11-KASSAM
Varisler, mirasçılar arasında miras taksim eden küçüklerin hakkını koruyan

Şengör v. d, Kıbrıs Malıkemeleri, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Girne, 2003, s.9-10.
Larousse. 16. cilt, s.8366.
I.,arousse. 16 Cilt, s.8427.
'Oğlu. a. g. e, s.494.
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genel yaygın olarak arşiv hizmetleri; "teşkilatların faaliyetleri sonucu
ya da biriken ve belli amaçlarla saklanan dokümanlar, dokümanlara bakan
[ar, dokümanların saklandığı birimlerdir" şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımla
hizmetleri, kurum ve kuruluşların faaliyetleri sonucu toplanan ya da biriken ve

i amaçlarla saklanan dokümanlar; bu dokümanlara bakan kurumlar; bunları
hdıran yerler ve işi yapan arşivsilerin tamamı arşiv olarak nitelendirilmektedir.
Milli Arşiv ve Araştırma Merkezi 1971 yılında Lefkoşa'da kuruldu.
lduktan hemen sonra Adanın birçok yerinde atıl vaziyette bulunan belgeler
başlanmıştır.
20 Temmuz zaferinden sonra milli Arşiv, Girne'ye nakledildi.
Hiçbir devlette eşi ve emsali olmayan geçmişte ve Atalarımızdan bizlere dek
eden bu tarihi ve kıymetli hazineyi korumak ve gelecek kuşaklara bir kıvanç
olarak salimen bırakılabilmek tarihin bize yüklediği en büyük sorumluluktur.
Türk milli Arşivi işte bu sorumluluğun ürünüdür.
Yıllar öncesi ve günümüze dek halis Türk dili ile ve Türk kalemi ile yazılmış
toplumumuzun haklılığını ve dava üzerindeki kuvvetini kanıtlayacak

bulunduğu arşivde tasnif çalışmaları ciddi bir

Arşivde bulunan belgelerin bir bölümü:
1571-1878 Osmanlı Devri Vesikaları;
1878-1960 İngiliz Sömürge Devri Vesikaları;
1960-1963 Kıbrıs Cumhuriyeti Devri Vesikaları;
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1963-1974 Kıbrıs.Türk Yönetimi Devri Vesikaları;
1974 sonrası Kıbrıs Türk Federe Devleti ile KKTC Vesikaları şeklinde

Arşivde yer alan "gazete" koleksiyonu dikkate değer bir ölçüdedir.
bulunan gazeteler şunlardır:
Kıbrıs Gazetesi (1894-1895)
L.Ja.urnu

Gazetesi(l 897-1898)

Mirat-ı Zaman Gazetesi( 1906-1908)
Ankebut Gazetesi( 1920-1923)
Hakikat Gazetesi( 1924-193 3)
Ses Gazetesi( 193 7)
Vakit Gazetesi(l938
Söz Gazetesi( 1946)
Hürsöz Gazetesi(l946-1958)
İstiklal Gazetesi(! 949-1950)
Halkın Sesi Gazetesi(l950-1975)
Bozkurt Gazetesi(l951-1975)
Cumhuriyet Gazetesi(l 962)
Nacak Gazetesi(l959-1963)
Devrim Gazetesi( 1963-1964)
Akın Gazetesi(l962-1969)
The Cyprus Mail (1961-1973)
Zafer Gazetesi(l 965-1969)
Savaş Gazetesi(1968-1972)
Zaman Gazetesi(! 973-1975)
Bu gazetelerin yanı sıra Rum basınından özetler, basın raporları ve Rumca
yayınlar araştırmaların hizmetine sunulmuştur.

Osmanlı Dönemi Belgeleri (1571-1878)
Arşivde Osmanlı dönemine ait çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu belgelerin
bölümü aşağıda gösterilmiştir.
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1. Kiliselere

ait projeler ve sarf edilen ödenekler; piskopos,

ait atama, terfi, nakil, ayrılma, ceza ve görevden

2. Hastane,

hamam, çeşme, imarethane

kocabaş ve
uzaklaştırma

ve benzeri kamu kuruluşlarının

eklerini, imar ve çalışmalarını gözeten emirname ve buyruklar.
3. Osmanlı devlet adamlarının görev ve yetkilerini belirleyen,

tayinlerini

ve çalışmalarını yansıtan dokümanlar.
4. Türk adli makamlarına sığınan piskopos, patrik ve papazlarının kimlikleri
u.ıa.;:,rnuı

sonuçlar.
ve siyası teşkilatının Kıbns'a has özelliklerini gösteren

6. Kıbrıs Evkafının vakfiye kayıtlan, vakıf sahipleri ve veraset durumlarının
~uı;;;uııı;::vt:ı.ı:ı dokümanlar.
7. Kıbns'ın 1571 yılına ait fiziki ve coğrafi haritaları.
8. Rum din adamları arasında devam eden itiraflar
9. Türk sancak beyi ve paşaların ve onlara varis olanların tarihi değerleri.
10. Osmanlı döneminde Rum isyanlarına ait dokümanlar.
İngiliz Dönemi Belgeleri (1878 -1960)
Bu döneme ait belgeleri, dosyalar, hükümet kayıtlan, hükumet yayınlan ve
tutanakları şeklinde ayırabiliriz. Arşivde bulunan bu belgeler aşağıda
1. Vergi defteri (1879-1915)
2. Muhasebe defteri (1880-1923; 1879-1880; 1891-1895)
3. Örtülü ödenek defteri (1909)
4. Su ödenekleri No: I (1879)
5. Evkaf kayıt deften (1880-1889)
6. Türkçe ve Rumca resmi haberleşme (1893-1898)
7. Hükumet özel kayıt defteri
8. Hapishane kayıtları
9. Satış ve sözleşme defteri (1890-1900)
1 O. Osmanlıca Kıbrıs kanunları ( 1878-1881)
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11. Kıbrıs Maarif Şurası (1916-1928)
12. 1882'de yapılan Kıbrıs topografya haritası
13. Kıbrıs valisi ile Kıbrıs kadısı arasındaki resmi yazışmalar
14. Evkaf dairesi raporları (1882-1889)
15. Vakıf emlak kayıtları
16. Şer'i mahkeme kayıtlan ve sicilleri
17. Ağır ceza mahkemesi kayıtları
18. Yüksek mahkeme kayıtları (1883-1940)
19. Kıbrıs mahkeme kanunları
20. Ceza kayıtları
21. Dava kayıtları (1888-1909)
22. Şer'i mahkeme muhasebe defterleri (1925-1931)
23. İdari mevzuat kayıtları (1892-1912)
24. Yüksek mahkeme karar defterleri (1916-1921)
25. Kıbrıs Türk Kurumlan Federasyonu dosyaları

Bu resmi belgelerin dışında adanın İngiliz yönetimi tarafından yayınlanan
yayınlar da muhafaza edilmektedir. Bunların bazıları Statues Laws of Cyprus
1928), Ceride-i Resmiye-i Kıbrıs (1878-), The Cyprus Gazette (1878-1960),
Cyprus Blue Book (1886-1946), Cyprus Government
Cyprus

Civil List (1931-1939),

ı,ıuuuvuK. of Cyprus

The Cyprus

Standing Orders (1916),

Law Reports

(1892-1914),

(1901-1909) ve hükümete ait polis, eğitim, orman, bayındırlık,

sağlık ve tapu raporlarıdır.

1960 Yılı Sonrası Dönemi Belgeleri
Bu döneme ait tüm belgeler saklanmakta ve korunmaktadır. Döneme ait
bulunan belgelerin bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
1. Siyası raporlar
2. Türk toplumunu ilgilendiren sosyal ve ekonomik tutanaklar
3. Kıbrıs Türk Yönetimi Meclis Tutanakları
4. Kıbrıs Türk Yönetimi Resmi Gazeteleri
5. Rum basın özeti
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6. Basın kupürleri (yerli ve yabancı) (1963- 1974)
7. Türk yönetimi başkanlığına ilişkin muhtelif dokümanlar
8. Enosis faaliyetleri ve Rum liderlerinin siyasi demeçleri
9. Kıbrıs yönetimi bakanlarının çalışma raporları
10. Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis toplantı tutanağı
1 1 . Resmi gazeteler
12. Türk toplumuna yönelik genel mahiyette sosyo-ekonomik konulu

Osmanlı tarihinde "Cezire-i Kıbrıs" olarak bilinen Kıbrıs Adasının Osmanlı
katıldığı 1571 yılından günümüze 400 yılı aşan oldukça uzun bir
her türlü ekonomik, siyasi, hukuki, dini', kültürel ve sosyal durumları
tarihi belgelerin büyük bir kısmı Kıbrıs Milli Arşivinde korunmakta, her
ve araştırmacının hizmetine açık tutulmaktadır. 70

Il.DEGERLENDIRME

Şeriyye

Sicillerinin değeri

içerdikleri

her türlü

davalara karşılıklı

avelelere, senetlere, vakfiyelere ve padişahtan gelen her çeşit ferman ve emirlere
gününde tutulmuş kayıtlarla bize o günün hayatını, yaşam şartlarını ve idare
doğrudan doğruya aksettiren birinci elden bir kaynak
ası itibariyle önem taşır.
Kıbrıs'ın Türk İdaresi Devri'ne ait tarihinin idari, iktisadi, içtimai, ve mali
elerden araştırmasına yarayacak binlerce vesikayı içeren Kıbrıs Şeriyye
.eri araştırmayı amaç edinmiş, bizlere büyük bir kaynak niteliğindedir.
Kıbrıs'ta İngiliz Dönemine ait (1911-16, 1915-27) Şeriyye Sicili defterinin
905 numaralı davaları arasında günümüze ışık tutacak önemli dava türleri
iımaktadır. İncelemiş olduğum dava türleri arasında özellikle terekeler,
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ve nafaka, , satış izini, rüşt iddiası ve mal talebi, ağırlıklı olarak yer

olduğum 565-905 Şeriyye Sicilinde terekelerin çok önemli bir yeri
ölenlerin sosyal konumuna, medeni haline, aile yapılarına ait
uuıuuu

hayattaki tasarruflarındaki her türlü giyim ve kullanım eşyaları ile
dökümünü bulmak mümkündür. Örneğin 156 no'lu terekede de

üzere vefat eden Fatıma Hanım'ın adına düzenlenen terekede şu tür
Bardak, kilim, kase, tabak, şişe, yirmilik altın, hamam leğeni, baş çarşafı,
v. b adının geçtiği görülmektedir.
adı geçen eşyaların tek tek değerleri biçilerek kayıtları yapılırdı.
malları terekeye
değer verilirdi. 659 no'lu dava örneği;

çarşab 1 - yedirme 1 /32
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/429

I - çaket I - entari 3 O

yüzü 2 - çevre 2 - uşk:ur I 12 7

2 - üslük I /30

gündelik hayata yönelik birçok eşyaya değer biçilirdi. Terekelerde
~ı.p.ıvµua.ııcıc:ıukadılar,

kassamlar vasıtasıyla sayıma tabi tutulup, malları yetkili

tellallar vasıtasıyla değerlendirme işlemine tabi tutulduğu ve bunun
listelerin oluştuğunu görmekteyiz.
ısaca terekenin tanımını yapacak olursak; tereke, ölen bir kimsenin miras
fürn.lq:ığı her türlü mal veya eşyanın tümüdür. İslam hukukuna göre, terekenin
Iı:ı,r·.arasında taksimi yapılmadan önce; ölen kişinin cenaze masraflarının
şahsın borcu varsa ödenmesi ve vasiyeti varsa yerine getirilmesi
Vasiyetler yerine getirildikten sonra, mirasçıların hisseleri, şer'i
göre kendilerine teslim edilmekteydi.
no'lu terekenin 24 numaralı sayısında hükümete ait olan dellaliyyenin
görmemiz mümkündür. 676 no'lu dava örneği; hükumete 'a'id

Sicillerini

günümüz

Türkçe' sine

aktarırken

dikkate

değer

biri de vakfı.yeler olmuştur. Kısaca vakfiyenin tanımını yapacak olursak;
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riıa ve başkalarına yardım etme gibi hususlar, vakfedilecek şeyin ne olduğu,
sınırları, ölçüsü, nerede bulunduğu, kimden intikal ettiği veya alındığı
vakfa

numaralı

mütevelli

davadan

olacak

da anlaşılacağı

şahıs

veya

üzere

şahıslara

vakıfların

ait bilgiler

amacı topluma

acı Bekir Ağa ibn-i Hacı İbrahim malının en güzelini vakfa adaması son
inlidir. 849 no'lu dava örneği; " ... (4) mütevelli nasb ve ta'yin eylediği
arye-i mezküre ahaltsinden İbrahim Ağa mahzarında takrir-i kelam iderek
.lımdan ifraz eylediğim bin altı yüz (5) gurüşı hasbeten li'llahi't-te'ala vakf
.iip.>şöyle şaıt ve tayin eylerim ki meblağ-ı mezkur beher sene ba-yed
rehn-i kavı ve ba-kefil-i milli ile istirbah (6) olunup hasıl olan gallesinden
.zjilıatm-ı şerif ve bir mevlüd-i şerif kıra' at itdirilerek hasıl olan ecr ve
a.have ecdad ve ümmehat-ı ceddadımın (7) ervahına ve bade vefatı benim
~ihda oluna ve hatm-ı şerif kıraat iden efendiye seksan gurüş virilüp
ş;dahi mevlüd-ı şerif içün (8) sarf oluna ve fazla-i galle mütevelliye 'a'id
Jµlllmezbür İbrahim Ağa hayatda oldukça mütevelli olup vefatından sonra
"clımm ve badehu (9) evlad-ı evladımın batnen bade batnın ekber ve
:velliola ve ba'de'l-inkiraz

... " .

.yırsever bir kişinin kendi helal mal ve mülkünü vakfetmesi mali bir ibadet
şınıaktadır. Vakfedilen malın vakfı yapan tarafından yasal ve doğru yolla
şiz/bir şekilde elde edilmesi gerekir. Aksi takdirde

bu vakıf geçersiz

i"X-'akfedilen bir malın mülkiyeti vakıf hükmi şahsiyetine intikal eder. Zaruri
pazı haller dışında vakfedilen mal manevi bir dokunulmazlık vasfı kazanır.
emal alınamaz, satılamaz ve mirasla intikal edemez.

J.. .697-712- 721-780-830-849-863-891
.ıJı.daki amacın sosyal yardımlaşma,

numaralı

vakfiyeleri

incelediğim

dayanışma ve insanlığa hizmet etme

.µğprmekteyiz. Zaten unutmayalım ki vakıfların temelini teşkil eden iyilik ve
inin ebedi olması değil midir?. Kimsesizlerin

cenazelerinin kaldırılması,

olanlara yardım edilmesi, çocukların ve fakirlerin sevindirilmesi bütün
.kfıyelerin genel yapısı içinde büyük önem taşır .
.azı vakfiyelerde
imkanı

sağlandığı

en zeki, en ahlaklı ve fakir çocukların seçilerek onlara
belirtilmektedir.

697 no'lu dava örneği; "...

Lefke
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ebinde müdavim bulunan ve Lefkoşa' daki rüşdi ve i'dadiye gönderilmek
eyinlerince fukaralıklanndan dolayı mümkün olamayan (35) tüllabın en ahlaklı
kilerinden fazla-i gailenin derece-i kifayesi nisbetinde talebe intibah idilerek
bbir-i mıımü-ileyhin nezareti altında (36) olmak üzere Lefkoşa'da rüşdi ve
ılasımlarıru ikmal itdirile ... ".
Vakfiye davalarının diğer bir özelliği ise vakfeden kişinin belirttiği özel
erde okunan yasin ve mevlidlerden sonra mevlid okuyanlara şeker ve gülsuyu
masını istemesidir. 780 no'lu dava örneği;... ve galleden beher sene seksan
mevlüd-hanlara ve sükker ve üd ve gül-ab baha ve seksan gurüş dahi hatmiye
sarf olunarak...
Farabi "İnsan tek başına

medeniyeti yakalayarak kendi haysiyetini

mez ve rrıükemmelleşemez" der. Yaratılışımızın amacı olan mükemmelliğe
frbiriyle yardımlaşan birçok insanın bir araya gelmesiyle ulaşılabilir. İşte bu
Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun ölmeyecek olan bir çınar gibi yüzyıllar
a ayakta durmasını sağlayan işte bu manevi güçtür; yardımlaşmadır, birliktir,
duyulan o eşsiz aşktır. Vakıf sisteminden yararlanılarak ülke zenginliklerinin
Hıası, adil devlet yönetiminin tesisi konusunda hiçbir devlet, Osmanlı
başarı gösterememiştir. İşte Osmanlı idaresinin temel

i olarak kabul ettiğim vakıflar; insanla beraber mevcut olan karşılıklı
ma ve başkasına iyilik yapma duygusunu hukuki statüye kavuşturan ve ona
ik kavramı sağlayan, milletlerin sahip bulunduğu manevi güç ve değerlerin
.masına yardımcı demokratik, sivil bir toplum kuruluşu olarak teşhir etmek

.R_ÜŞT İDDİASI VE MAL TALEBİ
~f'iyye Sicilinde incelediğim bir diğer önemli konu ise rüşt iddiası ve mal
e}Cilgili davalarıdır. Kısaca rüşt kelimesini tanımlamak gerekirse; Rüşt;
l<:endi malını idare edebilmesi salahiyetine erişme yaşı ile ilgilidir. Reşit

ıf incelemiş

olduğum, reşitlikle ilgili davalara baktığım zaman 20 yaş

iması getirilmiştir. Birkaç davada bu yaş 19 ile 21 olarak belirtilmiştir.
,talı davada yaş sınırlamasının 19'a kadar düşürüldüğü görülür.
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no'lu dava örneği ; "(I) Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa
muuuı.r,.

Girine kazasına tabi' Trabeza Çiftliği sakinlerinden iken bundan

vefat (2) iden Mehmed bin Ali Usta'nın sulbiyye kızı ve halen on dokuz
ütecavize akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdi munzam oldığını iddi'ü iden (3)

p.iın Efendi bin Molla İbrahim Efendi ve Hüseyin bin Osman ta rifleriyle
plan işbu ba'isetü'l-vesıka Asiye nam Hatun meclis-i şer-! şerif-i (4)

hal,-i sigannda kıbel-i şer' den mansüb vasisi Halil Sabri Efendi bin Mustafa
ahzarında üzerine da'va ve takrir-i kelam (5) idüp halen ben on dokuz
.ütecavize akile ve baliğe ve bulüğııma rüşdüm munzam olup umürumı bi'n~te kadire ve i'anet-i vasiden müstağniye ... ".
~elde ise reşitlik yaşı yirmi olarak zikredilir. Örneğin 582 numaralı davada
:~şı yirmidir. 582 no'lu dava örneği ; "( 1) Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti
,~oşa kazasına mülhak Girine kazasına tabi' nefs-i Girine kasabası
den iken bundan akdem vefat iden (2) Hüdai Kapudan bin Ömer'in
ve halen yirmi yaşını mütecavize olup akile ve bdliğe ve bulüğuna
nzam oldığını iddü' iden (3) işbu ba'isetü'l-vesika Ayşe meclis-i şeı-!
:rde validesi ve hal-i sigarında tesviye-i umürına bfi-hüccet-i şeriyye vasi
şi olmağla (4) mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye vaz--ı yedi mütehakkık olan
işer'i ile marife Emine Hatun bint-i Mustafa ... ".
yetimin, rüştünü ispat edebilmesi için şahit göstererek mahkemeye
{:gerekir. Kişinin başvurusu, Eytam Meclisi tarafından araştırılarak sonuca
~<çalışılırdı. Yani kişilerin malını idare edebilmesi için güven vermesi

no'lu dava örneği; "Abohor karyesi sakinelerinden iken bundan akdem
are bint-i (2) Ahmed'in sadrı oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz işbu
Ahmed Rıfat bin Feridüddin Efendi meclis-i şer'-i şerif-i enverde

hal-i sigarında (3) tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı
.al-i mevrüsuna bi'Lvesaye

vaa-ı yedi mütehakkık olan mezbür

Efendi bin Halil mahzannda üzerine (4) dava ve takrir-i kelam idüp
yirmi yaşımı tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam olup
L';n-nefs rüyete kadir ve i'anet-i vasiden (5) müstağni olmamla validem
ı mezbfireden mevrüs ber-mücib-i defter-i kassam malımı pederim ve
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ben yirmi yaşımı tecavüz idüp akil ve baliğ ve buluğuma rüşdüm munzam olup

bi'rı-nefs rü.yete kadir ve ianet-i vasiden (5) müstağni olmamla validem
mezbüreden mevrG.s ber-mücib-i defter-i kassam malımı pederim ve
mezbür Ferideddin Efendi'den halen taleb iderim su'al olunup (6) bana
kıbel-i şer' den vasiyyem mezbı1ra tenbih olunmak mutadımdır

didükde

al ol dahi cevabında müddei-i mezbı1run mal-i mevrG.sunabiLvesaye
yedini ikrar idüp lakin müddei-i mezbı1run ber-rninval-i muharrer rüşd
'asını inkar idicek müdde'ı-i rnezbür Ahmed Rıfat'dan ber-vech-i rneşrüh... ".
4. VASİ TAYİNİ
İncelemiş olduğum Şeriyye Sicili içerisinde dikkate değer önemli bir konu
Kısaca vesayet; haklarını kullanmaya ehliyeti bulunmayan ya da
bir kişinin mallarını koruma, işletme ve tasarruf etme hakkının başka bir
tanınmasıdır. Vesayet sıfatını taşıyan yani bir şahsın mallarında veya
kla.rınınişlerinde tasarruf etmek üzere görevlendirilen ve bu işler için hukuken
fLyetkisine sahip kişiye vasi denir. İncelemiş olduğum vasi tayini ile ilgili
Iara baktığım zaman aile reisi olan babanın ölümü, annenin ölümü veya
:tsiz bulunduğu evini idare etmekten tamamen yoksun olduğu, ailenin hak ve
klarını koruyacak akıl ve fikre sahip olmadığı hallerde başvurulan hukuki bir
ese.olarak karşımıza çıktığını görülür.
Vasi olacak kişinin, vasilik görevini yerine getirebilecek, fikri ve ahlaki

ciı-a sahip olması, buluğa ermiş, reşit, aynı dinden vesayet işlerine vakit
bile.cek ve vasisi

ile

sıkı münasebette

bulunabilecek birinin

olması

mt:ıktedir. Şikayet halinde, vasilik elden gitmekte ve bu görevi yapabilecek olan
verilmektedir. 870 no'lu davadan da görüleceği üzere Hacı Küçük Mehmet
daimi bir hastalık sebebiyle akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı ispat

k> suretiyle Küçük Mehmet'in artık mallarını koruma, işletme ve tasarruf
rıınolmayacağı için yerine vasi atanması istenir.
870 no'lu dava örneği; " ... Receb Ağa ibnü'l-mezbı1r Hacı Küçük Mehmed
ahzarında takrir-i kelam iderek müvekkilem mezbı1r(4) Hacı Küçük Mehmed
bir hastalık sebebiyle umı1rumırüyete iktidarsızlık tarı olmuş ise de el
aki! ve 'atehden arı olup umürümı (5) rü' yet ve tesviye itdirmeğe muktedir
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'udül-ı ahrar-ı ricôl-i Müslimin'den

ve karye-i mezküre

ahalisinden

İbrahim Ağa ibn-i Hacı Bekir ve Ahmed bin Hüseyin (7) meclis-i şere
olup istişhad olundukda fı'l-hakika işbu müvekkil-i mezbür Hacı Mehmed

evm akil ve 'atehden arı olup uınürınr rü'yet itdirmeğe muktedir ... ".

.celemiş olduğum Şer'iyye Sicilli davalarında dikkate değer bir konuda
nafakadır. Kısaca nafakanın tanımını yapacak olursak; nafaka, insanın
pir. hayat için muhtaç olduğu mesken, yiyecek ve içecek, giyecek, tedavi

rtgibi ihtiyaçlarını temin etmek anlamını içerir. İncelediğimiz metinlerden
ak nafakayı genel olarak kadının ve çocukların aldığı nafaka şeklinde
ız mümkündür.
,ı;ı.elde mehir ve nafaka davalarında anne ve baba ayrıldığı zaman anne,
uğu için ayrıldığı şahıstan nafaka taleb ederdi. 800 numaralı davada rnehr-i
e.mü' eccel talebi yanında nafakanın da talep edildiği görülür.
rıo'lu da'va örneği;"... Dervişe bint-i Hasan tarafından vekil-i müseccel-I
Cvavekillerinden Hafız Osman Cemal Efendi müvekkile-i mezbürenin zevc
ili.. J\1ehmed Hasan Nizam muvacehesinde da'va ve takrir-i kelam idüp
eh.med müvekkile-i mezbüreyi bundan akdem mehr-i mu' accel ve
~şµ.ıiyesiyle(4) 'akd-i nikah ve duhul idüp bir müddet geçinmişler ise de
~I:ıı:.. i mu' accel olan 1001 gurüşı

ıra itmediği gibi müvekkile-i mezbürevi

itı;ııemekde aldığından mehr-i mııaccel-i mezkur 1001 gurüşı ffilsı içün
El.jg.inceye kadar müvekkile-i mezbürenin nafaka ve Ievazım-i zarüriyyesi
(YÇ;-i .mezbur Mehmed

üzerine kıbel-i şer' den kadr-i kifaye meblağ farz ve

ak math1bumdur didükde gıbbe' s-su' al mezbür Mehmed dahi (7) hal bu
:reroldığıbi-tava ikrar itmeğle rnehr-i mu'acce1-i mezkur 1001 gurüşı (8)
jymezbfireye ıra eylemek içün hükm ve zevc-i mezbür Mehmed'e tenbih
eye kadar müvekkile-i mezbürenin nafaka ve sa'ir levazım (9) zaruriyyesi

ezbür üzerine işbu tarıh-i vesikadan i'tibaren ... ".
sonrasında

küçük

olan

çocuklar,

annenin

velayetine

Baba bunların nafakasını karşılamakla yükümlüdür. Baba,
biri için aylık veya günlük olarak anneye nafaka vermek zorundadır.
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Boşanma

sonrasında
Baba

küçük

bunların

olan

nafakasını

çocuklar,

annenin

karşılamakla

velayetine

yükümlüdür.

Baba,

arın her biri için aylık veya günlük olarak anneye nafaka vermek zorundadır.
~:in 646 no'lu davada kocası Salih tarafından

talak-ı selase ile boşanmak

da bırakılan Aliye Hanım beş aylık hamiledir ve doğuruncaya kadar kendisini
an kocasından dört aylık olmak üzere bir buçuk guruş hesabiyle yüz yirmi
nafaka istemektedir.
646 no'lu dava örneği; " ... (5) firaşından hasıl ve batnımda mütebayin beş
hamlim olmağla vaz -ı haml iderek 'iddetim

münkaziyye

oluncaya değin

''er.Salih üzerine kıbel-i şer' den kadr-i (6) kifaye meblağ farz ve takdir olunmak
uipumdur didükde gıbbe' s-su' al mezbür Salih müdde 'iye-i rnezbüreyi mehr-i
çel-i mezbür ile 'akd idüp bir mah mukaddem
ve kendi firaşından

(7) talak-ı sülüse ile tatlık

hasıl ve mezbürerıin batnında

mütebayin

beş aylık

ı;ı:ı oldığını tav' an ikrar ve i 'tiraf itmeğle hakim-i (8) mevki' -i sadr-i küttab tuba
Hüsn-i Meab Efendi tarafından mezbüre Aliye Hatun vaz» haml idinceye
11afaka-i 'iddeti içün yevmiyye bir buçuk gurüş hisabiyle dört aylık (9) nafaka
yüz yirmi gurüş farz ve takdir idüp meblağ-ı mefrüz-ı mezkürı hare ve sarfa
eU-:iktiza istidaneye ve 'indez-zafer (10) mezbür Salih üzerine rücüa mezbüre
Hatun'a izin virilüp ve mehr-i müeccel-i

mezbür

yüz bir gurüşı dahi

'iye-i mezbüre Aliye'ye eda ve teslime ... ".
Eytam idaresi kurulmadan

önce yetimin malları, vasının denetimi altında

111.a.ktaydı ve vasisi aracılığı ile bu hakkını kullanmaktaydı.

Eytam idaresinin

asından sonra yetimin malları Eytam Sandığına teslim edilip, koruma altına

Anne ve babasını kaybeden bir yetime mahkemece tayin edilen vasi, Eytam

aa başvurarak

yetimin zorunlu giderleri için günün şartlarına göre " nafaka ve

aha" adı altında bir para istemekteydi.

651 no'lu dava örneği; " ... merkum (4) Hüseyin Ali zevc-i dahilim iken tarih
Jkadan sekiz mah mukaddem

beni bayinen

tatlık itmeğle hal-i zevciyyet

Inizde kaime iken mezbürun firaşından (5) hasıla ve benden mütevellide ve bi
WH-hızanehücr ve terbiyemde olan işbu hazır bil-meclis iki aylık sulbiyye kızı
asla malı olmayup nafaka ve kisveye (6) eşedd-i ihtiyac ile muhtacı
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a sagiretan-ı mezbilrenin nafaka ve kisve bahası içün babası merkum üzerine
şer' den kadr-i ma'füf meblağ farz ve takdir (7) olunmak matlübumdur
gıbbe' s-su al mezbür Hüseyin Ali dahi cevabında mezbilre Rahime Hatun
medhül-i bihası olup tarih-i mezkürede bayinen tatlık (8) eylediğini sagire-i
·;mezbilre kendi firaşından hasıla ve mezbüreden mütevellide sulbiyye kızı
t)tayı 'an ikrar ve i 'tiraf idüp lakin (9) zevce-i

mezbüre

zevc-i ahere

.clan hakk-ı hızanesi sakıt olmağla sagire-i mezbüre Naciye'nin

kendüsine

i<taleb eylemek ise de hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh (10) ve Hüsn-i
fendi dahi sagire-i mezbilre validesi mezbilrenin südü ile beslenüp müddet-i
lnk:aziyye ve iki sene tekmil oluncaya kadar sagire-i mezbürenin (I 1) nafaka
baha ve sa'ir levazım-ı zarı1riyyesi içün babası mezbür Hüseyin Ali üzerine
vesikadan

itibaren beher şehr kırk beş gurüş farz (12) ve takdir ve

mefrüz-ı mezkürı sagire-i mezbürenin nafaka ve kisve ve sa' ir levazırn-ı
sine hare ve sarfa ve lede'l-iktiza

istidaneye ve 'inde'z-zafer

Ali üzerine

ve hazinesi

rücu' a validesi

(13) babası

mezbüre

Rahime

nafaka davalarının en ilginci 803 numaralı davadır. Bu davada
iaecel ve mü' ecelin de davada yer almasıdır.
3i<no'lu dava örneği; " ... müvekkile-i

mezbürenin

zevc-i mutalliki

(3)

ezbüreli Halil İbrahim bin Ahmed Aziz tarafından vekil-i müseccel-i şerisi
kıllerinden Hafız Osman Cemal Efendi muvacehesinde

davacı ve takrir-i

idüp mezbür Halil İbrahim bundan akdem müvekkilem kızım rnezbür
ber-mücib-i izin-name
lll.Ü' eccel

tesmiyesiyle

ken tarlhden

1001 gurüşı mehr-i muaccel ve 7512 (5) gurürşı
'akd-i nikah ve duhul idüp zevciyyet beynlerinde

yirmi beş gün mukaddem mezbüreyi talak-ı bayin ile (6) talık

.elen müvekkile-i mezbilrenin marrü'z-zikr
Q.şı mehr-i mü' eccel hakkıyla

1001 gurüşı mehr-i muaccel ve

'iddet nafakasını

halen rnezbüreye (7) ifa

si(içün tenbih ve müvekkile-i mezbüre zevc-i merkumun firaşından sekiz
a.mil bulundığı

sicill-i mahkemeye
(8) mürna-ileyh

kayd

olunmak

dahi cevabında

mezbilrenin nikahı içün tarafından

muradımdır

müvekkil-i

didükde

mezbür

Halil

Laptalı İbrahim Mustafa

i vekil tayin eylediğinde (9) 151 gurüşı mehri-i muaccel ve 151 gurüşı
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eccel tesmiyesiyle nikahı 'akd eylemesini emr ve ol vechle tevkil itmiş
kil-i merkum İbrahim Mustafa me' zı'.lniyeti (1 O) haricinde olarak ber-mücib-i
me 1001 gurı'.lşı mehr-i rnuaccel

ve 751 gurı'.lşı mehr-i müeccel

tesmiyesiyle

Cı:ıkd eylediği haberi müvekkil-i mezbı'.lr (11) Halil İbrahim' e vasıl olundukda
Jde 'akd idilen nikahı kabı'.ll itmeyüp redditdiğinden

nikahı batıl olmağla ne

el ve ne de mü' eccel ve ne de nafaka-i (12) 'iddet lazım gelmez diyü
itdükde vekil-i mezbı'.lr Derviş mademki nikahı red itmiş idi ne içün o
doğru benim haneme gelüp menkı'.lhesiyle (13) izdivac eyledi ve sekiz mah
yatup kalkdı nikahdan on gün sonra ben Baf dan gelüp de müvekkil-i
kfı:ılil' i hanemde bulduğumda ... ".

Şi4Q numaralı davada ise Şerife Hanım mehr-i mü' ecceli alamadığı ıçın,
rp.ii.'. ecceli ödeninceye kadar nafaka taleb eder.
§40 no'lu dava örneği; " ... kızı ve müvekkilesi mezbı'.lreninzevc-ı gayr-ı
yı:ı İrini (3) karyeli Hüdaverdi bin Kamil mahzarında dava iderek mezbı'.lr
i.<kızım ve müvekkilem mezbı'.lreninmehreyn-i müsemma-yı malüme ile
ı:ıyr-ı dahili (4) olup ancak mehr-i mü' ecceli olan beş lirayı henüz ifa
g~n. ı:fü ile dahil oluncaya değin nafaka ve sair levazım-ı zarı'.lriyyesiiçün
Ş) mikdar-ı kafi meblağ farz ve takdir olunmasını taleb iderim diyü da' va
pbe't-tasdikü'ş-şer'i müvekkile-i mezbı'.lreŞerife'nin rnehr-i müecceli (6)
j1oluncaya değin nafaka ve sa'ir Ievazım-ı zarı'.lriyyesiiçün ... ".

1-16, 1915- 27 tarihli Şer' iyye Sicili defterinden incelemiş olduğum bir
ıı. türü ise ihtidadır. 904 numaralı davada geçen ihtida hareketi ile ilgili
genellikle defterlerin ilk ve son sayfalarında rastlanmaktadır. Adada
kfıristiyanlara İslamiyeti kabul etmeleri hususunda Türkler tarafından
bir baskının yapılmadığını tespit edebilmek amacıyla eldeki bütün Şeriyye
·µcelendiği zaman Kıbrıs'ta üç asır devam eden Türk İdaresi devri'rıde
n olan Hıristiyanların sayısının dört yüz civarında bulunduğu dolayısıyla
n Hıristiyan halkı Müslüman yapmak için herhangi bir şekilde baskı ve
başvurmadıkları ortaya çıkmaktadır. Hıristiyan halkı baskı ve zulüm

k, din değiştirmeye zorlansa bugün Akdeniz'deki birçok önemli ada Türk
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adını dünyaya du~racaktı. 904 numaralı davada Filusa Karyeli, Lefkoşa' da
Rum Milleti'nden Arastidi veled-i Hristofı'nin din değiştirerek Müslümanlığı
ini ve kendi isteğiyle Mehmet adını aldığını anlıyoruz.
904 no'lu dava örneği; "(1) Hususi atiü'l-beyanın icrası Kıbrıs kadılığı canib
yesinden havale buyruldığı cihetle Kıbrıs ceziresinin Baf kazasına tabi' Filusa
esi ahalisinden olup el-yevm Lefkoşa' da sakin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin
ınilletinden tahminen yirmi beş yaşında (3) zatı mu' arref Arastidi veled-i
l

nam akil meclis-i şer'de arzü-yı vicdanisiyle hükumetin şehadetini ityan

şeref-i İslam (4) ile müşerref olmağla talebiyle ismi Mehmed tesmiye olundığı

J. SATIŞ İZNİ
İncelemiş olduğum Şeriyye Sicilli davalarında dikkate değer bir konuda satış
<lir. Satış izinleri genellikle ihtiyaç üzerine, nafakayı temin edebilmek için
füir için, borç ödenmesi gerekçesiyle, imkan olmadığından hanenin satışı
ayrıca yeni bir hane alımı için satışlar gerçekleştirilirdi.

36 no'lu

dava örneği; " ... (4) merkumun malik ve mutasarrıf oldığı Lefke'de

hallede ka' in bir bab dört dönüm bağçe ile Lefke civarında yirmi beş sak
carı terhin iderek (5) meblağ-ı mezkürı istikraz itmek veba' dehu bir vakt-i
e mahcür-ı merkumun davarlarını bey' iderek esmanından ve mezkur bağçe
iradından işbu istikraz (6) idilecek mebaliği tediye içün mahcür-ı merkum
enfa ve evla oldığından ol vechle istikraz kıbel-i şer' den bana izin
matlı'.'ıbumdur didükde hal (7) vasi-i merkumun takrir-i meşrühı üzere oldığı
.i Faik Efendi ibn-i Müderris Hüseyin Efendi ve Emin Nazif Efendi ibn-i
a'nın meclis-i şer' e ihbarlarıyla (8) ve Lefke'de Ahmed Zeki Efendi ibn-i
E:fendiMolla Hüseyin ibn-i Otuz bir Mehmed'in ayni süretde ihbarları dahi
abetinde mevrüd-ı varakadan müsteban (9) olmağla mucibince mahcür-ı
namına ber-vech-i muharrer yüz on dokuz liranın istikraziyle düyün-ı
itesviyeye ve ba' dehu vakt-ı münasibinde merkum ... ".

ID.METİN
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(1911-1916, 1915-1927)

iddiası ve mal talebi
merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Küçük Kaymaklı karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat
Salih'in (2) sulbi oğlı ve halen yirmi bir yaşını mütecaviz olup akil ve
rüşdi munzam oldığını iddia iden işbu baisül-vesika

Salih bin

meclis-i şer' -i şerif-i (3) enverde 'ammisi ve hal-i sigarında tesviye-i
şer' den mansı'.lb vasisi olmağla mezbı'.lr pederinden mevrı'.ls malına
-ı yedi mütehakkık olan karye-i mezbı'.lreli (4) İbrahim bin Salih
dava

ve takrir-i

kelam idüp ben halen yirmi bir yaşımı

ye baliğ ve bulı'.lğuma rüşdüm munzam olup umı'.lrumı kendi (5)
ve i'anet-i vasiden müstağni olmamla pederim müteveffa-yr
müntakil bir kıt' a defter-i kassam mucibince rnal-i mevrı'.lsumı
(6) halen taleb iderim su'ül olunup bana

mezbı'.lr İbrahim'den

şer' den mezbı'.lr İbrahim' e tenbih olunmak rnuradımdır
uıı;;.wuı

didükde

İbrahim müddei-i mezbı'.lrun mal-i (7) mevrı'.lsuna bi'l-vesaye
idüp lakin müddei-i
. idicek

müddei-i

mezbı'.lrun ber-minval-i
mezbı'.lr

beyyine taleb olundukda

Salih'den

muharrer

ber-vech-i

rical-ı ahrar-ı Müsliminden

rüşd

meşrı'.lh
karye-i

Hasan bin Halil ve Nuri bin Hacı Ahmed li-ecli'ş-şehade
.e hazırfın olup eserü'f-istişhad

(9) fi'l-hakika müddei-i mezbı'.lr Salih el

yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bulı'.lğuna rüşdi munzam olup
rüyete kadir ve iünet-i (10) vasiden müstağnidir bizler bu hususa
ere şahidlerüz ve şehadet iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz
ehe ber-nehc-i

şeri (11) eda-i şehadet-i

şeriyye itdüklerinden

mezbüran Hasan ve Nuri sırran ve 'alenen
-şehade

idükleri

(12) ihbar

üşdine ba'del-hükm

olunmağın

ve'l-rnana

lede 't-tezkiye

mı'.lcibiyle müddei-i

vet-tenbih ma-vaka bi't-taleb

sonra
'adi ve
mezbı'.lr

ketb olundı harrere
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min şehri (13) Recebü 'l-ferd li-seneti erba a ve 'işrin ve selase

Türü: Mehir
ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
esine tabi' Luricina karyesi sakinelerinden zatı tarif-i şer'-ı ile marife (2) işbu
:tü'l-i'lam Şerife bint-i Mustafa tarafından zikr-i atı husüsda vekil-i müseccel-i
da.'va vekillerinden Hafız Osman Cemal Efendi bin Hacı (3) Niyazi Efendi
.-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i mezbürenin zevc-i mutalliki olan karye-i
l"e.li Osman bin Yusufa muvacehesinde mezbür Osman (4) müvekkile-i
re>Şerife Hatun'un ber-mücib-i izin-name bin bir gurüş mehr-i mü' eccel ve
iki bin bir gurüş mehr-i muaccel tesmiyesiyle zevc-i dahili olup (5) altı mah
mezbüreyi bayinen tatlık itrneğle zimmetinde mütekarrer ve maküdü'rı
olan mehr-i mü' eccel-i mezkur bin bir gurüş müvekkile-i mezbüre
Hatun içün halen bana eda ve teslime zevc-i mezbür Osman'a terıbih
muradımdır diyü dava itdükde ol dahi cevabında müvekkile-i mezbüre
atun'ı (7) mehreyn-i mezküreyrı tesmiyeleriyle tezevvüc idüp altı mah
fi'f-yevmi't-tasi bayinen tatlık itdiğini tayı' an ikrar ve itiraf itmeğle
. . ı mehr-i mü' eccel-i mezkur (8) bin bir gurüşı müvekkile-i mezbüre Şerife

ün vekil-i müma-ileyh Hafız Osman Cemal Efendi'ye halen eda ve teslime
Osman'a tenbih olundığı tescil (9) ve ilam olundı harrere fı'l
şehri Receb li-seneti erba ' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
karyesi sakinelerinden iken efrerıci bin dokuz yüz (2) altı

vefat iden Şerife bint-i Osman ve Süleyman ve sadriyye-i
(3) valideleri rnüteveffat-ı mezbı1reden müntakil mallarını hıfza
kıbel-i şerden bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem ve
wıuı;;;ıı

sigar-ı mezbürümın pederleri olup her vechle umür-ı vesayeti

zeyl-i vesikada muharrerü'l-esami-i Müslimin ihbarlarıyla (5)
ba'isü'l-vesika Yusuf bin Süleyman nam kimesneyi hakim-i
tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi sigar-ı mezbürünun vakt-i (6)
değin valideleri müteveffat-ı mezbı1reden müntakil mallarını
umı'.lrlarınavasi nasb ve tayin itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer
kabul ve hidmet-i lazımesini kema-yenbagi edaya taahhüd
ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'! vevmü's-sant
.1.'\.vvı;;u

ve'l

Ii-seneti erba:a ve 'işrirı ve selase mi' eten ve elf

Mehmed Nazım Efendi

~zıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
.abi' Ayakebir karyesi sakinelerindsn zatı tarif-i şeri ile marife işbu
sika (2) Sıdıka bint-i Ahmet nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde
lliki Margi karyeli Hüseyin bin Ali Cürcani mahzarında takrir-i kelam ve
meram idüp (3) zevc-i mutallikim mezbür Hüseyin kendi firaşında hasıla
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olan .işbu hazır bi'f-meclis iki aylık Alime nam sagireyi bila
şeri

(4) terk idüp cins-i nafakadan

bir nesne dahi irsal

hazıra-i mezbüre nafakayı eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmağla
Hüseyin üzerine kıbel-i şer' den mikdar-i kifaye meblağ-i farz ve
uuıııuuı

didükde kaziyye-i minval-i muharrer üzere idüğini (6)

gıbbet-tasdik hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsnsagire-i mezbüre 'ilmiyye içün babası mezbür Hüseyin üzerine
vesikadan i'tibaren yevmiyye altmış para hisabıyla beher
takdir idüp (8) meblağ-ı mefrüze-i mezkürı sagire-i mezbı'.lrenin
ve sair levazım-ı zarüriyyesine hare ve sarfa ve ledel-iktiza
(9) mezbür Hüseyin Ali üzerine rücu' a mezbı1re Sıdıka
ma-vaka bi't-taleb
l-hicceti'ş-şerife

ketb olundı harrere fı'l-yevmi's-salis

(10) li-seneti isna ve 'işrin ve selase mi' eten ve

sinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ kazasına
ı:tryesi sakinlerinden olup bundan akdern vefat iden İbrahim Çavuş bin

şagır

oğlı (2) Hasan'ın tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i

işbu baisü'l-vesika

Veli bin Ali rneclis-i şer' -i şerif-i enverde bil

tkelam ve tabir 'ani'l-meram
~rrıf bulundığı

karye-i

idüp sagir-i (3) mezbürun yedinde ba

mezbüre

sınurında

vaki

2691

nurnroda

af-ı erbaası Sırt Duhancı Ali veresesi ve hissedarı (4) Ahmed Veli ile
eş dönüm iki evlek arazinin beşde bir hissesi ve yine karye-i mezbüre
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numroda mukayyed etraf-ı erbaası (5) Yusuf Mehmed yol
Mustafa Hacı Hasan Mehmed ve Ayşe Hacı Ömer ye
Hasan ile mahdüd bir dönüm hasıllık (6) tarlasının dörtte
uacuıa

gayr-i kafi ve sagir-i mezbür içün fa' idesiz bir halde
eshabından (7) satun alan kimse sagir-i mezbürun
daha ziyade bedeliyle iştirasına talib bulundığından

uua,mıu.au

kabz olunacak bedeli eytam sandığından hıfz ve istirbah
hakkında enfa ve evla olmağın vech-i meşrüh üzere hisse-i
içün de canib-i şeri şeriften bana izin virilmek bi'l-vesaye
vasi-i merkumun kelimat-ı meşrühası vakı 'a mutabık ve
oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı
mütehakkık olmağla canib-i şer' -i şerifden sagir-i mezbürun
olan hissesini bedel-i mislinden daha yüksek bir baha ile
vasi-i merkuma izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb
s-s (12) sabi' min şehri Şabanüf-muazzam li-seneti erbaa

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
zatı tarif-i şer' -i ile marife işbu baisetü'l
nam Hatun meclis-i şer-i şerif-i enverde zevc-i
Salih bin Çoban Hasan mahzarında takrir-i kelam ve tabir
mezbür Salih bundan akdem zevc-i dahilim olup tarih-i
beni talak-I bayin ile tatlık itmeğle firaşından hasıl ve

ı~.µ!',..a,u.u.ı;;;uı

beş aylık hamlim olmağla ber-mücib-i izin-name mehr-i
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bir gurüşun bana edası ve vaz -ı haml ile 'iddetim
mezbı'.lr (5) Salih üzerine kıbel-i şer' den kadr-i kifüye
olunmak matlübumdur didükde kaziyye-i minval-i muharrer
tarafından (6) gıbbe't-tasdik hakim-i mevki' -i sadr-i küttab
ab Efendi dahi mutallaka-i mezbı'.lre Aliye'nin mehr-i
bir gurCışı halen mezbı'.lreye(7) teslime mezbı'.lr Salih' e
-ı haml idinceye değin nafaka ve 'iddeti içün bi't-terazi
tarih-i vesikadan (8) itibaren külli yevm iki gurCış farz ve
mezkürı ber-vech-i muharrer hare ve sarfa ve lede'l
mezbı'.lr Salih üzerine rücüa mezbı'.lre Aliye'ye
bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi min şehri
'işrin ve selase mi' eten ve elf.

vilayeti olan mahrCıse-i Lefkoşa mahallatından
zatı tarif-i şer'-i ile marife işbu ba'isetü'lmaseuı

Efendi nam Hatun tarafından vekil-i müseccel-i şer'

Efendi bin Şükrü Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde
zevc-i dahili Pileli Rıfat bin Hacı Ahmed mahzarında
I-meram idüp müvekkile-i mezbı'.lre Nazire Hatun'un
Rıfat müvekkile-i mezbı'.lreyikendi firaşından hasıl ve
yaşında kızı Fethiye'ye ve diğer altı aylık kızı Hanım ile
cm-ıuuıııı~-ı

şeri terk idüp cins-i nafakadan bir nesne dahi

mezbı'.lre sagiretan-ı mezbüretan nafakaya eşedd-i ihtiyac
zevc-i mezbı'.lr üzerine kıbel-i şer' den mikdar-ı kifaye
u.uı uuıs,

matlübumdur didükde kaziyye-i minval-i muharrer

mezbı'.lr dahı gıbbe 't-tasdik hakim-i mevki' -i sadr-i küttab
e' ab Efendi dahi müvekkile-i mezbüre Nazire ile (8) kızları
içün işbu tarih-i vesikadan itibaren zevc-i mezbı'.lr Rıfat
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a'rüf oldığı bi'l-ihbôr (9) Iede'ş-şerü'l-enver

zahir olan beher yevm

y~ takdir idüp · rneblağ-ı mefrüz-ı mezkürı müvekkile-i mezbüre ve
aıı,-.ı (10) mezbüretanın
ve

nafaka ve kisve bahalarına hare ve sarfa ve

'indez-zafer

zevc-i

mezbür

Rıfat

üzerine

rücu' a

(11) izafetle vekil-i müma-ileyh Mehmed ArifEfendi'ye izin
bi't-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmi's-sarıi

min şehri Receb

'işrin ve selase mi' eten ve elf

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
sakinlerinden iken bundan akdem müteakıben (2) vefat iden
Hacı Ömer bin Koca Hüseyin'in
ba-hüccet-i

li-ümm

varisleri

sagir er

şeriyye vasi-i mansübı olan işbu (3) baisü'l

Ali meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam tabir 'ani '1bulundığım

sagir-i

mezbür

Hasan'ın

karındaşlarına

ve Fatıma'dan mevrüs karye-i mezbürede

(4)

kain malümü'I.

hanesi diğer şerik-i halitleri bulunan (5) Mehmed Hacı Ömer
mer ve Ahmed Yusufun hisseleriyle müşa ve müşterek kaldıkça
p. arazi-i mezküreden bir istifadesi olamayacağı gibi (6) zikr olunan
ve diğer şerikleriyle ba-marifet ehl-i vukuf taksim idilüp sagir-i
ve müstakil hissesi ayrıca tasarruf olunması sagir-i (7) mezbür
evla oldığından

arazi ve hane-i mezküreyi

sagir-i mezbCır

ü'l-vesaye diğer şerikleriyle taksım idüp sagir-i mezbı1run (8) müfrez
killen koçan almak üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek
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matlübumdur
nefsü'l-emre

didükde vasi-i mezbürun kelimat-ı (9) meşrühası vaki' a
muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer

ehl-i

üslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sagir-i (1 O) mezbürun zikrolunan
hanedeki

hisselerini

diğer şerikle ifraz ve taksım idüp sagir-i mezbür

emüstakillen koçan alması (1 I) içün canib-i şer<i şerifden vasi-i mezbüra
+ııı.,ısuı ma-vaka

bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sani

aşere mın

(12) li-seneti erba a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

imamı Hafız Mehmed Şevki Efendi
Hacı Ali bin Hacı Hüseyin

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
sakinelerinden zatı tarif-i şeri ile marife işbu ba'isetü'l-vesıka
Mehmed nam Hatunun vekil-i müseccel-i şerisi Lefkoşalı Mehmed
Şükrü Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i mezbürenin
zabtiyye (3) neferatından Hasan bin Mustafa mahzarında takrir-i
'ani'l-merfım idüp müvekkile-i mezbüre Fatıma'nın halen zevci olan
mezbüreyi altı mahdan beri (4) kendi firaşından hasıl ve
iki yaşında oğlı Mustafa ile bila-nafaka vela-münfik-i şeri
nafakadan bir nesne dahi irsal itmeyüp müvekkile-i (5) mezbüre ve
nafakaya eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmalarıyla zevc-i mezbür Hasan
şer' den mikdar-ı kira ye meblağ farz ve takdir olunmak matlilbumdur
minval-i meşrüh üzere idüğini zevc-i mezbür dahi gıbbe'tmevki '-i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi

dahi

Fatıma ve oğlı (7) Mustafa içün işbu tarih-i vesikadan itibaren
Hasan üzerine kadr-i marüf oldığı bi'l-ihbar ledeş-şerü'Lenver

zahir

her biri (8) içün altmışar paradan üç gurüş farz ve tadır idüp
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müvekkile-i mezbı1reve oğlı Mustafa'nın nafaka ve kisve
ve ledel-hace istidaneye ve 'indez-zafer zevc-i mezbı1r
vıuı..rn;;-1

mezbı1reye izafetle vekil-i müma-ileyh Mehmed
ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l

li-seneti erba'a ve 'işrin ve selase mi' eten ve

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
zatı tarif-i şeri ile marife (2) işbu baisetü'l
Ağa nam Hatunun Lapta karyeli Nazım Efendi bin

hükm-i şer'i lahik olan vekili pederi rnezbür
enverde müvekkile-i mezbı1renin zevc-i (4) dahili
t.ıu:ı.uı.;uı

Nidai bin Hacı Mehmed Ağa'rıın kıbel-i şerden vasi-i

v.t.ehmed Arif Efendi bin Şükrü Efendi (5) mahzarında takrir-i
yram idüp müvekkile-i mezbüre kızım Sıdıka'nın halen zevci
Nidai müvekkile-i mezbüreyi (6) sekiz mahdan beri kendi
y~pı1reden mütevellid iki yaşında oğlı Hasan ile bila-nafaka
yfl<:. .idüp cins-i (7) nafakadan bir nesne dahi irsal itmeyüp
y µamil olup üç gün mukaddem (8) bir oğlan daha dünyaya
i1,1

tesmiye kılınmağla zevc-i mahcür-ı mezbür Nidai üzerine

~r-ı

kifaye meblağ farz ve takdir olunmak (9) matlı'.lbumdur
meşrüh üzere idüğini zevc-i mahcür-ı mezbür vasisi
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Efendi dahi gıbbe't-tasdik

hakim-i mevki' -i (1 O) sadr-i

Efendi dahi müvekkile-i mezbüre Sıdıka ve oğulları
vesikadan itibaren zevc-i (11) mahcür-ı mezbı1r
oldığı bi'I-ihbar

Iedeş-şer'ü'J-enver zahir olan beher

idüp (12) meblağ-ı mefrüz-ı mezkürı müvekkile-i
Hüseyin'in nafaka ve kisve bahalarına hare ve sarfa ve
'inde'z-zafer

zevc-i mahcur Nidai üzerine rücü'a

ıwJ.ı;;uı;;

vekil-i mezbı1r Hüseyin Ağa'ya izin virmegin (14)

1Jıu11uı

harrere fı'l-yevmi' s-sab 'i 'aşere min şehri Şaban Ii-

ıgı;:;11\..>;;;L..

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Hacı Mustafa bin Dede Ağa (2) Ahmed'in
mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam
Hasan (3) meclis-i şer' -i şerif-i enverde
vasi ve hısma ta'yin olunan mahkeme-i şeriyye katibi
dava ve takrir-i kelam idüp (4) ben el-haletü
akil ve baliğ ve bulilğuma rüşdüm munzam olup alız
bi'rı-nefs rüyete kadir (5) ve peder ve yahut bir vasi
gerek alız ve i'ta ve gerek sair hi'l-cümle mamülatda

uııa.J.111ua.11

bana (6) müdahale olunmamasını taleb iderim su' al

tenbih olunmak muradımdır didükde gıbbe's-sual ol dahi
(7) Hasan'ın umürına bil-vesaye müdahalesini itiraf
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ber-minval-i muharrer rüşd müddeasını
Hasarı'dan

ber-vech-i

Müsliminden

inkar idicek

meşrı1h müddeasına beyyine taleb

karye-i mezbüreli Mehmed Fehim Efendi bin

fendi ve Kömürcü karyeli Mehmed Efendi bin Hacı Mustafa
~qe .meclis-i şere hazıran olup eserü'f-istişhad

fi'f-hakika

(10)

pµr Hasan yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi
1I11

.bi-nefsihi rüyete kadir ve ianet-i peder ve (11) vasiden

w,ı..;:;u.;:;a.

bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü her
bil-muvacehe (12) eda-i şehadet itdüklerinden sonra
mevzu' asına tevfikan varaka-i mesture ile her biri evvela

F++xııı;;ıı

(13) ve lede't-tezkiye
müddei-i mezbürun

'adl ve makbülü'ş-şehade

idükleri

rüşdine ba ' del-hükm ve't-tenbih

ketb olundı harrere fil-yevmis-sani

min şehri Ramazanil

işrin ve selase mi' eten ve elf.

vıı:;ııım:u

Fehim Efendi bin Molla İbrahim Efendi

vı.cııurou

Efendi bin Hacı Mustafa Efendi

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına

asabası sakineleriııden iken bundan (2) akdem vefat iden Behiye
Efendi' nin sadriyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize işbu
.ı:ıhire bint-i Molla Mehmed (3) kasaba-i mezbürede kain Mehmed
mezbür Hasan Fakih Efendi hanesinde maküd meclis-i şer' -i şerif-i
hal-i (4) sigarında tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i
müteveffıye-i
Efendiden

mezbilreden

ceddi müteveffa-yr

müntakil mal-i mevrı1suna bi'f-vesaye

mezbür

vazvı

yedi

Mehmed Fehim Efendi bin Molla İbrahim Efendi mahzarında
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takrir-i kelam idüp ben halen yirmi bir yaşımı mütecavize akile
u.;ıuuıu

munzam olup umürumı kendi başıma rü yete kadire

müstağniye

olmamla

validem

müteveffat-ı

mezbüre

müteveffa-yr mezbür Hasan Fakih Efendi' den rnevrüs malımı

mezbür Mehmed Fehim Efendi' den halen taleb iderim su' al
kıbel-i şerden

mezbür Mehmed Fehim Efendi'ye

tenbih

(9) gıbbe' s-su al mezbı'.lr Mehmed Fehim Efendi
mevrüsuna bi'l-vesaye

vaz -ı yedini ikrar idüp lakin

muharrer (10) rüşd müddeasını inkar idicek
ber-vech-i

meşrüh

müddeasına

beyyine

Müsliminden kasaba-i mezbüre sakinlerinden

taleb

Mehmed

Hasan Fakih Efendi ve Halil Sabri Efendi bin Hacı Mustafa
meclis-i

şer' e hazıran

olup eserü'l-istişhad

fil-hakika

(12) el-yevm yirmi yaşını mütecavize akile ve baliğe ve
olup umürını bi'n-nefs rüyete kadire ve i'aneti vasiden
(13) bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet iderüz diyü
ve'f-ma'na bi'l-muvacehe

ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i

şahidan-ı (14) mezbüran Mehmed Sami Efendi ve Halil
cuı..,rn,u

lede 't-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar
· mezbüre Bahire'nin (15) rüşdine ba' de'l-hükm ve't
ketb

olundı

harrere

fi'l-yevmis-sani

erba' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Hasan Fakih Efendi
Hacı Mustafa Efendi

min

şehri
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eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
_,

"'i' Ortaköy sakinlerinden iken efrenci 1906 (2) senesi Eylül'ün yirmi
vefat iden Sıdıka bint-i Hüseyin'in

veraseti zevc-i metrüki Nuri bin

Hüseyin bin Ahmed ve validesi Hadice (3) bint-i Hüseyin ve sadr-i
med'e

münhasıra

oldığı bi'l-ihbar

'indeş-şeri 'l-enver

zahir ve

ldukdan sonra sagir-i mezbürun vakt-i (4) rüşd ve sedadına değin
kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan pederi mezbür Nuri
şerle tahrir ve bey' ve beyne'l- (5) vereseti'l-mezbüre

tevzi'

müteveffat-ı mezbı1renin terekesi defteridir ki ber-vech-i zir-i zikr
'aşir min şehri Şa 'ban li-seneti erba' a ve
eten ve elf

12 /121 - minder yüzü

ve kıtık yatak 1 /270
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I /20

etinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı 720

n.masrafı I 3 5
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atıma Molla Mehined 9

y·içün me'rnür ücreti 13

li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre

2294 - 20 para

ismezbür Nuri Ahmed 573
,.-fıiriHüseyin 3 82

büre Hadice 3 82

irsiyyelerini temamen alız
nı;:,;:,ı;;;;:,ı

ü

kabz eyledikleri gibi sagir-i

olan beş lira üç şilin iki gurüşdan (20) iki lira altı şilin beş

mezbı'.lr Nuri Ahmed' e idane olunarak ve mütebaki iki lira on
li-ecli'l-hıfz

ve'f-istirbah

eytam emvali sandığına

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Sezomeno karyesinde sakin iken efrenci bin dokuz (2) yüz altı
otuzuncu günü vefat iden Ali bin Hasan nam kimesnenin
kühe-i metrukesi Fatıma bint-i (3) Hüseyin ile sulbi sagir oğlı
sagire kızı Aliye'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbar

'indeş

mütehakkık oldukdan sonra (4) sagiran-ı mezbüranın vakt-i
değin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin
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Mustafa bin Hüseyin (5) marifeti ve marifet-i
tevzi'

ve taksim

şerle tahrir ve bey'

olunan müteveffa-yr

mezbürun

li-seneti erba' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

yedi dönüm hınta mezrüı 279

mezbürun zevcesi Fatıma'nın mehr-i mü' eccel hakkı ba
Ahmed Hüseyin ba' de't-tezkiye ve'l-half 551

karyeli Mihaili Yorgi' nin ba-sened alacağı olup ifa olunan
Yusuf ve Mehmed Hasan Lefkaryalı ba-det-tezkiye ve'l-half

v:ı.urnw

Yorko'nun ba-sened alacağı olup ifa olunan ba-şehadet

ıvrn:suıw

Hasan ba-de't-tezkiye ve'l-half 657
hükumete tohumluk yedi buçuk kile hınta zimmeti içün

tohumluk on kile şair zimmeti olup ifa olunan 170
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laı\.Mııı

beyne'l-vereseti'l-mezbfıre 294
Fatıma 36 - 20 para

Fatıma hisse-i irsiyyesi olan otuz altı gurüş parayı alız

ü

kabz

mezbüran Ahmed Aziz ve Aliye'nin (18) hisse-i irsiyyeleri
gurüşun on para dahi li-ecli'l-hıfz vel-istirbah eytam emvali
oldığı şerh virilür.

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz -yüz altı

ve pederi Osman Hasan 'Arab ve validesi Züleyha bint
sadri sagir oğulları Osman ve Süleyman ve sadriyye-i sagire kızı
oldığı bil-ihbar 'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık (4)
sigar-ı mezbürünun vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i
şer' den vasi nasb ve tayin olunan pederleri mezbı1r (5) Yusuf
'.rifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbı1re tevzive
üteveffat-ı mezbı1reninterekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr (6) ve
harrere fi'L-yevmi't-tasive'f-r işrin min şehri Şabani'l-muazzam li
ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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Its taklidi iğne 1 /9
.@'Zik çift 1 /5

2595

ezbür zimmetinde mehr-i mu' accelden alacak hakkı 1001
,mecmfr'ü'l-mezkurat

te aid

dellaliyye 36

3596

li't-taksim beyne'Lveresetü'l-mezbüre

.&..ıi:>uıvlma'
vP.rP.~P.-ı

3475

a kaydiyye 29

kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız

ü

kabz eyledikleri gibi sigar-ı

hisses-i irsiyyeleri olan 1411 gurüş (22) dahi li-ecli'l-hıfz

ve'l-istirbah

sandığına gönderildiği şerh virilür.

merkez vilayeti olan Lefkoşa
a.l\..uvııı

vefat iden Mehmed

kasabası sakinlerinden

iken

Efendi bin Müderris Hacı Mehmed Efendi' nin

oğlı Mehmed Riyaz'ın tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasiyye
halası Hacı Ayşe Hanım bint-i müma-ileyh Müderris Hacı Mehmed
vekil-i müseccel-i

şerisi

işbu baisü'l-vesika

Hacı Hafız

ibn-i İbrahim Ağa rnecli-i şer' -i şerif-i enverde bi'f-vekale
ve tabir 'ani'l-merarn idüp müteveffa-yı mezbür Mehmed
.a£,a;:,uıa

Efendi

mülhak Değirmenlik nahiyesine tabi' Balikitre karyesinde ka' in ( 5)

ve 24 Temmuz sene 1900 tarihli koçan mucibince tarafları Tahsine
ve Osman Kethüda (6) ve Hacı Ahmed Rıfat Efendi ve yol ile mahdüd
iki sundurma ve bir ahırdan
Yorgi Benayi nam Hrıstiyan'a
on şilini peşinen alız
ferağıyyenin

ü

'ibaret

haneyi hal-i hayatında

karye-i

dokuz lira bedel ile satup nısf-ı bedeli

kabz ve mütebaki dört lira (8) on şilini dahi

icrasında olmak üzere 'akd-i mukavelesinde

raht idüp
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ileyh ferağıyyeyi icra itmeksizin (9) vefat itmeğle hane-i mezküre müteveffa
g;burun sulbi kebir oğulları Mehmed Münir ve Mehmed Suphi Efendiler ile
qğlı Mehmed Riyaz'a intikal itdiğinden şimdi verese-i (10) kibar pederleri
ı:,ffa-yı mezbürun virdüğü

mukavele hükmünce hane-i mezkürda olan sülüsan-ı

:ı-jııi müşteri-i merkum namına fariğ olacaklarından

(11) sagir-i mezbürun

issesini dahi anlar ile beraber fariğ olmak sagir-i rnezbür hakkında enfa ve
mağın vech-i meşrüh üzere hisse-i rnezkürenin

(12) vasiyye-i

mezbüre

ferağını icra itmek içün canib-i şer' -i şerifden bana izin
bil-vekale

matlübumdur

didükde

mutabık ve nefsü'l-emre

vekil-i

mezbürun

kelimat-ı

(13)

muvafık: aldığını zeyl-i vesikadan

p:ıuharer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla

mütehakkık

olmağla canib-i

fffden (14) sagir-i mezbürun hane-i mezkCırede olan sülüs-i hissesini dahi
·şş~l.eriyle beraber müşteri-i merküm namına ferağa vekil-i mezbüra izin

Jtı ına-vaka bi't-taleb ketb (15) olundı harrere fi'l-yevmi'I-aşir

min şehri

p:ıükerrem li-seneti erba ' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

"crEfendi bin Mevlana Efendi
Efendi Abdülbaki Efendi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik:
tabi' Abohor karyesi sakinelerinden

iken bundan akdem vefat iden (2)

Sıdıka bint-i Helvacı Hüseyin'in veraseti zevc-i metrüki Mehmed bin Salih
validesi Emine bint-i Salih ve sadr-i kebir ağlı Ahmed (3) ve sadr-i
ğlı Mustafa ve sadriyye-i sagire kızı Sadiye'ye münhasıra oldığı bil-ihbar
;r(i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra (4) mürahik-i mezbür ile
ezbürenin vakt-i rüşd ve scdadlanna

değin tesviye-i umürlarına kıbel-i

nasb ve tayin olunan babaları mezbür (5) Mehmed ile verese-i kibar
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ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbfıre
vıı.m,u,

müteveffa-yı mezbürun terekesi defteridir ki (6) ber-vech-i
harrere fı'l-yevmi'l-hamis

1 /15

l /2

atı zikr

ve'l-Tşrin min şehri Ramazani'l-mübarek

ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
takım 1 /110

tevzi' ve
ve
li-
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entari 2 /13

dirhem 300 /20

ezbür zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı 25 I

111ete 'a'id dellaliyye münadiyye virilen 9
xtefrik-i eşya' ve tahrir-i tereke içün gönderilen mernür masrafı 36

µçcar Mihaili'nin ba-sened alacağı olup virilen ba-şehadet Mehmed Salih

'}-baki Ii't-taksim beyne'l-vereseti'f-mezbüre 1479
·.zevc-i mezbür Mehmed 369
mezbüre Emine 246
mezbür Ahmed 245
mezbür Mustafa

mezbüre Sadiye
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kibar hisse-i irsiyyelerine kamilen alız ü kabz eyledikleri gibi sagire-i
nin hissesi olan on sekiz şilin altı gurüş (19) pederi mezbür Mehmed
idane olunan ve mürahik-i mezbür Mustafa'nın hisse-i irsiyyesi olan
yedi şilin iki gurüş (20) li-eclil-hıfz ve'f-istirbah eytam emvali sandığına

ıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
s-i Girine kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Hüdai
Ömer'in sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize olup akile ve
):)ulı'.lğuna rüşdüm munzam oldığını idda

iden (3) işbu baisetü'l-vesika

çlis-i şer' -i şerif-i enverde validesi ve hal-i sigarında tesviye-i umfırına ba
ş~r'iyye vasi-i mansı'.lbesi olmağla (4) mal-i mevrı'.lsuna bi'l-vesaye

vazvı

ehakkık olan zatı ta'rif-i şeri ile marife Emine Hatun bint-i Mustafa
~sinde üzerine (5) dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı
ı~e akile ve baliğe ve bulfığuma rüşdüm munzam olup umfırını bi'rı-nefs

6) kadire ve ianet-i vasiden müstağniye olmamla pederim müteveffa-yı
.µdai Kapudan' dan mevrüs ber-mücib-i defter-i kassam malımı validem (7)

ern mezbüre Emine Hatun' dan halen taleb iderim su' al olunup bana teslime
'den kendüsine tenbih olunmak muradımdır didükde (8) gıbbe' s-su al ol
abında müddei-i mezbüre Ayşe'nin ber-mücib-i

defter-i kassam mezkur

yrı'.lsına bi'l-vesaye vaz -ı yedini ikrar idüp (9) lakin müddei-i mezbfırenin
...i muharrer rüşd müddeasını inkar idicek müddei-i mezbfıre Ayşe'den
eşrüh üzere müddeasına beyyine taleb (10) olundukda

'udül-ı ahrar-ı

ri' den kasaba-i mezküre sakinlerinden Hacı Hüseyin bin Hacı Ahmed ve
iri Hüseyin nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e haziran (11) olup
istişhad fi'l-hakika

işbu müddei-i mezbüre Ayşe yirmi yaşını mütecaviz

e baliğe ve bulfığuna

rüşdi munzam olup kendi umfırını (12) bi'n-rıefs rüyete
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vasiden müstağniyedir biz bu hususa bu vech üzere şahidleruz ve
diyü her biri ber-nehc-i (13) şeri eda-i şehadet itdüklerinden
mezbüran usül-i mevzu' asına tatbiken sırran ve 'alenen ve lede't
makbülü' ş-şehade (14) idükleri ihbar olunmağın mucibince rnüddei-i
rüşdine ba' de'l-hükrn ve't-tenbih ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
s-samin (15) min şehri Saferi'l-hayr li-seneti erba' a ve 'işrin ve

Hacı Ahmed

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Mora karyesi sakinelerinden efrenci bin dokuz yüz beş senesi (2)
yirmi sekizinci günü vefat iden Havva bint-i Çoban Hasan'ın
metrüki Avcı Mustafa bin Hasan ile validesi Emete bint-i Hacı
(3) kebire kızı Emete ve sadrı sagir oğlı Hüseyin ve sadriyye-i
Penbe ve Safiye'ye münhasıra oldığı bi'f-ihbar 'inde'ş-şeri'I-enver
ütehakkık oldukdan (4) sonra sigar-ı rnezbürünun babaları merkum Avcı
umür-ı veraseti ifaya gayr-i muktedir bulunması hasebiyle mezbürünun
şd ve sedadlarına değin tesviye-i (5) umı'.lrlarınakıbel-i şer' den vasi nasb ve
ltınan Mehmed Arif Efendi bin Şükrü Efendi ve verese-i kibar ma'rifetleri ve
şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbı'.lre (6) tevzi" ve taksım
müteveffa-yı mezbı'.lreninterekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan
f<harrere fi'f-yevmi's-samin min şehri Şevvali'f-rnükerrern li-seneti erba' a ve
ve selase mi' eten ve elf.
ncık merkeb maa sıpa 2 /1620
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takım 1 /270

çarşab 1 /67
1 /45

I. ayine 1 /67
~ltimür karyola 1 /627

ıtdöşek çarşab 3 /55
lek 8 /135

11.mudiyye altı1nı 2 /126
ltünı 2 /174

.···imezbı1r zimmetinde mehr-i mü' eccel hakkı 2000

.nıete 'a' id dellaliyye 99

şya' ve tahrir-i tereke me'rnür masrafı 90
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Hacı Ayşe Kadın Hasane ba-sened-i mahkum deyni olup ıfü olunan

li't-taksim beyne'l-vereseti'f-mezbüre 6282 - 20 para
zevc-i mezbı1r Mustafa 1570 - 20 para
mezbı1re Em ete 104 7
kebire-i mezbı1re Emete 733
sagir-i mezbı1r Hüseyin

1466

1423
bint-i sagire-i mezbı1re Penbe
733

712 resm-i kısmet
sagire-i mezbı1re Safiye
733

e-i kibardan bint-i kebire-i mezbı1re Emete hisse-i irsiyyesi olan yedi yüz
rüş alız
19) kendi

ü

kabz eylediği gibi zevc-i mezbür Mustafa ile ümm-i mezbür
hisse-i

irsiyyelerine

eytam-ı

mezbüreye

terk

ve teberru'

inden eytam-ı mezbı1re hisseleriyle hisse-i müteberri 'e-i mezbı1re mecmu' ı
lira beş şilin (20) altı gurı1şdan yirmi sekiz lira on sekiz şilin beş gurı1şun
ezbürenin pederleri mezbı1r Mustafa'ya ba-sened idane ve mütebaki bir lira

(21) bir gurı1ş li-ecli'l-hıfz

ve'l-istirbah

eytam emvali sandığına

irsal
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Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına

i'

Trabeza Çiftliği sakinlerinden olup bundan akdem vefat (2) iden Mehmed bin

;E.Jsta'nın sulbi mürahik oğlı Mustafa'nın ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı işbu
setü'f-vesika Halil Sabri Efendi (3) bin Hacı Mustafa Efendi meclis-i şer' -i şerif-i
takrir-i kelam ve tabir 'ani'f-merarn idüp vasisi bulundığım mezbür
afa'nın pederinden müntakil (4) arazı ve eşcan civarında bulunan yetmiş sak
rı eşcarını birileri on dört şilin bedel ile mürahik-i mezbür Mustafa içün (5)
namına kayditdirmek mürahik-i mezbür hakkında enfa' ve evla oldığından
lunan eşcarı bedel-i mezkur ile rnürahik-i mezbür (6) Mustafa içün iştira: ve
a kayditdirmek üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'J-vesaye
didükde vasi-i (7) mezbürun kelimat-ı meşrühası vakı 'a mutabık ve
muvafık idüği zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin
mütehakkık (8) olmağla canib-i şer' -i şerifden zikr olunan yetmiş sak
bedel-i mezkur ile mürahik-i mezbür Mustafa içün bi'f-iştira namına
üzere vasi-i mezbür Halil Sabri Efendi'ye izin virilmeğin ma-vaka '
olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi: 'aşere min şehri Şevvali'l-mükerrern
ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Ali bin Mehmed Ali Usta

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Ayakebir karyesi sakinlerinden mecnun Yusuf bin Mehmed (2)
umürına kıbel-i şer' den vasi-i mansübı olan işbu baisü'l-vesika

66

Nuri Efendi binHüseyin Ağa meclis-i şer-i şerif-i enverde (3) bi'l-vesaye
elam ve tabir 'ani'l-meram idüp vasisi bulundığım mecnün-ı mezbı1run923
Ve fi 4 Teşrinü's-sani sene 1902 tarihli koçan (4) mucibince tarafları kıraç
fa Hacı Yusuf vereseleri ve kıraç ve kıraç ile mahdüd üç dönüm tarlasının
varidatı (5) ve fii'idesi olmayup ve hiç bir kimesne icaresine taleb
dan mu' attal kalmakda ve mecnün-ı mezbürun ise başka bir cihetden bir
<5) ve kazancı olmamakla düçar-ı zaruret olmakda oldığından mezkur tarla
isliyle satılup mecnün-ı mezbı1rinfak olmak mecnı1n-ımezbür (7) hakkında
Vla olmağın vech-i meşrüh üzere mezkur tarlanın bedel-i misliyle müşterisi
iğ olmak ve bedelini mecnı1n-ı mezbür (8) nafakasına hare ve sarf
ere canib-i şervi şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye matlı1bumdur
a.sic,i mezbürun kelimat-ı (9) meşrı1hası vakı'a mutabık ve nefsü'I-emre
dığı zeyl-i vesikadan isimleri muharer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
olmağla (10) canib-i şer'-i şerifden mecnün-ı mezbı1run zikr olunan üç
:jsini bedel-i misliyle müşterisi namına fariğ olup bedelini mecnı1n-ı
afakasına (11) hare ve sarfa vasi-i mazbı1ra izin verilmeğin ma-vaka
:tb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hadi

ve'L'işrüı min şehri Şevvali'l

li--senetierba' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

büreli Hacı Hasan Mustafa
bı1reliAhmed Halil

Vasi tayini
eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
a.bi' Küçük Aya Çiftliği dimekle marüfe çitlik sakinlerinden Aliye
--i (2) Mustafa Beğ nam Hatun toksan yaşını mütecavize müsinne ve
matühe olup bi-zatiha umürını rüyete ve emval ve emlakini idare ve hıfz
(3) 'adimü'l-iktidar olmağla matühe-i mezbürenin emval ve emlakini
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hıraset ve umür-ı lazımesini rü'yet içün kıbel-i şerden bir vasi nasb (4) ve
olunmasını matühe-i mezbürenin zevci Ömer Ağa bin Salih meclis-i şer' e
ha' ve istida itdükde fı'l-hakıka hal-i mezbür Ömer Ağa'nın (5) takriri üzere
mezbilr Ömer Ağa beyne'l-ahalı
kadir idüği

müstakim ve her vechle umür-ı vesayeti

çiflik-i mezkur (6) sakinlerinden

Mehmed Çavuş bin Şükrü

Ahmed bin İsmail ve Ratib bin Kadir Çavuş nam mevsilkü'l-kilem
meclis-i şer' de haber virmelerinden zahir ve (7) nümayan olmağla ol
a'tühe-i mezbilrenin

emval ve emlakini hıfz ve hıraset ve sa'ir umür-ı

tesviye ve rü'yete zevc-i mezbür Ömer Ağa (8) kıbel-i şer' den vasi nasb
ı:t·.

ol dahi vesayet-i mezkilreyi kabül ve merasimi kema-yenbagi edaya

y~jltizam eylediği tescü ve ilüm olundı (9) harrere fı'l-yevmi's-samin
Şevvali'l-mükerrem li-seneti erbaa ve 'işrin ve selase mi'eten ve elf.

vuş bin Şükrü Efendi

r.

eziresimn merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
,

bi' Abohor karyesinde sakine iken bundan akdem vefat iden Lefkoşalı
t-i Helvacı Hüseyin sadrı mürahik oğlı Mustafa ile sadriyye-i sagıre
tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den mansüb vasileri olan işbu (3)
Hüseyin Solak meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi '1-vesaye takrir-i
'ani'l-meram idüp karye-i mezbürede ka'in 2690 numrolu ve fi 17
sene 1901 (4) tarihli koçan mucibince yedi oda ve bir sundurmadan
yüz otuz sekiz bin iki yüz kırk sehmde on üç bin dört yüz otuz iki
mezbürandan Mustafa ve beş yüz on bir sehmine Sadiye
yine hane-i mezkilra muttasıl 2669 numrolu ve fi 31 Ağustos sene
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6 (6) tarihli koçan mucibince tarafları Ayşe ve Fatıma Solak Ahmed ve Ahmed

ı Mustafa ve Solak Ahmed Hacı Salih veresesi ve yol ve Kara Mustafa (7)
ancı Mehmed ile mahdüd dört dönüm tarlanın dört sehmde bir sehmine sagir-i
üm Mustafa mutasarrıf olup şimdiki halde zikr (8) olunan hane ve tarla diğer
darlar tarafından satılup mevrı1sları müteveffa Mehmed Salih Solak Ahmed'in
nı tesviye olunacağından sagirün-ı (9) mezbüranın hisseleri dahi beraber satılup
,
nden kurtulmaları sagirarı-ı mezbüran haklarında enfa' ve evla aldığından sagirzbı1r Mustafa'nın (10) mezkur hane ve tarlada olan ber-vech-i meşrı1hhissesini
gire-i mezbı1re Sadiye'nin yalnız hanede olan ber-vech-i bala hissesini diğer
arlarıyla (11) beraber müşterisi namına fariğ olmak içün canib-i şer' -i şerifderı
izin virilmek bi'I-vesaye matlı1bumdur didükde vasi-i mezb-0.run kelimat-ı (12)
'}hası vakı'a mutabık ve nefsü 'I-emre muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri
rrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla (13) canib-i şer' -i
en sagir-i mezbı1r Mustafa'nın mezkur hane ve tarlada olan hisselerine ve
mezbı1re Sadiye'nin yalnız (14) hane-] mezkürede bulunan hissesini diğer
arlarıyla beraber müşterisi namına fariğ olmağla vasi-i mezbı1raizin virilmeğin
ka ' (15) bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi't-tasi've'l-'işrın min şehri
1.1' 1-mükerremli-seneti erba 'a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

rkaryeli Halil bin Hasan Tat
imezbı1reli Ömer bin Osman

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Küçük Kaymaklı Mandrezleri sakinelerindon iken (2) efrenci bin
üz altı senesi şehr-i Ağustos'un on sekizinci günü vefat iden Akıle bint-i
Abdülcebbar'ın veraseti zevc-i metrı1ki(3) Hüseyin bin Mustafa ve babası
Hüseyin Abdülcebbar ve validesi Şerife Mehmed Salih ile sadriyye-i sagire
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zları Hanife ve Şerife Akıle'ye münhasıra (4) ba deha kable'l-kısme sagire-i
ezbı1re Şerife Akıle dahi fevt olmağla veraseti babası mezbı1rHüseyin Mustafa ile
nasının anası mezbı1re Şerife Mehmed Salih'e (5) münhasıra ve tashih-i mes' ele
irasları

bi-hükmi'l-münasahatü'ş-şer'iyye

kırk beş

sehmden olup siham-ı

ezbı1reden on dokuz sehmi zevc-i mezbı1r Mustafa'ya (6) ve sekiz sehmi ürnm-i
ezbı1re Şerife Hatun'a ve altı sehmi eb-i mezbı1rHüseyin Abdülcebbar'a ve on iki
hmi sagire-i mezbı1re Hanife'ye isabeti bi'f-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver (7) zahir ve
Hehakkık oldukdan sonra sagire-i mezbı1renin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin
viye-i umı1rınakıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan (8) babası zevc-i mezbı1r
seyin Mustafa ve cedd-i mezbı1r Hüseyin Abdülcebbar ma'rifetleri ve marifet-i
ile tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbı1re tevzi' ve taksım olunan
eveffat-ı (9) mezbı1reninterekesi defteridir ki ber-vech-i

atı zikr ve beyan olunur

ere fi'l-yevmi's-sanı ve'l-'işrın min şehri Şevvali'l-mükerrem li-seneti erba ve
n ve selase mi' eten ve elf

tencere 1 - sahan 5 /189

f

f '

tabak 40 - mirüt 1 /286
inder 2 - yatak kılıfı 1 /77

iği dokuma bez tob 4 /112
i.iş iblik dokuma bez tob 3 /67
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altün 2 /60

a entari 2 /16

bur zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı 501
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tereke ve tefrik-i eşya' içün mühür masrafı 18

+ihracat 100
.µ/I-bakıIi't-taksim beyne'l-vereseti'l-mazbüre 3702
..f zevc-i mezbür Hüseyin 1540 - 20 para
· mezbür Hüseyin Abdülcebbar 493 - 20 para

-i mezbı1reŞerife 654

sagire-i mezbı1reHanife hissesinden resm
sagire-i müteveffıye Şerife hissesinden resm

ibar hisse-i irsiyyelerini temamsn alız ü kabz eyledikleri gibi sagire-i
hisse-i irsiyyesi oları dokuz yüz altmış gurüş (23) dahi li-ecli'l
emvali sandığına irsal olunmuştur

f .

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
odamya karyesi ahalısinden ,olup efrenci bin dokuz yüz altı (2)
zarfında Leymosun Hastahanesi'nde vefat iden zabtiyye Kamil
nam kimesnenin veraseti zevce-i menkı'.lhe-i metrukesi Emete
e validesi Sultan bint-i Tahir ve sulbiyye-i sagire kızı Hacer ve li
aşı Hasan ve kız karındaşları Hanife ve Ayşe'ye münhasıra oldığı
de'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mutahakkık oldukdan sonra sagire-i

'irüşd ve sedadına değin tesviye-i urnürına kıbel-i şer' den vasi nasb
(5) validesi mezbı1re Emete ve verese-i kibar marifetler] ve
hrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbı1re tevzi' ve taksım olunan
ürun terekesi defteridir ki (6) ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur
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"ve'l-Tşrtn min şehri Şevvali'l-mükerrem li-seneti erbaa ve

11

niyabeti şeriyyesi marifetiyle ber-mücib-i defter-i fürüht olunan

olup ba'de'l-masraf irsal olunan 352

tahrir-i tereke içün memür masrafı 9
~JEmine'nin mehr-i müeccel hakkı ha-şehadet Mehmed bin Ali ve
etFatıma Kara Mustafa'nın bel-şehadetverese-i kibar 14
veci Hüdaverdi'ye ha-şehadet verese-i kibar 140
kkal Luka Benayi'ye bel-şehadetverese-i kibar 20
!Hacı Leno'ya ha-şehadet verese-i kibar 12
ife Bayram'a ba-şehadet verese-i kibar 28
ş~ Bayram'a ha-şehadet verese-i kibar 72
b.urunhükumete tohumluk buğday zimmeti kile 5 /160
anbarına irsali içün virilen kira 15

''t-taksım beyne'l-vereseti'l-mezbilre 232
mezbüre Emete 29
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113 resm-i kısmet minha
mezbür Hasan 24
mezbüre Hanife 12 - 1 O para
mezbüre Ayşe 12 - 1 O para

rese-i kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız

ü

kabz idüp yalnız ah-ı mezbür

hisse-i irsiyyesi olan yirmi dört gurüş sagire-i mezbı'.lre Hacer' e terk ve
(I 7) itdiğinden sagire-i mezbı'.lreninhissesi olan on altı gurüş ile beraber
üz kırk gurüş li-ecli' I-hıfz ve' l-istirbah eytam emvali (18) sandığına irsal

.ezıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
abi' Beğ karyesi sakinleripden iken efrenci bin dokuz yüz altı senesi (2)
elin beşinci günü vefat iden Hüseyin bin Ahmed'in veraseti zevce-i
etrükesi Şerife bint-i Uzun Halil ve babası Ahmed İbrahim ve sulbi (3)

iıstafa ve sulbiyye-i sagire kızı Havva'ya münhasıra oldığı bi'l-ihbar
'1-enver zahir ve mutahakkık oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın vakt-ı
dadlanna değin tesviye-i umı'.lrlarınakıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin
Şerife ve verese-i ~ibarın taleb ve marifetleri (5) ve rnarifet-i
bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbı'.lre tevzi ve taksım olunan
mezbı'.lrunterekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur
ı'l-yevmi'l-hamıs

ve'Lişrin min şehri Zi'f-ka deti'ş-şerife Ii-serıeti

ve selase mi' eten ve elf.
'a sıpa 1 /1080

o
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- 10 para

kavuşdırma 1 /9

··ıı-mezkfirat 2291

mehr-i mü' eccel alacak hakkı 1151
tereke içün ma' a me' rnür masrafı 18

75

.ü'l-bakı Ii't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı'.lre 1071
se-i zevc-i mezbüre Şerife 133
b.fimezbı'.lrAhmed 176
:tı--i sagir-i mezbı'.lr Mustafa

mezbüre Havva

kısmet ma' a kaydiyye
hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz eyledikleri gibi sagiran-ı
Havva'nın kezalik hisse-i irsiyyeleri olan cem'an yedi yüz kırk
l-hıfz ve'l-istirbah eytam emvali sandığına gönderildiği şerh virilür.

r.

ive kayyum tayini
esinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
efs-i Lefke kasabası sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden
ibnetü Müderris Hacı Hüseyin Efendi'nin veraseti el-yevm gaib
iyar-ı Mısriyye' de mukim bulunan li-ebeveyin karındaşları Hasan
Raşid Efendi ebnan-ı (3) mezbı'.lr Hacı Hüseyin Efendi'ye
fl-ihbar 'inde'ş-şeri'J-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra
sakinlerinden Nazım bin Mustafa Mümine (4) ve Emine bintan-ı
an vekil-i müseccel-i şerileri pederleri merkum Mustafa bin
esne Lefke nahiyesinde tarafımızdan na' ib-i şeri bulunan Ali
(5) mahallinde 'akd eylediği meclis-i şer' -i şerifde varis-i ga' ib
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ü

kabz ve' ga' ibin zuhürına değin hıfza me' mür bulunan cezire-i
Mister Kor (6) tarafından vekil olup kıbel-i şerden dahi güibün-ı
ve kayyum nasb ve tayin olmağla müteveffıye-i mezbürenin

kale ve bi '1-vesaye vaz -ı (7) yedi mütehakkık olan Lefke rnüdiri Hacı
Hafız Mehmed Efendi muvacehesinde müteveffıye-i mezbüre
\vefat I itmezden evvel 'akl ve şu' uru yerinde bulundığı (8) halde
'ı.dda müvekkil ve müvekkilelerim mezbür Nazım ile mezbüretan
ine'nin her birilerinin sebkat iden hidmet ve emeklerine mukabil
urüş (9) deyni oldığını bi-tavha ikrar ve işhad iyleyüp kable'l-ifü
?füan-ı mezbüran Hasan Hüsnü ve Raşid Efendilere izafetle vekil-i

"cı (10) Rasıh Efendi'ye su'ül olunup müteveffıye-i mezburenin
vekkillerim mezbür Nazım ile mezbilretan Mümine ve Emine'nin
tirilş (11) alacak haklarını bana teslime tenbih-i şeri olunmak bi'l
'"'lr

diyü dava itdükde gıbbe's-su'al vekil-i müma-ileyh Hacı Rasih

~pında (12) müteveffıye-i mezbilrenin terekesine bi'I-vekale ve bi'l
d.ini ikrar lakin müteveffıye-i mezbilrenin müvekkil-i mezbür Nazım
--1 mezbüreıan Mümine (13) ve Emete'ye deyn-i ikrarını inkar
ezbür Mustafa Mehmed'den vech-i meşn1h üzere müddeüsına
11dukda ba-varaka-i mesture (14) her biri evvelen sırran veba' dehu
ldye 'adi ve makbulü' ş-şehade oldukları kasaba-i mezbüre muhtarı
g.i ve tüccardan (15) Hüseyin Afif Efendi taraflarından ihbar olunan
Ii Ferid Efendi Eedai Efendi ve Hakkı Beğ Hacı Ahmed Ağa nam
~deriyle (I 6) bi 'I-muvacehe vech-i şeri üzere isabet itdiğini na' ib-i
kil' a inha' itmesiyle müteveffıye-i mezbüre Hadice Molla'nın
müvekkil-i mezbür Nazım ile müvekkiletan-ı mezbüretan Mümine
ine bin gurilşdan cem'an üç bin gurüşun vekil-i rnezbür Mustafa
ifa olunması içün ga.iban-ı mezburan Hasan Hüsnü ve Raşid
vekil-i vasi-i milma-ileyh Hacı Rasih Efendi'ye tenbih olundığı
olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis ve'l-'işrin min şehri Zi'l
erbaa ve 'işrin ve selase mi'eten ve elf
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vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
nefs-i Lefke kasabası sükinelerinden iken efrenci bin dokuz altı
otuzuncu günü vefat iden Mehpare Hanım bint-i Molla
)

sagir oğulları Mehmed Said ve Ahmed Kemal ile sadriyye-i
(3) Sevda ve Cemile ile ve sagire kızları Şerife ve Rabia ve
f; vakt-i rüşd · ve · sedadlarına değin valideleri rnüteveffat-r mezbüreden
aHarını (4) hıfza ve tesviye-i umürlanna kıbel-i şer'den bir vasi nasb ve
ve elzem aldığından sigar-ı mezbürünun pederleri olup her vechle
eti (5) rüyete kadir idüği zeyl-i vesikada muharrerü'I-esami-i Müslimin
l'llütehakkık olan işbu ba'isetü'f-vesika Hacı Sabit Efendi ibn-i Mehmed
kimesneyi (6) hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab
"n-i mezbüran ve mürahiketan-ı mezbüretanın vakt-i rüşd ve sedadlarına
ve valideleri (7) müteveffat-ı mezbüreden müntakil mallarını hıfza ve
vasi nasb ve tayin itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i
kabul ve hidmet-i Iazımesini kerna-yerıbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam
bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sani min şehri Zi'l
(9) li-seneti erba' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Mehmed Onbaşı
Ağa

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
' Denya karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden İbrahim
med nam kimesne (2) varisi terk itmediği cihetle terekesi beytü'f-rnala
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'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra
imezbureye tabi' Denya karyesi sakinelerinden olup (3) on sene müddet
a-yı mezbüre hidmet-i sebkat iden işbu ba'isetü'f-ilüm Huriye bint-i Hasan
am Hatun meclis-i şer--i şerif-i enverde beytü'f-mal mernün olan (4) cezire
i.Mister Kor tarafından vekil bulunan Lefkoşa komiser katibi Ahmed Kazım
Hasan Efendi muvacehesinde takrir-i kelam ve tabir 'ani'f-rneram idüp fi
sene 1906 (5) tarihli bir kıt'a sened mucibince müteveffa-yr rnezbür
al-i hayatında ve kemal-i sıhhatinde mahzar-ı şühüdda on senelik hidmetine
iİngiliz lirası bana zimmetinde deyni (6) bi-tava ikrar ve işhad ile senede
eylemiş ve kablel-ifa vefat itmiş olmağla müteveffa-yr mezbürun
n alacak hakkım olan meblağ-ı mezbür elli İngiliz (7) lirasını bana ifa ve
~' . . i mezbür Ahmed Kazım Efendi'ye terıbih olunmak muradımdır diyü
cie gıbbe's-sual vekil-i mezbür Ahmed Kazım Efendi dahi cevabında
1(8) mezbürun terekesine bi'l-vekale vaz -ı yedini ikrar lakin müteveffa-

n müddeive-i

mezbüre Huriye'ye ber-minval-i_muharrer deyn-i ikrarını

müddeiye-i mezbüre Huriye'den vech-i meşrüh (9) üzere müddeasına
olundukda ba-varaka-i mesture her biri evvela sırran ve ba' dehu
r

t--tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade oldukları karye-i mezbüreli (1 O)
Efendi ve ihtiyar meclisi azasından Ahmed Osman ve Mustafa
med Yusuf taraflarından ihbar olunan karye-i mezbüreli Hasan bin
bin Mustafa fatura (11) nam kimesneler şehadetleriyle bi'l-muvacehe
zere isbat olunmağla müteveffa-yı mezbür İbrahim'in terekesinden
~zbure Huriye'ye elli İngiliz lirası ifa (12) ve teslime müvekkil-i
ister Kor'a izafetle vekil-i mezbür Ahmed Kazım Efendi'ye terıbih
e i'lam olundı harrere fi'l-yevmi's-sani min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerife
"işrirı ve selase mi' eten ve elf

sinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Ortaköy sakinelerindsn iken efrenci bin dokuz yüz altı senesi (2)
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n yirmi sekizinci günü vefat iden Sıdıka bint-i Hüseyin'in sadrı sagir oğlı
'in vakt-i rüşd ve sedadına değin validesi müteveffat-ı mezbı1reden (3)
il malını hıfza ve tesviye-i umı1rına kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayini
e elzem oldığından sagir-i mezbı1run pederi olup her vechle umı1r-ı (4)
rüyete

kadir idüği

zeyl-i vesikada muharrerü'f-esami-i

Müslimin

yla mütehakkık olan işbu bü'isü'l-vesika Nuri bin Ahmed na~ kimesneyi
.ınevki'-i (5) sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Meab Efendi sagir-i mezbı1r
vakt-i rüşd ve sedadına değin validesi müteveffat-ı mezbı1redenmüntakil
a ve tesviye-i umı1rına (6) vasi nasb ve tayin itdükde ol dahi ber-vech-i
mezkı1reyi kabul ve hidmet-i Iazımesini kema-yenbagi edaya
mı.£.a.uı

itmeğin ma-vaka (7) bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l

şehri Zi'f-hicceti'ş-şerife li-seneti erbaa ve 'işrirı ve selase mieten

üşt iddiası ve mal talebi
ziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
' Flasu karyesi sakinlerinden olup bundan akdem vefat iden Selim bin
Ibi oğulları ve halen yirmi bir yaşını mütecaviz olup akil ve baliğ ve
munzam olduklarını iddia

r

iden işbu baisetü'I-vesika Mehmed ve

(3) şer' -i şerif-i enverde hal-i sigarlarında tesviye-i umı1rlarınakıbelasb ve tayin olunmağla mal-i mevrı1slarına bi'f-vesaye vaz -ı yedi
n (4) Penbe bint-i Ahmed muvacehesinde üzerine dava ve takrir-i
n biz yirmi bir yaşımızı mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğunuza
m olup (5) umı1rumızı bi'n-nefs rüyete kadir ve ianet-i vasiden
ızla pederimiz rnüteveffa-yı mezbür Selim'den mevrüs ber-mücib-i
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kassam malımızı vasiyye-i mezbüre Penbe Hatun'dan (6) halen taleb iderüz
.ı.:ınup bize teslime kıbel-i şer' den kendüsine tenbih olunmak muradımızdır
iade gıbbe's-sual ol dahi cevabında rnüddeiyan-ı
(7) ber-mücib-i

defter-i kassam mal-i mevrı'.lslarına bi'l-vesaye
müddeiyan-ı

mezbüranırı

ber-vech-i

inkar idicek rnüddeiyan-ı (8) mezbürandan
beyyine

mezbüran Mehmed

taleb

olundukda

'udül-i

ahrar-ı

ve

vaz -ı

muharrer

rüşd

vech-i rneşrüh üzere
Müslimirı'derı

karye-i

.a.kinlerinden İzzet bin Osman ve Vehbi bin İzzet nam kimesneler (9) Ii
de meclis-işer' e haziran olup eserü'l-istişhad

fi'f-hakika işbu müdde iyan

Mehmed ve Tahsin yirmi birer yaşlarını mütecaviz

akil ve baliğ ve

10) rüşdleri munzam olup kendi umürlarını bi'rı-nefs rüyete kadir ve
lden müstağnidir biz bu hususa bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet ( 11)
diyü her biri ber-nehc-i şeri eda-yı sehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra
~zbı1ran usül-i mevzu' asına tatbiken sırran ve' alenen ledet-tezkiye (12)
~kbı'.llü'ş-şehade

idükleri

ihbar

olunmağın

mucibince - müddeiyan-ı

ehmed ve Tahsin'in rüşdlerine ba' de'l-hükm ve't-terıbih ma-vaka
ndı (13) harrere fi'l-yevmi's-süni

min şehri Rebiü'l-evvel

bi't

li-seneti
f.

ve selase mi' eten ve elf.
r.

Mehmed Nazım Efendi

üşt iddiası ve mal talebi
iresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Dizdar karyesi sakinlerinden

iken bundan akdem vefat iden (2)

Efendi Hacı Hasan Efendi'nin

sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını

ba'isü'l-ildm

Mehmed Halid Efendi meclis-i şervi şerif-i envede
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~)ve hal-i sigarında tesviye-i umürına bi'J-vesaye vaz -ı yedi mütehakk:ık
ı:ı Hanım bint-i Abdullah (4) tarafından vekaleti Hacı Safvet Efendi bin

ştafa Efendi ve Mehmed Şevket Beğ bin Hacı Ahmed Efendi nam
r şehadetleriyle ba' de't-tasdik sabit ve (5) sübüt-ı vekaletine hükm-i şeri
amadı Mustafa Nazım Efendi bin Bekir Efendi mahzarında üzerine dava
kelam idüp halen (6) ben yirmi yaşımı mütecaviz akil ve baliğ ve
ışdüm munzam olup umürumı bi'n-nefs rüyete kadir ve ianet-i vasiden
lmamla pederim (7) müteveffa-yı mezbür Mehmed Ratib Efendi'den
ücib-i defter-i kassam malımı validem ve vasiyyem mezbüre Zehra
fetle vekil-i mezbür Mustafa Nazım Efendi'den (8) halen taleb iderim
bana teslime kıbel-i şer' den tenbih olunmak rmıradımdır didükde
ekıl-i mezbür Mustafa Nazım Efendi cevabında müvekkile-i mezbı1re
m'ın müddei-i mezbı1runmal-i mevrı1suna bi'f-vesaye vaz -ı yedini
müddeI-i mezbı1runber-minval-i muharrer müddeasını inkar idicek
,z.bı'.lr (10) Mehmed Halid Efendi'den ber-vech-i meşrı1h müddeüsına
-lundukda rical-ı ahrar-ı Müslimirı'den marü'z-zikr Hacı Safvet Efendi

fa· Efendi ve Mehmed Şevket Beğ bin ( I I) Hacı Ahmed Efendi nam
cli'ş-şehade meclis-i şer' e lıazırün olup eserü'l-istişhad fl'l-hakika
ür Mehmed Halid Efendi el-yevm yirmi yaşını mütecaviz akil ve
luğuna rüşdi munzam olup umürını hi'rı-nefs rüyete kadir ve ianet-i
idir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz
i müttefıkü'l-lafz ve'l-mana ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye
nra şahidan-ı mı'.lma-ileyhümausül-i mevzu' asına tevfikan sırran
lede't-tezkiye 'adl ve makbülü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın
'ı-i mezbür Mehmed Halid Efendi'nin rüşdine ba del-hükm ve't(15) bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis 'aşer min şehri
fe li-seneti erba a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
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eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
t.~bi' Matyat karyesi sakinlerinden müteveffa Hüseyin Zoppa'nın
t::ıçm'.lne kızı (2) Rahime'nin malını hıfza ve tesviye-i umı1rına kıbel-i
11.asb ve tayin olunan dayısı işbu baisül-vesika Hacı Halil bin Ali
' füş~rif-ienverde bi'l-vesaye (3) takrir-i kelam idüp mecnüne-i mezbı1re
ş. ü fakire ve küt-i yevmiyyeye muhtac olup mezbürenin karye-i
.cfahilinde4803 ve 4805 (4) ve 4807 ve 4808 ve 4811 ve 4815 ve
4821 ve 4825 ve 4823 ve4827 ve 4829 (5) ve 4831 ve 4833 ve 4837
numro ve fi altı Teşrin-i sanı 905 tarihli 18 kıt'a koçan mucibince
ı:ıltı (6) dönüm ve bir evlek kıraç ve karyeden uzak bulunan arazinin
·n icanna şimdiye kadar kimesne tarafından rağbet olunmadığı ve
enin (7) kendisi dahi zira' ate iktidarı olmadığı cihetle asla birirad
aınağla beraber şimdi arazi-i mezbürenin diğer üçte bir hissesini
herine satılacak (8) oldığından mecnüne-i mezbürenin hissesi dahi
f.

gıisliyle satılup bedel-i mezbür bi'l-istirbah ribhi mecnüne-i
olunması hakkında (9) erıfa ve evla olmağın vech-i meşrı1hüzere
-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bil-vesaye matlı1bumdur
ı:bilrun (10) kelimat-i meşrilhası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre

hi

vesikada, isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla

"'fa canib-i (11) şer' -i şerifden mecnüne-i mezbilrenin arazi-i
hissesi diğer hisseleriyle beraber bedel-i misliyle ahere bey' ve
ezbür mahkeme-i şeriyyeye (12) teslim ve erbah olunmak üzere
virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l
i Zi' l-hicceti' ş-şerife li-seneti erba' a ve 'işrin ve selase mi' eten

ı.
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ceziresinin

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke

abi' nefs-i Lefke kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden
'2}ibn-i Molla İbrahim'in sulbi sagir oğlı Halil İbrahim ve sulbiyye-i
ünire'nin vakt-i rüşd ve sedadlanna değin babalan mütevef:fü-yı
üntakil mallarını (3) hıfza ve tesviye-i umı'.lrlarınakıbel-i şer' den bir
(yıni ehem ve elzem aldığından sagiran-ı mezbüranın valideleri olup
ür-: vesayeti (4) rüyete kadire idüği zeyl-i vesikada muharrerü'l
ın.ın ihbarlarıyla mütehakkık olan işbu ba'isetü'l-vesıka Ayşe Hanım

nam Hatunu (5) hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i
sagıran-i mezbüran Halil İbrahim ve Münire'nin vakt-i rüşd ve
i:n babalan mütevef:fü-yı (6) mezbı'.lrdanmüntakil mallarını hıfza ve
ma vasi nasb ve tayin itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer vesayeı-i
hidmet-i -(7) lazımesini kema-yenbagı edaya ta'ahhüd ve iltizam
bi'1t-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's-sanı

min şehri

li-seneti hamse ve "işrin ve selase mi' eten ve elf
f .

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
karyesi sakinelerinden zatı ta'rif-i şeri ile ma'rife olan
Havva bint-i Salih nam Hatun meclis-i şerimizde karye-i
•cı.uuc;u

iken bundan akdem vefat iden zevc-i dahili Hüseyin bin
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verese-i (3)münhasırasından olup tereke-i mevcüdesine bil-verase vaz Iıakkık olan Ii-ebeveyn er karındaşı Hasan bin Mehmed muvacehesinde
m: idüp zevcem (4) müteveffa-yı mezbür hal-i hayatında bin bir gurüş
ecel makbuz ve yedi yüz bir gurüş mehr-i müeccel tesmiyesiyle bi'tezevvüc ve kabul ve duhul idüp ol vechle (5) ben müteveffa-yı mezbürun
ühe-i medhül-i; bihası olup zimmetinde mütekarrer ve maküdü'n- 'aleyh
ecel alacak hakkım olan meblağ-ı mezbür yedi yüz bir gurüşı bana (6)
ii<zevciyyet beynimizde kaime iken vefat itmeğle mehr-i meblağ-i

'le

hisse-i irsiyye-i malümemi varis-i mezbür Hüseyin'in bil-verase ve

(7) bulundığı zevcem müteveffa-yı rnezbürun tereke-i vafiyesinden
fderim sual olunsun didükde gıbbe's-sual varis-i mezbür Hasan dahi (8)
.üteveffii-yı mezbür Hüseyinin tereke-i vafiyesine ber-vech-i meşrüh
z"-ı yedini müddeiye-i rnezbüre Havva Hatun müteveffa-yı mezbürurı
.nkfrhe-i metrukesi olup mehr-i mü' eccel dahi yedi yüz bir gurüş aldığını
fı-af itmeğle ba' de't-tahlif mucibince mehr-i mü' eccel-i mezkur yedi yüz
CJ) müteveffa-yı mezbürun tereke-i vafiyesinde olmak üzere müddeiye-i
a Hatun'a halen eda ve teslime varis-i mezbür Hasan'a tenbih aldığı
(11) olundı harrere fi'f-yevmi'r-rabi min şehri Muharremi'l-haram li
ve sülsmi' etn ve elf.

ziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
a.bi' Perahoryo karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden
ehmed'in sulbiyye-i (2) mürahika kızı Hanife'nin tesviye-i umürına
rr mansüb vasisi işbu bfiisü'J-vesika Rıdvan Hacı Mustafa meclis-i şer' rde bi'f-vesaye takrir-i kelam (3) idüp karye-i mezbüre müteveffa-yı
müntakil 6404 numrolu ve fi 28 Temmuz sene 1906 tarihli koçan
rafları Emin Dudu Mehmed ve İbrahim Hüseyin ve Vasili (4) Yorgi ve
ve Kilisa ve İsmail Mehmed ve İbrahim İsmail zukak ile mahdüd dört
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~iurmayı müştemil bir bab hane çend seneden beril halı ve müşrif-i (5)
zkı1r hanenin sekiz sehmde dört sehmi vasisi bulundığım mürahika
lup tamir ve termimine iktidarı olmadığı gibi nafakaya dahi muhtac (6)
n · mürahika-i mezbüre mezkur hanede bulunan nısf-ı hissesini diğer
la beraber bedel-i misliyle satup bedelini istirbah ve mürahika-i
.) infak eylemek mezbüre hakkında enfa' ve evla aldığından mürahika-i
issesini dahi hissedarlarıyla beraber müşterisi namına fariğ olmak içün

'-i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye matlübumdur didükde vasi-i
,,ı.una.L-1

meşrühası vakıa mutabık Ve nefsü'l-emre muvafık oldığı (9)

isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık
şer' -i şerifden mürahika-i mezbüre Hanife'nin hane-i mezbı1rede
sehmde dört sehm hissesini diğer hissedarlarıyla beraber müşterisi
fariğ olmağa vasi-i mazbüra izin virilmeğin ma-vaka bi'tv,uııu,

harrere fi'l-yevmi'Lhadi 'aşer min şehri Muharremi'l-haram li
v~ sülsümi' eten ve elf.

f

acı Kamil Ağa Mehmed

liDerviş Hüseyin

iresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
t<.Gaziverenkaryesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2)
Hasan'ın sulbi sagir oğlı Hasan ve sulbiyye-i sagire kızı Münire'nin
ffa-yı mezbürdan müntakil mallarını hıfza ve tesviye-i umı1rlarına (3)
bir vasi nasb ve tayin kılınmak ehem ve elzem aldığı eclden sagiran-ı
mileri olup her vechle umı1r-ı vesayeti rü' yete kadir idüği zeyl-i (4)
rrerü'f-esami-i Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olan işbu baisü'f-
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bin Nizam Hasan'ı hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i
sagiran-ı (5) mezbüranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin babaları
ezbı1rdan müntakil mallarını hıfza ve tesviye-i umı1rlarına vasi nasb
ol dahi ber-vech-i (6) muharrer vesayet-i mezkı1reyi kabul ve
kema-yenbagi edaya taahhüd ve iltizam itmeğin ma-vaka bi't
harrere fi' I-yevmi' s-sani 'aşere min şehri Muharremi' I-haram (7) Ii
'işrin ve selase mi' eten ve elf

Efendi

sinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
·11e kasabası sakinlerinden

iken efrenci bin dokuz yüz yedi senesi

ikinci günü (2) vefat iden İbrahim Küçük Halil'in veraseti zevce-i

ükesi Ayşe bint-i İbrahim Efendi ve sulbi kebir ağlı Halil ve
kızları Ayşe ve Gülsüm ve Sıdıka ve sulbiyye-i sagire (3) kızları
münhasıra

aldığı

bi'f-ihbar

sonra sagiretan-ı mezbüretanın

'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve

vakt-i rüşd ve sedadlarına

umı1rlarına (4} kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan valideleri
ye verese-i kibar marifetleri ve rnarifet-i şerle tahrir ve bey' ve
'J-mezbı1re tevzi'

ve taksım

olunan (5) müteveffü-yı

mezbı1run

ir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi't- tasi
i'I-hicceti' ş-şerıfe li-seneti erba' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
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4 /2 -10 para

t ,

- 30 para

t/Ömer Kaşif ma'rifetiyle kasaba satmış aldığı oğlak 193
rmiş aldığı bir oğlak esmanı 54

l mezkürat 4704 - 30 para
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ve tefrik-i eşya' içün me'mür ücreti 18
zevce-i mezbürenin mehr-i mü' eccel alacak hakkı 3 51
.müsbetBakkal Hacı Hüseyin ha-defter 8
Hacı kasaba ha-defter 1 O

Derviş Efendi' ye 3
Mehmed Efendi'ye 8

Ifacı İbrahim Ağa'ya 14
Mustafa Karadağlı 'ya 18
et Şevki bin Mehmed Emin Çavuş 930

et Kazabifanlı Kasap Mustafa 'ya hayvan tezkeresi içün virilen 18
davar ticaretinden müteveffa-yr mezbı1rede alacağı

Ii't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re 1786

&i rnezbüre Ayşe 221

re-i mezbı1reAyşe 221
re-i mezbüre Gülsüm 221
re-i mezbı1reSıdıka 221
\sagıre-i mezbı1reBahire
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215
6

221
mezbı'.lre Emine

6
resm-i kısmet ma' a kaydiyye

6
221 fazla kalan paradan
ibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız

kabz eyledikleri gibi sagiran-ı

ü

seleri olan 443 gurı1ş dahi li-ecli'l-hıfz vel-istirbah (22) eytam emvali

olundığı şerh virildi.

r .

merkez vilayeti
' Avlona

karyesi

olan Lefkoşa

sakinlerinden

kazasına

olup bundan

mülhak Omorfa
akdem vefat iden

cllah Ali'nin sulbi sagir oğlı (2) Mustafa ve İbrahim ile sulbiyye-i
e1nin tesviye-i umı'.lrına kıbel-i şer' den mansüb vasisi valideleri işbu
Melharı bint-i Eyüb nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l
-ikelam idüp karye-i mezbı'.lrede müteveffa-yı mezbı'.lrdan müntakil
,

fi 26 Şubat sene 190 l tarihli koçan mucibince tarafları Miro hora ve
tarafı hark ile mahdüd ( 4) bir bab hane çend seneden berü halı ve
olup

mezkur

hanenin

sekiz

sehmde

ikişer

sehmi

sagiretan-r

afa ve İbrahim'e ve bir sehmi sagire-i mezbüre Hadice'nin (5) olup
e iktidarları olmadığı gibi nafakaya dahi muhtac bulunduklarından
ün el-yevm benim ile beraber Baf kazasına mülhak Celocera
alunda (6) karyesinde ikamet itmekde bulundukları cihetle hane-i
Up bir tarafdan yıkılmakda

ve ahşabı zayi' olmakda aldığından

n hane-i mezkürede bulunan hisselerini (7) sair hissedarlarıyla

90

sliyle satılup bedeli kendilerine infak olunmak sigar-ı mezbürün haklarında

la oldığından sigar-ı mezbürün hisselerini dahi diğer hissedarlarıyla (8)
tensi namına fariğ olmak üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek
p:ıatlı1bumdur didükde vasiyye-i mezbı1renin kelimat-ı meşrühası vakı 'a
yfsü 'I-emre (9) muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i
·wın ihbarlarıyla

mütehakkık

olmağla

canib-i şer-;

şerifderı sigar-ı

ane-i mezkı1rede olan sekizde beş (10) sehm hisselerini dahi diğer
beraber müşterisi namına fariğ olmağa vasiyye-i mezbı1reye izin
aka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's-sani

ve'l-Tşrtn

min

;I-haram li-seneti hamse ve 'işrin ve sülsmiten ve elf

ve nafaka

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

ye karyesi sakinelerinden

kazasına

mülhak

Lefke

olup zatı ta'rif-işer ] ile marife olan

i'lam Huriye Hatun ibnetü Alı tarafından husüsı atfü'l-beyanda
yr'isi Mehmed Arif Efendi bin Şükrü Efendi meclis-i şervi şerif-i
imezbı1renin

(3) zevc-i dahili olan karye-i mezbı1reli Tahsin

endi tarafından kezalik husı1sı atiü'l-beyanda
Herinden
''\ .. j

Mustafa

Sadreddin

Efendi

(4)

vekil-i müseccel-i
bin. Ali

kelam idüp mezbür Tahsin Efendi müvekkilem

Efendi
mezbı1re

bin gurüş mehr-i mu' accel ve beş yüz elli bir gurüş mehr-i
~leriyle zevc-i dahili olup ancak zevc-i müvekkil-i

mezbı1r

er ve ma'kı1dün 'aleyh mehr-i muaccel-i mezkur iki bin gurüşı
e halen eda ve teslim (6) itmediğinden ma-ada dört rnahdan

iğer bir Hatun ile zevc iderek müvekkile-i mezbı1re ile kendi
(lyekkilem (7) mezbı1reden mütevellid tahminen dokuz aylık
a.k ve iksaya matl ve cevr-i peder olmağla su' al olunup mehr-i
bin gurı1şı rnüvekkilem mezbüre (8) Huriye Hatun içün bana
lddlem mezbüre ile sulbi sagir oğlı mezbı1r Ahmed'i infak ve
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mezbüra izafetle vekil-i mezbür Sadrettin Efendi'ye (9) tenbih
kale matlübumdur diyü dava itdükde vekil-i müma-ileyh Sadrettin
intak olundukda cevabında müvekkil-i mezbür Tahsin Efendi
mehreyn-i mezküreyrı tesmiyeleriyle tezevvüc ve
ii bi'l-vekale ikrar ve i'tiraf idüp lakin müvekkilim mezbür ile
;J:,µre• beynlerinde duhul ve halvet-i sahiha ve vuku' bulmaksızın (11)
ij. mezbüreyi batarikü'l-hal' tatlık idüp sagir-i mezbür dahi kendi
~ritmeğle vekil-i müma-ileyh Mehmed Arif Efendi hal' ve talak
irıkarından başka müvekkil-i mezbür Tahsin Efendi müvekkilem
tdürdikden sonra müvekkilem mezbürenin hanesinde ve odasında
rinde muamele-i zevciyyet ve hüsn-i muaşeret devam itmekde
il.emmezbı'.lreninfiraşından hasıla olan hamlini vaz idiceği gece
JB;fendi mezbürenin odasında kalkup kabileyi, kendisi getürdiğini
aya geldikden sonra müvekkilem mezbüre ile muamele-i (15)
n dört mah mukaddem Lefkoşa'ya gelmişdir diyü eylediği
Sadrettin Efendi bi'l-vekale inkar itmeğle müddei-i (16) vekil
Arif Efendi'ye ber-vech-i meşrüh müddeasına

a karye-i

mutabık

f '

mezbüre sakinlerinden Sami ve Receb ibnan-i (17)

san bin Mahmud nam kimesneler li-ecli'ş-şehade meclis-i
'"i'l-istişhadmüvekkil-i mezbür Hasan Tahsin Efendi takriben
em müvekkile-i mezbüreyi tezevvüc ve tenekküh iderek
<idem Lefkoşa'da diğer bir Hatun ile tezevvüc itmek üzere
eeye kadar müvekkile-i mezbüre Hayriye'nin hanesinde ve
,

y11lerinde izdivac muamelesi devam itmekde (20) aldığından
1-.'umilmkaryemiz ahalisi mezbür Tahsin Efendi'ye mezbüre
dokuz mah mukaddem dünyaya gelmiş olan (21) sagir ağlı
Efendi' nin sulbi ağlı bilüriz ve bizler bu hususa bu
dahi iderüz (22) diyü her biri müttefikü'l-lafz vela.-:-nı.:aı\J-ı

şeri eda-yı şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra
mesture (23) karye-i mezbüre imamı Abdülkadir

Hasan Ali Coco ve Hüseyin Emir Ahmed (24) ve
evvela sırran ve ba dehu 'alenen lede't-tezkiye
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ve makbülü'ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mucibince müvekkile-i mezbüre
Huriye Hatun'un müvekkil-i mezbür Tahsin Efendi zimmetinde mehr-i
'accel hakkı olan iki bin gurüş ile ibtida-yi muhakemede müvekkil-i mezbı1r
ından ikrar ve itiraf (26) olunan talak-ı bayine ve muvaheran müvekkile-i
urenin 'iddeti münkaziyye oldığına binaen mehr-i müeccel-i mezkur hakkı beş
lli bir gurüşuna cem'an iki bin beş yüz (27) elli bir gurüş müvekkile-i
reye izafetle vekil-i mezbür Mehmed Arif Efendi'ye halen eda ve teslime
mezbür Sadrettin Efendi'ye tenbih oldukdan sonra (28) müvekkil-i mezbür
fendi'nin ber-vech-i muharrer firaşından hasıl ve müvekkile-i mezbüreden

icl sulbi sagir oğlı Ahmed'in asla malı olmayup nafaka (29) ve kisveye
tiyac ile muhtac oldığından vekil-i mezbür Mehmed Arif Efendi'nin
agir-i mezbürun nafaka ve kisve ve sair levazım-ı zarüriyyesi içürı (30)
'den kadr-i marüf oldığı bi'f-ihbar Iede'ş-şerü'I-enver

zahir olan beher

;ı.ı.çuk gurüş müvekkil-i mezbı1r Tahsin Efendi üzerine (31) farz ve takrir
ğ-ı mefrüz-ı mezkur yevmi bir buçuk gurüşı sagir-i mezbürun nafaka ve

" 1m-1 zarüriyyesine hare ve sarfa ve lede'f-hace (32) istidaneye ve
müvekkil-i mezbı1r Tahsin Efendi'ye rücüa müvekkile-i mezbüre
izin virildiği vekil-i mezbür Mehmed Arif Efendi'ye tefhim olundığı
tahriren fi'I-yevmi'f-hümis ve'I'işrin min şehri Zi't-kadeti'ş-şerife
'işrin ve selase mi' eten ve elf

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
efs-i Lefke kasabası sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden
@ İbrahim'in sadrı sagir oğulları Mehmed Seyid ve Ahmed Kemal
ı:-@hika kızları Sevda ve Cemile ve sagire kızları Şerife ve Rabia ve
(3) umı1rlarına kıbel-i şer' den ba-hüccet mansı1b vasileri işbu
Sabit Efendi bin Mehmed Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde
'bir 'ani'f-meram (4) idüp vasileri bulundığım mürahiketan-ı
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ve sigar-ı mezbürünun nafaka ve kisveye ihtiyacları olmağın valideleri
at-ı mezbüreden müntakil (5) mal-i mevrı1sları hasılat ve nemasından nafaka
aha ve sa' ir zarı1riyyeleri içün kıbel-i şer' den kadr-i kira ye meblağ farz ve
unmak bi'Lvesaye
i-reşehati

(6) matlübumdur

aklami'l-Enika

Efendi

didükde hakim-i müveşşah sadrü'l

mürahiketan-ı

mezbüretan

ve sigar-I

içün valideleri müteveffiit-ı mezbüreden (7) müntakil mal-i mevrı1slarım
emasmdan işbu tarih-i vesikadan itibaren yevmiyye dokuz yüz gurüş farz

Üp meblağ-I mefrı1z-ı mezkürı mürahiketan-ı (8) mezbüretan ve sigar-I
arc ve sarfa ve ledel-iktiza istidaneye ve 'indez-zafer mürahiketan-ı
sigar-ı mezbürürıun mallarına rücu' a vasi-i mezbür (9) Hacı Sabit
virilmeğin ma-vaka: bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis
Saferi'l-hayr li-seneti hamse ve 'işrin ve sülsmeten ve elf.

Mehmed Nazım Efendi

ı.

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
,

Anbeliku karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vafat iden
temin sulbi sagir oğlı (2) Hasan ile sulbiyye-i sagire kızları Hanife
enbe'rıin babaları müteveffil.-yımezbürdan müntakil mallarını hıfza

ürlarına kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin kılınmak ehem ve
eclden sigar-ı mezbürünun büyük dayıları olup her vechle umür-ı
kadir idüği

zeyl-i vesikada muherrerü'f-esamr-i Müslimin

~hakkık olan işbu (4) baisül-vesika Hasan bin Mahmud'a hakim-i
ü.ttab tuba leh ve Hüsn-i Meab Efendi sigar-ı mezbürünurı vakt-i
rna değin babaları müteveffat-ı mezbı1rdan (5) müntakil mallarını
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umürlarına vasi nasb ve tayin itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer
kabul ve hidmet-i lôzımesini kema-yenbagi
itmeğin ma-vaka

edaya ta' ahhüd

bi 't-taleb ketb olundı harrere fi' I-yevmi' s-sadis

Saferi'l-hayr li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

lahi'llezı veffeka baz 'ibadihi bi-sarfı ernvalihim ile'f-hayrati ve's
ınü

'ala

resülihi

ve

sfıbat bi-icrai'l-hasenat

nebiyyihi'Ilezi

şevveka

ümmetihi

bi

ve 'ala alihi ve ashabihi (2) ellezinehüm

ma ba' d işbu vakfıyye-i münife ve vesika-i şeriyyenin tahrir ve
ldur ki Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına (3)
ahiyesine tabi' nefs-i Lefke kasabası ahali-i mütehayyiranından
H-hasenat Daniş Efendi bin Hasan Fedai Efendi tarafından husüsı
) ikrar ve rücüa

vekil-i

müseccel-i

şerisi

müsevvidü'l-fetva

azi Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde ber-vech-i cai vakfa Ii
itmam ve't-tekrnil

(5) mütevelli

nasb ve tayin

eylediği dava

z Cemal Efendi bin Hacı Niyazi Efendi muvacehesinde
iraf-ı sarih-i meri idüp vakf-ı (6) atıü'l-beyanın

ikrar-ı

sudürına değin

ileyh Daniş Efendi'nin yedinde olan 4188 numrolu ve fi 31 Mart
efter-i hakanı koçanında muharrer ve namında (7) sırf mülk olarak
an kasaba-i

mezbürede Harmanlar

mevki' nde ka' in İbrahim

si harman ve yol ve sahib-i mülk Daniş Efendi ve sahib-i (8) mülk
ahdüd bir bab kahvehane ve bir bab dükkan ve bir su kuyusunu
cemi-i tevabi' ve levahikiyle hasbeten li'Ilahi'l-' aliyyi'J-azim
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f}merziiti (9) Rabbi'r-rahim ve ibtigaen li-vechi'llahi'l-meliki'l-kerim
· mü' ebbed ve habs-i sarih-i rnuhalled ile vakf

ü

habs idüp şöyle şart

ır kahvehane ve dükkan (10) icar olunup hasıl olan karından emlak-i
ve termim olunup fazlasından beher sene yüz yirmişer gurılşdan dört
rfişrsarfıyla (11) ehl-i kıraat olanlara dört hatm-ı şerif okutdurulup
urenin birisini Mir' ac Gecesi ve birisini Ramazan-ı mağfiret-nişanda
birisini Ramazan'ın otuzuncu (12) akşamı Bayram Gecesi ve birisini
pffü'l-evvelin on ikisine tesadüf iden mevlüd gününde kasaba-i
rta Cami' -i Şerifi'nde kıra' at itdirilecek (13) manzüme-i mevlid-i
~}Olmak üzere cümlesinin duası cami'<i şerif-i mezkürda icra oluna
eylid-i şerif içün yüz yirmi gurüş (14) sarf oluna veba' de't-tarnir

yr şurütü'l-vakıf
e.

fazla-i galle mütevelliye 'a'id ola tilavet olunan

mevlid-i şerifden hasıl olan sevabları efzal-i (15) mevcudat ve

olan Peygamberimiz Muhammedü'l-Mustafa salla'Ilahü te'alii
azretlerinin ve evlad-ı kiram ve ezvac-ı mutahharatının ervah-ı
-i enbiya-i (16) 'izam ve rüsül-i kiram hazeratının ervahına ve
.e bi'l-cümle eshab-ı kiram rıdvanu'Ilahü te'ala aleyhim ecmain
f

ve evliya' ve şüheda ve suleha ve (17) guzat-ı Müslimin
ba ve ecdad ve akraba ve ta'allukatına ve İzzet Efendi Hacı Paşa

eÔ,

ve ta'alukatının ervahına ve vakıfın (18) vefatından sonra kendi
oluna vakıf hayatında oldukça vakf-ı mezküra kendisi mütevelli
ye tezyin ve tenkis ve lede'l-hace (19) ber-nehc-i mesağ-ı şer T
µr kendi yedinde ola ba 'de vefatihi evlad ve evlad ve evladının
karnen ba' de karn-i ekber ve erşedi (20) mütevelli ola ve hıfzına
münkariz olur ise kasaba-i mezbüreli Salih Efendi bin İzzet
'> evlad ve evlad ve evladı batnen ba' de batnin (21) ekber ve

ve hıfzına Allahü taala anlar dahi münkariz olur ise kasaba-i
fendi bin İzzet Efendi ve ba' de vefatihi evlad ve evlad ve
>ve erşedi mütevelli ola ve hıfzına Allahü ta'alii bunlar dahi
ifın akrebinden bulunanların ekber ve erşedi mütevelli olup
ci-ı(23) evladı mütevelli ola ve hıfzına Allahü ta'ala bunlar dahi
e. şerait-i vakf kasaba-i mezkürede kain Orta Cami' -i Şerifı'ne

,

r
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cezirede evkaf müdiri bulunacak zat müdir ve nazır ola ve
'a'id olmayup mezkur Lefke kasabası medresesinin
ve orada (25) neşr-i 'ulum iden Hoca Efendi'ye

ve medrese

e-i 'ulumun fukarasına sarf oluna ve vakıfın vefatından

sonra

ta/mir ve termimine (26) ve kuyudan ahalinin intifa' ve suya olan
.§lunacak sı1retde her icab itdükçe tathirine ve ip ve koğa ve dolap
ün olursa tulumba vaziyle teshiline mütevelli mecbur oluna ve
ve kuyuya lazım olan dolap ip ve koğa ile tathiri hususlarında
I iderse kasabanın muhtar ve komisyonu

taraflarından

evkaf

ş.ehadet-name ve ihbar üzerine evkaf mürahasaları (29) mes' eleyi
iifüt-ı Iazımenin icrası içün mütevelliye

izin virmeğe ve icra

".r ve komisyon marifetiyle icra itdürüp mütevelliden (30) tahsil
çakları gibi vakfıyyede münderic bi' I-cümle şera' itin icrasına
an hakk-ı nezaretleri ola mütevelli bulunan zat (31) her sene
ber-mücib-i

kanun münif-i evkaf da' iresinde hisab virmeğe

iyü tayin-i şurüt ve tebyin-i kuyüd ile (32) 'akar-ı mezkı'.lreye
ütevelli-i müma-ileyhe tezlim ol dahi kabz ve tesellüm ve
bürhetü'z-zeman

tasarruf eyledi diyüp itmam-ı ifade-i meram

dikiş-şeri

vekil-i müma-ileyh 'inan-ı kelamını semt-i ahere

e'imme-yi

din İmam-ı A'zam ve hümam-ı

akdem Ebü

ezheb-i şerifelerinde vakf-ı 'akar-ı sahih lakin gayr-i lazım

O.L·· ve İmam Muhammed

bin Hasanü'ş-Şeybani

Hazretleri

:t--ıvakfı nefsine (3 5) şart itmeğle vakf batıl aldığına bina' en
'akar-ı mezbı1reden mütevelli-i müma-ileyhin kasr-ı yed
üzere

bana red ve teslimine

(36) tenbih

olunmak

ütevelli-i müma-ileyh cevab-ı ha-sevabı mutasaddi olup her
de 'A.rif-i Samedani Ebü-Yüsufüş-şehir bi'Llrnami's- (37)
e.. vakıf-ı mücerred ve vakafet dimekle vakf-ı mezbı1r sahih ve
teslimden iba ve imtina' idüp hakim-i mevki' -i sadr-i küttab
i. Me' ab Efendi Hazretleri huzurunda müterafi 'an ve her biri
hasma taliban olduklarında hakim-i rnüma-ileyh esbegu'Ilahi
tl~ri tarafının (39) edillesine nazar ve mübtil-i hayr olmakdan
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vakıfen ale'l-hilafi'l-cari beyne'l-e'immeti'l-eslafvakf-ı

mezbürun sıhhat

hükm itmeğin min bad (40) vakf-ı mezbür sahih ve lazım oldu fe-men
bade

ma-semiahu

fe-innerna

ismuhu

'ale'l-lezine

yübeddilünehu

'alim ve ecru'l-vakıf 'ale'l-hayyi'l-cevvadi'l-kerim cera zalik (41)
ı gurreti'r-Rebi'i'l-evvel li-seneti hamse ve 'işrirı ve selase mi' eten ve elf

iddiası ve mal talebi
esinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
bohor karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hacı
oğlı ve halen (2) yirmi yaşını mütecaviz işbu ba'isü'l-ilsm
-i şerif-i enverde biraderi ve hal-i seferinde tesviye-i umürına ba
mansübı olmağla mal-i mevrüsuna bil-vesaye (3) vaz-ı yedi
alil İbrahim bin Hacı Mehmed mahzarında

üzerine da' va ve

halen ben yirmi bir yaşımı tecavüz idüp akil ve baliğ ve
p:ıunzam olup (1) umürumı bi'rı-nefs rüyete kadir ve ianet-i
!namla pederim müteveffii-yı mezbür Hacı Mehmed'den

mevrüs

":.kassam malımı biraderim ve vasim mezbür Halil İbrahim'den

~im

su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den vasim rnezbüra

[adımdır

didükde gıbbe'<su'fil

ol dahi cevabında

müddei-i

üsuna bil-vesaye vaz -ı (6) yedini ikrar idüp lakin rnüddei-i

"'f..j muharrer rüşd müddeasını inkar idicek müddet-i mezbür
hmeşrGh müddeasına beyyine taleb (7) olundukda rical-i ahrar
-i:mezbı1reli Ali Efendi bin Halil ve Ahmed ve Rıfat bin Veli
.er<li-ecli'ş-şehade

meclis-i şere hazıran olup eserü'l-istişhad

'"' . . irmezbür Derviş el-yevm yirmi bir yaşını tecavüz idüp akil ve

_
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munzam olup umürını bi-nefsihi rüyete kadir ve ianeti-i
bu hususa (9) bu vech üzere şahidlerüz
vel-mana

şehadet dahi

ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye

;:;arnu,uı-ı mezbüran usül-i mevzüasına

(10) tevfikan sırrren ve

ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle
rüşdine ba ' de'l-hükm

ve't-tenbih

ma-vaka

fil-yevmi't-tasi ' ve'L'işrin min şehri Saferi'l-hayr

bi't-taleb
li-seneti

eten ve elf.

F,

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
zatı ta'rif-i şeri ile marife işbu ba'isetü'l
Mehmed Olubu meclis-i şer' -i şerif-i enverde zevc-i
nbin Mustafa muvacehesinde takrir-i kelam ve tabir 'ani'I
.ğUa Süleyman
(3) tarih-i i 'Iamdan sekiz mah mukaddem bin
,
ğcel ve beş yüz bir gurüş mehr-i mü' eccel tesmiyesiyle beni
zevciyyet beynimizde (4) kaime iken dört mah mukaddem
ı:ı.tlık eyIediğinden zimmetinde mütekarrer ma 'küdü' n- 'aleyh
eyn bin (5) beş yüz iki gurüş alacak hakkı halen taleb iderim
eteslım içün tenbih olunmak muradımdır diyü dava itdükde
Süleyman dahi cevabında mezbüre Emine Hatun mehreyn-i
bihası aldığını ve tarih-i mezkCırda (7) mezbüreyi
'en ikrar ve i 'tiraf itmeğin mücibiyle mehreyn-i mezküreyrı
Emine Hatun (8) halen eda ve teslime içün mezbı1r
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u.,nunı

olundığı tescil olundı harrere fl'l-yevmi's-salis 'aşere min
hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
.l\..ai:)aLJa.i:)ı

sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Ahmed

kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize olup akile ve baliğe
ıquıı.£.a.ıu

oldığını iddia iden işbu baisetü'f- (3) vesika Rabişe
validesi ve hal-i sigarında tesviye-i umürına ba-hüccet-i
olmağla mal-i mevrüsuna (4) bi'l-vesaye vaz« yedi

bint-i Ali muvacehesinde üzerine dava ve takrir-i kelam
baliğe ve bulüğurna rüşdüm munzam (5) olup umı1rumıbi'rı
ianet-i vasiden müstağniye olmamla pederim müteveffii-yı
defter-i kassam malımı (6) validem ve vasiyyem
taleb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den
mezbüreye tenbih olunmak muradımdır (7) didükde gıbbe' s
müddeiye-i rnezbüre Rabişe ber-mücib-i defter-i mezkur
vaz-. yedini ikrar idüp (8) lakin müdde'iye-i
muharrer rüşd müddeasını inkar idicek müdde'iye-i mezbı1re
üzere müddeüsına beyyine taleb olundukda (9) kasaba-i
Hasan Onbaşı bin Ahmed ve İsmail bin Mehmed nam
hazıran olup eserü'l-istişhad fi'l-hakika işbu müdde'iye-i
halen yirmi yaşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve bulüğuna
umürını bi'n-nefs

rüyete

kadire ve ianet-i vasiden

bu hususa bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz
ikü'I-lafz ve'l-mana bi'l-muvacehe ber-nehc-i şeri eda-i şehadet
şahidan-ı rnezbüran Hasan Onbaşı ve İsmail ba-varaka-yı
ve badehu 'alenen lede't-tezkiye 'adi ve makbG.lü'ş-şehade
olunmağın mı1cibiyle müddeiye-i mezbı1reRabişe'nin rüşdine
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olundığı tescil ve ilam olundı harrere fl'I-yevmis-sômin 'aşere
'ü'l-evvel li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

emetlü Hacı Mehmed Zeki Efendi
Sabri Efendi

erkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
sabası sakinelerinden zatı tarif-i şeri ile marife olan işbu
nma bint-i Salim nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde
olla Hüseyin bin Osman muvacehesinde takrir-i kelam idüp
yedi mah mukaddem (3) beni ber-mücib-i izin-name yüz elli
eltesmiyesiyle tezevvüc ve duhül idüp zevciyyet beynimizde
f

mukaddem bayinen tatlık itdiğinden zimmetinde mütekarrer
ehr-i mü' eccel hakkım olan yüz bir gurüş ile 'iddet-i
ve teslim içün (5) mezbür Molla Hüseyin'e tenbih olunmak
itdükde gıbbe's-sual zevc-i mezbür Molla Hüseyin dahi
.tıma Hatun'u mehreyn-i mezkı'.lreyn tesmiyeleriyle (6)
ukaddem mezbı'.lreyi bayirıen tatlık itdiğini tayı' an ikrar
'

eccel-i mezkur yüz bir gurüş ile 'iddet-i mütebakıye
nafaka olmak üzere yevmi iki gurüşdan altmış gurüşuna
mezbüre Fatıma Hüseyin eda ve teslime rnezbür Molla
.\.f •••.•.•

5•

tescil olundı harrere fi' l-yevmi' s-samirı 'aşere min

uaıı,.-,ı.;;

ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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merkez vilayeti olan Mağosa kazasına mülhak Mesarya
karyesi sakinelerinden zatı ta' rif-i şeri ile ma'rife işbu
bint-i Halil nam Hatun kendine en yakın bulunan (2) Lefkoşa
ı;;;.:ııuuı;;;

meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp ve

idüp halen zevcim olan ve'l-yevm Leymosun'da mukim bulunan
tiyye İbrahim (3) bin Hasan beni ve işbu hazır bil-meclis-i hücr
sulbi oğulları Halil ve Hasan ve sulbiyye-i sagire kızı Fatıma nam
addem bila-nafaka vela-münfik-i şeri terk idüp (4) Leymosun'a
ias-i nafakadan bir nesne dahi irsal itmediğinden ben sigar ve
nafakaya eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmamızla zevcem mezbür
şer' den mikdar-ı kifaye meblağ farz ve takdir olunmak
mezbüre Penbe Hatun'un takrir-i rneşrühı vakı'a mutabık ve
ma'rüf (6) aldığı sikat-ı sahihatü'l-kelimat ihbarlarıyla ledeş
e mütehakkık olmağın hakim-i rnevki<i sadr-i küttab tuba leh ve
c.i.i mezbüre Penbe Hatun ba' de't-tahllfü'ş-şeri

(7) mezbüre ile

zbürünun nafakaları içün zevc-i mezbür İbrahim üzerine işbu
ibaren yevmiyye iki gurüş farz ve takdir idüp meblağ-ı (8)
jıdi ve sigar-ı mezbürünun nafaka ve kisve bahalarına hare ve
i~tidaneye ve 'inde'z-zafer zevc-i mezbür İbrahim üzerine rücu' a
izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere
min şehri Rebii'f-evvel li-seneti hamse ve 'işrin ve selase

Efendi

102

iresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
aryesi sakinlerinden Alımed Efendi bin Mustafa Şevki Efendi meclis-i
nverde (2) takrir-i kelam idüp velisi bulundığım Mustafa nam sulbi
pıun Labta karyesinde ka' in bir tarafı yol bir tarafı Alımed Aziz
ızı ve iki tarafı Mehmed Mustafa Şevki ile (3) mahdüd ba-koçan
hane müşrif-i harab ve tamir ve termime muhtac olup gerek benim
mezbürun

tamir ve termimine iktidarımız olmağla hane-i

ekalet-i devriyye ile terhin iderek yirmi lira istikraz idüp hane-i
termim eylemek ve meblağ-ı mezbürı sene-be-sene varidatından
tesviye itmek mürahik-i mezbür-hakkında enfa' ve evla oldığından
bi't-terhin yirmi lira istikraz ile hane-i mezküreyi tamir ve termim
canib-i şer-i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye matlübumdur
mezbüran kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre
isimleri muharrer
ehl-i vuküf-ı Müslimin
ı.
akkık olmağla canib-i şer' -i şerifderı mürahik-i rnezbürun hanesine
lira istikraz ile (8) hane-i mezkürun tamir ve termimine veliyy-i
endi'ye izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l
min şehri Rebii'l-evvel li-seneti hamse ve 'işrin ve selase

Kırmızı
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nin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
?k:ebir karyesi sakinelerinden iken efrenci 1905 senesi Kanün-i (2)
flit iden Şerife bint-i Mehmed'in veraseti zevc-i metrı1ki Ali bin

ır oğlı Cemil ve sadriyye-i sagire kızları Fatıma ve Naciye (3) ve
ra oldığı bil-ihbar

'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık

ar-ı mezbürünun vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i (4)
er: den vasi nasb ve ta' yin olunan pederleri mezbür Ali ma' rifeti
tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbure tevzi' ve taksım (5)
mezbürenin terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan
'aşere min şehri Rebiil-evvsl li-seneti erba a ve

10 para

- terazi 1 /2
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alde şair mezrüı dönüm 2 /103
IC

r .

~:ınehr-imü' eccel alacak hakkı olup kabz olunan 351
[ede bağçelerde lakşayı tarlasında Çukurluk mevki 'inde uıuşıcı

bağçeler nam mevkide burçak mezrüı 1 /96 - 30 para
bağçeler nam mevki' de müşterek hınta mezru' 1

uuuuııı

bağçeler nam mevki' de müşterek hınta mezru' ı dönüm

bağçeler nam mevki' de müşterek afta mezru' ı dönüm 3 /21
bi-kar kiracı nam mevki' de müşterek hınta mezru' 1 dönüm 5
5838
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virilen muhtariyys ve dellaliyye ve tezkere parsı 59
tereke içün imam Hasan ŞerifEfendi'ye virilen 45
sulbiyyesi içün virilen ücretiyle hayvan bazarından
olup tahsildar Hakkı Efendi'ye virilen 45
ı.ı;;;ı.u:;scı.u

Osman Mehmed'in alacağı olup virilen 67

''t-taksım beyne'l-vereseti 'l-mezbı1re 552
mezbı1rAli 13 80
· mezbür Cemil 1606

i mezbüre Naciye 828

hissesini kamilen alız

ü

kabz eylediği gibi sigar-ı mezbürünun

4140 resm-i kısmet ma' a kaydiyye minha
110

=---=3~6=0 sigar-ı mezbürünun maişet içün iki def ada vasi Yusuf

3670

virilen 903 ve 904 seneleri ıçın arazı virgüsi olup

55 Efendi'ye virilen nakden eytam emvali sandığına gönderilen
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merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

nefs-i Lefke kasabası sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz altı
on beşinde vefat iden Hasan bin Mustafa Basballi' nin veraseti
L.l.\iU'uc-ı.

metrukesi Zehra bint-i Berber Mehmed Emin ile sulbi kebir

Ratib ve Mustafa (3) ve sulbi sagir oğulları Emin ve Ahmed ve
üseyin ve Safvet Hasan sulbiyye-i sagire kızı

"r 'inde'ş...;şer'i'l-enver
sagire-i

1-i

mezbürenin

'ya münhasıra

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı (4)
vakt-i

rüşd ve sedadlanna

değin tesviye-i

şerden vasi nasb ve tayin olunan valideleri rnezbüre Zehra Hatun

) Mehmed Ratib ve Mustafa marifetleri ve ma'rifet-i şerle tahrir ve
01--vereseti'l-mezbilre tevzi' ve taksim olunan müteveffa-yı mezbürun
i.r ki ber-vech-i zır tahrir ve beyan (6) olunur harrere fi'l-yevmi's
.~bi'i'l-ahir li-seneti erba' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

f.

taht icarında bulunan Ahmed Uzunoğlu ve Daniş Efendi
.ğalar ve Hazine Hanım Osman Efendi Celal Efendi Molla İbrahim
tnasi'ye icar olunarak alınan bedel-i icar 23400
hi Efendi'nin ahürlar önündeki portakal yusuf bedel-i icarı 4455
hayatında Tüccar Atnasi' ye icar itdiği vakf ve

burun kisesinde zuhur iden nakd-i mevcüd 335
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tekfin masrafı 363
dellaliyye maa kaydiyye 674
ar hayvanların yem masrafı 63

iiçün muhtara virilen 4
y.kimi Tereza Bullo'ya virilen vizite ücreti ve rnu'allice baha ibraz
berler mucibince Ahmed Zeki Efendii marifetiyle Doktor Hafız
virilen vizite ücreti 18

med Şevki Efendi' ye 'araba kirası ba-şehadet Berber Hüseyin
.Jımed Bahaeddin Hacı Rasıh Efendi ba'det-tezkiye ve'l-half 65

82/902 numrolu mazbata mucibince mü' ezzin Hüseyin

itıe Hanım Osman Efendi'nin icaresinden ba-sened alacağı ba
i Fedai Efendi ve Mustafa Basballi Hasan ba'de't-tezkiye ve'l-

Efendi'rıin icaresinden ba-sened alacağı ba-şehüdet Ahmed
Hüseyin Çavuş Halil ba' de't-tezkiye ve'l-half 2430

fendi'nin iki kıt'a sened mucibince ez-gayr-ı teslimat alacağı
ehmed Ali ve Besim Hacı Emir ba'de't-tezkiye ve'l-half270

icaresinden ba-sened alacağı ba-şehadet Hüseyin Çavuş Halil
Fedai Efendi ba 'de't-tezkiye e'l-half450

ğlu'nun icaresinden ba-sened alacağı ba-şehadet Salih Subhi
ustafa Basballi Hasan ba' de't-tezkiye ve'l-half 10260
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.üseyin Uzunoğlu'nun

diğer bir sened mucibince yaz mahsı11i icaresinden

g-şehadet Berber Hüseyin Mehmed Emin ve Basballi Hasan ba' de't-tezkiye

Salih bağçesi Hasan' ın ba-defter alacağı olan kahve parası ba-şehadet
ehmed Ali ve Hüdaverdi Hüseyin hace ba' de't-tezkiye ve'l-half 127

Hüseyin

Efendi'nin

ha-defter

alacağı ha-şehadet

Berber

Hüseyin

ıtve Mustafa Basballi Hasan ba' de't-tezkiye ve'l-half 793

Efendi'nin

ba-sened

alacağı

ez-gayr-ı

teslim

ba-şehadet

ve Mehmed Emin Yusuf'ba de't-tezkiye ve'l-half 342

ba-defter lehm parası alacağı ba-şehadet Ali Müderris ve
I~J.J.a<>aıı

ba' de't-tezkiye ve'l-half 16

Ali Efendi

veresesinin

icaresinden

ba-sened

alacakları

ba

r-

ihni Efendi Hacı Emin Efendi ve Mustafa Basballi Hasan ba' de'tf .

Emin'in ba-defter kahve parasından

alacağı ba-şehadet

med ve Mustafa BasballiHasan ba ' de't-tezkiye ve'l-half29

müteveffa-yı

mezbı1r zimmetinde

alacağı

ba-şehadet

ehmed Ratib Hasan ba' de't-tezkiye ve'l-half 180

olla İbrahim'in icaresinden ba-sened alacağı ha-şehadet Ferid
Hakkı Beğ Hacı Ahmed Ağa ba' de't-tezkiye ve'l-half 4500

ve Hakkı Beğ Hacı Ahmed Ağa'nın

yusuf portokal

ba-şehadet Molla Salih Hacı Osman ve Faik Hüdaverdi
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fiHakk:ı Beğ 'in ester babasından alacakları ha-şehadet Molla Salih Hacı
kkı Beğ Hacı Ahmed ba de't-tezkiye ve'l-half 1292

'ive Faik Ağa'rıın icaresinden ba-sened alacakları ba-şehadet Molla Salih
Hakkı Beğ Hacı Ahmed ba de't-tezkiye ve'l-half 2070

'nun ha-defter alacağı ba-şehadet Berber Hüseyin Mehmed Emin
~lli Hasan ba' de't-tezkiye ve'l-half 144

ed'in naI parasından

alacağı ha-şehadet Berber Hüseyin

Basballi Hasan ba'de't-tezkiye

ve'l-half 15

ehmed Ağa'nın naI parasından alacağı ha-şehadet Mustafa Hasan

ba de't-tezkiye ve'l-half 33

Andoni'nin

ba-defter

alacağı ba-şehadeı

Berber Hüseyin

~)Mustafa Basballi Hasan ba de't-tezkiye ve'l-half 92

doni'nin ba-sened ve ba-vekalet-i devriyye maa fü'iz alacağı ba
Mehmed Emin ve Mustafa Basballi ba: de't-tezkiye ve'l-half

hra Hatun'un mehr-i mü' eccel alacak hakkı ha-şehadet Abdülaziz
in ve Hacı Molla Salih ba'de't-tezkiye

!

ve'l-half 250

't-taksım beyne' 1-vereseti' 1-mezbfire

zevce-i mezbfire Zehra

bint-i kebir-i mezbür Mehmed Ratib minha

uı;:,.:sc:-ı

ibn-i kebir-] mezbür Mustafa minha
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resm-i kısmet maa kaydiyye

9 meblağ-ı mezbürün Lefkoşa'ya nakli içün virilen ücret

sigar-ı mezbürün içün alınan hane hisseleri bedeli olarak valideleri

vasiyyeleri Zehra Hatun tarafına virilen
nakden eytam emvali sandığına gönderilen lira 11

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
Lefke kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden
f

asballi'nin (2) sulbi sagir oğulları Emin ve Ahmed ve Mehmed
et ve Hasan ile sulbiyye-i sagire kızı Ayşe'nin tesviye-i
şer'den mansübe vasileri valideleri işbu baisetü'I-vesika

(3)

ehmed Emin meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp
igar-ı mezbürünun kasaba-i mezkürede Ortamahalle'de kain
mezbürdan (4) müntakil 3566 numrolu ve fi 2 Haziran sene
rnucibince tarafları Yorke Mumcu Yuvanidis Lefkoşalı ve
fendi Hasan Fedai Efendi (5) ve Ahmed Efendi Fakılı veresesi
alih Efendi ve yol ve mü' ezzin Hüseyin Efendi ile rnahdüd bir
ulunan kebir karındaşları (6) ve Mehmed Ratib kendi hisse-i
ferağ eylemek talebinde bulunduklarından mezbüranın
satılması sigar-ı mezbürün hakkında gadr ve mazarratı (7)
Siimezkureteynin sigar-ı mezbürün içün alınup namlarına kayd
burun haklarında enfa ve evla oldığından zikr olunan (8)
Ratib'in hisse-i şayi' alarını sigar-ı mezbürün içün

f'.
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idüp namlarına kayditdirmek üzere canib-i şer' -i şerifden bana (9)
matlı1bumdur didükde vasi yye-i mezbı1renin kelimat- ı
mutabık ve nefsü'l-emre

muvafık aldığını zeyl-i vesikada isimleri

vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla canib-i şer' -i
Mustafa

ve Mehmed

Ratib'in

hane-i

teferruğ

ve

mezkı1redeki

kabul

idüp

hisse-i

namlarına

mezbı1reye izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
r

ve'I'işrm (12) min şehri Rebı'i'l-evvel li-serıeti hamse ve

ve elf.

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

kasabası sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden
Molla İbrahim'in

sadrı sagir oğulları Mehmed Seyid ve

kızları Sevda ve Cemaliye ve sagire kızları Şerife
esviye-i (3) umı1rlarına kıbel-i şer' den ha-hüccet mansı1b
ıka Hacı Sabit Efendi bin Mehmed Efendi meclis-i şer' -i
k:.~lam ve ta'bir 'ani'l-meram
11
11

ve

mezbüretan ve

(4) idüp peder ve vasileri

sigar-ı

mezbı1rı1nun valideleri

rnüntakil olup kasaba-i rnezbürede kfr'in 99 numrolu (5)

892 tarihli koçan mucibince tarafları Nazire Molla İbrahim
n/Fedai Efendi ve dere ve Fuad Efendi Molla İbrahim ve
:tl!altı dönüm bağçenin dörtde bir sehm müfrez hisselerini
µ/ve sa'ir meyve eşcarı ile beraber vekalet-i devriyye ile
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yüzde dokuz veya on fü'izli olarak otuz beş lira istikraz eylemek ve
yirmi lirası ile inürahiketan-ı mezbfiretan ve sigar-ı mezburunun
mezbüredsn

müntakil Lefke kasabası iddihar sandığına

Ii olarak ba-sened yirmi lira borçlarını ıra itmek ve mütebaki on beş
(9) bağçenin su kuyusuna dolap ve hayvan iştira iderek bağçeyi iska

k ve bağçe-i mezkı1re hasılatının bir kısmıyla mürahiketan-ı
Jgar-ı (10) mezbürüna i'aşe ve idare eylemek ve bir kısmıyla sene
tedrıcen ıra ve tesviye itmek üzere (11) mürahiketan-ı
mezburun (11) haklarında enfa' . ve evla oldığından
buretan ve sigar-ı mezburunun zikr olunan bağçelerini bi'l-cümle
~latıyle beraber ba-vekalet-i devriyye (12) terhin iderek otuz beş
ve meblağ-ı mezbürıır; yirmi lirasıyla Lefke iddihar sandığına
a'izli yirmi lira borcu (13) tesviye ve mütebaki on beş lirasıyla
su kuyusuna bir dolap ve hayvan iştira eylemeğe carıib-i şer' -i
irilmek bi'l-vesaye (14) matlubumdur didükde vasi-i muma
şrühası vakı 'a mutabık ve nefsü 'I-emre muvafık oldığı zeyl-i
harrer ehl-i vuküf-ı Müslimın'in ihbarlarıyla (15) mütehakkık

--i> şerifden

mürahiketan-ı mezburetan ve sigar-: mezburunun

kil marü'z-zikr bağçelerini cemi<i tevabi' ve Ievahikiyjs
devriyye ile terhin iderek yüzde dokuz veya on fa' izli olarak
itmeğe ve meblağ-ı mezbürdan yirmi lira ile Lefke iddihar
z;de on iki fa'izli borcu ıra ve tesviye eylemeğe ve mütebaki on
~;çenin su kuyusuna bir dolap ve bir hayvan iştira ile bağçeyi
meğe vasi-i muma-ileyhe izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb

J.. yevmi's-samin

ve'L'işrin min şehri Rebı'i'l-evvel li-seneti

Hüseyin Zihni Efendi Hacı Emin Efendi
Mehmmed Efendi

inin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ymaklı karyesi Mandrezleri sakinlerinden iken efrenci bin dokuz
~si şehr-i Mart'ının

ikinci günü vefat iden 'nm veraseti zevce-i

esi Hadice bint-i Hüdaverdi (3) ve validesi Nimeti Hatun bint-i
ısagır oğlı Mustafa'ya münhasıra oldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şer'i'lIıakkık oldukdan sonra (4) sagir-i mezbı1r Mustafa'nın vakt-i rüşd
tesviye-i umürına

kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan li

man bin Hacı Mustafa marifet-i

(5) ve marifet.i

şerle tahrir ve

seti'l-mezbı1re tevzi ve taksım olunan mütevefra-yı mezbürun
er-vech-i atı zikr ve beyan olunur (6) harrere fı'l-yevmi's-sani'
ir<li-seneti erba a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

bürümcük kayuşdırma 1 - hare 1 - gömlek 2 - hümayun dizlik
el tırablos kuşak 1 /65

küp 5 - mermer tekne 1 /69

işleme uşkur 3 - yasdık başlığı 3 - eldiven çift 1 - yasdık
bulunan beş dönüm hınta mezrüı 486
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efrik-i eşya' ve hayvan tezkeresi içün virilen 18

Hatun'un mehr-i müecce] hakkı ha-şehadet İbrahim Ağa
Halil ba de't-tezkiye ve'l-half 501

Hatun'un mehr-i mu'accelden mütebaki alacak hakkı ha
ve İbrahim Ağa ibn-i Salih bade't-tezkiye ve'l-half

Hacı Musa 'an semenü'l-mebı' ha-şehadet Mehmed Hacı
Mustafa veba' de't-tezkiye ve'I-half 40
sakin Yorkoz'lu Mustafa Hüseyin ba-sened ha-şehadet
Efendi bin Hacı Musa ve İbrahim Hacı Salih ba ' de't-

sim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re 150

kaydiyye minha

irsiyyesi olan on sekiz gurüş otuz parayı alız ü kabz
Nimeti Hatun dahi hisse-i irsiyyesi olan yirmi beş
terk ve teberru' itmeğle meblağ-ı mezbı1r
yüz gurüş ile cem'an yüz yirmi gurüş li-ecli'l-hıfz
sandığına teslim kılınmış oldığı şerh virilür.
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mPrln:>7

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
sakinelerinden

aau.ıııua

iken efrenci bin dokuz yüz altı senesi

vefat iden Feride Hanım bint-i Mustafa deli Hasan'ın

Hasan bin Hüseyin ve pederi Deli Hasan ve validesi Ayşe
sadriyye-i sagire Hadice'ye
ve

mütehakkık

oldukdan

münhasıra oldığı bi'l-ihbar
sonra

sagire-i

mezbüre

sedadlanna değin tesviye-i umürına kıbel-i şer' den vasi
zevc-i mezbür Hasan marifet ve ma'rifet-i şerle tahrir

mezbüre tevzi ve taksım olunan müteveffat-ı

atı

ki ber-vech-i

zikr ve beyan olunur harrere fı'l

l-hicceti'ş-şerife (6) li-seneti erbaa ve 'işrin ve selase

f .

1 - sahan 3 /121 - 20 para

örtüsü 1 /23 1
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- 10 para

immetinde mehr-i müeccel alacak hakkı 301

~i'tirafıyla

ıra. olunan

düyun 180

sim beyne' 1-vereseti' l-mezbüre
hı1r Hasan 4 7O - 3 O para

stafa 314

+i.kısmet minha
er-vech-i

bala hisse-i irsiyyelerini

aldıkdan

sonra sagire-i

idüp veraseti pederi mezbür Hasan bin Hüseyin ile ceddesi
Halil münhasıra oldığından sagire-i müteveffıye-i mezbüreye
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bala dokuz yüz on yedi gurüşun südsü olan bin yüz elli (20) üç
Ayşe'ye virildiği gibi mütebakr yedi yüz altmış dört gurüş
'a'id olmağla meblağ-ı mezbürdan yalnız yüz (21) otuz
eylediği gibi hisse-i bakiyyesi olan altı yüz otuz gurüş dahi
diğer sagir oğlı Hüseyin' e terk ve teberru' (22) itmeğle
namına olarak li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah eytam emvali
işbu mahalle şerh virildi.

erkez idaresi olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
akinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz dört (2) senesinde
}tmekde iken şehr-i Mart zarfında vefat iden Molla İbrahin
rahim'in veresesi sulbi sagir (3) oğulları Mustafa Fadıl ve
ığı bi'l-ihbar

'inde'ş-şer'i'l-enver
I ,

zahir ve mütehakkık

rmezbı1ranın vakt-ı (4) rüşd ve sedüdlaına değin tesviye-i
n vasi nasb ve tayin olunan min kıbeli'l-ümm-i cedleri el
Ahmed Ağa ma'rifet ve marifet-i (5) şerle tahrir ve
ff:)

tevzi ve taksim olunan müteveffü-yı mezbı1ıı1n terekesi

tizikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi'l- (6) hatlı 'aşere
en eti erba 'a ve 'işrin ve selase mi' eten ve· elf

Efendi'nin bir kıt'a defter-i kassam mucibince ez-gayr-ı
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ezbür bin üç yüz kırk dört gurüş sagiran-ı mezbüranın maişet ve
£.olunmak üzere vasi' ve ceddleri bulunan (10) Hazret-i Ömer Şeyhi
Beyaz Ahmed yedinde ibka olundığı işbu mahalle şerh virildi.

merkez

vilayeti

olan

beliku karyesi sakinlerinden
olan Mehmed

Lefkoşa

kazasına

Salih bin Derviş'in

tesviye-i

umürına kıbel-i

Hasan bin Hüseyin meclis-i

e (3) takrir-i kelam ve tabir 'ani'l-merüm
Salih'in

Lefke

anadan doğma sakat ve malül ve

ansüb vasisi olan işbu bfiisül-ilam

Mehmed

mülhak

nafaka ve kisveye

idüp vasisi bulundığım
ihtiyacı olup peder ve

kil mülk (4) ve arazisinin bir senelik varidatı bir aylık nafakasına
ı:ığından mecnün-ı mezbürun nafaka ve kisve baha ve levazım-ı
);kıbel-i şerden kadr-i kifaye meblağ farz ve takdir olunmak bi'l
.tır didükde hakim-i müveşşah sadrü'l-vesika
ahi mecnün-ı

mezbür

Mehmed

bi-reşehati aklami'l

Salih içün

tarih-i vesikadan

urüş nafaka ve farz ve takdir idüp meblağ-ı mefrüz-ı mezkürı
(7) hare ve sarfa ve lede'l-iktiza istidane ve 'indez-zafer rrıecnün
rücü a vasi-i mezbür Hasan'a izin virilmeğin ma-vaka
(8) fi'l-yevmi's-salis

ve'l-Tşrin min şehri Zi'l-ka deti'ş-şerife li

ve selase mi' eten ve elf.

Katibi Nazım Efendi

bi't-taleb
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merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
beliku karyesi sakinlerinden olup bundan akdem vefat iden
yud'un (2) sulbi sagir oğlı Raif ve sulbiyye-i sagire kızları Şerife
l<,:iye'nin tesviye-i umı1rlarına kıbel-i şer' den rnansüb vasileri

t-i Hüseyin Derviş (3) nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde
elam idüp zevcem müteveffü-yı mezbı1r Mehmed'in karye-i
rıumrolu ve fi 31 Mart sene 1906 (4) tarihli koçan mucibince
arı Hüseyin ve kıraç ve Emir Hasan ve kıraç ile mahdı1d ve
üteveffü-yı mezbı1rhal-i hayatında karye-i mezbı1reli(5) Salih
dört lira satup bedelini dahi alız

ü

kabz ve iki rnaha kadar

sini icra ve koçan itmek üzere mukavele iderek (6) ve fi 1
1hli bir kıt'a senediyle taahhüd eylemiş ise de koçan
"irıden şimdi müşteri-] mezbür Salih ferağ mu amelesinin
t5ı1r itmek ve yahüd virdüğü

parayı vereseden tahsil eylemek
I ,

fidecek olur ise sigar-ı mezbürünun masarife düçar (8) ve
ükumete müraca' ata hacet bırakmayarak:.mezkür mukavele
olunan dokuz dönün tarlayı müşterisi namına ferağ
l~ınek sigar-ı mezbürün hakkında enfa ve evla oldığından
'rimüteveffii-yı mezbı1rdan intikal eyleyecek mezkur dokuz
ıinezbı1rı1na taraflarından bi'l-vesaye müşteri-i rnezbür
,

la/ eanib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi' l-vesaye
yasiyye-i mezbı1renin kelimat-ı meşrı1hasıvakı 'a mutabık
pldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer-i ehl-i vuküf-ı

Ji mütehakkık

olmağla canib-i şer' -i şerifden sigar-ı

v.e:ffii-yı mezbı1rdan intikal iden mezkur dokuz dönüm
)ta.raflarından bi'l-vesaye müşterisi mezbı1rSalih namına
.z:bı1reye izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
}4) min şehri Cümad-el, ula li-seneti hamse ve 'işrin ve
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İsmail Hasan' a virildi

in merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
,~galı karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi (2)
,..:niotuzuncugünü vefat iden Süleyman Yusuf'un veraseti zevce-i
iDudu bint-i İsmail ile sulbi sagir oğlı Yusuf ve zevce-i (3)
mütebayin yedi aylık hamline münhasıra oldığı bil-ihbar
ahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagir-i rnezbürun vakt- i (4)
tesviye-i umürına ve mezbüre Dudu Hatun zevci müteveffa-yı
atnında mütebayin tahminen altı aylık hamil olmağla haml-i
ve hıfza ve ba' de'l-viladet kezalik
el-i şer' den vasi nasb ve ta'yin olunan validesi mezbı1re
ederi İsmail Hasan marifeti ve rnarifet-i şerle tahrir ve
"re tevzi' ve taksim olunan müteveffü-yı mezbürun terekesi
zikr ve beyan (7) olunur harrere fı'I-yevmi's-sadis min
hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

mezru' ı dönüm 6 /1170

180
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'a'id dellaliyye 81

yşya' ve tahriri-i tereke içün me' mür masrafı 18

büre Dudu İbrahim'in mehr-i müeccel hakkı ba-şehadet Yusuf Dede bin
.µs~yinİsmail ba'de't-tezkiye ve' I-half 73 1

doni Mihaili'nin ba-sened ez-gayr-ı teslim alacağı ha-şehadet İsmail
ı:ılıim Yusuf bade't-tezkiye ve'l-half 1368

";eli Hasan İsmail nakden ve yevmiyye ücret olarak alacağı ha-şehadet
yDudu İsmail ba de't-tezkiye ve'l-half 266
sbet
muhtarı Kamil Ağa'ya bir litre yağ bahası ha-şehadet İsmail Hasan
ye Dudu İsmail bade't-tezkiye ve'l-half35

davarına bekleyen Loyizo Kostanti 'ye bekleme ücreti 136
f.

akkal Nikola'ya ha-defter erzak bahası ha-şehadet İsmail Hasan
ı .

Dudu İsmail ba' de't-tezkiye ve'l-half 80

ahveci Andoni'ye ha-şehadet İsmail Hasan ve Hanım İsmail ve

Yorkaci Baba Nikola'ya ha-şehadet İsmail Hasan ve
f"LU"'"

ba' de't-tezkiye ve'l-half 8

.yeci Heri Yorkaci'ye ha-şehadet İsmail Hasan ve Hanım
ı:ı{de't-tezkiyeve'l-half 5

!P1. Yusuf dört kile şair bedeli ha-şehadet İsmail Hasan ve

ba' de't-tezkiye ve'l-half 60
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üreli Yusuf İbrahim Koşu'ya üç kile şatr bedeli ha-şehadet mezbürün

~Tefodosi İskar Dallo'ya iki kile şair bedeli ha-şehadet mezbı1rı1n 30
ıJi 't-taksim beyne' l-vereseti '1-mezbı'.lre
isse-i zevce-i mezbüre

şm-i kısmet ma' a kaydiyye minha
· .ş~..i ibn-i sagir-i mezbı'.lr Yusuf
µı;(:l Dudu Hatun hisse-i irsiyyesi olan üç yüz altı buçuk gurüş alız

ü

cıgır-imezbür Yusuf hissesiyle zevce-i mezbı'.lrenin(18) batnında
ün mevküf-ı meblağ-ı mecmu' ı olan on bir lira on bir şilinden üç
zevce-i mezbüre Dudu Hatun'a (19) idane olunması ve
şilin li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah eytam emvali sandığına irsal

merkez vilayeti olan mahrüse-i Lefkoşa ahülisinden
şahanenin muhtelif mahallelerinde me' mı'.lriyetlerde
(2) bin sekiz yüz seksan iki senesinde Kıbrıs' a 'avdetle
e Vadili karyesinde vefat iden Sengizade İbrahim Hakkı
ın-suib! oğlı işbu (3) ba'isü'l-i'lam Ali Rıza Efendi meclis-i
5ini alız

ü

kabz ve gaibin zuhı1rına değin hıfza memür

µı-~ . defterdarı

Mister (4) Kor tarafından vekil olup kıbel-i

-yr mezbür İbrahim Efendi'nin gaibe 'ani'l-beled olan
ı:ışı ve kayyum nasb ve tayin olunmağla gaibe-i mezbı'.lreye
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bi'l-vesaye vaz'ı yedi mütehakkık olan Lefkoşa kazası
Kazım Efendi ibn-i Hasan Efendi muvacehesinde
(6) İbrahim Efendi'nin

veraseti zevce-i menkı1he-i

bint-i Süleyman ve diğer zevce-i merıkühe-i metrukesi
münhasıra (7) iken pederim müteveffü-yı mezbfırun
tevzi' ve taksım olundığı sırada pederim müteveffaolup pederimden
ga'fbe

mukaddem

'ani'l-beled

(8) vefat iden Zehra'ya

bir varis

gösterilerek

tereke-i

lira iki şilin ifraz (9) ve o tarihde eytam emvali
meblağ-ı mezbür el-yevm gaibe-i mezbürs Zehra
olunmakda ise de (10) ben müteveffa-yı
sulbi oğlı aldığından

mezbür

ve mezbüre Zehra pederimden

varis olamadığından mezbüre Zehra içürı (11) bi'l
na teslim olunan meblağ-ı mezbür bugüne kadar işlemiş
er kaça baliğ oldu ise bana 'a' id olmağla tarafıma teslim
mal me' müru Mister Kor' a izafetle vekil ve vasi-i rnüma
i'ye tenbih-] şeri olunmak muradımdır diyü dava itdükde
si-i (13) mfıma-ileyh Ahmed Kazım Efendi cevabında
pfırdan bi'f-ifraz mezbüre Zehra namına olarak eytam ı .
I1nmış olan marü'z-zikr (14) meblağa bi'f-vekale ve bi'l
akin bakı müddessını inkar itmeğle müddei-i mezbürdan
./asına beyyine taleb olundukda (15) rnüddet.i mezbür
ı mezbür İbrahim Efendi'nin

sulbi sahih oğlı oldığını ve

eveffa-y; mezbürdan mukaddem

vefat (16) eylediğini

talığı esnasında ağzından işitdiklerini mahrüse-i Lefkoşa

.id Mahallesinde sakin Arif Ağa bin Mehmed (17) ve
üsnü Bin Halil Ağa Sengizade na.man kimselerin bi'lat itdükden sonra şahidan-i mezbfırandan Arif Ağa (18)
ba-varaka-i mesture mezkur Cami' -i Cedid Mahallesi
iEfendi ve mutan Mustafa Şevki Efendi ve komisyon
bdülaziz ve Asizade Ali Ağa' dan ve mezbür Hüsnü
mezkur Neyzen Çiftliği nazırı Mustafa Zaim ve muhtarı
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ğaSinan ve komisyon a'zasından Mehmed Hasan nam kimesnelerden
eba'dehu her birileri 'alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbulü'ş-şehade
qlunmağın (21) mı1cibiyle müdde'i-ı mezbı1r Ali Rıza Efendi
zbı1r İbrahim Efendi'nin sulbi sahih oğlı ve varisi oldığı hükrn-i şerI
:veffa-yı (22) mezbürun vefatından sonra marifeı-! şerle tahrir ve
tevzi' ve taksım idilen terekesinden hisse-i irsiyyesi bi't-tefrik
ığına gönderilen (23) Zehra'nın her-hayat bulunup bulunmadığına
{.eylemiş ise veraseti kimlere münhasıra aldığına dair mezbı1renin
ikameti olan Manastır (24) vilayet-i celilesi merkez-i niyabet-i
olundığı cihetle bu babda virilecek karar vürüd idecek ve
tarafından (25) ibraz olunabilecek vesika-yı şeriyye taIik
olundı harrere fı'l-yevmi's-sanı

ve'Iv'işrin

min şehri

hamse ve 'işrın ve selase mi' eten ve elf.

Ağa'ya teslim olunmuşdur fi 2 Teşrin-i evvel sene

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
sakinlerinden zatı tarif-i şeri ile marife işbu
bint-i Mustafa meclis-i şer' -i şerif-i enverde karye-i
mutalliki Osman bin Hasan muvacehesinde rnezbür
mu' accel ve elli bir gurüş (3) mehr-i mü' eccel
iken tarıh-i i 'Iamdan dört mah mukaddem beni talak-ı
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ık itrneğle zimmetinde mütekarrer ve maküdü'n-taleyh olan
yüz iki gurı1şdariez-gayr-ı teslim mütebaki seksan dört gurüş ua~un
€:ldiğinden su' al olunup eda ve teslime tenbih ve kendi firaşından

ır mütevellid halen bi-hakkü'J-hızane

hücr ve terbiyemde bulunan

lisodört yaşında Zahide ve on sekiz aylık Hasan nam sagiranın
p nafakaya muhtaç olmağla nafaka ve kisve baha ve sa' ir
i

ün babaları mezbür Osman üzerine kıbel-i şer' den mikdar-ı
ve takdir olunmak matlübumdur didükde gıbbe' s-su' al
e-i rnezbüreyi mehreyn-i mezbüreyn ile "akd idüp dört
selase ile tatlık (8) itdiğini ve sagiran-ı mezbüran kendi

:n rnütevellid evladı aldığını tav'an ikrar ve i 'tiraf itmeğle ""''"-"U""'
abi ref-i kadruhu (9) mevlütü'l-Vahap Efendi dahi
alan mezbür Osman üzerine bi't-terazi işbu tarih-i
·yye birer gurı1ş nafaka ve farz ve takdir idüp meblağ-ı
ezbürana hare ve sarf ve ledel-hace istidaneye ve
üzerine rücu' a mezbüre Rahime'ye izin virilüp ve
bakı seksan dört gurüş dahi müddeiye-i

mP.hrP.vn

mezbı1re

€:lSlıme mezbür Osman' a elzem aldığı tescil ve i 'lam

[şi' 'aşere min şehri Rebiül-evvel li-seneti hamse ve 'işrin

~ tutanaklarda ~eçmemektedir

vilayeti olan mahrüse-i Lefkoşa rnahallatından
,~11,u,;;;11

iken bundan akdem vefat iden Ömer Vamık Efendi

) ibn-i Abdullah'ın veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi
id Efendi ile zevce-i mezbı1reden mütevellide sulbiyye-i
Fatıma'ya ve zevce-i mutallakası Zehra Hanım' dan
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kebire kızları Dervişe ve Neyyire Ümmühan Hanımlar ile
a.p Ahmed ve Hüseyin Efendilere (4) münhasıra ba'deha kable'l
ive:fiit idüp veraseti anası mezbüre Nazenin uht-ı lehüma mezbüre

hu

mezbüretan

Derviş'e (5) ve Neyyire ve Ümmühan ah lehu

çAvni'ye münhasıra ba'deha kable'l-kısme Ümmühan dahi vefat
-i\metrı1ki Mehmed bin Hacı Salih ile (6) anası Zehra ve uht-ı
.:r.>ervişe ve Neyyire ve ah lehuma mezbüran Ahmed ve Avni uht
a.'ya münhasıra oldığı tashih mesele (7) mirasları bi-hükmi'l
üç

bin sekiz yüz seksan sekiz sehmden olup siham-ı
dokuz sehmi mezbüre Nazenin Hanım'a (8) ve beş yüz

atıma Hanım'a dörder yüz on sekiz sehmden sekiz yüz otuz
:r.>ervişe ve Neyyire Hanımlara (9) ve sekiz yüz otuz altışar
etmiş iki,sehmi rnezbüran Ahmed ve Avni Efendilere ve yüz
J:,ı1r Mehmed Ağa bin Hacı Salih'e ve altmış altı (10) sehmi
r,, 'isabeti ve araziden Hadice'nin hissesi ber-rnücib kanün-i
:ija.nım'a ve- Ümmühan hissesinin dörtde biri (11) zevci
İ/.Zehra'ya intikal eyleyeceği bi'f-ihbar 'inde'ş-şeri'l-enver
I

µ!<:dan sonra sagire-i mezbüre Fatıma'nın validesi (12) ve
qqet-irşeriyye vasi-i mansübesi olan zatı ta' rif-i şeri ile
ıl<:a zevce-i mezbüre Nazenin Hanım meclis-i şer' -i şerif-i
takrir-i kelam ve tabir

'ani'l-meram idüp zevcem

ekesinden Girine kazasına tabi' Kanbili karyesi hudüdı
mevkiinde kain elli beş sıra numrosuyla mukayyed
,

Süleyman ve Abdurrahman ve Ali ile mahdüd bir sak
ı:-imezbüre ( 15) hudüdı dahilinde Dağ mevki' inde ka' in
mukayyed tarafları yol ve Penbe ve Mirti Manastırı ve
Efendi ile (16) ber-vech-i nısfiyyet müşterek yüz
escarının nısf-ı hissesi ve yine kaza-i mezbüra tabi'
uuuuuıuıc,

köy civarı mevki' inde ka' in yüz elli iki sıra

yol ve hark ve Ahmed Efendi ve Hasan ile mahdüd
yine kaza-i mezbüre tabi' Yorkoz karyesi hudüdı
in yirmi bir sıra numrosuyla mukayyed tarafları
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ndi (19) ve dere ve Ahmed Efendi ve Salih ile mahdüd iki dönüm tarlası
faili karyesi hüdudı dahilinde Deli Hüseyin hanesi kurbunda ka' in on beş
mrosuyla mukayyed tarafları Süleyman ve Ahmed Efendi ve yol ve
.avlısı ile mahdüd bir evlek tarla ve yine karye-i mezbüre hudüdı
Arılık Bağçesi mevki'inde kain on üç sıra numrosuyla mukayyed
m.an ve Süleyman Harmani
ve Ahmed Efendi ve Abdurrahman ile
;
cınüm (22) tarla ve yine karye-i mezbüre hudüdı dahilinde Tepealtı
Cin on altı numrosuyla mukayyed tarafları Süleymancık ve Mustafa
seddin Beğ (23) ve Ahmed Efendi ile mahdüd iki dönüm tarla benim
rğım sagire-i mezbfüe Fatıma'ya ve mezbüretan Dervişe ve Neyyire
med ve Avni (24) Efendilere ve mezbı1rMehmed Ağa ile mezbüre
olup verese-i mezbı1renin her biri gerek eşcar-ı mezkürede gerek
@rede olan bir tahsis-i mezkur hisse-i irsiyyelerini aher« bey' murad
i.. mezbı1re Fatıma'nın hisse-i irsiyye-i mezkı1resi(26) dahi benim
rhisse-i irsiyye-i mezküreleriyle ma' an semen-i misli ile ahere bey'
'1tirbah olunmak sagire-i mezbüre (27) hakkında enfa ve evla
şrüh üzere canib-i şer'-i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye
kde (28) vaki' hal balada bast olunan minval üzere oldığı sikat-ı
ihbarlarıyla zahir ve mukarrer olmağın vech-i (29) meşrüh üzere
ii mezbüre Nazire Hanım'a Beğ e izin virilmeğin ma-vaka bi't
rere fı'l-yevmi's- (30) samin 'aşere min şehri Cemaziyi'l-ahir Ii
.~ ve selase mi' eten ve elf

Efendi bin Abdurrahman
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zıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
ık:o karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vafat iden Kurd Hüseyin
d'in veraseti zevce-i merıkühe-i metrukesi Fatıma bint-i Salih ile sulbi
tAhmed ve Mehmed ve sulbi sagir oğullan İbrahim ve Hasan ve
~.. (3) kızı Elife münhasıra oldığı bi'f-ihbar 'inde'ş-şeri'f-enver zahir
oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun vakt-i rüşd ve sedadlanna (4)

i \umfülanna ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübları olan büyük
'ba'isü'l-vesi'ka mezbür Ahmed meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l
Jr,.i kelam ve ta'bir 'ani'J-meram idüp pederimiz mevrüsumuz
zbürun İkroşlu Tüccar Hacı Konomo'ya ba-sened maa fü'iz yüz iki
) deyn-i mezbürun vakt-i te' diyesi bir seneden ziyade mürur itdiği
erküm hükümete müraca at idüp müteveffa-yr mezbürun malını
rak cebren satdıracak olur ise verese ve ba-husüs sigar-ı mezbürün
azarrır olacaklarından f mütevaffa-yı rnezbürun terekesinin Girine
elanisiko karyesi hudüdı dahilinde Lasadra mevkiinde kain 400
eşrin-i sanı tarihli koçan mucibince (9) tarafları dere hali'
üseyin Kurd bağçesi Mehmed Çoban Hüseyin Hüseyin
). mahdüd on iki dönüm tarlanın beşde dört sehmi ve yine
.ri'hli koçan mucibince mezkur taraflarıyla mahdüd-ı mezkur (1
erünunda magrüs on beş sak harüb eşcarının beşde dört sehmi
'

hudüdı dahilinde mezkur (12) mevki' de ka' in 402 numrolu
ücibince tarafları Hüseyin Kurd tarlası Hüseyin Kurd bağçesi
eyin Hüseyin Kurd ile mahdüd (13) bir dönüm yeri ve yine 403
:i'hli koçan mucibince mezkur taraflarıyla mahdüd-ı mezbür bir
agrüs bir zeytün iki harüb bir yabani'(14) zerdali bir dud ve yine
de mezkur mevki' de ka' in 404 numrolu ve ayni tarihli koçan
üseyin Kurd tarlası Dalyandi (15) Kara Yergi Sava Kiryako
esi ile mahdüd bir evlek bağçenin beşde dört sehmi deyn-i
11 .verese-i kibar hisseleriyle beraber (16) sigar-ı mezbürünun
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.,

mezbı'.lrı1n haklarında enfave evla olmağın vech-i
şer' -i şerifden bana izin (17) virilmek bi'l-vesaye matlı'.lbumdur
balada bast olunan minval üzere oldığı sikat-ı sahıhatü'l-kelimat
ve mukarrer (18) olmağın vech-i meşrı1hüzere kıbel-i şerden vasi...
deyn-i mezkı'.lruntesviyesi içün zikr olunan arazi-i eşcarda verese
beraber sigar-ı mezbı'.lrı'.lnun hisselerini dahi bey' e izin
!

bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's-sanı (20) min şehri
.ı ııı;ı.111::sı.:: ve

'işrin ve selase mi' eten ve elf

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hasan
sagir oğulları Mustafa ve Emin ve Fehmi ve Hüseyin ve
Servet ve Hayriye'nin tesviye-i umı'.lrlarınakıbel-i şer' den
valideleri işbu ba'isetü'l-vesıka Penbe bint-i Seyid Ali
enverde bil-vesaye takrir-i kelam ve tabir 'ani'f-meram idüp
ı (4) mezbı'.lr Hasan'ın Pedre cami' -i şerifinde ha-mazbata

z-gayr-ı teslimat yedi lira deyni kalup cami' -i şerif-i mezbürun
) yedi lira içün müteveffü-yı mezbı'.lrunmütevellisi mezbür yedi
· mezbürun ernvalini hacz ve cebren fürı'.lht idecek olur ise (6)
Ilı mertebe mutazarrır olacaklarından müteveffa-yı mezbı'.lrun
713 numrolu ve fi 29 Teşrin-i sanı sene 1904 tarihli (7) bir
tarafları Yorgi ve Salih ve hark ve Apostol ve Hristofı ve
bir dönüm üç evlek tarlayı (8) bi'l-müzayede satup deyn-i
iye eylemek sigar-ı mezbı'.lrı'.ln haklarında enfa' ve evla
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mezbürüna

müteveffa-yr

(9) mezbür pederlerinden

.r dönüm üç evlek tarlayı sigar-ı rnezbürün

intikal iden

taraflarından

bi'

"rnına fariğ (10) olmağa canib-i şerı-i şerifden bana izin virilmek
.µhumdur didükde vasiyye-i
ve nefsü'l-emre
tıuın ihbarlarıyla

mezbürenin

kelimat-ı

meşrühası

muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer
mütehakkık

olmağla canib-i şer' -i şerifden

)pederleri mütevefla-yı mezbürdan intikal eyleyen mezkur bir

uvuuııı

1. sigar-ı mezbürün taraflarından bil-vesaye müşterisi namına
siyye-i mezbüreye izin virilmeğin ma-vaka
i}l-hamis 'aşere min şehri Recebi'l-ferd

bi't-taleb ketb

li-seneti hamse ve

f.

r.
merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine

n..a.uı..,ıııa.

inelerinden zatı tarif-i şeri ile marife işbu
in Ağa nam Hatunun Lapta karyeli Nazım Efendi bin
ehmed nam kimesneler

şehadetleriyle

ba' de't-ta dil

'

p) ve sübüt-ı vekaletine hükm-i şeri Iahik olan vekili
Il'l.~clis-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i rnezbürenin
ryeli mahcur Nidai bin Hacı Mehmed Ağa'rıın kıbel-i
i{müseccel-i şerisi Lefkoşalı Mehmed Arif Efendi bin
takrir-i kelam ve tabir

'ani' I-meram idüp müvekkile-i

zevc-i dahili olan mahcür-ı mezbür Nidai ile (6) zevciyyet

ı:ı< tarihden bir buçuk mah mukaddem

rnezbür Nidai

.l:>ayinen tatlık

izin-name

eylediğinden

ber-mücib-i

(7)

ma'küdü'n-'aleyh mehr-i müeccel hakkım olan yedi yüz
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l halen bana eda ve teslime tenbih ve zevc-i mezbürun firaşındarı (8)
nda mütebayin bir aylık hamli aldığından vaz'ı haml ile 'iddeti
zevc-i mezbür üzerine kıbel-i şer' den kadr-i marüf nafaka (9) farz
ak bi'l-vekale matlübumdur didükde vekil-i vasi-i rnezbür Mehmed
-ı-mezkün tasdik ve itiraf (10) itmeğle mehr-i müeccel-i mezbür
gurüşun müvekkile-i mezbüreye halen eda ve teslimi içün zevc-i
·:zafetle vekil ve vasi-i (11) mezbür Mehmed Arif Efendi'ye tenbih
i'-i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Meab Efendi müvekkile-i
'iddeti inkizasına (12) değin nafakası içün işbu tarih-i
mezbür Nidai üzerine kadr-i marüf aldığı bi'f-ihbar
)enver zahir ve olan yevmi üç gurüş farz ve takdir idüp meblağ-ı
üvekkile-i mezbürenin nafaka ve kisve bahasına (14) hare ve
·stidaneye ve 'indez-zafer zevc-i mahcür-ı rnezbür Nidai üzerine
ezbüreye (15) izafetle vekil-i mezbür Hüseyin Ağa'ya izin
bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sani min şehri
hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
karyesi sakirıelerinden Zehra bint-i Mustafa (2) nam
zevc-i mutalliki Kutrafa karyeli Kara Hüseyin
ve takriri-i kelam idüp zevc-i rnezbür (3) Kara
ve benden mütevellid iki aylık kızım Emine içün
trmekcte ise de vaktinin galasına nisbetle yevmi (4) bir
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ıtmekde aldığından sagire-i mezbürenin

nafaka ve kisve bahası içün

üzerine kadr-i marüf nafaka farz (5) ve takdir olunmak muradımdır
~.;ii
minval-i

meşn1h üzere idüğini zevc-i mezbür Kara Hüseyin

°'.kim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh Hüsn Me' ab (6) Efendi dahi
Emine içün işbu tarih-i vesikadan itibaren babası mezbür Kara
l(adr-i marüf oldığı bi'f-ihbar

(7) 'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir olan

n1ş farz ve takdir idüp meblağ-ı mefn1z-ı mezkı'.'ırı sagire-i mezbı'.'ıre
a.ka ve kisve bahasına hare ve sarfa ve lede'f-hace istidaneye ve
imezbı'.'ır Kara Hüseyin üzerine rücüa mezbüre Zehra (9) Hatun'a
aka' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis

'aşere min

i.~seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

.filed Nazım Efendi

r.
r ve mal talebi
rkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
karyesi sakinelerinden

iken bundan akdem vefat iden Sare
'

i oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz işbu baisü'f-! 'lam
din Efendi meclis-i şer' -i şerifr-i enverde pederi ve hal-i
.ô.rına ba-bücceı-i şeriyye vasi-i mansı'.'ıbı olmağla mal-i
yedi mütehakkık olan mezbür Feridüddin Efendi bin

4) dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı
bulı'.'ığuma rüşdüm munzam olup umürumı bi'n-nefs

(5) müstağni
defter-i kassam

olmamla

validem

malımı pederim

müteveffat-ı
ve vasiyyem

halen taleb iderim su'ül olunup (6) bana teslime kıbel-
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m mezbüra tenbih olunmak muradımdır didükde gıbbe' s-su' al ol

üddei-i mezbürun mal-i mevrı1suna bi'l-vesaye vaz vı (7) yedini
üddei-i mezbı1runber-rninval-i muharrer rüşd müddefısını inkar
ezbür Ahmed Rıfat'dan ber-vech-i meşrüh (8) müddeasma
dukda rical-ı ahrar-ı Müslimin' den karye-i mezbı1reli Hüseyin
Hh Osman nam kimesneler li-ecliş-şehadet (9) meclis-i şer.e
. . istişhad fi'l-hakika müddei-i mezbür Ahmed Rıfat el-yevm
idüp akil ve baliğ ve (10) bulüğuna rüşdi munzam olup umürını

g.)if ve

i'anet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa bu vech

~t (1 I) dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz ve'f-mana
hadet-i şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran usül
n sırran ve 'alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülüş-şehade
mücibiyle müddei-i mezbür Ahmed Rıfat'ın rüşdine {13)
ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sani

. zam li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
iken bundan akdem vefat (2) iden
yaşını mütecavize olup akile ve
işbu baiserü'l-vesika
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akile ve baliğe ve buh'.lğuma (5) rüşdüm munzam olup
kadire ve i 'anet-i vasiden müstağniye olmamla pederim
rnevrüs ber-mücib (6) defter-i kassam malımı 'arnmim ve
Ağa' dan halen taleb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i
vasiyyem mezbüra tenbih olunmak muradımdır (7) didükde
ahi cevabında müdde'iye-i mezbüre Firdevse'nin ber-mücib-i
şJ.;.i mevrüsuna bi'l-vesaye vaz -ı yedini ikrar idüp (8) lakin
fi.renin ber-vech-i muharrer rüşd müddeasrnı

inkar idicek

re Firdevse'den vech-i meşrüh üzere müdceasına beyyine (9)
e-i mezbüre sakinlerinden Süleyman Mustafa ve Ali Durmuş
eclis-i şer' e hazıran olup eserü'Liştişhad fı'l-hakika (10) işbu
Firdevse halen yirmi yaşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve
am olup umürını bi'n-nefs (11) rüyete kadire, ve ianet-i
biz bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz
'Fl-lafz ve'f-mana (12) bi'I-muvücehe ber-nehc-i şeri eda-i
onra şahidan-ı mezbüran Süleyman Ali ba-varaka-i mesture
'alenen Iede't-tezkiye (13) 'adl ve makbı1lü'ş-şehade
rnücibiyle müddeiye-i

f'

rnezbüre Firdevse'nin rüşdirıe

~,,u,0, tescil ve ilam olundı (14) harrere

li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
akinelerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Emine
eti zevc-i metrüki Halil Ağa nam Arif Ağa ile sadrı sagir
ve sadtiyye-i sagire kızları Münise (3) ve Ayşe ve
ığı bi'f-ihbar 'inde'ş-şer'i'I-enver

zahir ve mütehakkık

l:>ı1rı1nun valideleri müteveffat-ı (4) rnezbüreden müntakil
Bi umürlarına kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin
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ve elzem oldığı eclden sigar-ı mezbürünun (5) babaları olup her
rüyete kadir idüği zeyl-i vesikada muharrerü'l-esamt-i
lede'ş-şerül-enver zahir (6) ve mütehakkık olan işbu
Halil Ağa Arif Ağa nam kimesneyi hakim-i mevki' -i sadr-i
Meab Efendi sagiran-ı (7) mezbüran Mustafa ve Hasan

.1..LU;:)11-ı

Rahime'nin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin
müntakil (8) mallarını hıfza ve tesviye-i umürlarına vasi
ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i mezküreyi kabul
kema-yenbagj edaya ta' ahhüd ve iltizam itmeğin
şehri Şa 'bani'
selase mi' eten ve elf.

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ
iken bundan akdem (2) vefat iden Ayşe
Ömer'in validesi müteveffat-ı mezbürederı ıııu.m"+'-+1.
umürına kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin ,..._u.u.urn.••'
sagir-i rnezbürun eniştesi olup (4) her vechle
zeyl-i vesikada muharrerü'l-esümt-I
işbu baisü'l- (5) vesika Mehmed Hacı Ömer'i

ı ıcııvı.ıı.ı

ve Hüsn-i Meab Efendi sagir-i mezbürun vakt-i
müteveflat-ı mezbüreden müntakil malını hıfza ve
tayin itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer (7)
Iazımesini kema-yenbagj edaya ta'ahhüd ve
~-mıı:;u
aL.L.aııı

ketb olundı (8) harrere fi'l-yevmis-sani

ve'l

Ii-serıeti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
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merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
karyesi sakinlerinden

iken bundan (2) akdem vefat iden

Hacı Hasan Efendi'nin sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını
ü'l-i'lam İzzet bin meclis-i şer' -i şerif-i (3) enverde validesi ve

.-i umı1rına ba-hüccet-i şeriyye vasiyye-i mansı1besi olmağla
vesaye vaz>ı yedi mütehakkık olan (4) Zehra Hanım bint-i
ekaleti Hacı Safvet Efendi bin Hacı Mustafa

Efendi ve

pirı Hacı Ahmed Efendi nam kimesneler (5) şehadetleriyle
sübut-I vekaletine hükm-i şeri lahik olan damadı Mustafa
I

Efendi mahzarında üzerine (6) dava ve takrir-i kelam idüp
ütecaviz akil ve baliğ ve bulı1ğuma rüşdüm munzam oJ~P
:t.e kadir (7) ve ianet-i vasiden müstağni olmamla pederim
ed Ratib Efendi'den mevrı1s ber-rnücib-i defter-i kassam
yym mezbı1re Zehra Hanım'a (8) izafetle vekil-i mezbı1r
yll halen taleb iderüm su' al olunup bana teslime kıbel-i
muradırndır

didükde

gıbbes-su'ül

vekil-i

(9) mezbür

.evabında müvekkile-i mezbı1re Zehra Hanım'ın müddei-i
rıa bil-vesaye vaz -ı yedini ikrar idüp lakin rnüddei-i (1 O)
harrer rüşd müddeasını inkar idicek müddei-i mezbür
eşrüh müddeasına beyyine taleb olundukda rical-i ahrar-i
.@d Halid Beğ bin Ratip Efendi ve Hasan Celal Efendi bin
@sne li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup eserü'l
lJ:l.üdde'i-i mezbür İzzet Beğ el-yevm yirmi bir yaşını
@Xipulı1ğuna rüşdi munzam olup umürını bi-nefsihi rü'yete
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vasiden müstağnidir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz
diyü her biri müttefıkü'l-lafz

ve'l-mana

itdüklerinden sonra şahidan-ı
aıı;;ıu:aı

ber- nehc-i (14) şer!

rnezbüran usül-i mevzu' asına

lede't-tezkiye (15) 'adl ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar

müddei.i mezbür İzzet Beğ'in rüşdine ba de'l-hükm vet
(16) ketb olundı harrere fi'l-yevmi't-tşsi'

'aşer min şehri

li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Efendi

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
iveren karyesi sakinelerinden işbu ba'isetü'l-vesıka (2) Havva
atun meclis-i şer' -i şerif-i enverde zevc-i mutalliki karye-i
Emir Hasan muvacehesinde mezbür Halil beş mah (3)
üz altmış gurüş mehr-i mu' accel ve iki yüz elli bir gurüş mehr-i
'akd-i nikah idüp zevciyyet beynimizde ka' ime iken (4) tarih-i
.addem beni bayinen tatlık itmeğle zimmetinde rnütekarrer ve
hr-i mu' accel ve mehr-i mü' eccel hakkım olan altı yüz on bir
.zburunfiraşından hasıl ve batnımda mütebayin beş aylık hamil
.~mlim ile 'iddetimin inkizasına değin mikdar-ı kafi nafakamın
:l"ine farz ve takdir olunmasını halen taleb iderim su' al olunup
lı.ınmak muradımdır diyü dava itdükde gıbbe's-sual mezbür
ahında (7) mezbüre Havva Hatun mehreyn-i mezküreyn ile
sı olmadığını ve tarih-i mezkurdan on gün mukaddem
ık itdiğini (8) tayı'an ikrar ve itiraf itrneğin mücibiyle
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altı yüz on bir gurüş ile 'iddetinin inkizasına değin kadr-i
olunup zevc-i (9) mezbür üzerine farz ve takdir olunan yevmi bir
yüz seksan 'iddet nafakasını mezbı1re Havva Hatun'a halen eda ve
ilzam aldığı (10) tescil ve i'Iam olundı harrere fı'l-yevmi's ..
şehri Recebi'l-ferd

merkez
vu.uucın

vilayeti

li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten.ve

Lefkoşa

kazasına

tabi' Luricina

karyesi

akdem vefat iden (2) Razike bint-i Osman'ın sadrı

sman'ın valideleri müteveffaı-ı mezbüreden müntakil mallarını
µrlarına (3) kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin olunmak
mezbürünun
zeyl-i

babaları olup her vechle (4)

vesikada

muharrerü'l-esamt-i

kolan işbu baisü'l-vesika Hasan (5) İsmail hakim-i
ye 'Hüsn-i Me' ab Efendi sigar-I mezbürümın vakt-i rüşd
.~:Heri (6) müteveffiit-ı mezbı1reden müntakil mallarını hıfza
stnasb ve tayin itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer
hidmet-i lüzrmesini kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve
olundı harrere fi'Lyevrni'Lbômis
11-;:ıc;uı;;u

ve'L'işrin (8)

hamse ve' işrin ve selase mi' eten ve elf.
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merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat (2) iden

ıııvvuı-,.u

sadrı sagir oğlı Musa bin Mustafa ve sadriyye-i sagire
tesviye-i umı1rlarına kıbel-i (3) şer' den mansı1b
Mustafa

Sabri bin İbrahim meclis-i

kelam (4) ve tabir

'ani'l-merüm

şer' -i

idüp validemiz

mezbı1re Ayşe Hatun'un İkseroğonu karyeli İbrahim
-'-'V"' .."'"

Baba (5) Petro nam kimesnelere ba-sened

1432

vefat itmeğle müteveffat-ı mezbı1renin verese-i kibarı ben
büyük hemşirem Fatıma karye-i mezbüre sınurı

u,uıuuıuv

ki'.inde 3160 numroda mukayyed (7) tarafları Hacı Ehliya ve

lif ve Hacı Haralambo ile mahdüd yirmi beş dönüm tarlada
issernizi satup deyn-i mezkurdan hissemizi ıra itmediğimiz
µsa ve
Hasibe'nin
f."

dahi mezkur tarlada olan (9) beş

Lmüzayede satup

deyn-i mezkurdan

hisselerimi

"'"'uıııuı.,

ıra

ndığına (10) istirbah ve sagiran-ı mezbürana infak
larında enfa ve evla aldığından sagiran-ı (11)
sehmde iki sehm hisselerini bi'f-müzayede

satup

n-i (12) mezbı1rdan hisselerini ba' de'l-ıfa mütebaki
eylemek üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin viri1mek
dur didükde vasi-i mezbı1run kelimat-ı

meşrı1hası

muvafık aldığı zeyl-i vesikada (14) isimleri muharrer
}arıyla mütehakkık

olmağla canib-i şeri şerifderı

(15) müntakil mezkur yirmi beş dönüm tarlada on
rini bi'Lmüzayede
-I

fürüht ve müşterisi namına (16)

mezbüranın borclarını bi'l-ıfa mütebaki meblağı eytam

e sagiran-ı mezbüran namlarına arazi ve emlak (17) kabul
mezbı'.'ıra izin virilmeğin mfl-vaka
e'l- 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

bi't-taleb

ketb olundı
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iıımerkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ kazasına
\ . sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Kezban bint-i
A

toğlı Osman ve sadriyye-i sagire kızları Hadice ve İsmet'in
,t.. ı mezbı1reden müntakil mallarını (3) hıfza ve tesviye-i
ı-'den bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem ve elzem aldığı

ümın babaları olup (4) her vechle umür-ı vesayeti rü'yete idüği
arrerü'Lesamt-l Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olan işbu
acı Hasan (5) nam kimesneyi hakim-i mevki' -i sadr-i küttab

ah Efendi sigar-I mezbürünun vakt-i rüşd ve sedadlarına değin
(6) mezbı1reden müntakil mallarını hıfza ve tesviye-i
ve tayin itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i
hidmet-i Iazımesini kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam
taleb ketb olundı harrere fl'l-yevmi'l-hamis
li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Efendi

min şehri
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ve mal talebi

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
karyesi sakinlerinden

iken bundan akdem vefat iden (2)

sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz işbu ba'isü'l-r'lam
enverde validesi ve hal-i sigarında (3) tesviye-i umürına
mansı1besi olmağla mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye

vaz -ı

Mümine bint-i Hacı Osman mahzarında üzerine (4) dava ve
ben yirmi yaşımı tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulüğurna
bin-nefs
müteveffü-yı

rü'yete kadir ve i'anet-i

(5) vasiden

mezbürdan mevrüs ber-rnücib-I defter-i

vasiyyem mezbüre Emine'den halen taleb iderim (6) sua]
şer' den

vasiyyem

mezbüreye

tenbih

olunmak

ol dahi cevabında rnüddej.] mezbür Ziya'nın (7)
mal-i mevrüsuna
t,

bi'l-vesaye

vaz -ı yedini ikrar idüp

muharrer rüşd müdde'asını inkar idicek (8)

an ber-vech-i rneşrüh müddeasma beyyine taleb olundukda
t<i.en ve karye-i mezbüre ahalisinden Hacı Mustafa Hüseyin
ıMehmed Arif Efendi bin Şükrü Efendi nam kimesneler Ii
hüzıran

olup eserü'l-istişhad

fı'l-hakıka

müdde'ı-i

yirmi yaşını tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi
f;n,.nefs rü'yete kadir ve i'anet-i vasiden (11) müstağnidir
üzere şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü her biri
ber-nehc-i

şeri

(12)

eda-yı

şehader.;

şeriyye

-ı mezbüran usül-i mevzu' asına tevfikan sırran ve 'alenen
bülü'ş- (13) şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle
ı.ı:ı rüşdine ba de'l-hükm

ve't-tenbıh

'1-yevmi's-sani rnin şehri Rebı'i'l-evvel

ma-vaka'

bi't-talelJ

Ii-serıeti erba'aye
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Mehmed Nazım Efendi

şt iddiası ve mal talebi
sinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Orunda karyesi sakinlerinden iken bundan akdem (2) vefat iden
sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz işbu ba'isü'l-ilam
'-i şerif-i enverde validesi (3) ve hal-i sigarında tesviye-i umürına
vasi-i mansübesi olmağla mal-i mevrüsuna bil-vesaye vaz.eı
lan Mümine bint-i Hacı Osman (4) mahzarında üzerine dava ve
lıalen ben yirmi yaşımı tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulüğuma
) olup umürumı bi'rı-nefs rüyete kadir ve ianet-i vasiden
.pederim müteveffa-yı mezbürdan mevrüs ber-rnücib-i defter...i
~lidem ve vasiyyem mezbüre Emine' den halen taleb iderim su'

e

kıbel-i şer' den vasiyyem mezbüreye tenbih
ol dahi cevabında müdde'i-i

i defter-i mezkur mal-i mevrüsuna biLvesaye vaz -ı
mezbürun ber-minval-i muharrer rüşd ••....•.........._
·.mezbur Osman'dan ber-vech-i meşrüh müddeüsına
'cal-ı ahrar-ı Müslimin' den ve karye-i mezbüre

,uıa.ıı~ıuuı;;u

Hüseyin Cibali nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i
'1-istişhad fı'l-hakika müddei-i mezbür Osman el-yevm
baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup (11) umürını
anet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa be vech üzere
ahi iderüz (12) diyü her biri müttefıkü'l-lafz vel-rnana ber
et-i şeriyye itdüklerinden sonra şahidarı-ı mezbüran usül-i
sırran ve 'alenen lede't-tezkiye 'adi ve makbulü' ş-şehade
mücibiyls müddei-i mezbür Osman'ın (14) rüşdine
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ma-vaka' bi 't-taleb ketb olundı harrere fi' I-yevmi't-tasi,
li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

.9.:ıııuu

merkez vilayeti olan Lefkoşa ahalisinden olup memalik
mahallelerinde me' mı1riyetlerde bulundukdan (2)

.. z seksan iki senesinde Kıbrıs'a 'avdetle Mağosa

.l'l..~a.:ıı

e vefat iden Sengizads İbrahim Hakkı Efendi (3) bin
&'isü'I-i'lılm Ali Rıza Efendi meclis-i şer'-i şerif-i
f..

@/alız

ü

kabz ve hıfza (4) mernür bulunan cezire-i ıucoL.uu,

tarafından vekil-i .museccel-ı

şerisi Lefkoşa

" ım Efendi bin Hasan Efendi (5) muvacehesinde
Hakkı Efendi'nin sulb! oğlı olup kable'I-bulı1ğ
Zehra'nın pederim (6) mütevef:fü-yı mezbürun
e tefrik ve Lefkoşa eytam sandığına teslim kılınarak
,

lan (7) altı bin dokuz yüz yetmiş altı gurüşı ancak
p meblağ-ı mezkur altı bin dokuz yüz yetmiş altı
il-i mı1ma-ileyhe izafetle vekil-i mezbür Ahmed
muradımdır diyü da'va itdükde vekil-i
cevabında tereke-i mütevef:fü-yı mezbı1rdan bi'l-ifrılz
arak eytam emvali sandığına teslim olan mebaliğ--i
(10) yedini ikrar lakin müddet.] mezbürun ber-vech-i
ı inkar itmeğle müddei-i mezbı1rdan vech-i meşrüh

beyyine taleb olundukda rnüddsj.] mezbür Ali Rıza
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g--yı .mezbür İbrahim Hakkı Efendi'nin

sulbi sahih oğlı oldığını•·ve

aYhal-i sigarında vefat idüp veraseti li-eb biraderi işbu Ali Rıza
ıra bulundığını Lefkoşa mahallatından Cami' ( 13) Mahallesi' nde
iMehmed ve Neyzen Çiftliği'nde sakin Hüsnü Ağa bin Halil Ağa
p.Vber-nehc-i şeri şehadetleriyle (14) isbüt itdükden sonra şahidan-
eYHüsnü Ağalar usül-i mevzu' asına tevfikan evvela ba-varaka-i
i

i'--iCedıd (15) Mahallesi imamı Hafız Mehmed Nidai Efendi

tan Mustafa Şevki Efendi bin Hacı Hüseyin Ağa ve komisyon
gdülaziz Vasezade (16) Ali Ağa ve mezkur Neyzen Çiftliği
iı-ı Hüseyin Ağa Sinan ve komisyon a'zasmdan Mehmed
fr.ran ve ba dehu her birileri 'alenen (17) lede't-tezkiye 'adi ve
leri ihbar olunmağın mı1cibiyle müddej.] mezbür Ali Rıza
ezbür Hakkı Efendi'nin sulbi sahih ağlı ve müteveffiye-i
111/filünhasıranvarisi aldığına ba de'l-hükm meblağ-ı mezbı1r
füiş altı gurüş müdde'ı-i mezbı1r Rıza Efendi eda ve

L~~.uıu"

(19) vekil-i mezbı1r Kazım Efendi'ye
harrere fı'l-yevmi't-tasi'
ııaınse

ve'I-fşrtn mm

ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
iken bundan akdem müteakıben (2) vefat iden
Havva bint-i Halil'in sulbiyye kızları ve halen yirmi
'lam Havva meclis-i şer' -i (3) şerif-! enverde hal-i
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umı1rına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansı1bı olmağla rnal-i
,...,P~ı:i,,Pvaz

-ı yedi mütehakkık olan (4) Nuh bin Halil muvacehesinde

kelam idüp halen ben yirmi yaşımı tecavüz idüp akile ve
..•..,..•,..,u munzam olup (5) umı1rumıbi'n-nefs rüyete kadire ve

Li.stağniye olmamla valideynim müteveffiyan-ı mezbüran İsmail ve
siber-mı1cibdefter-i (6) kassam malımı vasiyyem mezbür Nuh bin
t~leb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den
ltı.n.mak muradımdır didükde (7) gıbbe' s-su' al ol dahi
eiHawa'nın ber-mücib-i defter-i mezkur rnal-i mevrı1sına
ikrar idüp lakin (8) müdde'iye-i mezbı1renin
e(asını inkar idicek müddeiye-i mezbı1reHavva'dan

ner-ver

beyyine taleb olundukda (9) 'udül-i ahrar-i rical-i
halısinden Hacı Ahmed bin Hasan ve.Hasan Kaba Mustafa
olup eserü'l- (10) istişhad fiI-hakika
yirmi yaşını tecavüz idüp akile ve
am olup umı1rını bi'rı-nefs (11) rü'yete kadire ve
bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet
fa

i.ittefıkü'l-lafz ve'f-mana (12) bi'l-muvacehe ber-nehc-i

e

itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran evvela sırran

t-tezkiye 'adl (13) ve makbulü' ş-şehade idükleri
.üdde'iye-i mezbı1re Havva'rıın rüşdine ba del-hükm
olundı harrere (14) fi'f-yevmi's-salis ve'L'işrüı min
.neti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
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merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi (2)
evailinde vefat iden Müride bint-i İbrahim'in veraseti
...ı,ı..ı..:,uu.a. ile

babası İbrahim Hacı Hüseyin (3) ve anası Mümine bint-

oğlı Mustafa ve sadriyye-i sagire kızı Müride'ye ""·"••""",,'
Eı'ş-şer'i'l-enver (4) zahir ve mütehakkık oldukdan sonra
rüşd ve sedüdlarına değin tesviye-i umürlarına pederleri
taleb (5) ve rızasıyla kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin
İbrahim Ağa ve mezbür İzzet ma'rifeıleri ve
ve beyne'l-vereseti'l-mezbılre

tevzi' ve taksım olunan

terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur
' min şehri Muharremi'l-haram li-seneti hamse ve
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çarşab 1/100

ı.

1/65

148

- sahan maa kapak 1/19

sini 1 tencere 1/47

etinde mehr-i muaccelden mütebaki alacak hakkı 2001
immetinde mehr-i mü' eccelden mütebaki alacak hakkı 1740

"'+iterekeiçün me' mür masrafı 68

beyne'l-vereseti'l-mezbı'.'ıre6567
İzzet 1641 - 20 para
1094 - 20 para

maa kaydiyye
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sagiran-ı mezbürsnın hisseleri
pederlerinin hissesi olup teberru' itdiği
2189 ced ve ceddelerinin hisseleri teberru' itdükleri

ber-vech-i bala teberru' olunana meblağ zevc-i mezbür İzzet' ba
idane oldığından alınan faiz
altı bin yedi yüz on sekiz gurüş ki otuz yedi lira altı şilin dört
vc'f-istirbüh eytam emvali sandığına irsal.kılmmışdır

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
şi sakinelerindsn zatı tarif-i şeri ile marife olan (2) işbu
e.'bint-i Bayram nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde zevc-i
f .

J?ı1reli Salih bin Çoban Hasan muvacehesinde (3) takrir-i kelam
}düp mezbı1r Salih bundan akdem zevc-i dahilim oluPı ~arıh-i
lJ~"-ddem beni talak-ı selase ile tatlık (4) itmeğle zimmetinde
'aleyh olan yüz bir gurüş mehr-i mü' eccel hakkımı bana
lunııp bana eda ve teslime tenbih kılınmak ve kendi (5)
:mda mütebayin beş aylık hamlim olmağla vaz -ı haml iderek
nçaya değin mezbür Salih üzerine kıbel-i şer' den kadr-i (6)
,dır olunmak matlı1bumdur didükde gıbbes-su'ül rnezbür
µreyi mehr-i mü' eccel-i mezbı1r ile 'akd idüp bir mah
µLi.ise ile tatlık itdiğini ve kendi firüşından hasıl . ve
bayin beş aylık hamlim oldığını tav' an ikrar ve i'tiraf
i'-i · sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi
atun vazvı haml idinceye kadar rıafaka-i 'iddeti içün
iş~piyle dört aylık (9) nafaka olarak yüz yirmi gurüş farz
µ,?:..ı mezkı1rıhare ve sarfa ve ledel-iktiza istidaneye ve
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.,

(10) mezbı1r Salih üzerine rücü'a mezbüre Aliye Hatun'a izin virilüp ve
v\.A,vı-ı

mezbür yüz bir gurCışı dahi müddeiye-i mezbüre Aliye'ye eda ve

mezbür Salih ilzam olundı harrere fi'l-yevmi' s-sadis 'aşer min şehri
cU£<1111 li-seneti

erba'a veişrin ve selase mieten ve elf.

iddiası ve mal talebi
merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine

~şi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hacı Yusuf (2)
sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşını müteôvize işbu ba'isetü'l-i'lam

'·d şerif-i enverde vasisi ve 'ammisi Hüseyin Ağa Kanlı Mustafa
ine dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı tecavüz
.ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı bi-nefsiha rüyete
i4en (4) müstağniye olmamla pederim müteveffa-yı mezbı1rdan
efter-i kassam malımı 'ammim ve vasiyyem mezbür Hüseyin
erim sual olunup bana teslime kıbel-i şerden (5) vasiyyem
a.k muradımdır

didükde

gıbbes-suül

ol dahi cevabında

fuine'nin ber-mücib-i defter-i mezkur mal-i mevrCısuna bi'l ..

11"(6) idüp lakin müddeiye-i mezbı1renin rüşd müddeasınr
icmezbı1re

Emine'den

ber-vech-i

ırical-ı ahrar-ı Müslimirı'den

meşrüh

müddeasına

ve karye-i

(7) mezbı1re

!?Hasan ve Molla Ahmed Hüseyin nam kimesneler
hazıran olup eserü'f-istişhad

li

fi'l-hakika müddeiye-i (8)

i.yaşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdi
iha rüyete kadire ve ianet-i vasiden (9) müstağniyedir
· ~ere şahidllerüz

şehadet dahi iderüz diyü her biri

eda-i

şehadet-i

(10)

şeriyye

zbüran usül-i mevzu' asına tevfikan sırran ve 'alenen
idükleri ihbar (11) olunmağın
usiuıııı;:;

ba' de'l-hükm

ve't-tenbih

mücibiyle

ma-vaka

bi't-
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yıuııuı

harrere fı'l-yevmi't-tasi'

'aşer min şehri Şa'bani'l-mu 'azzam li

'işrin ve selase mi' eten ve elf.

i.ı:ı merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine

i sakinlerinden

iken bundan

akdem vefat iden Osman bin

.ulbi oğlı ve halen yirmi yaşını müteaviz

akil ve baliğ ve

oldığırıa iddift iden işbu ba'isü'l-vesika Mustafa validesi ve
yiye-i umürına

vasi-i

mansübesi

Fatıma

bint-i Mustafa

a. ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı mütecaviz
ı:p.<l. . rüşdüm (4) munzam olup umürumı bi' n-nefs rü' yete

~g .rnüstağni olmamla pederim müteveffa-yı mezbürdarı
i)kassam

malımı ve vasiyyem ve validem (5) mezbüre

~riıp. su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den mezbüreye
r.gidükde gıbbes-su' al mezbüre Fatıma dahi müddei-i
,µ,ı:ıa bi'l-vesaye

vaz -ı yedini ikrar idüp lakin müddei-i

inkar idicek müdde -i mezbür Mustafa'dan

ber-vech-i

taleb olundukda rical-i-ı ahrar-ı Müslimin'den
en Mehmed

Mustafa

çHş-i şer' e haziran

ve Kerim

bin Osman

olup eserü'l-istişhad

ve
nam

(8) fi'l-hakika

yyı:p. yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve buluğuna
'\ı:17:nyfs rüyete kadir ve ianet-i vasiden müstağnidir
µg;~rY şahidlerüz

şehadet dahi iderüz diyü her biri

nrouya.çehe ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şer' iyye

r.
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itdüklerinden sonra (10) şahidan-ı mezbüran Mehmed Mustafa ve Kerim bin Osman
ıısül-i mevzu' asına tevfikan lede't-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar
lunmağın mücibiyle müddei-i mezbür (11) Mustafa'nın rüşdine ba' de'l-hükm ve't
ih ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis min şehri Şa'bani'l
zam li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Mehmed Nazım Efendi

iddiası ve mal talebi
merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
.bohqr karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden Emine
yd'in (2) sadriyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize akile ve
a;rüşdi munzam oluduğunu iddia iden işbu ba'isetü'l-vesika Penbe
atıde karye-i (3) mezbüre ahalisinden Hacı Halil Kara Vezir ve
tıd.i ibn-i Molla nam kimesneler şehadetleriyle vekaleti sabit ve
'l.~ırı-i şeri lahik olan karye-i (4) mezbüreli Mehmed bin Osman

i) enverde müvekkile-i mezbG.renin pederi ve hal-i sigarında
,

"...h.üccet-i şeriyye vasisi olmağla mal-i mevrüsuoa (5) bi'l'tt~hakkık olan pederi Ahmed bin Mani Mehmed mahzarında
8i>kelam idüp müvekkilem mezbüre Penbe halen yirmi yaşını
) ve baliğe ve bulüğuna rüşdi munzam olup kendi umürını

t.. i.müstağniye

olmağla valideleri müteveffat-ı mezbüre

,uçib-i defter-i (7) kassam malımı pederi ve vasisi rnezbür
'~en müvekkilem mezbüre Penbe içün halen taleb iderim
müvekkilem mezbürenin ber-mücib (8) defter-i mezkur
e<vaz'-I yedini ikrar lakin müvekkile-i mezbfırenin ber-

153

rüşd müddeasmı inkar idicek rnüddei-i vekil mezbı1r Mehmed
(9) vech-i meşrühüzere müddessma beyyine taleb olundukda karye
uau;:,rnuı:;u

Hacı Halil Hacı Kara Vezir ve Hacı Hafız Ali Efendi ibn-i

nam kimesneler (10) li-ecli'ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup
fi'f-hakika işbu, müddeiye-i mezbüre Penbe el-yevm yirmi yaşını
ile ve baliğe ve bulüğuna (I 1) rüşdi munzam olup umCırınıbi-rıefsiha
ve i 'anet-i vasiden müstağniyedir bizler bu hususa bu vech üzere
et dahi iderüz (12) diyü her biri bil-muvacehe eda-i şehadet-i
finden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzu' asına tevfikan lede't
makbülü'ş- (13) şehade idükleri ihbar olunmağın mı1cibiyle
bure Penbe'nin rüşdine ba' de'l-hükm ve't-tenbih ma-vaka bi't
arrere fi'l-yevmi's-sôbi' (14) ve'L'işrin min şehri Recebi'l-ferd li-

ve mal talebiıuı:;ı.&.ı:;L.

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik

karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat (2) iden
sadriyye kızları ve halen yirmi yaşını mütecavize akile
munzam oldığını iddia (3) iden işbu baisetü'l-vesika
ından husı1sı atıde karye-i mezbı1re ahalisinden Ahmed bin
Ahmed (4) nam kimesneler şehadetleriyle vekaleti sabit ve
-i şeri lahik olan karye-i mezbı1reli Mehmed bin Osman
(5) müvekiletan-ı mezbüretanın pederleri ve hal-i
ba-hüccet-i şeriyye vasileri olmağla mal-i mevrı1slarına
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yedi mütehakk:ık olan pederleri Ahmed bin Mani Mehmed
a'.Va ve takrir-i kelam idüp müvekk:ilelerim mezbüretan

Ayşe

irmi yaşını mütecavize akile ve baliğe ve bulı1ğuna rüşdleri
µıdarını rü'yete kadire ve ianet-i vasiden müstağniye olmağla..
-ımezbı1re Emine'den
vasiyyeleri

mevrı1s ber-mücib-i defter-i kassam

mezbı1r Ahmed

bin

Mani

Mehmed'deıi

~n .(9) Ayşe ve Fatıma içün halen taleb iderim didükdeiql
iletan-ı

mezbüretanın

ber-mücib

defter-i

mezkur mal+i

lO) vaz -ı yedini ikrar lakin müvekkiletan-ı mezbı1retanırı.
"şc:j.imüdde'alarını inkar idicek müddei-i vekil-i mezğµ.17
vech-i meşrı1h (11) üzere müddeasına beyyine tal~l:)
ahalisinden Ahmed bin Hüseyin ve Mustafa bin Hüseyin
kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran (l4)
.ika işbu müdde'iyetsn-ı mezbüretan Ayşe ve Fatıma/el*
id)ip akile ve baliğe ve bulüğlarına rüşdleri (13) munzc1m
y~pe kadire ve i'anet-i vasiden müstağniyedir bizler.pu
·g.lerüz ve şehadet dahi (14) iderüz diyü her biri bi}lf

"'

r.'iyye itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran usfü*i
(lp) tezkiye 'adl ve makbı1lü'ş-şehade idükleri ihp~ij
ile-i mezbı1reAyşe ve Fatıma ba ' de'l-hükm ve't-tenğrp.
olundı harrere fi'l-yevmi's-sani ve'L'işrirı min şehri
amse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

ımrEfendi
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tıı merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa nahiyesine
akaryesi sakinelerinden zatı tarif-i şerle (2) marife işbu baisetül
int-i İbrahim

nam Hatun

rneclis-i şer' -i şerif-i enverde zevc-i

I

rona karyeli (3) Hüseyin. bin Ali nam kimesne tarafından vekil-i

t Mehmed

Arif Efendi bin Şükrü Efendi muvacehesinde

takrir-i

~µi'l-meram idüp merkum (4) Hüseyin Ali zevc-i dahilim iken tarih
. mah mukaddem

beni bayinen tatlık itmeğle hal-i zevciyyet

iken mezbürun firaşından (5) hasıla ve benden mütevellide ve bi
eve terbiyemde olan işbu hazır bi'l-meclis iki aylık sulbiyye kızı

~h olmayup nafaka ve kisveye (6) eşedd-i ihtiyac ile muhtacı
mezbürenin nafaka ve kisve bahası içün babası merkum üzerine
marüf meblağ farz ve takdir (7) olunmak matlübumdur
.1 mezbür Hüseyin Ali dahi cevabında mezbı1re Rahime Hatun
~sı olup tarih-i mezkürede bayinen tatlık (8) eylediğini sagire-i
pçli firaşından hasıla ve mezbı1reden mütevellide sulbiyye kızı

lı:-

ve itiraf

idüp lakin (9) zevce-i

mezbı1re zevc-i ahere

g;anesi sakıt olmağla sagire-i mezbı1re Naciye'nin

kendüsine

k.ise de hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh (10) ve Hüsn-i
jpe-i mezbüre validesi mezbı1renin südü ile beslenüp müddet-i
"l<:isene tekmil oluncaya kadar sagire-i mezbı1renin (I 1) nafaka
1.~vazım-ı zarı1riyyesi içün babası mezbür Hüseyin Ali üzerine
i'tibaren beher şehr kırk beş gurüş farz (12) ve takdir ve
ürı sagire-i mezbı1renin nafaka ve kisve ve sa' ir levazım-ı
arfa ve Iede'f-iktiza istidaneye ve 'indez-zafer (13) babası
Zerine rücu' a validesi ve hazinesi mezbı1re Rahime Hatun' a
0\bi't-taleb ketb olundı harrere fl'Lyevmi's-sab;
lli-seneti erba a ve "işrin ve selase mi' eten ve elf.

'aşere (14)
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··: Rüşt iddiası ve mal talebi
eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
ikaryesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden İbrahim Damdelen
.1:1.1.1'ın sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve
i.munzam oldığını iddia iden işbu baisü'f-vesika Mustafa 'ammisi ve
ında tesviye-i umürına üzerine vasi-i marısübı Mehmed Ağa bin
tHasan mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelam idüp halen ben
inutecaviz (4) akil ve baliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam olup
~fs rü'yete kadir ve ianet-i vasiden müstağni olmamla pederim
zbfrrdan mevrüs ber-mücib (5) defter-i kassam malımı 'ammim ve
Mehmed Ağa' dan halen 'taleb iderim su' al olunup bana teslime
ezbüra tenbih olunmak muradımdır didükde gıbbe's-sual (6)
.ğa dahi müdd~'i-i mezbürun mal-i mevrüsuna bi'f-vesaye vaz -ı
akin müdder-i mezbürun rüşd müdde'asını inkar idicek (7)
Mustafa'dan ber-vech-i
meşrüh müdde'asına beyyine taleb
f.
hrar-ı Müslimin'den karye-i mezbüre sakinlerinden Mehmed

~r (8)

Mustafa nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e

-istişhad fi'l-hakika müddei-i mezbür Mustafa el-yevm yirmi
ve baliğ (9) ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürını bi'rı-nefs
et-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa be vech üzere
d.ahi (10) iderüz diyü, her biri müttefıkü'l-lafz ve'l-ma'nü bi'ler'i eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-ı
Nazlı Hasan ve Ömer Mustafa usül-i mevzüasına tevfikan
makbfrlü'ş-şehade idükleri ihbar olunmağın rnücibiyle
rüşdine ba'de'f-hükrn ve't-tenbi'h ma-vaka bi't
s-salis 'aşer min şehri Şevvali'l-mükerrem hamse
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merkez vilayeti olan _ Lefkoşa kazasına

mülhak Omorfa

eristerona karyesi sakinlerinden Hüseyin Emir Ali nam kimesne
ecaviz (2) müsinn ve ihtiyar ve matüh olup bi-nefsihi umürını
ye emlakini idare ve hıfz ve hırasete

"adirnü'f-iktidar olmağla

ı:ı emval (3) ve emlakini hıfz ve hıraset umür-ı lazımesini rüyet

en bir vasi nasb ve tayin olunan matüh-ı mezbürun sulbi oğlı
şere (4) gelüp inha ve istidfi itdükde fiI-hakika

hal-i mezbür

i üzere olup ve mezbür Mustafa beyneLahüli müstakim ve her
vesayeti rü'yete kadir idüği kary e-i mezbüre sakinlerinden Derviş
da karyeli Hacı Mustafa bin Emir Ali ve Mehmed Efendi bin Ali
ehmed Arif Efendi bin ŞükrüEfendi

namün rnevsükü'I

n .•• ...,
•• ,

lis-i şer' de ihbarıyla zahir ve nümüyan olmağla ol vechle
n emval ve emlakini hıfz ve h ıraset ve sü'ir umür-ı
oğlı mezbür Mustafa kıbel-i şer' den (8) vasi nasb olundukda
:z:kfıreyi kabul ve merasimini kema-yerıbagi edaya ta' ahhüd
scil ve iIam olundı harrere fi'I-yevmi's-sabi

ve'l-Tşrin min

.ın li-seneti hamse ve 'işrin ve selfıse mi' eten ve elf.
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Rüşt iddiası ve mal talebi
eeziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefk:e

.bF nefs-i Lefke kasabası sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden
Hanım bint-i Hasan Efendi'nin

sadriyye kızı işbu ba'isetü'l-vesıka

bint-i Tahir Efendi nam baliğe tarafından zikri atı husüsda (3) vekil
ezbı1reyi arifün-ı kasaba-i mezbı1re sakinlerinden Hüseyin Afif Efendi
fendi

ve Rıfat

Efendi

bin Hasan

Efendi

nam (4) kimesneler

a'de't-tasdık sabit ve sübüt-ı vekaletine hükm-i şeri lahik olan zevc-i
ğ

Mehmed Ali Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde (5) zevcesi

zbı1renin hal-i sigarında tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i
al-i mevrüsuna bil-vesaye vaa-ı yedi rnütehakkık (6) olan pederi
fendi bin Ahmed Nuri Efendi muvacehesinde

üzerine bi'l-vekale

..i kelam idüp zevcem müvekkile-i mezbüre Zekiye (7) Hanım el
'pmi yaşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdi

Ull.WL.<mı

· ...riefsiha rü'yete kadire ve i'ünet-i vasiden (8) müstağniye

vuuuF,,

f

at-ı mezbı1re Mustaide Hanım' dan mevrüs bir kıt' a defter-i J.\.."'"'"'a.ııı
t pederi

ve vasisi müma-ileyh

ı(ahir Efendi'den

(9)

ğ;bı1re içün taleb iderim suül olunup bana teslime kıbel-i
he tenbih olunmak bi'l-vekale

muradımdır didükde (10)

bında mezbı1renin validesi müteveffat-ı mezbüreden müntakil
esaye vazvı yedini ikrar idüp (11) lakin müddei-i vekil-i
arrer rüşd müddeüsım

inkar idicek müddei-i vekil-i mezbür

meşrüh müdde'asına beyyine taleb olundukda (12) rical-ı
zkür Lefk:e kasabası sakinlerinden Hüseyin Afif Efendi bin
fendi nam kimesneler meclis-i şer' e hazıran olup (13) eserü'la işbu müvekkile-i mezbüre Zekiye Hanım el-yevm yirmi yaşını
e baliğe ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürını bi-nefsiha (14)
ianet-i

vasiden müstağniyedir

biz bu hususa bu vech üzere

adet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-Iafz
şehadet-i şeriyye itdüklerinden

vc'l-ma'nü

(15) bi'l

sonra şahidan-ı mezbüran usül-i
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varaka-i mesture ile kasaba-i mezbüre muhtarı (16) Daniş
a'zasından

Ahmed Harid Efendi ve Ahmed Zeki Efendilerden

ba' dehu 'alenen lede't-tezkiye
rnücibiyle

müvekkile-i

'adl ve makbülü'ş-şehade

idükleri

mezbüre Zekiye Hanım'ın

rüşdine

ıeııuın olundığı tescil ve ilarn olundı harrere fi'f-yevmi's-sani

min

~yr li-seneti erba ' a (18) ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

'Fehim Efendi

iddiası ve mal talebi
esinin merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Kutrafa karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden
(2) sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ
unzam aldığını iddiü iden işbu baisü'l-vesika Feyzullah
da (3) tesviye-i

umünna

vasi-i mansübesi

Şerife bint-i

atide vekil-i şerisi Lefkoşalı Mehmed Arif Efendi bin
üzerine (4) da'va ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi
baliğ ve bulüğuma
i'aner-i

rüşdüm munzam olup umürumı

(5) vasiden müstağni

olmamla

pederim

ber-mücib defter-i kassam malımı vasiyyem ve validem
mezbür (6) Mehmed Arif Efendi'den
kıbel-i

şer' den mezbüreye

didükde

rüşd

izafetle vekil-i mebüra

gıbbe' s-su' al (7) vekil-i mezbür

urun mal-i mevrüsuna
I5ı1run

halen taleb iderim

bi'I-vesaye

müddeüsırıı

r-vech-i meşrüh müddeüsına

inkar

dahi

vazvı yedini ikrar idüp
idicek

müddei-i

(8)

beyyine taleb olundukda rical-i ahrar

i\nkolem karyeli Hasan Feyzullah ve Kutrafa karyeli Hüsnü Ahmed
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am kimesneler

li-ecli' ş-şehade 'meclis-i şer' e hazıran olup eserü'l-istişhad fı'l

müddei-i mezbür Feyzullah el-yevm yirmi yaşını mütecaviz akil (10) ve
e bulüğuna rüşdi munzam olup umCırını bi'n-nefs rüyete kadir ve ianet-i
müstağnidir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz (11) şehadet dahi
iyü her biri müttefıkü'l-lafz ve'l-rnana bi'f-muvacehe ber-nehc-i şeri eda-i
'<şer'iyye itdüklerinden sonra şahidarı-ı mezbüran (12) Hasan Feyzullah ve
med usül-i mevzu' asına tevfikan lede't-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade
bar olunmağın mücibiyle müddei-i mezbürun (13) rüşdine ba de'l-hükm
h. ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi' s-samin 'aşere mm
ıni' 1-mu 'azzam li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

atibi Mehmed Nazım Efendi

r ,

esinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine 1\.c:tL,a.:ııııa.
irine kasabası sakinelerinden olup efrenci bin dokuz yüz altı senesi (2)
tin yirmi yedinci günü vefat iden Fatıma bint-i Abdullah'ın veraseti
· Ahmed Salih Reis ve validesi Laptalı Şerife 'bint-i (3) Hasan ve
e kızı Atiye ve Ii-ebeveyn er karındaşları Ahmed Çavuş ve Mustafa
ah ve Ii-ebeveyn kız karındaşı Ayşe bintü'l-mezbür Abdullah'a (4)
glbi'l-ihbar 'inde'ş-şeri'I-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra
enin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umürına (5) vasi' nasb ve
ezbür Mehmed Ağa marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve
i.?l-mezbure tevzi' ve taksım olunan müteveffat-ı mezbürenin (6)
ir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmis-sani
evvali'J-mükerrem li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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2 /2 - 30 para
12 /28 - 10 para

l/5 - 30 para
Ye3./13

- minder 3 - yasdık 1 /126

- 10 para
rşab 2 /79
/75

zarı 6 - boğça /146
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- 30 para
şun 1 /4 - 10 para
fincan 1 - tabak 7 /9
- şişe ve tabla 15 - tabak 15 /51
yağı 1 - fanya 2 - tencere 1 /54

fı - çevre 3 - pişkir 3 /45
r 1 - tor 2 - hırka 1 - ketan çarşabı 1 /68
çarşab 1
19 - gömlek bezi 22 - pişkir 3 /57 - 10 para
edo çaket ve ipek entarı/174 - 10 para
ünü'l-mezkürüt 2799 - 10 para

im ezbur zimmetinde mehr-i mü' eccel misl alacağı 5 O 1
'.J-mecmı1'ü'l-mezkı1rat 3200 - 10 para

ete 'a'id dellaliyye 32

ı

ara nakli masrafı 27

li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbilre

3202

mezbür Ahmed 800 - 20 para
mezbüre 533 - 30 para

kısmet ma' a kaydiyye

ı.mıun

mezbüre Şerife'nin teberru' eylediği

ah-ı mezbür Ahmed Çavuş'un teberru' eylediği

<
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ah-ı mezbür Mustafa'rım teberru' eylediği
uht-ı mezbüre Ayşe'nin teberru' eylediği

sagire-i mezbürenin pederi Ahmed Salih Reis zimmetinde kalan

lira/12

nıezuuı

Ahmed Çavuş /106 - 30 para

mezbı1rMustafa 106 - 30 para
-ı-mezbüre Ayşe 53 - 10 para

-i

mezbür Ahmed Salih Reis hisse-i irsiyyesi olan sekiz yüz gurüş
ilen alız

ü

kabz eylediği gibi ümm-i mezbı1re Şerife ile

(21) Ahmed Çavuş ve Mustafa ve uht-ı rnezbüre Ayşe

hi sagire-i mezbı1re Atiye'ye terk ve teberru' itdüklerinden
·.ıı ber-vech-i bala (22) hisse-i irsiyyesiyle beraber rnebaliğ-i ıuuıeueı
.n. iki bin üç yüz altmış gurüş yirmi paradan toksan sekiz buçuk
metinde kalup mütebaki (23) on iki lira on bir şilin üç gurüş
eytam emvali sandığına irsal olundığı şerh virilür.

: Vasi tayini
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
a.bi' İkseroğonu karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden
int-i İbrahim (2) Meydan'ın sadrı sagir oğlı Mehmed ile sadriyye-i sagire
ime ve Ayşe'nin valideleri mezbı1reden müntakil mallarını hıfza ve
mürlanna kıbel-i şer' den (3) bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem ve
ğı eclden sigar-ı mezbürünun babaları olup her vechle umür-ı vesayeti
idüği zeyl-i (4) vesikada ınuharrerü'f-esamt-i Müslimin ihbarlarıyla
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işbu ba'isetü;J-ves:i'ka İbrahim bin Hasan nam kimesneyi hakim-i
tuba leh Hüsn Meaf

(5) Efendi sigar-ı mezbürünun vakt-i

değin valideleri müteveffiit-ı mezbı1reden müntakil mallarını
iye-i umürlarına

vasi nasb (6) ve tayin itdükde ol dahi ber-vech-i

ayet-i mezküreyi kabül

ve hidmet-i Iazımesini kema-yenbag:i' edaya

tizam itmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb (7) olundı harrere fı'l-yevmi'l

·iZi'l-ka' deti'ş-şerife li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mieten ve elf

Fehim Efendi

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
f:

karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden Müride
add (2) sagir ağlı Mustafa ve sadriyye-i sagire kızı
dadlarına değin tesviye-i umürlarına ba-hüccet-i şeriyye rnansüb
'şü'l-ves:i'kaİbrahim Ağa (3) bin Hacı Hüseyin meclis-i şer' -i
'ani'l-meram idüp vasileri bulundığım
a ve kisveye ihtiyacları olmağın valideleri (4)
takil mal-i mevrüsları hasılat-ı nemasından ve kifayet
nafaka ve kisve baha ve sair levazım-ı zarilriyyeleri içün (5) kıbel
ifaye meblağ farz ve takdir olunmak bi'l-vesaye matlı1bumdur
üveşşah sadrü'l-ves:i'kabe-reşehaı aklamü'l-Enika Efendi sagiran-ı
valideleri müteveffat-ı mezbı1reden müntakil mfil-i mevrilsları
et itmediği takdirde aslında işbu tarih-i vesikadan i 'tibaren
7) gurüş farz ve takdir idüp meblağ-ı mefrüz-ı mezkün sagiran-ı
e sarfa İedel-hace istidaneye ve 'inde'z-zafer sagirün-ı mezbüranın
çµ'a vasi-i mezbı1r İbrahim Ağa'ya izin virilmeğin ma-vaka bi't-

C
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olundı harrere fi'f-yevmi's-sani 'aşer min şehri Şabani'f-muazzam li
mse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

eKatibi Mehmed Nazım Efendi
,-

·:. Tereke
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tit.bi' Küçük Kaymaklı karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz

~~i Şubat'ın on beşinci günü vefat iden Meryem bint-i Mehmed Salih'in

c-i metrüki Sadık Ağa bin Büyük Hüseyin ve validesi Emete bint-i Hacı
f "

e sadrı mürahik oğulları Mehmed ve Mustafa ve sagir oğulları Ali ve
ahim .ve sadriyye-i sagire kızı Penbe'ye münhasıra oldığı bil-ihbar
. . enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun vakt-i
arına değin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin (5)
ı mezbür Sadık Ağa marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve
seti'l-mezbure tevzi' ve taksım olunan müteveffat-ı mezbürenin
ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'f-yevmi'l-hamis vel
i Şevvali'f-rnükerrem li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

maa kapak 78
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ı sahan 3 - sagir tencere 1 /3 6

üsta' mel sahan 5 /24 - 20 para

bez tob 2 /46

leğeni 1 /82
1/60
çarşab I - yedirme 1 /32
b çift I /58

I - çaket I - entari 3 O

sdık yüzü 2 - çevre 2 - uşkur I /2 7
üzük 5 /9

ur zimmetinde mehr-i mü' eccel hakkı 501
11yek0.nü'l-mezk0.rat2553 - 10 para
ete 'a'id dellaliyye 27

ve tahrir-i tereke içün memür 36
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_µ'I-bakıli't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbure 2477 - 10 para

~d zevc-i mezbı1rSadık Ağa 619
m-i mezbı1reEmete 412 - 30 para
·,rahik-imezbı1rMehmed

kısmet ma' a kaydiyye rninha
mezbür İbrahim
ı,

ı.

Yusuf

mezbüre Penbe

kısmet ma' a kaydiyye minha

Sadık ile ümm-i mezbüre Emete Hatun hisse-i irsiyyelerini
kabz eyledikleri gibi mürahiketan-r mezbüran Mehmed ve Mustafa
mezbürün Ali ve Yusuf ve İbrahim ve sagire-i mezbüre Penbe
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olan bin dört yüz bir gurüş yirmi paradan (20) üç yüz on beş gurüş yirmi
am-: mezbı1renin umürına sarf olunmak üzere peder ve vasileri Sadık Ağa
ibka idilüp mütebaki bin soksan altı gurüş li-ecli'l-hıfz (21) ve'f-istirbüh
.vali sandığına irsal kılınmışdır

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
tabi' Gaziveren karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz altı
Teşrin-i evvelin on altıncı günü vefat iden Hüseyin Nizam Hasan'ın
ce-i menkühe-I metrukesi Şerife bint-i Mustafa ile validesi Ayşe (3) bintsulbı sagir oğlı Hasan ve sulbiyye-i sagire Münire'ye münhasıra badehu
e ibn-i sagir-i mezbı1r Hasan dahi vefat idüp veraseti validesi (4)
rife ile li-eb karındaşı mezbı1re Münire'ye ve li-ümm karındaşı sagıre
ebeveyn 'ammıleri Mehmed ve Şevki'ye münhasıra aldığı (5) ve tashih-]
irasları bi-hükmi'l-münasahati'ş-şer'iyye dört yüz otuz iki sehmden olup
kı1reden seksan sekiz sehmi zevce-i mezbı1re Şerife'ye (6) ve yetmiş iki
-i mezbüre

Ayşe'ye ve iki yüz dört sehmi bint-i sagire-i mezbı1re

e otuz dört sehmi sagire-i mezbüro Ayşe'ye (7) ve on yedişer sehmi
ehmed ve Şevki'ye isabeti 'inqe'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık

hra sagiretan-ı mezbüretanın vakt-i rüşd ve sedadlanna (8) değin tesviye
kıbel-i şer' den vasi nasb ve ta'yin olunan 'ammileri mezbür Mehmed ve
i kibar marifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'!- (9)
yzbı1re tevzi ve taksım olunan müteveffii-yı mezbı1runterekesi defteridir
i>atı zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi's-sanı 'aşer min.şehri (10)
ınübarek li-seneti hamse ve 'işrirı ve selase mi' eten ve elf
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170

7 - 30 para

zenbil 1 /9
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. . 10 para
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- 10 para

parça bez 1738
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- 30 para

1 - kavuşdırma I /16 - I O para

8 - 30 para
/18 -30 para
I - kise 1 /22
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a. entari 2 /12

tecemmülatı 5

namüsiyye ve sair 189

1 /4

r,
karyeli Haralambo Sava ve Hacı Berodo Baba zimmetlerinde olup tahsil

ndan mütebaki' Muhtar Ahmed Ağa zimmetinde olup tahsil olunan 180

'dan sene 1907 tarihine kadar vasi' marifetiyle icar olunan arazı bedeli
Yek:ı1nü'l-mezk:ı1rat1197 - 20 para

Je 'a'id dellaliyye maa kaydiyye 170

tahrir-i tereke içün me' mür masrafı hammaliyye 5

oforo Yerolimo'ya ez-gayr-ı teslim bil-şehadet Muhtar Ahmed Ağa Hacı
üleyman Musaba' det-tezkiye ve'l-half 892
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asan Mustafa'ya ba-sened ve ha-şehadet Gaziverenlı Süleyman Musa ve
sri Efendi Mustafa bade't-tezkiye ve'l-half784

ip.aili babası oğluna ba-sened ve ha-şehadet Gaziverenlı Mehmed Nizam
ehmed Musa Hacı Tatar ba' de't-tezkiye ve'l-half 3295

598 /906 numrolu mazbatasıyla. mahkum ve karye-i
ihaili Loyizidi'nin alacağı olup Tüccar Atnasi Kostanti'ye virilen 817

acı Molla Ali Hacı Mehmed'e su parasından ha-şehadet Muhtar Ahmed
ııstafa ve Mehmed Nizam Hasan ha' det-tezkiye ve'l-half 36

zzin Hüseyin Efendi'ye ba-sened ve ha-şehadet Mehmed Nizam Hasan
:t.Efendiİsmail ba 'de't-tezkiye ve'l-half 187

eli Dimistoni Hacı Yanni Kula'ya ba-sened ve ha-şehadet vereseden
ewe vasi Mehmed Nizam Hasan ba' de't-tezkiye ve'l-half 596

itke Hüseyirı'e ez-gayr-ı havale ba-sened ve ha-şehadet Lefkeli Ahmed
Hasan Efendi ve vasi Mehmed Nizam Efendi ha' dc't-tezkiye ve'l-half

.chZeki Efendi [ibn-i] Mehmed Efendi'ye ha-defter ha-şehadet kasaba-i
med Derviş Efendi Hacı Emir ve Mehmed Nizam ha' det-tezkiye ve'l-

Mustafa 'an mehr-i mü' eccel bedel-i misli ha-şehadet Mehmed
Mehmed Efendi Hacı Rasıh Efendi ba' de't-tezkiye ve'l-half 51

müteveffiye Ayşe Hasan yetimesi Münire malından eytam
ı)'7.::ıçuçu

deyn-i olup ma' a faiz

ıra olunan 1443
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Çankar

Nikola

Dimitri 'ye

cizme

bahasından

ba-sened

müteveffa-yı

zimmeti olup ifa olunan 333
Hrisantame

Hacı Yanni'ye

ha-mazbata

mahkum deyn-i olup ifa

.üstaide Kosta Hacı Ohtovri'ye deyni olup ifa olunan 7
üManastırı keşişlerinden Felofıya'ya ba-sened deyni olup ifa olunan 440
ımezbürun

karye-i mezbüreli Hasan Yusuf'dan

karzen alup Muhtar

avasıtasıyla ve vasi Mehmed Nizam Hasan ma'rifetiyle ifa olunan 180
üs bet
ı'.lfMehmed Nizam Hasan'ın Lefkoşa ve Lefke'ye gidüp gelmesi içün

ürHasan'ın tedavisiyle cenazesi masrafı 97

baki li't-taksim beyne'f-vereseti'l-mezbüre

246/_10 para

evce-i mezbüre Şerife 49 I 20 para
imezbilre Ayşe 40 I 20 para

e.. i mezbüre

Mümine 11 7

· sagire Ayşe hissesi 19 /3 O para

ı.

,µrMehmed ve Şevki hisseleri 19

mezbüre Münire'rıin hissesi olan yüz on yedi gurüş sagire-i
~k ve verese-i kibar hisseleri mecmu' ı (43) olan yüz yirmi dokuz
~Eve teslim kılınmak

üzere sagire-i mezbürenin

'ammisi

ve

,

zam Hasan'a (44) ba-Tlm

ü

haber teslim kılınmış aldığı işbu

ıııaııaııı;:;

iddiası ve mal talebi
merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Luricina karyesi sakinelerinden

iken bundan akdem (2) vefat iden
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Mehmed Yusuf'un

sadriyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize

aliğe ve bulüğuna rüşdi munzam aldığını iddia (3) iden işbu baisetü'l
ahime bint-i Kamil ceddesi ve hal-i sigarında

tesviye-i umürına

vasi-i

iFatıma bint-i İbrahim mahzarında üzerine (4) dava ve takrir-i kelam idüp
yirmi yaşımı mütecaviz akile ve baliğe ve bulüğuma rüşdüm munzam olup
J:>i'n-nefs kadire ve i'anet-i

(5) vasiden

müstağni

olmamla

validem

-ı mezbfireden mevrüs ber-mücib-i defter-i kassam malımı vasiyyem ve
yzbüre Fatıma' dan halen taleb iderim (6) su' al olunup bana teslime kıbel-i
zbüreye

i

tenbih olunmak

cevabında müddeiye-i

muradımdır
mezbürenin

iikrar idüp lakin müddeiye-i

didükde

gıbbe's-suül

(7) mal-i mevrüsuna

mezbürenin rüşd müddeasrnı

mezbüre
bil-vesaye

inkar

Lmezbüre Rahime'den ber-vech-i (8) meşrüh müdde'asına beyyine taleb
ical-ı ahrar-ı Müslimirı'den karye-i mezbüreli Ramazan bin Hüseyin
yli Yusuf Dede Salih nam kimesneler li-ecliş-şehade (9) meclis-i şere
eserü'f-istişhad fi'f-hakika müddeiye-i mezbüre Rahime el-yevm
avize akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdi munzam olup (1 O) umürını
te kadire ve ianet-i vasiden müstağniyedir

bizler bu hususa bu

rüz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-

(11) lafz

e ber-nehc-i şer' i eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra ;:,a.rnua.u-ı
suf Dede ve Ramazan Ağa usül-i mevzüasına tevfikan (12)
ve makbülüş-şehade

idükleri ihbar olunmağın mücibiyle müdde

üşdine ba'de'l-hükm ve't-tenbth ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere
(13) min şehri Zi'l-ka'deti'ş-şerife

Mehmed Nazım Efendi

li-seneti hamse ve 'işrirı ve
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ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
~bi' nefs-i Lefke kasabası sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi
hr-i Mayıs'ın on üçüncü günü vefat iden Molla Kazım bin Fakih Ahmed
eraseti sulbi sagir oğlı Ahmed ve sulbiyye-i sagire kızı Macide'ye
ldığı (3) bi'f-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık oldukdan

-ı mezbüranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umürlarına
vasi nasb ve tayin olunan valideleri ve müteveffa-yı mezbürun
Ilakası Meftune Hanım bint-i Mahmud Efendi marifeti ve marifet-i

ye bey' ve beyne'l-vereseti'l- (5) mezbüre tevzi' ve taksım olunan.
mezbürun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur
~ymi'l-hamis 'aşere min şehri Cemaziyil-evvel (6) li-seneti hamse ye
e.mi' eten ve elf.

ezdinde olup kabz olunan nakd-i mevcüdı 900
f '

i li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbure

kısmet

li-eclil-infak valideleri ve vasiyyeleri nezdinde ibka olunan
Ii-eclil-infak vasiyye-i mezbüreye i'ta kılınan

şagıre-i rnezbüre Macide 210
mezbı1r Ahmed 419
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cigıretan-ı mezbüretanın hisseleri olan altı yüz yirmi dokuz gurı1şı li-ecli'l-hıfz
irbah eytam emvali sandığına gönderildiği ( 11) işbu mahalle şerh virildi ise de
mezbı1renin valideleri ve vasiyyeleri Meftune

Hanım mahkemeye

gelüp

,mezburenin nafaka (12) ve umürlarına sarf itmek üzere meblağ-ı mezbür altı

i dokuz gurüş ba-'ilm

ü

haber kabz eylemişdir

ül sene 1907

: Rüşt iddiası ve mal talebi
ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

tabr' nefs-i Lefke kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden
.useyin Bazergan Mehmed'in Ii-ebeveyn er karındaşı ağlı olup halen yirmi
c~viz akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam aldığını iddia iden (3)
I-vesika Hasan bin Ahmed'in hal-i sigarında tesviye-i umürına ba-hüccetsı/ mansübı Molla Hüseyin Mutahhar Hasan muvacehesinde üzerine (4)
krir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı mütecaviz akil ve baliğ ve
üşdüm munzam olup umürumı bi'n-rıefs rüyete kadir ve ianet-i (5)
,tağnı olmamla 'arnmim ve murisim müteveffa-yı mezbür Aşcı Hüseyin
n mevrüs

ber-mücib

defer-i kassam

tahhar'dan

halen (6) taleb iderim su'ül olunup bana teslime kıbel-i

bura tenbih olunmak muradımdır

malımı

vasim mezbür

didükde gıbbe's-sual

Molla

mezbı1r dahi

üddei-i mezbı1run (7) mal-i mevrı1suna bi'J-vesaye vazvı yedini ikrar
müddei-i mezbürun rüşd müddeüsını

inkar idicek müddei-i mezbür

ech-i meşrı1h üzere (8) müddeasına beyyine taleb olundukda rical-ı
iınin'den ve kasaba-i mezbüre ahalisinden Molla Hasan ve Hacı Osman
İbad nam kimesneler li-ecli' ş-şehade (9) meclis-i şer' e haziran olup
fıad fi'l-hakika müddei-i mezbür Hasan el-yevm yirmi yaşını mütecaviz
"ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürını (10) bi'rı-nefs rüyete kadir ve
ıden müstağnidir bizler bu hususa be vech üzere şahidlerüz şehadet dahi
biri müttefikü'l-

(I 1) lafz vel-ma'na bi'f-muvacehe

ber-nehc-i şerI
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\li:illUUt;;L-1

şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran Molla Hasan Hacı

Mustafa İbad (12) usül-i mevzu' asına tevfikan sırran ve ba dehu 'alenen
'adl ve makbıllü'ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mucibiyle (13)
mezbılr Hasan'ın rüşdine ba de'l-hükm ve't-tenbih rrıa-vaka bi't-taleb
harrere fı'l-yevmi's-salis 'aşere min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerife li-seneti
ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Piroi karyesi sakinelerinden Fatıma bint-i Hacı Mehmed nam
an (2) akdem cünun arız olmağla müddet-i medide meslübü 'I-akil olup
gığından bi-zatiha umı1rını rüyet ve emval ve emlakini idare ve hıfz ve
'adimü'l-iktidar olmağla mecnüne-i mezbı1reninemval ve emlakini hıfz
mür-ı lazımesini _rü 'yet içün kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin (4)
eenüne-i mezbürenin zevci Mustafa Rüşdi bin Hamza meclis-i şer' e
istid'ü itdükde fı'l-hakika hal-i mezbür Mustafa Rüşdi'rıin (5) takriri
~>karye-i mezbı1renin muhtarı Salih Ağa bin Mehmed beyne'l-ahaü
11.er vechle umı1r-ıvesayeti rü'yete kadir idüği (6) Lefkoşalı olup karye~lisi ile ihtilat mu' amelesi olan Ahmed Derviş Efendi bin Mehmed Raif
ehmed Ağa bin Ali ve Hasan Kalfa (7) bin Ömer rnevsükü'l-kilem
eclis-i şer' de haber virmelerinden zahir ve nümayan olmağla ol vechle
ezbılre Fatıma'nın emval ve emlakini (8) hıfz ve hıraset ve sa' ir umı1r-ı
sviye ve rüyete zevci mezbı1r Mustafa Rüşdi'rıin dahi inzimam-r
:tle mezbür Muhtar Salih Ağa kıbel-i şer' den (9) vasi nasb ve tayin

r.
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da ol dahi vesayet-i mezküreyi kabul ve merasimini kema-yenbagt edaya
µcl.ve iltizam eylediği tescil ve ilam olundı harrere (10) fi'l-yevmi's-sant min
'U-hicce li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

ü: Hane tamiri
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Piroi karyesi sakinelerinden 'adimü'l-iktidar Fatıma (2) bint-i Hacı
am Hatunun malını hıfza ve tesviye-i umürına kıbel-i şer' den ba-hüccet-i
si nasb ve tayin olunan işbu baisü'f-vestka Salih Ağa (3) bin Mehmed
,r'-i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam idüp mezbı1re Fatıma'nın
zbürede ka'in bir bab hanesi müşrif-i harab olup (4) tamir ve termime
lıta~ ise de nakd-i mevcüdları olmadığından ve hane-i mezbüre bu halde
ek olur ise külliyen münhedim ve harab olarak (5) mezbüreye külli zarar
hane-i mezbürenin
tamir ve termimi içün keşfolunan yirmi beş lira
f
eblağ mezbürenin yine karye-i mezkı1rede(6) vaki' 1827 numrolu ve 17
elin sene I J 907 tarihli bir kıt' a koçan mucibince üç ahür ve bir

n

'ibaret olan hanını vekalet-i devriyye ile (7) terhin iderek eytam

istikraz olunup ta'rnirat-ı mezkı1reicra idilmek ve mezbı1reninemlakve
ffetının bir kısmıyla beş sene (8) zarfında deyn-i mezkur maa :fü'iz ifa ve
mak mezbüre,. hakkında enfa' ve evla olmağın vech-i meşrı1hüzere yirmi
ikraz ve ta'rnir (9) ve termimi icra itmek ve rnezbürenin emlak ve arazisi
beş seneye kadar deyn-i mezkürı maa :fü'iz ifa ve tesviye eylemeğe
şerifden (10) bana izin virilmek bi'l-vesaye maılübumdur didükde vasi-i
elimat-ı meşrı1hası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i
1) isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık
ib-i şer' -i şerifden mecnüne-i rnezbüre Fatıma namına yirmi beş lira
eblağ istikraz (12) iderek hanesini ta'mir ve termim itmek ve mezbı1renin
razisi varidatından beş sene zarfında deyni mezkürı ma' a ta' iz ifa ve
~meğe (13) vasi-i merkuma izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
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l-yevmi't-tasi' aşere min şehri Zil-hicceti'ş-şerife li-serıeti hamse ve 'işrin
i'eten ve elf.

1i Hasan Kalfa Ömer

siclde (604) numro ile mukayyed nafaka hüccetinde hamil olarak
!.i:uıuıı-ı

nafaka sureti

ıccet-i şeriyyede mestürü'I-isim Ahmed nam sagirin mukaddema farz
n beher yevm bir buçuk gurı1ş nafaka ve kisve bahasına kifayet (2)
timezbfır Tahsin Efendi'nin vakt-i hal-i dahi müsaid

aldığı bi'l-ihbar

m.ağla sagir-i mezbürun validesi ve hazınası (3) Huriye nam Hatunun
·.yle hakim-i mevki--i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Meab Efendi
-i vesikadan i 'tibaren (4) beher yevm bir buçuk gurı1ş zamm ve takdir
evmi üç gurüş hisabiyle şehriyye toksan gurüş olmağla meblağ-ı
u'ı mezkur toksan gurüşı sagir-i mezbür (5) Ahmed'in nafaka ve
yazım-ı zarı1riyyesine hare ve sarfa ve vakt-i zarı1retde istidaneye ve
ir-i mezbürun babası mezbür Tahsin Efendi'ye rücüa (6) mezbüre
irmegin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi't-bamis
~hri Zi'l-ka de Ii-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

i Tahir Ağa Hasan ve Mahmud Ağa Emir Hüseyin ve Hasan Ağa
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s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
~\tabi' Anbeliku karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden
in Rüstem'in sulbi sagir oğlı Hasan ile sulbiyye-i sagire kızları Hanife ve
Penbe'rıin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den (3) mansüb vasileri karye-i
uhtarı işbu baisül-vesika Mehmed Ağa bin Emir Hasan meclis-i şer' -i
rde bi'I-vesaye takrir-i kelam idüp mütevefffa-yı (4) mezbür Hüseyin
karye-i mezbüreli Hasan Tahsin ve Lefkeli Lütfi Efendi Hüdaverdi
eli Toğlu Kostanti Pegula karyeli Yorko (5) Koççino Baba ve Kambo
Baba İgnadiyo nam kimesneler ba-sened elli liraya karib zimmeti.
hükumete müracaatla müteveffa-yı mezbürun (6) emlakini hacz ve
alacaklarını tahsil idecek olur ise hayli masraf vuku' bularak eytam-ı
zarar olacağından (7) müteveffa-yı mezbürun karye-i mezbüre sınurı
ira mevki 'inde ka' in 3171 numrolu koçan mucibince tarafları kıraç ve
Mehmed ve evladları ve halı çamlık ve kıraç ile mahdüd beş dönüm ve
r
de kain 3174 numrolu koçan mucibince tarafları Küçük (9) Arkaci ve
doni ve Rüstem ve 1~üstem ile mahdüd on beş dönüm ve yine mezkur
'in 3176 numrolu koçan mucibince tarafları (10) Küçük Arkaci ve
dları ve Rüstem ve Hüseyin ile mahdüd yirmi beş dönüm ve yine
i' de ka' in 3212 numrolu koçan mucibince (11) tarafları Arkacis ve
mu.uııı

ve Hüseyin ve hali taşlık ve hali taşlık ile mahdüd yetmiş dönüm

yirmi dönüm (12) 'varidatsız olan arazisi ile mezkur arazi üzerinde
numrolu koçan mucibince on iki adet ve 3175 (13) numrolu koçan
i beş adet ve 3213 numrolu koçan mucibince kırk beş adet zeytün
numrolu koçan mucibince (14) Aftemiyo Estasi tarlasında rnağrüs iki
umrolu koçan mucibince Kambo'lu Yorko Kunduri tarlasında mağrus
e.t zeytün eşcarını bi'l-müzayede

satup bedelinden müteveffa-yı

olunan (16) düyün-ı tesviye ve mütebakisini eytam sandığına istirbah
buruna infak eylemek sigar-ı mezbürün haklarında enfa ve evla (17)
gar-ı mezbürüna pederleri rrıüteveffa-yı mezbürdan müntakil arazi-i
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ve yıne müteveffa-yı

mezbürdan

sigar-ı mezbı1rı1n ile valideleri

(18)

müntak:il zikr olunan zeytı1n eşcarında sigar-ı mezbı1rı1nun kırk sehmde
ehm hisselerini bi'f-müzayede

satup müşterileri namına fariğ (19) olmak ve

kabz ile müteveffa-yr mezbı1run düyürı-ı mezkı1resi tesviye fazla kalacak
a:r-ı rnezbürün namlarına
temek

üzere

canib-i

olarak Ii-ecli'l-istirbah

şervi

şerifden

bana

(20) eytam sandığına

izin virilmek

bil-vesaye

ciur didükde vasi-i mezbı1run kelimat-ı meşrı1hası vakı 'a mutabık (21) ve
eımuvaftk oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin
mütehakkık

olmağla canib-i şer' -i şerifden sigar-ı mezbı1rı1nun (22)

teveffa-yı mezbı1rdan mevrüs arazi-i mezkı1re ile eşcar-ı mezkı1rede olan
beş sehm hisselerini bil-müzayede satup müşterileri (23) namına fariğ
bedelatını

kabz

ile mahkeme

sviye ve mütebükisini

marifetiyle

sıgar-ı mezbürün

müteveffa-yı

namlarına

mezbı1run

olarak li-ecli'l

eytam sandığına teslim eylemeğe vasi-i mezbüra izin virilmeğin ma
b ketb olundı harrere fi'l-yevrni'l-Tşrtn

min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerife

e (25) ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

püreli Hasan İbrahim ve Mustafa Hüseyin Molla

eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Aydalı karyesi sakinelerinden
sıka i'Iam
şerileri

Hadice

dava

bint-i

vekillerinden

zatı tarif-i şeri ile marife (2) işbu

Abdullah

nam Hatun

tarafından

Salih Bahaddin Ehelliya

vekil-i

Kiryakidi

(3)

eclis-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i mezbüre Hadice Ii-ümrn biraderi
akdem vefat iden Mustafa bin İsmail'in validesi Nergizu bint-i Osman
eveyn biraderi Hasan İsmail tarafından vekil-i müseccel-i şerileri dava
Bentolemeo

Baskal Efendi muvacehesinde

takrir-i kelam ve tabir
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m idüp (5) müteveffa-yı rnezbür Mustafa'nın veraseti zevce-i menkuhe-i
Dudu bint-i İbrahim ile validesi mezbı1re Nergizu bint-i Osman ve Ii
rındaşı (6) mezbür Hasan ve müvekk:ile-imezbı1reHadice'ye münhasıra
.;j müteveffii-yı

mezbı1r on iki sehm i'tibariyle üç sehm zevce-i mezbı1re

')ve ikişer sehmden dört sehmi mezbı1reNergizu ile müvekk:ile-imezbı1re
e mütebaki beş sehmi dahi mezbı1r Hasan'a isabeti şer'an zahir (8) ve
olmağla tereke-i mütevefra-yı mezbı1re vazi'ü'l-yed bulunan mezbür
ezbüre Nergizu 'ya izafetle vekil-i . mezbı1r Bentolomo Efendi' den (9)
z su' al olunup müvekk:ile-i mezbı1renin hisse-i irsiyyesi bize teslime
ak bi'l-vekale muradımızdır diyü dava itdüklerinden (10) gıbbe's-su'al
ur Bentolomo Efendi dahi cevabında müvekkile-i mezbı1re Hadice
Iiffiezbı1runli-ümm karındaşı oldığı müvekk:ileleri mezbı1reNergizu ile
r Hasan'a izafetle bi-tava ikrar -ve itiraf eylediğinden müvekkile-i
dice'nin verasetine ba de'l-hükm müteveffii-yı mezbı1rMustafa'nın terk
arazı müstesna olma~ üzere bi'l-cümle eşya'-i menkule ve gayr-i
"' ve eşcarından beher on iki sehmde iki sehm hisse-i müvekkile-i (13)
dice'ye teslimi içün müvekk:ilan-ı mezbürüna izafetle vekil-i mezbür
f.

fendi'ye tenbih oldığını tescil ve i'lam olundı harrere fı'l-yevmi'l-'aşir
Zi'l-hicceti'ş-şerıfe Ii-seneti hamse ve 'işrin ve selase mieren ve elf

ezıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Girine kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Ahmed
endi bin Ali'nin sulbi sagir oğulları Bezmi ve Ali ile sulbiyye-i sagire kızı
tesviye-i umı1rlarına kıbel-i şer' den mansı1b vasileri (3) biraderleri işbu
esika Hacı Mehmed Sadık Efendi bin mezbı1r Ahmed Hamdi Efendi
şer'-i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam idüp pederimiz (4)
a-yı mezbı1r Ahmed Efendi'nin baz kesane ba-sened yirmi beş liradan
z zimmeti oldığından dayinler hükumete müraca' atla alacaklarını tahsil (5)
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emval-i menkülesi olmadığından gayr-i merıkülesini hacz ve cebren

olur ise vasisi bulundığım sigar-ı mezbürünun (6) zararlarını mücib
kasaba-i mezkı1rede kain pederimiz müntakil 6206 numrolu koçan
bab hane ma' a havlı ve eşcar ve (7) 6204 numrolu koçan mucibince iki
ve 6205 numrolu koçan mucibince mezkur tarlada mağrüs on dokuz sak
incir (8) eşcarı ve 6202 numrolu koçan mucibince bir evlek tarla ve
olu koçan mucibince sekiz sak zeytün ve bir armud ve bir badem (9) ve iki
çarını bil-vekalet-i devriyye terhin iderek 'umum verese namına yirmi
bir meblağ istikraz iderek müteveffil-yı mezbürun (10) düyı1nunutesviye ve

e

emlak ve eşcar-ı mezbüre varidatından meblağ-ı rnezbürı ıra

l)ürun haklarında enfa' ve evla (11) aldığından zikr olunan hane ve
erhin iderek verese namına yirmi sekiz lira bir meblağ istikraz
düyünını tesviye ve sene-be-sene (12) emlak-i mezkı1re
.~zbun mukassatan ıra eylemek üzere canib-i şer' -i şerifden bana
f..vesaye matlübumdur (13) didükde vasi-i mezbürun kelimat-ı

ık ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer
şlimın (14) ihbarlarıyla mütehakkık olmağla carıib-i şer' -i şerifden
pederleri müteveffil-yı mezbilrdan müntakil mezkür-ı hane ve iki
ür (15) tarlalarda mağrüs eşcan terhin iderek yirmi sekiz lira nıeuıaa
müteveffa-yı mezbürun düyı1nunutesviye ve sene-be-sene emlak-i
aridütından meblağ-ı mezbürı ıraya vasi-i mezbüra izin virmegin
f~b ketb olundı harrere fil-yevmil-hamis 'aşere (17) min şehri
:fe li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Arif Efendi bin Ali İsmet Efendi
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merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
i' nefs-i Lefke kasabası sakinelerinden iken bundan akdem vefat
int-i Abdülaziz Efendi'nin sadr-i sagir oğulları Münir ve Safvet
iye-i umürlarına kıbel-i şer' den mansüb vasileri ve ceddeleri (3)
!llezbür Abdülaziz Efendi Hacı Hüseyin meclis-i şer' -i şerif-i
idüp vasisi bulundığım sigar-ı mezbürünun peder!eri (4)
di bin Hacı Paşa duçar oldığı muhataralı bir marazın tedavisi
ah mukaddem Der-sa'adet'e gidüp hasta haneye dahil olmuş
ne hayat ve ne de mematından bir haber alınmamıştır
inde kalan sigar-ı mezbürün ile diğer zevce-i menkübesı Penbe
?dan mütevellid iki aylık bir erkek evladı nafakaya muhtac
+i mezbı1rbunların cümlesini bila-nafaka vela-münfık-i şeri
kadarı bir nesne dahi irsal itmediğinden ga'ib-i mezbürun

1\.a.:scıva...,ı

@'in bir meyve bağçesi ve arazi ve eşcarı ve han ve dükkanı
f

inde bulundığından emlak-i mezküre idaresiyle hasılatından

uıuıuıı=

ezbür üzerine kıbel-i şer' den mikdar-ı 1~iraye meblağ-ı (9)
matlfi.bumdurdidükde mezbı1rAbdülaziz Efendi'nin takrir-i
ve zikr-i ati meblağ kadar ma'rüf oldığı sikat-ı sahihatü'I
arıyla lede'ş-şer'ü'l-enver zahir ve mukarrer olmağın hakirn-i
üba leh ve Hüsn-i Mefib Efendi mezkur Abdülaziz Efendi gaib-i
;

hüruna değin emlak-i mezkı1renin vasi-i mezbı1r Abdülaziz

.L>.l\Jııuı

"resine ve hasılatından işbu tarih-i vesikadan itibaren (12)
'garın nafaka ve kisve bahaları içün pederleri ga' ib-i mezbı1r
işer gurüşdan cem'an sekiz gurüş farz ve takdir idüp (13)

ııı\Juıaıa,,

zkürı gfiib-i mezbürun emlaki hasılatından olup sigar-I
isve bahalanna hare ve sarfa ve Iede'l-hace istidaneye (14) ve 'inde'z . .
si mezbür Hafız Mehmed üzerine rücü a vasi-i mezbı1r Abdülaziz
zin virmegin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis
in Zi'l-hiccetü'ş-şerife li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
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med Sami Efendi bin Salim Efendi
in Basballi Hasan

çeziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak

t~bi' Dizdar karyesi sakinelerinden zatı tarif-i şeri ile marife (2) ıı

..•
,.••• ., ..•.

1ı Hüseyin nam Hatun tarafından vekil-i müseccel-i şerisi ve

'l-vesika Hasan bin Hüseyin meclis-i şer' -i şerif-i enverde
(3) zevc-i dahili Ebismolof karyesi sakinlerinden Hüseyin bin
q:de takrir-i kelam ve tabir 'ani' l-meram idüp mezbür Derviş

(4) Hadice'yi ber-mücib-i izin-name dokuz yüz elli bir gurüş
e yedi yüz yirmi sekiz gurüş mehr-i muaccel tesmiyesiyle yedi
.akd-i nikah ve duhul (5) idüp zevciyyet beynlerinde kaime
gün mukaddem mezbüreyi şiddetle darb ve hanesinden tard ve
~yin ile (6) tatlık eylediğinden zimmetinde mütekarrer ve
0i mü

'eccel hakkı olan dokuz yüz elli bir gurüş ile 'iddeti

uu.um.UL,J.

gar takdir olunacak nafakasını bana ifa içün (7) zevc-i mezbüra
ıraşından hasıl ve müvekkile-i mezbı1reden mütevellid on aylık
sabi içün dahi babası mezbür Hüseyin üzerine kadr-i kifaye (8)

uu.ı.=u.

dır olunmak bi'l-vekale matlı1bumdur didükde gıbbe's-sual
i · cevabında müvekkile-i mezbı1reyi mehreyn-i mezkı1reyn
zevvüc (9) ve duhul itdiğini ve kendi firaşmdan hasıl ve
pğlı oldığını bi-tava ikrar lakin darb ve tard ve tatlık müddeasını
(10) müddeasına mutabık beyyine taleb
'acz itmesiyle zevc-i mezbür Hüseyin
· mezbüra

ita' at idüp hanesine gitmesi vekil-i mezbüra

tenbih ve

1) halde naşize ve nafakadan sakıta olarak yalnız bi-hakkü'l-hızane hücr
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inde bulunan oğlı mezbür Derviş'in nafaka ve kisve bahası içün tarih-:
~(tibaren (12) yevmiyye dört buçuk gurüş farz ve takdir kılmup meblağ-ı
.~.zkı1rı sagir-i mezbür Derviş'in nafaka ve kisve bahasına hare ve sarfa ve
·stidaneye (13) ve 'inde'z-zafer

zevc-i mezbür Hüseyin üzerine rücüa

·;mezbı1ra izin virmegin ma-vaka:
is min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerıfe

bi't-taleb

ketb olundı harrere fı'l

(14) li-seneti hamse ve 'işrin ve selase

Mehmed Nazım Efendi

f '

merkez vilayeti

olan Lefkoşa

"bi' A.kaça karyesi sakinelerinden

kazasına

mülhak Omorfa

zatı ta'rıf-i şeri ıile marife Emine

nam Hatun tarafından vekil-i müseccel-i şerisi işbu
:€Efendi bin Şükrü Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde
evc-i dahili karye-i mezbı1reli (3) İbrahim Veli muvacehesinde takrir-i
'brr 'ani'l-meram

idüp mezbür İbrahim tarihden otuz sene

ıııul'-.auucau.

mezbüreyi elli gurüş mehr-i mu'accel ve yüz bir gurüş mehr-i müeccel
le nikah ve tezevvüc ve duhul idüp zevciyyet beynlerinde ka' ime iken
bir Hatunu tezevvüc idüp mezbı1re ile ayrı bir hanede yaşamakda ve
mezbüreyi (5) bilii-nafaka velii-münfık-i şeri terk itmekde oldığından

mezbüre nafakaya muhtac bulundığından mezbı1renin nafaka ve kisve
evc-i mezbür üzerine (6) kadr-i kifaye meblağ farz ve takdir olunmak
uradımdır didükde gıbbe' s-su' al zevc-i rnezbür dahi vekil-i mezbürun
eşrüh takririni bi-tava itiraf ve tasdik (7) itmeğle hakim-i mevkivi
tuba leh Hüsn-i Meab Efendi dahi müvekkile-i rnezbüre Emine'nin
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bahası içün zevc-i mezbür İbrahim üzerine tarih-i vesikadan (8)
iki buçuk gurüş farz idüp meblağ-ı mefrüz-ı mezkürı kendi nafaka ve
hare ve sarfa ve lede'l-hace

istidaneye ve 'inde'z-zafer

mezbür (9)

rücu' a müvekkile-i mezbüreye izafetle vekil-i mezbüra izin virmegin
ketb olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi

min şehri (10) Receb li

'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ibi Mehmed Nazım Efendi

iresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
f"

i Küçük Kaymaklı karyesi sakinlerinden iken bundan akdem
rahim nam Hatunun sadrı sagir oğulları Hasan ve İbrahim ve Halil
--i sagire kızı Songül'ün tesviye-i umürlarırıa kıbel-i şer' den (3)
.ı.ı baisü'f-vesika Mustafa Çavuş bin Hacı Hüseyin meclis-i şer' -i

..vesaye takrir-i kelam idüp müteveffiye-i mezbüre (4)
ve Mehmed ve kız karındaşları Emine ve Münise ve
'

.utasarrıf bulundukları Anıya Milya karyesi sınurı dahilinde ka'
ve fi 1 O Kanün-i evvel sene 1907 tarihli koçan mucibince

~,ua..ucuı

acı Yorgi ve Ahmed Hüseyin ve Ahmed Hüseyin ve Solomo
ka (6) Hacı Andoni ile mahdüd altı dönüm arazi hiç bir varidat
ir olmadığından bu kerre diğer hissedarlar tarafından satılmış ve
7) kırk sekiz sehmde birer sehmen beş sehm hisseleri tefrik ve
ymet ve menfa' at getürmeyeceğinden ve sa' ir hisseleriyle beraber
i (8) sigar-ı mezbürünun nafakalarına hare ve sarf olunmak sigar-ı
haklarında enfa' ve evla aldığından sigar-ı rnezbürünun zikr olunana
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olan kırk sekiz sehmde beş sehm hisselerini bedel-i misliyle ve sair
beraber müşterisi namına fariğ olup bedelini sigar-ı mezbürünun
irharc (10) ve sarfa canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'f-vesaye

r

didükde vasi-i mezbürun kelimat-ı meşrCıhası vakı'a mutabık ve
(11) muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı

barlarıyla mütehakkık olmağla canib-i şer' -i şerifden sigar-ı mezbürünun
(12) tarlada olan hisselerini dahi sair hisseleriyle beraber bedel-i
terisi namına fariğ olup bedelini sigar-ı mezbürünun nafakalarına hare
asi-i mezbüra (13) izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
vmi't-tasi' ve'I-tişrin min şehri Zil-hiccetiş-şerife li-seneti hamse ve

Hasan Halil ve Ahmed Hüseyin

kuyusunun tamiri
iresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
r .•

.J\..vlona karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden .•..•. "'~"'u

in sulbi (2) sagir oğlı Mehmed ile sulbiyye-i sagire kızları Sıdıka ve
..i şer' den mansüb vasileri ve dayıları işbu baisü'f-vesika
elis-i şer' -i şerif-i enverde (3) takrir-i kelam ve tabir 'ani'i-meram
lundığım sigar-ı mezbürünun pederleri müteveffa-yr mezbürdan
i mezbürede kain 2161 numrolu ve 8 Şubat sene 1908 (4) tarihli
~ sıra yüz kuyuları miyanından cereyan iden ma-i carı ile havz ve iki
rı sekiz on seneden beri suya batmış ve muattal kalmış ve havz (5)
uş ve sigar-ı mezbürünun bundan başka makkarı olmadığından işbu
iriyle mevki' -i istifadeye koymağa paraları olmadığı cihetle işbu
temettu' ve istifade idememekde oldığından mezkur su ve havzı
bedel-i misliyle satup bedelini eytam emvali sandığına vaz

ile
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ribhinden (7) sigar-ı mezbürünı infak eylemek sigar-ı mezbürün
nfa' ve evla oldığından mezkur su ve havzı bi'f-rnüzayeds

talibine bey'

bedelini kabz ile (8) eytam emvali sandığına Ji-ecli'Listirbah

mahkeme-i

lım eylemeğe canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmeğin

bi '1-vesaye

n didükde vasi-i mezbı1run kelimaı-ı meşrühası (9) vakı 'a mutabık ve
muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin
mütehakkık

olmağla canib-i şer' -i şerifden sigar-ı mezbürürıun (10)

müntakil ve mevrüs ve balada mezkur su ve havzlarını bi'l-müzayede
yle talibine bey' ve ferağ idüp bedelini alız ve li-ecli'l-hıfz

ve't-ıstirbah

e-i şer'iyyeye teslim itmeğe vasi-i mezbüra izin virilmeğin ma-vaka
biolundı harrere fı'l-yevmi't-tasi' min şehri Muharremi'l-haram

li-seneti

ve selase mi' eten ve elf

ed Arif Efendi bin Şükrü Efendi
f-

o

f .

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

Anbeliku karyesi sakinlerinden
on dokuzuncu
menkühe-i

kazasına

mülhak

iken efrenci bin dokuz yüz
günü vefat iden Ali rcusı.errı

metrukesi Zehra bint-i Kodı Sülayman ile sulbiyye-i

ve sulbi sagir oğlı (3) Ahmed Zeki ve Arif ve sulbiyye-i sagire
ve Mehibe ve Şerife'ye

münhasıra oldığı bi'f-ihbür

'inde'ş-şer'i'l

mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun (4) vakt-i rüşd ve
ğin tesviye-i umürlarına kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olunan
ı Mehmed Ağa Rüstem ma'rifen ve rnarifet-i
eti'l- (5) mezbüre tevzi"

şer'le tahrir ve bey' ve

ve taksım olunan müteveffa-yı

mezbürun
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defteridir ki ber-vech-i atı' zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi' s-san]
şehri Cemazi-yel-ahir (6) li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten

te 'a' id tereke dellaliyye 29
e .içün me' mür masrafı 1 O

~.l1ure Zehra Kodı Süleyman

'an mehr-i mü' eccel ha-şehadet

Küçük

şa ve Mahmud Emir Hüseyin ba ' de't-tezkiye ve'l-half 151
yin Afif Efendi'ye

ba-şehadet

Lefkeli Hilmi İbrahim ve vasi Hacı

ba' de't-tezkiye ve'l-half 113

Zeki Efendi'ye ba-sened ez-gayr-ı teslim ha-şehadet Hüseyin Şemi
ıı-,,ı.ı;;;uuı

ve Hacı Molla Mehmed Rüstem ba' de't-tezkiye ve'l-half 100

eğ' e ba-şehadet Anbeliku karyeli Hüseyin Onbaşı Molla Mehmed
ehmed Rüstem ba ' de't-tezkiye ve'l-half 18 /10 para
'

~.Ii Molla Ülfet Mustafa'ya

Sava Yorgi'ye
mez.uur

ba-defter ve ba-şehadet

iki kıt'a sened mucibince ba-şehadet

vasi-i mezbür

Yusuf Ülfet

ba ' de't-tezkiye ve'l-half 312

Lameryano'ya

ha-defter veba-şehadet

"tezkiye ve'l-half 71
'"1-mezkurat 1051 /30 para

Yusuf Ülfet Efendi ve vasi-i
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Ii't-taksim beyhe'l-vereseti'l-mezbure

228 /30 para

mezbürs Zehra 28 I 23 para
mezbüre Dervişe 25

mezbüre Fatıma 25
rnezbü-s Mehibe 25

ezbüre Zehra hisse-i irsiyyesi olan yirmi sekiz gurüş yirmi üç
V-i şerrsi ve eytam vasisi Hacı Molla Mehmed' e teslim ve bint-i (I

re Dervişe

hissesi olan yirmi beş dahi kezalik merkum Hacı

tinde olup mezbüre Dervişe dahi vefat itmeğle (16) techiz ve

)'vUU!Ut:
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hisseleri mecmu' ı olan yüz yetmiş beş gurüş li-ecli
ibka olundığı (17) Şerhvirildi,

esinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
bohor karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi
ikinci günü vefat iden Aliye bint-i Hacı Halil' in veraseti
d Osman ve babası Hacı Halil Kara Vezir ve validesi Ayşe (3)
ve sulbi mürahik oğlı Abdullah ve sulbi sagir oğulları Osman ve
hasıra oldığı bi'I-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir (4) ve
mürahik.] mezbür ve sagiran-ı rnezbüranın vakt-i rüşd ve se..•. c•••.•••.•. ,

umurlarına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan (5)

vu.vu«

.•.•

ed ma'rifeti ve ma'rifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l
ve taksım olunan müteveffiit-ı mezburenin terekesi defteridir ki ber
zikr ve beyan olunur harrere fı'I-yevmi'l-hamis
i-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
r 3 - kıtık yasdık 14 I 724

•.•.

'aşere min şehri

194

1 /70
ık 5 - yün yasdık 2 I46

rgan 1 /9
gan 1 /9
1 /36
yorgan 1 /45
n 1 /99

f.

tencere 1 I 23

/189
- kase 3 /36

195

/225

zira' 21 /33
zira' 57 /81
/22 - 10 para
/19

196

bez zira' 22 /27
zira' 25 /28
z zira: 16 /25

a çarşab 1 /19

r,

ve curab çift 1 /27

197

[Zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı 1001
tıü'l-mezkı1rat 5865 - 10 para

ve tefrik-i eşya' içün mernür masrafı 45

dellaliyye 72

trı.ezburenin sülüs-i malinden rnevlüd-ı şerif ve sa' ire içün vasiyyeti ba
afız Ali Efendi bin Molla Mehmed ve Hacı Halil Kara Vezir ba'de't-

Id li't-taksim beynel-vereseti'f-mezbüre
c.. i mezbür Osman 1176 /30 para
zbur Hacı Halil 784

Halil İbrahim

4706 /10 para
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kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız

ü

kabz eyledikleri gibi mürahik-i

sagiran-ı mezbürünın hisse-i irsiyyeleri mecmu' ı olan bin dokuz yüz (29)
urüş peder ve vasileri mezbı1rMehmed Osman'a idane idilrniş oldığı şerh

zfresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına

karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz (2) altı senesi
n yedinci günü vefat iden Hürmüz bint-i Topal Mehmed veraseti zevc-i
ed bin Ali Koli ve pederi Topal Mehmed bin (3) Abdullah ve sadrı sagir
üseyin'e münhasıra oldığı bil-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve

ldukdan sonra sagir-i mezbürun (4) vakt-i rüşd ve sedadına değin
rına kıbel-i şerden vasi nasb ve ta'yin olunan babası mezbı1r Ahmed
ı:ı.'rifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l- (5) mezbüre tevzi'
f -

g,m müteveffa-yı mezbı1runterekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve
'aşer ruin şehri Recebi'l-ferd (6) Ii-seneti

I - keza ve sandık I /129
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1 - destgah ma' a edevat I46

- yemeni 1 - mendil 1 17

2 - çarşab 2 /167

1 /17

yasdık ve entari 23
sdık 1 - pişkir 1 ve şişe 32

1 - iblik I 10

zimmetinde mehr-i müecce] alacak hakkı 351
158

17

ve tahrir-i tereke içün memür masrafı 18
etesi olup Girine naibi ma'rifetiyle ıra olunan 100
. . ihracat 160
bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbure
vc-i mezbı1rAhmed 355
ezbür Topal Mehmed 256

";mezburHasan Hüseyin

resm-i kısmet ma' a kaydiye minha

1420

200

_ ___,5::...::6=6 pederi mezbür Ahmed ba-sened

idane olunan

240

yç.. i

mezbür Ahmed ile eb-i mezbı1r Topal Mehmed hisse-i irsiyyeleri olan

eş yüz toksan bir gurı1şı kamilen alız

ü

kabz eyledikleri gibi sagir-i mezbı1r

9) Hüseyin'in hisse-i irsiyyesi olan sekiz yüz altı gurı1şdan beş yüz altmış
pederi mezbı1rAhmed' e ba-sened idane olunmuş ve mütebaki iki yüz (20)
li-ecli'l-hıfz ve'f-istirbah eytam emvali sandığından irsal kılınmışdır

merkez vilayeti olan Lefkoşa -kazüsına tabi' Ayayorkoya
esi sakinlerinden iken efrerıci bin dokuz yüz (2) yedi senesi şehr-i
inci günü vefat iden Nazır bint-i İbrahim Çelebi'nin veraseti zevce-i
etrı1kesiAyşe bint-i Naziş ile sulbi kebir oğlı Hüseyin (3) ve sulbiyye-i
,!fAyşe ve Sultanu ve Meryem ve sulbi sagir oğlı İbrahim' e münhasıra
ar 'inde'ş-şer'i'l-enver

''

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagir-i

ahim'in vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umı1rınakıbel-i şer' den
'yin olunan validesi mezbüre Ayşe marifeti ve marifet-i şerle tahrir
eyne'l-vereseti'l-mezbı1re (5) tevzi' ve taksim olunan müteveffa-yr
kesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fı'l6aşer min şehri Cemaziyi'f-evvel Ii-seneti hamse ve 'işrin ve selase

2 /160

201

İbrahim Ebe zimmetine alacağı 180

tekfin masrafı 45
id dellaliyye ma' a kaydiyye 27

zevce-i mezbı1renin mehr-i mü' eccel hakkı ha-şehadet Ali Şevki ve
Tahir ba det-tezkiye ve'l-half 51
üsbet Ayatoğrulu Şükrü Naziş ha-şehadet Hüseyin Nazır ve Nazım
's-sebat 569

akı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbfıre 729
vce-i mezbüre Ayşe 91
ebir-i mezbür Hüseyin 182
ebire-i mezbı1re Sultanu 91
bire-i mezbı1reMeryem 91
ır-i mezbı1rİbrahim 183
·bar-ı mezbürün kendi hisselerini temamen ahzükabz eyledikleri gibi
İbrahim'in hissesi olan yüz soksan üç gurüş li-ecli'l-infak (14)
'.yyesiAyşe yedinde ibka olundığı şerh virildi.

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
Ayayorkoya Dillirka karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz
enesi şehr-i Mart'ın on yedinci günü vefat iden Receb ibn-i İbrahim
raseti zevce-i menkühe-i metrukesi Meryem bint-i İbrahim ile sulbi

202

ğulları Zeybek ve Şükrüve Hasan Bulli ve sulbiyye-i kebire kızları Şerife
e sulbi sagir oğlı Mehmed ve sulbiyye-i sagire kızı Sultanu'ya münhasıra
bi'J-ihbftr

'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra

ezbüranın vakt-i rüşd ve sedadlanna değin tesviye-i umürlarına kıbel-i (5)
lllasb ve tayin olunan valideleri mezbüre Meryem marifeti ve marifet-i

r ve

bey' ve beyne'l-veresetiı-mezbüre

tevzi' ve taksım olunan (6)

ı mezbürun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur
evmi' s-sani 'aşer min şehri Cemaziyi'l-evvel li-serıeti hamse ve 'işrin ve

ı.

mezbürun zimem-i nasda olan ber-vech-i atı matlübatı
İsmail Sürmeli'de ba-sened 40

f .

~aryeli Sadık Çelebi'de ba-sened 112
ezbüreli Bulli Çelebi' de ba-sened 207
ezbüreli Yusuf zimmetinde 219
ppi karyeli İbrahim Hüseyin zimmetinde 118
mezbilreli Feyzi Dede zimmetinde 45
·· 'l-rnezkürat 2499

tekfin masrafı 45

'an mehr-i mü' eccel ha-şehadet Amarkez karyeli Hüseyin Kara
Abdülkadir Yusuf'ba de't-tezkiye ve'l-half 501
bakı Ii't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre 1914

203

e:vce-i mezbı1reMeryem 239 /10 para
ebir-i mezbür Zeybek 304
ebir-i rnezbür Şükrü 304
ebir-i mezbı1r Hasan Bulli 304
ebire-i mezbüre Şerife 152 /10 para
@bire-i mezbüre Ayşe 152 /10 para
gir-i mezbür Mehmed 304
agire-i mezbüre Sultanu 157 /10 para
kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen kabz eyledikleri gibi sagiran-ı
şeleri olan dört yüz elli yedi gurüş otuz para li-ecli'I-infak valideleri
leri yedinde ibka olundığı işbu mahalle şerh virildi.

raset

esinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak

if Margi

karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden

addin'in (2) sadriyye-i mürahika kızı Behiye ve sadr-i sagir
cı.ııddin'in tesviye-i umürlarına ba-hüccet-i şeriyye vasi
ba'isü'l-vesıka Mustafa (3) Hacı Ali meclis-i şer' -i şerif-i
ve tabir 'ani 'I-meram idüp vasisi bulundığım sigar-ı mezbürenin
mezbüre Afet' e müteveffa biraderi Menteş Hacı
akil bi'l-cümle emlak ve eşcar henüz mezbüreAfet üzerine intikal
iş oldığından şimdi müteveffa-yı mezbür Menteş emlaki veresesi (5)
ve koçan idileceğinden emlak-i mezkürederı müteveffiye-i mezbüre
idecek hisseyi sigar-i mezbürün namına kabı11 ve kayditdirmek (6)
şer'-! şerifden müteveffa-yı mezbür Menteş'in bi'l-cümle emlak ve
teveffıye-i mezbüre Afet'e 'a'id hisseleri ve gerek bade-ma her sınıfı
::ve emlak ve eşcarı sigar-ı mezbürün tarafından bil-vilayet ve bi'l
ve namlarına kayditdirmek içün vasi-i mezbüra izin virilmeğin ma-
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(8) ketb olundı harrere fi'f-yevmi's-salls

min şehri Sefer li-seneti

ve selase mi' eten ve elf

atibi Mehmed Nazım Efendi

zıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik

i' Margi karyesi sakinlerinden olup bundan akdem vefat iden Menteş
in'in sulbiyye-i sagire kızı Emine'nin kıbel-i şer' den mansüb vasisi

bu

baisü'f-vesika Hüseyin bin Hacı Alaaddin meclis-i şer' -i şerif-i

ir-i kelam ve tabir

'ani 'I-meram idüp vasisi bulundığım sagire-i
f

bası merkum Menteş Hacı Alaaddin hal-i hayatında Lefkoşalı Mumcu
)j satun aldığı malümü'l-mikdôr

zeytün

eşcarını

üzerine

koçan

fat itmeğle şimdi bayi' -i rnezbür Yorko eşcar-ı mezküreyi müteveffa ..
.) veresesine fariğ olacağından eşcar-ı mezkürenin sagire-i mezbüreye
s.~sini kabül ve sagire-i mezbüre namına kayditdirmek üzere canib-i
(6) bana izin virilmek bi'I-vesaye

r~

matlübumdur

didükde bu suret
ı

hakkında enfa olmağla canib-i şer' -i şerifderı eşcar-ı mezkürenin

'>(7) sagire-i mezbüre Emine namına kabul ve kayditdirmek içün vasi-i
virilmeğin ma-vaka

bi't-taleb

ketb olundı harrere fi'f-yevmi's-salis

iH-hayr li-seneti (8) sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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··: Nafaka
-ı hüccet-i şeriyyede mestürü'I-ism Hasan ve Hüseyin'in validesi ve
vekil Hüseyin Ağa meclis-i şer'-i şerif-i enverde mahcür-ı

mezbı1r

sisi (2) Mehmed Arif Efendi muvacehesinde takrir-i kelam idüp geçen
yirmi dört senesi Şaban-ı şerifin on yedisinden itibarerı sagiran-ı
(3) valideleri mezbı1reSıdıka'nın nafaka ve kisve bahaları içün mahcür
idai üzerine beher yevm on gurüş farz ve takdir olunmuş ise de valideleri
Sıdıka'ya mezbı1rNidai 21 Mayıs sene 1907 tarihinde talak-ı bayin ile
$1 Ağustos sene 1907 tarihinde 'iddeti münkaziyye oldığı (5) içün
"kıt olmağla tarih-i mezbı1rdanitibaren yalnız sagiran-ı mezbüran Hasan
ıh nafaka ve kisve bahaları içün babaları mezbı1r Nidai (6) üzerine

ye meblağ farz ve takdir olunmak matlı1bumdur didükde kaziyye-i
ıh üzere oldığı vasi-i mezbı1r Mehmed Arif Efendi dahi (7) gıbbe't
i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi dahi sagiran-ı
san ve Hüseyin'in her birilerinin nafaka ve kisve bahaları içün (8) tarih
i'tibaren yevmiyye üçer gurüş hisahiyle beher mah bir İngiliz lirası
zbür Nidai üzerine farz ve takdir idüp (9) meblağ-ı mefrüz-ı mezkı1rı
hazınalart mezbı1re sagirôn-ı mezbüranın nafaka ve kisve bahalarına
ve ledel-hace istidaneye (10) ve 'inde'z-zafer mahcür-ı mezbı1r Nidai
'a müvekkile-i mezbı1reye izafetle vekil-i mezbı1r Hüseyin Ağa'ya izin
a-vaka' bi't-taleb ketb olundı (11) harrere fı'l-yevmi's-sabi' ve'L'işrin
harremi'f-haram li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

tibi Mehmed Nazım Efendi
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ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Anbeliku karyesi
den iken efrenci bin dokuz yüz altı senesi Kanün-i evvelin yirmi (2)
nü vefat iden Hadice bint-i Hasan İbrahim'in veraseti zevc-i metrüki
üseyin Molla Aziz ile pederi merkum Hasan İbrahim ve validesi (3) Ayşe
driyye-i sagire kızı Fatıma'ya münhasıra aldığı bi'f-ihbar

'indeş-şeri"l,

nve mütehakkık oldukdan sonra sagire-i mezbürerıin (4) vakt-i rüşd ve
eğin tesviye-i umı1rına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan babası
stafa ile mezbür Hasan İbrahim rnarifeti (5) ve marifet-i şerle tahrir ve
e'l-vereseti'l-mezbüre tevzi' ve taksim olunan müteveffüt-ı mezbı1renin
eridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fi't-yevmi's- (6)

r

min şehri Recebil-ferd li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mieten ve elf

f

r.

207

.lrur 5 /15 - 30 para
şkı1r 4 /23 - 1 O para

şkur 1 /4
Iıbaç çarşab 1 /9

entari 1 /30 - 30 para
arı 1122

1:>asma 1 /20 - 1 O para
t,

ntarı

ı

129

entari 1 /18 -1 O para

'\ 2 /20 - 10 para
1 /4

zimmetinde mehr-i müeccel ve muaccel alacak hakkı 1502

208

efrik-i eşya' içün karye-i mezbüreye giden memürun harc-ı ralu 30
ete 'a'id dellaliyye 36
iyye 10
e eşya' nakli içün kira 9
.yvan tezkeresi içün virilen 1

ü'f-büki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re

3516

se-i zevc-i mezbür Mustafa Hüseyin 812 /20 para
b-i mezbür Hasan İbrahim 541/30 para
ümm-i mezbı1re Ayşe 541 /30 para
int-i sagire-i mezbı1re Fatıma

resm-i kısmet minha

Cl nafaka içün pederi zimmetinde ibka olunan

se-i kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz eyledikleri gibi sagire-i

in hisse-i irsiyyesi olan 1579 gurı1şdan 697 gurı1ş li-ecli'l-infük (20) pederi
zimmetinde ibka idilüp mütebaki 882 gurı1şı dahi li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah
azası mal sandığına irsal kılınmışdır

": Tereke
ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

tabi' Ayatoğru Dillirka karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz
şehr-i Kanün-i saninin yirmi yedinci günü vefat iden Şerife bint-i
veraseti zevc-i metrı1ki Abdülkadir Hüseyin ile validesi Ayşe bint(3) ve sadriyye-i sagire kızı Rukiye ve Ii-ebeveyn er karındaşı İsmail ve
Müslim ve kız karındaşı Gülsüm'e münhasıra oldığı bil-ihbar 'indeş
zahir ve mütehakkık (4) oldukdan sonra sagire-i mezbı1renin vakt-i rüşd

209

adına değin tesviye-i umürına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan babası
rAbdülkadir verese-i (5) kibar marifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey'
yne'l-vereseti'l-mezbüre

tevzi' ve taksim olunan müteveffat-ı mezbürenin

si defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan (6) olunur harrere fi'f-yevıni's-sani
min şehri Şevvali'l-mükerrem li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve

erküm zimmetinde mehr-i mü' eccel hakkı 300

JU-bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre 844

.e--i zevc-i mezbür Abdülkadir 211/

10 para

m-i mezbüre Ayşe 140
r ,_
Ii-ebeveyn İsmail 20
i .

.ire-i mezbüre Rukiye

resm-i kısmet minha
kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz eyledikleri gibi sagire-i
hisse-i irsiyyesi olan dört yüz on bir gurüş li-ecli'l-infak vasisi (12)
ibkd olundığı şerh virilür.
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brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
sine tabi' Luricina karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz (2) yüz yedi
aziran'ın ikinci günü vefat iden Razike bint-i Osman Kikeyo'nun

veraseti

etrüki Hasan İsmail ve babası Osman Kikeyo (3) validesi Emine Kara Hasan

fı sagir oğulları İsmail ve Osman ve sadriyye-i sagire kızı Şerife'ye

münhasıra

bi'l-ihbar 'inde'ş-şerü'l- (4) enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı
ünun vakt-i rüşd ve sedadlanna değin tesviye-i umı1rlarına kıbel-i şer' den
ve tayin (5) olunan babaları mezbı1r Hasan marifeti ve marifet-i şerle
e bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbı1re tevzi' ve taksim olunan müteveffat-ı
nin terekesi defteridir ki (6) ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fı'l

ı.. hamis

ve'l-Tşrin min şehri Cemaziyi'f-evvel li-seneti hamse ve 'işrin ve

i'eten ve elf

hta karyola 1 /13 5
26 /3

mur teknesi 1 /94

211

,ta' mel namüsiyye 1 /18

k. ma'a yasdık-306
ık 2 /27

ilik altün 2 - sandıklı altün 1 /123

def a entari 2 /2 7
a entari 213 O

a entari

2 /25

entari 2 /4 - 20 para
entari 3 /54

çarşab 1 /36
çarşab 1 /50
çarşab 1 /49
çarşab 1 /65

r.

212

bilezikçift 1 /22
'tğne 1/10
ef a toplu iğne 2 /19
hamaylı 1 /117
kuşak başlığı 1 /103

· .mezbür Hasan İsmail zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı 1501
em' an yekünü'f-mezkürat 5164

ükümete 'a'id dellaliyye 54

ı\ ücreti

19

i eşya' ve tahrir-i tereke içün memür masrafı 670
ü'f-mezkürat 118

hisse-i zevc-i mezbür Hasan 1261
-i eb-i mezbür Osman 841

213

hisse-i ümm-i mezbüre Emine 841.,
hisse-i ibn-i sagir-i mezbür İsmail
841
22
819
hisse-i ibn-i sagir Osman
741
22
719
hisse-i sagire Şerife
420
10
410 resm-i kısmet minha
(22) verese-i kibar hisse-i irsiyyelerini remaınen alız ü kabz eyledikleri gibi sigar-ı
İsmail ve Osman ve Şerife'nin hisse-i irsiyyeleri olan iki bin kırk sekiz
gurüş dahi li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah eytam emvali sandığına irsal kılındığı şerh

r.

No: 122

) Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
"hiyesine tabi' Bodamya karyesi sakinelerinden zatı ta' rif-i şeri ile ma' rife Dudu
bint-i İbrahim nam Hatun tarafından vekil-i müseccel-i şer'ısi Mehmed Arif
endi bin Şükrü Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde bundan akdem vefat iden
dalı karyeli (3) Mustafa İsmail'in verese-i münhasırasından olup tereke-i
vcudesine bi'l-verase vaz'ı yedleri mütehakkık olan li-ebeveyn er karındaşı Hasan
validesi Nergizu (4) Hatun ibnetü Osman tarafından husüsı atide vekıl-i müseccelerileri da'va vekıllerinden Bentolomo Paskal Efendi muvacehesinde müvekkile-i
zbüre Dudu (5) Hatun'ı işbu yedinde olan bir kıt'a izin-name mantükınca bin üç

dokuz senesi Zi'l-Hiccetü' ş-şerife zarfında bin bir gurüş mehr-i mü' eccel ve beş
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yüz (6) gurüş mehr-i mu' acce] tesmiyeleriyle müteveffa-yı mezbür Mustafa tezevvüc
ve duhul idüp zevciyyet beynlerinde

kaime iken vefat itmeğle meblağ-I mehr-i

müeccel-i mezkur bin bir gurı1şı mezbür ibn-i Hasan (7) Nergizu'nun
vaziül-yed

bi'f-verase

oldukları zevc-i mütevefra-yı mezbürun terekesinden halen bil-vekale

ta.leh iderim diyü dava

itdükde vekil-i mezbür Bentolomo

dahi (8) cevabında

p:ıüvekkilan-ı mezbüranın müteveffa-yr mezbür Mustafa'nın tereke-i vafiyesinde ber-

,

-ve.ch-i meşrı1h bi'f-verase vaz -ı yedlerini ve rnüddeiye-i

mezbüre Dudu Hatun (9)

.µ.teveffa-yı mezburun zevce-i menkühe-i metrukesi oldığını bi-tav' a ikrar ve itiraf
meğle meblağ-ı mehr-i mü' eccel-i mezkur bin bir gurı1ş müteveffa-yı

mezbürurı

ke-i (I O) vafiyesinden müvekkile-i mezbüre Dudu Hatun' a halen eda ve teslime
ıvekkilan-ı

mezbüran

Hasan

ve Nergizu

Hatun'a

izafetle

vekil-i

mezbür

ntolomo'ya

tenbih olundığı tescil (11) ve i'lüm olundı haf!-"ere fi'f-yevmi't-hamis

1-'işrın min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerife li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve

Türü: Mal taksimi
ıbrıs

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

sine tabi' Flasu karyesi sakirıelerinden iken efrenci bin dokuz yüz sekiz senesi
-i saninin (2) on ikinci günü vefat iden Ayşe bint-i Hindi Efendi'nin

sadr-i

ğulları Ömer ve Hüseyin ve Hasan'ın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye
Janna kıbel-i şer' den mansüb (3) vasileri babaları işbu baisü'l-vesika Cemal
bin Hüseyin

meclis-i

şer' -i şerif-i enverde

takrir-i

kelam

idüp vasisi

ığım sigar-ı mezbürünun valideleri (4) müteveffıye-i mezbüreden müntakil
Gaziveren

ve Aya Yorgi ve Ankolem karyelerinde

iyle müşterek bulundığından
ve müstakillen

arazı ve eşcar

arazi ve eşcar-ı (5) mezküreyi müşterekleriyle

idare itmek sigar-I mezbürün

zikr olunan karyelerde

kain

haklarında

enfa ve evla

ka' in arazı (6) ve eşcarı taksim ve sigar-ı

~ n hisselerini tefrik itmek üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi' 1matlübumdur didükde (7) dahi mezbürun kelimat-ı meşrı1hası vakı 'a mutabık
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ve rıefsü'l-emre muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı
Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık (8) olmağla canib-i şeri şerifderı kura-yı
mezkürede ka' in arazı ve eşcarı taksım ve sigar-ı mezbürün hisselerini ifraz ve tefrik
ve müstakillen idare itmeğe vasi-i (9) mezbüra izin virilmeğin bi't-taleb ketb olundı
harrere fi'f-yevmi's-aşir min şehri Saferi'I-hayr li-serıeti sitte ve 'işrin ve selase
mi' eten ve elf.
Şuhüdü'l-hal
Flasu karyeli Hasan Kara Mehmed ve İzzet Osman

Dava Türü: Tereke
(l) Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
nahiyesine tabi' Peristeronar karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz dört
senesi Şubat'ının (2) sekizinci günü vefat iden Mustafa K'1rn Hüseyin'in veraseti
zevce-i menkühe-i metrukesi Zeynep bint-i Mehmed Ali ve sulbiyye-i sagire kızı
Ayşe ile sulbi sagir ve tevem (3) oğulları Hasan ve Hüseyinle münhasıra oldığı bi'l
ihbar 'inde' ş-şer'i'I-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı rnezbürünun
yakt-i rüşd ve sedadlarına (4) değin tesviye-i umürlanna kıbel-i şer' den vasi nasb ve
ta'.yın olunan valideleri mezbüre Zeynep marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve
beyne'l-vereseti'l-mezbfüe

(5) tevzi' ve taksım olunan rnüteveffa-yı mezbürun

.terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevrni's-sürıi
e'l-'işdn min şehri Receb li-serıeti erbaa ve 'işrin (6) ve selase mieten ve elf

ellim küpü 1 /6
aba 1 /4
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kürek 1 /4
çarşab 1 /6

(8) 'alefter 1 /4
zil 5 - çan 3 /30
kil 13 /117

hınta kil 2 /18

/2 - 20 para
kil 2 - fi 5 /22 gübre 18

!fin çift 1 /36 - 1 O para
şak 1 /76 - 10 para

şdırma 1 /13 - 30 para
) kiriş 1 /81

a mevki' inde ve çalılıkda ve Kolombade

ve Çoban Ali tarlasında ve harami

nep tarlasında şair mezrüı dönüm 5

Iı karyesinde Emirtika mevki' nde iki kıt' a nısf hınta mezru' atı dönüm 1 /3 24
Peristeronar karyesinde deniz mevki' inde nısf hınta mezru' ı dönüm 4
odiracı mevki' inde yalnızlık olarak hınta mezru' ı dönüm 1 /328 - 20 para
Pan yekünü'l-mezkirat

7782 - 10 para

minha'l-ihracat
techiz ve tekfin masrafı 166
mete '§.'id dellaliyye maa kaydiyye 132

bekleme ücreti içün Çoban Ali'ye virilen 18

deyn-i müsbet
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Letkeli Bakkal İzzet Ağa Mehmed

Salih Ağa Direk Ağa ve Kamil Ali ba' de't

tezkiye ve'l-half 29

zevce-i mezbüre Zeynep bint-i Mehmed Ali'nin mehr-i müeccel

hakkı ba-şehadet

ilmi bin Tosun Hasan ve Kara Hüseyin ba' de't-tezkiye ve'l-half 501
ve Çamlık karyelerinde

bulunan

mezru' ıatı satmak

üzere

me' mür

) deyn-i müsbet
'tteveffii-yı mezbürun biraderi Hasan Kara Hüseyin'in ha-mazbata mahkum alacağı

teveffii-yı mezbürun mekteb ücretinden deyni içün tahsildara virilen ücret 72

'1

an Hüseyin' in süd analarına virilen ücret 5 5
sigar-ı mezbürünun valideleri virilen vasi hücceti harcı 15
ünü'l-mezkürat 1563 /20 para
sahhü'l-baki li't-taksim beyne'f-vereseti'l-mezbüre 6219 /10 para
lıisse-i zevc-i mezbür Zeynep 888 /20 para
~Ubn-i sagir-i mezbür Hasan
2176
55

ı.

2121

sagir-i mezbür Hüseyin

sagire-i mezbüre Ayşe
1088
;.,..,__--=2~8 resm-i kısmet minha

1059
taksım mucibince verese-i mezbüre hisselerini istifa itmeksizin sagiran-ı
Hasan ve Hüseyin dahi müteakıben vefat .idüp varisleri ümm-i mezbüre
ile (20) sagire-i mezbüre Ayşe ve 'ammileri Hasan Kara Hüseyin' e
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münhasıra oldığından tereke-i mezbG.re bi-hükmi'l-münôsaherü'ş-şeriyye

ber-vech-i

zır taksım ve tevzi' olunmuşdur
hisse-i ümm-i mezbG.re Zeynep
2193
__

_,_7=95::::__.hissesine mahsuben Lefke'de aldığı
1398

___

4=2=-3

terekeden aldığı eşya'

!)75
---"9:....!7-"'-5

nakden mahkemeden aldığı 30 Kanün-i sanı 910

OOO
sagire-i mezbüre Ayşe 3333 /30 para
ümm-i mezbür Hasan Kara Hüseyin 553 /30 para

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Piroi karyesi sükinelerinden 'adimü'l-iktidar Fatıma bint-i Hacı
med nam Hatunun (2) tesviye-i umürına kıbel-i şer' den ba-hüccet-i şeriyye vasi
ve ta'yin olunan işbu baisü'l-vesika Salih Ağa bin Mehmed meclis-i şer' -i
-i enverde bi't-vesôye takrir-i (3) kelam idüp vasisi bulundığım mezbG.re Fatıma
n'un karye-i mezbG.redekain ve diğer hissedarlarıyla müşterek zeytün ve sair
ve arazisi (4) ve kezalik Tuzla kazası dahilinde Pirka karyesinde ka' in
darlarıyla müşterek bulunan zeytün eşcarını hissedarlarıyla taksım idüp (5)
hürenin kendi müfrez hisselerine koçan almak ve Piroya karyesinde bulunan
ı şayed kable't-taksim diğer hissedarları iyi bir kıymetle (6) a.herine bey' ve

idecek olurlar ise mezkur kıymet üzerine mezbürenin hissesini dahi beraber
olmak mezbG.re Fatıma hakkında enfa' (7) ve evla oldığından gerek Piroya ve
, Pirka karyelerinde bulunan eşcar ve arazinin hissedarlarıyla taksim ve tefrik
mezbG.reninhisselerine ayrıca (8) koçan almak ve Pirka karyesinde ka' in eşcarı
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diğer hissedarlar

bedel-i

misliyle

satacak olurlar ise mezbı'.lrenin hissesini

dahi

beraber satmak ve müşterisi (9) namına fariğ olmak üzere canib-i şer' -i şerifderı bana
izin virilmek bi'l-vesaye matlübumdur didükde vasi-i mezbürun kelimat-ı meşrühası
vakıa mutabık (10) ve nefsü'l-emre

muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer

ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla mezbı'.lre Fatıma'nın
Piroya ve gerek Pirka karyelerinde

(11) bulunan

müşterek

gerek

eşcar ve arazisini

hissedarlarıyla taksim ve tefrik eylemek ve mezbı1renin hisseleri içün ayrıca koçan
almak ve Pirka karyesinde

ka' in (12) zeytı'.ln eşcannı

diğer hissedarları

bedel-i

misliyle ahere bey' idecek olurlar ise mezbı'.lreFatıma'nın hissesini dahi beraber bey'
ve müşterisi namına fariğ (13) olup bedelini mezbı'.lrenin borcuna mahsuben te' diye
eylemeğe canib-i şer' -i şerifden vasi-i mezbüra izin virilmeğin ma-vaka' bi't-taleb
ketb olundı harrere(La) fi'I-yevmi'f-hamis

min şehri Rebiil-evvel

li-seneti sitte ve

'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Şuhüdül-hal
Karye-i mezbı'.lreli Veli Ağa Hacı Kasım Ağa ve Mustafa Hacı Mehmed Ağa

No: 126
No: 690

r.

Türü: Mal taksimi
l)Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
bi' Gönyeli karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kezban bint-i (2)
sman'ın sadrı sagir oğlı Osman ve sadriyye-i sagire kızları Hadice ve İsmet'in
baları ve ba-hüccet-i şeriyye vasileri işbu baisü'l-vesika
) nam kimesne meclis-i şer' -i şerifde bi'I-vesüye
lundığım

sigar-ı mezbı'.lrı'.lnun valideleri

Ömer bin Hacı Hasan

takrir-i kelam idüp vasileri

müteveffıye-i

mezbı'.lreden mevrı'.ls ve

takil (4) olup Lefkoşa kazasında yedi kıt' ada ve Girine kazasında iki kıt' ada
in halen Osman Hacı Mehmed veresesi beyninde müşterek ve meşa
rlumü'l-hudud
unan

ve'f-itiraf

hisselerini

bulunan

(5) arazi ile karye-i mezbı'.lrede kain bir bab hanede

müşterekleriyle · memürı

marifetiyle

taksım

idüp

sigar-ı

zbürün hisselerine ayrı koçan (6) almak sigar-ı mezbürün haklarında enfa' ve evla
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aldığından zikr olunan dokuz' kıt' a arazisiyle bir büb haneyi bi't-taksim sigar-ı
mezbürün hisselerini tefrik (7) ve müstakillen koçan almak üzere canib-i şer' -i
şerifden bana izin virilmek bi'f-vesaye muradımdır didükde vasi-i mezbürun kelimat
ı

meşrühası vakı' a mutabık (8) ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i vesikada

isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sigar-ı
mezbürünun gerek Lefkoşa kazasında (9) ka' in arazisi ve hanelerini ve gerk Girine
kazasında kain arazilerini taksim ve sigar-ı mezbürün hisselerini ifraz ve
müstakillen koçan almak canib-i şer' -i şerifden (10) vasi-i mezbüra izin virilmeğin
ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'Lyevmi's-sabi' min şehri Rebi'i'l-evvel li

seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
Şuhüdü'f-hal

Gönyeli karyeli Ali Çavuş Kara Bıçak Mehmed
Karye-i mezbüreli Ali Kanlı Mustafa

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
tabi' Peristerona karyesi sükinelerinden iken efrerıci bin dokuz yüz yedi
(2) şehr-i Kanün-i evveli zarfında vefat iden Fatıma bint-i Molla Mehmed
Mustafa'nın veraseti zevc-i metrüki Hüsnü bin Ahmed ve validesi Müzeyyen
,

Muharrem (3) ve Ii-ebeveyn kebir er karındaşı Ahmed ve sagir er karındaşları
'ıı;:;nıııı;:;u

Emin ve Fehim ve Muharrem'e münhasıra aldığı bil-ihbar 'indeş-şeri"l

zahir ve mütehakkık (4) oldukdan sonra verese-i kibar marifetleri ve marifet-i
tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseri'l-mezbüre

tevzi'

ve taksim olunan

teveffat-ı mezbürenin (5) terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur
ere fi't-yevmi'f-hürnis 'aşer min şehri Saferi'l-hayr li-seneti sitte ve eişrin ve
minder 4 - yasdık 19 - şilte 5 /499
n yatak 1 - yasdık 1 /243
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yemeni yorgan 1 /54
pamuk ve yün yasdık 8 /55
(7) alaca çarşab 1 /20
pamuk şilte 1 /72
bez tob 1 /45
keçi 1 /90
kıtık minder 2 - yasdık3 /18
alaca bez parça 5 /36
tenteler 14
(8) alaca bez parça 3 /27
bürümcük çarşab 1 - bez parça
çarşab çift 1 /198
şal çarşab çift 1 /171
bakır leğen ma' a ibrik 1 740
üz yasdık 2 /21

liamür teknesi 1 - tencere kapağı 1 /18
10) boruya' ni yarım dolap 1 /243
ür karyola 1 /360

rümcük çarşab 2 /100
f"a çarşab 2 /1 1 O
.) def a çarşab 2 /92

.çüktrabeza ma' a örtü 20
ma bez arşün 32 /49
çarşabı 1 /33
eni kurb 1 O /90

f .
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(12) def a cibinnik 1 /70
entarı 2 - çaket 1 /3 6
pişkir tecemmülatı 28
bakır tencere ma' a kapak 1 /30
ufak tencere ma' a kapak 1 /3 3
sahan 2 /12
(13) kapaksız tencere 1 /25
mangal tecemmülatı 18
def a sahan 2 /14
kase ve tabak 4 /9

4) sahan ve kefgir ve kıl kutusu 1 7
dalye 6 /90
f

ı.
14 /21
a tabak 19 /27
işesi çift 1 /12
def a şişe 1 17

) şişe tecemmülatı 3 7

hamam leğeni 1 /56
fincan ve tabak tecemmülatı 18
gömlek 2 /22
tabak 1 /28

(17) çevre uşkür parça 12/117
entari 1 - çaket 1 /12

def a uşkür 3 /15
basma tecemmülatı 3 O
çaket 2 /27
örtü 2/18
yasdık ve mando I 4

(18) bir parça basma 10 /20 para
bürümcük ufak sa' at 1 /25
1 /90
.&.auıı."

çaket 1 /61

tarağı 5 /54
yorgan 1 - yasdık yüzü 2 /90
hücre örtüsü 1 /63
çaket 1/117

tahtası 1 I4 - 3 O para
andık 1 /54

21) Hind ipliği gömlek arşı1n 43 /40
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arşünlı bez tecemmülatı 76
firuze yüzük 1 /45
def a yüzük 2 /46
elmas yüzük 1 /270
tepsi 1 /14
minder yüzü parça 7 /82
(22) ipek basma çarşab 1 /117
iblikli fisto çaket takımı 1 /50
diğer ipekli takım 1 /72
def a takım 1 /81
trabeza örtüsü 1 /8
mendil ve kuşak 2 /24
(23) cem'an yekünü'l-rnezkürat 7649,- 30 para
(24) minha'l-ihracat
(25) hammaliyye
~şya'nın pazara nakl-i içün 'araba kirası 49
ünadi ücreti 49
f.

p:ıuhtariyyeolarak virilen 18

~.

(~6) yekünü'f-ihracat 203

('ç.7) sahhü'l-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'f-mezbüre 11586
'ç.8) zevc-i mezbür Hüsnü Ahmed hissesi 5793
m-i mezbüre Müzeyyen Muharrem hissesi 1931
mezbür Ahmed hissesi 965
-ı mezbür Mehmed Emin hissesi
965
24
941
-ı mezbür Fehim hissesi

965
24
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941 resm-i kısmet rninha

ah-ı mezbür Muharrem hissesi
965
24
941 resm-i kısmet minha

(29) verese-i kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz eyledikleri gibi sagiran-t
mezbüran Mehmed Emin ve Fehim ve Muharrem hisseleri olan iki bin sekiz yüz (30)
yirmi sekiz gurüş kebir karındaşları mezbüre Ahmed Molla Mehmed'e bi'l
idünesinde rabt olundığı işbu mahalle şerh virilür.

Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
ahiyesine tabi' Ankolem karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz senesi
11ün-i saninin (2) yirmi dördüncü günü vefat iden Raşid Ali bin Ömer'in veraseti
ce-i merıkühe-i metrukesi Emine bint-i Hüseyin ile sulbi kebir oğulları İzzet ve
hmed Ali ve sulbiyye-i kebire (3) kızı Huriye'ye ve mürahik-i sagir oğlı
zullah'a münhasıra aldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık
kdan sonra mürahik-i mezbürun vakt-i rüşd (4) ve sedadına değin tesviyeµrına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan dayısı mezbür İsmail Feyzullah ve
se-i kibar ma'rifetleri ve ma'rifet-i şerle tahrir ve bey' (5) ve beyne'l-vereseti'l
üre tevzi' ve taksim olunan müteveffa-yı mezbürun terekesi defteridir ki ber

atı zikr ve beyan olunur harrere fi'f-yevmi'l-hamis 'aşer min şehri (6)
'ü'l-evvel li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
mel manda öküz 1 /153
manda merkeb ma' a yavru 1 /251
- boyunduruk 3 1
e çift 1 /439
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) tefrik-i eşya' ve tahrir-i tereke içün karye-i mezbüreye giden me' mürun ücreti

1mete 'a'id dellaliyye ma'a kaydiyye 34

Mehmed

Said Efendi ibn-i Sadık Efendi 'ye ha-defter ve ha-şehadet Aziz

Mehmed Ali Raşid ba' de't-tezkiye ve'l-half 18 /10 para

1;1.ryeli İzzet Mehmed' e ha-defter ve ha-şehadet İzzet Raşid ve Mehmed Ali
ba'de't-tezkiye ve'l-half 76

Jestohoro Yorgi'ye ha-defter ye ha-şehadet İsmail Feyzullah ve Yunus Emin
'de't-tezkiye

ve'l-half 41
fa

fBakkal Hüseyin Rıfat Efendi'ye ba-sened ve ha-şehadet İzzet Raşid ve vasi
r.

al Molla Hasan Hacı Osman'a ha-defter 232
ücretinden Ankolemli Kazım Musa'ya 15

zbı1re 'an mehr-i mü' eccel ha-şehadet Yusuf Emin ve Abdullah Efendi
ba' de't-tezkiye ve'l-half 251
ü.'1-mezk:ı1rat732
'I-bakı li't-taksim heyne'l-vereseti'1-mezbı1re
· zevce-i mezbı1re Emine

mehr-i mü' eccel resm-i rninha
kebir-i mezbür İzzet

882

227

220
- 220 terekeden aldığı eşya' ba-sened zimmetinde kalan

OOO
ibn-i kebir-i mezbı1rMehmed Ali
220
=--=2=2=0 keza

OOO
mürahik-i mezbür Feyzullah
220
--------=-5 resm-i kısmet minha
215
61 terekeden aldığı rninha

i bint-i kebire-i mezbüre Huriye
110
F----'1'--"0=2 terekeden aldığı eşya' bahası
8
verese-i kibardan İzzet ve Mehmed Ali hisse-i irsiyyelerini terekeden aldıkları
'{.bahasınamahsuben temamen istifli eyledikleri gibi kebire-i mezbüre Huriye ile
ürahik-i mezbür Feyzullah dahi hisse-i irsiyyelerini kısmen terekeden aldıkları
\ bahasından alız idüp mütebaki hisseleri zevce-i mezbı1reEmine (18) hissesiyle
,per cem'an iki yüz altmış yedi gurüş on para vekilleri karye-i mezbı1reli
HahEfendi bin Salih Ağa'ya teslim oldığı şerh virilür.

Türü: Rüşt iddiası ve mal talebi
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
esine tabi' Denya karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2)
afa Osman'm sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz işbu ba'isü'l-ilam
an meclis-işer'-i şerif-i enverde 'ammisi ve hal-i sigannda (3) tesviye-i umünna
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ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı olmağla mal-i mevrCısuna bi'J-vesaye vaz -ı yedi
mütehakkık olan Ahmed Ağa bin Osman mahzarında (4) üzerine dava ve takrir-i
kelam idüp halen ben yirmi yaşımı tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulüğuma rüşdüm
munzam olup umürumı bi'rı-nefs
olmamla

pederim

müteveffa-yr

rüyete kadir ve ianet-i (5) vasiden müstağni
mezbürdan

mevrCıs ber-mücib-i

defter-i kassam

malımı 'ammim ve vasim mezbür Ahmed Ağa' dan halen taleb iderim su' al olunup
bana (6) teslime kıbel-i şer' den tenbih olunmak muradımdır didükde gıbbe' s-su al ol
dahi cevabında müddei-i mezbürun mal-i mevrCısuna bi'f-vesaye vazvı yedini ikrar
idüp (7) lakin müddei-i mezbürun ber-minval-i muharrer rüşd müddeasını

inkar

idicek müdddei-i mezbür Osman'dan ber-vech-i meşrCıh müddeasına beyyine taleb
olundukda 'udül-ı (8) ahrür-ı rical-ı Müslimirı'den

ve karye-i mezbüre ahalisinden

Mehmed bin Osman yirmi yaşını tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulüğuna

rüşdi

munzam olup umürını bi'rı-nefs (9) rüyete kadir ve ianet-i vasiden müstağnidir biz
bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz
e'l-ma'na (10) ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-ı
ezbüran usül-i mevzüasına tevfikan evvela sırran ba' dehu 'alenen lede't-tezkiye
'adi ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle müddei-i mezbür
f '

sman'ın rüşdine ba del-hükm tenbih olundığı tescil olundı harrere fı'l-yevmi'l2) hadi vel-iişrin min şehri Rebii'l-evvel li-seneti sitf~ ve 'işrin ve selase mi' eten
elf.

ahkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi
dacı Halil Ağa
btiyye Mehmed

va Türü: Tevliyet
Kıbrıs

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak Lefke

iyesine tabi' nefs-i Lefke kasabasında ka' in Orta Cami' -i Şerifi' dimekle Arif el-
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Hac Ali Efendi (2) bin Ebubekir nam sahibü'l-haynn cami' -i şerifi vakfının vazife-i
muayyene ile ber-vech-i meşruta tevliyyetine ba-ilam-ı şeri mutasarrıf olan batn-ı
zevi'f-erhamda akreb (3) ve erşed-i evlad ve Akfıdan Mehmed Salim Efendi ibn-i
Hacı Emin Ağa bundan akdem vefat idüp tevliyyet-i mezküre mahlul ve hidmet-i
lôzımesini muvakkaten kaim-makam-ı mütevelli (4) bulunan 'izzetlü Asaf Beğ
marifetiyle idare olunmakda ise de vakıf-ı müma-ileyh bin yüz iki senesi gurre-i

Zi't.. ka'de tarihi ile müverrihe derdest (5) olan bir kıt' a ve kaziyye-i ma' mül bahası
manrükınca tevliyyet-i mezküre vakıf-ı müma-ileyhin evvela asabe ve saniyen zevi'l
erlı,amındaolan akreb ve erşed-ı evlad-ı züküre (6) meşruta ve ta'amül kadimi ber
üeib şart-ı vakıf cari olmağla işbu baisü'l-vesika Hasan Efendi bin Hacı Emin Ağa
üteveffa-yı mütevelli-i mezbı1run Ii-ebeveyn (7) karındaşı ve zevil-erharndan
1ad-ı zükür vakıfın akreb ve erşedi ber-mücib şart-ı vakıf ve 'amel-i kadım
liyyet-i mezkürenin hasren meşrut lehümi (8) ve umür-ı tevliyeti idare ve rü'yete
ktedir oldığı meclis-i şer' -i şerifde cezire-i mezkı1re Osmanlı evkaf murahhası
etlü Musa İrfan Efendi hazır aldığı halde (9) erbab-ı vukuf bi garez-i
ıslimin' den ve kasaba-i mezkı1re mütehayyiranından Hüseyin Afif Efendi ibn-i
an Efendi ve Daniş Efendi ibn-i Hasan Fedai Efendi ve Hüseyin Efendi ibn-i
Hasan (10) mutahhar nam kimesneler ihbarlarıyla zahir ve mütehakkık
ğın

tevliyyet-i

mezkı1re müteveffa-yı

mezbı1r Mehmed

Salim Efendi

1.ı'.llından batn-ı zevi'l-erhamda evlad-ı (11) zükür-ı vakıfın akreb ve erşedi olan
ndaşı mezbı1rHasan Efendi'ye ber-mı1cib şart-ı vakıf ve 'amel-i kadim vazife-i
[ayyenesiyle tevcih kılındığı i'Iam (12) ve tescil olundı harrere fi' I-yevmi's-sani
ehri Rebii'l-ahir li-seneti sitte ve "işrinve selase mi' eten ve elf.

No: 131
No: 695
Türü: Mal taksimi

ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
esine tabi' Kalavaç karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden
Mehmed bin Mustafa'nın sulbi sagir oğulları Mustafa ve İsmail ve sulbiyye-i
kızı Hanım'ın anaları ve ba-hüccet-i şeriyye vasiyyeleri işbu (3) baisü'l-
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vesika Emine bint-i İsmail nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye
takrir-i kelam idüp vasileri bulundığım sigar-ı mezbürünun (4) babaları müteveffa-yr
mezbürdan mevrı1s ve müntakil olup gerek karye-i mezbürede kain ve gerek Abohor
toprağında vaki' hane ve eşcar ve arazi halen (5) verese-i kibar ile müşa ve müşterek
bulunup arazi ve emlak-i mezküre mamür mahsüsı marifetiyle taksim idilerek
şigar-ı mezbürünun

(6) ifraz ve ayrıca koçan idilmiş sigar-ı mezbürün haklarında

en.fa' ve evla aldığından zikr olunan arazi ve emlak ve eşcarı bi't-taksim (7) sigar-ı
ezbürün hisselerini tefrik ve müstakillen koçan almak üzere canib-i şer' -i şerifden
ana izin virilmek

bi'l-vesaye

muradımdır

didükde

vasiyye-i

(8) mezbürenin

Iimaı-ı meşrı1hası vakıa mutabık ve nefsü'J-emre muvafık oldığı zeyl-i vesikada
imleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sigar-ı (9)
yzbı'.lrı1nun gerek arazi ve gerek emlak ve eşcarda bulunan hisselerini verese-i kibar
memürı marifetiyle bi't-taksim

sigar-ı mezbürün hisselerini müstakilleri (10)

©çan almağa canib-i şer' -i şerifden vasiyye-i mezbüreye izin virilmeğin ma-vaka
t-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmi't-tasi ve'l-Tşrin min şehri Rebi'il-evvel li
eti (11) sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

oşalı Hüseyin Kalfa bin Veli

r,

karyeli Ömer bin Hüseyin

Türü: Mal taksimi
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
iyesine tabi' Kalavaç karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2)
1 bin Mustafa'nın

sulbiyye-i kebire ve gaibe 'ani'Lbeled kızı Zehra ile sulbiyye

ire kızı Zehra enişdeleri ve kıbel-i şer' den mansüb vasileri Yenice karyeli (3)
n bin Mehmed nam kimesne meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye

takrir-i

m idüp vasisi bulundığım ga' ibe 'ani'f-beled mezbüre Zehra ile sagire-i mezbüre
Zehra'nın pederleri müteveffa-yı mezbür Halil ve valideleri müteveffıye Hadice
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bint-i Musa'dan mevrüs ve mürıtakil olup gerek karye-i mezbürede kain hane (5) ve
eşcar ve arazi ve gerek Abohor toprağında ka'in arazi ve eşcar halen gaibe ve
sagire-i mezbüretan ile diğer varisleri beyninde müşa ve müşterek (6) bulunup arazı
Ve emlak ve eşcar-ı mezkCıre mernür marifetiyle taksım idilerek gaibe ve sagire-i
ezbüretanın hisseleri ifraz ve ayrıca (7) koçan idilmiş ga' ibe ve sagire-i mezbüretan
aklarında enfa' ve evla aldığından zikr olunan arazı ve emlak ve eşcarı bi't-taksim
gaibe ve sagire-i mezbüretan hisselerini tefrik ve müstakillen koçan almak üzere
.n.ib-i şeri-i şerifden bana izin virilmek bi'I-vesaye muradımdır (9) didükde vasi-i
ezbürun kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık oldığı zeyl-i
ikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla (10) mütehakkık
ğla gaibe ve sagire-i mezbüretanın gerek arazı ve gerek emlak ve eşcarda
nan hisselerini verese-i kibar ve memürı marifetiyle (11) bi't-taksim gaibe ve
e-i mezbüretan hisselerine müstakillen koçan almak canib-i şer' -i şerifden vasi-i
fıra izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı (12) harrere fı'l-yevmi't
'1-'işrin min şehri Rebi'il-evvel li-seneti ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

alı Hüseyin Kalfa bin Veli
karyeli Ömer bin Hüseyin

hamdu li'Ilahi'Ilezi eazze havass-i ibadihi bi-sarfı ernvalihim ila envaif
ve e'anehüm 'ala iktisab-i esnafi'J-mehamid ve'I-müberraı
ü

ve's-selatü

(2) 'ala resülihi ve nebiyyihi Muhammedin hayri'l-beriyyat ve 'ala alihi

i yestezillü'l-mer' e tahte's-sadakat amma ba' d işbu vakfıyye-i münife ve
· . şeriyyenin tahrir ve imlasına (3) sebeb oldur ki Kıbrıs ceziresinin ·merkez
'>olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke nahiyesine tabi' nefs-i Lefke kasabası
ütehayyiranındarı sôhibü'I-hayrat (4) ve'l-hasenat Daniş Efendi bin Hasan
ıpıı:aıuı

tarafından husüsı atiü'l-beyünda ikrar ve rücüa vekil-i müseccel-i
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şerisi müsevvidü'l-fetva faziletlü Hacı Niyazi (5) Efendi meclis-i şer' -i şerif-i
ber-vech-i ca'i vakfa li-ecli't-tescil mütevelli nasb ve tayin eylediği dava
vekillerinden Hafız Cemal Efendi (6) bin Hacı Niyazi Efendi muvacehesinde ikrar-ı
sahih-i şeri ve itiraf-ı mer'i idüp vakf-ı atiü'l-beyanın sudüruna değin müvekkil-i
mümü-ileyh Daniş Efendi'nin (7) yedinde olan 4941 numrolu ve 31 Kanün-i evvel
sene 1907 tarihli defter-i hakanı koçanında muharrer ve namında sarf-ı mülk olarak
riiukayyed bulunan (8) kasaba-i mezkı1rede Kulumbi mevkiinde kain Salih Subhi

°'.izet ve yol ve yol ve hark ile mahdüd bir bab hane ma' a sekiz dönüm bağçesini
ülkünden ihrac (9) ve cemi-i tevabi' ve levahikiyle hasbeten li'llahi'l-' aliyyi'l
im ve taleben li'rnerzati Rabbi'r-rahim ve ibtigaen li-vechi'Ilahi'f-meliki'f-kerim
akf-ı sahih-i mü' ebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile (1 O vakf ve habs idüp şöyle
eyledi ki mezkur hane ve bağçe mütevelli vasıtasıyla idare olup hasıl olan
ridatından hane ve bağçenin tamir ve termimi (11) icra ve bağçeye Iüzümı
ı:ülecekeşcar gars idilüp fazlasından beher sene yüz yirmi gurı1şdanyedi yüz yirmi
ruş sarfıyla ehl-i Kur' an olanlara (12) altı hatm-ı şerif okundurulıip hatemat-ı
zbürenin birisi Mirac gecesi ve birisi Ramazan-ı mağfiret-nişanda Kadir gecesi
irisi Ramazan'ırı otuzuncu akşamı ki Bayram (13) gecesi ve birisi 'ryd-i adha
f

ve birisi şehr-i Rebiü'l-evvelin on ikinci gecesine tesadüf iden mevlüd gecesi
aba-i mezkı1rede Orta Cami--i Şerifi'rıde kıraat (14) itdirilecek manzüme-i
Iüd-i-Nebevi 'akabinde ve diğer birisi dahi Rebi'ü'l-ahirin birinci Cum' a günü
kasaba-i mezkı1rede cami' -i şerif-i mezbürda kıra' at olunacak (15) manzüme-i
Iüd-ı nebi 'akabinde olmak üzere cümlesinin du'ası cami--i şerif-i mezkı1rdaicra
a ve zikr olunan mevlüd-ı şeriflerin her biri içün yüz yirmişer (16) gurüş sarf
veba' de't-tamir ve't-termim ve icra-i şurütü'l-vakıf fazla-i gaile mütevelliye
ola ve Kadir gecesi ve Ramazan'ın otuzuncu ki bayram gecesinde (17) tilavet
n hatemat-ı şerifelerden ve Rebiü'f-evvelin on ikinci gecesine tesadüf eden
de okunacak rnevlüd-i Nebeviden ve 'akabinde hediyye olunacak hatm-ı
den (18) hasıl olan sevabları efdal-i mevcudat ve eşref-i mahlukat olan
amberimiz Muhammedü'l-Mustafa

salla'Ilahü

te'ala

'aleyhi

ve sellem

retlerinin ve evlad-ı kiram ve ezvac-ı (19) kiram-ı mutahharatının ervah-ı
erine ve kaffe-i enbiya-i 'izam ve rüsül-i kiram hazeratının ervahına ve Hülefa
.aşidın ve bi'l-cümle eshab-ı kiram ndvanu'Ilahi te'ala (20) 'aleyhim ecmain
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hazeratmın ervahına ve evliya ve şüheda ve suleha ve guzat-ı Müslimin ervahına ve
vakıfın aba ve ecdadına ve akraba-yı ta' allukatına (21) vefatından sonra kendi ruhuna
dahi hediyye oluna ve Mirfie gecesinde ve 'ıyd-ı adha gecesinde tilavet olunan
hatemat-ı şerifelerin ve Rebi'ü'l-ahirin birinci (22) Cuma gününe tesadüf iden günde
tilavet olunacak manzüme-i mevlüd-i Nebevi ile 'akabinde hediyye olunacak hatm-ı
şerifden hasıl olan sevabları kezalik (23) efdal-i mevcudat ve eşref-i mahlukat olan
]?ıeygamberimiz Muhammedü'l-Mustafa

sallallahü

te'ala

'aleyhi

ve sellem

azretlerinin evlad-ı kiram ve ezvac-ı mutahharatırıın ervah-ı (24) şerifelerine ve
~:ffe-i enbya-i 'izam ve rüsül-i kiram hazeratınırı ervahına ve Hulefa-yı Raşidin ve
i'l-cümle eshab-ı kiram ndvanu'Ilahi te'ala 'aleyhim ecma'In (25) hazeratının
ahına ve evliya ve şüheda ve sülehü ve guzat-ı Müslimirı'in ervahına ve İzzet
fendi Hacı Paşa Efendi'nin ruhuna akraba-yı ta' allukatının (26) ve muma-ileyhin
rimesi Heybeti Hanım ve zevcesi Akıle Hanım'ın ervahlarına hediyye oluna ve

ıf hayatda oldukça vakf-ı mezbüra kendisi mütevelli olup (27) ve bi'l-cümle
ütını tebdil ve tagyir ve tezyid ve tenkis ve lede'f-hace ber-nehc ve mesağ-ı şer T
bdal-i vakf-ı mezbür yedinde ola ba' de vefatihi kasaba-i mezbüreli (28) Salih
ndi bin İzzet Efendi ve ba' de vefatihi evlad-ı evlad-ı evladı batnen ba de batn
r

er ve erşedi mütevelli ola hafezena'Ilahi te'ala bunlar dahi münkariz (29) olur ise
ıfın eV\iela 'usubattarı veba' dehu zevi'l-erhamda akrebinden bulunanların ekber
rşedi mütevelli olup kezalik evlad-ı evlad-ı (30) evladı mütevelli ola kezalik
f hayatda bulundukca işbu tevliyyet hakkındaki şurüt ve kuyüdı dahi şera' it-i
fe misillü tebdil ve tagyire ve şahsı (31) aheri tayine hak ve salahiyyeti buluna
h.afezena'llahi te'ala bunlar dahi munkarız olur ise yine şera' it-i vakıf kasaba-i
'
.l<fire Orta
Cami' -i Şerifi'rıde (32) icra olunmak üzere kasaba-i mezbüre ahali-i

eberamnın rey ve intihabiyle ve vakt-i hale münasib bir maaş ile mütedeyyin
üstakim bir mütevelli ma'rifet-i şerle (33) tayin olunup cezirede evkaf müdiri
nacak zat nazır ola ve artık hane-i mezkur ta' mir ve termim ve bağçe i' mar ve
vem maaşı ifa olundukdan sonra (34) fazladan Lefke mektebinde müdavim
nan

ve

Lefkoşa' daki

rüşdi

ve

i 'dadiye

gönderilmek

ebeveyinlerince

ralıklanndan dolayı mümkün olamayan (35) tüllabın en ahlaklı ve zekilerinden
ı:t'"i gallenin derece-i kifayesi nisbetinde talebe intihab idilerek müdebbir-i muma
hin nezareti altında (36) olmak üzere Lefkoşa' da rüşdi ve i 'dadı kısımlarını ikmal
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itdirile ve şayed mezkur talebe Lefkoşa' da bulundığı müddetde usüli da' iresinde (3 7)
mektebe devam itmeyüp derslerine layıkı vechle çalışmadığı mekteb müdiriyyetleri
taraflarından ba-rapor bildirildiği halde mezkur talebe mahalline i'ade idilerek (38)
diğeri intihab oluna ve bu talebelerden mektebi ikmal idenler mahallerine i 'a.de
yerlerine bir diğeri intihab oluna ve her mütevellisi her sene evkaf da' iresine
nizamı vechle hisab vermeğe mecbur buluna ve nevbet-i tevliyyet Salih Efendi
İzzet Efendi'ye geldiği tarihden on sane zarfında Pır Paşa Cami' -i Şerifi'rıin (40)

abristanının etrafını temeli mikdar-ı kafi taş ve üst tarafı kerpicden olmak üzere altı
'"ıı.giliz ayağı irtifa' ında divarıyle kesmeğe mecbur (41) buluna ve şayed mezkur
'ty:arı yapmakdan
~cek olurlar

gerek Salih Efendi ve gerek halefleri ikmal itmekden istinkaf

ise vakf-ı

.ı:itevellıden muvakkaten

(42) mezbürun

idaresini

evkaf

müdiri

bulunan

zat

almağa ve şurı1tı ba ' de'l-icra fazlasından divan ikmal

· aceye kadar idare (43) idüp divar ikmal olundukdan sonra yine tevliyyetini
t~vellısine i'ade oluna ve her müteveffa-yr mezkur divan harab oldukça tamir ve
imine mecbur (44) ve mezkur kabristan derununa kafi mikdar eşcar gars itdirüp
bir lira masraf ile mezkur ağaçları iska itdire diyü ta'yin-i şurı1t ve tebyirı-i
ile (45) 'akar-ı mezküreyi fariğen ani'ş-şevagi'l-mütevelli-i

müma-ileyhe

ol dahi kabz ve tesellüm ve sair mütevelliler gibi bürheten mine'z-zeman
ruf eyledi diyüp itmam-ı (46) ifade-i meram itdükde gıbbe't-tasdiki'ş-şerI
müma-ileyh inan-ı kelamını semt-i ahere 'atf idüp mukteda-yı eimme-i din

A'zam ve hümam-ı akdem Ebü-Hanifetü'f-Küfi

(47) mezheb-i şeriflerinde

'akar-ı sahih lakin gayr-i lazım olmağla rücüı meşru' ve İmam Muhammed
asanü' ş-Şeybani Hazretleri katında vakıf menfa' at-ı (48) vakfı nefsine şart
ğle vakf batıl aldığına bina' en vakf-ı mezbür rücu' ve

r

akar-ı mezbüreden

:vellı-i müma-ileyhin kasr-ı yed ve ke'l-evvel mülkiyyet (49) üzere bana red ve
ine tenbih olunmak matlübumdur didükde mütevelli-i müma-ileyh cevab-ı ba
mutasaddi olup her ne kadar hal böyle ise de 'Arif-i Samedani Ebü-Yüsufü' ş
ehir bi'l-İmami's-sani Hazretleri 'indinde vakf-ı mücerred vakafet dimekle ve
Muhammed bin Hasanü'ş-Şeybani

katında teslim ilel-mütevelli olmağla vakf-

) mezbı1r sahih ve lazım oldu diyü red ve teslimden iba ve imtina' idüp hakim-i
'-i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Meab Efendi Hazretleri huzuruna (52)
afı'an ve her biri mübtegasırıca fasl ve hasma taliban olduklarında hakim-i

1.
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müma-ileyh esbegu'Ilahi ni'mehu 'aleyh hazretleri tarafının evlasına nazar ve
mubtil-i hayr (53) olmakdan hazer idüp vakıfen 'ale'l-hilôfi'f-cari

beyne'l

esimmeti'l-eslaf vakf-ı mezbürun sıhhat ve lüzumuna hükm itmeğin min ba' d vakf-ı
ezbür (54) sahih ve lazım oldu fe-men beddelehu ba' de ma-semi' ahu fe-innerna
smuhu 'ale'l-lezine yübeddilı1nehu inna'llahe semiun 'alim ve ecru'J-vakıf 'ale'f
ayyi'l-cevvadi'l-kerim cera zalik ve harrere (55) fi gurreti Rebiü'l-ahir li-seneti
'#eve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

hkerne Katibi Mehmed Nazım Efendi
O numrolu Zabtiyye Mehmed Hasan

Türü: 'Tereke
ıbrıs ceziresininf merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
a

sine tabi' Peristerona karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz sekiz
Kanün-i (2) saninin on dokuzuncu günü vefat iden Ayşe bint-i Mustafa'nın
:ti zevc-i metrüki Arif bin Ali ve validesi Meryem bint-i Hacı İsmail ve sadrı
gir oğlı Mustafa'ya münhasıra aldığı 'indeş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık
an sonra verese-i kibar marifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve
1- (4) vereseti'f-mezbüre tevzi' ve taksim olunan müteveffat-ı mezbı1renin
.si defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmi' s-sani
şrin min şehri (5) Rebi'ü'f-ahir li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mieten ve elf.
şek ve yorgan çarsafı 12 /297

/17
- gömlek 1 /18
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basma yorgan ma' a çarşab 1 /81
pamuklu hırka 1 /45
ski dağarcık 1 il
f' a çarşab 1 /40

basma çaket 1 - iç donu 1 /7
leklik bez tob 3 /1 1 7
a entari 2 /54

1 - peştemal /2

.tun küpe çift 1 /65
uşkür 5 /24

malı yazma yemeni 2 /24
ymalı yazma yemeni 2 /21
malı yazma yemeni 2 /18

/8

1 /26

leklik parça 1 /112
ık 8 /63
/63
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bakır kazgan 1 /328
bürümcük çarşab 1 /153
şal çarşabı 1 /117
,1<,VllllvJ.\..

1 /13

rümcük gömlek 1 /45

.tarı ı /45
kır 7 - kavuşdırma 1 /3 2

3) gömlek 2 716

uşkür 5 /15
a-yemeni 2 - mendil 2 /18
alye 6 /90
ı:ıyemeni 3 /17
dırma 1 /18

t,

kavuşdırma 1 /20
arşab 1 763
nm dolap 1 /234
arşab 1 /207

r.
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para kisesi 15 /41
iç donu 3 - gömlek 1 /3 1
fl 6) müsta 'mel hırka 1 /24
ömlek 1 - süs tarağı 2 /19

ase 2 /6 -10 para
ef'a kase 7/11-10 para
,to 1 - çaket I /85
£' a fisto çaket 1 /7 6
ebdan 1 /8

•1

şemşiyesi 1 /21
eli seccade yüzü 1 /4 5
parça 1 /23

taşı ve 'adı küpe 1 /5

1 - kefgır 1 /3
kne I - sinit 1 - etmek tahtası I /20
- peştemal I /4
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su küpü 1 - kadeh 1 il O - 20 para
tava 1 - etmek tahtası 1 /13

ua..::;ımı

yorgan 1 /71

yazma yemeni yorgan 1 /71
.ı,uıı.ıa.ıı

9 - fincan tepsisi 1 /18
çift 2 /10 - 10 para
şişe çift 2 /9

3 - kadeh 2 /11

aklı şişe çift 1 - kapak 2 /130
)def a tabak 6 /26 - 1 O para

f

kavuşdırma 1 /20 - 20 para

oğça 1 /5
taş 1 /2
çift 1 /19

bilezik çift 1 /65
üzük I /67

ı.

o
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yirmilik boğaz altünı 14 /405
müteveffa-yı mezbürenin sandığında bulunan nakd 13
zevc-i mezbür zimmetinde mehr-i müeccelden mütebaki ve mehr-i muaccel
yekünü'l-mezkürat 12245 I 30 para
6) minha'l-ihracat
?}hükumete 'a' id dellaliyye
154
40
114 münadiyye

"'-..i eşya' ve tahrir-i tereke içün memür masrafı 108

şahhü'f-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re 11965 I 30 para
hisse-i zevc-i mezbı1rArif 2991 I 20 para
:...iümm-imezbüre Meryem 1994 I 10 para

se-i sagir-i mezbür Mustafa
6980
190
6790 resm-i kısmet ma' a kaydiyye
rese-i kibar hisse-i irsiyyelerini eldekileri gibi sagir-i mezbı1run hissesi olan
rüş yani otuz yedi lira on dört şilin dört bakır pederi (31) Arif Ali'ye ba-

fıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
'ne tabi' Luricina karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi (2)
übat'm on birinci günü vefat iden Ramadan Sarı Hüseyin'in veraset-i zevce-i
e-i metrukesi Ahmed bint-i Mustafa ve sulbi kebir oğulları (3) İbrahim
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.üseyin ve Mehmed ve sagir oğullan.Mustafa

ve Hasan ve Arif ve sulbiyye-i kebire

lan Hanım ve Emine ve mürahika kızı Ayşe'ye münhasıra oldığı bi'I-ihbür
cie'ş-şer'i'l-enver

(4)

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun vakt-i

şd ve sedadlarına değin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin
ütı.an (5) valideleri mezbüre Rahime ve verese-i kibar marifetleri ve marifet-i
Jle tahrir

ve bey'

ve . beyne'l-vereseti'l-mezbı'.lre

tevzi ve taksım

.teveffa-yı mezbürun terekesi (6) defteridir ki ber-vech-i

atı zikr

olunan

ve beyan olunur

ere fi' I-yevmi' s-samin 'aşer min şehri Şevvali' 1- mükerrem hamse ve 'işrin ve

ndalye 6 /35
üpü 1 /33

ufak küp 2 /14

r değirmeni 1 /9

t,

k.timürli tüfenk 1 /184
ı .

{mel mintan 1 /45
1 /45
erkeb 1 /900

dişi merkeb 1 /234
üsta mel döğen 1 /7

ü'l-mezkürat

1969

lnha'l-ihrücat
hükumete 'a' id dellali yye 3 O

lerin tasdikiyle Muhtar Yusuf Ağa'nın ba-defter alacağı 339
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muhtariyye olarak virilen 18
tahrir-i tereke ve tefrik-i eşya' içün 27
(12) müteveffa-yı mezbürun ba-izin-name mehr-i mü' eccel borcu 201
yekunü'l-ihracat

625

(13) sahhü'l-baki li't-taksim beyne'f-vereseti'l-mezbüre

1344

(14) hisse-i .zevce-i mezbüre Rahime 168
isse-i ibn-i kebir-i mezbür İbrahim 156 - 32 para
işse-i ibn-i kebir-i mezbür Hüseyin 156 - 32 para
isse-i ibn-i kebir-i mezbür Mehmed 156 - 32 para
bint-i kebire Hanım 78 - 16 para
ibn-i kebir-i mezbüre Emine 156 - 32 para
bint-i mürahika-i mezbüre Ayşe
78

76
ibn-i sagir-i mezbür Mustafa
156
4
152
-i ibn-i sagir-i mezbür Hasan
156
4

152

ibn-i sagir-i mezbür Arif

erese-i kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız

ü

kabz idüp sigar-ı mezbürün ile

ika-i mezbüre hisseleri olan beş yüz dört (17) gurüş li-eclil-hıfz veI-istirbah
emvali sandığına gönderildiği işbu mahalle şerh virildi.
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Sayfa No: 136
Dava No: 700
Dava Türü: Tereke
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
~hiyesine tabi' Luricina karyesi sakinelerinden iken efrerıci bin dokuz yüz yedi
enesi Kanün-i evvelin (2) yirmi beşinci günü vefat iden Nergizu bint-i Mehmed'in
eraseti zevc-i metrüki Osman Yusuf ve validesi Dudu bint-i Mustafa ile sadriyye-i
gire kızları Şerife ve Nergizu'ya münhasıra (3) oldığı bi'I-ihbar 'inde'ş-şeri'l
zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiretan-ı mezbüretanın vakt-i, rüşd ve
~dlarına değin tesviye-i umürlanna kıbel-i şer' den vasi (4) nasb ve tayin olunan
~lan Osman ma'rifeti ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'lzpure tevzi' ve taksim olunan müteveffat-ı mezbürenin terekesi (5) defteridir ki
.yech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fi'f-yevmi't-tasi min şehri Saferi'l-hayr
.eti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

f.

r.

ezbür zimmetinde mehr-i müeccel alacak hahhı 601

'.an yekunü'l-mezkurat 1007

ereke içün virilen 9
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Ell)

sahhü'l-baki li't-taksim beynel-vereseti'l-mezbüre 980

EI+) hisse-i zevc-i mezbür Osman 245
ümm-i mezbüre Dudu 163
bint-i sagire-i mezbüre Şerife

286
277
sagire-i mezbüre Nergizu

277 resm-i kısmet ma' a kaydiyye
evc-i mezbür Osman ile ümm-i mezbüre Dudu hisse-i irsiyyelerini karnilen
kabz eyledikleri gibi sagiretan-ı mezbüretanın hisse-i irsiyyeleri olan (14) beş
Ldört gurüş dahi eytam sandığına gönderilmeksizin sagire-i mezbüre Nergizu
efat iderek hissesi olan iki yüz yetmiş yedi gurüşun südsü (15) olan beş şilin
Q.ş ceddesi Dudu bint-i Mustafa'ya ve mütebaki bir lira beş şilin altı gurüşı
1:>ası Osman Yusuf tarafına virilüp diğer sagire-i (16) mezbüre Şerife'nin
lan bir lira on şilin sekiz gurüşdan on dört şilin pederi mezbür Osman

1

ba-sened idane ve mütebaki on altı şilin (17) sekiz gurüş dahi eytam emvali
gönderildiği işbu mahalle şerh virilür.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
era karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz beş senesi (2) Teşrin-i
irmi dokuzuncu günü vefat iden Mustafa bin İbrahim'in veraseti zevce-i
,,.i metrukesi Fatıma bint-i Mustafa ve sulbiyye-i (3) kebire kızı Hafize ve
ır oğulları Rıfat ile ga'ib 'ani'l-beled İbrahim Nihad ve sulbi sagir oğlı
münhasıra aldığı bi'f-ihbar 'indeş-şer'ü'L (4) enver zahir ve mütehakkık
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oldukdan

sonra sigar-ı mezbüründan

Mehmed'in

vakt-i rüşd ve sedadına değin

tesviye-i umürına kıbel-i şerden vasi (5) nasb ve tayin olunan Ii-ebeveyn 'ammisi
Hüseyin Ağa bin İbrahim

Ağa ve gaib-i mezbürun

zuhuruna değin hisse-i irsiyyesini

(6) alız

ü

kendisi veya vekil-i şerisi

kabz ve hıfza me' mür olan cezire-i

mezbüre defterdarı Mister Kor cenabları tarafından vekil ve vekil-i şer' den dahi
gf ib-i mezbüra (7) kıyem ve vasi nasb olunan Lefkoşa

kazası komiser katibi

'i

ehmed Kazım Efendi ma'rifetleri

ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l

reseti'l-mezbüre (8) tevzi' ve taksım olunan müteveffa-yı

mezbürun

fteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmi'l-hadi
hri Muharremi'f-haram

'aşere min

li-seneti erba' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

keser ve bıçkı 6

#ve kürek ve kusbo ve çatal 17

r.
klu lanba tenekesi 1 /4
altası 1 ve bir mikdar gübre 36
merkeb 1 /90

rpic tahminen fi 40 /8

eranunda mevcüd eşcarın meyvesi 180

lgur tahminen fi 20 /24
lamba 1 /10
ve bir mikdar incir /15

terekesi

ı .
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aşur teknesi 1 - küp 1 il O
ta kıl 7 /199
:yeffa-yı mezbarun üzerinde zuhur iden nakd-i mevcüdı 1140
J1ip:m satılan erkek ve topal bir hayvan 225
ü'I-rnezkükrat 2188

ehiz ve tekfin masrafı 3 60
Oterekeve tefrik-i eşya' içün memür ücreti 18

e[a.' id dellaliyye 14
rı_;imüsbetAfet Hanım İsmail'in alacağı 180
zevce-i mezbürenin mehr-i mü' ecceli
:isbet zevce-i mezbürenin ba-sened alacağı olan otuz bir liraya mahsuben

--baki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı'.lre 368
7,:,.rn·,,,._1

mezbüre Fatıma 368

1-beledibn-i kebir Nihad

kısmet minha
hisse-i irsiyyelerini kamilen alız

ü

kabz eyledikleri gibi ga' ib

Nihad dahi vafat itdiğinden hisse-i irsiyyesi (22) olan toksan
eytamı vasiyyesi Vesile Hanım ba-Tlm ü haber alız eylediği ve
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mezbür Mehmed'in hisse-i irsiyyesi (23) olan toksan gurüş dahi li-ecli'l-infak
c:ıııuı;;.::.ı

ve vasiyyesi Fatıma Hatun yedinde ibka olundığı şerh virilür.

eli Daniş Efendi Hasan Fedai Efendi'nin 697 numroda mukayyed vakfıyyesi
ine yazılan tağyir-i şart kaydıdır

:Vakıf-ı müma-ileyh Daniş Efendi Hasan Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde
kelam idüp işbu vakfıyyede mestur vakf-ı mezbüra hayatda (2) oldukça
mütevelli olup işbu tevliyyet hakkındaki şurüt ve kuyüdı dahi şerait-i saire

r

tebdil ve tagyire ve şahs-ı aheri tayine (3) hak ve salahiyyetim buluna diyü
miş idim el-haletü hazihi şart-ı mezkürumdan rücu' idüp yine vakf-ı mezbüra
a oldukça (4) kendim mütevelli bulunacak isem de vefatımdan sonra mütevelli
n şart ve tayin itdiği Salih Efendi İzzet Efendi'ye veba' de vefatihi evlad-ı (5)
I

evladını tevliyyetden vechen mine'l-vücüh 'azl ve tebdil eylemeğe hak ve
etim olmağın diyü şart ve tayin eyledim didükde ma-vaka (6) bi't-taleh
ndı harrere fi'I'yevmis-samin ve'L'işrin min şehri Rebii'f-ahir li-seneti sitte
ve selase mi' eten ve elf

fendizade Raif Efendi Sadık Efendizade İhsan Beğ
Katibi Mehmed Nazım Efendi

is ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
e tabi' Beğ köy sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Halil bin
in (2) veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Ayşe bint-i Mustafa ile sulbi
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!<ebır oğlı Mehmed ve sulbi sagir oğulları İbrahim ve Ahmed ve Mustafa

ve

lbiyye-i kebire kızı Fatıma ve sulbiyye-i (3) sagire kızlan Penbe ve Rahime'ye
"ıı:ıhasıra ve tashih-i mes' ele mirasları seksan sekiz sehmden olup on bir sehmi
:yce-i mezbüre Ayşe'ye

ve on dörder sehmden elli altı sehmi (4) Mehmed ve

im ve Ahmed ve Mustafa'ya

ve yedişer sehmden yirmi bir sehmi Fatıma ve

Rahime'ye isabeti ledeş-şerü'l-enver

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra

ı mezbürün (5) İbrahim Ahmed ve Mustafa ve Penbe ve Rahime'nin

valideleri

viye-i umürlarına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübeleri ve kebir oğlı mezbür
ed'in ve kebir kızı mezbüre Fatıma'nın
a'isetü'f-veslka

(6) vekil-i müseccel-i şerileri olan

zevce-i mezbı1re Ayşe Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde

~kale takrir-i kelam ve tabir 'ani'f-meram
Arun İbrahim ve Ahmed ve Mustafa

(7) idüp vasileri bulundığım sigar-ı
ve Penbe ve Rahime

ile vekilleri

ığım Mehmed ve Fatıma'nın babaları müteveffa-yı (8) mezbı1rdan müntakil
' mezbürede 298 numroda mukayyed malümü'l-hudüd bir bab hanenin seksarı
eh~de · elli altı sehmi sigann ve yirmi bir (9) sehmi kibarın hisseleri olup
karye-i mezkürede 299 numroda mukayyed tahminen bir dönüm tarlanın yedi
beş sehmi sigann (1 O) ve iki sehmi kibarın hisseleri olup ben zevcem
r

fra-yı mezbürun vefatından

sonra karye-i mezkürede medar-ı maişetimiz

güna malrmız bulunmadığı ( 11) cihetle evladl arım ile beraber Lefkoşa' ya
burada evladlarım birer hidmet bularak ta' yin itmekde ve mezkur hane ise
ve menfa' atsiz bir halde (12) kaldıkdan başka gün bugün harab olmakda ve
bir dönüm tarla dahi fa'idesiz bir halde kalmakda oldığından verese-i kibar
ile (13) tarladaki

hisselerini

satacaklarından

sigar-ı

mezbürünun

,

dahi beraber satılup bedeliyle Lefkoşa' da bir hane mübaya a olunması
14) mezbürün haklarında enfa' ve evla aldığından hane-i mezkürede kendi
ile müvekkillerim

Mehmed

nm (15) hisseleriyle

Fatıma

beraber

ve Penbe ve Rahime'nin

ve mezkur tarlada

sigar-ı mezbürün

İbrahim

müvekkillerim
ve Ahmed ve

hisselerini dahi beraber satup bedelini kabz ve

ezbür ile (16) Lefkoşa' da bir hane satun alup sigar-i mezbürün
elerim namlarına
(17) bi'l-vesaye

kayditdirmek

üzere canib-i şer' -i şerifden

ile

bana izin

ve bil-vekale muradımdır didükde vasiyye-i mezbürenin

meşrühası vakı ' a mutabık ve nefsü'l-emre

muvafık oldığı zeyl-i vesikada
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fü8) isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sigar
:u{mezbı1rı1nun gerek hane-i mezkı1rede olan seksan sekiz sehmde elli altı sehm (19)
isselerini ve gerek mezkur tarlada olan yedi sehmde beş sehm hisselerini diğer
sedarların hisseleriyle beraber satup bedelini kabz ve bedel-i mezkur ile (20)
oşa'da bir hane satun alarak gerek sigar-ı mezbürün ve gerek müvekkilan-ı
buran Mehmed ve Fatıma namlarına kayditdirmeğe vasiyye ve vekile-i
pı1reye (21) izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi't
'işrin min şehri Rebii'l-ahir li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

··.'İmezbı1reli Mehmed İbrahim
şı:ıh Mesudzade Derviş Efendi

,µ.izin hüccetinde muharrer olan hane ve tarlanın bedelinden Ayşe Mustafa ve
alil kendi hisselerini sigar-ı mezbürün İbrahim ve Ahmed ve Mustafa (23)
ve Rahime'ye terk ve teberru' itdüklerinden ve bedel-i mezkur üzerine
Halil kendi celbinden yirmi bir lira daha zamm eylediğinden Lefkoşa' da
(24) idilen hanenin on altı sehm itibariyle sekiz sehmi Mehmed Halil ve
mden altı sehmi İbrahim ve Ahmed ve Mustafa Halil ve birer sehmden iki
hi (25) Penbe ve Rahime Halil üzerine yüridileceğini mübeyyin işbu hamiş
ndı harrere fi'Lyevmi'e-selasin min şehri Rebii'l-aher li-seneti sitte ve
elase mi' eten ve elf.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
· Girine kasabası mahallatından 'Acemzade Mahallesi sakinlerinden iken
akdem vefat iden İbrahim Küçük Halil'in veraseti zevce-i menkCıhe-i
Ayşe bint-i İbrahim ile sulbi kebir oğlı Halil (3) ve sulbiyye-i kebire
süm ve Sıdıka ve Ayşe ve sulbiyye-i sagire kızılan Emine ve Bahire'ye
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münhasıra ve tashih-i mes' el~ mirasları sekiz sehmden olup (4) bir sehmi zevce-i

mezbüre Ayşe'ye ve iki sehmi ibn-i mezbür Halil ve birer sehmden beş sehmi benat-ı
mezbürat Gülsüm ve Sıdıka ve Ayşe ve Emine ve Bahire'ye (5) isabeti lede'ş
erü'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiretan-ı mezbüretan Emine ve
~hire'nin valideleri ve tesviye-i umürlarına ba-hüccet-i (6) şeriyye vasi-i
~nsubeleri olan işbu büisetü'l-vesika zevce-i mezbüre Ayşe Hatun meclis-i şer' -i

tıf.. i

enverde bi'l-vesüye takrir-i kelam (7) ve tabir 'ani'f-rneram

idüp vasisi

ndığım sagiretan-ı mezbüretan Emine ve Bahire'nin babaları müteveffa-yr
bürdan müntakil kasaba-i mezbürede (8) ve rnahalle-i mezkürede kain bir
dan İzzet Halil hanesi ve bir tarafdan Melek Hasan Efendi hanesi ve bir tarafdan
Haralambo hanesi ve taraf-ı (9) rabi'I zukak ile mahdüd bir bab hanenin sekiz
e üç sehmi benim ile sagiretan-ı mezbüretan Emine ve Bahire'nin olup diğer
issedarlar kendi hisselerini taksım ve ifraz iderek müstakillen tasarrufa kıyam
~rinden benim ile sagiretan-ı mezbüretanın sekizde üç sehm (11) hissemizi
itdükden sonra .kabil-i sükna bir hale koymak masarifat-ı kesireye muhtac ve bu
in icrasına ve kısmetimiz gayr-i müsaid bulundığından (12) ve hisse-i
emiz bulundığı hal üzere kabil-i sükna olmadığı gibi gün bugün harab
f.'

ndan sekizde bir sehm kendi hissemiz (13) sagiretan-ı mezbüretanırı
iyle beraber sekizde

.üç

iki

hisseyi diğer hissedarlarıyla taksım ve ifraz iderek

sehm müfrez (14) hisseyi bi'f-müzayede bede'l-i misliyle ahere bey' ve ferağ
c:lelini eytam sandığında bi'l-istirbah faizleriyle sagiretan-ı mezbüretanı infak
lemek sagiretan-ı mezbüretan haklarında enfa ' ve evla oldığından sagiretan-ı
:tanın hane-i mezküredeki hisselerini kendi hissemle (16) beraber taksım ve
p müstakillen koçan aldıkdan sonra bi'l-rnüzayede satup bedelini kabz ve li
irbüh eytam emvali sandığına (17) teslim eylemek üzere canib-i şer' -i
bana izin virilmek bi'f-vesaye matlübumdur didükde vasiyye-i mezbı'.lrenin
(18) meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık oldığı zeyl-i
isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla
ib-i şer' -i şer' -i şerifden sigar-ı mezbürünun pederleri müteveffa-yı
an müntakil hane-i mezkürede olan sekizde iki sehm hisselerini kendi
e (20) beraber taksim ve ifraz idüp müstakillen koçan almak ve husüsı
mezküreyi biI-müzayede satup bedelini kabz ve li-ecli'l-istirbah (21)
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eytam sandığına teslim itmeğe vasiyye-i mezbüreye izin virilmeğin ma-vaka
taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi'

ve'l-rişrin

bi't

min şehri Rebii'l-ahir (22) li

sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

irineli Mehmed Sami Efendi Hasan Efendi
irineli Halil Sabri Efendi Hacı Mustafa Efendi

Türü: Nafaka
merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

sine tabi' nefs-i Lefke kasabası sôkinelerinden
senesi (2) Mart'ın

kazasına

mülhak

Lefke

iken efrenci bin dokuz yüz

sekizinci günü vefat iden Vehibe Hanım bint-i Raif

''nin veraseti zevc-i metrüki Hazım bin Hacı Salih Efendi ve babası mezbür
endi (3) ve sadriyye-i sagire kızı Şerife'ye münhasıra aldığı ledeş-şerü'l
lhir ve mütehakkık oldukdan sonra sagire-i mezbürerıin pederi ve vasisi ve
i>umünna

(4) kıbel-i şerden vasi-i mansübı işbu baisü'f-vesika

mezbür

eğ meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi' l-vesaye takrir-i kelam ve tabir 'ani' 1qüp vasi ve vasisi (5) bulundığım

sagire-i mezbüre Şerife'nin

nafaka ve

.tiyacı olmağın validesi müteveffiye-i mezbüreden müntakil mal-i mevrüsı
nafaka ve kisve baha ve sa' ir havayic-i (6) zarüriyyesi
kifaye meblağ farz ve takdir olunmak bi'f-vesaye
im-i müveşşah sadrü'l-vesika

bi-reşehati aklami'l-Enika

içün kıbel-i
matlübumdur

Efendi dahi (7)

ezbüre Şerife içün mal-i mevrı'.lsı nemasından tarih-i vesikadan itibaren
lin farz ve takdir idüp meblağ-ı mefrüz-ı mezkürı sagire-i mezbı'.lreye(8)

fa ve lede'l-iktiza istidaneye ve 'indez-zafer sagire-i mezbı'.lreninmal-i
ücüa vasi-i mezbür Hazım bana izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb (9)
harrere fi'J-yevmis-sani min şehri Cemaziyil-evvel li-serıeti sitte ve
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Şuhüdü'

ı-ıaı

Lefke Na'ibi Ali Fehim Efendi
Mahkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi
Zabtiyye Mehmed

va Türü: Tereke
Kıbrıs

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

iyesine tabi' nefs-i Lefke kasabasında Ablic Mahallesi'nde

mülhak

Lefke

sakine iken efrenci

dokuz yüz yedi (2) senesi şehr-i Kanün-i evvelin yirmi altıncı günü vefat iden
e bint-i Hüseyin Hacı İbrahim'in veraseti zevc-i metrı'.lki Hüseyin Ali Köle ve

,.. i sagir oğlı (3) Niyazi ve diğer zevcinden mütevellide
fl;une'ye münhasıra oldığı _ bi'f-ihbar

'indeş-şeri'l-enver

dan sonra sagiran-ı mezbürandan (4) Niyazi'nin
ne'nin teyzesi Şerife bint-i
farına değin tesviye-i

f

:

sadr-i sagire kızı

zahir ve mütehakkık

babası rnezbür Hüseyin ve

sagiran-ı mezbüranın

umı'.lrlarına (5) vasi nasb ve tayin

vakt-i rüşd ve
olunduklarından

,µrı'.lnun marifetleri ve marifet-i, şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l
ı'.lre tevzi' ve taksım olunan müteveffat-ı (6) mezbı'.lrenin terekesi defteridir ki
ch-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmi's-salis
Ii-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

tekne 1 /20 - 1 O para

4 /15

min şehri Cemaziyi'L
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f'a trabez şişe 2 /4
ba 1 /15

i gülebdan ve bardak 4
çanak 3 /3

ır etmek

tahtası 1 /86

ur değirmeni 1 /41
destisi 3 /21

tencere 1 /21

- pişkir 1 /18
dık ma'a tecemmülat 27

adan döşek 1 - yasdık 8 /18
. . sinit 1 /10
mezbüre mehr-i mü' eccel alacağı 251
'an yekünü'l-rnezkürat

865

ümete 'a'id dellaliyye maa kaydiyye 13
ı.Lefke çarşusına nakl içün virilen kira ve hammaliyye ücreti 16
müsbet Molla Hasan Hüseyin Uzun' dan oğluna müteveffiyenin

ez-gayr-ı

ireceği ha-şehadet Kasap Ahmed ve Osman Enveri Efendi ba' det-tezkiye

ü'f-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'I-mezbüre

745 - 30 para
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(17) hisse-i zevc-i mezbür Hüseyin 186- 10 para
hisse-i ibn-i sagir-i mezbür Niyazi
372

8
364
hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Meftune
186

4
182 resm-i kısmet minha
zevc-i mezbür hisse-i irsiyyesini karnilen alız

ü

kabz eylediği gibi sagiran-ı

hisseleri olan cem'an beş yüz kırk altı gurüşun otuz (19) para li-ecli'l
vasileri yedinde ibka olundığı şerh virilür.

f

Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
nefs-i Girine kasabası mahallatından

'Acernzade Mahallesi sakinlerinden iken

dan (2) akdem vefat iden İbrahim Küçük Halil'in sulbiyye-i sagire kızları Emine
ahire'nin ba-hüccet-i şeriyye ve vasileri ve valideleri işbu baisü'f- (3) vesika
Batun bint-i İbrahim meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'I-vesaye takrir-i kelam ve
r 'ani'l-meram

idüp zevcem müteveffa-yr

eızade Mahallesi'nde

kain

6279 numrolu

mezbürun kasaba-i mezkürede (4)
koçan mucibince

tarafları Nuh

afa ve sokak ve Berber Salih Mehmed ve Berber Salih Mehmed ile mahdüd (5)
:vlek havlının sekizde bir mikdannda 328 sehmde iki sehmine mutasarrıf olup
hayatında mezkur iki sehmi diğer eshamı mübaya' a (6) itmiş olan İbrahim
.n Mehmed nam kimesneye beş şilin bedel ile satup parasını almış ve henüz
ele-i ferağıyyesini

icra itmeksizin

vefat

(7) itmiş olmağla

müteveffa-yı

µrun verese-i kibarı mezkur havlıda olan üç yüz yirmi sekizde iki sehm hissede
ilerine 'a'id (8) olan hisseyi müşteri-i merkuma fariğ olacaklarından zikrolunan
ve vasisi bulundığım Emine ve Bahire'ye 'a'id hisseyi dahi (9) verese-i
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kibarın hisseleriyle

beraber müşteri-i merkum namına fariğ olmak ve bu yüzden

sagiretan-ı mezbüretanı dava ve masrafa duçar itmenin (10) sagiretan-ı mezbüretün
aklarında enfa' ve evla aldığından sagiretan-ı mezbüretanın mezkur havlıda bulunan
pederleri
ndilerine

müteveffa-yı

mezbürun

328 (11) sehm de iki sehm hissesinden

'§.'id hisseyi verese-i kibar ile beraber müşteri-i merkum namına fariğ

ağın canib-i

şer' -i şerifden bana izin virilmek

(12) bi'l-vesaye

muradımdrr

ükde vasiyye-i mezbürenin kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre
Vafık aldığı zeyl-i vesikada
Iarıyla mütehakkık
Tarı müteveffa-yı

olmağla
rnezbürdan

isimleri

(13) muharrer

ehl-i vuküf-ı Müslimin

canib-i şer' -i şerifderı sagiretan-ı
müntakil

mezkur

havlının

mezbüretanırı

(14) sekizde

biri

arına 328 sehmde iki sehm hissesinde kendilerine 'a'id olacak hisseyi verese-i
ile beraber müşteri-i merkum namına (15) fariğ olmağa vasiyye-i rnezbüreye
irilmeğin ma-vaka' bi't-taleb

ketb olundı harrere fi'I-yevmi'l-taşir

min şehri

"1iyi'l-ahir li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Sami Efendi bin Hasan Fakih Efendi
Efendi Hacı Mustafa Efendi

ıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
[anisiko karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kurd Hüseyin
Ahmed'in

sulbi sagir oğulları İbrahim ve Hasan ve sulbiyye-i sagire kızı

iraderleri ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübları olan işbu baisül-vesika

(3)

in Kurd Hüseyin meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam ve
nil-rneram

idüp

pederimiz

Tüccar (4) Hacı Konomo'ya

ve

mevrüsumuz

müteveffa-yı

mezbürurı

ba-sened deyni olan yüz iki liranın tesviyesi

e-i mezbürenin hudüdı dahilinde Lasadra mevkiinde ka'in on iki dönüm
ile arazi-i mezküre derununda magrüs on beş sak harüb eşcarının beşde dört
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sigar-ı mezbı1rı1n hisselerinin

dahi fürühtı hakkında (6) bundan evvel

şeri alınarak fürüht idilmiş ise de zikr olunan on beş sak harı1b eşcarının
-ıtebakı beş sehmde bir sehmi içün ahiren alınan 647 (7) numrolu koçan mucibince
ar-ı mezbı1rı1ndan İbrahim ile Hasan'ın

1440 sehmde yetmiş sehm ve Elifin otuz

sehmden 'ibaret olan hisselerini (8) deyni mezkur arazı derununda magrı1s olup
m alınan 650 numrolu koçan mucibince üç harı1b ve iki armud eşcarmda İbrahim
Hasan'ın

yetmiş iki sehmde on dörder sehm ve Elifin

erini bedel-i misliyle yine müşteri-i sabık Cebri Nikola'ya
ezkı1ra mahsuben ıra olunması

dahi yedi sehm

satılup bedeli deyn-i

sigar-ı mezbı1rı1n haklarında

enfa' ve evla

dan vech-i meşrı1h üzere canib-i şeri şerifden bana izin (11) virilmek bi'l
matlı1bumdur didükde vaki' hal balada bast olunan minval üzere aldığı sikat
.tü'l-kelimat ihbarlarıyla (12) zahir ve mukarrer olmağın vech-i meşrı1h üzere
şer' den vasi-i mezbür

Ahmed' e deyn-i mezkı1run tesviyesi içün zikr olunan

verese-i kibar (13) hisseleriyle beraber sigar-ı mezbı1rı1nun balada muharrer ·

i dahi bey' e izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrer fı'l
(14) Cemaziye'l-evvel li-seneti ·sitte ve 'işrin ve
f'

r.

ustafa Hüseyin

l: Rüşt iddiası ve mal talebi
eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden Ayşe bint-i İbrahim
in sadrı sagir oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz olup akil ve baliğ ve
munzam aldığını iddia iden işbu baisü'f-vesika Hasan (3) rneclis-i
enverde pederi ve hal-i sigarında tesviye-i umürına vasi-i mansübı
mevrı1sunabil-vesaye vaz -ı yedi mütehakkık olan (4) Hüseyin Türk
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Hasan mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelam idüp ben el-haletü hazihi yirmi
yaşımı mütecaviz akil ve baliğ, ve bülüğuma rüşdüm munzam olup umürumı (5) bi
nefsihi rüyete kadir ve ianet-i vasiden müstağni olmamla validem müteveffat-ı
mezbüreden

mevrüs ber-mücib-i

mezbür (6) Hüseyin'den

defter-i kassam

malımı pederim

ve vasiyyem

halen taleb iderim didükde ol dahi cevabında müddei-i

ezbürun mal-i mevrüsuna bil-vesaye vaz

-1

yedini ikrar lakin müddei-i mezbürun

per,-vech-i (7) muharrer rüşd müdde'asını

inkar idicek 'müdde'i-i

mezbür

.iiseyin'den vech-i meşrüh üzerine müddeasına beyyine taleb olundukda 'udül-ı
ar-ı Müslimin'den ve karye-i mezbüre (8) ahalisinden Osman Efendi Lütfullah ve
stafa Sabri Efendi İbrahim nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran
eserü'l-istişhad fi'f-hakika işbu müddei-i mezbür (9) Hasan halen yirmi yaşını
ecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup umı1rını bi-rıefsihi rüyete
ir ve ianet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa (10) bu vech üzere şahidlerüz
adet dahi iderüz diyü her biri eda-i şehadet-i şeriyye itdükde şahidan-ı rnezbüran
fi mevza' asına tevfikan (11) evvela sırran ve ba' dehu 'alenen lede't-tezkiye 'adl
aj{bulü'ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle müddei-i mezbür Hasan'ın
ine ba' de'l-hükm (12) vet-tenbih ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'li't-tasi' ve'l-Iişrin min şehri Cemaziyi'f-evvel li-seneti sitte ve 'işrin ve selase

b-i i' dadı mu' allimi Mehmed Şemseddin Efendi
mekteb mu' allimi Adem Efendi Lütfi Efendi

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke kasabası
rinden iken efrenci bin dokuz yüz sekiz senesi Kanün-i (2) saninin yirmi
günü vefat iden Arnabud Ali Hüseyin'in veraseti zevce-i menkühe-i
esi Emine Hanım bint-i Mustafa ve sulbi kebir (3) oğulları Hüseyin ve
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Hüseyin ve sulbiyye-i kebire kızı Havva ve sulbi sagir oğlı Salih ve sulbiyye-i sagire
kızı

Hadice'ye

münhasıra

aldığı

bi'l-ihbar

(4)

'indeş-şeri'l-enver

zahir

ve

mütehakkık oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin
esviye-i umCırlarına vasi nasb (5) ve tayin olunan valideleri mezbüre Emine Hanım
e.(ammıleri Arnabud Molla Salih ma'rifetleri ve marifet-i
.~yne'l-vereseti'l-

şerle tahrir ve bey' ve

(6) mezbüre tevzi ve taksım olunan rnüteveffa-yı

mezbürun

ekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi' s-(7) sanı
ere min şehri Rebii'l-evvel li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
koyun 35 - keçi 26 - 7120
er.

~yeffanın validesi Behiye Mollanın bir re' s merkebden müteveffanın hissesi 120
a11 yekCınü'l-mezkCırat7440 - 20 para

:ti.kCımete 'a' id dellaliyye ma' a kaydiyye 129
imüsbet Lefkeli Esaiya Kostanti'ye ba-defter ve ba-şehadet Arnabud Molla
e.Hüseyin Arnabud Ali ba' de't-tezkiye ve'l-half 171

f.

eyn-i müsbet Lefkeli Daniş Efendi Fedai Efendi'ye ba-şehadet Salih Sabri
e Osman Enveri Efendi Molla Hasan ba' de't-tezkiye ve'l-halfr150
müsbet Lefkeli mü' ezzin Hüseyin Efendi Ahmed Ağa'ya ba-sened Raif
.üseyinEfendi ve Arnabud Molla Salih ba' de't-tezkiye ve'l-half 662
n-i_ müsbet Lefkeli Hakkı Beğ Hacı Ahmed Ağa'ya ba-sened veba-şehadet
aifEfendi Fakih Ahmed Efendi Emin Ağa ba' de't-tezkiye ve'l-half 1218
.üsbet Sabri Beğ Molla Rüstem ve Daniş Efendi Fedai Efendi'ye ba-defter
hadet Pedreli Kamil Mehmed ve Hüseyin Arnabud Ali ba' de't-tezkiye ve'l-

n-i müsbet Lefkeli Binbaşızade Hasan Efendi'ye ba-sened ve ba-şehadet
fendi Hacı Emir ve Arnabud Molla Salih Hüseyin ba' de't-tezkiye ve'l-half

üsbet Lefkeli Sabri Efendi Molla Rüstem ve Daniş Efendi Fedai Efendi'ye
ve ha-şehadet Mustafa Karaca Ali ve Pedreli Kamil bin Mehmed ba' det-
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744 - 20 para
zevce-i mezbürenin

mehr-i misl olarak zevc-i müteveffa-yr

zbür zimmetinde alacak hakkı ba-şehadet Molla Salih Arnabud Hüseyin ve Faik
anHüdaverdi ba ' de't-tezkiye ve'l-half 501
müteveffa-yı rnezbürun emval-i menküle-i metrukesi düyünatına müsavi' gelüp

im içün veresesine bir nesne kalmadığı ve zevce-i mezbürenin mehr-i misl olarak
alacağı olan 501 gurüşı dahi ileride müteveffa-yı mezbı1run mahsulatından ifa
ak üzere terk eylediği işbu mahalle şerh virildi.

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ine tabi' Perahoryo karyesi sükinelerinden olup bundan akdem vefat iden
(2) bint-i Mustafa'nın sadrı sagir oğulları, Cemal ve Osman ve Ahmed ve
babaları ba-hüccet-i şeriyye vasileri işbu baisü'l-vesika İbrahim (3) bin
meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam idüp vasileri
ğım sigar-ı mezbürünun anaları müteveffıye-i mezbı1reden mevrüs (4) ve
iLve karye-i rnezbüre hudı1dı dahilinde kain arazı ve emlakleri halen diğer
farıyla müşa ve müşterek bulundığından arazı ve emlak-i (5) mezkı1re
t

rnarifetiyle taksım olunup sigar-ı mezbürürı hisselerini ifraz ve namlarına
len koçan alınarak tasarruf idilmek sigar-ı mezbürün (6) haklarında enfa' ve

ığından zikr olunan arazı ve emlaki diğer hissedarlarıyla ha-taksım sigar-ı
rı hisselerini ifraz ve namlarına (7) kayditdirip müstakillen koçan almak
" ib-i şer' -i şeriden bana izin virilmek bil-vesaye matlübumdur didükde vasi
n kelimat-ı meşrühası (8) vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık oldığı
sikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık
sigar-ı mezbürünun gerek arazı (9) ve gerek emlakde olan hisselerini diğer
arıyla taksim ve ifraz ve namlarına müstakillen kayditdirip koçan almağa

er -i şerifden (10) vasi-i mezbüra izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb
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olundı harrere fi'l-yevmi' s-samin min şehri Receb li-serıeti sitte ve işlrin ve selase
mi' eten ve elf

Türü: Vakfiyye
l-hamdu Ii'Ilahi'Ilezi
at ve eünehüm

eazze havass-i ibadihi bi-sarfı emvalihim ila envail

'ala iktisab-i

ela.mü (2) 'ala resülihi ve nebiyyihi Muhammedin
~ymi yestezillü'l-mer'

ve'I-müberrüt

esrıafi'l-mehamid

hayri'l-beriyyat

ve's-selatü
ve 'ala a.Ehi

e tahte' s-sadakat amma ba d işbu vakfiyye-i münife ve

.,i şeriyyerıin tahrir (3) ve imlasına sebeb oldur ki Kıbrıs ceziresinin merkez
,ti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına tabi' Ayguruş karyesi ahali-i
.ayyiranından sahibü'l- (4) hayrat ve'l-hasenat Arnabud Hasan Ağa bin Ahmed
f

. . i şervi şerif-i enverde ber-vech-i cai vakfa li-ecli't-tescil
mütevelli nasb ve tayin (5) eylediği mahkeme-i

vela temam ve't-

şeriyye katibi Mohmed

Efendi bin Hacı Hüseyin Ağa muvacehesinde ikrar-ı sahih-ı şeri ve itiraf-ı
mer'i idüp vakf-ı atıü'l-beyanın

(6) sudüruna

değin yedimde

-fiımda olan karye-i mezbüre sınurı dahilinde Kemerpınarı

ve taht-ı

mevkinde kain

rnrolu koçan (7) mucibince tarafları Gecekuşı Mağarası ve Arıdeliği Ayağı
,

Oğlu Hüseyin Hasan Heroblifı ve Kocakaya Kömürü ve Hacı Mustafa Derviş
acı Hüseyin Balcı varisleri ve Mustafa ve Yukarıkolan ve Hasan Arnabud
ve Ahmed Arif Mustafa ile mahdüd arazi derununda magrüs (9) üç yüz elli

b ve on sak zeytün eşcarı ve 1029 numrolu koçan mucibince tarafları iki
an Arnabud Ahmed harübları ve Hacı (10) Hüseyin Balcı varisleri harübları
fa ve dere ve Kocakaya

ve uçurum ve Kemerpınarı

ve Penbe Hasan

harübları ile mahdüd arazi derununda (11) magrüs iki sak harüb eşcarı ve

e.-i mezbüre

sınurı dahilinde Pınarönü mevkiinde kain 835 numrolu koçan

tarafları (12) Gönyelili Hacı Hüseyin veresesi ve Girine Cami' -i Şerifi
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vakfı ve Sultan kadın ve Çelebi Ahmed veresesi ve hark ve havz kaya ile mahdüd
Cennet Bağçesi (13) nam arazı derununda magrüs dokuz sak zeytün ve altı sak harüb
eşcarı ve yine 838 numrolu koçan mucibince mezkur taraflar ile (14) mahdüd-ı
111.ezkur bağçe derununda magrüs dört sak dut ve üç sak armud ve bir sak incir eşcan
ve yine 839 numrolu koçan mucibince mezkur üç sak harüb eşcarı ve yine 840
.umrolu koçan mucibince mezkur taraflarıyla mahdüd-ı mezkur
hmed Selahaddin)

(15) tarafları ile mahdüd-ı mezkur

derununda magrüs

derununda magrüs altı sak

un eşcan ve yine Pınarönü mevki' inde Hacı Ömer ve Kaya Ahmed Şeker Yusuf
bir numrolu koçan mucibince tarafları Mehmed Selahaddin

( 16) ve Ahmed

mlik ile mahdüd arazi-i derununda magrüs yirmi üç sak zeytün ve dört sak
yine Cennet Bağçesi

(17) mevki'inde

836 numrolu

koçan

derununda beher haftada bir gün ve bir gece ma' -i carı ve yine
.u.mrolu koçan (18) mucibince mezkur

derununda beher haftada iki buçuk gün

e yani beher haftada altmış saat ma'-i carı ve yine karye-i rnezbüre sınurı
de (19) kırmızı toprak mevki'nde 2 numrolu koçan mucibince tarafları yol ve
üseyin zevcesi Emine veresesi ve Balcı Hacı Hüseyin Mustafa ile (20)
ş.Hasan,

:e Halil oğlı Mustafa

ile mahdüd altı dönüm arazı içinde magrüs beş

bağçeden müfrez iki buçuk dönüm bağ ve mezkur arazı (2 I) derununda
on sak harüb ve üç sak zeytün eşcannı ve yine karye-i mezbüre sınurı
e Pınarönü mevki 'inde ka' in 865 numrolu (22) koçan mucibince

beher

okuz sa' at ma' -i côriyi mülkümden ihrac idüp cemi' -i tevabi' ve Ievahıkıyla
Ii'llah ve taleben li'rnerzatı (23) vakf-ı sahih-i mü' ebbed ve habs-i sarih-i
d.! ile vakf ve habs idüp şöyle şart ve tayin iyledim ki mezkur eşcar ve kürüm
vem ve ustasıyla idare olunup hasıl olan varidatından beher sene mücevvid
eyyin bir hfifizül-Kurfin

Cemaziyel-ahir

a Ayasofya Cami' -i Şerifi'nde

(25) ibtidasından

yevmi iki hizb-i Kurarı-ı

başlayarak
'azimü'ş-şan

ek (26) üzere altı ay nihayetine kadar üç hatm-ı şerif kıra' at eyleye ve bir
rifi Şaban-ı şerifin on beşinci (27) Berat gecesi ve ikinci hatm-ı şerifi
ayramı gecesi ve üçüncü hatm-ı şerifi Kurban Bayramı gecesi tekmil idüp
(28) ecr ve mesübatı fahr-i ka'inat 'aleyhi efdalü's-salavat
fendimiz Hazretlerinin

ve ekrnelü't

ve evlad-ı kiram ve ezvac-ı mutahharat ve bi'l

ab-ı (29) kiram hazeratınm ervah-ı tayyibelerine ihda eyleye ve andan hasıl
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lan sevabı pederim Ahmed Ağa ve validem Gül Hanım ve zevcem (30) Zehra'nın
ederi Çizmeci İbrahim ve validesi Ayşe ve kızı Penbe ve oğlı Mustafa'nın ervahına
•~ vefatımdan sonra benim (31) dahi ruhuma hediyye ide ve beher hatm-ı şerif
ediyyesi olarak hafız-I müma-ileyhe bir İngiliz lirası virile ve beher sene şehr-i
bı'ü'l-evvel (32) zarfında Ayasofya Cami' -i Şerifi'nde bir mevlı1d-i şerif tilavet
irilüp "akabinde bir hatm-ı şerif virile ve sevabı kema-fi's-sabık (33) hediyye
na ve mevlid-i şerif ile hatm-ı şerif içün otuz şilin sarf oluna ve bunlardan fazla
acak varidat (34) mütevelliye 'a' id ola ve ben labis-i libas-ı hayat oldukça
Tiyy~t bana 'a' id ola vefatımdan sonra zevcem Zehra Hatun mütevelli ola anın
dahi vefatından sonra damadım Arif Efendi Mustafa mütevelli ola anın
ı:ıtından sonra dahi ekber ve erşed evladı mütevelli ola ma'az'allahi te'ala (36)
adı münkariz olur ise ve vaktın hakimü'ş-şerI ve müftüsü marifetleri ile
oşa'dan ehl-i hak ve mütedeyyin bir zat intihab idilüp mütevelli (37) tayin
a diyü ta'yin-i şurüt ve tebeyyün-i kuyüd ile 'akar-ı mezkürı fariğen ani'ş
.ğil mütevelli-i müma-ileyhe teslim ol dahi kabz ve tesellüm ve sair mütevelliler·
bürheten mine'z-zeman (38) tasarruf eyledi diyüp itimam-ı ifade-i meram
de gıbbe't-tasdiki'ş-şeri vakıf-ı mezbı'.lr inan-ı kelamını semt-i ahere 'atf idüp
-ı A'zam ve hümam-ı akdem Ebü-Hanife (39) hazeratının mezheb-i şeriflerinde
'akar sahih lakin gayr-i lazım olmağla rücu' meşru' ve İmam Muhammed bin
.ü'ş-Şeybani Hazretlerinin katında vakıf menfa' at-ı (40) vakfı nefsine şart
ğle vakf batıl aldığına bina' en vakf-ı mezbı'.lrdanrücu' ve 'akarat-ı rnezküreden
elli-i müma-ileyh kasr-ı yed idüp ke'l-evvel mülkiyyet (41) üzere bana red ve
ine tenbih olunmak matlı'.lbumdurdidükde mütevelli-i müma-ilayh cevab-ı ba
e mutasaddi olup her ne kadar hal böyle ise de Arif-i Samedani Ebı1-Yı1sufü'ş
(42) bi'l-İmami's-sani Hazretleri 'indinde vakıf-ı mücerred vakafet dimekle ve
Muhammed bin-Hasanü'ş-Şeybüni

katında teslim ile'l-mütevelli olmağla vakf

bur sahih ve lazım oldu (43) diyü red ve teslimden iba ve imtina' idüp hakim-i
i'-i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi Hazretleri huzurına
afi' an ve her biri mübtegasınca fasl ve hasma taliban olduklarında hakim
ed Selahaddin (44) fe-men beddelehu ba de ma-semi' ahu fe-innema ismuhu
lezine yübeddilı'.lnehuv'allahu semiun 'alim ve ecru'f-vakıf 'ale'f-hayyi'l-

f '
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cevvadi'l-kerim

cera zalik ve harrere

fı'l-yevmi'l-hamis

min şehri

Şevvali'f

mükerrem (45) li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

fva vekili Mustafa Sadreddin Efendi Arif Efendi
hkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi

Türü: Satış izni
fıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
fs-i Girine kasabası mahallatından

'Acemzade Mahallesi sakinlerinden iken

dan akdem vefat iden Sabri bin Hüseyin Reis'in veraseti zevce-i menkühe-i
si Emine bint-i Bekir Efendi ile sulbi sagir oğlı Mustafa

ve sulbiyye-i

a (3) kızı Nezire'ye münhasıra ve tashih-i mesele mirasları yirmi dört
olup üç sehmi zevce-i mezbüre Emine'ye ve on dört sehmi sagir-i mezbür
f

fa'ya ve yedi sehmi mürahika-i mezbüre Nazire münhasıra oldığı bi'I-ihbar
r'i'l-enver

zaqiı:- ve mütehakkık

oldukdan

sonra

sagir-i

mezbür

ve

--i{S) mezbürenin ba-hüccet-i şeriyye ve vasileri ve valideleri işbu baisü'l
ezbüre Emine meclis-i şer'-i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam idüp
) müteveffil.-yı mezbürun kasaba-i mezkürede mahalle-i mezbürede ka' in

el ve Kafa Hüseyin varisleri hanesi ve Molla İbrahim Hacı Mustafa Efendi
'
ve Yusuf Mustafa
hanesi ile mahdüd bir bab hane ma' a havlı müşrif-i

ta'mir yine vaktimiz dahi olmadığından ben hane-i mezbürede ki hissemi
e fürüht idiceğinden sigar-ı mezbür ve mürahika-i mezbürenin hisseleri
r satılarak bedeli eytam sandığında istirbah olunmak sigôr-ı mezbür (9) ve
·.;mezbüre haklarında enfa ve evla oldığından sigar-ı mezbür ve mürahika
in hisselerini dahi benim hissem ile beraber müşterisi namına (10) fariğ
.ı:ı.ib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'f-vesaye
ezbürenin kelimat-ı meşrühası vakıa

muradımdır

mutabık ve nefsü'l-

didükde

(11) emre

ğı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
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mütehakkık olmağla canib-i şe(-i şerifden sagir-i mezbür ve mürahika-i mezbürenin
f12) mezkur hanedeki hisselerini dahi satup bedelini li-ecli'l-hıfz ve'I-istirbah eytam
ı:ı,ndığına teslim eylemek üzere vasiyye-i mezbüreye izin virilmeğin ma-vaka (13)
i't-talaeb ketb olundı harrere fi'J-yevmi't-tasiaşere min şehri Recebi'l-ferd

li-seneti

· ';te ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

neli Molla Salih bin Molla Mehmed
~ muhtarı Molla Şakir

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

ine tabi' Flasu karyesi sakinelerinden
}'I-vesika

Hadice bint-i Hüseyin

kazasına

mülhak

Lefke

zatı ta'rif-i şeri ile marife (2) işbu

Kirli nam Hatun

meclis-i şer' -i şerif-i

zevc-i dahili olan karye-i rnezbüreli Refik bin Ali (3) muvacehesinde takrir-i
e .ta'bir 'ani'l-rneram
işbu hazır bi'l-meclis

idüp halen zevcem olan mezbür Refik altı mahdan beri
hücr (4) ve terbiyemde olan üç yaşında sulbi oğlı

ve bir yaşında sulbiyye kızı Ayşe'yi bila-nafaka vela-münfik-i

şeri terk

s-i nafakadan bir nesne dahi irsal itmeyüp ben sagiran-ı mezbüran nafakaya
ilıtiyac ile muhtaç olmamızla zevcem mezbür (6) üzerine kıbel-i şer' den
ifil.ye meblağ farz ve takdir olunmak matlübumdur

didükde gıbbe' s-su al

zbür dahi mezbı'.lrenin ber-vech-i meşrüh takririni (7) bi-tav' a i 'tiraf ve
ğle hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi dahi
Hadice ve Mehmed ile Ayşe'nin nafaka ve kisve (8) bahaları içün zevc-i
fik üzerine yevmiyye beş gurüş farz idüp meblağ-ı mefrüz-ı.mezkürı kendi
ının nafaka ve kisve (9) bahalarına hare ve sarfa ve Iede'l-hace istidaneye
zafer mezbür Refik üzerine rücu' a mezbüre Hadice' ye izin virilmeğin ma
bi 't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi'l-hamis

~ti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

'aşere min şehri Recebi'l
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Türü: Nafaka
brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
sine tabi' Küçük Kaymaklı karyesi sakinelerinden zatı ta'rif-i (2) şeri ile
e işbu büisetü'l-vesika Şerife bint-i Hüseyin nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i

e

zevci Hasan bin Mehmed Salih muvacehesinde (3) takrir-i kelam ve tabir
eram idüp halen zevcem olan mezbür Hasan beni ve hücr-i terbiyemde olan
kızları Elmas ve Fatıma (4) ve Emirıe'yi bila-nafaka vela-münfik-i şeri terk
cins-i nafakadan bir nesne f dahi
irsal itmeyüp ben sigar-I mezbürün (5)
.
eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmamızla zevcem mezbür üzerine kıbel-i
kadr-i kifaye meblağ farz rve takdir olunmak matlübumdur didükde (6)
al zevc-i mezbür dahi mezbı'.lreninber-vech-i meşrüh takririni bi-tav' a
tasdik itmeğle hakim-i mevkivi sadr-i küttab (7) tuba leh ve Hüsn Me' ab
ahi mezbüre Şerife ile kızları rnezbürat Elmas ve Fatıma'rıın nafaka ve kisve
içün zevc-i (8) mezbür Hasan üzerine işbu tarih-i vesikadan i'tibaren
;

ye ikişer gurüş onar para ki cem'an dokuz gurüş farz ve takdir idüp meblağ-I
früz-ı mezkürı kendi ve sigar-I mezbürat Elmas ve Fatıma ve Emine'nin
ve kisve bahalarına hare ve sarfa ve Jede'l-hace istidaneye ve 'inde'z-zafer
ıvc-i mezbür Hasan üzerine rücüa mezbı1rŞerife Hatuna'a izin virmegin ma
i't-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmi's-sabi min şehri Receb (11) li-seneti
'işrin ve selase mi' eten ve elf

Katibi Mehmed Nazım Efendi
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aTürü: Vasi tayini

ıbns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
ak Girine kazasına tabi' Melanisiko karyesi sakinlerinden iken bundan akdem
iden (2) Kurd Hüseyin bin Ahmed'in sulbi sagir oğulları İbrahim ve Hasan ve
e-i sagire kızları Elif'in pederleri müteveffa-yı mezbürdan müntakil mallarını
etesviye-i umürlanna (3) kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem
oldığı eclden sigar-ı mezbürünun büyük biraderleri olup her vechle umür-ı
rüyete (4) kadir idüği zeyl-i vesikada muharrerü'l-esami-i Müslimin
yla mütahakkık olan işbu ba'isü'l-vesika Ahmed bin Kurd Hüseyin nam
'mesneyi hakim-i mevki<i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn Meab (5) Efendi
vakt-i rüşd ve sedadlarına değin pederleri müteveffa-yı
mallarını hıfza ve tesviye-i umürlanna vasi nasb ve tayin
(6) ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i mezkfıreyi kabul ve hidmet-i
· kema-yenbagi edaya ta'ahhüd ve iltizam itmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb
fı'l-yevmi'l- (7) hamis 'aşer min şehri Cemftziyi'I-evvel Ii-seneti sitte
selase mi' eten ve elf.

i.Şer'iyye Katibi Mehmed Nazım Efendi

da muharrer vekil Mehmed Hakkı Efendi dahi tarafından uhra tevkile
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va Türü: Satış izni
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan mahrüse-i Lefkoşa mahallatından 'Arab
ed Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ahmed Cemal
fendi bin basmacılar Şeyhi Hacı Mustafa Efendi'nin veraseti zevce-i menkühe-i
ükesi Hadice bint-i Naim Efendi ile sulbi sagir oğlı Mehmed ve Münir ve sulbi
oğulları (3) Vasıf ve Aziz ve Osman ve sulbiyye-i kebire kızı Zehra ve Seray ve
ve Fatıma'ya isabeti ledeş-şerü'l-enver

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra

igar-ı mezbürün Vasıf ve İzzet ve Osman ve Seray ve Şefika ve Fatıma'nın
ve tesviye-i umürlarına

ba-hüccet-i

Hadice'nin

ve

bil-vesaye

şeriyye vasiyye-i mansübeleri

bi'l-asale

vekil-i

müseccel-i

şerisi

(5)
ve

effanın kebir oğlı Mehmed Münirin kebir kızı mezbüre Zehra'nın kezalik (6)
müseccel-i şerileri olan müteveffa-yı mezbürun damadı işbu baisü'l-vesika
d Hakkkı Efendi bin Haremzade Mehmed Efendi meclis-i şer' -i şerifde bi'Itakrir-i kelam (7) ve tabir 'ani'l-meram

idüp müvekkillerim mezbüre Hadice

a ile sigar-ı mezbürüruna pederlerinden müntakil ve mevrüs olup Kazabifan
fa

inde kain (8) 5614 numrolu koçan mücibiyle tarafları Havva Hacı Ali Efendi
Ahmed Hasan sucu küçük su harkı ve.sonra yol ve Sami Hacı Ahmed (9) ve
med Hasan'ın suyunun harkı ve sonra Havva Hacı Ali Efendi ile mahdüd
ib-i harita bir harab hane ve ve derununda iki nar bir badem bir incir (10) iki
bir harüb birdutdan

'ibaret bir harab oda ve bir harab sundurma ile iki

ğçe ve sekiz eşcar gün bugün harab olmakda ve asla (11) bir varidat
;

ekde aldığından

müvekkillerim

vasiyye-i

mezbüre Hadice ile Mehmed

ye Zehra mezkur hane ve bağçede ki hisselerini satacaklarından sigar-ı (12)
)nun hisselerini dahi beraber satılup parası eytam sandığına istirbah olunmak
mezbürünun haklarında enfa' ve evla aldığından (13) hane-i mezküre ma' a
müvekkillerim

Hadice ve Münir ve Zehra'nın

hisseleri ile beraber sigar-ı

ünun hisseleri dahi bedel-i misliyle beraber satmak ve bedelini kabz ile (14)
şı:ındığına teslim

itmek üzere canib-i şer' -i şerifderı bana izin virilmek

ilem vasiyye-i mezbüre tarafından bil-vekale matlübumdur didükde vekil-i
leyhin (15) kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre

muvafık
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aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
mütehakkık olmağla (16) sigar-ı mezbürünun mezkur hane ve bağçede olan
hisselerini verese-i kibarın hisseleriyle beraber bedel-i misliyle satup müşterisi
fariğ olmağla ve bedelini (17) kabz ve eytam sandığına teslim itmeğe vekil-i

ucuııma.

izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'Lyevmi't-tasi '
'işrin min şehri (18) Recebü'l-ferd li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mieten ve

irineli Mehmed Sami Efendi
Halil Sabri Efendi

Türü: Rüşt iddiası ve mal talebi
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
esine tabi' Ayatoğru Dillirka karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat
en Feyzi İsmail'in sulbi oğlı ve sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşlarını mütecaviz
e baliğ ve bulüğuna rüşdleri munzam aldığını iddia (3) iden işbu bôisanü'J
a Mustafa ve Müstaide meclis-i şer' -i şerif-i enverde valideleri ve hal-i
arında tesviye-i umürlanna (4) ba-hüccet-i şeriyye vasileri olmağla mal-i
slarına bi'f-vesaye

vaz -ı yedi

mütehakkık

olan Ayşe bint-i Naziş

ehesinde üzerine her biri (5) dava ve takrir-i kelam idüp biz halen yirmi
zı mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğumuza rüşdümüz munzam olup umürumızı
efs rü'yete kadir (6) ve ianet-i vasiden müstağni olmamızla pederimiz
effa-yı mezbürdan müntakil ber-mücib-i defter-i kassam mal-i mevrüsumuz
ve vasiyyemiz (7) mezbüre Ayşe' den halen taleb iderüz su' al olunup bize
e

kıbel-i

şer' den

vasiyye-i

mezbüreye

tenbih

olunmak

muradımdır

erinde gıbbe's- (8) sual ol dahi cevabında müddeiyan-ı mezbüran Mustafa ve
ide'nin ber-mücib-i defter-i kassam mal-i mevrüslarına bi'I-vesaye vaz -ı (9)
ikrar idüp lakin müddeiyan-ı

mezbüranın ber-vech-i muharrer rüşd
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.udde'alarını

inkar idicek müddeiyan-ı

mezbürandan

vech-i meşrüh üzere (10)

"dde'alarını beyyine taleb olundukda 'udül-ı ahrar-ı rical-ı Müsliminden ve karye
ezbüre sakinlerinden İbrahim Çelebi Bambo Mansı1ra karyeli (11) Molla Hüseyin
fisüra nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup eserü'f-istişhad
akika işbu müddeiyan-ı mezbüran Mustafa ve Mustaide'den (12) her biri el
yirmi yaşlarını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna

rüşdleri munzam olup

\umurlarını bi'rı-nefs rüyete kadir (13) ve ianet-i vasiden müstağnidir bizler
usa bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü her biri ber-nehc-i
da-i (14) şehadet-i şeriyye itdüklerinden

sonra şahidan-ı mezbüran usül-i

'.asına tatbiken sırran ve 'alenen lede't-tezkiye
ihbar

olunmağın

de'nin rüşdlerine

mucibince

bade'l-hükm

harrere fi'f-yevmi't-tasi'

'adl (15) ve makbülü'ş-şehade

müddeiyan-ı
(16) ve't-tenbih

mezbüran
ma-vaka'

Mustafa
bi't-taleb

ve
ketb

min şehri Şa'bani'Lrnuazzam li-seneti sitte ve 'işrirı

e mi' eten ve elf.

ı:ne Katibi Mehmed Nazım Efendi

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

tabi' Akaça karyesi sakinlerinden
sagir oğlı Mehmed
ba-hüccet-i

şeriyye

kazasına

mülhak Omorfa

iken bundan akdem (2) vefat iden
ve sulbiyye-i

vasi-i mansübları

sagire kızı Aliye'nin

olan işbu (3) baisül-vesika

aid meclis-i şervi şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam ve tabir 'anil
vasisi

bulundığım

mezbüran

Ahmed

ve Aliye'nin

(4) babaları

mezbı1rdan mevrüs ve müntakil olup karye-i mezbürede ka' in 8564
fi 328 numrolu 908 tarihli (5) koçan mucibince tarafları Berasugu ve
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Hüseyin ve sahibü'l-mülk

ye zukak ile mahdüd bir bab hanenim altmış dört sehm

hisseleri (6) olup mezkur hanedeki müşterekler kendi hisselerini ahere bey' ve fariğ
düklerinden

sagiran-ı mezbüran

.tilup kendilerine

a:'

hisselerini

dahi diğer hisseleriyle

müstakil bir hane satun almak sagiran-ı mezbüran

beraber (7)
haklarında

ve evla aldığından sagiran-ı mezbüranın hane-i (8) mezbürede altmış dört

inde altı sehm hisselerini müşterisi namına fariğ olmak ve bedeliyle sagiran-ı
,pµran içün

müstakil bir hane satun (9) alup saglran-ı mezbüran

namına

itdirmeğe canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye matlübumdur
c:le vasi-i mezbürun (10) kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre
.fık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
kkık olmağla sagiran-ı mezbüranın mezkur (11) hanede altmış dört sehmde
m hisselerini bedel-i misliyle satup müşterisi namına fariğ olmağa ve bedel-i
ile sagiran-ı mezbüran

içün müstakil bir hane satun (12) alup sagiran-ı

n namlarına kayditdirmeğe vasi-i mezbüra izin virilmeğin rna-vaka' bi'tetb olundı harrere fi'l-yevmi'lv'aşir min şehri Şa'bani'l-mu'azzam li-seneti
fişrin (13) ve selase mi' eten ve elf

aryeli İbrahim Hüseyin

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi sakinlerinden olup bundan mukaddem kıbel-i şer' den hacz olunan
bin Hacı Mehmed'in ba-hüccet-i şeriyyesi vasi-i mansübı işbu baisül
med Arif Efendi bin Şükrü Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l
takrir-i kelam ve tabir 'ani'I-merüm idüp vasisi bulundığım mahcür-ı
clai'nin zevcesi Sıdıka bint-i Molla Hasan'dan mütevellid oğulları Hasan
üseyin'In

nafaka-i mukadderelerinden dolayı mezbı'.lreye ha-mazbata
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mahkı1m ve ile'l-an 1fli olunmamış yirmi beş lira deyni olup el-yevm ifasından 'aciz
(5) olmağla mahcür-ı mezbürun babasından müntakil karye-i mezbı1rede ka' in koyun
zeri rub' ı dimekle ma'rüf rub' den mutasarrıf oldığı bir tarafı Cemal Efendi (6) rub 'i
e bir tarafı Yusuf Ağa rubi ve bir tarafı Hasan Abdurrahman Harami Emine ve
kf-ı hark ile mahdüd tahminen bir dönüm bir evlek mikdarı nıbi tarlayı derununa
Başpınar suyundan cereyan iden beher on beş gün ve gecesinde harkı ve binası ve
[Illiyle bir sa' at suyunu deyn-i mezkur yirmi beş lira mukabilinde
µre Sıdıka'ya

fariğ olup mahcür-ı

zevce-i (8)

mezbürı deyninde ve ba'de-ma nafaka

clan halas eylemek mahcür-ı mezbı1r hakkında enfa' ve evla aldığından (9)
ın.ezburı mezkur bir sa' at su ile beraber mezbı1re Sıdıka Hatun' a yirmi beş lira

i.le

fariğ olmağla canib-i şer' -i şerifden bana izin (1 O) virilmek bi'l-vesaye

ı.ınıdur didükde vasi-i muma-il eyhin kelimat-ı meşrühası vakı 'a mutabık ve
~mre muvafık oldığı zeyl-i vesikada (11) isimleri muharrer

rı ihbarlarıyla

ehl-i vuküf-ı

mütehakkık olmağla mahcür-ı mezbürun tasarrufunda bulunan

bir dönüm bir evlek rubi tarla ile (12) beher onbeş günde bir saat suyu

ş lira bedel

ile mezbüre Sıdıka Molla Hüseyin' e fariğ olmağla vasi-i müma

in virilmeğin (13) ma-vaka

bi't-taleb ketb olundı harrere fi't-yevmi'f-hamis
[ '

11 min şehri Şa'bani'l-rnu 'azzam li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve
f.

him Mustafa Ahmed Mustafa

ziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
"'.bi' Beğ köy sakinlerinden olup bundan (2) akdem vefat iden Ahmed bin
eraseti zevcesi Emine bint-i Uzun Halil ve sulbi kebir oğulları İbrahim
Halil ve sulbiyye-i (3) kebire kızı Fatıma ve sulbiyye-i sagire kızları
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ve Müride ve Gülsüm'e ba de'l-inhisar-ı

kebir oğulları mezbürün İbrahim ve

ve Halil (4) meclis-i şer' -i şerif-i enverde husüsı atide zi' l-yed bulunup
eti re' y olunan Abohor karyeli İbrahim Ağa Hacı Bekir Ağa muvacehesinde
amız ve mevrüsumuz müteveffa-yı mezbür Ahmed ve İbrahim hal-i hayatında

r İbrahim
zimmetinde

Ağa'ya bir res inek yavrusuyla beraber bin otuz gurüşa (6) fürüht
olan meblağ-ı

mezbürdan

altı yüz gurüşunı techiz ve tekfin

yla devr-i şeri ve keffaretlerine sarf itmek ve mütebaki (7) bin gurüşı vakf-ı
r>İbrahim

Ağa yediyle bi'l-istirbah

sene-be-sene

hasıl olacak nemasından

rcami'-i şerifinde beher sene (8) bir mevlüd-i şerif ve bir hatm-ı şerif tilavet
sini vasiyyet idüp mezbür İbrahim Ağa'ya mütevelli tayin eylemiş olmağla
(9) İbrahim Ağa dahi altı yüz gurüşı techiz ve tekfin masrafıyla devr-i şeri
aretlerine sarf eylemiş ise de mütebaki: ·bin gurüş zimmetinde

kalup (10)

iz müteveffa-yı mezbürun mevlı1d ve hatm içün vakf eylediği bin gurüş tescil
içün şer'an gayr-i muteber oldığından meblağ-ı mezbür bin (11) gurüşun
fra-yı mezbürun terekesine idhal olunarak veresesine taksım olunmak üzere
eye red ve teslime mezbür İbrahim Ağa'ya tenbih olunmak

muradımızdır

yü dava itdüklerinde ol dahi cevabında müteveffa-yı mezbür İbrahim hal-i
da bin altı yüz gurüş bedeliyle bana bir re' s inek (13) ma' a yavru fürüht idüp
mezbür

1600 gurüşun 600 gurüşunı techiz ve tekfinle devr-i şeri ve

tl.erine sarf (14) olunmuş ve mütebaki: 1000 gurüş benim yedimde istirbah
k beher sene ribhinden Abohor Cami' -i Şerifi'nde bir mevlüd-i şerif (15) ve
-ı şerif tilavet itdirilüp ruhuna

ihda olunmasını

vesayet idüp ve işbu

infaz ve icrasına beni mütevelli (16) ta'yin etmiş oldığından ben dahi
a-yı rnezbürun vefatıyla beraber ber-mücib-i

vasiyyet zimmetimde

olan

an 600 gurüşunı (17) ber-vech-i müfredad taraf-ı şer' e takdim eylediği defter
ce techiz ve tekfin ve devr-i şeri ve keffiiretlere sarf idüp mütebaki: bin (18)
ahi ba' de-ma istirbah iderek beher sene hasıl olan ribhinden karyemiz cami' -i
e bir mevlüd-i şerif ve bir hatm-ı şerif tilavet (19) itdireceğimden

meblağ-ı

bin gurüşı red ve teslimden imtina' ve müteveffa-yı mezbürun vasiyyet ve
lmak ve ma' rifetimle

istirbah ve hayratının

(20) icra olunmasına

hükm

sını taleb iderim didükde mütevelli-i mezbürun ber-vech-i muharrer ifadan
mutabık ve nefsü'I-emre

muvafık oldığı (21) müddeiyün-ı mezbürün bi't-
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tavihim ikr~r ve i'tiraf itmeleriyle meblağ-ı mezbür bin gurüş müteveffa-yr
mezbürun vakfı olup mütevelli-i mezbür (22) marifetleriyle istirbah ve sene-be-sene
icra olunmasına hükm olundığı tescil ve i'lam olundı harrere fı'l-yevmi'l
min şehri Ramazanil-mübarek (23) li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi

brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
efs-i Girine kasabası sakinelerinden zatı tarif-i şeri ile marife (2) işbu
fa

ü'l-vesıka İsmet bint-i Hacı Hasan nam Hatun tarafından Hacı Hasan Halil ve
acı Hasan şehadetleriyle sabit ve sübüt-ı vekaletine (3) hükm-i şeri laqi~ olan
Şakir bin Berber Mustafa meclis-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i
nin zevc-i mutalliki Hasan bin İsmail muvacehesinde (4) takrir-i kelam ve
'ani'l-meram idüp mezbür Hasan müvekkile-i mezbüreyi bundan evvel
.ü'l-mikdar ve makbuz olan mehr-i mu' accel ve beş yüz gurüş (5) mehr-i
1 ile tezevvüc ve duhul idüp zevciyyet beynlerinde kaime iken tarihden on
kaddem mezbüreyi talak-ı bayin ile (6) tatlık eylediğinden zimmetinde
er ve ma'küdü' n- 'aleyh olan beş yüz bir gurüşı halen teslim itmediğinden
up bana teslime tenbih olunmak ve zevc-i (7) mezbürun firaşından hasıl ve
e-i mezbüreden mütevellid beş yaşında oğlı Mehmed ile üç buçuk yaşında

a-yı mutallaka-i mezbüre ile (8) beraber bila-nafaka vela-münfik-i şerT terk
--i nafakadan bir şey dahi irsal itmediğinden ve sagiran-ı mezbüran nafakaya
ihtiyac ile (9) muhtac olduklarından müvekkile-i mezbürerıin 'i ddet-i
yesi içün ve sagiran-ı mezbüran içün zevc-i mezbür üzerine kıbel-i şer' den
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n-i kifaye meblağ-ı (10) farz ve takdir olunmak bi'l-vekale matlı1bumdur didükde
be's-suül zevc-i mezbür dahi vekil-i mezbı1run ber-vech-i meşrı1h takririni bi
(a i'tiraf (11) ve tasdik itmeğle hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i
'ab Efendi dahi mehr-i mü' eccel-i mezkur beş yüz gurı1şı halen eda ve

ıra itmeği

-i. mezbüre (12) tenbih ve müvekkile-i mezbı1renin nafaka-i 'iddet-i bakiyyesi
yüz seksan gurüş takdir ve sagiran-ı mezbüran Mehmed ve Zehra'nın nafaka
ve kisve bahaları içün zevc-i mezbür Hasan üzerine işbu tarihden itibaren
iyye iki gurüş yirmi para farz ve takdir idüp (14) meblağ-ı mefrı1z-ı mezkı1rı
-ı mezbüran Mehmed ve Zehra'nın nafaka ve kisve bahalarını hare ve sarfa ve
-hace istidaneye (15) ve 'inde'z-zafer

zevc-i mezbür Hasan üzerine rücüa

ile-i mezbüreye izafetle vekil-i mezbı1r Molla Şakir'e izin virilmeğin (16)
bi't-taleb

ketb olundı harrere fi'f-yevmis-sani

'aşere min şehri Rebı'i'l

seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
brıs

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

ine tabi' Kutrafa karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden Ali
la Hüseyin'in sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize akile ve baliğe
una rüşdi munzam oldığını iddia iden işbu baisetü'l-iIam
şerif-i enverde hal-i sigarında tesviye-i umı1rına ba-hüccet-i

(3) Ayşe meclis
şeriyye vasi-i

ı olmağla mal-i mevrı1suna bil-vesaye (4) vaz -ı yedi mütehakkık

olan

ezbı1re muhtarı Emir Ali Osman mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelam
ben yirmi yaşımı (5) mütecavize akile ve baliğe ve bulüğuma rüşdüm
olup umı1rumı bi'n-nefs

rüyete kadire ve ianet-i vasiden müstağniye

(6) pederim müteveffa-yı mezbı1rdan mevrı1s ber-mücib-i

defter-i kassam

275

malımı\vasiyyem mezbür Emir Ali'den halen taleb iderim sual olunup bana ve
teslime (7) kıbel-i şer' den vasim mezbüra tenbih olunmak murüdımdır didükde
gıbbe's-sual ol dahi cevabında müddeiye-i mezbürenin mal-i mevrüsuna (8) bi'l
-vesaye vaz -ı yedini ikrar idüp lakin müddei-i mezbürenin ber-minval-i muharrer
rjişd müdde'asmı inkar idicek müddeiye-i mezbüre (9) Ayşe'den ber-vech-i meşrüh
üdde'asına beyyine taleb olundukda rical-i ahrar-ı Müslimin' den ve karye-i
ezbüre sakinlerinden Musa Hüseyin (10) ve Hüseyin Mehmed Ali nam kimesneler
eli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup eserü'l-istişhad fi'I-hakika müddeiye-i
zbüre Ayşe (11) el-yevm yirmi yaşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve bulüğuna
di munzam olup umürını bi-nefsiha rüyete kadire ve ianet-i (12) vasiden
.tağniyedir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü
biri müttefıkü'l-lafz (13) vel-ma'na ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye
lerinden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzü'asına tevfikan sırran ve 'alenen
lede't-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle
de'iye-i mezbüre Ayşe'nin rüşdine ba de'l-hükm ve't-tenbıh (15) ma-vaka bi't
ketb olundı harrere fı'l-yevmi' s-sabi 'aşere min şehri Ramazani'l-mübarek Iii sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
erahoryo karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden Mehmed
a' nm sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve buluğuna
unzam aldığını iddi'ü iden (3) işbu ba'isü'l-i'lam Hasan meclis-i şer' -i şerif-i
validesi ve hal-i sigarında tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i
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mansübesi

(4) olmağla mal-i mevrCısuna bi'l-vesaye vaz -ı yedi mütehakkık

olan

erife bint-i Hasan mahzarında üzerine da'va ve takrir-i kelam idüp halen (5) ben
irmi yaşımı mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuma

rüşdüm munzam olup umürumı

ijn-nefs rüyete kadir ve i'anet-i vasiden müstağni olmamla (6) pederim müteveffa
mezbürdan

mevrüs ber-mücib-i

defter-i kassam malımı validem ve vasiyyem

zbüre Şerife' den halen taleb iderim (7) su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den
iyyem mezbüreye tenbih olunmak muradırndır

didükde gıbbe' s-su' al ol dahi

ahında müddei-i (8) mezbürun mal-i mevrı1suna bi'f-vesaye vaz -ı yedini ikrar
müddei-i mezbürun
dei-i

ber-minval-i

muharrer rüşd müddeüsını

mezbür Hasan'dan (9) ber-vech-i

inkar idicek

rneşrüh müddeasına beyyine

taleb

dukda rical-ı ahrar-ı Müslimin' den Peristerona karyeli İbrahim Hacı Hüseyin ve
a karyeli Mehmed Mustafa (1 O) nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e
an olup eserü'l-istişhüd

fi'l-hakika müddei-i mezbür Hasan el-yevm

yirmi

ı (11) tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürumı
rü'yete kadir ve ianet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa (12) bu vech
şahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefikü'l-Iafz

ve'f-ma'na ber

i şeri eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden (13) sonra şahidan-ı mezbüran
ı,

i mevzu' asına tevfikan sırran ve 'alenen lede't-tezkiye

'adl ve makbülü'ş-

e idükleri ihbar r(.14) olunmağın mücibiyle müddei-i mezbür Hasan'ın rüşdine
'1-hükm ve't-tenbih

ma-vaka

bi't-taleb

ketb olundı harrere fi'f-yevmi't-tasi

min şehri Şa'bani't-mu' azzam li-seneti sitte ve 'işrin ve selase
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Türü: Satış izni
merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
e.sine tabi' Peristerona karyesi sfikinelerinden iken bundan akdem vefat iden
€2) bint-i Mustafa'nın sadrı sagir ağlı Mustafa'nın babası ve ba-hüccet-i
e vasisi işbu baisü'l-vesika Arif bin Ali meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l
€3) takrir-i kelam ve tabir 'ani'f-meram idüp vasisi sagir-i mezbürun ceddesi
bint-i Hacı İsmail kızı ve sagire-i mezbürun validesi müteveffat-ı rnezbüre
5829 numrolu koçan mucibince bir dönüm tarlayı bedel-i malüm ile satup
rağ muamelesini icra itmeksizin mezbür Ayşe €5) vefat idüp evlad olarak
igar-i mezbı1r oğlını terk itdiğinden müteveffat-ı mezbürenin arazisi
ıran sigar-ı mezbüra €6) intikal itmeğle cedde-i mezbı1re bu kerre mezkur
igar-ı mezbür Mustafa namına fariğ olacağından sigar-ı mezbür tarafından
abül itmek €7) üzere canib-i şer.vi şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye
dır didükde vasi-i rnezbürun kelimat-ı meşrı1hası vakı ' a mutabık €8) ve
mre muvafık olmağla mezkur tarlanın Hüseyin ferağında sagir-i mezbür
rı kabul itmek üzere vasi-i mezbüra izin virilmeğin ma-vaka €9) bi't-taleb
dı harrere fi'l-yevmi'e-samin min şehri Şevvali'f-mükerrem li-seneti sitte ve
selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Beğ köy sakinlerinden iken bin dokuz yüz sekiz senesi şehr-r
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~ğustos zarfında (2) vefat iden Ahmed İbrahim'in veraseti zevce-i menkühe-i
:trfrkesiEmine bint-i Uzun Halil ve sulbi kebir oğulları İbrahim ve Hasan ve Halil
sulbiyye-i kebire kızı Fatıma (3) ve sulbiyye-i sagire kızları Huriye ve Müride'ye
Gülsüm'e münhasıra aldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık

kdan sonra sigar-ı mezbüranın vakt-i (4) rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i
rlarına kıbel-i şer' den vasi-i nasb ve ta'yin olunan valideleri mezbüre Emine ve
şe-i kibar marifetleri ve marifet-i (5) şerle tahrir ve bey' olunan müteveffa-yr
pu.run terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fı'l
i't-tasi' 'aşere min şehri Ramazani'l- (6) mübarek li-seneti sitte ve 'işrin ve

a'ır demeti 3 5 1

şair kil 19 /332 - 30 pfira
/75

el Kundura cizmesi 1 /76
;

'a küp 1 /106 - 30 para
23

1 /12
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küp 1 - desti 1 /18
(10) bardak 2 /7

1 - tahta 8 /45

ef a döğen 1 /18
:til /45
lcl - iç donu 1 /15
fes 1 /22

ikdar burçak demeti I 00

ve tekfin masrafı 600
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120 hükumete
9k-i eşya' ve techiz-i tereke içün memür masrafı 72

deyn-i müshet Değirmenlikli Bavli Tofaridi'ye ha-şehadet Hasan Tahsin Efendi
rahim Ahmed ba de't-tezkiye ve'l-half 567
tVirgüsi olarak tahsildar Rüstem Efendi'ye 178
. . imüshet Değirmenlikli Hacı Avraimi'ye ba-şehadet Moralı Mehmed Hasan ve
t111Ahmed ba' de't-tezkiye ve'l-half 126
müteveffanın oğlı Hasan Ahmed'in ba-sened alacağı ha-şehadet İbrahim Ahmed
il ve Ahmed ba' de't-tezkiye ve'l-half 1615
müsbet zevce-i mezbüre Emine bint-i Halil'in mehr-i müeccel alacak hakkı
det İbrahim Ahmed ve Hasan Ahmed bade't-tezkiye ve'l-half 1351
.µ{eveffü-yı mezbürun vasiyyeti içün-sülsünden

bi'f-ihrac mütevellisi Abohor

brahim Hacı Bekir Ağa'ya teslim olunan 745
I-ihracat 5532
ü'l-baki Ii't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezhfıre
-i zevce-i mezbüre Emine 330

f '

kebir-i mezbür İbrahim 461 - 20 para
kebir-i mezbür Hasan 461 - 20ı-para
-i kebir-i mezbür Halil 461

t-i kebire-i mezbüre Fatıma 231
.-i bint-i sagire-i mezbüre Huriye

sagire-i Müride

sagire Gülsüm

2638
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kısmet maa kaydiyye
yekun
672
-

160

512
ve vasiyyeleri

Emine Uzun Halil'e

ba-sened

idane olunup (23)

akı beş yüz on iki gurüş li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbüh eytam emvali sandığına irsal
ığı ve verese-i kibar hisse-i irsiyyelerini

(24) ba-Tlm ü haber alız ü kabz

iş oldukları şerh virilür.

Türü: Satış izni
brıs ceziresinin

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Lapta karyesi

tinden işbu baisü'f-vesika Ahmed Efendi bin Mustafa Efendi meclis-i şer' -i
(2) enverde takrir-i kelam ve tabir anil'f-rneram idüp velisi bulundığım sulbi
ik oğlum Mustafa Şevki'nin faizli elli liraya karib borcu olup işbu borcun (3)
ve ırası içün bir karşılığı olmadığından

sene-be-sene

borcu artmakda ve

iObir müddet bize duçar oldığı bir 'illetden dolayı hasta ve tedavisi buraca (4)
abil bulunmakda

aldığından

karye-i mezbürede ka' in İslam Mahallesinde

okağında on bir bin dokuz yüz yirmi üç numrolu ve fi 26 Eylül sene 1904 (5)
çan mucibince tarafları yol ve Mustafa Şevki Efendi veresesi bağçesi ve
Şevki Efendi (6) ve geçid ve Mehmed Müderris Efendi Mustafa Şevki

ağçesi ile mahdüd hane havlı ma' a bağçeyi ve on bir dokuz yüz yirmi sekiz
ü ve fi 30 Eylül sene 1904 (7) tarihli koçan mucibince tarafları Mustafa Şevki
veresesi

bağçesi ve Ahmed

Aziz Kırmızı ve Mehmed Müderris Efendi

Şevki Efendi ve Mustafa Şevki Efendi

(8) veresesi bağçesi ile mahdüd bir

ğçeyi bedel-i misilleriyle satup bedellerinden mürahik-i mezbürun düyünını
eylemek ve mütebaki para ile kendüsini Der-saadet'e

(9) götürüp tedavi

ve tehlilkede bulunan hayatını kazanmak mürahik-i mezbı1r hakkında enfa '
aldığından

hane-i mezküre

ile bağçe-i mezküreyi

(10) satup mürahik-i
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ezburun düyünını tesviye ve mütebaki meblağdan sarf ile kendisini Der-sa' adet' e
ötürüp tedavi itdirmek üzere canib-i şeri şerifden (11) bana izin virilmek bi'l
saye madübumdur didükde veliyy-i mezbürun kelimat-ı meşrühası vakı ' a mutabık
efsü'l-emre muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri (12) muharrer ehl-i vuküf-ı
islimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla canib-i şer' -i şerifden mürahik-i
urun hane ve havlı ve bir evlek bağçesini hil-müzayede bedel-i misliyle (13)
bedelinden mürahik-i mezbürun düyünını tesviye ve

ıra

ve mütebaki

ğdan sarf ile mürahik-i mezbürı Der-saadet'e götürüp tedavi itdirmeğe (14)
mezbüra izin virilmeğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's
, aşere min şehri Şevvali'l-mükerrem li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten

!)'.lamı Sabri Efendi İbrahim Ağa
a,n Hüseyin Gülnas
med Mehmed Çizmeci

ı.
rü: Rüşt iddiası ve mal talebi

s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
. . i Girine kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Hasan
ııdi ibn-i Receb Behcet'in sulbi sagir oğlı ~e halen yirmi yaşını mütecaviz
ü'l-i'lam Receb Behcet meclis-i şer' -i şerif-i enverde biraderi (3) ve hal-i
tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı olmağla mal-i
bi'l-vesaye

vaz -ı yedi mütehakkık olan Mehmed Sami Efendi

(4) üzerine dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı tecavüz
baliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı bi'rı-nefs (5) rüyete
anet-i vasiden müstağni olmamla pederim müteveffa-yı mezbürdan mevrüs
i defter-i kassam malımı biraderim ve vasim mezbür Mehmed Sami
6) halen taleb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den tenbih
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olunmak murüdımdu

didükde gıbbe's-su'al

ol dahi cevabında (7) müddei-i

mezbürun mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye vaz -ı yedini ikrar idüp lakin müddet-i
mezbürun ber-minval-i muharrer rüşd müddeasını inkar idicek (8) müddei-i mezbür
Behcet'den ber-vech-i meşrüh müddeasına beyyine taleb olundukda rical-i ahrar-ı
Müslimın' den kasaba-i mezbüreli Hasan Onbaşı Ahmed ve İbrahim (9) Mustafa
Onbaşı nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hôzıran olup eserü'l-istişhad
fı'l-hakıka müddei-i mezbür Behcet el-yevm yirmi yaşını (10) tecavüz idüp akil ve
baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürını hi'rı-nefs rüyete kadir ve ianet-i
vasiden müstağnidir (11) bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi
iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz ve'l-ma' na her- nehc-i şeri (12) eda-i şehadet-i
şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzu' asına tevfikan sırran
e 'alenen lede't-tezkiye 'adl (13) ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın
.µcibiyle müddei-i mezbür Behcet'in rüşdine ba' de'l-hükm ve't-tenbıh ma-vaka'
''t;.taleb (14) ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis 'aşere min şehri Recebi'l-ferd
eneti sitte ve 'işrin ve selüse mi' eten ve elf.

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi
ye Mehmed Ağa
Ağa

iirü: Rüşt iddiası ve mal talebi
s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
s-i Girine kazası sakinlerinden iken bundan akdem (2) vefat iden Hasan
~ııdi ibn-i Receb Behcet'in sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecaviz
~tQ.'1-i'lam Nahide (3) meclis-i şer' -i şerif-i enverde biraderi ve hal-i
tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı olmağla mal-i
(4) bi'l-vesaye vaz -ı yedi mütehakkık olan Mehmed Sami Efendi
üzerine dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı tecavüz (5)
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iclµp akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdüm munzam olup umürumı bi-rıefsiha rüyete
a.dire ve ianet-i vasiden müstağniye olmamla (6) pederim müteveffa-yı mezbürdan
evrüs ber-mücib-i
ami Efendi'den
sim mezbüra

defter-i kassam malımı biraderim ve vasim mezbür Mehmed

halen taleb (7) iderim sual olunup bana teslime kıbel-i şerden
tenbih olunmak

muradırndır

didükde

gıbbe's-su al ol dahi (8)

:yabında müddeiye-i mezbı1renin mal-i mevrasuna bi'l-vesaye vaz -ı yedini ikrar
.µpJakin müddeiye-i mezbürenin ber-minval-i muharrer (9) rüşd müddeüsını

leek müddeiye-i mezbüre Nahide'den

ber-vech-i

inkar

meşrüh müddeasına beyyine

eb olundukda rical-i (1 O) ahrar-ı Müslimin' den kasaba-i mezbüreli Hasan Onbaşı
med ve İbrahim Mustafa Onbaşı nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e
ıran (11) olup eserü'l-istişhad

fi'l-hakika

müddeiye-i mezbı1re Nahide el-yevm

i yaşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve bulüğuna

(12) rüşdi munzam olup

rumı bi-nefsiha rüyete kadire ve i'anet-i vasiden müstağniyedir bizler bu hususa
ech üzere şahidlerüz (13) şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz
a ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden
,puran usül-i mevzu' asına tevfikan
pulü'ş-şehade

sırran ve 'alenen

ve'l

sonra şahidan-ı (14)
lede't-tezkiye

'adl ve

idükleri ihbar olunmağın (15) mücibiyle müddeiye-i mezbüre
f ,-

ide'nin rüşdine ba' del-hükm ve't-tenbıh ma-vaka
'aşere min şehri Recebil-ferd

bi't-taleb ketb olundı harrere
li-seneti sitte ve 'işrin ve

e mi' eten ve elf.

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi
iyye Mehmed Ağa
Halil Ağa

Türü: Mehir ve nafaka
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
' nefs-i Girine kasabası sak:inelerinden zatı ta' rif-i şeri ile (2) ma' rife Emine
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Hüseyin meclis-i şer' -i şerif-i enverde zevc-i mutalliki Hüseyin Mustafa
·.i?-ıu.aıuıua takrir-i

kelam idüp mezbür Hüseyin mukaddema bana on bir lira mehr-i

(3) ve beş yüz elli bir gurüş mehr-i mu' accel tesmiyesiyle nikah ve
idüp zevciyyet beynimizde kaime iken dokuz mah mukaddem beni talak-ı
+ıAı
A ib -L
' ızın-name
' '
A
'
• d e mütekarrer
" 1r
ı'1 e +tanık
ıidüup- b er-ı' mucı
zımmetın

ve

üdü'rı-' aleyh mehr-i mü' eccel alacak hakkım olan beş yüz elli bir gurüşı ıra (5)
sizin yedi mah mukaddem yüz elli bir gurüş nikah ile beni tekrar nikah etmiş
dört mah mukaddem yine beni altı aylık (6) hamil oldığım halde talak-ı bayin
den evvelki mehrim olan beş yüz elli bir gurüş ile ikinci mehrim olan beş yüz
r> gurüş ile (7) ikinci mehrim olan yüz elli bir gurüş ki cem'an yedi yüz iki
halen ıra itmediğinden rneblağ-ı mezbürı tarafıma ifa itmek üzere mezbı1r
in'e tenbih olunmak ve mezbür (8) Hüseyin'in firaşından hasıl ve benden
Hid beş yaşında kızım Melek ile üç yaşında oğlum Mustafa nafakaya eşedd-i
ile muhtac bulunduklarından (9) sagireyn-i mezküreynin nafaka ve kisve
ı içün dahi mezbür Hüseyin üzerine kadr-i kifaye- meblağ farz ve takdir

muradımdır didükde (10) gıbbes-sual mezbürHüseyin cevabında gerek
ve gerek ikinci mehr-i müeccel ki cem'an yedi yüz iki, gurüş halen
sagireyn-i (11) mezbüreyn Melek ile Mustafa kendi
n hasıl ve mezbüreden mütevellid evladları olup ve halen hamil bulundığını
i.krar itmeğle (12) meblağ-ı mu' accel-i mezbür yedi yüz iki gurüşı mezbı1re
y. ıfa itmesi içün mezbür Hüseyin' e tenbih ve mezbüre vaz -ı haml iderek
münkazi oluncaya (13) kadar sagireyn-i mezbüreyn ile mutallaka-i
11in nafaka ve kisve bahaları içün mezbür Hüseyin üzerine bi 't-terazi yevmi
nafaka farz (14) ve takdir aldığı tescil ve i'lam olundı harrere fi'l-yevmi't
'işrin min şehri Rebiil-evvel li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve

Mehmed Nazım Efendi
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Kıbrıs

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

esine tabi' nefs-i Lefke kasabası sakinlerinden

kazasına

mülhak

Lefke

işbu ba'isü'l-vesika Hüseyin

(2) Efendi bin Hacı Osman meclis-i şer-i şerif-i enverde takrir-i kelüm ve tabir
eram idüp velisi bulundığım sulbi sagir ağlı İbrahim Sıdkı ve sagire (3)
Sıdkıye ile zevcem Ayşe Hanım bint-i Ahmed Efendi Kölezade ve Penbe
Köle Hasan

ile beynimizde

müşa

ve müşterek

bulunan

(4) kasaba-i

ede 3736 ve 4443 ve 4444 ve 4445 ve 4446 numrolu koçanlar mucibince
Havva Kadın ve çarşu (5) ve olacı ile mahdüd bir bab dükkan ve yine
mezbürede 3734 ve 4447 ve 4448 ve 4455 ve 4456 numrolu koçanlar (6)
.e Emin ve Ali tarafeyn yol ile mahdüd hane ma' a bağçe ve yine kasaba-i
3738 ve 4449 ve 4450 ve 4453 ve 4454 (7) numrolu koçanlar mucibince
ve tarafeyn İzzet ile mahdüd bağçe ve yine kasaba-i mezbürede 3740 ve
52 ve 4457 (8) ve 4458 numrolu koçanlar mucibince yol ve Emin Efendi
Sokori ve Mustafa ile mahdüd bağçeyi bu kerre beynimizde bi't-terazi
işbu üçüncü zikr olunan ve Ferankomada

Bağçesi dimekle ma' ruf olan

üstakillen mezbüre Penbe Hanım Köle Hasan'a koçan idilmek ve üzerine

h on bir lira dahi virilmek ve balada birinci zikr olunan bir bab dükkan ile
Olunan hane maa bağçe ve dördüncü zikrolunan (11) ve Köle Bağçesi
arüf olan bağçe mecmu' ı üç yüz yetmiş sehm itibariyle 225 sehmi
zbfüe Ayşe Hanım Ahmed Efendi ve 75 sehmi (12) benim yani Hüseyin
Osman ve yetmiş sehmi evladlanm sigar-ı mezbürün İbrahim Sıdkı ve
ıfziye namlarına müşa' en (13) koçan idilmek üzere kararlaşdırmış
aldığımızdan

ve

ve bu süretde evladlarım sigar-ı mezbürün haklarında

evla aldığından zikr olunan emlakin ber-vech-i meşrı1h taksimi icra
ım sigar-ı mezbürün taraflarından (15) dahi işbu taksime razı olmak ve
r eylemek üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi't-vesaye
(16)-didükde vasi-i mezbürun kelimat-ı meşrı1hası vakıa mutabık ve
;muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı (17)
arlanyla mütehakkık olmağla canib-i şer' -i şerifden işbu taksime sigar-ı

-
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tarafından razı olmak ve bu vechle taksimi icra ve imza (18) ve takrir
üzere veliyy-i
ere fi'l-yevmi's-sôlis

mezbüra izin virmegin

ma-vaka

bi't-taleb

ketb olundı

min şehri Zi'l-kadeti'ş-

(19) şerife li-seneti sitte ve 'işrin

[i.Hüseyin Ağa
Hasarı Hüseyin Uzunoğlu

Irü: Rüşt iddiası ve mal talebi
ıs ceziresinin merkez idaresi olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine _ kazasına
mürcü karyesi sdkinelerinden iken bundan (2) akdem vefat iden Zehra bint-i
m Hatunun sadrı ağlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz olup akil ve baliş (3)
'\ma rüşdi munzam

aldığını iddi'ü

meclis-i şer' -i şerif-i enverde

iden işbu büisü'l-vesika

'ammisi

Ömer bin

ve hal-i sigarında tesviye-a. (4)

kıbel-i şer' den mansüb vasisi olmağla mezbüre validesinden mevrüs malını
@ vaz -ı yedi mütehakkık olan karye-i (5) mezbüreli Mustafa biri Hüseyin

üzerine ~a'va ve takrir-i kelam idüp ben halen yirmi yaşımı mütecaviz
lJaliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı kendi başıma rü' yete
,

'~net-i vasiden müstağni olmamla validem müteveffat-ı (7) Zehra bint-i
mevrüs bir kıt' a defter-i kassam mucibince mal-i mevrüsumı 'ammim ve
,pı1r Mustafa' dan halen taleb iderim (8) su' al olunup bana teslime kıbel-i

ı.. i mezbüra

tenbih olunmak muradımdır

µdde'i-i mezbürun (9) mal-i mevrüsuna
ei-i mezbürun

ber-minval-i

ezbür (10) Ömer'den

muharrer

ber-vech-i

didükde gıbbes-sual
bi'l-vesaye

mezbür

vaz -ı yedini ikrar

rüşd müddeasırıı

inkar idicek

meşrüh müddeasına beyyine taleb

ical-ı ahrür-ı Müsliminden Gönyeli karyeli Hacı Ali bin Hacı Hüseyin
ş.. (11) bin Kara Bıçak Mehmed li-ecl'ş-şehade

meclis-i şere haziran olup
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fı'l-hakıka müdde'i-i mezbür Ömer el-yevm yirmi yaşını mütecaviz
ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürını bi'n-nefs rüyete kadir ve
vasiden müstağnidir bizler bu hususa bu vech üzere (13) şahidlerüz ve
iderüz diyü her biri müttefık:ü'l-lafz vel-mana bi'L-muvacehe ber-nehc
şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra (14) şahidan-ı mezbüran Hacı Ali
sırran ve 'alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar
mücibiyle müddei-i (15) mezbür Ömer'in rüşdine ba' de'l-hükm ve'ta-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's-sadis ve'l-'işrın min şehri
eti' ş-şerife li-seneti erba' a ve 'işrin (16) ve selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

ı

C

33

: İlüşt iddiası ve mal talebi
c.ezıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Ortaköy sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden Hadice bint-i
sadriyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize olup akile ve baliğe ve
munzam aldığını iddia iden zatı ta'rif-i şerI ile marife işbu (3)
İsmet bint-i Mustafa nam Hatun meclis-i şer'-i şerif-i enverde
sigarında tesviye-i umürına kıbel-i şer' den mansüb vasisi (4) olmağla
esinden mevrüs malına bi'l-vesaye vaz -ı yedi mütehakkık olan karye-i
· bin Mehmed Mencüdi mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelam (5)
yirmi yaşımı mütecavize akile ve balğie ve bulı1ğuma rüşdüm
umürumı bi'rı-nefs rüyete kadire ve ianet-i vasiden müstağniye
eveffat-ı ,(6) mezbüre Hadice' den mevrüs bir kıt' a defter-i kassam
~lımı pederim ve vasim mezbür Ali' den halen taleb iderim su' al olunup
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teslime kıbel-i (7) şer' den vasi-i mezbüra tenbih olunmak muradımdır didükde
al mezbür Ali müddeiye-i mezbürenin mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye vaz lakin müddeiye-i
inkar idicek müddeiye-i

mezbı1renin ber-minval-i muharrer rüşd
mezbı1re İsmet'den ber-vech-i meşrüh

beyyine .taleb (9) olundukda rical-ahrar-ı Müslimin' den karye-i
muhtarı 1\1.!ustafa Hacı Osman Onbaşı ve Derviş bin Mustafa li-ecli'ş-şehade
(10) hazıran olup eserü'I-istişhad fil-hakika müddeiye-i mezbı1re
yirmi yaşını mütecavize akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdi munzam
umürını bi-nefsiha rüyete kadire ve ianet-i vasiden müstağniyedir bizler
bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet iderüz diyü her biri (12) müttefıkü'lma'na bi'l-muvacehe ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden
hidan-ı mezbüran Mustafa ve Derviş sırran (13) ve 'alenen ledet-tezkiye
akbülü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mucibince müddeiye-i mezbı1re
rüşdine ba de'l-hükm ve't-tenbih (14) ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
f'l-yevmi's-samin 'aşere min şehri Zi'Lka'deti'ş-şerife

li-seneti sine..ve

elase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi
ehmed Ağa

'lAğa

eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
"hi' Aydalı karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Yusuf
oğulları Halil ve Şaban'ın dayıları ve tesviye-i
a-hüccet-i şeriyye vasileri Yusuf İbrahim meclis-i şer' -i şerif-i (3)
ir-i kelam ve tabir "ani'J-rnerôm idüp vasisi bulundığım

sagiran-ı

pederleri müteveffa-yı mezbürdan müntakil karye-i mezbürede ka' in
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07 (4) numrolu ve 9 Kanün-i evvel 908 tarihli koçan mucibince tarafları Andoni ve
rfida Kiryaku ve Bandali Benayi ve yine Bandali Benayi ve sokak (5) 've yine
k' Andoni ve Morfida Kiryaku ile mahdüd bir bah hanede dörtde bir; sehm
Jeri olup hane-i mezbüre rnüşrif-i harab (6) olarak sagiran-ı mezbüranın ta'_rrıir
Jermıme dahi iktidarları

olmadığı ve kendileri mezkur hanede

s~l<in

adıkları cihetle ileride yıkılıp ( ve şimdi verese-i kibar kendi hisselerini
~ından sagiran-ı mezbüran hisselerini) (7) külliyen harab olacağı ve bu süretde
mezbürana zarar-tarı olacağı der-kar bulundığından zeyl-i vesikada isimleri
ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla (8) mütehakkık olmağla sagiran-ı
~ııın mezkur hanedeki dörtde iki sehm hisselerini dahi bedel-i misliyle satup
' .kabz ve li-ecli'l-istirbüh (9) eytam sandığına teslim itmeğe vasi-i mezbı1ra
meğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi'f-hamis ve'L'işrin
i.Zi' 1-ka'deti' ş-şerife ( 1 O) Ii-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

eli İsmail Kara Hasan
ezbüreli Murad bin Hüseyin
I',_

e-i mezbüreli Cafer Mehmed
f.

·•: Rüşt iddiası ve mal talebi
Ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
za Çiftliği sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Mehmed Ali
lbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz olup akil ve baliğ ve bulüğuna
am aldığını iddiü iden işbu baisül- (3) vesika Mustafa meclis-i şer' -i
.erde hal-i sigarında tesviye-i umı1rına kıbel-i şer' den mansüb vasisi
~zbur pederinden mevrüs malına bi' l-vesaye (4) vaz'-ı yedi mütehakkık
kasabalı Halil Sabri Efendi muvacehesinde üzerine dava ve takrir-i
halen ben yirmi yaşımı mütecaviz akil (5) ve baliğ ve bulüğuna rüşdüm
'l

umürumı kendi başıma rü' yete kadir ve i 'anet-i vasiden müstağni

ı-
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pederim müteveffa-yr mezbür Mehmed Ali Usta'dan (6) mevrı1s bir kıt'a
kassam mucibince mal-i mevrı1suna vasim mezbı1rdan halen taleb iderim
olunup bana teslime

kıbel-i

şer' den vasi-i mezbı1ra tenbih olunmak

(7)

ımdır didükde gıbbe's-suül mezbı1r Halil Sabri Efendi nıüddei-i mezbı1run
mevrüsuna

bi'f-vesaye

vaz -ı yedini ikrar lakin müddei-i

l-i (8) muharrer rüşd müddeasını

inkar idecekmüddei-i

mezbürun ber-

mezbı1r Mustafa'dan

i

h-i meşrüh müddeasına beyyine taleb olundukda rical-ı ahrar-ı Müslimin' den
aryeli Hüdaverdi (9.) Hüseyin ve Kazabifan karyeli Hakkı Mehmed Salih li
ehade

meclis-i

şer' e hazıran

olup eserü'l-istişhad

fi'I-hakika

müddei-i

.ustafa el-yevm yirmi yaşını (10) mütecaviz akil ve baliğ ve bulı1ğuna rüşdi
olup umı1rını bi'rı-nefs rü'yete kadir ve ianet-i vasiden müstağnidir bizler
sa bu veh üzere (11) şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü her biri·
·Ht-lafz ve'f-mana bi'f-muvacehe

ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye

sonra şahidan-ı (12) mezbüran Hüdaverdi Hüseyin ve Hakkı Mehmed
ve 'alenen Iedet-tezkiye

'adl ve makbülüş-şehade

idükleri ihbar

mı1cibiyle müddei-i (13) mezbür Mustafa'nın rüşdine ba' del-hükm ve't
-vaka

bi't-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmi's-sabi

ve'L'işrin min şehri

,ti' ş-şerife li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

f.

Rüşt iddiası ve mal talebi
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
ağ karyesi sakinelerinden

iken bundan akdem vefat iden Afet (2) bint-i

i Usta'nın sadrı sagir oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz olup akil ve
uıusauua rüşdi munzam aldığını iddia iden işbu baisü'İ« (3) vesika Ahmed
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alih meclis-i şer' -i şerif-~ enverde hal-i sigarında tesviye-i umürına kıbel-i
e11 .mansüb

vasisi olmağla min kıbeli'l-ümm ceddi Trabezalı (4) müteveffa

ed Ali Usta'dan mevrüs malına bi'f-vesaye vaz -ı yedi mütehakkık olan Girine
lı Halil Sabri Efendi mahzarında dava ve takrir-i kelam (5) idüp ben halen
ütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı bi'rı-nefs
kadir ve iünet-i vasiden müstağni olmamla (6) ceddem müteveffa-yı mezbür

d Ali Usta'dan mevrüs malımı vasim mezbı1rdan halen taleb iderim su' aJ
bana teslime kıbel-i şer' den vasi-i mezbüra tenbih (7) olunmak muradımdır
gıbbe's-sual mezbür Halil Sabri Efendi müddei-i mezbürun mal-i
na bi'l-vesaye vaz« yedini ikrar lakin müddei-i (8) mezbürun ber-rninval-i
rüşd müddeasını inkar idicek müddei-i mezbür Ahmed'den ber-vech-i
müddeasına

beyyine taleb olundukda rical-ı (9) ahrar-ı Müslimin' den

karyeli Hüseyin Hasan ve Çatal karyeli Hüseyin Osman li-ecli'ş-şehade
er'e haziran olup eserü'l-istişhad (10) fil-hakika müddei-i mezbür Ahmed
yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna

rüşdi munzam olup

i'n-nefs rüyete kadir (11) ve ianet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa
.µzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz ve'l
ı .

7) bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer' -i eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden
idan-ı mezbüran Hüseyin Hasan ve Hüseyin Osman sırran ve' alenen lede't
) 'adl ve makbülü'ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle müddei-i
rned'in rüşdine ba de'l-hükrn ve't-tenbih ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
fi'f-yevmi't-tasi've'l-tişrm min şehri Zil-ka' de li-seneti sitte ve 'işrin ve

atibi Mehmed-Nazım Efendi
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Rüşt iddiası ve mal talebi
nda karyeli Hacı Mehmed Emir Ali huzür-ı şer' -i şerife gelüp tayyib
yı1z 'aded İngiliz lirası bi'I-ihrac kendi hafidi olup el-yevm Lefkoşada (16)

iRüşdiyye'de tahsilde bulunan sagiran Hüseyin Fatin bin Mehmed Ali'ye
/

ihe-i şeriyye ile hibe ve sagir-i mezbürun tesviye-i umürına (17) kıbel-i
ası nasb ve tayin kılınan, mahkeme-i şeriyye katibi Mehmed Nazım
teslim itdükde vasi-i müma-ileyh dahi sagir-i mezbür tarafından istirbah ve
idüp meblağ-ı mezbı1r yüz lirayı li-ecli'l-hıfz vei-istirbah eytam emvali
eslim eylediği tescil olundı harrere fı'l-yevmi't-tasi've'l-'işrin

min şehri

(detü'ş-şerife li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

üseyin Veysi Efendi
',atibi Mehmed Nazım Efendi

iddiası ve mal talebi
olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
i' nefs-i Lefke kasabası sakinelerinden iken bundan akdem vefat (2)
anım Hacı Ahmed'in sadrı ağlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz olup
bulüğuna rüşdi munzam aldığını iddia iden (3) işbu ba'isü'l-vesika
i şer' -i şerif-i enverde hal-i sigarında tesviye-i umürına kıbel-i şer' den
lmağla mezbüre validesinden (4) mevrüs malına bl'l-vesaye vaz' -ı
olan kasaba-i mezbüreli Hakkı Efendi Hacı Ahmed muvacehesinde
takrir-i kelam idüp (5) halen ben yirmi yaşımı mütecaviz akil ve
a rüşdüm munzam olup umürumı kendi başıma rü' yete kadir ve
müstağni olmamla (6) validem müteveffüt-ı mezbüreden mevrüs bir
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defter-i kassam mucibince

mal-i mevrüsımı

vasim mezbürdan

halen taleb

in su' al olunup (7) bana teslime kıbel-i şer' den vasi-i mezbüra tenbih olunmak
~gımdır didükde gıbbe' s-su' al mezbür Hakkı Efendi müdde 'i-i mezbürun mal-i

suna bi'l-vesaye vaz vı yedini (8) ikrar lakin müddei-i mezbürun ber-minval-i
.er rüşd müddeasını inkar idicek müddei-i mezbür Ahmed'den ber-vech-i
müddeasına beyyine taleb olundukda (9) rical-ı ahrar-ı Müslimin' den
+i<mezbilreli Harid Efendi Hasan Fedai Efendi ve Şakir Beğ Mehmed Ali
li-ecliş-şehade meclis-i şere hazıran olup (10) eaerü'l-istişhad fi'l-hakika
tt,.i mezbür Ahmed el-yevm yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna
.unzam olup umürumı bi'rı-nefs (11) rü'yete kadir ve i'anet-i vasiden
}<lir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet .dahi iderüz diyü her
:t.efıkü'l- (12) lafz ve'l-ma'na bi'Lmuvacehe ber-nehc-i şer'I eda-i şehadet-i
itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran Harid Efendi ve Şakir Beğ sırran ve
.(13) lede't-tezkiye 'adl ve makbülü'ş-şehade idükleri ihbar olunmağın
müddei-i mezbür Ahmedin' rüşdine bade'Lhükm ve't-tenbih ma-vaka
ketb olundı (14) harrere fi'J-yevmi't-tasi ve'l-Tşrin min şehri Zi'l--şerifeli-seneti sitte ve 'işrin ve selase
mi' eten ve elf.
f
C

J.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
Peristerona karyesi sakinlerinden olup 'arzuhal iden mü' ezzin (2)

n Mustafa nam kimesneler meclis' i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam ve
l-meram idüp li-ümm hemşirem Atike bint-i,Ali bin Ömer sefih ve gayr-i
olup hayrı şer' den venef-i zarardan temyize kadire olmadığından kıbel-i
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mezbüre üzerine vasi nasb lazım olmağla (4) husüsı mezkürı bi-garez ehl-i
tahkik ber-leh hemşirem sefih ve gayr-i reşide-i mezbüre üzerine kıbel-i
bir vasi: nasb (5) ve tayin olunmak muradımdır

didükde fi'l-hakika

hal-i

Mü' ezzin Mehmed'in takriri üzere olup (6) ve mezbür Mü' ezzin Mehmed
iıstafa beyne'Lahali

müstakim ve her vechle vesayet-i 'uhdesinden

gelmeğe

iğüği bi-garez (7) ehl-i vukfıfdan ve karye-i mezbüre ahalisinden İbrahim Ağa
I

.. seyin ve İbrahim Ali ve Hasan Ağa Ömer ve Ahmed Efendi bin Hasan ve
··seyin Terzi Ali (8) Ali namün-ı Müslimin ihbarlarıyla
e mütehakkık

oldukdan

lede'ş-şer'ü'l-enver

sonra sefih ve gayr-i reşide-i

mezbüre

Atike

atından hacr olunarak (9) mezbür mü' ezzin Mehmed sefih ve gayr-i reşide-i
hıfz ve umürını rüyet ve bi'l-cümle hukukunu
'~ya kıbel-i şer 'den (10) vasi nasb ve tayin olundukda

muhafaza ve

ol dahi vesayet-i

i kabul ve merasimi kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam eylediği tescil
(11) olundı harrere fi'l-yevmi's-salis min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerıfe li-seneti
fşdn ve selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

.ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi sakinlerinden Kara Mehmed bin İbrahim meclis-i şer' e (2) gelüp
ından hasıl ve el-yevm
Ayşe

bint-i

Toğlu'dan

taht-ı nikahımda
mütevellide

bulunan

karye-i mezbüreli

(3) Hanife

ve Şerife kendi

dır diyü bi-tava ikrar eylediği tescil ve i'lam olundı harrere fi'l-yevmi't
şrin (4) min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerife li-seneti sitte ve "işrin ve selase
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Mahkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
e tabi' Aydalı karyesi sakinlerinden

iken bundan akdem vefat (2) iden

Yusufun veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Dudu bint-i İsmail ile
oğulları Yusuf ve Süleyman'a münhasıra oldığı (3) bi'I-ihbar 'indeş
zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın valideleri ve
. _µdarınaba-hüccet-i şeriyye (4) vasileri olup zatı ta'rif-i şeri ile marife
:tı:i.'1-vesıka Dudu bint-i İsmail meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam
sişi bulundığım sagiran-ı mezbüranın pederleri müteveffa-yı mezbürdan
e-i mezbürede kain 7542 numrolu ve 8 Kanün-i sanı sene 1909 tarihli
F,

tarafları Andoni Morfiya Kiryaku ve Bandali Benayi Bandali Benayi
iMorfiya Kiryaku ) ile mahdı1d(7) bir b~b. hanerıini rub' hissesinin on
tld sehmi bana ve yedişerden on dört sehmi sagir oğullarım Yusuf ve
(8) intikal idüp hane-i mezbı1re müşrif-i harab olarak ta' mır ve
'çlarımız olmadığından ve diğer üç rub' hisseleri sahipleri tarafından
ldığmdan

evladlanm ile rub' hissemiz dahi satılup bedeli eytam
,

iı:-bah olunmak sagiran-ı mezbüran haklarında enfa ve evla oldığından
ezbüranın zikr olunan rub' de on altı sehmde on dört sehm hisselerini
müşterisi namına fariğ olmak ve.bedelini alız (11) ve li-ecli'l-istirbah
teslim itmek üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek
)l<:de vasiyye-i mezbürenin kelimat-ı (12) rneşrühası vakı'a mutabık
muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı
nyla mütehakkık olmağla sagiran-ı mezbüranın mezkur (13)
altı sehmde on dört sehm hisselerini dahi kendisinin
hissesiyle
;
müşterisi namına fariğ olup bedelini kabz (14) ve li-ecli'ft /·
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sandığına teslim eylemek üzere vasiyye-i mezbüre Dudu'ya
bi't-talebketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-

izin

(15) hamis min şehri

i'1-haram li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

İsmail Kara Kanna
Murad bin Hüseyin
büreli Cafer Mehmed

,tfresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazası mahallatından
}rılerinden olup Lefkoşa mahkeme-i şeriyyesine

ha-şehadet-name

Mehmed bin Kobrid Hacı İbrahim nam kimesne
rı Efendi Hazretlerinin

Tophane
(2)

ser-naibü'ş-şer

der-kenar ve havalesiyle mahkememize

bi'l

eclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam ve tabir 'ani'l-merüm idüp
:püre sakinlerinden
4) Zehra Hanım

olup

el-yevm

bint-i Kobridzade

ve 'adimetü'l-iktidar

Girine
Ahmed

kasabasında
Efendi

bulunan

nam Hatun

olup hayrı şer' den ve nefi zarardan temyize

ığından kıbel-i şer' den mezbüre üzerine bir vasi nasb lapın olmağla
,!,.pi-garez ehl-i vuküfdan tahkik ber-leh mezbüre (6) üzerine kıbel-i
rıasb ve tayin olunmak muradımdır didükde fi'l-hakika hal-i mezbür
üzere olup ve mahalle-i mezbüre ahalisinden (7). Hüseyin Raif
Efendi beyne'l-ahali

müstakim ve her vechle umür-ı vesayeti

.ııktedır aldığı bi-garez ehl-i vukı1fdan (8) ve mahalle-i mezbı1re
ıığ Emin Efendi bin Hacı Mustafa ve Hüseyin Ağa bin Kobrid Hacı
a Mahallesi ahalisinden Tüccar Hacı (9) Safvet Efendi bin Hacı
namün-ı

Müslimin

ihbarlarıyla

sonra 'adimetü'l-iktidar

lede'ş-şerü'l-enver

zahir

ve

ve gayr-i reşide-i (10) mezbüre Zehra

hacr olunarak malını hıfz ve umürını rü' yet ve bi' l-cüml e

298

muhafaza ve müdüfa aya kıbel-i şer' den müma-ileyh Hüseyin Raif Efendi
nasb ve tayin olundukda ol dahi vesayet-i mezkCıreyi kabul ve merasimi
edaya ta'ahhüd ve iltizam eylediği tescil ve i'Iam olundı harrere fı'l
sabi' min şehri Muharremi'l-haram li-seneti seb ve 'işrin ve selase
elf. fi 29 Kanıın-i sanı sene 1909

Katibi Mehmed Nazım Efendi

~Rüştiddiası ve mal talebi
ezıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına

,

~ karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden ' Osman (2) Çırak
lbı oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz·olup akil ve baliğ ve bulı1ğuna
oldığını iddi'a iden işbu ba'isü'l-vesika (3) Mehmed Emin meclis-i
nverde hal-i sigannda tesviye-i umG.rınakıbel-i şer' den mansübı vasisi
müteve:ffa-yı mezbürdan mevrüs (4) malına bi'l-vesaye vaz -ı yedi
lan validesi Emete bint-i Mustafa mahzarında dava ve takrir-i kelam
.ı:ı yirmi yaşımı mütecaviz (5) akil ve baliğ ve buluğuma rüşdüm
t

umürumı bi'n-nefs rüyete kadir ve i'anet~i vasiden müstağni olmamla
~ffa-yı mezbür (6) Osman Çırak Hüseyin'den mevrüs bir kıt'a de:fter-i
ince malımı validem ve vasiyyem mezbüre Emete' den halen taleb
Iıınup bana (7) teslime kıbel-i şer' den vasiyye-i mezbüreyc ıenbih
ımdır didükde gıbbe's-su' al mezbüre Emete müddei-i mezbürun
bi'l-vesaye (8) vaz -ı yedini ikrar lakin müddei-i mezbı1run ber
er rüşd müdde'asını inkar idicek müdde'ı-i mezbür Mehmed
ch-i meşrüh müdde'asına (9) beyyine taleb olundukda rical-ı
ahrar-ı
'
Çırak Hüseyin naman kimesneler li-ecli' şt /·
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emeclis-i şer' e hazıran (10) olup eserü'f-istişhad fi'l-hakika müddei-i mezbür
ed Emin el-yevm yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna

rüşdi

m olup umürını (11) bi'n-nefs rüyete kadir ve ianet-i vasiden müstağnidir
bu hususa bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet iderüz diyü her biri (12)
..J~ '
u,. '1.- 1 a fz ve '1ı-ma ' na b''l
ı -muvaceı he b er-ne h c-ı' şer ı eca-ı
şe had
ıa et-r' şer ,,ıyye
A

A

,A

inden sonra şahidan-ı mezbüran Ali Çırak Hüseyin (13) ve Ahmed Çırak
}

sırran ve 'alenen ledet-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar
"ınmucibiyle

müddei-i mezbür Mehmed Emin'in (14) rüşdine ba de'l-hükm

fü.ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hadi

'aşere min şehri

i'l-haram li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ahkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi

ehmed Ağa
ilAğa

merkez vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak Omorfa

ahi' Orunda karyesi sakinlerinden mecnüne ve 'adimetü'f-iktidar

(2)

bint-i Hacı Ahmed Efendi'nin tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye
bı olan damadı Mehmed Salih Efendi (3) bin Hasan Ağa vesayet-i
bi't-tav

ve'r-rıza istifasına mebni mecnüne-i

mezbı'.lrenin tesviye-i

:r bir vasi nasb (4) ve ta'yini ehem ve elzem olmağın mecnüne-i
adr-i ağlı olup her vechle umür-ı vesayet-i 'uhdesinden gelmeğe kadir
...i vasikada rrnıharrerü'I-esami-i

Müslimin

mütehakkık olan işbu ba'isü'l-vesika

ihbarlarıyla lede'ş-şerü'f

Mehmed Tevfik Efendi bin Ali

15.) rnecnüne-i mezbı'.lreye bi-'inayeti'llahi

te'ala ifakat gelinceye değin

ve hıraset ve umür-ı lazrmesini rü' yete kıbel-i şer' den vasi nasb ve
da (7) ol dahi ber-vech-i

muharrer vesayet-i mezkı'.lreyi kabul ve
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reızaıucsuu

kerna-yenbagi

edaya ta' ahhüd ve iltizam itmeğin ve mecnüne-i

Zekiye Hanım' a (8) mukaddema

farz ve takdir olunan şehri yüz gurüş

;aresiyle mezbürenin nafaka ve kisve bahasına kifayet itmeyüp malının (9)
ma müsaid aldığı bi'I-ihbar

mütehakkık olmağla vasi-i sabık Mehmed

~ası-i lahik Mehmed Tevfik Efendilerin talebleriyle hakim-i mevki' -i sadr-i
btuba leh ve Hüsn-i Meüb Efendi dahi tarih-i vesikadan i'tibaren beher
·rfi.ş zammiyle meblağ-ı mefrüz-ı mecmüı mezkur beher şehr (11) yüz elli
mezbüre

Zekiye'nin

nafaka ve kisve baha ve sair Ievazım-ı

sarfa ve vakt-i zarüretde

(12) istidaneye

ve 'inde'z-zafer

malını rücu' a vasi-i mezbı1r Mehmed Tevfik Efendi'ye izin
bi't-taleb ketb (13) olundı harrere fi'f-yevmi'l-iaşir

min şehri

li-seneti seb' ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Mehmed Nazım Efendi

r.

~iresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
Aya Sezomeno

~1-i

karyesi sakinelerinden

Eleni Ayrini Bafıdo (2)

müseccel-i şerisi dava vekillerinden Hafız Osman Cemal Efendi
Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i mezbı1renin (3)

arye-i mezbüreli

Ahmed Hüseyin Boşnak muvacehesinde

takrir-i

'ani'l-meram idüp mezbı1r Ahmed müvekkile-i mezbı1re Eleni'yi (4)
nikah idüp mezbüreyi duhul iderek bir müddet beynlerinde zevciyyet
arihden üç mah mukaddem mezbüreyi (5) bila-nafaka vela-münfik-i
<fiğinden gerek müvekkile-i

mezbı1re ve gerek mezbı1r Ahmed'in

.l\ve mezbüreden mütevellid işbu (6) hazır bi'l-meclis

olan beş günlük

,
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\.Jı,;ıaw.,ıı<,rn

nafakaya şiddetle ihtiyacları aldığından müvekkile-i mezbüre ve sagir-i

raezbürun nafaka (7) ve kisve bahaları içün mezbür Ahmed üzerine kadr-i kifaye
eblağ farz ve takdir olunmak muradımdır didükde gıbbe' s-su' al mezbür Ahmed
~vabında (8) mezbüre Eleni'yi nikah idüp duhul itdiğini ve mezbür oğlancık kendi
aşından hasıl ve mezbüreden mütevellid aldığına bi-tav' a ikrar (9) itdükden sonra .
'

\vekkile-i mezbüre kendisiyle niza' iderek kendi hanesini terk ve validesinin
I
sine gitmiş aldığına beyan ve mezbı1re (10) dahi tasdik itdiğinden ve mezbüre
ze olmağla bi-hakkü'l-hızane

hücr ve terbiyemde

bulunan

sagir-i mezbürun

a ve kisve bahasn içün mezbür (11) Ahmed üzerine bi't-terazi yevmi iki gurüş
a farz ve takdir olundığı tescil ve i'lam olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis

'aşer

hri Zi'l-hicceti' ş- (12) şerife li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi

ii: Rüşt iddiası ve mal talebi
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
7a.ryesi

sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden Mustafa Mehmed

bı ağlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz olup akil ve baliğ ve bulüğuna
am aldığını iddia iden (3) işbu ba'isü'l-i'lam Salih meclis-i şer' -i şerif-i
lidesi ve hal-i sigarında tesviye-i umürına ba-hüccet-i
) olmağla mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye

şeriyye vasi-i

vaz -ı yedi mütehakkık olan

Halil mahzarmda üzerine dava ve takrir-i kelam idüp halen (5) ben
mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı
kadir ve ianet-i vasiden müstağni olmamla (6) pederim mütevef:fü
mevrüs ber-mücib-i

defter-i kassam malımı validem ve vasiyyem

a'dan halen taleb iderim suül (7) olunup bana teslime kıbel-i şer'den
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mezbüreye tenbih olunmak mıradımdır didükde grbbe's-sual ol dahi
ında müddei-i mezbürun-tx) mal-i mevrüsuna bil-vesaye vazvı yedi ikrar
müddei-i mezbürun ber-minval-i muharrer rüşd müddeüsını inkar idicek
"i-i mezbür Salih' den (9) ber-vech-i meşrüh müdde'asına beyyine taleb
kda rical-ı ahrar-ı Müsliminden Lefkoşalı Hüseyin Ahmed ve karye-i
ıı.-e.li Ahmed Hacı Musa nam (10) kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şene

i11 olup ~serü'l-istişhad fı'l-hakika müddei-i mezbür Salih el-yevm yirmi yaşını
idüp (11) akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup umünnı bizzat
kadir ve i 'anet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa bu vech (12) üzere
fijz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefikü'l-lafz ve'l-ma' na ber-nehc-i
şeriyye itdükden sonra şahidan-ı (13) mezbüran usül-i
sırran ve 'alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü'ş-şehade
·· ihbar olunmağın mücibiyle müddei-i mezbı1r (14) Salih'in rüşdine ba' de'l- ,
ve't-tenbih ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi'Lhamis 'aşer
· Muharremi'l-harüm li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

I,

ı .

ürü: Vasi tayini

ns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
önyeli karyesi civarında ka' in Kanlı Çiftliği dimekle ma'ruf (2) çiftlik
inden 'arzuhal iden Hüseyin Ağa Kanlı Mustafa meclis-i şer' -i şerif-i
takrir-i kelam ve ta'bir 'ani'f-meram

idüp damadım (3) ve biraderzadem

Hacı Yusuf sefih ve gayr-i reşid olup hayrı şer' den ve nef-i zarardan
kadir olmadığından kıbel-i şerden merkum (4) üzerine vasi nasbı lazım
husüsı mezkur bi-garez ehl-i vukı1fdan tahkik ber-leh damadım sefih ve
t -·
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reşid-i merkumun üzerine kıbel-i (5) şer' den bir vasi nasb ve tayin olunmak
im.dır didükde fı'l-hakıka hal-i mezbür Hüseyin Ağa'nın takriri üzere olup ve
'ıi Hüseyin Ağa beyne'l-ahali (6) müstakım ve her vechle vesayet-i 'uhdesinden

ğe kadir idüği bi-garez ehl-i vukCıfdankarye-i mezbüre imamı Hafız Mehıned
fendi ve karye-i mezbüre (7) ahalisinden Yusuf Ağa Hacı Osman ye. Hacı
Hasan Mustafa namün-ı Müslimin ihbarlarıyla lede'ş-şer'ü'l-enver z:~lı.ir
a.n sonra sefih ve gayr-i reşid-i (8) merkum Mehıned tasarrufa.tından haqr
'ammisi ka' in pederi mezbür Hüseyin Ağa sefih ve gayr-i reşid-i merkümun
ıfza ve umürırıı rüyete kıbel-i şer' den (9) vasi nasb ve tayin olundukda ol
Sayet-i mezküreyi kabul ve merasimini kema-yenbagı edaya ta' ahhüd ve
ylediği tescil ve ilam olundı (10) harrere fı'l-yevmi'r-rabi' 'aşere min şehri
riıi'l-haram li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

f'

ı .

ü: Rüşt iddiası ve mal talebi

cezıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
r

karyesi sakinlerinden iken bundan ak.demvefat iden Mustafa (2) Mehmed
kızı ve halen yirmi bir yaşını mütecaviz olup akile ve baliğe ve
munzam aldığını iddi'a iden işbu ba'isetü'l-i'lam Emine (3)
karye-i mezbüreli Salih Mustafa ve Ahmed Hacı Musa şehadetleriyle
ve sübut-ı vekaletine hükm-i şeri lahik olan zevci Mustafa (4) bin
eclis-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i mezbilre Emine'nin validesi ve
nda tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübesi olmağla mal-i
'ısuna bi'I-vesaye , vaz -ı yedi mütehakkık olan Fatıma bint-i Halil
üzerine dava ve takrir-i kelam idüp zevce-i müvekkile-i mezbüre halen
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i (6) yaşını mütecavize akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürım
nefs rüyete kadire ve ianet-i vasiden müstağniye olmamla pederi müteveffa-yr
mezbürdan

mevrüs ber-mücib-i

defter-i kassam malını validesi ve vasiyyesi

µre Fatıma'dan halen bil-vekale taleb iderim su'al olunup bana teslime kıbel-i
eıı (8) vasiyye-i mezbüreye tenbih olunmak muradırndır didükde gıbbe' s-su' al

i cevabında müddeiye-i mezbürenin mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye vaz

-I

yedini

I

9) lakin müddeiye-i mezbürenin

ber-minval-i

muharrer

rüşd müddeasını

icek vekil müd~e'iye-i mezbüre Emine'den ber-vech-i meşrüh müddeasına
· taleb olundukda rical-ı (10) ahrar-ı Müslimirı'den Lefkoşalı Hüseyin Ahmed
ıe-i mezbüreli Ahmed Hacı Musa nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i
".g;ıran olup eserü'l-istişhad

(11) fı'l-hakika

müddeiye-i mezbüre Emine el

irmi yaşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve bulüğuna

rüşdi munzam olup

jzzat rü' yete (12) kadire ve i'ünet-i vasiden müstağniyedir bizler bu hususa
üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefikü'l-Iafz
).ber-nehc-i

ve'l

şeri eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra ve şahidan-ı

usül-i mevzüasına tevfikan sırran 'alenen ledet-tezkiye
idükleri

ihbar

bade'l-hükm
yevmi'I-hamis

olunmağın

mücibiyle

vet-tenbih ma-vaka

müddeiye-i

bi't-taleb

'aşer min şehri Muharremi'l-harüm

(14) 'adl ve
mezbüre

ketb olundı (15)

li-seneti seb ve "işrin

., eten ve elf.

atibi Mehmed Nazım Efendi

Rüşt iddiası ve mal talebi
ziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
sakinlerinden

iken bundan akdem vefat iden 'Arab Alımed
t .,.
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sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz olup akil ve baliğ ve

una rüşdi munzam oldığını iddi'a iden işbu baisü'l-vesika Halil İbrahim
is-i şer' -i şerif-i (3) enverde hal-i sigarında tesviye-i umürına kıbel-i şer' den

pe

vasiyyesi olrnağla mezbür pederinden mevrüs malına bi'l-vesaye vaz -ı

.µtehakkık olan (4) validesi Emine muvacehesinde üzerine dava ve takrir-i
jdüp halen ben yirmi yaşımı mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdüm
olup (5) umürumı kendi başıma rüyete kadir ve ianet-i vasiden müstağni
pederim müteveffa-yr mezbı1rdanbir kıt' a defter-i kassam mucibince mal-i

ı:nı vasiyyem (6) mezbüreden halen taleb iderim su' al olunup bana teslime
y:r-'den vasiyye-i mezbüreye tenbih olunmak muradımdır didükde gıbbes
pı1re (7) Emine Hatun müddei-i mezbürun mal-i mevrüsuna bi'f-vesaye
jni ikrar lakin müddei-i mezbürun ber-minval-i muharrer rüşd müddeasını
yl{: (8) müddei-i mezbür Halil İbrahim'den ber-vech-i meşrüh müddeasına
Ieb olundukda rical-ı ahrar-ı Müslimin' den ve karye-i mezbüre ahalisinden
bin Sakallı Hüseyin ve Ömer bin Mustafa li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e
eserü'I-istişhüd fi'l-hakrka müddel-i mezbı1r Halil İbrahim el-yevm
mütecaviz akil
ve baliğ ve bulı1ğuna rüşdi munzam olup umı1rını
I,
yete kadir ve ianet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa bu vech (11)
lerüz ve şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz vel-mana bi'lber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden (12) sonra şahidan-ı
jder Ali ve Ömer sırran ve 'alenen lede't-tezkiye 'adi ve makbülü'ş
leri ihbar olunmağın mı1cibiylemüddei-i mezbı1rHalil (13) İbrahim'in
e'l-hükm ve't-tenbih ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi' s
rin min şehri Zil-hiccetiş-şerife li-seneti (14) sitte ve 'işrin ve selase

.atibi Mehmed Nazım Efendi
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a Türü: Rüşt iddiası ve maltalebi
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ty.esine tabi' Bodamya karyesi sakineierinden zatı tarif-i şeri ile (2) marife işbu
etü'l-i'lam Dudu bint-i İbrahim nam Hatun tarafından vekil-i müseccel-i şer Tsi
I

ed Arif Efendi bin Şükrü meclis-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i

(3)

ürenin zevc-i mutalliki Aydalı karyeli Hüseyin bin Mehmed muvacehesinde

ur Hüseyin

müvekkile-i mezbüreye bin üç yüz yirmi dört senesi Şevval-ı (4)

de üç yüzgurüş

mehr-i muaccel ve iki yüz elli bir gurüş mehr-i müeccel

esiyle 'akd-i nikah ve duhul idüp zevciyyet beynlerinde ka' ime iken (5) tarih-i
an altı mah mukaddem müvekkile-i mezbüreyi bayinen tatlık eylediğinden
:tinde mütekarrer ve ma'küdü'n-taleyh

olan meblağ mehreyn-i mezküreyn (6)

elli bir gurüşı halen bi'l-vekale taleb iderim su' al olunup bana teslime tenbih
ve mezbür Hüseyin'in

firaşından hasıl ve müvekkile-i

mezbı1reden (7)

id kırk günlük Mustafa nam sagirin nafaka ve kisve bahası içün babası
üseyin üzerine kadr-i marüf nafaka farz ve takdir olunmak (8) bi'I-vekale
mdur

didükde

gıbbes-sual

mezbür

Hüseyin

müvekkile-i

mezbüreyi

ti mezküreyn ile nikah idüp duhul itdiğini ve mehreyn-i mezkı1reyn(9) ilel
etinde bulundığı ve sigar-ı mezbür Mustafa kendi firaşından hasıl oldığını
ikrar itmeğle meblağ-ı mehreyn-i mezküreyn beş yüz elli bir (10) gurüşı

a

ve teslime

mezbür Hüseyin' e tenbih

olundığı

gibi sagir-i

mezbür

ın nafaka ve kisve bahası içün tarih-i ilamdan i'tibaren mezbür Hüseyin
ine yevmi iki yüz gurüş farz ve takdir idilüp meblağ-ı mefrüz-ı mezkürı
ezbürun

nafaka ve kisve bahasına

ve 'indez-zafer

mezbür Hüseyin'e

hare ve sarfa ve lede'f-hace

rücüa kıbel-i şerden müvekkile-i

udu'ya izafetle vekil-i mezbür Mehmed Arif Efendi'ye
(13) bi't-taleb ketb olundı harrere fil-yevmi'L'aşir
Jte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

(12)

izin virilmeğin

min şehri Saferi'l-hayr

307

Türü: Satış izni
merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
~sine tabi' Flasu karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden Şerife
int-i Hasan'ın veraseti z~vc-i metrı1ki İzzet Osman ile sadrı mürahik oğlı
in ve sadriyye-i mürahika kızı Şefika'ya münhasıra olup ba' dehu kable'I
(3) mürahika-i mezbüre Şefika dahi vefat itmeğle veraseti zevc-i metrı1ki
Hasan ve sadr-i sagir oğlı Osman Mustafa ve sadriyye-i sagire kızı (4) Emir
Mustafa'ya

inhisarı bi'l-ihbar

'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve nümayan

n sonra mürahik-i mezbür Hüseyin ile sagiran-ı mezbüranın (5) tesviye-i
i:na kıbel-i şer' den mansüb vasileri ve zevc-i mezbür Mustafa' nm vekil-i
1-i şerisi işbu ba'isü'l-i'lam İzzet Osman meclis-i şer' -i şerif-i (6) enverde
ve bi'f-vekale takrir-i kelam ve tabir 'ani'l-merüm idüp vasileri
mürahik-i mezbür _Hüseyin ve sagiran-ı mezbüran Osman ve Emir
ın (7) valideleri Şerife ve_Şefıka'dan müntakil karye-i mezkürede 2913
koçan mucibince tarafları HarikJ-o Toğlu Mankura'nın 2 /125 numrolu (8)
magrüs iki sak zeytün eşcarı satılup müteveffiyan-ı mezbüretan Şerife ve
ba-sened Kutrafa karyeli Melıı.med Emin Ahmed Ağa'ya (9) iki yüz elli
Lefkoşalı Emir Osman Efendi'ye dört lira deynlerinin tesviye idilmiş
mezbür ve sagiran-ı mezbüran haklarında enfa' ve evla (10) aldığından
an iki sak zeytün eşcannda kendi sehmim olan on altıda dört sehm hissem
kkilem J\ıiustafa Hasanm on altıda (11) bir sehm hissesi ile beraber
mezbür Hüseyin'in on altıda sekiz ve sagiran-i mezbüranın on altıda üç
elerini dahi beraber bedel-i (12) misliyle satup düyün-ı mezküreyi ifa ve
lemek içün bana izin virilmek bi'I-vesaye ve bi'I-vekale muradımdır
asi-i mezbürun (13) kelimat-ı meşrühası vakı a mutabık ve nefsü'l-emre
ldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
tic olmağla mürahik-i (14) mezbür Hüseyin ve sagiran-ı mezbüran Osman
avva'nın mezkur iki sak zeytünda olan hisseleri dahi kendi hisseleriyle
ılup düyün-ı (15) mezküre tesviye olunmak üzere vasi ve vekil-i mezbüra

t,,. -
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umvı::,rn

ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi' ve'Ivişrin

Muharremi'l-haram (16) li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Esad Alaaddin
mezbüreli Hasan Esad

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
rkoz karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz altı senesi (2)
günü vefat iden Naciye bint-i Salih bin Mehmed Şah'ın
zevc-i metrüki Mustafa bin Molla Hasan ve pederi mezbılr (3) Salih ve
Meryem bint-i Hacı Yusuf ile sadriyye-i sagire kızı Hadice'ye münhasıra

n.. ihbar 'inde'ş-şeri'Lenver zahir ve mütehakkık (4) oldukdan sonra sagire-i
nin vakt-i rüşd ve sedadına değin kıbel-i şer'den vasi nasb ve tayin olunan
evc-i (5) rnezbılr Mustafa marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve
ereseti'l-mezbüre tevzi' ve taksım olunan müteveffat-ı mezbı1reninterekesi
· ki (6) ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmi' s-sani 'aşer
·tşevvali'l-mükerrem li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
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1 - maden macun kaşığı 10 /15

r .

ı .

namüsiyye 1 /280
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organ 1 /3 2 - etmek tahtası 1 I 14

y:f:la-yı mezbürenin zevc-i mezbür zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı

·· 'I-mezküraı 2683

!9}mete'a' id dellaliyye 32
ye 11
teırekeve tefrik-i eşya' içün rnemür masrafı 36

:i.i..'1-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre 2586
zevc-i mezbür Mustafa 646
mezbür Salih bin Mehmed Şah 43 1
m-i mezbüre Meryem 431
mezbüre Hadice

resm-i kısmet ma' a kaydiyye

eı-i kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız ü kabz eyledikleri gibi sagire-i
adicenin hissesi olan bin kırk altı gurüş (19) yirmi para li-eclil-hıfz ve'l
am emvali sandığına irsal kılındığı şerh virildi.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
tabi' nefs-i Lefke kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2)
ud Ali bin Hüseyin veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Emine bint-i
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'.11.J..ıu:u.a

ile sulbi kebir oğulları Hüseyin ve Hasan ve sulbiyye-i (3) kebire kızı ve

sagir oğlı Salih ve sulbiyye-i sagire kızı Hadice'ye inhisarı bi'l-ihbar 'inde'ş
i'i-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra (4) sagiran-ı mezbüranın tesviye-i
µdarına kıbel-i şer' den mansübe vasiyyeleri ve valideleri işbu ba'isetü'l-vesıka
ure Emine meclis-i şer' -i şerif-i (5) enverde takrir-i kelam ve tabir 'ani'1idüp zevcem müteveffa-yr mezbürdan mevrı1s ve müntakil olan kasaba-i
rede ka' in tarafları (6) tarafeyn Hakkı Beğ Hacı Ahmed Ağa ve Sabri Beğ
Rüstem ve Ayşe Hanım Arnabud Hüseyin ile mahdüd hane ile ittisalında
(7) bir buçuk dönüm bağçenin beşde bir sehm hissesi Ayşe Hanım bint-i
d Ali'ye 'a' id aldığı ve yine kasaba-i mezkürede ka' in tarafları (8) Behiye
veresesi ve Hafız Ahmed Ağa ve Molla Salih Arnabud Hüseyin ve Şerife
Hasan Fedai ile mahdüd tahminen (9) bir dönüm mikdarı bağçe tarlası kezalik
Ayşe Hanım'ın tasarrufunda aldığından ve yine kasaba-i mezkı1redeİksero
evkiinde ka' in (10) Yabudamo tarlası dimekle marüf tarafları yol ve hark

a

İbrahim veresesi ve Ayşe Hanım Arnabud. Hüseyin ve Salih Efendi

Efendi (11) ve Molla Salih Arnabud Hüseyin ile mahdüd tahminen on iki
tıırlanın üç sehmde bir sehmi zevcem mezbür ıArnabud
Ali Hüseyin
.
e 'a' id ( 12) aldığından şimdi verese-i mezbı1re kendilerine 'a' id bulunan
· /dönüm tarlanın süls hissesini mezbüre Ayşe Hanım Arnabud Ali ile (13)
Jdüp mezbı1reye 'a' id olan mezkur hane ve bağçenin beşde bir hissesiyle
an bir dönüm bağçe tarlasını kamilen almağı kararlaşdırmış (14)
an ve bu suretle icra olunacak mübadele sagiran-ı mezbüran Salih ve
larında dahi enfa ve evla oldığından zevcem müteveffa-yı
(15) mezbürun
,
ar hisseleriyle beraber sagiran-ı mezbüran hisselerini dahi mezbı1reAyşe
mübadele iderek zikr olunan tarlanın sülsünü mezbı1reye (16) virüp
hanemiz ve bağçemizde bulunan beşde bir hissesini ve diğer bir dönüm
şını kamilen almak ve bu suretle verese-i kibar ile (17) beraber sagiran-ı
isselerini dahi mezbı1re Ayşe Hanım ile mübadele iderek zikr olunan
ünü mezbüreye virüp mezbı1reninhanemiz (18) ve bağçemizde bulunan
ve diğer bir dönüm bağçe tarlasını kamilen almak ve bu suretle
ile beraber sagiran-ı mezbüran hisselerini dahi (19) mezbüre Ayşe
olup Ayşe Hanım'ın hane ve bağçemizde ki beşde bir hissesinden ve
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bir dönüm bağçe tarlasından sagiran-ı mezbürana 'a' id (20) olacak hisseyi
ve namlarına kaydetdirmeğe kıbel-i şer' den bana izin virilmek bi'l-vesüye
AUHUUU

didükde vasiyye-i mezbürenin kelimat-ı meşrühası (21) vakıa mutabık
muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı

in ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sagiran-ı mezbürana 'a'id olan mezkur on
nüm (22) tarladaki hisseyi verese-i kibar hisseleriyle beraber mezbüre Ayşe
)

namına fariğ ve mezbı1reAyşe Hanım' a 'a' id olan mezkür hane ve bağçedeki
hissesiyle (23) diğer bir dönüm bağçe tarlasının 'umümundan sagiran-ı
~na isabet idecek hisseleri kabul ve namlarına kayditdirmeğe vasiyye-i
ye izin virilmeğin (24) ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's
şehri Saferi'l-hayr li-seneti seb ve "işrinve selase mi' eten ve elf.

Afif Efendi Hasan Efendi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
l karyesi sakinlerinden Hüseyin Ahmed Koşdı nam şahsı seksan yaşını
müsinn (2) ve ihtiyar ve matüh olup kendi başına umürını rüyet ve
µare ve hıfz ve hırasete 'adimü'f-iktidar olmağla matüh-ı mezbürun emval
ı:ı.i (3) hıfz ve hıraset ve umür-ı lazımesini rü' yet içün kıbel-i şer' den bir
tayin olunmasını matüh-r mezbürun öğey oğlı Ömer Ağa bin İbrahim
r' e gelüp (4) inha ve istida itdükde fil-hakika hal-i mezbür Ömer
mezbürun sulbi oğlı Ali beyne'l-ahalı
e her vechle (5) umür-ı vesayeti rü'yete kadir idüği karye-i mezbüre
n Hüseyin Ağa bin Osman ve Hakkı bin Mehmed Salih nüman
Müslimin meclis-işer' de haber (6) virmelerinden zahir ve nümayün
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ol vechle matüh-ı mezbürun emval ve emlakini hıfz ve hıraset ve sa' ir
lazımesini tesviye ve rü' yete (7) sulbi oğlı mezbür Ali Ağa kıbel-i şer' den
olundukda ol dahi vesayet-i mezküreyi kabul ve merasimini kema-yenbagi
ve iltizam eylediği (8) tescil ve i'lam olundı harrere fı'l-yevmi's-salis
min şehri Saferi'l-hayr li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

e Katibi Mehmed Nazım Efendi
Mehmed Ağa
Ağa

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
karyesi sakinelerinden zatı karye-i mezbüre sakinlerinden (2) Hüseyin
f'

brahim ve İsmail Efendi Molla Hasan nam kimesneler tarifleriyle marife
ba'isetü'l,.vesika Hadice bint-i Ali nam (3) Hatun meclis-i, şer' -i şerif-i
evc-i mutalliki Rıfat bin Mustafa bin İbrahim muvacehesinde takrir-i kelam
1

ani'l-meram idüp rnezbür (4) Rıfat işbu hazır bi'l-meclis hücr ve
olan sulbi oğlı Mustafa nam sagir bila-nafaka vela-münfik-i şeri terk

i (5) nafakadan bir nesne dahi irsal itmediğinden ve sagir-i mezbür
,

şedd-i ihtiyac ile muhtac bulundığından babası mezbür Rıfat üzerine (6)
'den kadr-i kifaye meblağ farz ve takdir olunmak matlübumdur didükde
)al mezbür Rıfat dahi hal bu minval üzere (7) oldığını bi-tav' a ikrar
kim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi

sagir-i

zbfrrun nafaka ve kisve bahası içün babası (8) mezbür Rıfat üzerine işbu
adan itibaren yevmiyye iki gurüş farz ve takdir idüp meblağ-ı mefrüz-ı
gır-i (9) mezbür Mustafa'nın nafaka ve kisve bahasına hare ve sarfa ve
istidaneye ve 'inde'z-zafer babası mezbür Rıfat üzerine rücüa !(10)
ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'lt --
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'aşer min şehri Muharremi'l-harüm

rıs

ceziresinin

merkez

vilayeti

li-seneti seb ' ve 'işrin ve selase

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

'ne tabi' Kutrafa karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Ali
Hüseyin' in sulbi ağlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve
munzam aldığını iddiü iden işbu baisü'l-vesika Mehmed Emin (3)

-i şerifde hal-i sigarında vasisi Hüsnü Ahmed mahzarında üzerine dava
kelam idüp halen ben yirmi (4) yaşımı mütecaviz

akil ve baliğ ve

rüşdüm munzam olup umı1rumı bi'rı-nefs rüyete kadir ve i'anet-i vasiden
()İmamla pederim müteveffa-yı mezbürdan (5) mevrüs ber-mücib-i defter-i
.~lımı vasim mezbı1rdan halen taleb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i
ezbüra

tenbih olunmak muradımdır

didükde (6) gıbbe's-sual

mezbür

· müddei-i mezbürun mal-i mevrüsuna bi'f-vesaye vaz -ı yedini ikrar idüp
de'ı-i mezbı1run rüşd müddeasını inkar (7) idicek müddei-i mezbı1r
min'den ber-vech-i meşrüh müddeasına beyyine taleb olundukda rical-ı
slimin' den ve karye-i mezbüre sakinlerinden

(8) Hasan bin Necib ve

Salih nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup eserü'l
-hakika müddei-i mezbür Mehmed Emin'den (9) el-yevm yirmi yaşını
Akil ve baliğ ve bulı1ğuna rüşdi munzam olup umı1rını bi' n-nefs rü' yete
anet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa (10) bu vech üzere şahidlerüz

i iderüz

diyü her biri müttefikül-lafz

ve'l-mana bi'l-muvücehe ber-rıehc

i. şehadet-i şeriyye (11) itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i
tevfikan

lede 't-tezkiye

'adl

ve makbulü' ş-şehade

idükleri

ihbar

ücibiyle (12) müddei-i mezbı1r Mehmed Emin'in rüşdine bade'l-hükm
a-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmi'J-hamis
li-seneti
sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
;

'aşer min şehri
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ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
rı.s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ine tabi' Aya Sezomeno karyesi sakirıelerinden iken bundan akdem vefat iden
(2) bint-i Hasan'ın

sadriyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize akile ve

~;bulfığuna rüşdi munzam aldığını iddia iden işbu baisetü'l-vesika

Ayşe (3)

vasisi Mustafa Hasan muvacehesinde üzerine dava ve takrir-i kelam idüp
yirmi yaşımı mütecavize akile ve baliğe ve bulüğuma rüşdüm munzam (4)

.
.µfUmı bi'n-nefs rüyete kadire ve i'anet-i vasiden müstağniye olmamlaüteveffat-ı mezbüreden mevrüs ber-mücib-i defter-i kassam (5) malımı
ı ,

g:1:ıürdan halen taleb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den tenbih
muradımdır didükde gıbbe's-sual mezbür Mustafa (6) dahi müdde'iy1e_-i
mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye vaz« yedini ikrar idüp lakin müddeiye-i
rüşd müddeasını inkar idicek müddeiye-i (7) mezbüre Ayşe'den ber
müddeasına beyyine taleb olundukda rical-ı ahrar-ı Müsliminden ve
zbüre sakinlerinden Mehmed Hasan ve Mehmed Yusuf (8) nam
li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazırün olup eserü'l-istişhad fı'l-hakıka
mezbüre Ayşe el-yevm. yirmi yaşını mütecavize akile (9) ve baliğe ve
üşdi munzam olup umürını bi-nefsiha rüyete kadire ve iünet-i vasiden
dir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz (1 O) şehadet dahi iderüz
iri müttefikü'l-lafz ve'l-mana bi'l-muvacehe ber-nehc-i şeri eda-i
:ı:-'iyye itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran (11) usül-i mevzüasına
e't-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle
.i mezbüre Ayşe'nin rüşdine ba' de'l-hükm (12) ve't-tenbih ma-vaka bi't-

...
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olundı harrere fi'l-yevmi's-samin

vel-tişrirı

min şehri Saferi'l-hayr

li

, ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi

e Mehmed Ağa
Iil Ağa

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi sakinlerinden olup 'arzuhal iden Mehmed Şah bin Hüseyin (2)
.e rneclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp damadım Mehmed bin
ve gayr-i reşid olup hayrı şer' den ve nef i zarardan temyize (3) kadir
kıbel-i şer' den merkum üzerine vasi olmağla husüsı mezkur bi-garez
r ,

tahkik her-leh damadım sefih ve gayr-i (4) reşid merkumun üzerine

ve tayin olunmak muradımdır didükde fi'l-hakika hal-i mezbür
takriri üzere olup mezbür (5) Mehmed Şah dahi beyne'l-ahalı
her vechle vesayet-i 'uhdesinden gelmeğe kadir idüği bi-garez ehl-i
mezbüre imamı (6) Mustafa Sabri Efendi bin İbrahim Ağa ve

re ahalisinden Ahmed Efendi bin Katip Mustafa Efendi ve Hüseyin bin
I

mün kimse Müslimin (7) ihbarlarıyla lede'ş-şerü'l-enver zahir ve

ukdan sonra sefih ve gayr-i reşid-i merkum Mahmud tasarru:fatından
ezbür Mehmed Şah sefih (8) ve: gayr-i reşid-i merkumun malını hıfza
yete kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olundı ol dahi vesayet-i
kabul ve merasimi kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam eylediği
ludu harrere fil-yevmi's-sübi ve'Ivişrin min şehri Saferi'l-hayr (10)
'işrin ve selase.mi' eten ve elf.
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Türü: Satış izni
yınalik mahrüse-i şahaneden Suriye vilayet-i celilesi dahilinde ka' in doğrudan
Ha.yete tabi' Duma kazası mahkeme-i şeriyyesinderı (2) ısdar olunmuş
e-i şeriyye-i mezküre naibi mükerremetlü Mehmed Esad Efendi imzasıyla
.ye hatem-i zatı ile mahtüm 20 Rebiü'l-evvel 326 tarihiyle (3) müverrih bir
;lam-ı şeride mestur aldığı üzere Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan
kazasına mülhak Dağ nahiyesine tabi' Deftera (4) karyesi sakinlerinden
.a. Mustafa İbrahim'in sulbi oğlı ve mezkur Duma kazasında jandarma bölük
f'.i:h-i hicrin üç yüz yirmi altı (5) senesinde ifa-yı hacc-ı şerifden sonra
i münevverde vefat iden İbrahim' in veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi
i11.t-i Mehmed Ağa (6) Hamdo ve sulbi sagir oğulları Tevfik ve Hikmet ve
7isagıre kızı Lütfıye'ye münhasıra aldığı bi'l-ihbar ve ba-i'Iam-r şeri zahir
akkık (7) oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun valideleri ve ba-hüccet-i
asileri olup zatı tarif-i şerile marife işbu baisetü'l-iIam (8) mezbı1re
Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam ve tabir 'ani'I-meram
"si bulundığım sigar-ı mezbürünun pederleri zevcem müteveffa-yı (9)
rahim' den mevrüs ve müntakil Deftera karyesinde ka' in 6281 numrolu
ibince tarafları Hüseyin İbrahim ve Hadice'ya İbrahim ve Hüseyin
O) ve sokak ile mahdüd üç odalı bir bab hane ve bir dönüm bir evlek,
ylli altı sehmde on dört sehm hissesi benim ile sigar-ı mezbürün (11) ve

i mezkürede kain 6283 numrolu koçan mucibince tarafları Begos Efendi
ve Begos Efendi Begos Efendi (12) ve Molla Mustafa Hacı Ahmed Aya
esi ile rnahdüd üç evlek tarlanın dörtde bir sehm hissesi ve yine karye-i
ka' in 62277 numrolu (13) koçan mucibince tarafları menobadi

tımı:~ dere

mahdüd bir dönüm iki evlek tarlanın dörtde bir sehm hissesi sigar-ı (14)
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intikal ben evladlarım sigar-ı mezbürün ile beraber Kıbrıs' da geçinmemiz
olmayup

olan

Duma

kasabasında

pederim

mezbür

Mehmed

(15)

do'nun hanesine iltica ve orada pederim mezbürun mazeret ve muavenetiyle
ağa mecbur bulundığımdan

mezbür hane ve bağçede 160 sehmde (16) kırk

/hissemiz ile zikr olunan üç kıt' a tarlada dörtde bir sehm hisselerini benim hane
ğçedeki hissem ile beraber bi'l-müzayede

p.j

bil-istirbah

sigar-ı mezbürüna

müşterisi namına (17) fariğ olup

infak itmek sigar-ı mezbürün haklarında

Y. evla oldığından sigar-ı mezbürünun (18) zikr olunan hane ve bağçede ve üç
f.lııda olan yüz altmış sehmde otuz beş sehm ve marüz-zikr üç kıt'a tarlada on
üç sehm (19) hisselerini bi'l-müzayede

satup müşterisi namınafariğ

bedelini istirbah ile ribhinden sigar-ı mezbı1rılna infaka ve ledel-hace
ir (20) mu' amelatın icrası içün bi 'l-vesaye

tarafımdan

uhra tevkile

lunmağa canib-i şer -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye muradımdır
de vasiyye-i mezbürenin kelimat-ı meşrılhası vakı' a mutabık ve nefsü'f
afık o!dığ( zeyl-i vesikada

isimleri muharrer

ehl-i vukı1f-ı Müslimin

a {22) mütehakkık olmağla .sigar-ı mezbürünun mezkur hane ve bağçede
Şyhmde otuz beş sehm ve üç parça tarlada on iki sehmde üç (23) sehm
f'

ill-müzayede

satılup müşterisi namına fariğ olmağa ve bedelini kabz ve

.p ribhinden Sİi~-1 mezbürünı infak ve ferağ (24) ve sa' ir mu' amelatın
de'f-hace bi'l-vesaye tarafından uhra tevkile vasiyye-i mezbüre Vesile'ye
ğin ma-vaka' bi't-taleb

ketb olundı (25) harrere fi'I-yevmi't-tüsi'

'1-evvel li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Hacı Sadrettin Efendi
bin Mustafa ve Ziya bin Ali Beğ

mm
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fı.s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
ftera karyesi sakinelerinden i 'an asl Suriye vilayet-i celilesi dahilinde Duma
(2) ahalisinden zatı tarif-i şerile marife işbu ba'isetü'l-vesika Vesile bint-i
<

·}

nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp el-yevm hücr
~mde olup (3) vasileri bulundığım sadrı sagir oğullarım Tevfik ve Hikmet

ye-i

sagire kızım Lütfiye benün-i İbrahim Feyzi'nin asla malları olmayup

ı;,şedd-i ihtiyac ile muhtac (4) bulundukları içün pederlerinden mevrüs olup
tinmakda olan meblağın nema ve aslında sigar-ı mezbürünun nafaka ve
"lan içün kadr-i kifaye nafaka (5) farz ve takdir olunmak bil-vesaye
didükde hakim-i mevki' küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi sigar-ı
nafaka ve kisve bahaları içün pederleri (6) müteveffa-yı mezbı'.lrdan
olunmakda olan mebağın nema ve aslından olmak üzere tarih-i
yevmi bir gurüş hisabiyle (7) mah be mah on şilin sigar-ı
ve Hikmet ve Lütfi' nin nafaka ve kisve bahalarını hare ve sarfa
istidaneye ve 'inde'z-zafer babaları müteveffa-yı (8) mezbı'.lrdan
rücüa mezbüre Vesile'ye izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb
fi'J-yevmi'r-rabi' 'aşer min şehri Rebti'l-evvel (9) li-seneti seb ve

Mehmed Nazım Efendi
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'f.ürü: Kayyum tayini
ns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
anbili karyesi sakinelerinden

Meryem bint-i Terzi Ali tarafından

karye:i

yli (2) Ömer Ağa Ali ve Hüseyin Halil şehadetleriyle vekaleti sabit ve sübüt-ı
hükm-i şerI lahik olan karye-i mezbüreli ve müvekkile-i
işbu baisü'l-vesika

mezbürenin

Hüseyin bin Mehmed Kahya meclis-i şer' -i şerif-i

takrır-i kelam idüp müvekk:ilem ve zevcem mezbı1re Meryem'in sadriyye (4)
si.i.rn bint-i İbrahim Çulladı dokuz sene mukaddem cezireden gidüp bu güne
erede

bulundığına

veya hayat

ve mematına

dair

asla (5) bir haber

p.dan ve mefküde-i mezbürenin karye-i mezbürede ka' in bir bab hanesiyle
bir dönüm ferahtisi ve mezkur ferahtı derununda magrüs (6) kırk badem
11<:idere nam çi:ftlikde ka' in sekiz sak zeytı1n eşcarı olup sahipsiz ve şunun
.c:l.e kalup zayi' (7)

ve

harab olmakda aldığından mefküde-i mezbı1renin

c:l.yğin emvalini hıfz ve hıraset ve umünnı tesviye içün kıbel-i şer' den bir
'yin olunması bi'I-vesale (8) matlı1bumdur didükde hal vekil-i mezbı1run
1:ıyyanı vechle

;'

aldığı ve mefküde-i

eryem beyne'f-ahali

mezbılrenin

validesi

müvekkile-i

EOJi_n ve müstakim (9) olup emval-i mezküreyi

Jctedir ve kayyum tayin olunmağa

münasib bulundığı

esamisi zirde

1.-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık (1 O) mefküd-ı mezbı1renin

eğin emvalini hıfz ve liıraset olmağla ve umı1rını tesviyeye validesi
· rnezbüre Meryem kayyum ve zevci ve vekili mezbıJ.r (11) Hüseyin dahi
olunup vekil-i mezbı1r kayyum umı1rını kema-yenbagi ıraya müvekkile
e.izafetle taahhüd ve nezareti kabul itmeğle ma-vaka (12) bi't-taleb ketb
e fi'f-yevmi'l-hamis

'aşer min şehri Rebii'f-evvel li-seneti seb ve

Ömer Ağa bin Halil ve Hüseyin bin Halil
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)Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
bi' Deftera karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden Molla Mustafa
Hacı Ahmed'in veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Hadice bint-i Abdullah ve
biyye-i kebire kızı Nezire ve sagire kızı Fatıma ile (3) sulbi kebir oğulları Asım ve
·ve sagir oğlı Musa Nafia münhasıra aldığı bi'l-ihbar 'ınde'ş-şerI't-enver zahir
.ütehakkık oldukdan sonra sagiran-ı (4) mezbüran Fatıma ve Musa Nafiin
e-i umürlanna kıbel-i şer' den masübe ve vasiyyeleri ve valideleri zatı ta' rif-i
ile marife işbu büisetü'I- (5) vesika mezbüre Hadice meclis-i şer' -i şerif-i
takrir-i kelam ve tabir 'ani't-meram idüp zevcem müteveffa-yı mezbürun
on iki ve (6) bazan yüzde on faizli olarak bir takım kimselere senedli
yüz yirmi lira kadar düyünı olup işbu düyünun tesviyesi içün (7) dayinler
e müraca' at idecek olurlar ise hayli masarife düçar olunacağından şimdilik
mezbürdan müntakil 6811 (8) ve 6812 ve 6813 ve 6814 ve 6815 ve
17 numrolu yedi kıt' a koçan mucibince ve bağçe ve tarlada (9) verese-i
seleri ile beraber sagiran-ı mezbüran hisselerini dahi vekalet-i devriyye ile
"n. 'umum verese namlarına yüzde dokuz faizli yüz yirmi (10) lira istikraz
.üyun-ı mezküreyi tesviye eylemek ve mezkur arazı ve bağçeleri icar ile
arında sene-be-sene zikr olunan yüz (11) yirmi lira ıra ve tesviye itmek
mezbüran haklarında enfa ve evla aldığından zikrolunan hane ve bağçe ve
giran-ı mezbüranın (12) hisselerini dahi kibar hisseleriyle beraber terhin
e-İslam iddihar sandığından 'umum verese namlarına istikraz olunacak yüz
) liralık senedi kendi hissem içün asaleten ve sagiran-ı mezbüran hisseleri
;yeten imza eylemeğe canib-i şer' -i şerifden bana (14) izin virilmek bi'l
ııtlubumdur didükde vasiyye-i mezbürenin kelimat-ı meşrühası vaki 'a
emefsü'l-emre muvafık aldığı (15) zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i
üslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sagiran-ı mezbüran Fatıma ve
ün mezkur hane ve bağçe (16) ve tarlada ki hisselerini kibarın hisseleriyle
.alet-i devriyye ile terhin itmek ve düyünun tesviyesi içün İslam iddihar
(17) yüzde dokuz fil' izli verese namlarına istikraz olunacak yüz yirmi
t,,. -
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senedi kendi hissesi içün asaleten ve sagiran-ı (18) mezbüran hisseleri içün
sayeten imza eylemeğe vasiyye-i mezbüreye izin virilmeğin ma-vaka
~tb olundı harrere fi'I-yevmi'f-hamis

bi't-taleb

(19) ve'L'işrin min şehri Rebiil-evvel

li

neti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

ail Molla Hasan

Beğ Mustafa
Efendi Ali Beğ

Türü: Tereke
ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
~sine tabi' Yenice karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz dokuz (2)
i>Şubat zarfında vefat iden Rüstem bin Salih'in veraseti zevce-i menkühe-i
r •

kesi İsmet bin Halil ve babası Salih bin Yusuf ve anası (3) Ziba bint-i Hüseyin

föi sagir oğulları Salih ve Rüstem'e
I-Rüstem
aşı

münhasıra

ve kables-sakame

sagir-i

dahi fevt olarak veraseti anası mezbüre İsmet ile (4) ii-ebeveyn er

Salih' e

münhasıra

aldığı

bi'l-ihbar

'inde' ş-şeri'l-enver

zahir

ve

ık oldukdan sonra sagir-i mezbür Salih'in vakt-i rüşd ve sedadına değin (5)
şer' den vasi nasb ve tayin olunan validesi mezbüre İsmet ve verese-i kibar
,

tleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beynel-vereseti'l-mezbüre

(6) tevzi"

olunan müteveffa-yı mezbürun terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve
oru ııuı

harrere fi'f-yevmi't-tasi' t'aşer min şehri Rebii'l-evvel li-seneti seb ve

- balta 1 /20
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inlek 1 - kavuşdırma 1 /18

amel çan 12 /21
p.duruk 1 /24 - tahta 3 /11 - 3 O para

3232
--=1=6-'-4 müstakillen Salih'in malı olup işbu yekün-ı tenzil ve hissesine zamm

eveffa-yı mezbürun zevcesi İsmet'in mehr-i mıı'acceli olup virilen ba
alih Yusuf ve Mehmed Ali Halil ba' de't-tezkiye ve'l-half 1501

'a'id 45

eke ve tefrik-i eşya' içün memür masrafı 27
Mehmed'in alacağı olup ıfü olunan ha-şehadet Salih Yusuf ve Hasan
Ahmed ba' de't-tezkiye ve'l-halef 409

Irı İbrahim' in ba-sened alacağı olup ıfü olunan ha-şehadet Salih Yusuf ve
in ba' de't-tezkiye ve'l-half 224
;ltbakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re 826 - 30 para
iizevce-i mezbüre İsmet 178

-i mezbüre Ziba 137
.-i mezbür Salih

324

keçi bahası olup hissesine zamm olunan

---=--'----1"""6-"--3

537

~--1_8

resm-i kısmet ma' a kaydiyye minha

519
verese-i kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız

ü

kabz eyledikleri gibi sagir-i

Salihin maa zamime hisse-i irsiyyesi olan beş yüz on dokuz gurüş otuz (16)

i.. ecli'I-hıfz ve'l-istirbah eytam emvali sandığına gönderilmiş aldığı şerh virilür.

ürü: Vasi tayini
brıs

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa .kazasına

mülhak Lefke

ı:ıe tabi' Çamlı karyesi sükinelerinden olup 'arzuhal iden zatı ta' rif-i (2) şeri
ife Hadice bint-i İsmail nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i
sadrı kebir oğlum Mehmed bin Arif sehih ve gayr-i-reşid (3) olup hayrı
nef i zarardan

temyize

kadir olmadığından

kıbel-i şer' den merkum
ı ,
ı:ısi nasbı lazım olmağla husüsı mezkur (4) bi-garez ehl-i vukı1fdan tahkik
-ıum sefih ve gayr-i reşid-i merkumun üzerine bir vasi nasb ve tayin
f'

(5) hal-i mezbüre Hadice'nin

takriri üzere

müstakime ve her vechle vesayet-i

'uhdesinden

ııradımdır didükde fı'l-hakika
püre dahi beyne'f-ahali

a,dir[e] idüği (6) bi-garez ehl-i vukı1fdan Lefkeli Hasan Ağa bin Selim ve
alil Efendi Hasan Efendi ve Hasan Efendi bin Ahmed Ağa namün
ihbarlarıyla lede'ş-şerü'lüm Mehmedtasarrufatından

(7) enver zahir olduk:dan sonra sefih ve gayr-i
hacr olunarak mezbüre validesi Hadice sefih

eşid-i (8) merkumun malını hıfza ve umürını rü' yete kıbel-i şer' den vasi
yin olundukda ol dahi vesayet-i mezküreyi kabul ve merasimini (9) kema
ta' ahhüd ve iltizam eylediği tescil ve ilarn olundı harrere fı'l-yevmi't
in min şehri Rebi'i'l-evvel li-seneti seb ve 'işrin ve selase mieten ve

r

;1·
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eme Katibi Mehmed Nazım Efendi
iyye Mehmed Ağa

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
e tabi' Luricina karyesi sakinlerinden müteveffa Hasan İbrahim Kuduzi' nin
ıoğlı Seyid Ali bi-kazai'llahi te'ala muhtelü' ş-şu'ür ve mecnun olup kar ve
ayr-i f'arık ve bi-nefsihi umur ve mesalihini tesviyeye gayr-i muktadir
ıridan (3) babası müteveffa-yı mezbı1rdanmüntakil arazı ve emlakini hıfz ve
bi'l-müzayede icar ve bedel-i icarını eytam sandığında istirbah ve umür-ı
lrü'yet (4) içün kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem ve
ı;lığı ve mecnün-ı mezbürun ii-ebeveyn karındaşı İbrahim Hasan nam
r vechle mütemed ve müstakim (5) ve umür-ı vesayeti rüyete kadir idüği
1:ı.atü'l-kelimatihbararıyla zahir ve mütehakkık olmağla mecnün-ı mezbür
ye bi-inayeti'Ilahi te'ala ifakat ve iktidar (6) oluncaya kadar babası
yımezbı1rdan müntakil arazi ve emlakini hıfz ve hıraset ve bi'l-rnüzayede
el-i icarını eytam sandığına teslim ve istirbah (7) ve umür-ı lazımesini
1,-i şer' den vasi nasb ve tayin olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer
t:ırkfımeyi kabul ve hidmet-i lazmıesini kema-yenbagi (8) edaya ta' ahhüd
ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi't-tasi' ve'lRebii'f-ahir li-seneti seb ve 'işrin (9) ve selase mieten ve elf.

Mehmed Nazım Efendi
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Sayfa No: 201
Dava No: 765
Dava Türü: Tereke
(1) Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa

füıhiyesine tabi' Denya karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz dokuz (2)
nesi Şubat'ın yirmi birinci günü vefat iden Zehra bint- i Kamil Hüseyin'in veraseti
:yc-i metrüki Hüseyin Hasan ve babası Kamil Hüseyin ve validesi (3) Fatıma
ı.-ı:ı,him ile sadrı sagir oğlı Ahmed Hüseyin' e münhasıra oldığı bi'I-ihbar 'inde' ş
'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagir-i mezbürun vakt-ı (4) rüşd ve
adına değin kıbel-i şer' den vasi nasb ve ta' yin olunan zevcem mezbür Hüseyin
ıınve verese-i kibar ma'rifetleri ve ma'rifet-i şerle (5) tahrir ve bey' ve beyne'l
seti'l-mezbı1re tevzi' ve taksım olunan müteveffat-ı mezbürenin

terekesi

.ı-ıdir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi's •. (6) samin min
ebii'f-evvel li-seneti seb ve 'işrın ve selase mieten ve elf.

2 - kadeh 32 - fincan kase ve gülebdan /135

I.

sahan 4 /76

çarşab 3 /148
ab 2 /63
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1 ve gerdanlık 6
10) şimşir kaşık 1 O /9
kaşık 12 /7

basma yorgan 1 /87
yorgan 1 /91
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1:ıir parça bez 50
otin çift 1 /3 6
stgah takımı 1 I4
~:z; parça 2 /31

der takımı 1 /206
y

)<ief a etmek tahtası 2 /45

ola ma' a takım 1 /630

r .

ezbür zimmetinde mehr-i mu' accel alacak hakkı 5 O 1

ete 'a' id dellaliyye 57

25
tahrir-i tereke içün me' mür masrafı 27

baki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbfıre
!;:VC-i

mezbür Hüseyin 1501

agir-i mezbür Ahmed Hüseyin

6007

ı.
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__

_,_7-=2 resm-i kısmet minha
1432

verese-i kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız

ü

kabz eyledikleri gibi sagir-i

zbür Ahmed hissesi olan on üç lira on şilin iki gurı1şdan (22) altı lira on altı şilin
kiz gurüş babası Hüseyin bin Hasan' a ve mütebaki altı lira on üç şilin üç gurüş
cfdiKamil bin Hüseyin' e (23) ba-sened idane olundığı şerh virilür.

Türü: Rüşt iddiası ve mal talebi
.ı.brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
s.ine tabi' Ayakebir karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden
Mehmed bin Abdullah'ın

sulbi ağlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz akil ve

e,.buluğuna rüşdi munzam aldığını iddifl iden (3) işbu baisü'f-vesika Derviş
·sve vasiyyesi olup zatı tarif-i şeri ile marife olan Zehra bint-i Molla Alie
h,esi1t~e (4) üzerine dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı
iz akil ve baliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam
kadir ve i'anet-i (5) vasiden müstağni

tı mevrı1s ber-mücib

defter-i

kassam

olup umürumı bi'n-nefs

olmamla
malımı

pederim
validem

müteveffa-yr
ve vasiyyem

en halen taleb iderim (6) su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den tenbih

muradımdır didükde gıbbe's-sual mezbüre Zehra dahi müddei-i mezbürun
rı1~una (7) bi'l-vesaye

vaz -ı yedini ikrar idüp lakin müddei-i mezbürun

deüsını inkar idicek müddei-i

mezbür Derviş'den

ber-vech-i

meşrı1h

ma (8) beyyine taleb olundukda rical-ı ahrar-ı Müslimin' den ve karye-i
sakinlerinden

Halil İbrahim bin Salih ve Hasan bin Mehmed

nam

r li-ecli' ş-şehade meclis-i (9) şer' e haziran olup eserü'l-istişhad fi'l-hakika

mezbür Derviş el-yevm yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna
munzam

olup umürını

bi-nefsihi

rüyete

kadir ve ianet-i

vasiden

·.r bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü (11)
ıttefikü'f-Iafz

ve'l-mana bi'f-rnuvacehe ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i

üklerinden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzu' asına (12) tevfikan
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lede't-tezkiye

'adl

ve makbülü'ş-şehade

idükleri ihbar olunınağın mücibiyle

rrıüdde'ı-i mezbür Dervişin rüşdine ba' de'l-hükın ve't-tenbih (13) ma-vaka' bi't
eb ketb olundı harrere fi'I-yevmi'e-sabi' 'aşer ınin şehri Rebiil-ôhir li-seneti seb '
~ 'işrin ve sel/ise mi' eten ve elf.

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi
_iyye Mehmed Ağa
i.Halil Ağa

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Balikitre karyesi sakinelerinden iken bundan akdeın (2) vefat iden
t.taıııııı

bint-i Hacı Osman Efendi'nin sadrı sagir oğulları İbrahim ve Ahmed

ve sadriyye-i sagire kızı Ayşe'nin pederleri tesviye-i (3) umürlarına vasi-i
ı işbu ba'isü'l-ves'ika Abdullah bin Hafız Mehmed Efendi meclis-i şer' -i
.verde takrir-i kelam idüp vasisi bulundığıın evladlarım (4) mezbüran
ve Ahmed Saadeddin ve Ayşe içün bundan akdeın satun alınış aldığım arazı
eliitından altı buçuk lira bore kalup bu kerre (5) da'in hükumete da'va ve
· hükın itdürdiğinden mazbata alup sigar-ı mezbürünun emval-i gayr-i
irii hacr ve bey' itdürmeksizin sigar-ı (6) mezbürün namlarına satun aldığım
olu koçan mucibince tarafları Lefkoşa yolu Brasko ve Levteru ve Penbe
limed Zeki Efendi Aya Sezomeno Menobadisi iff\jıı\\@ ile mahdüd on iki
anın nısfı ve yine karye-i mezküre hudüdı dahilinde (8) 1302 numrolu
jbince tarafları Mehıned Zeki Efendi ve Derviş Efendi ve Akıle Hanım
ar Beğ ve Hacı Mustafa Nazif Efendi (9) ve Faik Beğ Hacı Tahir Ağa ve
mırnıı:m hark ile mahdüd otuz altı dönüm tarlanın nısfı bi't-terhın eytam

( 1 O) altı buçuk lira istikraz iderek deyn-i mezkürı da' in-i mezbüra ifa
ileride sigar-ı mezbürünun emlaki varidatından (11) işbu deyni dahi ifa
t ~J

ı.
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eylemek sigar-ı mezbürünun

haklarında enfa

ve evla oldığmdan ve yine karye-i

mezbüre sınurı dahilinde ka' in 2022 ( 12) numrolu koçan mucibince tarafları Akı le ve
Hacı Petro ve hark ve Nikola Kiryako ve Akıle Hacı Mazhar Beğ keza Faik Hacı
Tahir ile (13) mahdüd on iki dönüm tarlanın nısfını evladlanm sigar-ı mezbürün içün
atun aldığımda nısf-ı mezbı1r benim ile evladlanm
aydidilmiş

oldığından

.b'ünü evladlarım

el-yevm

namında

sigar-ı mezbürüna
evla aldığından

dtğından

sigar-ı mezbı1rı1n

içün

sigar-ı mezbürün üzerine (14)

mukayyed

bulunan

fariğ olup namlarına

nısf-ı

mezbı'.lrun

kayditdirmek

zikr olunan su ve araziyi bi't-terhin

(15)
eytam

altı buçuk lira (16) istikraz idüp mahkum

terini ıra veba' de-ma sigar-ı mezbürünun emvali varidatından eytam sandığına
deyni dahi tesviye (17) ve ıra itmeğe ve diğer 2022 numrolu koçan mucibince
dönüm arazinin nısfından
run

namlarına ,fariğ

irmeğe

canib-i

namına kayd olunan rub'

olup taraflarından

şer' -i

şerifden

bi'l-vesaye

hisseyi sigar-ı (18)
kabul

bana izin virilmek

ve namlarına

(19) bi'l-vesaye.

mdur didükde vasi-i mezbürun kelimat-ı meşn1hası vakı'a mutabık ve
emre muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri (20) muharrer ehl-i vuküf-ı
rt ibarlarıyla mütehakkık olmağla sigar-ı mezbürünun zikr olunan su ve

.ni bi't-terhin ~ftı buçuk lira eytam (21) sandığından istikraz idüp mahkum
nlerini ıra ve ba' de-ma sigar-ı mezbürünun arazı ve emlaki varidatından
ı ,

2) mezbürı dahi tesviye ve ıra eylemeğe ve zikr olunan on iki dönüm
nısfında vasi-i mezbür namına kaydidilmiş olan rub' -i hisseyi (23) dahi
ezbürüna fariğ ve taraflarından kabı11 ve namlarına kayditdirmeğe vasi-i
izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l- (24) yevmü's
min şehri Rebii' I-ahir li-seneti seb' ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

i.Efendi Hasan Tahsin
za Efendi Abdullah Efendi
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~va Türü: Rehin ve borç
). Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine

V Deftera

karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden Hafız Mustafa

iEfendi bin Ethem Efendi'nin veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Akıle bint-i

.AJi ve sulbiyye-i kebire kızları (3) Zehra ve Huriye ve sagire kızı Penbe ve
şagir ağlı Feyyaz'a münhasıra aldığı bi'I-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve

kkık (4) oldukdan sonra. sagiran-ı mezbüranın tesviye-i umürlarına kıbel-i
yası nasb ve tayin olunan enişdeleri işbu ba'isü'l-vesika Ahmed (5) Hulus
bin Mehmed meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp mütevef:fa-yı
1\1ustafaNaci Efendi bir takım kesane senedli ve senedsiz yirmi (6) dört lira
işbu düyünun tesviyesi içün eşya' -yı menk:G.lesi bulunmadığından dayinler
müraca' atla hakarını tahsile kıyam idecek (7) olurlar ise külli masrafi
cağından başka müfrez bir hanesinin cebren satdırılması yetimlerin zararına
cağından mütevef:fa-yırnezbürun (8) 'umümen hanesini bi't-terhin 24 lira
üp düyünunu tesviye eylemek ve müteveffa-yı mezbürun mekteb

ğ.~n maaşatı Der-Saüdetden geldikçe borcu (9) virilüp tedricen borcu imha
yerese haklarında veba-husus sagiran-ı mezbüran haklarında enfa ve evla

n

mütevef:fa-yı mezbürun (10) karye-i mezbürede kain 6724 numrolu
ibince tarafları Mustafa İbrahim yol ve hark ile mahdüd hane (11) ve
verese-i kibar hisseleriyle beraber sagiran-ı mezbüran hisselerini dahi
'umum verese namına yirmi dört (12) lira istikraz eylemek ve deyn-i
giran-ı mezbüran içün dahi bi'l-vesaye yaz' -1 imza eylemeğe canib-i şer' ..
ana (13) izin virilmek bi'l-vesaye muradımdır didükde vasi-i mezbürun
eşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i vesikada
muharrer ehl-vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla
zbüranın mezkur hane ve havlıda olan hisselerini dahi verese-i (15) kibar
beraber terhin itmeğe ve istikraz olarak yirmi dört liranın senedine
zbüranın tarafarından vasi sıfatıyla imzalarını (16) vaz' eylemeğe vasi-i
virilmeğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'r-rabi'
şehri RebiiI-ahir li-seneti seb ve "işrin(17) ve selase mi' eten ve elf.
t .. ,,.
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Sayfa No: 205
Dava No: 769
Dava Türü: Görev verme
(1) Kıbrıs cezıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke

ahiyesine tabi' nefs-i Lefke kasabasında kain mahkeme cami-i şerifi vakfında
inak üzere (2) şehri yetmiş beş gurüş vazife ile kayyum ve mü' ezzinlik ve devr1.rılık ve sebilcilik cihetlerine mutasarrıf olan kasaba-i mezk:ı1re ahalısinden (3) Hacı
ona Salih Şezo'nun bila-veled vefatı vukü'yla cihat-ı mezküre-i mahlüle ve

inet-i lazımesi muattala kalmağla işbu ba'isü'l-i'lam (4) Mehmed Ratib Efendi
Hasan Efendi Lefkoşa kazası mahkeme-i şer'iyyesinde cami' -i şerif-i mezkur
evellısi "izzetlü AsafBeğ hazır aldığı halde (5) 'akd olunan meclis-i şer'-i 'al'.ide
'}-imtihan kıra' aten ve dirayeten cihan-ı mezküreye ehliyyet ve istihkakı zahir ve
ayan ve kasaba-i mezbüre (6) ahalisinin dahi müntahab ve muhtarı bulunmuş
1 bi'f-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık olmağla cihan-ı mahlüle-i
HG.re vazife-i (7) mersümesiyle

ur Mehmed

şurüt-ı mukarrere-i nizamiyyesiue

tatbiken

Ratib Efendi 'uhdesine tevcih olundığı tescil ve i'lam olundı

fı'l-yevmi's- (8) sanı min şehri Cemaziyi'L-evvel li-seneti seb' ve 'işrin ve
F ,.

eten ve elf.
f.

'

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
ambili karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Mustafa bin
d Abdullah'ın veraseti zevce-i menk:ı1he-i metrukesi Gülsüm bint-i Süleyman
esi Zeliha bint-i Abdullah ve sulbiyye-i sagire (3) kızı Afet ve sulbi sagir oğlı
münhasıra aldığı bi'l-ihbar

'inde' ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık

sonra sagiran-ı mezburanın (4) ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübeleri olup
ıf-i şerI ile marife olan işbu ba'isetü'l-vesika mezbüre Gülsüm nam Hatun
is-i şer' -i ş~rıf-i enverde takrir-i kelam idüp zevcem müteveffü-yı mezbürun
senedli ve senedsiz deyni olup kable'l-ıfii vefat (6) itdiğinden ve
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müteveffa-yı

mezbürun

ayinler hükümete

deynine

karşı

emval-ı

gayr-i

menkülesi

olmadığından

müraca' atla tarlasını satdıracak olurlar ise bir takım masraf (7)

kü' a gelerek yetimler mutazarrır olacağından müteveffa-yı

mezbı1rdan müntakil

numrolu koçan mucibince tarafları Balyomilu yolı ve Balyomilu yolı dörtaaraf
ve Hacı Mihaili Hacı Miaili ile mahdüd on beş dönüm tarla bi'l-müzay.cede
müteveffa-yı

mezbürun düyünı tesviye ve

ıra idilerek

mütebakisi eytam/(9)

ığında istirbah ile sagiran-ı mezbüran infak olunmak haklarında enfa ve evla
ğwdan zikr olunan tarlayı bi'l-müzayede satup müşterisi namına fariğ (10) olup
pini kabz ve müteveffa-yı mezbürun düyünunu

ıra

itdükden sonra mütebakisi

sandığına teslim itmek üzere canib-i şer' -i şerifden bana (11) izin virilmek
saye muradımdır didükde vasiyye-i mezbürenin kelimat-ı meşrühası vakı' a
ve nefsü'l-emre muvafık oldığı zeyl-i vesikada {12) isimleri muharrer ehl-i
Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sagiran-ı mezbüranın zikrolunan
önüm tarlalarını bi'l-müzayede sanıp (13) müşterisi namına fariğ olmağa ve
kabz ile müteveffa-yı mezbürun düyünını tesviyeye ve mütebaki meblağı
mezbüran namlarına olarak (14) eytam sandığına teslime vasiyye-i mezbüre
Hatun'a izin virilmeğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi'l
Rebii'f-ahir (15) li-seneti seb' ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

eli Ahmed Mustafa ve Derviş Mehmed bin Ali ve Hüseyin bin Halil

eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi sakinlerinden olup sefih ve gayr-i reşid oldığından bundan akdem
nan Nidai bin Hacı Mehmed'in ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı işbu
ıka Mehmed Arif Efendi bin Şükrü Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde
elam ve ta'bir "ani'J-meram idüp vasisi bulundığım mahcür-ı mezbür
bası müteveffa-yı mezbür Hacı Mehmed' den mevrıls ve anası
'.,.
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müteveffat-ı Emine Molla (4) İbrahirn'den
asılat

ve varidatı

temamiyle

mürıtakil arazı ve emlak-i rnezkürenin

.elde idilememekde

olmağla

arazı

ve emlak-i

~~zbfrrenin (5) taksimiyle mahcür-ı mezbürun hissesi tefrik ve müstakillen idare
lµnması ve kezalik mahcür-ı mezbürun kable'l-hacr ve düçar aldığı düyünun ba' zısı
· diye kadar (6) varidatından tesviye idilmiş ise de henüz tesviye idilememiş olan
· yüz elli lira kadar düyünı içün dayinler hükumete müraca at itdüklerinden düyün-ı
,?:kfireyi (7) mahkemece taht-ı hükme alup da mahcür-ı mezbürun malını cebren
~ıI"ırlar ise mahcür-ı mezbürun ziyanına mücib olacağından mahcür-ı mezbürun
Ave emlak (8) ve eşcarını ba' de't-taksim

kendi hissesine müstakillen koçan

dan sonra arazı ve emlak ve eşcar-ı mezküreyi eytam sandığına ve yahüd (9)
iddihar sandığına bi't-terhin iki yüz elli lira istikraz iderek düyün-ı mezkürenin
ilmiş ve kezalik mahcür-ı mezbüra babası (10) Hacı Mehrned'den
eşcarın 'umumunda

intikal iden

beher sekiz, sehmde bir sehm hisse-i şayi' ası öğey

Şerife bint-i Hasan Efendi'ye (11) 'a'id olup işbu hisseyi dahi elli lira bedel

ıın alarak mahcür-ı mezbı'.lr namına kayditdirmek ve bedel-i mezbürun ibkası
.ikr olunan (12) sandıkların birisinden elli lira istikraz idilmiş ve mahcür-ı
hakkında enfa

ve evla aldığından ve mahcür-ı mezbürun peder ve

,

'

sinden müntakil (13) arazisi ve emlak ve eşcarının ehl-i vukuf marifetiyle
idüp hisse-i mezbüresine müstakillen
koçan almağa ve düyünunun tesviyesi
I.
IA) eytam ve yahüd iddihar sandıklarından iki yüz elli lira ve öğey validesi
anım'ın sekiz de bir hissesini mahcür-ı mezbCı.r namına (15) satun almak
elli lira ki cem'an üç yüz lira kadar bir meblağ mahcür-ı mezbür namına
idüp hasbü'f-vesaye (16) senedini imza eylemeğe ve satun alınacak sekizde
eyi mahcür-ı rnezbür tarafından kabül ve namına kayditdirmeğe canib-i şer' -i
µ. (17) bana izin virilmek bi'l-vesaye muradımdır didükde vasi-i mezbürun
'."l meşrühası vakı' a mutaJ;nk ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i (18)
isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla
ı mezbı1run gerek babası Hacı Mehmed'den ve gerek anası mezbı'.lre (19)
en müntakil arazı ve emlak ve eşcarını ehl-i vukuf marifetiyle taksim idüp
mezbı1run hisse-i müfrezesi içün (20) müstakillen koçan almağa ve
p.un tesviyesi içün eytam ve yahüd iddihar sandıklarından iki yüz elli lira ve
!

mezbüre Şerife (21) Hanım'ın sekizde bir hissesini rnübayaa itmek
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elli lira ki cem'an üç yüz lira mahcür-ı mezbür namına istikraz idüp senedini
(22) imza eylemeğe ve mübaya a idilen sümün hisseyi mahcür-ı mezbür
kabul

ve namına

kayditdirmeğe

fendi'ye izin (23) virilmeğin ma-vaka
min şehri Cemaziyil-evvel

müma-ileyh

vasi-i

bi't-taleb

Mehmed

Arif

ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l

li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ed Derviş Paşa bin Tüccarbaşı Hacı Mehmed Efendi
ah Molla Hüseyin bin Mehmed
alı Molla Hüseyin bin Onbaşı

08) numaralı da'va tutanaklarada geçmemektedir

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
önyeli karyesi sakinlerinden

.e

olup 'arzuhal

iden Molla Veli bin Ali nam

(2) meclis-i şer-i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp hemşirezadem Hasan
Çavuş sefih ve gayr-i reşid olup hayrı şer' den v~ nef'i zarardan temyize
kıbel-i şer' den merkum üzerine vasi nasbı lazım olmağla

olmadığından
mezkürı

bi-garez

ehl-i vuküfdan

un (4) tasarrufatından
didükde
Molla

fi'f-hakika

tahkik

ber-leh

sefih ve gayr-i reşid-i

hacr ile üzerine bir vasi nasb ve tayin olunmak
hal-i mezbür

Veli dahi beyne'l-ahali

Molla Veli'nin
müstakim

takriri üzere olup

ve her vechle vesayet-i

inden gelmeğe kadir idiğü bi-garez ehl-i vuküfdan karye-i mezbüreli Hüseyin
bin Kanlı Mustafa ve Molla Hüseyin bin İbrahim ve Musa bin İbrahim ve
an bin Hacı Hasan namün kimesneler ihbarlarıyla lede' ş-şerüf-enver zahir
sonra (7) sefih ve gayr-i reşid-i merkum Hüseyin tasarrufatından
mezbür Molla Veli sefih ve gayr-i reşid-i merkumun

hacr

malını hıfza ve
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umürını rüyete (8) kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olundukda ol dahi vesayet-i
mezküreyi kabul ve merasimini kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam eylediği
tescil ve ilam (9) olundı harrere fı'l-yevmi' s-sadis 'aşer min şehri Cemaziyi'l-evvel
li--seneti seb ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

:üseyin Ağa Kanlı Mustafa

Molla Hüseyin bin İbrahim

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden Fatıma Molla
(2) sadrı sagir oğlı Ömerin pederi ve vasi-i mansübı işbu ba'isü'l-vesıka

'.

asan Mustafa Kofteroz rneclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam (3) idüp
lundığım sulbi oğlum Ömer'in validesi müteveffıye-i
mezbüreden müntakil
'.
atıma Hacı Ömer ve Kostanti Baba Bakova (4) ve yol ve Yanko ve Fanni
er ile mahdüd bir dönüm rub' tarla ile Başpınar suyundan beher on beş
buçuk sa' at suyu (5) olup ben ise burada maişetden 'aciz aldığımdan dört
en beri İzmir vilayetinde bulunan diğer oğullarım Yakup ve Mehmed Hilmi
in (6) yanında ikamet itmekde oldığım içün sagir-i mezbür Ömer'in zikr
ve suyu idare ve icare olunarak mu' attal kalmakda aldığından (7)
suyu bedel-i misliyle satup parası eytam sandığında istirbah idilmek
hakkında enfa' ve evla aldığından (8) zikr olunan bir dönüm rub' tarla
günde bir buçuk saat suyu bedel-i misliyle satup parasını li-ecli'l-hıfz
eytam (9) sandığına teslim itmeğe canib-işeri-i şerifderı bana izin
matlübumdur didükde vası-i mezbürun kelimat-ı meşrCıhası
(10) ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer

•

ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sagir-i mezbürun zikr
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olunan bir dönüm (11) rub' tarlasıyla beher on beş günde bir buçuk sa'at suyunu
edel-i misliyle satup müşterisi naı;nınafariğ ve koçan idüp bedelini kabz ve li-ecli 'İ1fz (12) vel-istirbah eytam sandığına teslim itmeğe vasi-i mezbüra izin virilmeğin

~--vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fil-yevmi's-sabi' min şehri (13) Cemaziyel
iı:oli-senetiseb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

a,.lıNazım Efendi Hüseyin Ağa ve Molla Hüseyin Mehmed Dolmacı ve Molla

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
beza Çiftliği sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden Mehmed bin
'nm sulbiyye kızı ve halen on dokuz yaşını mütecavize akile ve baliğe ve
rüşdi munzam aldığını iddia iden (3) zatı Fehim Efendi bin Molla İbrahim
e Hüseyin bin Osman tarifleriyle marife olan işbu baisetü'f-vesika Asiye
un meclis-i şer.<i şerif-i (4) enverde hal-i sigarında kıbel-i şerden rnansüb
lil Sabri Efendi bin Mustafa Efendi mahzarında üzerine da'va ve takrir-i
;) idüp halen ben on dokuz yaşımı mütecavize akile ve baliğe ve bulüğuma
munzam olup umürumı bi'n-nefs rüyete kadire ve i'anet-i vasiden
e (6) olmamla pederim müteveffa-yı mezbürdan mevrCıs ber-mücib-i
assam malımı vasim mezbür Halil Sabri Efendi' den halen taleb iderim su' al
ana (7) teslime kıbel-i şer' den mezbüra tenbih olunmak muradımdır didükde

al mezbür Halil Sabri Efendi dahi cevabında müddeiye-i mezbürenin
vrüsuna bi'l-vesaye

in rüşd müddeasını

(8) vaz'ı yedini ikrar idüp lakin müddeiye-i

inkar idicek müddeiye mezbüre Asiye'den ber-vech-i

üddeüsına beyyine (9) taleb olundukda rical-ı ahrar-ı Müslimin'den Çatal
.üseyin bin Osman ve Kazabifan karyeli Hacı Mustafa bin Ahmed nam
li-ecli'ş-şehade meclis-i şer' e hazıran (10) olup eserü'l-istişhad fı'l-
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müddeiye-i mezbüre Asiye on dokuz yaşını mütecavize akile ve baliğe ve

,ylCığuna rüşdi munzam olup umürını (11) bi-nefsiha rüyete kadire ve ianet-i
asiden müstağniyedir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz
iyü her biri (12) müttefıkü'l-lafz vel-ma'na bi'J-rnuvacehe ber-nehc-i şeri eda-i
füldet-i şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran Hüseyin ve Hacı Mustafa
) Ağalar usül-i mevzu' asına tevfikan lede't-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade
kleri ihbar olunmağın mücibiyle müddei-i mezbürenin rüşdine (14) ba' de'l-hükm
t-tenbih ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmi'Lhamis min şehri
aziyi'l-ahir li-seneti seb' ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

.kkaryeliHüseyin bin Osman
azabifan karyeli Hacı Mustafa bin Ahmed

Türü: Vasi tayini
brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
sine tabi' nefs-i Omorfa karyesi sakinlerinden Hüseyin bin Osman (2) seksan
mütecaviz müsinn ve matüh olup bi-zatihi umürını rüyet ve emvalini idare
ve hırasete "adimü'l-iktidar olmağla ma'tüh-ı (3) mezbürun emvalini hıfz ve
umür-ı lazımesini rü' yet içün kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve ta'yin olunan
t

mezbı1run sulbi oğlı (4) Mehmed Sadık meclis-i şer' e gelüp inha ye istid' a
fi'l-hakika hal-i mezbür Mehmed Sadık'ın takriri üzere olup ma'tüh-ı
n (5) kebir oğlı Mehmed Salih Efendi beynel-ahali müstakim ve her vechle
vesayeti rü' yete kadir idüği Lefkoşalı Mehmed İhsan Efendi bin Mehmed
Efendi ve İzzet bin Hüseyin ve karye-i mezbı1reliTosun bin Mehmed nam
kü'l-kilem Müsliminin meclis-i şer' de haber virmelerinden zahir ve nümayan
ağla ol vechle matüh-ı mezbürun kebir oğlı mezbür Mehmed Salih Efendi
(8) şer' den vasi nasb ve tayin olundukda
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dahi vesayet-i mezküreyi kabul

asimi kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam eylediği tescil ve i 'lam (9)
-

.

'

,ı··

--
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harrere fı'l-yevmi' s-sabi 'aşer min şehri Cemaziyi'l-ahir li-seneti seb ve
ve selase mi' eten ve elf.

~fkoşalıMehmed İhsan Efendi bin Sadık Efendi

a Türü:

Mal taksimi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
ğırdağ karyesi sakinlerinden Hasan Nazlı Ahmed'in sulbiyye kızı Havva'nın
bel-i şer' den mansüb vasisi ve ba vakaletname vekili karye-i mezbüre imamı
a'isü'l-ves~ka Hüseyin Resmi Efendi bin Mustafa Mehmed Ağa meclis-işer' -i
3) enverde takrir-i kelam idüp vasisi ve vekili bulundığım rnezbüre Havva'nın
gayr-i dahili olan müteveffa Hacı Ahmed Hüseyin'in karye-i (4) mezbüre
dahilinde kirin rnalümü'Lkıtaat

arazisini dört sehmde üç sehmi müteveffa-yr

validesi Şerife bint-i (5) Tayfur Mustafa'ya ve bir sehmi dahi mezbCıre
a intikal eylediğinden arazi-i mezbCıreninmüteveffa Hacı Hüseyin veresesi
e bi't-taksim müteveffa-yı mezbür (6) Hacı Ahmed'in hissesini tefrik itmek
enfa ve evla aldığından arazi-i mezkCıreyi ber-vech-i meşrCıh taksım ve
med'in hissesini bi'l-ifraz (7) dörtte üçünü validesi Şerife ve biri mezbüre
anılarına intikal ve koçan eylemek ve mezbüre tarafından taksim varakasını
ek üzere (8) canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye ve bi'latlübumdur didükde vasi-i mezbürun kelimat-ı meşrCıhası vakı a mutabık ve
emre muvafık aldığı (9) zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı
"~ ihbarlarıyla mütehakkık olmağla canib-i şer' -i şerifden işbu taksime Havva
razı olup (10) taksım varakasını imza itmek ve Hacı Ahmed hissesinin
ü

validesi Şerife ve biri mezbı'.lre Havva namına intikal itdirüp koçan almak
mezbı'.lra izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-
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' 'aşer min şehri Recebil-ferd li-serıeti seb ve 'işrin ve selase mi' eten

Kara Bıçak Mehmed

mutlak
an olursa olsun mürahik-i

olup veliyy-i mezbür İbrahim Hilmi Efendi
mezbür

namına ez-gayr-I fa' izi yirmi iki lira

ş ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Girine kazasına tabi' Lapta karyesi sakinlerinden işbu baisü'I-veaika
ı ,

(2) Hilmi Efendi Hacı Mehmed Ağa meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i
tabir 'ani'l-meram idüp vasisi bulundığım sulbi mürahik oğlum Mehmed
karye-i mezbürede (3) kain İslam Mahallesi'nde Kantara Sokağı'nda on

Itmış yedi numrolu ve fi 13 Teşrin-i sanı sene 1908 tarihli koçan mucibince
rı Hilmi Hacı Mehmed Ağa ve vakf su harkı ve Kahveci değirmeni vakf
Mehmed Ağa Hacı İbrahim Ağa varislerinin vakf (5) bağçesi ve tarafeyn
,

ıMebmed Ağa ve Hacı Mehmed Ağa Hacı İbrahim Ağa varislerinin vakf
ilmi Hacı Mehmed Ağa ile mahdüd mutasarrıf (6) aldığı hane ma' a
.ekalet-i devriyye terhin iderek eytam sandığından yirmi iki lira istikraz
meblağ-I mezkur ile iki katır (7) mübaya' a idüp mürahik-i merkum ile
derek kazanacağımız mebaliği ceste bi-ceste borca yatırup bu suretle borcu
lemek ve hayvanlar (8) mürahik-i merkuma sermaye ve ticaret kalmak
inerküm hakkında enfa ve evla oldığından hane-i mezküre ma' a bağçeyi
i meşrüh (9) terhin idüp mürahik-i merkum namına olarak yirmi iki lira
şer' -i şerifden (10) bana izin virilmek hi'I-vesaye
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übıımdur didükde veliyy-i mezbürun kelimat-ı meşrühası vaki' a mutabık ve
'l-emre
imin

.µrun

muvafık oldığı zeyl-i vesikada (11) isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı
ihbarlarıyla

mütehakkık

olmağla

canib-i

şer' -i

şerifderı

mürahik-i

hane ma' a bağçesini vekalet-i devriyye ile terhin iderek (12) mürahik-i

~rnamına yirmi iki lira istikraz itmeğe ve meblağ-ı mezbür ile yine mürahik-i
namına iki katır mübaya' a itmeğe vekil-i mezbüra izin virilmeğin ma-vaka
'}t-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hadı ve'f-işrin min şehri Recebi'f-ferd

,ti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

İbrahim Hakkı Efendi Yusuf Mustafa
ehmed Mustafa ve Halil Mustafa

ıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
e tabi' Denya karyesi sakinlerinden olup bundan akdem vefat iden (2) Rıfat
ın sulbiyye-i sagire kızı Müride'nin ba-hüccet-i şeriyye ve vasiyye-i
ceddesi işbu baisetü'I-veslka Ayşe bint-i Osman (3) meclis-i şer'-i şerif-i
krir-i kelam idüp vasisi bulundığım sagire-i mezbürenin babası müteveffa
dan müntakil bir bab hanenin (4) yirmi dört sehmde on iki sehmi sagire-i
in olup yirmi dörtde dört sehmi bana ve üç sehmi müteveffa-yı mezbürun
si Sıdıka'ya ve beş sehmi 'amucası oğlı Arife intikal itmeğle şimdi
ıdıka ve mezbür Arife intikal itmeğle şimdi mezbı'.lre Sıdıka ve mezbür
ben hisse-i irsiyyelerimizi dahi (6) sagire-i mezbüre namına fariğ
zdan zikr olunan hisseleri sagire-i mezbüre tarafından kabul ve namına
ğe canib-i şer' -i şerifden (7) bana izin virilmek matlübumdur didükde bu
mezbüre içün menfa' atlı aldığından zikr olunan sehmleri sagire-i (8)
a..urn.,au

kabul idüp namına koçan itdirmeğe vasiyye-i mezbüre Ayşe'ye
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'zin virilmeğin

ma-vaka

bi't-taleb ketb olundı (9) harrere fi'f-yevmi's-sabi'

ve'l

şrın min şehri Recebi'I-ferd li-seneti seb' ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

hkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi

Türü: Ferağ izni

ti mezbüre Müride'nin namına alınacak hisselere mukabil sagire-i mezbı1renin
umrolu koçan mucibince tarafları Ayşe ve yol ve havız yolu ile mahdüd diğer,
b hanedeki nısf-ı hissesini Sıdıka Ahmed namına fariğ olmağa vasiyye-i

e

Ayşe mezün oldığı ve bu suret sagire-i mezbı1re hakkında enfa ve' evla

ğı karye-i mezbüreli Ahmed Osman ve Arif Raşid ihbarlarıyla lede' ş-şerü'f
akkuk eylediği zeyl kılındı

ı .

amdu li'Ilahi'Ilezi eazze havass-i ibadihi bi-sarfı emvalihim ila erıvai 'l
e eanehüm , ala iktisab-i esnafi'l-meharnid ve'l-müberrat

ve's-selatü

ü (2) 'ala resülihi ve Muhammedin hayri'f-beriyyat ve 'ala alihi ve ashabihi

:.in ila yevmi yestezillü'l-mere tahte's-sadakat amma bad işbu vakfiyye-i
~"n ve ceride-i (3) bediü'L'unvanın tahrir ve inşa ve tastir ve imlasına badi
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
lik (4) nahiyesine tabi' Mora karyesi sakinlerinden sahibü'l-hayrat

ve'l

alil Ağa bin Muhtar Hasan Ağa nam kimesne meclis-i şer' -i şerif-i enverde
atiü'l-beyana li-ecli't-tescil mütevelli nasb ve tayin eylediği karye-i
!

imamı Mustafa Efendi bin İsmail Ağa mahzarında ikrar-ı tam (6) ve tabir

rI· -
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Cani'l-meram idüp atyeb-i malımdan ifraz eylediğim on 'aded İngiliz lirası ya' ni bin
kiz yüz yirmi gurı1şıhasbeten li-llahi' s-Samed vakf-ı sahih-i mü' ebbed (7) ve habs
adh-i muhalled ile vakf ve habs idüp şöyle şart eyledim ki zikr olunan on iki lira
yed mütevelli rehn-i kavı ve kefil-i milli ile yüzde (8) on veya on iki hisabiyle
bah idilüp hasıl olan gallesinden beher sene Rebi'ü'l-evvel

ayında karye-i

:bure cami' -i şerifinde bir mevlüd-ı (9) şerif tilavet ve 'akabinda bir hatm-ı şerif
olan sevabı benim ve valideynimin ve bi'I-cümle

akraba ve

ervahına hediyye idile (1 O) ve galleden beher sene seksan gurüş
ud-hanlara ve sükker ve üd ve gül-ab baha ve seksan gurüş dahi hatmiye olarak
Iunarak (11) mütebakisi vazife-i tevliyyet ola ve ben labis-i libüs-i hayat

ça

vakf-ı mezbüra mütevelli olup vefatımdan sonra

Ii-ebeveyn (12)

Ierimin ekber ve erşedi ve anların vefatlarından sonra evlad-ı evlad ve
mm ekber 'le erşedi mütevelli olalar neüzu bi'Ilah (13) münkariz olurlar ise
mezbüre cami' -i şerifinin mütevellisi mütevelli ola diyü ta'yin-i şurüt ve
kuyüd birle zikrolunan on 'aded (14) İngiliz lirasını mütevelli-i muma.ustafa Efendi'ye teslim ve ol dahi vakfıyyet üzere kabz ve tesellüm ve sa' ir
lılerin evkafdaki tasarrufları (15) gibi tasarruf eyledi didükde gıbbe'tr' mezbür semt-i vifakdan canib-i şikaka tezevvüc idüp vakf-ı
.. şeri vakıf-ı

e zımnı~~a (16) olan şurüt ve kuyüd 'inde'l-e' immeti' s-selase sahih
dan vakf-ı mezbürdan rücu' ile meblağ-ı mezbür bin sekiz yüz yirmi gurüşı
iderüm (17) vürüdı içün mütevelli-i müma-ileyhe tenbih olunmak
dır didükde mütevelli-i müma-ileyh dahi cevab-ı ba sevaba mutasaddi olup
.l.ı.kud her ne kadar (18) 'inde'l-e'immeti's-selase sahih olmayup lakin İmam
İmam Ensar! rivayeti üzere vakf-ı nuküd ve ana müteferri' olan şurüt ve
Ah (19) ve eaizdir diyü meblağ-ı mezbürı red ve teslimden imtina' ile
evki -i sadr-i küttab la-zal hükmihi cariyen bi'l-hakki ve' s-savab hazretleri
(20) müterafiün her biri fasl ve hasma taliban olduklarında hakim-i
ileyh esbegu'Ilahi nimehu 'aleyh hazretleri dahi teemrrıü'l-i layık ve
fa'ik eyledikde temhid-i (21) kavaid-i hayrı evla ve teşyid-i mebani-i
~örmekle tarafeynin kelamına nazar ve mübtil-i hayr olmakdan hazer idüp
i'l-hilafi'l- (22) cad beyne'l-e'immeti'l-eslaf ve müraiyyen bi-cemi' ma
fı.'1-hükm-i bi'l-evkafi ala rey-i men yarahü mine'I-e' immeti'l-
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üctehidin rıdvanu'Ilahi te'ala (23) 'aleyhim ecma'in vakf-ı mezbürun sıhhatine ve
~rıiyen lüzumuna vakıf-ı mezbür mahzarında hükm-i sahih-i şeri ve kaza-i sarih-i
r'ı itmeğin vakf-ı mezbür sahih (24) ve lazım olup min ba d nakz ve tahvili muhal
tebdil ve tagyiri 'adimü'f-ihtimal
~ıµa ismuhu 'ale'l-lezine
/1-hayyi'l-cevvadi'l-kerım

olup fe-men beddelehu bade ma-semi'ahu

yübeddilünehu

fe

inna'Ilahe semiun 'alım ve ecru'l-vakıf

cera zalik ve harrere fi'J-yevmi'Lhadi

ve'Iv'işrin min

i.. Recebi'I-ferd (261li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
sine tabi' Avlona karyesi sakinelerinden zatı ta'rif-i şerİ ile marife (2) işbu
'1'1-vesıkaNazire bint-i Ali nam Hatun tarafından vekil-i müseccel-i şerisi
1ı Mehmed Arif Efendi (3) meclis-i şer' -i şerif-i enverde müvekkile-i
enin zevci karye-i mezbüreli müteveffa Hasan bin Hüseyin'in varisi olmağla
bulunan Ii-ebeveyn (4) karındaşı Emirzade bin Hüseyin
kelam ve tabir 'ani'f-rneram idüp müteveffa-yr rnezbür
ile-i mezbüreyi geçen efrenci bin dokuz yüz (5) altı senesinde iki bin gurüş
ıı' accel tesmiyesiyle nikah ve duhul idüp mehreyn-i mezküreyrı zimmetinde

yefiit itmeğle müteveffa-yı mezbürun tereke-i vafiyesinden meblağ rnehreyn
)reyn iki bin beşyüz elli bir gurüşun müvekkile-i mezbüreye eda ve ifa
· (7) içün mezbür Emirzade'ye tenbih olunmak bi'I-vekale muradımdır
gıbbe's-su' al merkCımEmirzade dahi cevabında karındaşı müteveffa-yı (8)
müvekkile-i mezbüreyi duhul itdiğini bi-tav' a ikrar lakin meblağ mehr-i
olan iki bin gurüşı (9) müteveffa-yı mezbür Hasan dahi evvel taht-ı
;
iken zevcesi Huriye'nin cihaz ve eşya'-i menkülesinden kendisine '§.'id
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nısf-ı hissesini işbu ikinci (10) zevcesi müvekkile-i mezbı1re Nazire'nin mehr-i
olan 2000 gurı1şa mukabil mezbı1reye virilmiş oldığından bu sı1retde mehr
'i'

eccel

ıra

idilmiş ve yalnız (11) mehr-i muaccel zimmetinde kalmışdır diyü

ve vekil-i mezbürun inkarına bina' en mezbür Emirzade Hüseyin' den davasına
beyyine taleb olundukda ikame-i beyyineden izhar-ı 'acz itmesiyle ba' det
meblağ mehreyn-i mezkı1reyniki bin beş yüz elli bir gurüş müteveffa-yı
terekesinden müvekkile-i mezbı1reyemı. olunmağa hükm ve tenbih kılındı
fi'f-yevmi's-saınin ve'Ivişrin (13) min şehri Cemaziyi'l-ahir li-seneti seb ve
selase mi' eten ve elf.

o:782
iirü: Rüşt iddiası ve İnal talebi

rıs cezıresin_inmerkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ine tabi' Mora karyesi sakinlerinden iken bundan akdem (2) vefat iden
Çoban Hasan'ın sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize işbu
f ·,.

'lam Ayşe meclis-i şer'-i şerif-i enverde (3) hal-i sigarında kıbel-i şer' den
.b ve tayin olunmağla mal-i mevrı1sunabi'f-vesaye vaz

-I

yedi mütehakkık

ısi ve 'ammisi Hacı Abdülkadir (4) ibn-i Çoban Hasan muvacehesinde
a'va ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı mütecavize akile ve
bulüğuma (5) rüşdüm munzam olup umürumı bi-nefsiha rüyete kadire ve
asiden müstağniye olmamla pederim müteveffa-yı mezbür Ahmed Çoban
;

n (6) mevrı1s ber-mücib-i defter-i kassam malımı vasi-i mezbı1r Hacı
ir' den halen taleb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den
tanbih (7} olunmak muradımdır didükde gıbbes-su' al ol dahi cevabında
mezbı1renin ber-mücib-i defter-i kassam mezkur mal-i mevrı1sunabi'l
'-ı (8) yedini ikrar lakin müddeiye-i mezbürenin ber-vech-i muharrer rüşd
mı inkar idicek müddeiye-i mezbı1re Ayşe'den vech-i meşrüh üzere (9)
ma beyyine taleb olundukda 'udül-ı ahrar-ı rical-ı Müslimin'den ve karye-i
ahalisinden
Mehmed Hacı Hüseyin ve Ayasofya Mahallesi sakinlerinden
;
Ahmed Kuşad (10) nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e haziran

347

fi'f-hakika işbu müddeiye-i mezbüre Ayşe yirmi yaşını
akile ve baliğe (11) ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürını bi-nefsiha
ve ianet-i vasiden müstağniyedir biz bu hususa bu vech üzere
şehadet (12) dahi iderüz diyü her biri ber-nehc-işer] eda-i şehadet
sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzu' asına tavfikan sırran ve 'alenen
ı:>7lrmp

(13) 'adl ve makbı1lü'ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mucibince
mezbüre Ayşe'nin rüşdine ba' del-hükm ve't-tenbrh ma-vaka bi't-taleb

olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi: 'aşer min şehri Şa'bani'l-mu'azzam Ii
, ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Mahkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi
Zabtiyye Ahmed
Odacı Halil Ağa

Sayfa No: 219
Dava No: 783
Dava Türü: Satış izni
(1) Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
nahiyesine tabi' Küçük Kaymaklı karyesi sakinlerinden iken bundan (2) akdem vefat
iden Mustafa Efendi İsmal'in sulbi sagir oğlı Ahmed ve sulbiyye-i sagire kızı
Zehra'nın dayıları ve tesviye-i umı1rlarına (3) kıbel-i şer' den mansüb vasileri işbu
ba'isü'l-vesıka Ahmed Ağa bin Mehmed meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam
idüp vasileri (4) bulundığırn sagiran-ı mezbüran ile valideleri Ayşe bint-i Molla
Abbas pederleri müteveffa-yı mezbürdan müntakil 1268 numrolu ve 26 Eylül sene
1904 (5) tarihli koçan mucibince tarafları yol ve timür yolu ve Kosta Kanılı ve
A,ndoni Mihaili ve Mustafa İsmail ile mahdüd bir kıt' a bağçe ve derununda (6)
ırıağrı1s eşcarda dokuz bin altı yüz on iki sehmde yedi yüz beş sehm hissem kalup
sa'ir hisseler bundan evvel merküman Andoni (7) Mihaili ve Kosta Kamli'ye
tıldığı içün sagiran-ı mezbüran ile validelerinin hisselerinden hiç bir temettu ve
1ide
görülmemekde aldığından (8) bu kerre valideleri dahi kendi hissesini
t.,. -

348

cağından sagiran-ı mezbüranın hisseleri dahi beraber satılmış sagiran-ı mezbüran
arında erıfa (9) ve evla olacağından zikr olunan bağçe ve eşcarda ber-vech-i
"ıh sagiran-ı mezbüran hisselerini dahi valideleri Ayşe'nin hissesiyle beraber

ı..i

(10) misliyle satup bedelini kabz ve bedel-i mezbürün sagiran-ı mezbüran

lerini Ii-eclil-hıfz vel-istirbah eytam sandığına teslim eylemek üzere canib-i
şerifden (11) bana izin virilmek bi'f-vesaye matlübumdur didükde vasi-i
fırtın kelimat-ı meşrühası vakı' a mutabık ve nefsü'I-emre muvafık aldığı zeyl-i
a esamisi muharrer-i (12) Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sagiran
uranın zikrolunan bağçe ve eşcarda olan hisselerini dahi valideleri Ayşe'nin
le beraber satup (13) müşterisi namına ferağ ve bedel-i mezbürdan sagiran-ı
"n hisselerini li-ecli'l-hıfz ve'I-istirbah eytam sandığına teslim itmeğe vasi-i
izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb (14) ketb olundı harrere fi'l-yevmi'r
min şehri Ramazani' I-mübarek li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve

f ,.

r.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ
karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mehmed
in sulbi mürahik oğlı Mehmed Ali'nin tesviye-i umünna kıbel-i
asisi öğey pederi Mehmed bin Mustafa meclis-i şer'-i şerif-i Pm1Prr1
idüp vasisi bulundığım mürahik-i mezbürun pederi müteveffa-yı
müntakil 4082 numrolu koçan mucibince tarafları Hacı Hüseyin veresesi
Tofı (4) veresesi ve Mehmed Ali ile mahdüd iki odalı bir hane ma' a havlı
arab olup mürahik-i mezbür tamirine muktedir olmadığısgibi mürahik-i
'

validesi (5) el-yevm Denya karyesinde zevc-i ahere varup orada sakine
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1:).µlundığından hane-i mezbüreyi bedel-i misliyle satup bedeliyle Denya karyesinde
(p) validesi yanında mürahik-i mezbür içün müceddeden
ürahik-i

mezbür

hakkında

enfa'

ve evla olacağından

bir hane inşa eylemek
hane-i

mezkürenin

(7)

.llşterisi namına ferağ idüp bedelini kabz ve bedel-i mezbılr ile Denya karyesinde
~tidesinin yanında mürahik-i mezbılr namına müceddeden bir hane inşa (8) itmeğe
füıib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye

matlılbumdur didükde vasi-i

zbürun kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'J-emre
J..i vesikada

(9) muvafık oldığı

isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık

ağla canib-i şer' -i şerifden mezkur haneyi bedel-i misliyle (10) satup müşterisi
ma fariğ olmağa ve bedelini kabz ve Denya karyesinde
ına müceddeden
bi't-taleb

mürahik-i mezbür

bir hane inşa itmeğe vasi-i mezbılra izin (11) virilmeğin ma

ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sabi'

'aşer min şehri Ranıazüni'L

.arek li-seneti seb' ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

asıl karyeli Hasan bin Hüseyin

e-i mezbüreli Hasan bin Ahmed

.a. Türü: Rüşt iddiası ve mal talebi
bns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefk:e
esine tabi' Kutrafa karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Samuri
asan'ın sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize akile ve baliğe ve
";una rüşdi munzam aldığını iddia iden işbu baisetü'f-vesika Hanife rneclis-i
r '-i şerifde hal-i sigarında tesviye-i umürına vasiyye-i mansübesiafiadice
rrem mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı
ütecôvize akile ve baliğe ve bulılğuma rüşdüm munzam olup umürumı bi'rı-nefs
:.te kadire ve ianet-i vasiden müstağniye olmamla pederim müteveffa-yı (5)
urdan mevrüs ber-mücib-i defter-i kassam malımı vasiyyem mezbı1redenhalen
iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den mezbı1reye (6) tenbih olunmak
.• .-~

'ı·
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uradımdır didükde gıbbes-sual

dahi müddei-i

mezbürenin

@1-i mevrı1suna bi'I-veaaye vaz-ı yedini ikrar idüp lakin müddeiye-i

mezbürerıin

) rüşd müddeasını
üddeasına

mezbüre Hadice'ye

inkar idicek müddei-i

mezbüre Hanife'den.ber-vech-i

beyyine taleb olundukda rical-ı ahrar-ı Müsliminden

meşrı1h

Lefkoşalı

(8)

Giza.de Ali Efendi bin Mehmed Ağa ve Peristerona karyeli Halil bin Receb nam
~.sneler li-ecli'ş-şehade

meclis-işer' e haziran olup eserü'l-istişhad (9) fil-hakika

ıg.ıg..e'iye-i mezbüre Hanife el-yevm yirmi yaşını mütecavize akile ve baliğe
'lğuna rüşdi munzam olup umürını bi-nefsiha

ve

rüyete kadire (10) ve ianet-i

en müstağniyedir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz
her biri müttefikü'l-lafz

(11) ve'l-mana bi'l-mııvacehe

et-i şeriyye itdüklerinden
an lede't-tezkiye

ber-nehc-i şer-i eda-i

sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzu' asına (12)

'adl ve makbülü'ş-şehade

idükleri ihbar olunmağın mücibiyle

eiye-i mezbüre Hanife'nin rüşdine (13) ba'de'l-hükm ve't-tenbih ma-vaka'
a.leb ketb olundı harrere fi'f-yevmi's-sadis vel-tişrin min şehri Ramazani'f
li-seneti (14) seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi

r ,

ı.

ye Ahmed Ağa

Türü: Nafaka
brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
sine tabi' Ayakebir karyesi sakinelerinden zatı karye-i mezbüreli Hüsna (2)
ehmed ve Yusuf bin Hüseyin nam kimesneler ta'rifleriyle ma'rife olan işbu
ü'l-vesika Müride bint-i Mehrned Efendi nam Hatun meclis-i şer -i şerif-i
e (3) zevc-i dahili Kuru Manastır karyeli Mehmed bin Mustafa muvacehesinde
ve takrir-i kelam idüp merk:ılmMehmed beş sene mukaddem beni tezevvüc
'
(4) şimdiye kadar zevciyyet beynimizde ka' ime iken tarihden iki mah
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beni bila-nafaka vela-münfik-i şeri terk iderek kendi karyesine (5) gidüp

nafakadan dahi bir şey irsal .itmediğinden ve ben ise nafakaya şiddetle muhtac
lundığımdan maişetim içün zevcem merkum üzerine (6) kıbel-i şer' den kadr-i
iye meblağ farz ve takdir olunmak muradımdır didükde gıbbe' s-su' al merkum
mezbüreyi beş sene mukaddem (7) tezevvüc ve iki mah
kendi karyesine gitdiğini ve nafaka cinsinden nesne irsal
eliğini bi-tav' a ikrar ve itiraf ancak kendi (8) karyeme gelür ise kendisini infak
'im diyü teklif itdiğinde mezbüre Müride dahi kendi karyesinde müstakil bir
si olmadığını (9) ve her ne zeman kabil-i sükna bir hane tedarik ve ira' e itler ise
lie itaatle oraya gitmeğe müheyya oldığını beyan ve teklif-i mezbürı (10) def
e merkum Mehmed dahi müstakil hanesi olmadığını i 'tiraf itmeğle kendi
sinde kabil-i sükna müstakil bir hane tedarik idinceye (11) kadar mezbürenin

a

ve kisve bahası içün tezevvüc mezbür üzerine işbu tarihden i'tibüren

i.yye altı gurüş nafaka farz ve takdir (12) idilüp meblağ-ı mefrüz-ı mezkünı
re Müride kendi nafaka ve kisve bahasını hare ve sarfa ve ledel-hace
eye ve 'inde'z-zafer (13) zevc-i merkum Mehmed üzerine rücüa mezbüre
e'ye izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's-sani
ehri (14) Ramazanü'l-mübarek li-seneti seb ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi

ye Ahmed Ağa

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazası mahallatından
"hane Mahallesi sakinlerinden iken bundan (2) akdem vefat iden Üzengicizade
Ağa ibn-i Mehmed'in sulbiyye-i sagire kızları Layika ve Bürkiye Hanımlar
-i umürlarına (3) kıbel-i şer' den mansüb ve vasileri valideleri zatı ta' rif-i şeri
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marife işbu baisetü'f-vesika Aliye Hamm ibnetü Hacı (4) Hasan Ağa nam Hatun
clis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp
~zburetan Layıka

ve Bürkiye'nin

·,ıµak Dağ nahiyesinde

vasisi bulundığım

(5) babalarından

Ayvasıl ve Balimdoho

mevrıls Lefkoşa

karyelerinde

sagiretan-ı
kazasına

ve Girine kazasına

ak ( 6) Karni karyesinde ka' in kaffe-i emlak ve arazilerini ve emlak-i mezbürede
id hissemi vakt-be-vakt taleblerine (7) icar idüp bedel-i icarlarını alız kabza
ü

arazı ve ernlakden her kankısına bir güne ta'arruz ve müdahale idenlere (8)
yahüd bedel-i icarı ifa itmeyenler bulunursa bunları hükumete dava idüp
vasisi vekili sıffatıyla (9) mahkeme ve müdafaaya ve bu husüsatın
aldığı umurun küllisine ve lede'l-iktiza tarafından uhra vasi tevkile
(10) olmak şartıyla kebir oğlum Ahmed Tahsin Efendi'yi tarafımdan bi'l
bi'l-vesaye vekil-i mutallik ve murahhası vasi ta'yin eyledim didükde (11.)
Ahmed Tahsin Efendi dahi ve vekalet-i mezküreyi

kabul ve umür-r

jni ifaya ta' ahhüd itdiği ba' de't-tescil (12) ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı
fi'f-yevmil-hamis vel- 'işrin min şehri Ramazani'I-mübarek li-seneti seb ' ve
~) ve selase mi' eten ve elf

''
e Katibi Mehmed Nazım Efendi

r.

s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Mora karyesi sakinelerinden olup zatı Lefkoşalı (2) Cemal bin
Mehmed bin Emir Hüseyin tarifeleriyle marife işbu ba'isetü'l-vesıka
int-i Ömer bin Mehmed meclis-i şeri şerifde babası mezbı1r Ömer
esinde (3) takrir-i kelam iderek Mağosa kazasına mülhak Mesarya
~

tabi' Sinde karyesi sakinlerinden iken tarihden yirmi sekiz gün
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mukaddem vefat (4) iden zevc-i dahilim İbrahim bin Basri'nin veraseti benim ile
cınası Afet bint-i Mesud veli-ebeveyn er karındaşı Hüseyin bin Basri'ye münhasıra
lup (5) müteveffa-yı mezbür üç sene mukaddem bana ber-rnücib-i izin-name on
p.gilizlirası mehr-i mu' accel ve on İngiliz lirası mehr-i mü' eccel tesmiyesiyle nikah
duhul (6) idüp bu kerre vuku' -ı vefatına mebni mehr-i mu' accelden mütebaki iki
a. ile mehr-i mü'eccelim olan on lira ki cem'an on iki lira alacak hakkımı ve gerek
) m.üteveffa-yı mezbürdan irsen bana intikal idecek hisse~i1irsiyyemi ve ba' zı
atlubatımı müteveffa-yı mezburun terekesine bi'l-veraset vaz -ı yedi bulunan (8)

zbüre validesi Afet ile karındaşı Hüseyin 'aleyhine mahakim-i şeriyye-i
aıniyyede ikame-i da'va ve tarafımdan muhakeme ve muhasamaya ve hakkımı
eveffa-yı mezbürun (9) terekiyye-i vafıyesinden tahsil ve alız

ü

kabz ve bana

im ve isale ve bu hususun mutasarrıf bulundığı umurun küllisine babam mezbür
er bin Mehmed'i (10) uhra tevkile dahi mez'ün olmak üzere tevkil ve naib-]
nab nasb ve ta'yirı eyledim didükde mezbür Ömer dahi vekalet-i mezküreyi kabul
) ve hidmet-i lazımesini kema-yenbagı ifaya ta' ahhüd ve iltizam itdiği ma-vaka
taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's-sanı ve'l-'işrın min şehri RamazaniI- (12)
arek li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi

ıı· Türü: Vasi tayini
Kıbrıs cezıresının merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
·yesine tabi' Ankolem karyesi sakinlerinden olup 'arzuhal iden (2) Hüseyin Sabri
di bin Salih nam kimesne meclis-i şer'-i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp
m Ziba kadın bint-i Hacı Mehmedmuhtelletü' ş-şu' ür olup (3) hayrı şer' den ve

ı zarardan

fark ve temyıze kadire olmadığından ve malını zayi' ve telef itmekde
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kıbel-i şer' den mezbüre (4) üzerine bir vasi nasbı lazım olmağla

mezkürı bi-garez ehl-i vuküfdan tahkik ber-leh mezbürenin tasarru:fatından
ile üzerine (5) bir vasi nasb ve tayin olunması muradımdır didükde fı'l-hakika
mezbür Hüseyin Sabri Efendi'nin
Efendi beyne'l-ahali

takriri üzere olup ve mezbür (6) Hüseyin

müstakim ve her vechle vesayet-i 'uhdesinden gelmeğe

idüği bi-garez ehl-i vukCıfdan karye-i mezbüre (7) muhtarı Mehmed Efendi
1Molla P.Ji ve P.Ji Efendi Mustafa ve Abdullah Efendi Salih namün kimesneler
ı-larıyla lede'ş-şer'ü'l-enver

zahir (8) oldukdan

sonra mezbüre Ziba Hatun

fatmdan hacr olunarak mezbür Hüseyin Sabri Efendi mezbı'.lrenin malını hıfz
ürını (9) rüyete kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olundukda ol dahi vesayet-i
Cıreyi kabul ve merasimini

kema-yenbagi
harrere

edaya ta'ahhüd

fı'l-yevmi's-sani

ve iltizam (10)

min şehri Şevvalil-

:rrem li-seneti seb ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi
f'

e Ahmed Ağa
f.

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
azabifan karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat (2) iden Melek hint
ed' in sadr-i sagir oğlı Ömer'in validesi müteveffat-ı mezbüreden müntakil
hıfza ve tesviye-i ıımürına kıbel-i şer' den bir vasi nasb (3) ve tayin olunmak
elzem aldığı eclden sagir-i mezbürun pederi olup her vechle umür-ı vesayeti
kadir idüği zeyl-i vesikada (4) muharrerü'l-esami-i

Müslimin ihbarlarıyla

kkık olan işbu baisü'f-vesika Sami bin Hacı Ahmed nam kimesneyi hakim-i
-i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Meab Efendi (5) sagir-i mezbürun vakt-i

e sedadına

s

değin validesi müteveffat-ı mezbüreden müntakil malını hıfza ve
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vasi nasb ve tayin (6) itdükde

umürına

ol dahi ber-vech-i

muharrer

ayet-i merkı1meyi kabul ve hidmet-i lazımesini kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve
am itmeğin ma-vaka' bi't-taleb
i(Şevvali'l-mükerrem

(7) ketb olundı harrere fi'l-yevmi'l-hamis

min

li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi

Türü: Rüşt iddiası ve mal talebi

ıbns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Abohor karyesi
lerirı,den iken bundan akdem vefat iden Rabia bint-i Musa'nın (2) sadriyye kızı
ıı yirmi yaşını mütecavize işbu baisetü'l-ilam

Fadile meclis-i şer' -i şerif-i

'ele hal-i sigarında kıbel-i şer' den (3) vasi nasb ve tayin olunmağla
suna bi' l-vesaye vaz

mal-i

yedi mütehakkık olan babası ve vasisi Veli Efendi ibn-i

-I

~avaz muvacehesinde üzerine (4) dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi
mütecavize akile ve baliğe ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı bi' nti.' yete kadire (5) ve ianet-i vasiden müstağniye olmamla validem müteveffat-ı
)re Rabia'dan

mevrüs ber-mücib-i

"ır Veli (6) Efendi'den

n kendisine

tenbih

ında (7) müddeiye-i

defter-i kassam malımı pederim

vasi-i ·

halen taleb iderim su'ül olunup bana teslime kıbel-i
olunmak

muradımdır

mezbürenin ber-rnücib-i

didükde

gıbbe' s-su' al ol dahi

defter-i kassam mezkur mal-i

una bil-vesaye vaz -ı yedi ikrar lakin müddeiye-i mezbı1renin ber-vech-i
er rüşd (8) müddeasını
üzere

müddeasına

inkar idicek müddeiye-i mezbüre Fadile'den

vech-i

beyyine

rical-i

taleb

olundukda

in' den (9) ve karye-i mezbüre ahalisinden

'udül-ı

ahrar-ı

Ahmed Hamdi Efendi Halil ve

Hasan Yusuf nam kimesneler Ii-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup
il-istişhad

(10) fi'l-hakika

işbu müddeiye-i

mezbüre

Fadile yirmi yaşını
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akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürını bi-nefsiha rüyete
(11) ve ianet-i vasiden

müstağniyedir

bizler bu hususa bu vech üzere

idlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz

ve'f-rna'na

(12)

det itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzu' asına tevfikan sırran ve
nen lede't-tezkiye

'adl ve makbulü' ş-şehade

pibince müddeiye-i mezbüre Fadile'nin
bi/t-taleb

(13) idükleri

rüşdine ba' de'l-hükm

ketb olundı harrere fil-yevmi't-tasi'

ihbar olunmağın
ve't-tenbıh

ma

(14) min şehri Şevvali'f

li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
prıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
f.

sine tabi' Balikitre karyesi sakinelerinden

iken bundan akdem vefat iden

Hanım bint-i Hacı Osman (2) Efendi'nin sadriyye kızı Salih Bahaeddin Efendi
lim ve Ahmed Hacı Mustafa

ta'rifleriyle

marife ve halen yirmi yaşını

yize işbu ba'isetü'l-i'lam Ayşe bint-i Abdullah (3) Efendi meclis-işer' -i şerif
rde muvakkaten kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunmağla mal-i mevrüsuna
saye vaz'ı yedi mütehakkık
hesinde

üzerine

dava

olan müma-ileyh

Salih (4) Bahaeddin Efendi

ve takrir-i kelam idüp halen

ben yirmi yaşımı

vize akile ve baliğe ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı bi'rı-nefs (5)
kadire ve ianet-i vasiden müstağniye olmamla validem müteveffat-ı mezbüre
Hanım' dan mevrüs ber-rnücib-i defter-i kassam malımı vasi-i mezbür Salih
den (6) halen taleb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den kendisine
olunmak muradımdır didükde gıbbes-suül

ol dahi cevabında müddeiye-i

'

defter-i kassam mezkur mal-i mevrüsuna biI-vesaye

t,!·· -
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yedini

ikrar

lakin

müddeiye-i

mezburenin

ber-vech-i

dde'asını inkar idicek müddeiye-i mezbüre (8) Ayşe'den

muharrer

vech-i meşrüh üzere

de'asma beyyine taleb olundukda 'udül-ı ahrar-ı rical-i Müslimtn'den
:pure ahalisinden

rüşd

ve karye-i

Ahmed Hacı Mustafa ve Ahmed (9) Osman Kahya nam

@}meler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup eserü'l-istişhad
müddeiye-i mezbüre Ayşe yirmi yaşını mütecavize

fi'l-hakika

(10) akile ve baliğe ve

"llla rüşdi munzam olup umürını bi-nefsiha rüyete kadire ve ianet-i vasiden,
ğnidir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet (11) dahi iderüz diyü
iri müttefıkü'l-lafz

ve'l-ma'na

eda-i şehadet itdüklerinden

sonra şahidan-ı

ran usül-i mevzu' asına tevfikan sırran ve 'alenen lede't-tezkiye
lü'ş-şehade

idükleri

ihbar

olunmağm

in rüşdine ba' de'l-hükm ve't-tenbıh

cı;,) tasi'

mucibince

(12) 'adl ve

müddeiye-i

mezbüre

ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere

min şehri Şevvali'l-mükerrem

li-seneti seb' ve "işrin ve selase

Katibi Mehmed Nazım Efendi
alil A~a

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
sine tabi' Mora karyesi sakinlerinden

i İbrahim bin Mehmed'in
'in müteveffil-yı

iken bundan

akdem (2) vefat iden

sulbi sagir oğlı Mehmed ve sulbiyye-i sagire kızı

mezbı1rdan müntakil

malların

(3) hıfza ve tesviye-i

nna kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem ve elzem oldığı
sagıran-ı mezbCıranın valideleri olup (4) her vechle umür-ı vesayeti rü' yete

düği zeyl-i vesikada muharrerü'l-esami-i

Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık

bu ba'isetü'l-vesika Hadice bint-i Hacı Halil (5) nam Hatunı hakim-i mevki' -i
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küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi sagiran-ı mezbüranm vakt-i rüşd ve
değin pederleri mütevef:fa-yı mezbürdan (6) müntakil mallarını hıfza ve
umürlarına vasi nasb ve ta' yin itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i
kabul ve hidmet-i lazımesini (7) kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam
ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis vel-işrin min
evvali'l-mükerrem li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ine Katibi Mehmed Nazım Efendi

e Ahmed Efendi

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke sine tabi' nefs-i Lefke kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden
an Basballi'nin sadr-i sagir oğlı ve halen yirmi yaşını mütecavize akil ve baliğ
ğuna rüşdi munzam aldığını iddif iden işbu ba'isü'l-vesika Emin (3) meclis-i
erifde muvakkaten vasi ta'yin olunan Haramzade Hakkı Efendi mahzarında
dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi (4) yaşımı mütecaviz akil ve
bulG.ğumarüşdüm munzam olup umürumı bi'rı-nefs rüyete kadir ve i'ünet-i
müstağni olmamla pederim müteveffa-yı (5) mezbürdan mevrüs ber-mücib-i
kassam malımı vasi-i mezbı1rdan halen taleb iderim sü' al olunup bana
kıbel-i şer' den müma-ileyhe (6) tenbih olunmak muradımdır didükde
s-su'al

müma-ileyh Hakkı Efendi

una bi'f-vesaye vaz

-I

dahi müddeiye-i

mezbürun mal-i

yedini ikrar idüp lakin müddei-i mezbür (7) Emin' den

h-i meşrCıh müdde'asma beyyine taleb olundukda rical-ı ahrar-ı Müslimin' den
i Mehmed Salih Kara Kulle ve Hüseyin bin Mehmed Emin naman (8)
eler li-ecli'ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup eserü'l-istişhad fı'l-hakika
!
i-i rnezbür Emin el-yevm yirmi yaşını mütecaviz akil (9) ve baliğ ve
f••

I
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rüşdi munzam olup umCırmı bi-nefsihi rü' yete kadir ve i 'anet-i vasiden
bizler bu hususa bu yech üzere şahidlerüz (10) şehadet dahi iderüz diyü
müttefikü'I-lafz

'adi

ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i

sonra şahidan-ı (11) mezbüran usül-i mevzü'asırıa

itdüklerinden
zkiye

ve'I-ma' na bi'l-muvacehe

ve makbülü'ş-şehade

idükleri

ihbar

olunmağın

tevfikan

mücibiyle

ti .mezbür (12) Emin'in rüşdine ba' del-hükm ve't-tenbih ma-vaka bi't-taleb

µdı harrere fı'l-yevmi' s-sadis 'aşer min şehri Şevvalil-mükerrem

li-seneti

· şrin (13) ve selase mi' eten ve elf

Katibi Mehmed Nazım Efendi

·: Vasi tayini
ceziresinin

r .

merkez vilayeti olan Lefkoşa

kazasına

mülhak Omorfa

J.

Alihodez karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden
ed'in sulbi sagir oğulları Hüseyin ve İsmail'in pederleri müteveffa-yı
müntakil mallarını hıfza ve tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den (3) bir
ve tayin olunması ehem ve elzem aldığı eclden sagiran-ı mezbüranın
ılup her vechle umür-ı vesayet-i rüyete kadir idüği (4) zeyl-i vasikada
'1-esamı-i Müslimin

fi

ihbarlarıyla mütehakkık

olan işbu baisetü'l-vesika

Hüseyin nam kimesneyi hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh (5) ve

1 ab Efendi sagiran-ı rnezbüranın vakt-i rüşd ve sedadına değin pederleri
ı mezbürdan rnüntakil mallarını hıfza ve tesviye-i umürlarına (6) vasi
'yın itdükde ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i merkümeyi kabul ve
ırnesini kema-yenbagi

edaya ta' ahhüd ve iltizam itmeğin (7) ma-vaka

tb olundı harrere fi'l-yevmi'Lhamis min şehri Zil-ka de li-seneti seb ve
;
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a Türü: Nafaka
brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
,A.ğırdağ karyesi sakinelerinden zatı tarif-i şeri ile marife İsmet bint-i Mustafa
evc-i dahili karye-i mezbüreli Ramazan Salih muvacehesinde

dava ve takrir-i

idüp mezbür Ramazan bundan akdem beni tezevvüc ve duhul idüp zevciyyet
~ytıimizde kaime iken beş mahdan beri hanesinden

tard ve eşyamı ihrac

·~inden beri kendi validemin hanesine gitmiş isem de gerek bana ve gerek kendi
ından hasıl ve benden mütevellid on iki yaşında Mustafa isminde erkek
infak itmeyüp cins-i nafakadan bir nesne dahi göndermediğinden
kendisinden

sekiz aylık hamil dahi bulundığımdan

ve ben (5)

gerek benim ve gerek

ustafa'rıın nafaka ve kisve bahalarımız içün mezbür Ramazan üzerine kıbeln kadr-i (6) kif aye meblağ farz ve takdir olunmak matlübumdur

didükde

u' al mezbür Ramazan dahi hal bu minval üzere oldığı bi-tav' a ikrar itmeğle
(7) mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi gerek mezbüre
gerek oğlı Mustafa'nın

nafaka ve kisve bahaları içün mezbür Ramazan

8) işbu tarih-i vesikadan itibaren yevmi ikişer gurüşdan dört gurüş farz ve
.µp meblağ-ı mefrüz-ı mezkı1r kendi ve oğlı nafaka ve kisve (9) bahalarını
sarfa ve lede'l-hace

istidaneye ve 'inde'z-zafer merkı1m Ramazan üzerine

ezbüre İsmet' e izin virilmeğin ma-vaka ' bi't-taleb (10) ketb olundı harrere

i' s-sani min şehri Ramazan li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

lik kazası na' ib-i şeri canib-i valüsına
fendim Hazretlerine

n akdem vefat iden Linulu Ahmed Şevki Efendi'rıin mahkeme-i şeri de
bulunan

senedad

ve mazbatalarını

biraderimiz

Tahsin Beğ ve yahüd
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Salih Efendi (2) Direk Ağa'ya teslim olunmak üzere bizler ki müteveffa-yı

varisleri bulundığımızdan merkümanı taraflarımızdan tevkil iderek canib-i
(3) sevk ve i' zam olundığına da' ir işbu evrakın zirine vaz -ı imza iderek
va.la kılındı fi sene 19 Teşrin-i sanı sene 1909 (4) Müstaide Ahmed Şevki
,. .•.,m.-u

Şevki Akıle Hanım Ahmed Şevki zevcesi Ziya Ahmed Şevki

azif Direk Ağa Lefke
Zihni

karyeli müteveffa Ahmed Şevki Efendi varislerinden Müstaide Hanım
vki Efendi Penbe Hanım Ahmed Şevki Efendi Direk Ağa (2) ve Müderris
ihni Efendi şahidler aldığı halde huzurunda balayı imzalarını vaz iderek
I,-

kaza mahkeme-i şeriyyesinde Ahmed Şevki Efendi'ye (3) senedat ve
ını almak üzere Lefkey _ Salih Suphi Direk Ağa ve yahüd Tahsin Beğ
vki Efendi'ye tevkil itdüklerinden vaz'ı-imza eylediklerini tasdik eylerim
n-i sanı sene 1909
~·- vekaletnameye bügün huzurumda Ziya Ahmed Şevki Efendi'nin vaz -ı

:.i sanı sene 1909
a' ib-i Lefke Na' ib-i Lefke

aletname zirinden işbu mevzu' imza Lefke na' ibi Ali Fehim Efendi'nin
kendi imzası aldığı tasdik olunur
sanı sene 1909
"Lefkoşa ve Girine Hacı Hafız Ziyai
'
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izni
ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
nefs-i Girine kasabası sakinelerinden zatı tarif-i şeri ile marife Havva bint-i
(2) nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp zevcem
fra Hüseyin Küçük Halil'in veraseti benim ile müteveffa-yı mezbürun sulbi
ğulları (3) Mustafa ve Lütfi ve Halil ile sulbiyye-i sagire kızı Fatıma'ya
ıra olup müteveffa-yı mezbür hal-i hayatında Girine kasabasında 'Acemzade

~i Şerifi vakfından (4) 28 lira kadar bir meblağ istikraz idüp ba-koçan
nda olan hanesinin tahminen beş evlek bağçesi ve bağçe derununda ka' in
,yusunu deyn-i (5) mezküre mukabil vekalet-i devriyye terhin eyledikden
--yı deyn itmeksizin vefat eylediğinden deyn-i mezkürun va' desi hulul iderek
ğ) mezbürun mütevellisi merhün bulunan hane ve bağçeyi cebren fürüht idüp
~yne kıyam eylediğinden biz kendi rızamız yalnız bağçe ve kuyu ve eşcar-ı
7) iderek deyn-i mezkürı ıra ve haneyi rehnden kurtaralığımız cümlemiz
a ve ba-hıısüs vasisi bulundığım sagire-i mezbüre Fatıma hakkında enfa (8)
olacağından mezkur bağçe ve kuyu eşcarda sagire-i mezbürerıin hissesini
se-i kibar hisseleriyle beraber müşterisi namına fariğ olmağa canib-i (9)
rifden bana izin virilmek bi'I-vesaye matlübumdur didükde vasiyye-i
in kelimat-ı rneşrühası vakı a mutabık ve nefsü'l-emre muvafık oldığı (10)
ikada esamisi muharrer Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sagire-i
Fatıma'nın mezkur bağçe ve dolap kuyusunu ve ağaçlardaki hissesini dahi

se-i kibar hissesiyle beraber müşterisi namına fariğ olmağa ve bedeliyle ifü
eylemeğe ve vasiyye-i mezbüre izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb
~) harrere fı'l-yevmi' s-samin 'aşer min Zi'l-ka de li-seneti seb ve 'işrin ve

ehmed Efendi Molla Hüseyin ve Molla Şakir Berber Mustafa
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Türü: Tereke
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
esine tabi' Mora karyesi sakinlerinden iken efrenci bin (2) dokuz yüz yedi
şj Ağustos'un yirminci günü vefat iden İbrahim Hüseyinin veraseti zevce-i
"he metrukesi Şerife (3) bint-i Mehmed ile sulbiyye-i kebire oğulları Halil ve
e sagir ağlı Mehmed ve Hüseyin' e ve kable' s-sakame Mehmed dahi fevt olup

fr ii-ebeveyn er karındaşı (4) mezbür Hüseyin'e inhisarı bi'l-ihbar 'inde'ş
-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagir-i mezbı1run vakt-i rüşd ve
na (5) değin tesviye-i umı1rına vasi nasb ve tayin olunan karye-i mezbüreli
azi ve verese-i kibar marifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey: ve beyne'l
i'l- (6) mezbı1re tevzi ve taksim oh;1nan müteveffa-yı rnezbı1run terekesi
gir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmi'l-hamis min şehri

ı.. §.hir li-seneti (7) sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
oğlak 16 /6210
- boyiza 9 /8100

i ,

ı'

a bulunan savrulmadık hınta 1548
7:.. dirhem 100 /113 - 30 para
- 30 para

koyun 1 /47 - 30 para
66
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}müsta' mel tüfenk 1 /40
er 1 /13

iul /10 - saban 1 /17

diyye yarım 4 /292
riyye altünı 29 /1595
ffa-yı mezbürun sandığında zuhur iden nakd-i mevcüdadı 3378 - 10 para
en tahsil olunan meblağ
astinalı Yorgalla'dan 186
üseyin Hasan Çikkoşi' den arsa parası 1 166
med Halil Ağa' dan 342
üseyin oğlı Ali'den 396
Mehmed Ahmed Cilyodi'den 1484

astır karyeli Ömer Seyfı'den 359
manastır karyeli Musa oğlı Mehmed Dayı'dan 441
a karyeli Sava' dan 184
eli Hüseyin Hafız Mehmed Efendi'ye 239
eli Mehmed Çoban Hasan' dan 603
"mü'l-eşya'ü'l-mebı' a vez-zimernat
z tahsil olmayan zirnern
t -!·
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Meralı Mehmed Muhtar Hasan zimmetinde 3 OOO
Sıdıka Hacı Hüseyin zimmetinde 1265
Sefer Mehmed zimmetinde 583
alı Abdülkadir Çoban Hasan zimmetinde 1820
)Meralı Molla Hasan zimmetinde 342
alı Avcı Mustafa zimmetinde 842
alı Hasan Ahmed Çikkoşi zimmetinde 508

li Ali Hacı Hüseyin zimmetinde

23

Kalavaçlı Bekir Çavuş zimmetinde 1 15
µ.rıü'z~zirnematgayr-i muhassıla 8695

.echız ve tekfin masrafı ber-mücib-i vasiyyet 900
ete 'a'id dellaliyye 540

i tereke ve tefrik-i eşya' içün memür masrafı 90

i>mezburenin mehr-i mu' accel ha-şehadet Hafiz' Yusuf Hasan ve Mehmed
~>Cilyodibade't-tezkiye ve'l-half 351
f'

olla Halil Yarım Hasan'ın alacağı olup

ıra olunan ba-şehadet Ömer Hasan ve

Hasan ba'de't-tezkiye ve'l-half 108
üteveffa-yı mezbürun Piroi karyesinde vefat iden sagir ağlı Mehmed'in techiz
n masrafı olup ıra olunan 108
11-ihracat2205
ü'I-baki lit-taksım beyne'f-vereseti'l-mezbüre 38193
se-i zevc-i mezbüre Şerife 4774
bn-i kebir-i mezbür Halil 8354
bn-i kebir-i mezbür Arif 8354
ibn-i sagir-i mezbür Hüseyin
45 resm-i kısmet rninha

""--"-'-"'-
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1626
verese-i kibar hisse-i irsiyyelerini ternamen alız
Hüseyin'in

ü

kabz eyledikleri gibi sagir-i

hisse-i irsiyyesi olan altı bin iki yüz altmış gurüş (29) li-ecli'l

eytam emvali sandığına gönderildiği şerh virilür.

a Türü:

Mehir ve nafaka

Kıbrıs

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Letke

esine tabi' Peristerona karyesi sakinelerinden zatı Hilmi bin Tosun ve İbrahim

i (2) bin Yahya tarifleriyle marife Dervişe bint-i Hasan tarafından vekil-i
cel-i şerisi

da'vü vekillerinden

Hafız Osman, Cemal Efendi

müvekkile-i

,(irenin zevc-i (3) dahili Mehmed Hasan Nizam muvacehesinde dava ve takrir-i
idüp

merkum

Mehmed

müvekkile-i

mü' eccel tesmiyesiyle

mezbüreyi

bundan

akdem

mehr-i

(4) 'akd-i nikah ve duhul idüp bir müddet

işler ise de el-yevm mehr-i mu' accel olan 100.1 gurüşı ıra itmediği gibi
kkile . . i mezbüreyi infak (5) itmemekde aldığından mehr-i muaccel-i mezkur
urüşı ırası içün tenbih ve ıra idinceye kadar müvekkile-i mezbürenin nafaka ve
-i zarüriyyesi (6) içün zevc-i mezbür Mehmed üzerine kıbel-i şer' den kadr-i
meblağ farz ve takdir olunmak matlübumdur

didükde gıbbe's-su'ül

mezbür

dahi (7) hal bu minval üzere aldığı bi-tav' a ikrar itmeğle mehr-i mu' accel-i

1001 gurüşı (8) müvekkile-i mezbüreye ıra eylemek içün hükm ve zevc-i
r Mehmed'e

tenbih ve ıra idinceye kadar müvekkile-i mezbı1renin nafaka ve

vazını (9) zarO.riyyesi içün zevc-i mezbür üzerine işbu tarih-i vesikadan
n yevmi üç gurüş farz ve takdir olundığı ve meblağ-ı mefrüz-ı (10) mezkürı
ile-i mezbı1reye kendi nafaka ve levazım-ı zarüriyyesini
hace istidaneye

ve 'inde'z-zafer

merkum

Mehmed

hare ve sarfa ve

üzerine

(11) rücu' a

ile-i mezbı1reye izafetle vekil-i müma-ileyh Hafız Osman Cemal Efendi'ye
ildiği tescil ve i'lam olundı harrere fi'J-yevmis-sani (12) ve'Ivişrin min şehri

i'f-mükerrem li-seneti seb ve 'işrin ve selase mieten ve elf.
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Türü: Mal taksimi
ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
'I'rabeza Çiftliği sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Mehmed bin
sta Mehmed sulbi sagir oğulları Ahmed ve Hüseyin ve sulbiyye-i sagire kızı
:t;in ve müteveffa-yı
.11

mezbürun hafidi İsmail'in tesviye-i umürlarına kıbel-i

mansüb vasileri (3) işbu baisü'l-veslka Halil Sabri Efendi bin Hacı Mustafa

·.meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp vasisi bulundığırri. sigar-ı (4)
ünun babaları müteveffa-yr

mezbürdan müntakil

çiftliğin mezkürda ka' in

e eşcar ve emlak sa'irenin ve diğer varisleri ile müşterek (5) bulundığından
e eşcar ve emlak-i mezküreyi müşterekler

igar-ı mezbürün
.ı;ı

ile taksım ve müstakillen idare

haklarında enfa' ve evla (6) aldığından zi!rr olunan arazı ve

emlak sa' ireyi bi't-taksim

sigar-ı mezbürün

hisselerini tefrik ve hisseleri

"--ıarına (7) müstakillen koçan almak üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin
bi'l-vesaye

matlübumdur

didükde vasi-i

ı vaki' a mutabık ve nefsü'l-emre

müma-ileyhin

kelimat-ı

(8)

muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri

ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık

olmağla (9) canib-i şer' -i

razı ve eşcar ve emlak-i mezkürenin diğer hissedarlarıyla taksım ve sigar-ı
f.

hisselerini ifraz ve tefrik (10) idüp namlarına
"ma-ileyhe

izin virilmeğin

ma-vaka

müstakillen koçan almağa

bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l

abi' ve'l-Tşrin min şehri (11) Zi'l-ka'detü'ş-şerife li-seneti seb ve 'işrin ve

ezbüreli Hüseyin Mustafa
karyeli Hüseyin bin Hasan
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ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak · pm9rfa
iyesine tabi' Kutrafa karyesi sakinlerinden zatı tarif-i şeri ile (2) marife Şyrify
t-i Ali geçen sene Hicaz-ı mağfiret-tırazda vefat iden zevc-i dahili Mehmed.:Şmiı:ı
.ğ~ bin Ahmed Ağa'rıın tereksine hasbü'l-verase vazi'ü'l-yed (3) bulunan biradeü
stafa bin Ahmed muvacehesinde takrir-i kelam idüp ber-mücib-i izin-naıny
iveffa-yı mezbür zimmetinde mütehakkık 5 5 1 gurüş (4) mehr-i mü' eccel hissem
· caz' dan Kıbrıs' a i' a.de ve irsal olunan iki İngiliz lirası ve Aya': Bifan karyeli
a.fa Topal Hasan'dan tahsil olunan (5) 220 gurüşdan ve beş dönüm buğday
:µlünden hisse-i irsiyyemi tereke-i müteveffa-yı mezbürdan · tarafıma ifa ve
eylemesi içün varis-i mezbür (6) Mustafa'ya tenbih olunamk muradımdır
de gıbbe' s-su' al mezbür Mustafa cevabında biraderim müteveffa-yı mezbür
dema rnezbüre Şerife'yi (7) tatlık eylemiş aldığından mezbürenin verasetini
itmeğle müddeiye-i mezbüreden beyyine taleb olundukda Lefkoşalı Hafız
bin Hacı Ahmed (8) Ağa ve Fahreddin bin Mehmed nam kimesneler meclis•.. i
azıran olup eserü'l-istişhad müteveffa-yı mezbür Mehmed Emin Ağa Hicaza
,en (9) bizleri hanesine götürüp mezbüre-i Şerife ile nikahını minval-i sabık
ctecdid itmişdir bizler bu hasüsa şahidlerüz şehadet dahi iderüz (10) diyü her
lttefıkü'l-lafz ve'l-ma'na eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-:
ran usül-i mevzüasına tevfikan sırran ve 'alenen (11) lede't-tezkiye 'adl ve
lü'ş-şehade

idükleri ihbar olunmağın mücibiyle müddei-i

mezbürenin

ine ba del-hükm mehr-i mü' eccel hakkı olan {12) 551 gurüşı ile meblağ-ı
eden ve beş dönüm hmta mahsulünden rub' -i hisse-i irsiyyesini mezbüreye
eslim eylemesi mezbür Mustafa'ya (13) teslim olundığı tescil ve ilam olundı
'aşer min şehri Zi'l-kadeti'ş-şertfe

li-seneti seb ve 'işrin

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
ta karyesi sakinelerinden zatı ta'rif-i şeri ile marife işbu baisetü'l-vesika
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?.) Şerife bint-i Derviş tarafından vekil-i müseccel-i şerisi pederi mezbür Derviş bin
em Ağa meclis-i şer' -i şerif .. i enverde müvekkile-i mezbürenin

zevc-i rnutalliki

Jkaıye-i mezbüreli Halil İbrahim bin Ahmed Aziz tarafından vekil-i müseecels!
]si dava vekillerinden

Hafız Osman Cemal Efendi muvacehesinde

da'vaclve

ir-i (4) kelam idüp mezbür Halil İbrahim bundan akdem müvekkilem
bur Şerife'yi ber-mücib-i izin-name 1001 gurüşı mehr-i muaccel
"rşı mehr-i

mü' eccel tesmiyesiyle

'akd-i

kıznn

ve 7512 (5)

nikah ve duhul idüp zevciyyet

.lerinde kaime iken tarihden yirmi beş gün mukaddem mezbüreyi

talak-ı bayin

) talık eylediğinden müvekkile-i mezbürerıin marrü' z-zikr 1001 gurüşı mehr-i
ecel ve 751 gurüşı mehr-i mü' eccel hakkıyla 'iddet nafakasını halen mezbüreye
ii···

eylemesi içün tenbih ve müvekkile-i mezbüre zevc-i merkumun firaşından

aylık hamil bulundığı sicill-i mahkemeye kayd olunmak muradımdır didükde
s-sual vekil-i (8) müma-ileyh

dahi cevabında müvekkil-i mezbür Halil

mezbürenin nikahı içün tarafından Laptalı İbrahim Mustafa
m'i vekil tayin eylediğinde (9) 151 gurüşı mehri-i muaccel ve 151 gurüşr
mü' eccel tesmiyesiyle nikahı 'akd eylemesini emr ve ol vechle tevkil itmiş
kil-i merkum İbrahim Mustafa me' züniyeti (10) haricinde olarak ber-mücib-i
f'

e 1001 gurüşı mehr-i muaccel ve 751 gurüşı mehr-i müeccel tesmiyesiyle
d eylediği haberi müvekkil-i mezbür (11) Halil İbrahim'e vasıl o\~ndukda
tie 'akd idilen nikahı kabul itmeyüp redditdiğinden nikahı batıl olmağla ne
1 ve ne de mü' eccel ve ne de nafaka-i (12) 'iddet lazım gelmez diyü
'a itdükde vekil-i mezbür Derviş mademki nikahı red itmiş idi ne içün o
doğru benim haneme gelüp menkühesiyle (13) izdivac eyledi ve sekiz mah
yatup kalkdı nikahdan on gün sonra ben Baf dan gelüp de müvekkil-i
alil'i hanemde bulduğumda merkum (14) kızım ve müvekkilem mezbüre
001 gurüşı mehr-i mu' accel ve 751 gurüşı mehr-i mü' eccel ile nikah ve
tdiğini bana söyledi ve izin-nameyi (15) dahi gösterdi didi vekil-i muma
fız Cemal Efendi müvekkile izafeten bunları inkar itdiğini beyan (16)
ise de müvekkil-i mezbür müvekkile-i mezbüreyi ba' de'rı-nikah duhul idüp
hi eylediğini hatta kendi firaşından olarak müvekkile-i mezbüre (17) sekiz
il bulundığı dahi bi-tava ikrar ve itiraf eylediği içün müvekkile-i
¥

mehr-i misl lazım geleceğinden meclis-i 'akdde tesmiye olunan (18) 1001
t,ı -
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mehr-i mu' accel ve 751 gurı1şı mehr-i mü' eccel müvvekkile-i
erife'nin

mezbüre

mehr-i misli oldığını karye-i mezbı1reli Molla Hüseyin bin Mehmed

olmacı ve Hüseyin (19) bin Hasan Gülnazır ve Ahmed bin İbrahim ve Ahmed
.ustafa Beycan nam kimesneler meclis-i şer' e gelüp şehadet itdüklerinden şahidün-ı
zbürün usüli vechle (20) sırran ve 'alenen lede't-tezkiye
ükleri ihbar olunmağın

mücibiyle

'adl ve makbulü' ş-şehade

müvekk:ile-i mezbüre

ıra

hr-i mu' accel (21) ve 7 51 gurı1şı mehr-i mü' ece el

Şerife'ye

1001 gurüşı

eylemesi içün hükm ve

ekkil-i mezbür izafeten vekil-i müma-ileyhe tenbih ve 13 Kanün-i sanı sene
9. tarihinde (22) Çarşamba günü müvekkile-i mezbüre hamlini · vaz ile Ahmed
inde bir oğlan dünyaya getirdiğinden
bür Ahmed'in

işbu vaz« haml tarihden itibaren sigar-ı

nafaka (23) ve kisve bahası içün babası mezbür Halil İbrahim

ine yevmi bir buçuk gurı1ş farz ve takdir idilüp meblağ-ı mefrı1z-ı mezkürı sagir-i
urun ~24) nafaka ve kisve bahasını hare ve sarfa ve Iede 'l-hace istidaneye ve
rz-zafer

müvekkil-i

mezbür

Halil

İbrahim

rücü a müvekkile-i

üzerine

Jıreye izin virildiği (25) tescil ve i'Iam olundı harrere fi'f-yevmi't-tasi'

ve'l

min şehri Cemôziyi'l-ühir li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

,
Türü: Mehir ve nafaka
ibrıs ceziresinin

merkez

vilayeti

cilan Lefkoşa

sine tabi' Lapta karyesi sakinelerinden

kazasına

mülhak

Girine

zatı tarif-i şeri ile (2) marife işbu

'Vl-vesıka Sıdıka bint-i Molla Hüseyin tarafından karye-i mezbüreli Nazım
bin Hüseyin Ağa ve Ahmed bin Mehmed şehadetleriyle vekaleti (3) sabit ve
vekaletine hükm-i şeri lahik olan pederi mezbür Molla Hüseyin bin Mehmed
şervi şerif-i enverde müvekkile-i mezbürenin zevc-i mutalliki (4) Vasilya
Nidai bin Hacı Mehmed

Ağa'rıın

ba-hüccet-i

şeriyye

vasi-i mansübı

Iı Mehmed Arif Efendi bin Şükrü Efendi muvacehesinde takrir-i (5) kelam
ezbür Mehmed

Nidai müvekkile-i

mezbüre

Sıdıka'yı

em talak-ı selase ile tatlık eylediğinden ber-mücib-i

tarihden

on gün

(6) izin-name mehr-i

1 hakkı olan 751 gurı1ş ile 'iddet nafakasını takdir ve müvekkile-i mezbüreyi
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ası içün vasi-i müma-ileyhs beyyine ve merkum (7) Nidai'nin firaşından hasıl ve
üvekkile-i

mezbüreden

rnütevellid beş yaşında Hasan ve üç yaşında Hüseyin'in

faka ve kisve bahaları içün babaları (8) mezbür Nidai üzerine kadr-i kifaye meblağ
zve takdir olunmak bi'f-vekale matlübumdur didükde gıbbe's-su'ül

vasi-i müma-

yh hal bu minval (9) üzere oldığı bi-tava ikrar ve itiraf itmeğle müvekkile-i
zbı1renin mehr-i mü' eccel hakkı olan 851 gurüş ile 'iddet nafakası olarak (1 O) dört

z> beş

gurüş müvekkile-i

mezbüreye

ran-ı mezbüran Hasan ve Hüseyin'in

ıra

itmesi içün vasi-i mezbüra tenbih ve

nafaka ve kisve bahaları (11) işbu tarih-i

adan i'tıbaren mezbür Nidai üzerine yevmiyye dokuz gurüş farz ve takdir idilüp
Iağ-ı mefrüz-ı mezkürı sagiran-ı (12) mezbüranın nafaka ve kisve bahülarını hare
rfa ve Iede'l-hace
(13) müvekkile-i

istidaneye ve 'inde'z-zafer babaları mezbür Nidai üzerine
mezbı1reye izafetle vekil-i mezbı1r Molla Hüseyin' e izin

iği tescil ve i'lüm olundı harrere fi'f-yevmi's-sülis

min şehri Şabani'l-

(14) ,

zam li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

f

Türü: Tereke

I,

ibns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Rota karyesi sakinlerinden

iken efrenci bin dokuz yüz altı senesi Kanün-i

in (2) ikinci günü vefat iden Kara Mustafa bin Hasan 'Amüca'nın

veraseti

ühe-i metrukesi Ayşe bint-i Ali sulbi kebir oğulları Ali ve Hüseyin ve sulbiyye
kebire kızı Nadire ve sagire kızı Melek'e münhasıra oldığı bi'l-ihbar

'indeş-

-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagire-i mezbürenin vakt-i rüşd (4)
dadına değin tesviye-i umürına vasi nasb ve tayin olunan validesi mezbüre
ve verese-i kibar marifetleri ve marifet-i şeri ile tahrir ve bey' ve beyne'l
eti'l-mezbı1re

(5) tevzi"

ve taksim olunan müteveffa-yı

mezbürün

idir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmi's-sani
ı'l-ahir li-seneti seb ve 'işrin (6) ve selase mi' eten ve elf

terekesi
min şehri

'
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n 20 - keçi 6 /2443

·teşya' ve tefrik-i tereke içün mernür masrafı 36

ıra olunan 1000
\mezbüre cami' -i şerifine ba-sened deyni olup ıra olunan 120
şalı Kıınduracı'Hasan Efendi'ye deyni olup ıra olunan 45
aryeli Ahmed Hacı Ali'ye ba-sened deyni olup

kı1nü'l-ihracat 1353
f.

hhü'l-bakı Ii't-taksim beyne'l-vereseıi'l-mezbüre
:yce-i mezbı1re Ayşe hissesi 670 - 20 para
ibn-i kebir-i mezbür Ali 1564 - 20 para
ibn-i kebir-i mezbür Hüseyin 1564 - 20 para
ibn-i kebir-i mezbüre Nadire 7821 O

resm-i kısmet ma' a kaydiyye

ese-i kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız

ü

kabz eyledikleri gibi sagire-i

Melek'in hissesi olan yedi yüz altmış gurı1şı li-eclil-hıfz (16) vel-istirbah
mvali sandığına gönderildiği işbu mahalle şerh virildi.

373

Türü: Tereke
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
esine tabi' Gaziveren karyesi sakinlerinden iken efrenci bin (2) dokuz yüz altı
Ağustos'un yirmi altıncı günü vefat iden Ahmed Efendi ibn-i Hasan'ın
zevce-i menkühe-i metrukesi Melek (3) bint-i Abdülkadir ile sulbi sagir
Hasan ve Hüseyin ve sulbiyye-i sagire kızı Emine'ye münhasıra oldığı bi'l<'inde'ş-şer'i'l-eiıver

zahir ve mütehakkık oldukdan (4) sonra sigar-ı

enin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umürlarına vasi nasb ve ta' yin
İzzet Efendi ibn-i İsmail marifeti ve marifet-i (5) şerle tahrir ve bey' ve
1--vereseti'l-mezbure tevzi' ve taksim olunan müteveffa-yı mezbürun terekesi
ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere (6) fı'l-yevmi't-tasi' mm
cebi'l-ferd li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

1 - yasdık 4 /13

yemenisi 23 /43
aa kaya 19
"rı 1 /4
/11 - 10 para
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yemeni 2 /5 - 10 para

ira' 5 /20- 30 para

'.
:ça ve mest 18 - 30 para

ı.

her kabuğu ve karabiber 4

1 - İstanbul yemenisi 17 /40 - 20 para

'
atdan tahsil olunan 591 - 20 para
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) yekünü'I-mezküraı 1951
Jminha'l-ihracat
Jtechız ve tekfin masrafı 50

ete 'a'id dellaliyye 27

eşya' ve techiz-i tereke içürrme'rnür masrafı 36

~n Resostemo Mihaili'nin 'ha-defter alacağı olup virilen ha-şehadet Mehmed
Efendi ve İzzet Efendi ha' de't-tezkiye ve'l-half 311

imezbı1renin mehr-i mü' eccel hakkı olup ıfa olunan ha-şehadet Hasan Efendi
;:t.

ve Mehmed Ratib Efendi ba ' de't-tezkiye ve'l-half 151

hhü'l-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre 1346
isse-i zevc-i mezbüre Melek 168
ibn-i sagir-i mezbür Hasan
471

19
452

39
413

---

180

mezbür Hasan'ın umürına sarf olunmak üzere ceddesi zerafet

'ilm

ü

haber virilen

sagir-i mezbı1rHüseyin
471

19
452
39
413

bint-i sagier-i mezbı'.'ıre Hüseyin

i

;/·
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236

~Türü: Kayyum ve vasi tayini

ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Lapta karyesi
elerinden zatı ta'rif-i. şeri ma'rife Zehra bint-i Mustafa nam (2) Hatun
dan vekil-i müseccel-i şerisi Ii-ebeveyn biraderi Ahmed bin Mustafa meclis-i
şerif-i enverde takrir-i kelam ve tabir 'ani'l-meram idüp müvekkile-i (3)
üre Zehra'nın zevci karye-i mezbüreli Molla Hasan bin Hacı Mehmed yedi
'/mütecaviz müddetden beri cezireyi terk idüp gitmiş ve şimdiye (4) kadar ne
ve ne de mematından bir 'haber alınmamış aldığından ga' ib-i mezbürun
I ..

dan hasıl ve müvekkile-i mezbüreden mütevellid on bir (5) yaşında oğlı
ed ve dokuz yaşında kızı Fatıma ve yedi yaşında oğlı Mustafa ve anaları
f.

kkile-i mezbüreyi bila-rıafaka (6) vela-münfik-i şeri terk idüp cins-i nafakadan
esne dahi irsal itmeyüp müvekkile-i mezbüre ile sigar-ı mezbürün nafakaya
..i (7) ihtiyac ile muhtac bulunduldarından müvekkile-i rnezbüre ile evladlarının
a ve kisve bahaları içün ga' ib-i mezbür üzerine kıbel-i şer' den mikdar-ı (8)
meblağ farz ve takdir olunmak' ga' ib-i mezbürun zuhuruna değin Lapta
inde kain arazı ve eşcar ve emlakini idaresi içün kıbel-i şerden (9) bir
m vasi nasb ve tayin kılınmak bil-vekale

matlübumdur

didükde vekil-i

meşrCıhı vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık (10)_
ve mezbür Ahmed beyne'l-ahali müstakim ve ga' ib-i mezbürun emlakini
muktedir bulundığı zeyl-i vesikada esamisi muharrer sikat-ı sahihaıü'l- (11)
at-ı Müslimin ihbarlarıyla Iedeş-şerü'f-enver

zahir ve mütehakkık olmağın

üre Zehra ba' det-tahlif hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn Me' ab
'
ı.;,1.ı;;ııuı vekil-i mezbı1r Ahmed bin Mustafa'yı ga' ib-i mezbürun zuhuruna değin
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emlak ve eşcannın idaresini kayyum ve vasi tayin ve ernlak-i mezkı1renin
işbu tarih-i vesikadan
müvekkile-i

itibaren

marrü'z-zikr

üç nefer sigarın

mezbüre Zehra'nın nafaka ve kisve bahaları içün (14) ga' ib-i

Molla Hasan üzerine beheri içün yevmi iki gurüş on paradan cem'an yevmi
farz Ve takdir idüp meblağ-I mefrüz-ı mezkürı (15) ga'ib-i mezbürun emlaki
,mıuaıı

olup kendi nefsiyle sigar-ı mezbürünun nafaka ve kisve bahalarını hare

ve lede'l-hace
üzerine

istidaneye

veya emlakine

(16) ve 'inde'z-zafer
rücu' a müvekkile-i

gaib-i

mezbür Molla

mezbı1reye izafetle vekil-i

Ahmed'e izin virilmeğin ma-vaka' (17) bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l
-samin min şehri Zi'l-hicce li-seneti seb ve 'işrin ve sel/ise mi' eten ve elf

Ömer Molla Ali ve İbrahim Ahmed Aziz

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
rça karyesi siikinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz beş senesi vefat iden
a bint-i Hasan'ın veraseti zevc-i metrüki Melanisiko karyeli Kurd Hüseyin
ed ve babası Arnabud Hasan bin Mehmed ve anası Naime bint-i Hasan ve
gır oğulları İbrahim (3) ve Hasan ve sadriyye-i sagire kızı Elife münhasıra
in-ihbar 'inde'ş-şeri'l-enver

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-I

nun vakt-i rüşd ve sedadlarına (4) değin tesviye-i umürlarına vasi nasb ve
lunan babaları Kurd Hüseyin

ile babası mezbür Hasan

i şerle tahrir ve bey' ve beynel-vereseti'f-mezbüre
üteveffa-yı

rnarifetleri

ve

tevzi' ve taksım (5)

mezbürenin terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan

arrere fi'l-yevmi's-samin

'aşer min şehri Rebii'f-ahir li-seneti seb ' ve 'işrin

'

l·
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)hisse-i zevc-i mezbür Hüseyin 83 - 20 para
se-i eb-i mezbür Hasan Mehmed 54
se-i ümm-i mezbüre naile 54
şe-i ibn-i sagir-i mezbı1r İbrahim 57
se-i ibn-i mezbür Hasan 57
şc,>,-i bint-i sagire-i mezbüre Elif 28 - 20 para
erese-i kibardan eb-i mezbı1r Hasan ve ümm-i mezbCı.re Naime hisse-i irsiyyeleri
cem'an yüz sekiz gurCı.şı temamen ahz ü kabz eyledikleri gibi hisse-i zevc-i

ıO.r Hüseyin (9) ve sigar-ı mezbürün İbrahim ve Hasan ve Elif mecmüı olan iki
yirmi altı gurı1şı mu' ahheren vefat iden zevc-i mezbür Kurd Hüseyin terekesine
,lve ilave (10) idilmiş aldığı şerh virilür.

Türü: Tereke
ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Melanisiko karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz altı senesi
ı ,

[ün (2) yirmi dokuzuncu günü vefat iden Kürd Hüseyin bin Ahmed'in veraseti
yce-i menkühe-i metrukesi Fatıma bint-i Salih ile sulbi kebir oğulları Ahmed ve
ed ve sulbi sagir oğulları (3) İbrahim ve Hasan ve sulbiyye-i sagire kızı Elife
asıra aldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şeti'l-enver

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra

mezbürünun vakt-i rüşd ve sedadlarına (4) değin tesviye-i urnürlarına vasi
ve tayin olunan büyük biraderlerim mezbı1r Ahmed ve diğer verese-i kibar
etleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l- (5) vereseti'J-mezbüre
ve taksım olunan müteveffa-yı mezbürun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı
ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi's-samin .aşer min şehri Reb'.i'i'l-ahir (6) Ii

i seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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yağı 396
ppa kile 1 ı /180

.y kile 3 /97
ü'l-mezkürôt 656 - 20 para

ükümete 'a' id dellaliyye 97
iyye 18
içün tereke 52
tereke ve tefrik-i eşya' içim memür masrafı 63

ınüsbet Yorgi Pedri'ye ha-defter 71
n-i müsbet Pedri Giryako'ya 47
üsbet Sava Giryako'ya ba-sened ve ha-defter 1227
üsbet İlya Sava'ya 9
üsbet Lamri Hacı Anceli'ye ba-serıed 1747
n-i müsbet Orami Vasili'ye ba-defter 124
üsbet Hacı Konomo'ya ba-defter 462
üsbet Mirahora Yorgaci'ye 14
üsbet Nikola Giryakidi'ye 4
n-i müsbet Çankar Ekseni'ye cizme tamir' içün 6
üsbet Firo'ya ba-sened 306
üsbet Lino'ya ba-sened 164
üsbet Loizidu'ya ba-sened 410
n-i müsbet Harçalı Cebri Nikola'ya 188
üsbet zevcenin mehr-i mü' ecceli 198
üsbet Değirmenlikli Çankar Kiryako'ya 45
üsbet Begos Makaz'a ba-sened 313 - 20 para
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i)Akıle Musa'ya harüb toplama ücreti 39 -20 para

sahhü'l-baki li't-taksim beynel-vereseti'l-mezbüre
925
120 düyün-ı müsbete resmi olarak alınan
805
isse-i zevc-i mezbür Fatıma l 00 - 20 para
ibn-i kebir-i mezbı1r Ahmed

kebir-i mezbür Mehmed

sagir-i mezbı1r İbrahim

ı .

analarından hisseleri

erzakdan zimmetleri

sagire-i mezbüre Elif

t -ı1··
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78
anasından kalan bir hissesi

resm-i kısmet minha

yağı litre

396
180
+

197

673

149 } ber-vech-i bala hisselerinden tenzil olunan
149

+

75
673

erese-i kibar hisse-i irsiyyelerini alız

ü

kabz eyledikleri gibi sigar-ı mezbürün

ri olan cem'an iki yüz otuz altı gurüşı li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah eytam (20)
sandığına gönderildiği şerh virilür.

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
ota karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz altı senesi (2) Teşrin-i
on beşinci günü vefat iden Kara Salih bin Abdullah'ın veraseti zevce-i
ühe-i metrukesi Razike bint-i Abdullah'ın sulbi kebir oğlı (3) Molla Hüseyin ve
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kebire kızları Emine ve Kezban ve sagir oğulları Salih ve Halil İbrahim' e
sıra oldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şeri'l-enver

zahir (4) ve mütehakkık oldukdan

sagiran-ı mezbüranın vakt-i rüşd ve sedadlanna değin tesviye-i umürlarına vasi

.ye tayin

olunan valideleri (5) mezbüre Razike ve verese-i kibar marifetleri ve

et-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbüre

tevzi' ve taksım olunan

~ffil-yı mezbürun terekesi (6) defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur

'aşer min şehri Rebii'l-evvel li-seneti seb' ve 'işrin ve

25 /768 - 30 para
/2120

f.

I.

Ji.'l-mezk:ı1rat 12113 - 10 para

ete

'a' id dellaliyye

213

iyye 27

tereke ve tefrik-i eşya' içün memür masrafı 18 - 10 para

mezbürenin mehr-i mü' ecceli 497

r /·
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abifan cami' -i şerifine ba-sened deyni olup mütevellisi Halil Sabri Efendi'ye ıfa

-i müsbet

ün Beğ'

e ba-sened deyni olup ıra olunan 9882

yekünül-ihracat 12113 - 30 para
tereke-i mezküre esmanı müteveffa-yr mezbürun düyun ve masrafıyla tekabül
.t:ık vereseyi taksım içün gayr-i menkülesinden başka nesne kalmadığı şesh virilür.

Türü: Mehir
prıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Omorfa nahiyesine
'

Avlona karyesi ahalisinden iken bundan akdem vefat iden Kara Mustafa bin
.pdullah'ın zevce-i menkühe-i metrukesi ve varisi aldığını iddia iden Akaça

i. . sakinelerinden

zatı tarif-i şeri ile marife işbu ba'isetü'l-vesika Ayşe (3)

·Jşmail meclis-i şer' de müteveffa-yı mezbürun Ii-ebeveyn er karındaşı ve varisi
ereke-i müteveffa-yı mezbüra vazvı yedi mütehak:kık olan karye-i mezkı'.lre
inden (4) Kara Hasan bin Abdullah mahkeme-i şeriyyeye mahsus varaka-i
.iyeye ile üç def a vuku' bulan davete icabetle meclis-i şer' e hazır olmadığı
kendisine

vekil-i musahhar

(5) tayin kılınan Mahkeme

Katibi Mehmed

Efendi bin Hacı Hüseyin Ağa mahzarında dava iderek beni müteveffa-yı
r Kara Mustafa 1000 gurüş mehr-i muaccel (6) ve 351 gurüş mehr-i müeccel
esiyle nikah idüp kable' d-duhül vefat itdiğinden mehreyn-i mezküreynin nısfı
mehr-i

mü' eccelim (7) 675 gurüş ile bir rub' -i hisse-i musibemi tereke-i

ffa-yı mezbürdan taleb iderim diyü dava müddei-i 'aleyh vekil-i musahhar-ı
..ileyhin inkarına mukarin (8) dava mezküresini karye-i mezkı1re ahalisinden
karyesi muhtarı Kahya Mehmed bin Ali ve İbrahim bin Veli şehadetleri ile
hc-i (9) şeri isbat eyledikden sonra şühidan-ı mezbüran ba-varaka-i mesture

..i mezkı'.lre imamı Ahmed Efendi bin Abdullah ve komisyon (10) azasından
in bin Beyid ve Ali bin Hasan' dan evvela sırran ve ba dehu 'alenen Iedet
e

'adl

ve makbülü' ş-şehade

idükleri

ihbar

(11) olunmağın

mucibince
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e'iye-i mezbüre Ayşe İsmail'in varisi aldığını ba'de'I-hükm mehr-i muaccel
e>mü'eccelden nısf-ı hakkı olan 675 gurüş ile rub<i hisse-i musibesini tereke-i
ef.l:a-yı mezbürdan edasına varis-i merkum Kara Hasan'a (13) izafetle vekil-i
ar-i müma-ileyhe tenbih olundığı tescil ve ilam olundı harrere fı'l-yevmi'l
şehri Zi'f-hicceti'ş-şerife

li-seneti seb ve 'işrin (14) ve selase

,.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
icina karyesi

sakinlerinden

efrenci

bin dokuz yüz dokuz

(2) senesi

ı zarfında vefat iden Şemseddin bin Yusuf'un veraseti zevce-i menkühe-i
Gülsüm bint-i Osman ve Ii-ebeveyn er karındaşları (3) Veli ve Bayram ve

.

kız karındaşları

Hadice ve Fatıma ve sulbiyye-i

oldığı bi'l-ihbar

'inde'ş-şeri'f-enver

sagire kızı Hacer' e

zahir (4) ve mütehakkık oldukdan

mezbüre Hacer'in vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umürına v~si
a.'yin olunan validesi (5) mezbı1re Gülsüm ve verese-i kibar marifeti ve
I.

işer'le tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'f-mezbüre

tevzi' ve taksim olunan

a-yı mezbürun terekesi (6) defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur
71-yevmi'l-hamis 'aşer min şehri Şevvali'f-mükerrem

li-seneti seb ve 'işrin

eri vasi ma' rifetiyle satılan dört buçuk dönüm bağ esmanı 2025
ba izn-i şeri satılan hane esmanı 1080

l-mezkürat 4313
r /•
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) ıninha' l-ihracat
)hükumete 'a' id dellaliyye 6J,

-imüsbet
e-i mezbüre Gülsüm 'an mehr-i mü' eccel ve mu' accel ba-şehadet bin Mustafa ve
im Mehmed ba' de't-tezkiye ve'l-half 1800
imüsbet
Mehmed Yakola'ya deyni olup muhtar marifetiyle virilen 48 - 30 para
eza Osman Mehmed Kadri'ye deyni olup virilen 11
üseyin Süleyman Güllü'ye 14
ehmed Arife 22
ostanti Mihaili'ye 430

effa-yımezburun tedavisi içün biraderi Veli ma'rifetiyle sarf olunan 109
ffa-yı mezbürun fi 1908 senesi maliyesi içün virilen 15
kunü'l-iı{racat 2625
ü'l-baki li't-taksim beyne'f-vereseti'I-mezbüre 1688
ı.

sse-i zevce-i mezbüre Gülsüm 211
'ah Ii-ebeveyn mezbür Veli 211
·.ah Ii-ebeveyn mezbür Bayram 211
uht-ı lehüma mezbüre Hadice 105
'Uht-i Iehüma Fatıma 105
bint-i sagire-i rnezbüre Hacer
844
27
817

ber-vech-i bala hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz
leri gibi sagire-i mezbüre Hacer' in hisse-i irsiyyesi olan sekiz ( 17) yüz on
rüş li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah eytam emvali sandığına irsal olunmuştur
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a Türü:

Tereke

Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
yesine tabi' Kaymaklı Mandrezleri sakinlerinden iken efrenci bin dokuz (2) yüz
z senesi şehr-i Nisan zarfında vefat iden Durmuş Kara Hüseyinin veraseti
.,.i menkııhe-i metrukesi İsmet bint-i Halil ve babası Kara Hüseyin Mustafa (3)
sası Penbe Hacı Hüseyin ile sulbi sagir oğulları Abdullah ve Hüseyin ve Halil
lbiyye-i sagire kızları Zehra ve Penbe'ye münhasıra aldığı bi'l-ihbar 'inde 'ş
enver (4) zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun vakt-i rüşd
adlarına değin tesviye-i umı1rlarına kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olunan
Ieri (5) mezbı1re İsmet ve verese-i kibar marifetleri ve marifet-i şerle tahrir
y' ve beyne'l-vereseti'l-mezbfire

tevzi'

ve taksım olunan müteveffa-yr

run terekesi defteridir ki (6) ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fı'l
·,n-hamis 'aşer min şehri Şa'banü'f-muazzam li-seneti seb ve 'işrin ve selase ,

n 1 /18 - 20 para
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/177 - 20 para
yekünü'l-mezkürat 3182 - 20 para

tekfin masrafı 13 5

hüre İsmet'e 'an mehr-i müeccel bi-tarikü'l-gurema
i?.inhitamvirgüsi içün tahsildara 164
1ı karyeli Ali ~ustafa deyni olup virilen 36
ı-mezbürun tedavisi içürı hekim ücreti ve mualece baha 605
andrezli Hüseyin Mustafa Çavuş'a deyni olup virilen 177
ıBakkal YusufAğa'ya deyni olup virilen 51
ndrezli Mehmed Hamid'e deyni olup virilen 349
car Araklidi'rıin ba-sened alacağı mebaliğden olup betarikü'l-gurema
eğ Hacı Hüseyin'e 787 - 20 para
I.

r karyeli Mustafa Hasan Musa'ya deyni olup virilen 54
mezbürun yol parasından deyni olup Muhtar Mustafa Çavuşa 36
eli Hasan Hamid'e deyni olup virilen 79
ihracat 3182 - 20 para
menkCı.lesi esmanı düyün-ı müsbetesine kafi
esman-ı hasıla-ı mezkCı.re bi-tarikü'l-guremü'

kalmadığı şerh virilür.

ıra

olunarak veresesine
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ns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Lapta

karyesi

sakinelerinden olup zatı karye-i

mezbüreli Süleyman

ahman (2) ve Mehmed Mustafa tarifleriyle marife olan işbu baisetü'l
}Aeryem bint-i Hüseyin nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde müteveffa
ustafa Abdurrahman terekesine bi'f-verasete vaz -ı yedi mütehakkık (3) olan
Abdurrahman muvacehesinde takrir-i kelam idüp zevcem müteveffa-yı
zimmetinde ber-mücib-i izin-name alacak mehr-i müeccel hakkım olan 351
eke-i (4) mezkurdan bana isabet idecek hisse-i irsiyyemi bana eda ve teslim
üzere varis-i mezbür Süleyman Ağa'ya tenbih olunmak muradımdır diyü
q.ükde gıbbes-su' al (5) merkum Süleyman Ağa dahi müddeiye-i mezbüre
'in veraseti ve mehr-i müeccel hakkım olan 351 gurüş bi-tava ikrar ve
eğle mezbüre Meryem'in mehr-i müeccel hakkı (6) olan üç yüz elli bir
e rnüteveffa-yı mezbürun menkul gayr-i menkul bi'I-cümle emlak ve
n mezbüreye

'a.' id olan

semen-i hissenin mezbüreye

ıra (7) olunması içün

tenbih olundığı tescil ve ilam olundı harrere fı.'1-yevmi's-sadis 'aşer min
arremi'f-haram li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Ornorfa
tabi' Peristerona karyesi sôkinelerinden mahcüre Atike bint-i Ali'nin
biraderi Mehmed bin Mustafa nam kimesne meclis-i şer' -i şerif-i
kelam idüp vasisi bulundığım hemşirem mahcüre Atike'nin bazı
altı lira kadar (3) deyni olup
u.a.ıı~ııuı

ıra itmeğe vakti olmadığından ve sakin

havale divarları yıkılup mahall-i avret olan yerleri meydanda

mezbürenin (4) karye-i mezbüre sınurı dahilinde 7500 numrolu ve fi 30
sene 1909 tarihli koçan mucibince mutasarrıf oldığı üç dönüm tarlayı
r/·
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del-i misliyle satup (5) bedeliyle mahcüre-i mezbılrenin düyünunu
ale divarlarını

inşa ve muhtac-ı tamir

bulunan

mahallerini

ıra ve hanesinin
tamir

eylemek

büre hakkında enfa' ve evla aldığından (6) mezkur tarlayı müşterisi namına fariğ
~ğa ve bedeliyle mezbılrenin deynini

ıra ve

hanesini ta' mır ve termim itmeğe

.. i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye rnatlübumdur (7) didükde vasi-i
,µrun kelimat-ı meşrılhası vaki 'a mutabık ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i

ada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla
ahcüre-i mezbılrenin zikr olunan koçan mucibince üç dönüm tarlasını bedel-i
le müşterisi nılmına fariğ olup bedeliyle mezbüre düyünunu i:fa ve hanesinin
.-ı ta' mir olan (9) mahalleleri ta' mir ve termim eylemeğe vasi-i mezbılr
ed'e izin virilmeğin mü-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sabi
in şehri Muharremi'l-haram

li-seneti semani ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ı.-ona karyeli Hüseyin Salih
· mezbüreli İbrahim Meddah AliF,

r.

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

tabi' Kutrafa karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz senesi (2)
dokuzuncu günü vefat iden Hace Fatıma bint-i Mustafa'nın veraseti Ii
karındaşı Hasan ile Ii-ebeveyn kız karındaşları Güldan ile Penbe (3) ve
etrüki ga' ib 'ani'l;beled Hasan Korkud Hüseyin' e münhasıra aldığı bi'I
de'ş-şeri'Lenver

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra gaib-i rnezkürun (4)

veya vekil-i şer'isi zuhuruna değin hisse-i irsiyyesini alız

ü

kabz ve hıfza

olan cezire-i mezbılre defterdarı Mister Kor tarafından (5) vekil-i şerisi
ve kıbel-i şer' den dahi ga' ib-i mezkılre kayyum ve vasi nasb olunan Lefke
med Rasim Efendi bin Hafız Mehmed Efendi (6) ma'rifetleri ve marifet-i
¥

bey'

ve beyne'l-vereseti'l-mezbılre

tevzi'

ve taksım

olunan

390

üteveffat-ı mezbı1reninterekesi ber-vech-i ati zikr (7) ve beyan olunur harrere fı'l
'işrin min şehri Cemaziyi'f-ahir

i? eten ve elf
)küp 7 - kovan 1 /63
p2 /42
/36

teknesi 1 /45

ve sahan 7 /63 - 30 para

1 -

sahan ve tas 4 /36

li-seneti seb ve 'işrin ve selase
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1 - zira' 20 /33

1 /11 - 10 para

mezbür zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı 500
eman yekünü'l-mezkürat 1468

hız ve tekfin masrafı 180
tereke ve tefrik-i eşya' içün memür masrafı 54
~te 'a'id dellaliyye ve kaydiyye 21

ii'l-bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre 1202
ah-ı mezbür Hasan 300 - 20 para
mezbüre Güldan 150 - 10 para

ga' ib-i mezbür Hasan

mehr-i mü' eccel zimmetinde bulunan
I.

za'ün-fih olan hınta ve sa'ireden gaib-i mezbür Hasan namına olarak
zbüreli Halil bir kıt' a sened sulhen 270
e-i kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen aldıkları gibi mezbür Hasan'ın ez
met ve resm-i hisse-i irsiyyesinden mütebaki üç yüz yedi gurüş ile iki yüz
li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah eytam emvali sandığına
şerh virilür.
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Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
iyesine tabi' Omorfa karyesi sükinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi
ı;:si (2) Şubat'ının yirmi üçüncü günü vefat iden Fatıma bint-i Selim Lala'rıın
"seti zevc-i metrilki İsmail Selim Lala ile validesi Hasane bint- i Abdullah ve
sagir oğlı (3) Mustafa ve sadriyye-i sagire kızı Bahire'ye münhasıra aldığı bi'l
'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın
Erüşd ve sedadlarına (4) değin tesviye-i umCırlarınavasi nasb ve tayin olunan
leri mezbüre Hasane'nin taleb ve marifeti ve ma'rifet-i şerle tahrir ve bey'
11.müteveffüt-ı(5) mezbı'.lreninterekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan
harrere fi'l-yevmi'I-hamis 'aşer min şehri Cemôziyi'I-ahir li-seneti sitte ve
ve selase mi' eten ve elf.

çorba tası 1 /20

takım 40
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yekünü'l-mezkürat

1153

ü'l-bakü li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re

1152

se-i zevc-i mezbür İsmail 287 - 30 para
ümm-i mezbı1re Hasane 191 - 30 para
ibn-i sagir Mustafa ve sagire Bahire 671
ısmet maa kaydiyye
18
6 Lefke naibine 'a'id minha

kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz eyledikleri gibi sagiran-ı
n hisse-i irsiyyeleri olan cem'an altı yüz yetmiş bir gurüş yirmi paraları
Ii-ecli'l-infak pederleri ve vasileri yedinde ibka olundığı şerh virildi.

f.

ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

.e tabi' Ayatoğru Dillirka karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz
~:nesi Mart'ı zarfında vefat iden Feyzi bin İsmail Veli bin Abdullah'ın
evce-i menkühe-i metrukesi Ayşe bint-i Naziş ile sulbi sagir ağlı Mustafa
e-i (3) sagire kızı Müstaide'ye
ir ve mütehakkık

münhasıra oldığı bi'l-ihbar

'indeş-şeri'I

oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın vakt-i rüşd ve

değin (4) tesviye-i umürlarına kıbel-i .şerden vasi nasb ve tayin olunan
mezbüre Ayşe marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l
mezbüre

tevzi'

ve taksım (5) olunan müteveffa-yı

mezbürun

terekesi

ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi 'I-yevmi' s-samin 'aşer min
ali't-mükerrem

li-seneti erbaa ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

r /·
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unu kile 3 /93

saman çuvalı 15 /80

şya' -i mebi 'a 4843 - 20 para
yffa-yı mezbürun zimem-i nasda olan alacakları

Naim Süleyman' da 815
Betya'ya 203
Doğo'da 11 /241
'da 1505
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Basdard[a] ve Fanno Azize l 15
aba Nikola Betya'da 182

Feramezda 200
iz ve Hüseyin Basdarda' da 224

istofi Ebustoğlu Livati'de 327
fücum Hristofı Ebustoli Livati' de 396
brahim Ragona'da 130
asdardu'da 700

usufve Veli Yusuf kefili Beğzadede 115
yzi Celül' da 209
I,

f.

eyman Koççino'da 347

aralambo Pogo' da 15 O
ola'da 184

Kutsu Yanni Marina'da 169
te- -
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anni Andoni Kavaro 1180
anni Hristoğlu Zoho 272

:rı.ya karyeli Haralambo Yondiko'da ha-mazbata alacağı 283
yekı1nü' z-zimemat
14206
2231
16438
olup ahiren zuhur iden senedat

İsmail'de

.üseyin Kapudan' da
m'an yekünü'l-ihracat

21281 - 20 para

. hız ve tekfin masrafı 13 6
te 'a' id dellaliyye 78

tereke ve tefrik-i eşya' içün me'rnür masrafı 37 - 20 para
-i müsbet

mezbüre Ayşe'nin

mehr-i mü' eccel hakkı ba-şehadet Gilan İbrahim ve

Çelebi ba' de't-tezkiye ve'l-half 501
.{ıbiçmek ve taşımak ve sürmek savurmak içün vasi marifetiyle vuku' bulan

ü'l-bakı li't-taksim beynel-vereseti'J-mezbüre
zevc-i mezbüre Ayşe 2487

t-i sagire-i mezbüre Müstaide

19898 - 20 para
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5607

ibn-i sagir-i mezbür Mustafa
1607
295

resm-i kısmet maa kaydiyye minha
mezbüre hisse-i irsiyyesini temamen alız

ü

kabz eyledikleri gibi sagiran

hisse-i irsiyyeleri olan cem'an on altı bin dokuz yüz altmış dokuz gurüş
ibi marifetiyle (27) tevarih-i muhtelifede bi't-tahsil eytam sandığına irsal

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak

Omorfa

tabi' Alihodez karyesi sakinlerinden iken efrenci bin .dokuz yüz
(2) günü vefat iden İsmail bin Ahmed'in veraseti zevce-i rnenkühe-i ·
r ,

i şifa.ger bint-i Hüseyin ve babası Ahmed bin Ali ve sulbi sagir oğulları
/"'

İsmail'e münhasıra (3) aldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve
k oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın vakt-i rüşd ve sedadlarırıa değin
i umürlanna vasi nasb ve tayin olunan (4) valideleri şifager marifeti ve
şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezküre tevzi' ve taksim olunan
a-yı mezbürun terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan (5) olunur
ı

'l-yevmi'l-hamis ve 'işrin ve süls mi' etem ve elf

-·çapa 1 /80
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sahan timüri 1 - küçük yağ destisi 1 /14

11.küreği 1 - semer ma' a ip 1 /16
gbağı 1 /2

ı . tek tüfenk

1 /111

'-:µra 1 - su kabağı 1 - çan 2 /15
- uşkur 1- bir mikdar hasıla 12 /30 para
@.

2 - su kabağı 1 il 00 - 20 para
,

C

ab çift 1 /3

,

inen iki kıyye kadar üsküllü 5
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yığın gübre 162
ek 2 /28

a"ir mezrüı dönüm 6 /360
olombo ~evki'inde hınta mezrü'ı dönüm 3 /180
ve kokofı ve bağlar mevkiinde şair mezrü'ı dönüm 5 /256
obbi mevkinde hınta mezrüı dönüm 8 /450
evkiinde mezrüı pakla dönüm 18
künü'l-mezkürat

4052 - 20 para

hız ve tekfin masrafı 20 - 20 para
te 'a' id dellaliyye 60

şifagerin mehr-i müeccel hakkı ba-şehadet

Ahmed Ali ve Ali

a' de't-tezkiye ve'l-half 250
nalı Ahmed Nuri Efendi'ye ba-defter zimmeti olup virilen 84
isteronalı Ali Fehim Efendi ba-defter zimmeti olup virilen 94
Ali Faik Efendi'ye ba-defter zimmeti olup virilen 98
karyeli Naim Osman'ın kuşak parasından zimmeti olup virilen 5

.odez karyeli Ahmed Ali'ye saman parasından zimmeti olup virilen 54
karyeli ArifMustafa'yatarla icarından zimmeti olup virilen 72
veffa-yı mezbürun mektep parasından zimmeti olup tahsildara virilen 51
ihracat 788 - 20 para
ü'l-baki li't-taksirn beyne'l-vereseti't-mezbüre 3264
-i zevce-i mezbüre şifager 408

ir-i mezbür Hasan

I.

400

50

1072
sagir-i mezbür İsmail

ma' işetleri içün validelerine virilen

rese-i kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz eyledikleri gibi sagiran-ı
fan hisseleri olan cem'an iki bin yüz lark dört gurCış li-ecli'l-hıfz (25) ve'l
eytam emvali sandığına gönderilmişdir

rün-ı hüccet-i şeriyyede mestürü'l-ism Zekiye Hanım nam rnecnünenin
I,

ema farz ve takdir olunan ve sonra yüz elli gurCışa iblağ idilen (2) nafaka ve
ahası vaktin gala-yı esanndan dolayı kifayet itmekde oldığından şehri bir
lağ-ı mezbürenin (3) vasisi Mehmed Tevfik Efendi tarafından istid'fı ve hal
ezde oldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şeril-enver mütehakkık olmağla hakim-i (4)
'( sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi dahi tarih-i zeyl-i vesikadan
mecnüne-i mezbürenin nafakasına yevmi bir gurüş (5) daha zamm ile şehri
'

iblağ itmiş oldığı zeylen tescil kılınmışdır harrere fi'l-yevmi' I-hüdl ve'lşehri Muharremi'l-haram li-seneti semaniye (6) ve 'işrin ve selase mi' eten

nlu Hafız Derviş Efendi ve Mehmed Celaleddin Efendi ve Ahmed Muhtar
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Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına.
'rnefs-i Girine kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ahmed bin
(2) Mehmed'in sagir oğlı Salih'in validesi ve kıbel-i şerden mansübe vasisi

e bint-i

,

Ali nam Hatun meclis-i şer-i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp vasisi

çliğım (3) mezbür ~alih'in pederleri müteveffa-yı mezbürdan müntakil Girine
sında Yazıcızade Mahallesi'nde tarafları Havva Arslan veresesiyle Gülsüm
Jlü: veresesi (4) ve Gülsüm kadın Molla Mustafa ve yine Gülsüm kadın Molla
.fa ve zukak ile mahdüd iki bab tahtanı oda ve bir mikdar havlı ve fırunı ve bir
>ağaçına şamil (5) bir hanenin kırk dokuz sehmde on dört sehmi kebir oğlı.
d'in hissesi olup bu kerre hisse-i mezbüreyi merkum Mehmed bir ecnebiye
tasaddi idüp (6) mezkur haneme bir ahbabının girmesi gerek sagir-i mezbür
gerek hemşirem sagire Hadice haklarında muzırr olacağından Mehmed'in
mezküresini sagir-i mezbür Salih (7) içün on lira bedeliyle iştira eylemek
ezbür hakkında enfa ve evla aldığından hisse-i mezküreyi sagir-i mezbür
mına kayditdirmek ve bedelini sagir-i mezbürun (8) eytam sandığında olan
an

ıra

eylemeğe canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek muradımdır

vasiyye-i mezbürenin kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık (9) ve nefsü'l
vafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin
yla mütehakkık olmağla hisse-i mezbür Salih namına (10) kayditdirmek
merkumun parasından

ıra

itmeğe vasiyye-i mezbüre Emine'ye izin

ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmi's-samin (11) min şehri
li-seneti semane ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ehmedMııstafa ve Hasan İsmail

402

Türü: Satış izni

ıbns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Trabeza Çiftliği

lerinden olup bundan akdem vefat iden Ali bin Mehmed Ali Usta'nın eytamırun
e-i (2) umürına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan dayıları işbu baisü '1Hüseyin Ağa Kel Osman meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp
1:,µ.lundığım (3) sigann pederleri müteveffa Ali bin Mehmed Ali Usta'nın bazı
senedli ve senedsiz düyünı zuhur idüp müteveffa-yı mezbürun rnarifet-i
fürüht olunan (4) emval-i menkülesi esmanı düyı1nına ifa idilmiş ise de.
tesviye ve ıfasına kafi olmadığından mütebaki düyünun tesviyesi içün
ır hükumete müraca atla emval-i gayr-i (5) menküle fürühtuna kıyam idecek
ise vuku' a gelecek masraflarıyla beraber malın dün kıymetle satılmasından
yytam-ı mezbürun mutazarrır olacaklarından müteveffa-yı (6) mezbürun
cıy sınurında 151_1 numrolu koçan mucibince münsarif aldığı iki evlek harman .
nısf-ı hissesi ve 1885 numrolıı koçan mucibince (7) iki evlek harman yerinin
issesi ve 1371 ve 1395 ve 1396 numrolu koçanlar mucibince on beş sak
I'

ve 1397 ve 1398 (8) numrolu koçanlar mucibince yirmi dokuz sak harüb ve
zeytun ve 1403 numrolu koçün mucibince üç dönüm tarla ve 1404 ve 1419
numrolu koçanlar mucibince üç sak harüb ve iki sak zeytün ve 1428 ve
1434 numrolu koç'nlar mucibince on üç sak (10) zeytün ve on dört sak
şcarı ve 1225 numrolu koçan mucibince on beş dönüm mera bil-müzayede
esmanıyla müteveffa-yı mezbürun kamilen (11) düyünı tesviye idilmek sigar-ı
ün haklarında enfa ve evla aldığından zikr olunan arazi ve eşcarın bi'I
de fürühtuyla arazı ve eşcar-ı mezküreyi müşteri (12) namına intikal ve koçan
ye canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye muradımdır didükde
mezbürun kelimat-ı meşrühası vakı' a mutabık (13) ve nefsü'l-emre muvafık
zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
balada koçan numroları mezkur eşcar (14) ve araziyi bi'l
müşterileri namlarına intikal ve kayditdirmek ve esmanıyla
effa-yı mezbı1run düyünını. kamilen tesviye idüp fazla kalur ise (15) li-ecli'l-

'

~h eytam sandığına teslim itmeğe vasi-i mezbı1rHüseyin Ağa'ya izin virilmeğin
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ma-vaka

bi't-taleb

ketb olundı harrere fi'l-yevmi' s-salis 'aşer min şehri Saferi'I

(16) hayr li-seneti semaniye ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

alil Sabri Efendi ve Hacı Mehmed Zeki Efendi

a Türü:

Satış izni
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke

esine tabi' Anbeliku karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden
a bint-i (2) İbrahim'in sadriyye-i sagire kızı Ayşe'rıin pederi ve 'mansüb vasisi
a'isü'l-vesika Halil bin İbrahim Yordamlı meclis-işer' -i şerif-i enverde takrir-i
(3) idüp zevcem müteveffiye-i mezbüre Fatıma' dan müntakil ve karye-i
ı-ede kain 3518 numrolu koçan mucibince bir bab hanenin nısfını kızım
re Ayşe (4) ile verese-i süireye 'a'id olup şimdi verese-i saire hisselerini
ırüht iden haklarında sagire-i mezküre Ayşe'nin hissesi dahi diğer hisseleriyle
ı-aber satılup bedeli eytam sandığına istirbah olunması sagire-i mezbüre
a enfa' ve evla aldığından sagire-i mezbürenin hissesini dahi müşterisi
fariğ (6) olup bedelini alız ve eytam sandığına teslim itmeğe canib-i şeri
bana izin virilmek muradımdır didükde vasi-i mezbürun kelimat-ı meşrühası
7) mutabık ve nefsü'I-emre muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer

üf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sagire-i mezbürenin mezkur
olan hissesini diğer hissesiyle beraber müşterisi namına fariğ olup
ve li-ecli' l-istirbah eytam sandığına teslim itmeğe vasi-i mezbür (9)
e izin virilmeğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi'l
min şehri Saferi'l-hayr li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

lih Hasan ve Ahmed Şeyh Ali

t I
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Kıbrıs

ceziresinin

merkez vilayeti

hallesi sakineierinden

zatı ta'rif-i

olan Lefkoşa

şeri ile marife

mahallütmdan

Aya Luka

Müride bint-i Keçeci (2)

med nam Hatun meclis-işer' -i şerif-i enverde zevc-i mutalliki Ortaköylü Ahmed
İ.brahimÇavuş

tarafından

vekil-i müseccel-i

şerisi dava vekili Mustafa (3)

~ttin Efendi muvacehesinde takrir-i kelam idüp müvekkil-i mezbür Ahmed dört
.ukaddem beni talak-ı bayin ile tatlık idüp Lefkoşa'ya biraderimin (4)hanesine
erdi ve yirmi gün sonra yine tecdid-i nikah iderek beni hanesine götürdü şimdi
~n üç mah mukaddem yine beni talak-ı bayin ile (5) tatlık itdiğinden ber7i izin-name

mehr-i mü' eccel hakkım olan beş yüz bir gurüş ile mehr-i

celden mütebaki dört lirayı bana ıra itmesi içün merkuma (6) tenbih olunmak
dır

diyü

dava

itdükde

vekil-i

mezbür

tasdik idüp yalnız mehr-i mu' accelden
muacceli

temamen

teslim

dahi cevabında

müddeiye-i

mütebaki alacağını inkar (7)

itdiğine

beyyine taleb olundukda

ı .

ı .

irü: Rüşt iddiası ve mal talebi
ıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına Değirmenlik nahiyesine
ymaklı Mandrezli sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Hacı
alih'in sulbi sagir oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve
a rüşdi munzam aldığını iddi'ü iden işbu ba'isü'l-vesıka Salih meclis-i şer' -i
i enverde ve hal-i sigarında kıbel-i şer' den mansübe ve vasisi Sıdıka bint-i
ahim mahzarında dava ve takrir-i kelam idüp ben el-haletü (4) hazihi yirmi
ütecaviz akil ve baliğ ve bulı'.lğumarüşdüm munzam olup umürumı bi'n-nefs
kadir ve ianet-i vasiden müstağni' olmamla pederim müteveffa-yı (5)
müntakil ber-mücib-i defter-i kassam malımı validem ve vasiyyem mezbılre
n halen taleb iderim didükde ol dahi cevabında
müddei-i mezbürun (6)
;
defter-i kassam mal-i mevrüsuna bi'I-vesaye vaz
r -

-I

yedini ikrar ma-ada
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müddeüsını
üddeüsma

inkar idicek rnüddei-i mezbür Salih'den ber-minval-i

beyyine

taleb 'olundukda

ehmed bin Salih li-ecli'ş-şehade

Mandrezli

Mehmed

Molla

meşrüh (7)
Mustafa

meclis-i şere hazıran olup eserü'I-istişhad

ve
fı'l

ka müddei-i (8) mezbür Salih yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna

L munzam olup umürını bi'rı-nefs rü'yete kadfr ve ianet-i vasiden müstağnidir
r bu hususa (9) bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü her biri eda-i
I

et-i şeriyye itdiği şahidün-ı mezbüran usuluna tevfikan sırran ve 'alenen (10)
-tezkiye

'adl

ve makbulü' ş-şehade Jdükleri

e.'ı-i mezbı1r Salih'in ıiişdine ba'de'I-hükm

r{I l) harrere fi'l-yevmi'l-hamis

ihbar

olunmağın

ve't-tenbih ma-vaka

mucibince

bi't-taleb ketb

'aşer min şehri Saferi'l-hayr li-seneti semaniye

rın ve selase mi' eten ve elf

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ine tabi' Gönyeli karyesi sakinelerinden

iken efrenci bin dokuz yüz sekiz

anün-i (2) evvelin birinci günü vefat iden Meryem bint-i Ali ibrı-i Hacı
veraseti zevc-i metrüki Ömer bin Molla Ali ve babası Ali bin Hacı Hasan
Emine bint-i Basmacı Ali (3) ve sadriyye-i sagire kızı Havva ve sadrı sagir
ve Hüseyin ve Hasan'a münhasıra aldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şeri'l-enver
e mütehakkık

oldukdan

sonra sigar-ı

rına değin tesviye-i umürlarına

ı mezbür

(4) mezbürünun

vakt-i rüşd ve

kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan

Ömer marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve bey' (5) ve beyne'l

'l-mezbı1re

tevzi'

ve taksım

olunan

müteveffat-ı

mezbı1renin

ir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmi'I-hadi
maziyi'l- (6) ahir li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

yarım 2 /45
altün 3 /15 3
alnını I /22

terekesi

'aşer min
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minder 2 - yasdıklar /45

müstamel ayine 1 /25

ebir tencere ma' a kapak 1 /61
tencere ma'a kapaklı 1 /41
tencere maa kapak 1 /34
sahan 2 /45

efgir 1 - sürtecek 1 /2 - 20 para

Ur teknesi 1 - sinit 1 /3 8
tas 4 /9
f

r.

şişe tecemmülatı 25

d ipliği dirhem 300/20
b 2 /70

a çarşab 1 /28
zira' 12 /20
) uşkür 2 /19

407

uşkı1r 3 /27
a uşkı1r 2 /19

n yorgan 1 /24
".r 4 /1 I

'mel müteaddid elbise 99

')mezbilr zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı 551
inha'I-ihrücat hükumete
.ü' l-bôki

'a' id dellaliyye

27

1i' t-taksim beyne' 1- vereseti' 1- mezbı1re

se-i zevc-i mezbür Ömer 570

·.. eb-i mezbür Ali 373
Lümm-i mezbür Emin 373
'>bint-i sagire-i mezbüre Havva

· bint-i sagir-i mezbür Ali

resm-i kısmet minha }

para
30

906 sagir-i mezbürün hisseleri

30

430 babaları Ömerin şerh itdiği

__QQ
20
se-i ibn-i sagir-i mezbür Hüseyin

ibn-i sagir-i mezbür Hasan

+ 747 ced ve ceddelerinin şerh itdiği
2084

408

7
259
(17) verese-i kibardan sigar-ı mezbürünun babaları Ömer'in sigar-ı mezbürürıa
ıeperru' itdiği dört yüz otuz gurüş otuz para ile cedleri mezbür Ali ve cedleri
.ıe:z;hüre (18) Emine'den dahi teberru' itdükleri hisseleri mahcur evvela yedi yüz kırk
Lguruş dahi ber-vech-i bala sigar-ı mezbürün hisselerine zamm ve ilave idilerek
'an (19) iki bin seksan dört gurüş yirmi para li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah eytam
~li sandığına irsal kılındığı şerh virilür.

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ine tabi' Kaymaklı Mandrezleri sakinlerinden olup 'arzuhal iden (2) Hacı
bin Hamid Dayı nam kimesne meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam
isi bulundığım kebir oğlum Veli muhtelü'ş-şuür olup hayrı şer' den (3) ve

',.

'

.rardan fark ve temyize kadire olmadığından ve malını zayi' ve telef itmekde
ından kıbel-i şer' den rnezbür üzerine bir vasi (4) nasbılazım olmağla husüsı
bi-garez ehl-i vuküfdan tahkik ber-leh mezbürı tasarrufatından hacr ile
ir vasi nasb ve tayin olunması muradımdır (5) didükde fi'I-hakika hal-i
Hacı Hasan'ın takriri üzere olup ve mezbür Hacı Hüseyin beynel-ahali
ve her vechle vesayet-i (6) 'uhdesinden gelmeğe kadir idüği bi-garez ehl-i
'

karye-i mezbüreli Hüseyin Ağa bin Abdülcebbar ve Ali Ağa bin Hüseyin
aman kimesneler (7) ihbarlarıyla lede' ş-şerü'l-enver zahir oldukdan sonra
eli tasarrufatından hacr olunarak babası mezbür Hacı Hüseyin mezbürun
rhıfz ve umürını rüyete kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olundukda ol
yet-i mezk:G.reyi kabul ve merasimini kema-yenbagi (9) ıraya ta' ahhüd ve
ylediği tescil ve i'Iam olundı harrere fi'f-yevmi'l-iaşir min şehri RebiiI
€:lneti semaniye ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

r-

409

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
karyesi sakinlerinden iken bundan akdem (2) vefat iden Molla Mustafa
med'in sulbi sagir oğlı Musa Nafi ve, sulbiyye-i sagire kızı Fatıma'nıri
lfumı'.lrlarına ba-hüccet-i (3) şeriyye vasiyye-i mansı'.lbeleri valideleri Hadice
h ve vesayet-i mezk:ı'.lreyi ifadan izhar-ı 'acz ve istifasına mebni sagiran-ı
anın (4) tesviye-i umı'.lrlarınadiğer bir vasi nasb ve ta' yini ehem ve elzem
sagiran-ı mezbüranın enişdeleri olup müstakirnü'l-etvar ve her vechle (5)
esayeti hüsn-i ıraya muktedir aldığı zeyl-i vesikada muharrerü'l-esami-i
.ın ihbarlarıyla ledeş-şerü'l-enver zahir ve mütehakkık olan (6) işbu ba'rsü'lSalih Efendi bin Hacı Hüseyin Ağa sagiran-ı mezbüranın vakt-i rüşd ve
ma değin babaları müteveffa-yı mezbı'.lr Molla Mustafa' dan (7) müntakil
evrı'.lslarını hıfza ve tesviye-i umı'.lrlarına kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin
da ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i mezk:ı'.lreyi (8) kabı'.ll ve hidmet-i
ini keme-yenbagi ifaya taahhüd ve iltizam itmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb
harrere fi'l-yevmi'J-hadi ve'L'işrin min şehri Rebiil-evvel (9) li-seneti
ye ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
esine tabi' Mora karyesi sakinelerinden efrenci bin dokuz yüz yedi senesi (2)
zarfında vefat iden Fatıma bint-i Kasap Hasancık'ın veraseti zevc-i metrüki
bin Mehmed Efendi ve validesi Hadice bint-i Hüseyin ve sadriyye-i kebire (3)
erife ve sadrı sagir oğulları Hüseyin ve Ali ve Yusuf a münhasıra aldığı bi'l
'inde'ş-şeri'l-enver

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı (4)

@rünun vakt-i rüşd ve sedadlanna değin tesviye-i umı1rlarına kıbel-i şer' den
sb ve tayin olunan enişteleri Hüseyin Ağa bin

marifeti ve marifet-i

tahrir ve bey' ve beyne'I-vereseti't-mezbüre tevzi' ve taksim olunan
at-ı mezbürenin terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan-olunur (6)
:fi'l-yevmi'l-hamis 'aşer min şehri Saferi'l-hayr li-seneti semaniye ve 'işrin

ı ,

[eğeni 1 /70
/164

r.

/144

\

~yı mezbürenin zevc-i zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı501
'i'l-mezkı1rat 1703
t ·
i·
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1) hükumete 'aid dellaliyye27
'i.nadıücreti 9
~'filn pazara nakli 9
:kunü'l-ihracat 45
sahhü'f-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'I ..mezbüre 1658
isse-i zevc-i mezbür Hasan 414

kebire Şerife 138 - 10 para
mezbür Hüseyin

ir-i mezbür Yusuf

resm-i kısmet minha

babaları mezbür Hasan'ın sigar-ı mezbürüna.teberru eylediği

e-i kibardan ümm-i mezbüre Hadice hisse-i irsiyyesini alız idüp zevc-i
san dahi hisse-i irsiyyesinden üç yüz otuz dört gurüşı kızı mezbı'.lre (15)
e seksan gurüşı sigar-ı mezbürün Hüseyin Veli ve Yusuf a terk ve teberru'
gar-ı mezbürün hisseleri mahcürı olan sekiz yüz (16) seksan yedi gurüşı
;

ve'l-istirbüh eytam emvali sandığına teslim kılındığı şerh virilür.
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ceziresinin

ye sine

merkez vilayeti

olan Lefkoşa

tabi; Deny a karyesi sakinlerinden

Mehmedirı

sulbi mürahik

kazasına

mülhak Omorfa

iken bundan akdem vefat iden Ömer

(2) oğlı Mehmed'in validesi ve kıbel-i şer' den

übe vasiyyesi işbu baisü'l-vesika

Afet bint-i Mehmed Hatun rneclis-i şer>i

·renverde takrir-i kelam idüp (3) vasisi bulundığım mürahik-i mezbür Mehmed
ebeveyn karındaşları

Kamil ve Huriye'ye

mezbürdan

babaları müteveffa-yı

kil ve karye-i mezbürede ka' in ma'lfrmü'l-hudfrd

(4) ve'I-cereyarı mülk hane

avlı ve dört kıt' a araziyi ehl-i hibre ma' rifetiyle taksım idüp gerek hane ve
razıden mürahik-i mezbür hissesine ve namına olarak (5) ayrıca koçan almak
ım-i mezbür varakasını mürahik-i mezbür tarafından imza itmeğe canib-i şer',
den bana izin virilmek

bi'f-vesaye

matlübumdur

(6) didükde

vasiyye-i

enin kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık oldığı zeyl
da isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla
ib-i şer' -i şerifden mezkur hane ve araziyi taksım idüp mürahik-i mezbür
f'

d. namına ayrıca koçan almağa taksım ve varakasını bi'l-vesaye imza itmeğe
i mezbüre Afet (8) Hatun'a izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
fi'l-yevmi's-sabi'

'aşer min şehri Rebi T'l-ahir li-serıeti seman ve 'işrin ve

i'eten ve elf

aryeli Mustafa bin Mustafa ve Mehmed bin Hüseyin ve Ahmed Ağa bin

amdu li'Ilahi'Ilezi
e efinehüm

'ala

eazze havass-i ibadihi bi-sarfı emvalihim ila envai'I
iktisab-i

esnafı 'f-mehamid

ve'I-müberrat
t }'

ve' s-selatü
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selamü 'ala resülihi ve (2) Muhammedin hayri' l-beriyyat ve 'ala alihi ve ashabihi
lt-tabi'ın ila yevmi yestezillü'l-rner e tahte' s-sadakat amma ba' d işbu vakfıyye-i
lü'ş-şan ve ceride-i bedi'ü'L'unvanın tahrir (3) ve inşa ve tastir ve imlasına batlı
ıt ki Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine

~sma tabi' nefs-i Girine kasabası sükinelerinden (4) zatı ta'rif-i şeri ile marife
e Hanım bint-i Sirac Hasan Efendi meclis-i şer'-i şerif-i enverde vakf-ı atiü'l
a li-ecli't-tescil mütevelli nasb ve tayin eylediği kasaba-i (5) mezbüre
inden Halil Sabrı Efendi ibn-i Hacı Mustafa Efendi mahzarında ikrar-ıtam ve
'ani'f-meram idüp atyeb-i malımdan ifraz eylediğim kasaba-i mezbürenin
zade (6) Mahallesi'nde 279 numroda ka'in 131 numrolu ve 26 Kanün-i evvelin
894 tarihli koçan mucibince ber-vech-i mülkiyyet tasarrufunda bulunan bir bab
.(7) ma' a sundurma ve havuz ve havlı ve bağçeyi cemi' -i müştemelat ve
')'iyle ve hane-i mezbüreye cereyan itmekde olan yarım çuvaldız suyu hasbeten
'ls-Samed (8) vakf-ı sahih-i mü' ebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf ve
üp şöyle şart eyledim ki zikr olunan hane ve bağçe ve su ve sa'ir müştemelatı
(9) vasıtasıyla.icar olunup hasıl olan varidatından hane-i mezkürenin tamir
imi bil-icra beher sene Girine cami' -i şerifi imamı bulunan zata (10) bir
ı .

tilavet itdirilüp şehr-i Rebiü'l-evvelde cami'-i şerifde bir mevlı1d-ı şerif
"akabif~e mezkur hatm-ışerifın duası icra (11) itdirile kezalik beher sene
mezbüre mektebinde muallim bulunan Efendi'ye bir hatm-ı şerif tilavet
Ramazan-ı şerifde Kadir gecesi duası (12)icra itdirile ve hatm-ı şerifler ile
. . ı şerifden hasıl olan sevabı fahr-i ka' inat 'aleyhi efdalü' s-salavat ve
'{t-tahiyyat Efendimiz Hazretlerinin (13) ve evlad-ı kiram ve ezvac-ı
arat ve bi'İ-cümle eshab-ı kiram hazeratının ervah-ı tayyibelerine ihda idile
an hasıl olan sevabı benim ile (14) valideynim ve bil-cümle akraba ve
atımın ve merhum zevcim Hasan Fakih Efendi'nin ve evlad ve akraba ve
atının ervahına hediyye idile ve beher hatm-ı şerifin (15) hediyyesi içün yüz
ş gurüş ve mevlüd-ı şerif tilaveti ve üd ve sükker baha içün yetmiş beş gurüş
e bunlardan fazla kalacak (16) varidat mütevelliye 'a'id ola ve ben labis-i
ayat oldukça hane-i me~bürenin süknası bana meşrut olacağı tevliyyet dahi
'id ola (17) vefatımdan sonra büyük biraderim Ahmed Nakşi Efendi ve
'
Mehmed Ağa ve ba'dehu Muhsin Ağa ve ba dehu Mustafa ve andan sonra

414

Hacı Osman Efendi sırasıyla (18) mütevelli olalar ve bunlardan sonra bunların evlad
ve evlad-ı evladlarının ekber ve erşedi mütevelli ola ma'fızallahi te'ala bunlar dahi
münkariz olurlar ise (19) vaktin hôkimü'ş-şert ve müftisi ma'nfetlenvle mütedeyyin
müstakim

bir zat intihab idilüp mütevelli tayin oluna diyü ta'yin-i

şurüt ve

ttıbeyyün-i kuyüd ile hane-i (20) mezküreyi fariğen ani' ş-şevagil mütevelli-i muma
ileyhe teslim ol dahı kabz ve tesellüm ve sa' ir mütevellilerin evkafdaki tasarrufları
gibi bürheten minez-zeman
J:?pe't-tasdıki' ş-şeri
kteda-yı

vakıf-ı

e' immeden

retlerinin

tasarruf eyledi (21) diyü itmam-ı ifade-i meram itdükde
mezbüra

inan-ı

kelamını

semt-i

ahere

'atf idüp

İmam-ı A' zam ve hümam-ı (22) akdem Ebü-Hanife

mezheb-i şeriflerinde vakf-ı 'akar-ı sahih lakin gayr-i lazım olmağla

meşru' ve İmam Muhammed

bin (23) Hasanü'ş-

Şeybani Hazretlerinin

vakıf menfa' at-ı vakf-ı nefsine şart itmeğle vakf batıl aldığına bina' en vakt-ı
,µrdan rücu' (24) ve 'akar-ı mezk:Greden mütevelli-i müma-ileyhin kasr-ı yed ve
tıvvel mülkiyyet

üzere bana red ve teslimine tenbih olunmak matlı1.bumdur

qe (25) mütevelli-i müma-ileyh cevab-ı ba-savaba mutasaddi olup her ne kadar
qyle ise de 'Arif-i Samedani Ebü-Yüsufü'ş-şehtr

bi'J-İmami's-sani

Hazretleri

'i.rıdinde vakıf-ı mücerred vakafet dimekle ve İmam Muhammed bin Hasanü'ş
ı.Hazretleri katında teslim ile'l-mütevelli

ı;

olmağla vakf-ı mezbı1r (27) sahih ve

q.ldu diyü red ve teslimden iba ve imtina' idüp hakim-i mevki' -i sadr-i küttab

ı .

lı ve Hüsn-i Me' ab Efendi Hazretleri huzurunda (28) müteraflan ve her biri
~sınca fasl ve hasma talibün olduklarında

hakim-i müma-ileyh esbegu'Ilahi

,:IJ 'aleyh hazretleri tarafeynin evlasına (29) nazar ve mübtil-i hayr olmakdan

iı:lilP vakıfen 'ani'l-hilafi'l-carı beyne'l-e'immeti'l-eslaf ve vakf-ı mezbürun
lüzumuna hükm itmeğin (30) min ba' d vakf sahih ve lazım oldu fe-men
u bade

mô-semi'ahu

fe-innema

ismuhu

'ale'f-İezine

semiun 'alım ve ecru'l-vakıf 'ale'j-hayyi'l-cevvôd
e fi'l-yevmi"s-samin

yübeddilünehu

(31) i'l-kerim cera zalik

min şehri Rebit'I-fihir li-seneti sernaniye ve 'işrin ve

' eten ve elf. fi 16 Nisan sene 191O

Katibi Mehmed Nazım Efendi bin Hacı Hüseyin Ağa
şa ahalisinden Hacı Mehmed Ali Efendi bin Hasan Tahsin

.s
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ahalisinden Hazım Beğ bin Hacı Salih

Türü: Tereke
ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
sine tabi' Kaymaklı Mandrezleri sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz
senesi (2) Kanün-i saninin beşinci günü vefat iden Zehra bint-i Hacı Osman'ın ·

i zevc-i metrüki Arif bin Hüseyin ve babası Hacı Osman Hacı Hasan ve anası
Hacı Hasan (3) sadriyye-i sagire kızları Fatıma ve Cemaliye'ye münhasıra
bi'l-ihbar 'indeş-şer T'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiretan-ı
retanın vakt-i rüşd (4) ve sedadlarına değin tesviye-i umı'.'ı.rlarına vasi nasb ve
olunan babaları mezbı'.'ı.r Arif bin Hüseyin ma' rifeti ve ma'rifet-i şerle tahrir ve
ıınan müteveffa-yı mezbı'.'ı.renin (5) terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve
.olunurharrere fi' I-yevmi'l-hamis 'aşer min şehri Muharremi' I-haram Ii- seneti
.

'işrın ve selase mi' eten ve elf
I'

ı.

eyaz tob 1 /31
eyaz tob 1 /28
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alaca tob 1 /27
beyaz tob 1 /28

yasdık yüzü 2 I45
'ft 1 /57

a çarşab

2 /60

/45

rşab çift 1 /208

1/73

a yorgan

1 /3 2

- kapak 2 /127

ahan çift 4 /85
han 7 /108
a sahan 4 /49

417

bez çift 1 /3 3

ere ma' a kapak 1 /45

e> I · - etmek tahtası - "arraf takımı 1 - I I60
çarşab 1 /11

inder 1 /180

asma yorgan 1 /23
inder I /180

f'

çaket 1 /40

sakko 2 /45

entari 2 /45

f.

418

destgah maa takım 1 /106

ftakımı şişe tabak 360
olap 1 /90

i mezbür Arif zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı 1001
ü.'1-mezk:urat 6080

· tereke ve tefrik-i eşya' içün memür masrafı 27

ü'Lbaki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re

5935

e-i zevc-i rnezbür Arif 1187
-i mezbür Hacı Osman 792
m-i mezbı1re Fatıma 792

ceddesi Fatıma'nın teberru' eylediği

ire-i mezbüre Cemaliye

resm-i kısmet ma' a kaydiyye minha
t -

419

1537
zevc-i rnezbı1r Arif ile eb-i mezbür Hacı Osman hisse-i irsiyyelerini alız

ü

kabz

dikleri gibi ümm-i mezbüre Fatıma hisse-i irsiyyesi olan 792 gurüş ile ba' dehu
yerat iden sagire-i mezbüre Cemaliye'nin hissesi olan 1537 gurüşun südsi olup
,'fireye 'a' id olan 256 gurüş dahi sagire (28) Fatıma'ya terk ve teberru' itmeğle
,fare Fatıma hissesi mecmüı olan 2585 gurüşı li-ecli'l-hıfz vel-istirbah eytam
hsandığına (29) gönderildiği ve müteveffiye-i mezbüre Cemaliye'nin ez-gayr-ı
1281 gurüşunı babası mezbür Arif alız

ü

kabz eylediği

ıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
'ne tabi' Bodamya karyesi sakinelerinden iken efrenci bin (2) dokuz yüz
nesi Mayıs'ın dokuzuncu günü vefat iden Emete bint-i Yusufun veraseti

,'

etrüki Halil bin Mahmud ve babası (3) Yusuf Ramazan ve sadriyye-i sagire
er bint-i Elmas Bayram ve kezalik sadriyye-i
sagire kızı Hürmüz bint-i
I.
Halil 'e münhasıra (4) aldığı bil-ihbür 'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve
ık oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin
umürlarına (5) kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olunan zevc-i mezbür
ceddeleri Sultan marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l
(6) mezbüre tevzi' ve taksım olunan müteveffat-ı mezbü.renin terekesi
ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi'l-hamis (7) min
ali'f-mükerrem li-seneti seman.ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

lkarevet maa tahta 1 /50
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bez fitilli arşün 32 /63
bez arşün 1 /48
ef" a fitilli bez arşün 62 /127
fitilli bez arşün 48 /94

şab bez alaca 1 /3 8
.şab alaca 1 /36

a.mel sarı Kundura çift 1 /18

ezkürat 1405 - 20 para

,ete

'a' id dellaliyye

18

..bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbure 1360 - 20 para
zevc-i mezbür Halil 36

421

eb-i mezbür Yusuf 227
bint-i sagire-i mezbüre Hacer

·.bint-i sagire-i rnezbüre Zehra

ese-i kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız kabz eyledikleri gibi sagiretan-ı
ü

,tanın hisse-i irsiyyeleri olan yedi yüz altı gurüş (IŞ) yirmi para li-ecli'l-hıfz
ah eytam emvali sandığına irsal olundığı şerh virilür.

ı ,
ı.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Ayakebir karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz dokuz
ınun-i evvelin otuzuncu günü (2) vefat iden Hasan bin Hüseyin'in veraseti
enkühe-i metrukesi Ülfet bint-i Yusuf ve babası Hüseyin Çoban Hasan ve

if

oğlı Süleyman'a münhasıra oldığı bil-ihbar 'indeş-şerü'l- (3) enver

ri:ıütehakkık oldukdan sonra sagir-i mezbürun vakt-i rüşd ve sedadına değin
mürına kıbel-i şer' den vasi nasb ve ta'yin olunan ceddi mezbür Hüseyin
e marifet-i (4) şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbüre tevzi'
vu..uıau

müteveffa-yı mezbürun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve

harrere fi'l-yevmis-sülis ve'Iv'işrin min şehri Rebii'J-ahir (5) li-seneti
i"işrin ve selase mi' eten ve elf.

t /··

422

Jk:umete 'a'id dellaliyye 153

i tereke içün me' mür masrafı ücreti 108
de i'Ianı içün virilen ücret 9

mezbüre Ülfet bint-i Yusuf un mehr-i mü' ecceli ha-şehadet Hasan Hüseyin' e
[ih ba' de't-tezkiye vel-half 501
ğlaci Yorgalli'ye ba-defter zimmeti 99

üseyin' e davar ücreti 49
':[Hüseyin Hacı İbrahim' e ba-defter zimmeti 172
i.Hacı Ömer' e ba-defter zimmeti 44
~vakfı parasından ba-sened zimmeti 381
Hacı Ahmed'e ba-sened zimmeti 423
öylü Lifori Vasili'ye ba-defter zimmeti 73
aryeli Yorgi Çankar' a ba-sened 422

üme ba-defter cizme parasından zimmeti 3 O
aklı karyeli İbrahim Halil' e 'alef bahası zimmeti
ihracat 2627
ü.'1-bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'J-mezbüre

-i eb-i mezbür Hüseyin 881
vce-i mezbı1re Ülfet 660 - 30 para
11-i

sagir-i mezbı1r Süleyman

resm-i kısmet ma' a kaydiyye minha

5286 - 20 para

423

zevce-i mezbüre Ülfet ile eb-i mezbür Hüseyin hisse-i irsiyyelerini temamen alız
eyledikleri gibi sagir-i mezbür Süleyman'ın

hisse-i irsiyyesi olan ber-vech-i

üç bin altı yüz kırk beş gurüş ya'ni (15) yirmi lira beş şilin li-ecli'l-hıfz

ve'l

eytam emvali sandığına gönderildiği işbu mahalle şerh virildi.

Türü: Tereke
ıbns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
esine tabi' Piroi karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz dokuz senesi
Temmuz'ı

zarfında (2) vefat iden Ahmed bin İbrahim'in

veraseti zevce-i

e-i metrukesi Dudu bint-i Hüseyin ve babası İbrahim bin Hüseyin ve sulbi
ğlı Ahmed Nidai ve sagir oğulları Mehmed ve Hasan ve sagire (3) kızları
ü'z-Zehra ve Cemaliye'ye

münhasıra olup ba dehu kable'l-kısme

mezbür

ahi fevt olup veraseti ceddi mezbür İbrahim ile validesi mezbüre Dudu'ya( 4)
ıra oldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şeri'f-enver

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra

'

.

ezbürünun vakt-i rüşd ve sedadlanna (5) değin tesviye-i umürlarına kıbel-i
yası nasb ve tayin olunan karye-i mezbüre muhtarı Salih Ağa ve verese-i
ı:
a'rifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey' olunan müteveffa-yı mezbürun
esi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'f-yevmi's-sabi'
şehri Şevvali'I-mükerrem

/50

li-seneti seb ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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ı,;.,ıı.,ırn,

askı çift l /11

1 - yorgan 1 /81
1

saman 59

kapaklı tencere 1 /3 6
ı 1 /48

425

) yekunü'l-mezkurat 2142
} minha'l-ihracat
techiz ve tekfin masrafı 103
~ınete 'iı'id dellaliyye 24

tereke ve tefrik-i eşya' içün memür masrafı 81
edi Zahariyadi'ye deyni olup ha-şehadet Salih Hüseyin ve Hasan Osman
h-tezkiye ve'l-half 96

1

hmüsbet
köylü İstefani Babayanni'ye ba-defter deyni olup ifil olunan 45

<liseli Yapıcı Sahokli'ye deyni ira olunan 45
ı .

ryeli Mehmed Salih nam kimesneye deyni olup ira olunan 43
r.

eli Hanife Mustafa'ya orak ücreti olarak virilen 30
üsbet
eli Mahmud Hüseyin'e desteban ücreti olarak virilen 13

eli Hasan Osman ve Nazife'ye virilen harman ücreti 60
a-yı mezbürun mukaddema vefat iderek vezcesi Şefika bint-i Ferid
den yetimleri Mehmed ve Tatma'ya deyni olup mahkeme-i şeriyyeye ifil
a-yı mezbürun hükümetden

aldığı tohumluk arpanın hükumet anbarına

li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre 1000

426

zevce-i mezbüre Dudu hissesi 155
mezbür İbrahim hissesi 314
'ikebır-i mezbür Ahmed Nidai hissesi

zevci Dudu zimmetinde kalan paradan
sagir-i mezbür Mehmed hissesi

mezbüre Fatımatü'z-Zehra hissesi
mezbüre Cemaliye hissesi

'Dudu zimmetinde kalan
r.

esm-i kısmet ma' a kaydiyye minha
-i kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız ü kabz eyledikleri gibi
hisseleri olan iki yüz yetmiş dokuz gurüş yirmi para li-ecli'l-hıfz ve'l
) eytam emvali Sandığına irsal olunmuşdur ba' dehu sagiran-ı
Fatımatü'z-Zehra'nın

valideleri

müteveffıye

Şefika

I!lt;;L,UU1

bint-i

Ferid

n pederleri müteveffa-yı mezbür zimmetinde (24) olup
anılarına tahsil olunan ber-vech-i bala beş yüz kırk yedi buçuk
m sandığına teslim olundığı gibi sagir-i mezbür Mehmed'in kendi malı
ırüht olunan bir merkeb bahası iki lira iki şilin dahi seneden teslim-i
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a Türü: Satış izni
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Lapta karyesi sakinlerinden işbu baisü'j-vesika malıdır Nidai bin Hacı
ed ba-hüccet-i (2) şeriyye vasi-i mansübı olan Mehmed Arif Efendi bin Şükrü
i ile berabermeclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam ve tabir 'ani' I-meram
en kable'l-hacr duçar aldığım düyünun (3) tesviyesi içün izn-i şeri ve yüzde
'izle İslam iddihar sandığından üç yüz lira istikraz itdiğimden borcumdan
ma otuz lira faizi virmekde (4) bulundığımdan Lapta ve Karava karyelerinde
.üteveffıye validem Hace Emine Molla ile müteveffa. pederim Hacı Mehmed
paşı'dan biraderim Molla Hüseyin ile bana müştereken (5) ve mütesaviyen
iden on bir kıt' ada otuz yedi dönüm üç evlek arazı ile mezkur arazi'derununda
ı:ı.jaltmışsak zeytün ve yirmi yedi (6) sak harübdan biraderim mezbür Molla·
hissesini fürüht idüp ben dahi Vasilya karyesinde sakin bulundığım içün
semden layıkıyla bir varidat (7) almamakda oldığımdan ben dahi mezkur
-

eşcarda ki hissemi fürüht içün bedeliyle borcumun bir kısmının te' diyehakkımda enfa' ve evla aldığından (8) Karava karyesinde kain 8085 ve
olu koçanlar mucibince iki buçuk dönüm ve Lapta karyesinde kain 10794
13919 (9) ve 13920 ve 13921 ve 13922 ve 13923 ve 13924 ve 13925 ve
numrolu koçanlar (10) mucibince otuz beş dönüm bir evlek ki
yedi dönüm üç evlek arazı ile yine Lapta'da kam 1435 nuınrolu
bir evlek bağçe (11) ve 10793 ve 14355 ve 14356 ve 14358 ve 143
361 ve 14362 ve 14363 (12) ve 14364 numrolu koçanlar mucibince
ve yirmi yedi sak harüb eşcarında olan nısf-ı hissemi
sliyle müşterisi namına fariğ olup (13) bedellerini vasim rnezbür
'fifetiyle borcuma mahsuben İslam iddihar sandığına teslim olunmak

r_i şerifden bana izin virilmek muradımdır didükde mahcür-ı
14) meşrı1hası vakı a mutabık ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i
imleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla
ezbüra (15) babası mezbür Hacı Mehmed Ağa'dan ve anası mezbüre

e Molla' dan müntakil Karava ve Lapta karyelerinde

ka' in balada numrolu
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uharrer yirmi dört kıt'a (16) koçan mucibince otuz yedi dönüm üç evlek arazi ve
'r evlek bağçe ve altmış sak zeytün ve yirmi yedi sak harüb eşcarında olan nısf-ı
·şsesini bil-müzayede (17) bedel-i misliyle vasisi müma-ileyh Mehmed Arif Efendi
rifetiyle müşterisi namına fariğ olup bedelatı yine vasi-i müma-ileyh marifetiyle
m iddihar sandığına mahcür-ı rnezbürun (18) düyünuna mahsuben teslim
.ı:ıınasına mahcür-ı mezbüra izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere
vmi'l-hümis ve'f-Tşrin miri şehri Rebi'il-ühir li-seneti semaniye ve 'işrin ve

ıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Lefke kasabası ahalisinden olup bundan
ıbel-i şerden hacr olunan Mustafa bin Molla Hüseyin'in (2) mansüb vasisi
Lefkeli Mehmed Efendi kaza-i mezkur mahkeme-i şeriyyesinde
"f..i enverde takrir-i kelam iderek pederim mahcür-ı merkumun beş kıt' a
F,

3) mucibince a.heremahkum deyni olan yüz on yedi lira on dokuz şilin ve
a.fı olan bir li13: bir şilin ki cem'an yüz on dokuz lirayı tesviye itmek
un malik ve mutasarrıf aldığı Lefke'de aşağı mahallede kain bir bab
ğçe ile Lefke civarında yirmi beş sak zeytün eşcarı terhin iderek
mezkürı istikraz itmek ve ba' dehu bir vakt-i münasibde mahcür-ı
davarlarını bey' iderek: esmanından ve mezkur bağçe ve eşcarın
(6) idilecek mebaliği tediye içün mahcür-ı merkum hakkında enfa' ve
ol vechle istikraz kıbel-i şer' den bana izin virilmek

maı.ıuuuı ucıuı

(7) vasi-i merkumun takrir-i meşrühı üzere aldığı Lefkeli Ali Faik
Müderris Hüseyin Efendi ve Emin Nazif Efendi ibn-i Direk Ağa'rıın
ihbarlarıyla (8) ve Lefke'de Ahmed Zeki Efendi ibrı-i Mehmed Efendi
yin ibn-i Otuz bir Mehmed'in ayni süretde ihbarları dahi Lefke
evrüd-ı varakadan müsteban (9) olmağla mucibince mahcür-ı merkum
muharrer yüz! on dokuz liranın istikraziyle düyün-ı mezküreyi
.
ba' dehu vakt-ı münasibinde merkum (10) davarlarını bey' ile
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anından

ve eşcar ve bağçesi ıradından

d.iyeye vasi-i mezbür Mehmed Efendi'ye
bi't-taleb

işbu istikraz

ideceği

meblağı dahi

kıbel-i şer' den izin virilmeğin (11) ma

ketb olundı harrere fi'J-yevmi's-semani

'aşer min şehri Cemaziyi'l

i.. seneti semani ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

bns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik

a tabi'

Kuru Manastır-karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz sekiz

Haziran (2) zarfında vefat iden Ömer bin Hüseyin'in veraseti zevce-i
e-i metrukesi Havva bint-i Hacı Mustafa ve sulbi kebir oğlı Hasan ve
-i kebire kızı Hanım ve sulbiyye-i sagire kızları Nazife (3) ve Emine ve
~ sulbi sagir oğlı Mustafa'ya münhasıra oldığı bi'l-ihbôr 'inde' ş-şeri'f-enver
mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun vakt-i rüşd ve sedadlarına
n.tesviye-i umürlarına vasi nasb ve tayin olunan valideleri mezbı1reHavva
'frHasan marifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l
tevzi (5) ve taksım olunan müteveffa-yı mezbı1run terekesi defteridir ki

i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'l-yevmi'e-samin ve'Ivişrin min şehri
mükerrem li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

r --
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ı'

ı .

verese-i kibar hisselerini 'aynen aldıkları hınta ve şa "ir ve

tekfin masrafı ber-mücib-i vasiyyet 500
dellaliyye 330
110

,

tahrir-i tereke içün memür ücreti masarifi 180

431

ğno karyeli Yanko ve Kosta'nın ba-sened alacağı olup ıra olunan ba-şehadet
ahsin ve Hasan bin Ömer ba' de't-tezkiye ve'l-half 1260

Manastırı'nda sakin Begos Makar'm ba-sened alacağı olup ıra olunan ba
asan Tahsin Efendi ve Hasaı{ömer ba de't-tezkiye vel-half 2502

ezbüre cami' -i şerifine ba-sened deyni olup evkaf me' mürları tarafına ıfa
bşehadet H~san Tahsin Efendi Hacı Ahmed ve Hasan Ömer 2036

a4yı

mezbürun tedavisi içün ve doktor Liki' ye ıra olunan ücret ve mu' alice

ha.det Ahmed Mustafa ve Mehmed Ali Ahmed ba' de't-tezkiye ve'l-half

zbüre cami' -i şerifiyçün evkaf da' iresine virdüğü muhasebe mucibince
kalup evkaf da'Iresine ıra olunan 165
effa-yı mezbürun tedavisi içün ve doktor Hafız Cemal Efendi'ye ıra
:fve mualice baha ha-şehadet Hasan Ömer ve Mustafa Hüseyin 720

Andoni'ye ba-sened deyni olup ıra olunan ba' de' s-sübüt vet-tezkiye

ergan Mihaili'ye ba-sened deyni olup ifa olunan ba' de' s-sübüt ve't-

al Hüseyin Hasan' a deyni olup ifil olunan ba' de' s-sübüt vet-tezkiye

kkal Ahmed Hulusi Efendi'ye deyni olup ifa olunan ba' de' s-sübüt ve't-

usuf' a burçak yevmiyyeleri olup ifil olunan 94
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(16) Derviş Koca Ömer'in hınta ve şa'ir orağını ve zimmet hükmünce yevmiyyeleri

ıle Hüseyin' in burçak yevmiyyeleri olup ifa olunan 82
ahveci Ahmed Ağa'nın kahve ve erzak bahasından alacağı olup ifa olunan 190
Ali Hüseyin'in müteveffanının hastalığında vukü bulan masrafı olup ifa olunan

ed Mustafa'nın yevmiyyesi olup ifa olunan 27
an terekeleri içün muhtara virilen 19
;:ı.n Hüseyin Efendi'nin alacağı olup ifa oluna ba' det-tezkiye ve'l-half 182
Kunduracı Hristofı'nin alacağı olup ifa olunan 18
cıNikoli'rıin alacağı olup ifa olunan 31
pganHacı Yanni'nin alacağı olup ifa olunan 36
o Alibo Beğ'in alacağı olup ifa olunan.Jô
ıınduracı Batsalli Toğlu'nun alacağı olup ifa olunan 30
mezbüre Havva'nın ber-mücib-i izin-name mehr-i müecceli olup ifa olunan
det Mehmed Ali Ahmed ve Ahmed Mustafa ba ' de't-tezkiye ve'l-half 1501
I-ihracat 13 196

',

.

ü'l-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re 12399 - 20 para
zevc-i mezbüre Havva 1550

f.

n-i kebir-i mezbür Hasan 2712
int-i kebire-i mezbüre Hanım

sagire-i Nazife
resm-i kısmet ma' a kaydiyye minha

sagire-i mezbüre Emine

t,,. -
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1320

· sse-i bint-i sagire-i mezbüre Ziynet

1356
36

1320
ibn-i sagir-i mezbür Mustafa

72
'-----=-=

resm-i kısmet minha

verese-i kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz eyledikleri gibi sigar-ı
µ.rı1nun hisse-i irsiyyeleri olan altı bin altı yüz gurı1ş li-eclil-hıfz ve'l-istirbah
emvali sandığına (24) irsal olundığı şerh virilür.

ürü: Mehir ve nafaka

atı kuyüdat-ı

zeman vuku' bulmaktadır

ve Girine

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi. sakinelerinden

Gülli Hatun bint-i Hüseyin (2) meclis-i şer' de

utalliki Şillura karyeli Ali bin Mehmed mahzarında takrir-i kelam iderek
ahilim mezbür Ali tarihden on bir gün mukaddem beni tatlık (3) itmeğle
ınde mütekarrer olan iki yüz elli bir gurüş mehr-i mü' eccelim ile 'iddetim
aa değin nafaka ve sa'ir levazım-ı zarüriyyemi

mezbür Ali' den taleb (4)

çliyü dava itdükde mezbür Ali cevabında zevce-i medhül-i bihası müddeiye
reyi tarihden on gün mukaddem tatlık eylediği ve mehr-i müecceli olan (5)
elli bir gurüş dahi zimmetinde

deyni aldığını

ikrar ve i'tiraf itmeğle
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mucibince müdde.iye-i mezbürenin mehr-i mü' ecceli olan iki yüz elli bir gurüş halen
'iddet-i münkaziyye (6) oluncaya değin nafaka ve sa'ir levazım-ı zarı1riyyesi içün
bi't-terazi takriri
mezbüre

olunan yüz seksan gurüş dahi hin-i istikakında

müddeiye-i

Gülli Hatun'a (7) eda ve teslime mezbür Ali'ye ba' de'l-hükm

tenbilı

olundığı tescil ve i'lam olundı tahriren fi'l-yevmi' s-sadis 'aşer min şehri Cemaziyil
ahir li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

) Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
"'-F Peristerona karyesi sakinelerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Hadice

t-i Hasan Onbaşı bin Abdullah'ın

(2) veraseti zevc-i rnetrüki Arif bin müezzin

.ehmed ile sadriyye-i sagire kızları Nahide :7e Meryem ve Ayşe li-eb kız karındaşı
.fiye'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbôr (3) 'indeş-şeri'l-enver
.µkdan sonra sigar-ı mezbüranın

zahir ve mütehakkık

vakt-i rüşd ve sedadlarına
r .

değin tesviye-i

:µdarına kıbel-i şerden vasi nasb (4) ve tayin olunan babaları zevc-i mezbür Arif

erese-i sa' ire ve kıbel-i şer' den i' zam olunan tereke-i fürüht me' mürı Hacı
ed Ali Efendi marifetleriyle tahrir (5) ve terkim ve bey' olunan tereke-i

eveffat-ı mezbüre defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur tahriren fi'I
i' s-samin min şehri Cemaziyil-ahir

li-seneti (6) semaniye ve 'işrin ve selase

tenve elf.
J

.yaklı kadeh 5 - 'adi polad ve fincan 8 ve tabak 5 /36 - 20 para
ve bardak ve sahan 9 ve timür sinisi 1 /156
a.yün iç donu 5 ve üç parça basma ve pişkir 9 /98
der zarları hümayun ve tor 1 ve karyola sargısı /163
rme çarşab 3 - bohça /216

a entari 1 - ipekli baş çarşabı 1 - dokuma yorgan yüzü 1 /223
la 1 - karşı malı /18 9
·· n yatak 1 - kıtık yatak 1 - entari 2 /13 1 - 20 para
t /·
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3 - eski çaket 3 - kıtık baş yatağı - 135 - 20 para
1 maa yasdık ve tahtalar tabak 33 - çiçeklik 15 - perakende tecemmülatı

şişe 11 - gülebdan 3 - tencere ma' a kapak 1 - etmek tahtası 1 - hümayun
- mendil 26 /159
zük 1 - kazgan 1 - pamuk şilte 1 ve Amerikan bezi - 346
1

sahan 5 - çorba tası kapaklı 2 ve Hind ipliği - 100
şane 1 - tava 1 - iki kulblı timür tencere 1 - yorgan 1 - alaca bez parça ve
rşab çift 4 ve yorgan basması - 3 15
ma' a kapak 2 - bez tob 1 - çarşab 1 - sandık 1 - bez parça 2 - gömlek 2 -

1 - bez içün tarak 3 /240 - 20 para
e 1 /3 9 - 20 para
.tası 2 - canfes yorgan 1 - basma yorgan 1 - kise 11 - basma zira' 6 - pişkir

eni 5 - çevre 7 - oya basma yemeni 16 maa bohça oyasız yemeni 15 maa
erikan bezinden

131 - 20 para

- yorgan çarşabı 3 /153

bez tob 4 - bez parça 3 - alaca çarşab 5 - el pişkiri 1 - Amerikan iç donu 1 dığı ufak 4 /296
a.basma zira' 12 /60 - sini tahtası

ça 2 - destgah - bez tarağı 1 /150 - 20 para
ça 4 - yün kefıyye 1 /96
rikam dom 3 - eski baş çarşabı 1 - basma entari 1 /39

to ma' a çaket 1 -

'adı ceket

1 - bazen fisto 2 /183

1 - kadife ceket 1 - kazmir ceket 1 - eski ceket -
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e bohça 1 /22 - 20 para
eski entari 1 - müsta' mel ceket 1 /25
hümayun gömlek 1 basma entari 22 - 20 para
ı lamba 1 /4 - 20 para

i.mezbür Arifin mehr-i müeccel zimmeti olup alınan 1000
kı1nü'l-mezkı1rat
5818

dellaliyye ve münadi ücreti 22 - 20 para ve mııhtariyye 17
karye-i mezküreye a'zam olunan tereke ve fürüht memürı Hacı

Efendi'nin masraf ve ücreti olup virilen

zevc-i mezbür Arif 141
sagire-i mezbüre Nahide 1254
sagire-i mezbüre Meryem 1254
sagire-i mezbüre Ayşe 1254

ı .

li-eb-i mezbüre Huriye'ye 470
Arif ber-vech-i bala hisse-i irsiyye-i mezküresi olan bin dört
uht-ı kebire-i mezbüre Huriye kezalik ber-vech-i bala hisse-i irsiyyesi
yüz yetmiş gurüşı temamen alız
~auıuc;

ü

kabz eyledikleri benat-ı

ve Meryem ve Ayşe'nin ber-vech-i bala hisse-i irsiyyeleri

yüz elli dörder gurüşdan cem'an üç bin yedi yüz altmış iki
,

resm-i bi't-terızil mütebaki üç bin altı yüz altmış (21) sekiz
nakden ve seneden eytam sandığına irsal kılındığı
fi't-tarihül-mezbür

t I·
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va Türü:

Mehir ve nafaka

Kıbrıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Omorfo nahiyesi muzafatından Arkaca
esi sakinelerinden

Şerife bint-i Osman'ın

ber-vech-i

atı husüsda (2) vekil-i

ccel-i şerisi babası mezbür Osman bin Abdullah kaza-i mezkı1r mahkeme-i
yesinde meclis-i şer' de kızı ve müvekkilesi mezbürenin zeve-i gayr-i dahili
İrini (3) karyeli Hüdaverdi

bin Kamil

mahzarında

dava

iderek mezbür

erdi kızım ve müvekkilem mezbürenin mehreyn-i müsemma-yı malüme ile
gayr-ı dahili (4) olup ancak mehr-i müecceli olan beş lirayı henüz ıfa
inden

ıra ile dahil

oluncaya değin nafaka ve sa'ir levazım-I zarüriyyesi içün

(5) mikdar-ı kafi meblağ farz ve takdir olunmasını taleb iderim diyü dava
gıbbe't-tasdtkü'ş-şerr

müvekkile-i mezbüre Şerife'nin mehr-i müecceli (6)

ahiı oluncaya değin nafaka ve süir levazım-ı zarüriyyesi içün zevc-i gayr-i
ezbür Hüdaverdi üzerine işbu tarih hüccetinden (7) i'tibaren yevmiyye dört
rüş meblağ farz ve takdir olunmağın ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere
i' s-samin 'aşer min şehri Rebii'l-ahir (8) li-seneti seman ve 'işrin ve selase

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kasabası sakinelerindea

iken

dem müteveffıye olan Penbe bint-i Ali' nin sadrı sagir oğulları Mustafa ve
ber-vech-i atı (2) husüsda muamele-i Iazımesi icraya vasi nasb ve tayin
baları Lefkoşalı Hüseyin bin Mehmed meclis-i şer' de takrir-i kelam iderek
lanın mezbüranın Lefkoşa kazasına (3) tabi' Balikitre karyesinde 2417
olu koçan mucibince iki dönüm harman mahallinde yirmi dört sehmde
hisseleri olup hissedaran-ı sa' ire (4) hisselerini ahere ferağ ideceklerinden
mezbüranm

dahi ber-vech-i muharrer hisseleri maan ferağı haklarında

::vla oldığından (5) kıbel-i şer' den ol vechle bana izin virilmek matlübumdur
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ükde hal-i merkumun takrir-i meşrühı üzere oldığı Lefkoşalı Kasap Hasan Ağa
Ali (6) ve Balikitreli
sagiran-ı
ahere

Ahmed bin Ali'nin ihbarlarıyla

mezbüranın

(7) ferağına

mezkur
kıbel-i

harman

mütehakkık

mahallinde

şer' den vasileri

mezbür

olmağla

olan dört

sehm

Hüseyin' e izin

meğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'f-yevmi'r-rabi ' min şehri Receb
neti.seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Türü: Tereke
brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Beğbaşı Çiftliği
erinden iken bundan akdem vefat iden Ahmed bin Mehmed bin Yusuf'un

i (2) zevce-i menkı1he-i metrukesi Zehra bint-i Mehmed ile babası mezbı1r
~d ve sadriyye-i sagire kızları Fatıma ve Meryem ve Ayşe'y~ münhasıra aldığı
bar "inde'ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık (3) oldukdan sonra verese-i kibar
~eti ve marifet-i şerle tahrir ve terkim ve bey' ve taksım olunan tereke-i
f ,

effll-yı mezbür defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur tahriren fı'l·ıs.. samin 'aşer (4) min şehri Receb li-seneti seman ve 'işrin ve süls mi' etem ve

ve zil 172

zevce-i mezbı1renin müsbet mehr-i mü' ecceli olup virilen

e-i zevce-i mezbüre Zehra 239
eb-i mezbür Mehmed 398
t ·"
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benat sagiretan-ı mezbüretan Fatıma ve Meryem ve Ayşe

32
1242 resm-i minha
evce-i mezbı1re Zehra ber-vech-i bala hissesi olan iki yüz otuz dokuz gurüş ve
m~zbür Mehmed hissesi olan üç yüz toksan sekiz gurüşı tahminen alız

ü

kabz
ı:

ikleri (9) ve benat-ı sagiran-ı mezbüran Fatıma

ve Meryem ve Ayşenin

ri olan ber-vech-i bala bin iki yüz kırk iki gurüşdan dört yüz otuz iki; gurüşı
ve levazım-ı zarüriyyeleri içün (10) anaları zevce-i mezbüre Zehra'ya i'ta
l:).l<: mütebaki sekiz yüz on gurüşı eytam sandığına irsal kılındığı işbu mahalle

jatfü'l-beyanın

mahallinde rüyet ve hasmı içün kıbel-i şerden mezün

şa kazasının Lefke nahiyesi na' ib vekili Ali Fehim Efendi mezkur Lefke
a 'akd eylediği (2) meclis-i şer' de Lefke nahiyesine tabi' Petre karyesi
n. iken bundan akdem vefat iden Mehmed bin Hasan'ın zevce-i menkühe-i

azife bint-i Hasan müteveffa-yr mezbürun (3) veresesinden Mehmed bin
~hzarında müteveffa-yı mezbür zimmetinde yedi yüz elli bir gurüş mehr-i
aldığından

terekesinden

dava ve müddei-i

'aleyhin inkarına bina' en

le (4) olundukda mehr-i müsemma-yı isbatdan izhar-ı 'acz itmeğle mehr
gelmeğin meclis-i şer' e izhar eylediği Petre karyeli Osman bin Ali
bin Mustafa

işbu müddeiye-i

(5) mezbüreye

mümasile

olan

z elli bir gurüş mehr-i mü' ecceli oldığına şehadet itmeleriyle şahidan-ı
etre muhtarı Molla Ali bin Hasan (6). vekomisyon azasından Mehmed
,yman' dan ba varaka-i mesture evvelen sırran ve ba' dehu 'alenen lede't
e makbülü'ş-şehade idükleri naib-i müma-ileyhe taraf-I (7) şere ihbar
1$:liğin mucibince müddei-i mezbüre Nazife Hatun'un yüz elli bir gurüş
'i

aldığına hükm olundığı tescil ve ilam olundı (8) tahriren fi'l-
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ve'l-iişrin

min şehri Cemaziyi T-evvel li-seneti seman ve 'işrin ve

ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Lakadamya karyesi ahalisinden iken
akdem vefat iden Hasan bin Ahmed'in sulbi oğlı olup rüşdinin (2) 'adem-i
bina' en

kıbel-i

şer' den

hacr

idilen

Mustafa

kaza-i

mezkur

meclis-i şer' de takrir-i kelam iderek mezkur Taksime karyesinde (3)
mevkiinde

mutasarrıf oldığım bir dönüm bir evlek tarlamı satup bedeliyle

i tayin içün ticaret ideceğimden bana izin virilmek (4) matlübumdur

,

erkümun takrir-i meşrühı hakkında enfa idüği Lakadamyalı Mehmed Ali
hAbdülkerim ve Lefkoşalı Hacı Mehmed Ali Efendi (5) ibn-i Hasaı: Tahsin
la mütehakkık olmağla mucibince yalnız mezkur arazinin icra-i ferağma ve
bedeliyle ticaret itmesine kıbel-i şer' den merkum (6) Mustafa'ya izin
p

in. ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmitl-hamis ve'l-Tşrin lian ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

ı.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

rü: Rehinle borç ödenmesi
s ceziresinin Lefkoşa kazası dahilinde Balikitre karyesi sakinelerirıden iken
kdem müteveffiye olan Emete Hanım ibnetü Hacı Osman Efendi'nin sadrı
oğulları (2) Ahmed Saadeddin ve İbrahim Hakkı ebnan-ı Abdullah
nin vasi-i mansı1blarıbabaları Balikitreli rnezbür Abdullah Efendi ibn-i Hafız
... --

1·
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beyine vasiyye-i mezbüre Ziynet Hanım' a kıbel-i şer' den izin virilmeğin rna-vakaı'
bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi's-salis

(7) min şehri Şa'bani'f-mu'azzam

Ii

eneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

hkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi
tiyye Zeki Efendi

Türü: Nafaka
1:ırıs ceziresinin

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi, Lefke

l'I..UuUUUul

1erindenPenbe Hanım ibnetü Hacı İzzet Ağa tarafından ber-vech-i atı
şabitu'l-vekalesi

ııu;:ıu.;:ıua.

Lefkoşa (2) sakinlerinden Ayasofya imam-ı

~metlü Salahi Efendi ibn-i Mustafa Efendi meclis-i şer' de takrir-i
müvekilem mezbüre Penbe Hanım.'ın zevc-i dahili kasaba-i mezküreli
f c

ehmed bin Hacı Paşa bundan üç sene mukaddem.diyar-ı a.here 'azimet
mematı mechül aldığından ve zevcesi müvekkilem mezbüreye (4) nafaka
r •· zarG.riyyesi içün bir güne meblağ tahsisi itm.ediğinden

içün ga' ib-i mezbür üzerine nafaka ve sa' ir levazım-ı zarG.riyyesi
(5) kafi nafaka bedeli farz ve takdir olunmak matlübumdur diyü
al vekil-i müma-ileyhin takrir-i meşrühı üzere aldığı mezkur Lefke l'-U.ClU.UU.CJL
şinden Salih Ağa ibn-i Hacı İsmail ve Hacı Osman bin Veli'nin
mütehakkık olmağın mucibince müvekkile-i zevce-i mezbüre
nafaka ve sa' ir (7) levazım-ı zarG.riyyesiiçün zevc-i ga' ib-i mezbür
üzerine işbu tarih-i hüccetden itibaren kadr-i marüfidüği 'inde'ş-şeri'J
ehakkık olan şehri toksan gurüş (8) meblağ farz ve takdir olunup meblağ-ı
ezkürı kendi nafaka ve sa'ir levazım-ı zarG.riyyesinehare ve sarfa ve
istidaneye ve 'indez-zafer zevc-i gaib-i (9) mezbür Hafız Mehmed
ü'

a müvekkile-i mezbüre Penbe Hanım' a izin virilmek ma-vaka bi't-taleb

t ,ı

443

ndı tahriren

fi'f-yevmi't-tasi

ve'lvişrin min şehri Recebi'l-ferd

li-seneti

'işrin ve selase mi' eten ve elf.

e Katibi Mehmed Nazım Efendi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Abohor kazası
iken bundan akdem vefat iden Halil bin ibn-i Hacı Mehmed Ağa'nın
ürahika kızı Fatıma (2) Hanım'ın vasi-i mansübı li-ümm ceddi Moralı
Hacı Ahmed meclis-i şer' de takrir-i kelam iderek kaza-i mezkur
in ve Vuni karyesinde (3) 1694 ve 1695 numrolu koçanlar mucibince on
bir evlek ve mezkur Abohor karyesinde 3074 numrolu koçan mucibince
üm bir evlek ve 3072 numrolu koçan mucibince üç dönüm iki evlek ve
olu koçan mucibince üç dönüm ve yine kaza-i (5) mezkur dahilinde kairı
karyesinde 2614 numrolu koçan mucibince yedi dönüm ki cem'an yirmi
arazi-i miriyeain (6) üç sehm de bir sehm hissesi ve yine kaza-i
Hinde kain Değirmenlik'den mıbü ile Eksomatoş taksiminden cari on
sa'at suyun (7) dahi yirmi dört sehmde beş sehm hissesi vasisi aldığım
mezbı1renin malı olup hissedaran-ı sa' ire hisselerini a.here ferağ
en (8) mürahika-i mezbı1reninber-vech-i muharrer hisseleri dahi yirmi
edi şilin üç gurüş mukabilinde ma' an ferağ olunmak hakkında enfa ve
ve meblağ-ı mezkur dahi arazi ve ma-i cari-i mezkürun bedel-i misli
vechle ahere ferağına ve bedelini eytam sandığına teslime kıbel-i
.) bana izin virilmek matlübumdur didükde hal vasi-i mezbı1run takrir-i
ere Abohorlu Receb Ağa ibn-i }!acı Mehmed ve Lefkoşalı Hafız Hulusi
ii ibn-i Bekir Ağa ihbarlarıyla .indeş-şeri'l-enver mütehakkık olmağın
'

mezbı1renin arazi ve ma-i cari-i mezkı'.lrda olan ber-vech-i
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(12) hisselerine yirmi üç lira on yedi şilin üç gurüş mukabilesinde talibine
ve bedelini alız

ü

kabz ile eytam sandığına teslime vasi-i mezbür Şükrü.

(13) kıbel-i şer' den izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı tahriren
s-sani 'aşer min şehri Şabani'l-mu' azzam li-seneti seman ve 'işrin ve

e Katibi Mehmed Nazım Efendi

ve'ş-şurüti cera 'indi 'ala vechi'J-mazbüt ve hikmeti bi-sıhhati
'a.limen bi'I-Iıilafi'f-cari min-el eimmeti'l-eslafi nemikatü'f-fakiri'Ilah
hu Ahmed Muhyiddin el-müvella bi-hilafetin bi-kazain Lefkoşa ve Girine
ı ,

ı.

li'Ilahi'Ilezi e' azze havass-i ibüdihi bi-sarfı emvalihim ila
eünehum

'ala iktisab-i esnafi'l-mehamid ve'l-müberrat

ve'

'ala resülihi (2) ve nebiyyihi Muhammedin hayri'I-beriyyat ve 'ala
ila yevmi yestezillül-mere tahte's-sadakat amma bad işbu

o~lr.ı::rn

,

~sına badı oldur ki Kıbrıs ceziresinin (3) Lefkoşa kazasına tabi'
sinden Hacı Bekir Ağa ibn-i Hacı İbrahim ve kaza-i mezkur rnankenıe-ı
meclis-i.şerimizde ber-vech-i atı vakfına (4) mütevelli nasb ve

fr

oğlı karye-i mezküre ahalisinden İbrahim Ağa mahzarında

ki atyeb-i malımdan ifraz eylediğim bin altı yüz (5) gurüşı

fa

vakf ve habs idüp şöyle şart ve tayin eylerim ki meblağ-ı

ım:;"r..uı.

a.::yed mütevelli rehn-i kavı ve ba-kefil-i mim ile istirbah (6) olunup hasıl
senevi bir hatm-ı şerif ve bir mevlüd-i şerif kıra' at itdirilerek hasıl
'aba ve ecdad ve ümmehat-ı ceddadımırı (7) ervahına ve ba' de
i.
I'
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benim dahi ruhuma ihda oluna ve hatrn-ı şerif kıraat iden efendiye seksan
gurüş virilüp yetmiş gurüş · dahi mevlüd-ı şerif içün (8) sarf oluna ve fazla-i galle
p;ıütevellıye 'a' id ola ve oğlum mezbür İbrahim Ağa hayatda oldukça mütevelli olup
fatmdan sonra kendi evladımın ve ba' dehu (9) evlad-ı evladımın batnen ba de
mim ekber ve erşedi mütevelli ola ve badel-inkiraz

karye-i mezküre cami-]

tinin mütevellisi mütevelli olarak (1 O) şera' it-i vakfı ıfü eyleye diyü ta' yin-i şurüt
tebeyyün-i

kuyüd ile meblağ-ı
ve tesellüm

mefrüzı mütevelli-i
(11) eyledikden

urdan rücu' ile meblağ-ı mezkürı ke'l-evvel

merkuma teslim ol dahi

sonra vakıf-ı merkum vakf-ı

mülküne istirdad ve mütevelli-i

üm dahi teslimden imtina' ile (12) kema hüve'f-mestür

fı'l-kütübi'l-fıkhiyye

.fı'an ve her biri fasl ve hasma taliban olduklarında kıbel-i şer' den dahi vakf-ı
:run sıhhat ve lüzumuna hükm-i sahih-i şeri ile hükm olunmağın (13) vakf-ı
sahih ve lazım olup min ba d nakzı ve ibtali mümteni'ü'l-ihtimal oldu cera
harrere fi'l-yevmi's-süni

'aşer min şehri Şa'bani'I-mu'azzam

li-seneti seman

ve selase mi' eten ve elf

Ahmed Efendi bin Hacı İsmail
Katibi Mehmed Nazım Efendi

eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazası dahilinde ka' in
a.bi' Ayatoğru Dillirka karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz
art'ın (2) on yedinci günü vefat iden Fatıma bint-i İbrahim
metrüki Hüseyin Receb ve pederi merkum İbrahim Rüstem
İbrahim'in (3) ve sagir oğlı Ali ve sagire kızı Ayşe'ye
'indeş-şeril-enver

ı.ıru ıu.ıcıo u

zahir ve mütehakkık
oldukdan sonra sagiran-ı
;

rüşd ve sedadlarına (4) değin tesviye-i umCırlarına kıbel-i şer' den
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vasi nasb ve tayin olunan pederleri mezbür Hüseyin Receb marifetleriyle Lefke
naibi Ali Fehim Efendi tarafından tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-

(5) mezbüre

tevzi'

müteveffat-ı

ve

taksim

olunarak

mahkeme-i

şeriyyeye

irsal

olunan

mezbürenin terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fil

yevmi'I-hümis 'aşer min şehri Şa'ban (6) li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten

(7) keçi.maa yavru 4 /352
kısır keçi 4 /198
ekne 1 /76

ur teknesi ve sünnet 16

ı,

"r sagir tencere

2 /3 6

ı.

Vekefgir 4
ıµ.f 1 - tanburça 1 · /9
fizimmetinde mehr-i müeccel hakkı 501
ekı1nü'l-mezkı1rat 2059

hükumete

'a' id dellaliyye 25

tereke ve tefrik-i eşya' içün memür masrafı 54
nü'l-ihracat

88

)xsahhü' l-baki li' t-taksim beyne' l-vereseti' l-mezbüre 1971
') hisse-i zevc-i mezbür Hüseyin Receb 492 - 20 para
se--i eb-i mezbür İbrahim Rüstem 327 - 10 para
•i
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urı ure-ı

mezbüre Yasemin 328 - 10 para

sagir-i mezbür Ali 548 .
sagire-i mezbüre Ayşe 274
mezbür Hüseyin Receb dört yüz toksan iki buçuk gurüş ve eb-i mezbür
Rüstem üç yüz yirmi sekiz gurüş on para ve ümm-i mezbüre Yasemin üç

i sekiz (15) gurüş on para hisselerini temamen alız
ir-i mezbür Ali'nin beş yüz kırk

sekiz

1

ü

kabz eylediklerini ve

gurüş ve bint-i sagire-i mezbüre

iki yüz ( 16) yetmiş dört gurüş hisseleri ile cem'an sekiz yüz yirmi iki
ve vasileri zevc-i mezbür Hüseyin Receb zimmetinde olup bundan üç
ş gurılşı lede't-tahsü

(17) sagiran-ı mezbüran namlarına eytam sandığına

ndığı cihetle mütebaki

dört yüz altmış iki gurüşı dahi hin-i tahsilinde

çeği naib-i mürna-ileyhe inha eylediği işbu (18) mahalle şerh virilür.

ş

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Mora karyesi
iken bundan akdem vefat iden İbrahim bin Hüdaverdi bin Abdullah'ın
zevce-i menkühe-i

metrükeleri

Şerife bint-i Hasan ve Ayşe bint-i

zevce-i mezbüre Şerife'den mütevellid sulbi sagir oğulları Abdulkadir ve
sagire (3) kızı Ayşe'ye münhasıra aldığı bi'l-ihbar

'inde'ş-şeri'l-enver

.ütehakkık oldukdan sonra sagiretan-ı mezbüretanın tesviye-i umürlarına
'ien vasi nasb (4) ve ta' yin olunan 'ammileri karye-i mezküre ahafisinden
üdaverdi ve zevcetan-ı mezbüretan Şerife ve Ayşe taleb ve marifetleri ve
er/Ie (5) tahrir ve terkim ve bey' olunan tereke-i müteveffü-yı mezbür
· ber-vech-i

atı zikr

olunur harrere fi'l-yevmis-sani ve'Iv'işrin min şehri

uazzam li-seneti seman ve 'işrin (6) ve selase mi' eten ve elf.

1 /7 - 10 para

r
ı··
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ve çatal 1 /5 - 10 para
2 /10 - 30 para

2 - gömlek 2 /18

sıpası 1 /300

ı
müteveffa-yr -mezbürun techiz ve tekfinine ve karye-i mezküre muhtarı
C

I.

7 Hasan ma' rifetiyle sarf olunan muhtariyye ve dellaliyye minha

mezbüre Şerife Ayşe'nin mehr-i müecceli 100
-ihracat 83
~yce-i mezbüre Şerife guramadan hissesine isabet iden ber-vech-i bala sekiz
mi altı gurüş otuz parayı ve diğer .zevce-i mezbüre Ayşe kezalik guramadan
;şsesine isabet iden seksan üç gurı1şuna cem'an dokuz yüz dokuz gurüş otuz
emarnen alız

ü

kabz eyledikleri işbu mahalle şerh virildi.
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ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Lefke nahiyesine
arkez karyesi sakinlerinden iken 2 Mayıs 910 tarihinde müteveffıye olan
o bint-i Hüseyin Maraşona nam Hatunun veraseti zevc-i metrüki Ali bin
e.anası Rabia bint-i Çelebi ve sadriyye-i kebire kızı Sultanu bint-i Ahmed ve
) sagir oğlı Emin ve sadriyye-i sagire kızı Safıye'ye münhasıra aldığı
eri'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiretan-ı mezbüretanın
·.cumı1rlarına kıbel-i şerden (4) vasi nasb ve tayin olunan babaları zevc-i
i ve ümm-i mezbüre Rabia ve bint-i kebire-i mezbüre

Sultanu

riyle nahiye-i mezküre naibi Ali Fehim Efendi tarafından (5) tahrir ve
bey' ve taksım olunarak irsal olunan tereke-i rnüteveffat-ı mezbüre
ki ber-vech-i atı zik:r ve beyan olunur harrere fi'f-yevmi'l-hamis 'aşer min
~ziyi'l-ahir (6) li-seneti semaniye ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
yağı fi 3 - dirhem 100 I49

1/63

rfi 1 - dirhem 300 /26
- çarşab 1 /13 - 20 para

300 /26

t-
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mezbüre Rabia'rıın zimmetinde olup alınan 107
ezbür Ali'rıin mehr-i müeccel zimmeti olup alınan 351

18

karye-i mezbüre muhtarına virilen ihbariyye ve muhtariyye

dellaliyye ve kaydiyye

s.e-i zevc-i mezbür Ali 235
.ınm-i mezbüre Rabia 156 - 30 para
int-i kebire-i mezbüre Sultanu 137
a-i sagir-i mezbür Emin

7 resm-i kısmet minha ·

f.

t .

/14 - bıçak 1 /8 - 30 para
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1 /35 - 30 para
uğday kile 11 /408

.ytun mahsüli 270

altünı 18 /270
en nakdi 391 I 30 para

l-rnezkürat 6440
:vasiyyet techiz ve tekfınine Halil'in sarfiyatı olup virilen 720
mezbürenin müsbet mehr-i mü' eccel alacağı olup virilen 1001
mezbürenin ba-sened alacağı olup virilen 900
ine zevcenin ba-sened müsbet alacağı olup virilen 660
.piyye ve tahrir-i tereke ücreti olup Muhtar İbrahim Ağa'ya virilen 36
'J..ihracat 3317
ü'l-bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı'.lre 3123 - 20 para
se-i zevce-i mezbüre Zehra 390 - 20 para
ibn-i kebir-i mezbür Halil 546 - 23 para
iibn-i kebir-i mezbür Hüseyin 546 - 23 para
iibn-i kebir-i mezbür Hasan546 - 23 para
7ibint-i

kebire-i mezbüre Emine 273 . .; 12 para

1si benat-ı sagiretan-ı mezbüretan Ayşe ve Zarife ve Hayriye'ye
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819
20
799 resm-i kısmet minha
mezbı1re Zehra Hatun ber-vech-i bala mehr-i mü' ecceli olan bin bir
iki kıt' a sened mucibince müsbet alacağı olan bin beş yüz altmış (22) gurüş
irsiyyesi olan üç yüz toksan gurüş yirmi parayı temamen alız

ü

kabz

ği gibi ibn-i kebir-i mezbürün Halil (23) ve Hüseyin ve Hasan ber-vech-i bala
teri olan beş yüz kırk altı gurüş yirmi dörder parayı ve bint-i kebire-i mezbüre
e kezalik (24) ber-vech-i bala hisse-i irsiyyesi olan iki yüz yetmiş üç gurüş on
rayı her biri temamen ve kamilen alız

ü

kabz (25) eyledikleri ve benat-ı sagirat

;-prat Ayşe ve Zarife ve Hayriye'nin ber-vech-i bala hisse-i irsiyyeleri olan ez
resm cem'an (26) yedi yüz toksan dokuz gurüş otuz parayı nafaka ve kisve ve
vazım-ı zarı1riyyelerinesarf itmek üzere vasileri anaları (27) zevce-i mezbüre
temamen alız

ü

kabz eylediği işbu mahalle şerh virildi (28f zevc-i mezbı1r Ali
Rabia ve bint-i kebire-i mezbüre Sultanu ber-vech-i bala
aldıklarını ve ibn-i sagir-i mezbür Emin ve bint-i sagire-i
f c

.re Safıye'nin ber-vech-i bala (29) hisseleri olan ez-gayr-ı resm dört yüz gurı1ş
ız parayı nafaka ve levazım-ı zarG.riyyeleriiçün vasileri babaları zevc-i mezbür
i'ta eylediğini naib-i müma-ileyhe inha (30) eylediği işbu mahalle şerh

Türü: Vasi tayini
ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke nahiyesi
1inde ka' in Koççino karyesi ahalisinden iken bundan akdem vefat iden İbrahim
İsmed'in sulbi sagir (2) ağlı Şefik ve sulbiyye-i sagire kızı Behiye'nin tesviye
rlarına bir vasi. nasb ve ta'yini lazım gelüp umür-ı vesayet-i mezküreyi ıraya
yyeti mütehakkık aldığı (3) nahiye-i mezküre naibi Ali Fehim Efendi tarafından
s

a olunan sagiran-ı mezbüranın anaları Şerife bint-i Feramiza sagiran-ı mezbüranm
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ve sedadlarına değin (4) tesviye-i umürlarına ve emval-i mevruselerine
hırasetine kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunmağla ma-vaka' bi't-taleb
tahriren fı'l-yevmi'l-'işrın min şehri Ramazanil- (5) mübarek li-seneti

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Kutrafa karyesi
iken bundan akdem vefat iden Musa bin Hüseyin bin Abdullah' ın
menkühe-i (2) metrukesi Rahime bint-i Ali ve Ii-ebeveyn er
arı Hasan ve güib 'ani'J-beled Adanada müsafereten sakin Arif ve li
kız karındaşları Hanife ve İsmet'e münhasıra oldığı (3) bi'l-ihbôr 'inde'ş
ver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i hazıra marifeti ve gaib-i
kayyum tayin olunan Lefkoşalı Hacı Mehmed Ali Efendi (4) ma'nfeüyle
a-yı mezbürun emval-i menkülesi bi't-taksim güib-i mezbürun hissesi bey'
üç lira beş şilin yedi gurüşa baliğ olmağla bundan (5) bir şilin altı gurüş
i't-tenzil mütebaki

ÜÇ

lira dört şilin bir gurüş ga' ib-i mezbür Arife zuhur

arafına i'ta kılındığı tescil ve i'lam (6) olundı tahriren fı'l-yevmi't-tasi' 'aşer
i Ramazani'l-mübürek li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Abohor karyesi
nden iken bundan akdem vefat iden Hacı Ömer bin Hasan bin Abdullah'ın
.•

i

-
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zevce-i menkühe-i metrukesi (2) Zehra bint-i Hacı Hasan ve sulbi kebir
Halil ve Hüseyin ve Hasan ve sulbiyye-i kebire kızı Emine Hanım ve
iyye-i sagire kızları Ayşe ve Zarife ve Hayriye'ye münhasıra oldığı (3) bi'I-ihbar
y'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın vakt-i

ye sedadlanna değin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi (4) nasb ve tayin
ı;ıı:ı anaları zevce-i mezbüre Zehra Hatun verese-i saire taleb ve marifetleriyle

i

şe'r' den tayin olunan karye-i mezbüre muhtarı İbrahim Ağa (5) ibn-i Hacı

Ağa tarafından tahrir ve bey' ve defteri irsal olunarak taraf-ı şer' den taksım ve
c;h-i atı tanzim olunan müteveffa-yı mezbürun kassam defteridir ki ber-vech-i
zikr ve beyan olunur tahriren fı'l-yevmi'l-hamis

'aşer min şehri Ramazani'l

li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf
rçak kıl 4 /159
1 /27

/18 - 10 para
/31

çift 1/31

''
r .

1 /43
/45

n 6 /245

/61
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va Türü: Ferağ izni
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Lefke kasabası
inlerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Mehpare Hanım ibnetü Molla
him'in sagir evladlan Mehmed Seyid ve Ahmed Kemal Efendiler ile (2) Şerife
abia ve Münire Hanım'm ba-hüccet-i şeri mansübı ve vasileri babaları Lefkeli'
Sabit Efendi ibn-i Mehmed Efendi meclis-i şer' de takrir-i kelam iderek vasileri
ım (3) sigar-ı mezbürünun kasaba-i mezbürede ma'Iümül-hudüd bir dönüm
darı harman mahallinin 49 sehmde beş sehm hissesi 624 numrolu koçan
i.1:>ince sigar-ı mezbürünun (4) 'uhdelerinde olup hissedaran-ı saire hisselerini
e ferağ ideceklerinden sigar-ı mezbürünun ber-vech-i muharrer beş sehm
teri dahi on lira on beş şilin bedel mukabelesinde (5) talibine ma' an ferağ
ak haklarında enfa' olacağından ol vechle bana taraf-ı şer' den izin virilmek
humdur didükde vasi-i müma-ileyhin takrir-i meşrühı vak' a (6) mutabık ve
ıH-emre muvafık-idüği ve meblağ-ı mezkur salifü'z-zikr hisselerini bedel-i misli
Lefkeli Mehmed Feyzi Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve Hüseyin bint-i Halil'in
f '

rhbarlarıyla mütehakkık olmağın mucibince sigar-ı mezbürünun ber-vech-i
er beş ~~hm hisselerini ol vechle talibine ferağa vasi-i müma-ileyhe izin
eğin ma-vaka' (8) bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmis-sadis

'aşer min

evvali'l-mükerrem li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi
e Asım Efendi
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rıs ceziresinin Girine kasabası sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden
Hanım ibnetü Arnavud Hasan Ağa'rıın veraseti sadriyye-i sagire kızları
,,.

;
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ve Nedime

(2) ve Feyzi ye ile Ii-ebeveyn

karındaşı

Emine Hanım' a

oldığı bi'f-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra
mezbüranın

mansüb

vasileri (3) 'ammeteleri

Girineli Ülfet Hanım ibnetü

i Kaputları meclis-i şer'de takrir-i kelam iderek mezkur Girine kasabasında
numrolu defter-i hakanı senedi ile (4) ma'lumü'l-hududü'l-ve'l-müstemilat

bir

ülk-i menzilin 720 sehmde 580 sehmi müteveffıye-i mezbürenin mülki olup
la verese-i mezküresine intikal (5) eylediği ve müteveffiye-i mezbı1renin
nda ba 'zı kimesnelere dahi mütehakkık borcu bulundığı cihetle salifü'z-zikr
hinde sigar-ı mezbürana intikal (6) iden sülüsan-ı hissenin diğer hissedarlarıyla
satılup düyı1n-ı mezküre tesviye olunmak ve fazlası dahi eytam sandığında
@h idilmek haklarında (7) enfa' ve evla oldığı cihetle semen-i misliyle talibine
kıbel-i şer' den bana izin virilmek matlübumdur didükde hal vasiyye-i
µrenin takrir-i meşrı1hı üzere (8) aldığını Girineli Derviş Ağa ibn-i Salih ve
d Onbaşı bin Halil' in 'ala tarikü' ş-şehade ihbarlarıyla mütehakkık olmağın
iııce menzil-i mezkı1run 720 sehmde 580 (9) sehmden sigar-ı mezbürata '

lcil sülüsan-ı hissenin hissedaran-ı saire hisseleriyle maan semen-i misliyle
e bey' ve ferağa semeni alız Ü kabza ve masbüzaıından (1 O) sigar-I mezbürana
orcun tesviyesiyle vasiyye-i mezbı1reÜlfet Hanım'a izin virilmeğin ma-vaka '
b ketb olundı tahriren (11) fi'f-yevmi't-tasi' ve'Lişrin min şehri Şevvali'lem li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi

ürü: Vesayetin devamı
brıs ceziresinin Lefkoşa kazasına.. tabi' Balikitre karyesi sakinelerinden iken
akdem müteveffıye olan Emete
Hanım ibnetü Hacı Osman Efendi'nin sadrı
~
sekiz yaşında (2) Ahmed Saadeddin ibn-i Abdullah Efendi henüz isbat-ı rüşd
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gibi sefih ve mübezzir ve müsrif olup umürını rüyete muktedir olmadığı
Hakkı Efendi ibn-i Emin Efendi (3) ve Mehmed Münir Efendi ibn-i
ııdi'nin ihbarlarıyla 'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık olmağın merkum

ed Saadeddin kıbel-i şer' den tasarrufat-ı kavliyyeden hacr olunarak (4) kema
ş.abık babası mezbür Abdullah Efendi'nin taht-ı vesayetinde ibka idilmeğin ma
.g{,bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi' s-sabi' min şehri Zi'l-ka deti' ş-şerife
p.eti seman ve 'işrin (5) ve selase mi' eten ve elf

me Katibi Mehmed Nazım Efendi

-

rıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Denya karyesi sakinelerinden Afet bintr -

ed meclis-işer' de zevc-i mutalliki karye-i mezbüreli Hasan bin Ali mahzarında
(2) mezbür Haşarı ile zevciyyet beynimizde kaime iken işbu yevm-i
me olan 10 Teşrin-i evvel 910 tarihinden bir buçuk ay evvel beni tatlık
zimmetinde mütekarrer olan (3) iki yüz elli gurüş mehr-i mü' eccelim ile
inkizasına değin ve sa' ir levazım-ı zarüriyyemi mezbür Hasan' dan taleb
diyü dava itdükde (4) ol dahi cevabında zevcesi müddeiye-i mezbüreyi
mezkurdan bir buçuk ay evvel tatlık eylediğini ikraz ve ma-ada elli bir
n itibaren olan (5) mehr-i mü' ecceli zimmetinde aldığını beyan eyledikde
fiye-i mezbüre mehr-i mü' eccelinin elli bir gurüş aldığını kabul itmesine
mehr-i mü' eccel-i mezkur (6) elli bir gurüşun halen ve 'iddeti münkaziyye
'iddet-i nafaka-i mu' ayyine-i malümesi içün tarih-i mezkurdan
olunan yevmi (7) dört buçuk gurüşı dahi hin-i istihkakında
'iye-i rnezbüreye eda ve teslime müddei-i 'aleyh-i merkum Hasan'a bade'lnbih olundığı tescil ve iIam olundı tahriren (8) fi'f-yevmi't-tasi' 'aşer min
vvealü'l-mükerrem li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
rı· -
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a Türü: Haer
ıbrıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Abohor karyesi ahalisinden Küçük Hacı
med bin Hasan ihtiyar ve matüh olup umürırıı rüyete gayr-i muktedir (2) aldığı
e-i mezküre ahalisinden Molla Hasan bin Yusuf ve Halil bin Hacı Ömer Ağa ve
afa bin Hacı Halil' in ihbarlarıyla 'inde' ş-şeri'I-enver zahir (3) ve mütehakkık
ın mucibince merkum Hacı Mehmed Ağa kıbel-i şer' den tasarrufat-ı
yeden hacr eylediği tescil ve i'lam olundı tahriren fi'l-yevmi't-tasi' min şehri
iH-ka'de ve li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Türü: Ferağ izni
ibns ceziresinin Girine kazasına tabi' Trabeza Çiftliği sakinlerinden iken
akdem vefat iden Ali bin Mehmed Ali Usta'mn sulbi sagir evladları Asaf ve
Faik (2) ve Mehmed

ve Ali ve Ahmed ve Nadire ve Cemaliye ve Huriye ve

Penbe'nin vasi-i mansübları Hüseyin Ağa bin Kel Osman Girine kazası
ekili Zeki Efendi mahzarında (3) takrir-i kelam iderek vasileri aldığım sigar-ı
rünun babaları müteveffa-yı mezbürdan müntakil 1500 numrolu koçan ile
.rrıf oldukları üç evlek arazı ile yine_karye-i mezkürede (4) 'Arabköyü'rıde iki
iki evlek ve yine karye-i mezkürede 1512 numrolu koçan ile mutasarrıf
arı üç evlek arazı ile yine karye-i mezkürede (5) 2333 numrolu koçan ile yirmi
zeytün ve iki sak harüb eşcarının.272 sehmde 238 sehmi sigar-ı mezbürünun
ı müteveffa-yı mezbürdan (6) müntakil düyün-ı mütehakkıkalarını tesviyesi

tılması haklarında hayırlı aldığından kıbel-i şer' den izin taleb itmiş ve hal
mezbürun takrir-i meşrühı (7) üzere aldığını Girineli Sabri Efendi bin Hacı
a Efendi ve 'Arabköy'Iü Hüseyin bin Hasan ve Molla Nikola Ali bin Mustafa
ylemiş olduklarını na' ib-i rnüma-ileyhe (Ş) inha itmeğle mucibince sigar
"nun mezkur arazileri ile zeytün ve harüb eşcan hisselerinin semen ve bedel-i
'

talibine bey' ve ferağa ve semen ve bedellerini (9) alız

ü

kabz iderek
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mezküreyi ifaya vasi-i mezbür Hüseyin Ağa'ya kıbel-i şer' den izin
eğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı tahriren fı.'1-yevmi's- (10) sanı 'aşer min
+ka'detü'ş-şerife li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Türü: Ferağ izni
rıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Gönyeli karyesi ahalisinden Hasan bin
Çavuş sefih ve gayr-i reşid aldığı cihetle bundan akdem kıbel-i şer' den hacr
umı1rını rüyete (2) ba- ilam-ı şeri vasi tayin olunan dayısı karye-i
e ahalisinden Molla Veli bin Ali meclis-i şer' de takrir-i kelam iderek vasisi
mahcür-ı merkumun 3044 numrolu (3) koçan mucibince karye-i mezkı'.lrede
a'Iümü'l-hudüd üç bah' mülk odanın altmış dört sehmde mutasarrıf oldığı
hissesinin satılması hakkında enfa (4) aldığından beyine kıbel-i şerden
mek matlübumdur didükde hal vasi-i mezbürun takrir-i meşrühı üzere oldığı
r •

mezbüre sakinlerinden imam (5) Hafız Mehmed Şevki Efendi ve Mehmed
-i Hacı Damdelen'in ihbarlarıyla
mütehakkık olmağın mucibince mahcür-ı
f.
ün salifü'z-zikr üç odada 7/64 (6) sehm hissesinin semen-i misliyle talibine

ferağına vasi-i mezbür Molla Veli'ye kıbel-i şerden izin virilmeğin ma
·ıt-taleb ketb olundı tahriren fı'l-yevmi'l- (7) 'işrin min şehri Şa'bani'l
m li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

e Katibi Mehmed Nazım Efendi

460

Türü: Vakfiyye
mine'l-vakfi ve' ş-şurüti cera 'indi 'ala vechil-mazbüt ve hikmeti bi-sıhhati
ı..ı.£.u.uımı

'a.limen bi'f-hilafi'l-cari min-el e' immeıi'f-eslafi nemikatü'l-fakiri'Ilüh

şanuhu Ahmed Muhyiddin el-müvella bi-hilafetin bi-kazain Lefkoşa ve Girine

ijmdu li'Ilahi'Ilezi e' azze havass-i ibadihi bi-sarfı ernvalihim ila envai'l-hayrat
'anehüm 'ala iktisab-i esnafi'l-mehamid ve'f-müberrat ve's-selatü vesselamü (2)
sülihi ve nebiyyihi Muhammedin hayri'l-beriyyat

-hamdu li'Ilahi'Ilezi eazze havass-i ibadihi bi-sarfi emvalihim ila enva'i'l
ve eanehüm 'ala iktisab-i esnafi'Lrnehamid ve'l-müberrüt ve's-selatü
lamü (2) 'ala resülihi ve nebiyyihi Muhammedin hayri'l-beriyyat (2) ve 'ala

e

ashabihi ve't-tabi'in ila yevmi yestezillü'l-mere tahte's-sadakat amma ba' d

akfıyyenin tahrir ve inşasına batlı oldur ki Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti
Lefkoşa kazasına (3) tabi' Lefke kasabası ahali-i mütehayyiranından Daniş
i bin Hasan Fedai Efendi kaza-i mezkur mahkemesinde meclis-i şer-! şerif-i
de ber-vech-i atı vakfına li-ecli't-tescil mütevelli (4) tayin eylediği dava vekili
Cemal Efendi ibn-i Hacı Niyazi Efendi muvacehesinde takrir-i kelam iderek
numrol ve 30 Temmuz sene 910 tarihlü defter-i hakanı (5) senedi ile mutasarrıf
m kasaba-i rnezkürede Ortamahalle'de kain tarafları Hacı Emin Efendi ve
bint-i Selim ve sokak ile mahdüd malümü'l-hudüd (6) ve'f-müştemelat ma' a
bir bab mülk menzilimi vakf ve habs idüp şöyle şart eylerim ki vakf-ı
üruna Lefkeli Kadriye Hanım bint-i Hacı Yaver mütevelliye olup (7) menzil-i
ürda sakin olmak ve yahüd icar itmek yedinde ola ve ve mütevelliyye-i
üre menzil-i mezkürı ta' mır ve termim ide ve icar itdiği sılretde fazla-i (8) galle
isine 'a' id ola ve ve mütevelliyye-i mezbüre seneci bir hatm-i şerif ve bir
d-i şerif kıra' at idüp ve yahüd itdirüp hasıl oan ecr ve sevabını evvelen (9)
!

ka'inat 'aleyhi efdalü's-salavat Efendimiz hazretleriyle al ve evlad ve ezvac-ı
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harüt hazeratının ervah-ı şerifelerine ve saniyen sa' ir enbiya-yı 'izam rüsül-i
kiram hazeratının ervah-ı şerifelerine ve salisen Hülefa-yi Raşldin ve sa' ir

-ı güzin ve evliya ve süleha ve guzat-ı Müslimin hazeratının ervah-ı şerifelerine
a ve ecdad ve akraba-i ta' allukatımın ervahına ve ba de vefatı benim dahi
a ihda oluna ve mütevelliyye-i

mezbüre (11) Kadriye Hanımm vefatından

:vlad ve evlad-ı evladının batnen ba' de batnin ve karnen ba de karnin ekber ve

ütevelli ola ve ba' de'j-inkiraz mezbürenin karındaşı (12) Kaşif bin Hacı
ve ba' dehu evlad ve evladı batnen ba' de batnin ve karnen ba' de karnin
molalar veba' de'J-inkiraz diğer karındaşı Mehmed bin Hacı Yaver mütevelli

J) ba' de vefatihi kezalik evlad ve evlad ve evlad-ı evladı batnen ba' de batnin
n.ba' de karnin mütevelli ola veba' de'I-inkiraz fi gurre-i Rebi'ü'l-evvel sene
'ihiyle müverrah vakfına vade (14) münderic şartlarım mucibince yine şurüt-ı
kasaba-i

mezküre

Orta Cami' -i Şerifi'rıde

Rebi'ü'l-ahirin

ilk Cum' a

ı:,<icra olunmak üzere kasaba-i mezbı1re ahali-i (15) mu'teberanının

rey ve

· rle ve vakt ve hale münasib bit maaş ile mütedeyyin ve müstakim bir
lı ta' yin oluna ve işbu iki vakfıyyede şart kılınan nevbeti tevlıyetlerden

(.1.<5) evvel inkiraz bulursa bulsun hiçbir vakt ayrı mütevelli tayin olmayup
ı'
birleşdirilerek bir şahs-ı vahid tayin oluna ve vakf-ı mezküra cezirede (17)
·ı.c.füi bulunan zat nazır ola ve ba' dehu hane-i mezkur icar olunup ba' de't
r.
rt-t-termim hatm-ı şerif ve mevlüd-ı şerif sarfiyatından fazla-i galle Lefke

ebine müdavim bulunan ve Lefkoşa' daki rüşdi ve idadiye gönderilmek
ı:,rince fukaralıklarından

dolayı mümkün olmayan tüllabın en (19) ahlaklı

inden fazla-i gallenin derece-i kifüyesi nisbetinde talebe intihab idilerek
.µma-ileyhin nezareti altında olmak üzere (20) Lefkoşa' da rüşdi ve i' dadi
·rıde tahsil ve ikmal itdirile ve şayed mezkur talebe Lefkoşa' da bulundığı

usüli da'iresinde (21) mektebe devam itmeyüp derslerine layıkı vechle
ğımekteb müdiriyerleri tarafından ba-rapor bildirildiği halde mezkur talebe
idilerek yerlerine diğeri intihab oluna ve bu talebelerden

mekteplerini

mahallerine i'ade itdirilüp yerlerine diğeri intihab oluna (23) ve bu
mekteblerini

ikmal idenler mahallerine

i'ade idilüp yerlerine diğeri

na ve her sene mütevelli evkaf da' iresine nizamı vechle hisab virmeğe

luna diyü (24) tayin-i şurüt ve tebeyyün-i kuyüd ile menzil-i mezkürı
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:yellı-i müma-ileyhe teslim ol dahi vakfıyyet üzere kabz ve tesellüm eyledikden
vakıf-ı müma-ileyfı vakf-ı mezkurdan rücu' ile menzil-i (25) mezkürı kel
mülküne istirdad ve mütevelli-i müma-ileyh dahi teslimden - kema-hüve"lfi'l-kütübü'I-fikhiyye

müterafi'an ve her biri fasl ve hasma talibün

farında kıbel-i (26} şer' den dahi vakf-i mezkı1run sıhhat ve lüzumuna hükm-i
i;şer"i ile hükm olunmağın vakf-ı mezkur sahih ve lazım olup min ba' d nakz ve
I

ümteni'ü'l-ihtimal oldu cera zalik ve harrere fı'l-yevmi' s- (27) sabi' 'aşer
Şevvali'l-mükerrem li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Kamil Efendi ibn-i Mehmed Efendi
e Katibi Mehmed Nazım Efendi
.ua;::;ıııı

ve gayruhum

is ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Küçük Kaymaklı
akinelerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Hadice bint-i Salih'in
zevc-i metrüki (2) Hacı Salih Efendi ibn-i Halil ve anası Nergiz bint-i
ve sadrı kebir oğlı Salih bin Mehmed ve sadrı sagir _oğulları İbrahim ve
ledan-ı Hacı (3) Salih Efendi ve sadriyye-i sagire kızı Emine bint-i Mehmed
da oldığı bi'l-ihbar 'indeş-şerl'f-enver zahir ve mütehakkık oldukdan
giran-ı (4) mezbüran İbrahim ve İsmail'in tesviye-i umürlarına kıbel-i
vasi tayin olunan babaları zevc-i mezbür Hacı Salih Efendi ve sagire-i
Emine'nin (5) kezalik tesviye-i umürına vasi tayin olunan ceddesi ümm-i
Nergiz Hatun ve verese-i sa' ire taleb ve marifetleriyle kıbel-i şer' deni' zam
acı Mehmed Ali (6) Efendi tarafından tahrir ve terkim ve bey' olunup
şerle taksim olunan tereke-i müteveffat-ı mezbüre defteridir _ ki ber-vech-i
lunur tahriren fi'J-yevmis-samin ve'L'işrin (7) min şehri Zi'I-kadetişeneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

'
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tencere ma' a kapak 1 /20
.tmüsta'mel tencere maa kapak 1 /15 - 20 para
tkada' if sinisi ı /26
tava 2 /23
e çinko leğen 1 /4
kapaklı sahan çift 2 /18
han 1 - kebir ve sagir tas 2 il 5
7 - kaşık 2 - piron 2 /8
olad 1 - kadeh 3 /6

yorgan ma' a çarşab 1 I44
ak yorgan ma' a çarşab 1 /18
uk şilte 1 /8

r.

el alaca çarşab 2 /3 O
el alaca çarşab 2 /27

.tarıpamuklu 2 /12
rgan çarşabı 2 /29
şab 1 /14 - 10 para
imüstamel çarşab 1 /4 - 30 para
inder-i mak' ad 1 /5
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5 - yemeni 3 - boğça 2 /9
örtüsü l /24

entarı l /20

ün baş çarşabı 1 /13

el yorgan ma' a çarşab 1 /28

ıat 13
basma entarı 1 /6

~ah ma' a kayıt 1 - çıkrık 1 /92

ltün 7 /252
zbür zimmetinde mehr-i müecceli olup alınan 101
mezkürat 1284 - 20 para

~reke ücreti olup Mehmed Ali Efendi'ye virilen 27

"'I-bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re
-i zevc-i mezbür Hacı Salih Efendi 31 O
m-i mezbüre Nergiz Hatun 209

-i sagir-i mezbür İbrahim

;/·

1239 - 20 para
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201
ibn-i sagir-i mezbür İsmail
206
5
201 resm-i kısmet minha

int-i sagire-i mezbı1reEmine

c-i mezbür Hacı Salih Efendi ber-vech-i bala üç yüz on gurüş hissesini bi'l
ibn-i sagiran-ı mezbüran İbrahim ve İsmail'in ber-vech-i bala hisses-i
ri olan iki yüz (22) bir buçuk gurüşdan cem'an dört yüz on üç gurüşı nafaka
levazım-ı zarı1riyyelerine sarf itmek üzere bi'l-vesaye temamen alız

ü

kabz

ı ,

ye ümm-i mezbüre Nergiz (23) Hatun ber-vech-i bala hissesi olan iki yüz
rüş yirmi parayı bi'l-asale ve bint-i sagire-i mezbüre Emine'nin
hissesi olan
ı.

ş

otuz parayı nafaka ve levazım (24) zarı1riyyesine sarf itmek üzere bi' 1-

~mamen alız eylediği ve ibn-i kebir-i mezbür Salih dahi ber-vech-i bala
iyyeleri olan iki yüz altmış gurüş yirmi üç parayı temamen (25) alız ü kabz
bu mahalle şerh virildi.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Alihodez karyesi
den iken bundan akdem maktülen vefat iden mekteb mu' allimi İbrahim
ndi. ibn-i Ahmed bin Ali'nin (2) veraseti zevce-i menkühe-i metrükeleri
'l

Aliye Hanım ibnetü Hüdaverdi Çavuş ile Alihodezli Havva bint-i Mustafa
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ası mezbı1rAhmed bin Ali ve anası (3) Ayşe bint-i Mustafa ile zevc-i mezbüre
'dan mütevellidler sulbi sagir oğlı Salih ve sulbiyye-i sagire kızı Nefise ve
imezbı1re Havva'nın batnında mütebeyyin hamle münhasıra (4) aldığı bi'l
[nde'ş-şeri'f-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın
rüşd ve sedadlanna değin tesviye-i umCı.rlarına kıbel-i şer' den (5) vasi tayin
anaları zevce-i mezbüre Havva ve verese-i saire taleb ve marifetleri ve
şer' den me' müran-ı i'zam olunan Lefkoşalı Hacı Mehmed' Ali Efendi
'yle (6) tahrir ve terkim ve bey' ve kıbel-i şer' den taksım olunan tereke-i
mezbı1r defteridir ki ber-vech-i atı beyan olunur tahriren fi'f-yevmi's
Zi'l-hicceti' ş-şerife li-seneti seman (7) ve 'işrin ve selase mi' eten ve

.. pantolon 4 - çaket - gömlek 1 /180
'ııçift 1 /50
1 /122

nakdi olup techiz ve tekfinine sarf idilenden mütebaki kalarak alınan 405
icaresi 45

karyeli yapıcı ustası zimmetinde alacağı olup alınan 36
mezbürun Ahmed Ali zimmetinde ba-sened alacağı olup alınan 900
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yekünü' l-mezkürat
5519
....c..__.....,2=7:....::0:... karye-i mezküreye

'azimet iden Hacı MehmedAli Efendi'ye kalan

5249
....c..__,,2...,,0'""'"1

zevce-i mezbüre Aliye Hanım'ın müsbet mehr-i mü' ecceli olup virilen

'tso4s
ışse-i zevce-i mezbı1re Aliye Hamm 315 - 20 para
4iğer zevce-i mezbüre Havva Hanım 315 - 20 para

eb-i mezbür Ahmed Ağa 841
Jınm-i mezbı1re Ayşe 841
şagıran-ı mezbüran Salih ve Nefise ve haml

resm-i minha

etan-ı mezbüretan Aliye ve Havva Hanımlar ve eb-i mezbüran Ahmed Ağa
Hatun ber-vech-i bala hisse-i irsiyyelerini temamen alız ü kabz eyledikleri
ı ,

.ı (14) sigar olan ber-vech-i bala ez-gayr-ı resm iki bin altı yüz altmış yedi
ecli'l-istirbüh eytam sandığına irsal kılındığı işbu mahalle şerh virildi., .

s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Lefke nahiyesi
Anbeliku karyesi ahalisinden iken bundan akdem vefat iden Hüseyin bin
in veraseti (2) zevce-i menkühe-i metrukesi Zehra bint-i Hasan ile validesi
bint-i Ahmed ve zevce-i mezbüreden mütevellide sagire kızları Penbe ve
ve diğer zevcesinden

(3) mütevellid sulbi sagir oğlı Hasan ve sulbiyye-i

zı Hanife'ye münhasıra

oldığı bi'l-ihbar 'indeş-şeri'f-enver

zahir ve

kık olup sigar-ı mezbürünun tesviye-i ( 4) umürlarına kıbel-i şer' den vasi
'i

ayin kılınan karye-i mezbüre muhtarı Mahmud bin Emir Hasan marifetiyle
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na' ibi Ali Fehim Efendi tarafından tahrir ve rüyet olunan (5) tereke-i mezkı1re
ki na' ib-i sabık faziletlü Hacı Hafız Ziyai Efendi tarafından 'aynen devr ve
olunmağla ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur tahriren fl'l-yevmi's-samin (6)
şehri Zi'l-hicceti' ş-şerife li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi'eten ve elf. (7)
--i mezkı1re dahilinde ma'Iümü'l-hudüd

yüz yirmi dönüm arazı ve seksan sekiz

eytün eşcarı 667 numrolu fi 25 Zi'l-hicce 1325 (8) tarihlü izn-i hüccet-i
yesi mucibince vasi-i mezbür marifetiyle bey' olunup esman-ı hasılası 12969

mezbüre Zehra bint-i Hasan 'an mehr-i müeccel ve muaccel 851

1!)3üleymanLütfi Beğ bin Hüdaverdi 2688

Hüseyin Afif Efendi bin Hasan Efendi 80
[rıbeliku karyeli Hasan Tahir'e 1208 /1902 numrolu Lefke Kara Hakimi

I,.

Çankar Kosta Karaziye

lu müteveffa Hafız Ali eytamı emvalinden vekilleri Molla Halil Mehmed

karyeli Dimitri Baba Yenadiyu 701

şkaryeli Toğlu Kostanti 2010

racesli Toğlu Kostanti'ye 210 /1908 numrolu Lefke Kara Hakimi hükmüyle
deyni912
mezkı1re umürını rüyet içün vasi-i mezbı1run Lefke'ye 'azimet ve 'avdet

e beray-ı sandık ve münadi kaydiyye
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241

18

18

)yekılnü'l-ihracat 9455
sahhü'l-baki
3514

=----1=8=0 balada muharrer 667 numrolu izn-i hüccet-i şeriyyesi harcı olup deftermahsüsına ilsak olunan pul esmanı

1
mütebüki-i mezkılrun Lefke'den Lefkoşa'ya masarif-i irsaliyyesi

esmanından mütebaki ber-vech-i bala üç bin üç yüz otuz gurüş sigar-ı
Penbe ve Kezban ve Hasan ve Hanife'ye mütesaviyen intikal (17) itmeğle
namlarına na'ib-i sabık müma-ileyh Hacı Hafız Ziyai Efendi'nin zeman-ı
fi 9 Haziran 908 tarihinde eytam (18) sandığına irsal kılındığı işbu
virildi.

r.

ıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Lefke nahiyesi dahilinde Aınarkez
a.kinlerinden iken 15 Nisan. 908 tarihinde vefat iden Halil bin İbrahim
(2) veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Hadice bint-i Yusuf Lefto ile
.ızları Yasemin ve Dudu ve sagir ağlı Kamil ve sagire kızı Akıle'ye
aldığı bi'l-ihbar (3) 'inde'ş-şeri'I-enver zahir ve mütehakkık o}dup

ezbüranın tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin kılınan
ezbı1re Hadice ve verese-i saire marifetiyle (4) Lefke naibi Ali Fehim
afından tahrir ve terkim ve bey' olunan müteveffa-yı mezbı1rdefteridir ki
bık faziletlü Hacı Hafız Ziyai Efendi tarafından 'aynen devr ve teslim
ı.t (5) ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur tahriren fı'l-yevmi' s-samin min

'
--hicceti'ş-şerife li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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çift 1 /1080

ı ,

a değirmeni 1 /10
ı.
"' 1 /62

ber-vech-i

.tar Hamza'ya

atı

düyünatın ikmali içün verese-i kibar tarafından ıfa

muhtariyye ve ihbariyye 18

471

Kara Süleyman 776

.~zkaryeli Yusuf Abdülkadir 720

ezbüre Hadice 'an mehr-i mü'eccel

201

pvech-i bala bin yedi yüz elli iki gurüşı makbüzat derün-ı ihracatda müfredatı
vechle sarf eylediği işbu mahalle şerh virildi.

s ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Lefk.e kasabası sakinelerinden iken 4
9 tarihinde müteveffiye olan Fatıma bint-i Molla İbrahim'in veraseti zevc-i
µki Halil bin İbrahim Yordamlı ve Ii-ebeveyn er karındaşları kebir Osman ve
Sabri ve Ii-ebeveyn kız karındaşı kebire Habibe Molla ile sadriyye-i sagire
'ye (3) münhasıra oldığı bi'f-ihbür 'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık
ire-i mezbı1renintesviye-i umı1rınakıbel-i şer' den vasi nasb ve ta' yin kılınan
ası zevc-i merkum Halil ve verese-i saire marifetleriyle Lefk.e naibi Ali
fendi tarafından tahrir ve terkim ve bey' ve taksım olunan tereke-i
at-ı mezbı1re(5) defteridir ki na' ib-i sabık faziletlü Hacı Hafız Ziyai Efendi
an 'aynen devr ve teslim olunmağla ber-vech-i ati zikr olunur tahriren fı'l
'işrin min şehri (6) Zi'l-hiccetü'ş-şerife li-seneti seman ve 'işrin ve selase
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r ve yasdık 36 - ayine 1 /50,-10 para

şişe 1 /4 - 30 para

'.
I.

def' a çarşab l /23
rşab çift 1 /150
ek 1 /13
a gömlek l /13 - 1 O para
a gömlek l /14
a gömlek l /13
a gömlek l /13 - 1 O para
t J·
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gömlek 1 /13 - 10 para

a gömlek 1 /13 - 10 para
'gömlek 1 /13 - 10 para

sı /13

yüzü ve trabeza örtüsü 13 - 1 O para

1 /3 - 10 para
10 para
dim hediyyesi 22

r aleti tecemmülatı 73

474

Küçük Mustafa' dan alacağı olup alınan 6

1917
501 zevc-i merkum zimmetinde mehr-i mü' eccel alacağı

OBesimHacı Emir'e 900

[.J"skori Hasan' a 1 7

h Hace Hadice bint-i

Ömere 10 - 20 para

Meftune ibnetü Mehmed Efendi'ye 12

f.

I .

ü'l-bak! li't-taksim beynel-vereseti'f-mezbüre
'an eşya' -i mebi a ve tahsilat

11 'an mehr-i müeccel der zimmet-i zevc-i mezbür
zevc-i mezbür Halil İbrahim
. 'an eşya' -i mebi' a ve tahsilat

'an mehr-i mü' eccel
Ii-ebeveyn el mezbı1rOsman
1 keza

Ii-ebeveyn el mezbı1rMustafa

475

keza

uht ii-ebeveyn el mezbür Habibe Molla

sagire-i mezbüre Ayşe

se-i kibar ber-vech-i

bala hisselerini temamen

alız ve istifa idüp bint-i

ezbüre Ayşe'nin eşya' -i mebi a ve tahsilatdan (23) ber-vech-i bala hissesi
yüz elli beş gurüşdan on sekiz gurüş resm-i bi't-tenzil mütebaki dört yüz
eytam (24) sandığına irsal kılındığı işbu mahalle şerh virildi.

ceziresinin Girine kazasına tabi' Lapta karyesi sakinelerirıden iken fi 16
1910 tarihinde vefat iden İsmet bint-i Ahmed Efendi'nin veraseti zevc-i
abuşcıoğlu

(2) Molla Hakkı ve sadrı sagir ağlı Ahmed ve Tevfik' e

aldığı mütehakkık olup sagir-i mezbürun tesviye-i umünna kıbel-i şer' den

tayin olunan Molla Hüseyin bin Hasan Onbaşı ve zevc-i mezbür (3)
marifetiyle Girine kazası naib vekili Hacı Zeki Efendi tarafından tahrir ve
e bey' olunarak

tanzim ve irsal olunan tereke-i müteveffa-yı

ki ber-vech-i atı zikr olunur (4) tahriren fi'f-yevmi'f-hadi
;
ali'f-mükerrem

rnezbür

veIvişrin min

li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
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ersin suyu ma' a lamincana 32 - 20 para

- tas 1 /27

a ibrik 1 O - 20 para
han 14/110
- 20 para
/108

ı ,

,

.

477

1 /8 - 20 para
µc;:)Lli:11

1 /7 - 20 para

ar zeytün ma' a küp 1 /40

eğirmeni 1 /25 - 20 para
dık 1 /22

- trabeza 1 /8 - 20 para
kevgir 1 /14

- 20 para
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1 /1 - 20 para

sandık 1 /3
ssandık 1 /6

.ş buhurdan

ve gülebdan 180

zarf 10 /73

- pişkir 2 /13 - 30 para
, ],{ ve şal ve baş çarşabı 4 /200

/27
cemmülatı 202 - 20 para

1ı alt-Cm küpe çift 1 /558
I.

,talı Çankaridi'ye deyni olup virilen 1800
abri Efendi'ye deyni olup virilen 570
ostanti Kamoşma'ya

deyni olup virilen 33

,talı Molla Hüseyin Onbaşı' ya deyni olup virilen 18
1i1 Mehmed' e deyni olup virilen 6
.üseyin Süleyman'a deyni olup virilen 24

iyye münadiyye 51

"1

Muhtar Kamil Efendi'ye 18
ezküreye 'azimet ve 'avdet içün hayvan kirası 50
parası deyni olup virilen 9
iz ve tekfin masrafı 292
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'a'id resm 62
. . i mezk:ı'.'ıreye 'azimet .içün na' ib Hacı Zeki Efendi' nin ücreti 18
µ'J-yedin nafakası içün virilen 60
~n deyni olup tahsildara virilen 54
.J:>er-vech-i bala üç bin yüz on iki gurüş makbüzat ber-vech-i bala ihracatda
çeği vechle temamen sarf idildiği na' ib-i müma-ileyh tarafından inha idilmek
L~rnı.ııv

şerh virildi.

ii.rü: Rüşt iddiası ve mal talebi
.brıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Abohor karyesi ahalisinden olup
akdem ba i'lam-i şeri tasarrufat-ı kavliyyeden hacr idilen Hacı Küçük
Ağa (2) ibn-i Hasan tarafından ber-vech-i ati husüsda vekil-i şerisi karye-i
ahalisinden Bekir bin Bekir meclis-işer' de mahcür-ı merkuma muvakkaten
b ve ta'yin olunan (3) dava-yı atiü'l-beyanda husumeti rey olunan Lefkoşa
inden Receb Ağa ibnü'l-mezbür Hacı Küçük Mehmed Ağa mahzarında
kelam iderek müvekkilem mezbür (4) Hacı Küçük Mehmed Ağa'ya arızi bir
sebebiyle umürumı rü' yete iktidarsızlık tarı olmuş ise de el-yevm akil ve
arı olup umürumı (5) rüyet ve tesviye itdirmeğe muktedir aldığından hacr-i
n fekkini taleb iderim diyü bi'f-vekale dava itdükde müddei-i 'aleyh vasi-i
Receb Ağa'nın inkarına bina' en vekil-i (6) müddei-i mezbı1rBekir'den ber
muharrer müddeasına mutabık beyyine taleb olundukda 'udül-ı ahrar-ı rical-i
in' den ve karye-i mezküre ahalisinden Muhtar İbrahim Ağa ibn-i Hacı Bekir
ed bin Hüseyin (7) meclis-i şer' e hazıran olup istişhad olundukda fi'l-hakika
üvekkil-i mezbür Hacı Mehmed Ağa el-yevm akil ve 'atehden arı olup
ı rüyet itdirmeğe muktedir (8) aldığına şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü
iri müttefıkü'l-lafz

ve'f-ma' na bil-muvacehe

eda-yı şehadet-i şeriyye

Jderinden şahidan-ı mezbüran (9) usül-i mevzu' asına tatbiken ba-varaka-i
'!
re karye-i mezküre imamı Hacı Hafız Ali Efendi ibn-i Mehmed ve komisyon

'·r
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sırıueıu

Molla Hasan bin Yusuf (10) ve Mustafa bin Hacı Halil' den lede't-tezkiye

e makbülü'ş-şehade idükleri ihbar ve mezbür Hacı Mehmed Ağa'rıın el-yevm
ve umürını rüyet (11) itdirmeğe muktedir oldığı karye-i mezküre ahalisi
dan dahi ha-şehadet-name iş'ar olunmağın mucibince müvekkil-i mezbür Hacı
Mehmed Ağa 'atehden

arı (12) ve umürını rüyet

itdirmeğe muktedir aldığı

;..şer' mütehakkık olmağla kıbel-i şer' den hacr-i mezkur fekk idildiği tescil ve
landı tahriren (13) fi'l-yevmi's-sabi' ve'l='işrin min şehri Muhharremü'l
!t--senetitisa ve 'işrin ve selüse mieten ve elf.

ceziresinin Girine kazasına tabi' Ağırdağ karyesi ahalisinden iken bundan
erat iden Hacı Hüseyin bin Salih'in sulbi mürahik oğulları Hasan ve
ve sulbiyye-i sagire kızları (2) Emine ve Dudu ve Züleyha'nın tesviye-i
kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin kılınan anaları karye-i mezküre
I, .

.den Havva bint-i Osman meclis-i şer' de takrir-i kelam iderek karye-i
(3) 1559 numrolu koçan mucibince bir oda ve yarım evlek havlının
yedi
f.
Sekiz sehmde yetmişer sehmden yüz kırk sehmi Hasan ve Abdullah' ın ve
ehmden yüz (4) beş sehmi Emine ve Dudu ve Züleyha'nın ve yine karye
e 1544 numrolu koçan mucibince bir bab hane ve havlının toksan altı
dörder sehmden yirmi (5) sekiz sehmi Hasan ve Abdullah'ın ve yedişer
· ·mi bir sehmi Emine ve Dudu ve Züleyha'nın ve yine karye-i mezkürede
lu koçan mucibince yetmiş dönüm (6) tarlanın altmış sehmde on iki
iz de beş sehm hisseleri sigar-ı mezbürünun ve yine karye-i mezkürede
lu koçan mucibince üç evlek (7) tarla ve 1549 numrolu koçan mucibince
harman mahallinin kırk sehmde üçer sehmden on beş sehmi sigar-ı
ve yine k:arye-i mezbürede 1558 (8) numrolu koçan mucibince bir bab
ç bin sekiz yüz yirmi dört sehmde bin dokuz yüz on sekizer sehmden üç
z otuz altı sehmi (9) Hasan ve Abdullah'ın ve dokuz yüz elli dokuzar

,

sekiz yüz yetmiş yedi sehmi Emine ve Dudu ve Züleyha'nın ve yine
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mezbürede 1560 numrolu koçan (10) mucibince bir bab odanın toksan altı
on dörder sehmden yirmi sekiz sehmi Hasan ve Abdullah'ın ve yedişer
den yirmi bir sehmi Emine ve Dudu ve Züleyha'nın ve yine karye-i (11)
ürede 1563 numrolu koçan mucibince iki sak ve 1543 numrolu koçan
'hince beşer sak ve 15404 numrolu koçan mucibince bir sak 1561 numrolu koçan
ip.ce iki sak ve (12) 1562 numrolu koçan mucibince beş sak cem'an otuz yedi
I

üb eşcarının toksan altı sehmde on dörder sehmden yirmi sekiz sehmi Hasan
c.i.ııllah'ın (13) ve yedişerden yirmi bir sehmi Emine ve Dudu ve Züleyha'nın ve
ıimrolu koçan mucibince iki evlek tarlanın kırk sehmde üçer sehmden on beş
asan (14) ve Abdullah ve Emine ve Dudu ve Züleyha'nın ve 1547 numrolu
ücibince bir evlek arsanın dört yüz yirmi sehmde yüz beş sehm hissenin
da (15) on dörder sehmden yirmi sekiz sehmi Hasan ve Abdullah'ın ve
yirmi bir sehmi Emine ve Dudu ve Züleyha'nın ve 1555 numrolu koçan
e yarım (16) evlek tarlanın kırk sehmde birer sehmden beş sehm hissesi

ve

Abdullah ve Emine ve Dudu ve Züleyha'nın mal-i mevrüsları olup
r ve babaları müteveffa-yı (17) mezbür Hacı Hüseyin'den müntakil
mütehakkıkanın tesviyesi içün sigar-ı mezbürünun ber-vech-i muharrer
hissedaran-ı sa' ire hisseleriyle ma' an ahere bey' ve ferağ olunmak

a (18) enfa' ve evla olmağla ol vechle bey' ve ferağına kıbel-i şer' den bana
ek matlübumdur didükde hal vasiyye-i mezbürenin takrir-i meşrühı üzere
e-i (19) mezküre imamı Hasan Tahsin Efendi ibn-i Molla Davud ve
olup karye-i mezkürede sakin Salih Çavuş bin Hasan'ın ihbarlarıyla
r'ü'l-enver (20) zahir ve mütehakkık olmağın mucibince salifü'z-zikr
arazı ve eşcarda sigar-ı mezbürünun ber-vech-i muharrer hisselerini dahi
-ı saire hisseleriyle (21) maan semen ve bedel-i misilleriyle ahere bey' ve
muamele-i Iazımesini icraya ve semen ve bedellerini alız

ü

kabz iderek

ibar ile ma' an müteveffa-yı (22) mezbürun düyün-ı mütehakkıkasını ıraya
ezbüre Havva Hatun'a kıbel-i şer' den izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb
ı tahriren fi'l-yevmi' s-salis (23) 'aşer min şehri Şevval Ii-seneti seman ve

~--
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ahkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi

Türü: Tereke
brıs ceziresinin Girine kasabası ahalisinden iken bundan akdem vefat iden
I(apudan bin Hüdai Kapudan'ın veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Penbe
(2) Arnabut Hasan ve Ii-ebeveyn kız karındaşı Ülfet Hanım ibnetü Hüdai

an ve

sulbiyye-i sagire kızları Züleyha ve Fadile ve Nedime'ye münhasıra

'inde'ş-şeri'f-enver zahir €3) ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı
ünun tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi tayin olunan 'ammeteleri.
Ülfet Hanım taleb ve ma' rifetleriyle Girine na' ib vekili € 4) Hacı Zeki
tarafından tahrir ve terkim ve bey' ve taksım olunup irsal kılınan tereke-i
.
a-yı mezbür defteridir ki ber-vech-i atı zikr olunur tahriren fi'l-yevrni'ln şehri (5) Zi'l-hiccetü'ş-şerife li-seneti seman ve 'işrin ve selüse mi' eten ve

',.

1 /18 - 20 para

10 /24 - 30 para

I.
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3 /5- lOpara
/2 - 10 para
foni ve yağ 19 - 10 para
mı.ıaııa

1 /22

rive dibek 25 - 20 para

r.

- 20 para
10 - bıçak 1 /11 - 10 para

e tahta parçaları 13 - 10 para
arçaları 22 - 20 para

:tro çapa 2 /37
o,çapı 2 /67 - 20 para

hammaliyye
dellaliyye beray-ı sandık ve münadi

r I
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lıisse-i zevce-i mezbüre Penbe 13 5 - 20 para

-i uht-ı Ii-ebeveyn el mezbüre Ülfet Hanım 226 - 20 para
i-benat-ı sagiretan-ı mezbüretan Züleyha ve Fadile ve Nedime'ye 722
evce-i mezbüre Penbe bu esnada müteveffiye olmağla ber-vech-i bala hissesi
'iz

otuz beş buçuk gurüşı ber-vech-i zır terekesi defter-i kassamına iddihal

ğı.

ve uht-ı mezbüre (12) Ülfet Hanım ber-vech-i terkim bala hissesi olan iki

J?:mi altı buçuk' gurüşı temamen alız

ü

kabz eylediği ve benat-ı sagirat-ı

~tın ber-vech-i bala hisseleri atide muharrer defter-i kassamda (13) görüleceği

iialanndan müntakil hisseleriyle ma' an eytam sandığına irsal kılındığı işbu
şerh virildi (14) bu esnada zevce-i mezbüre Penbe bint-i Arnabud Hasan
i.i.teveffiye olarak veraseti sadriyye-i
ve Nedime'ye

münhasıra

olmağla

sagire kızları mezbüran Züleyha ve
(15) tesviye-i umürlarına

'a.mmeteleri mezbüre Ülfet Hanım ma'rifetiyle

mansüb

Girine na' ib vekili müma

Zeki Efendi marifetiyle tahrir ve terkim (16) ve bey' ve taksim olunup
tereke-i müteveffat-ı mezbüre defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve olunur

1 /24

ibrik 16

ı sahan 1 /10

/4

1 - yorgan 1 /72
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taknesi 1 /4 - 20 para

- şişe 2 /20

'
ı .

dikiş makinesi 1 /20 para
364
ye 3 /16 - 20 para

/27

t -
/
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ayı1n parça 3 - arşün 22 /42

a parça 2 - arşün 12 /28
):,asmaarşün 3 /7
~~ağı 1 /10
.~Ll /7 - 30 para

)k dirhem 75 /22 - 20 para

sahan 5 - çorba tası 1 /22
elbise tecemmülatı 180

rşab 1 ve yorgan yüzleri ve saire 182
nt-i Ali' Arab'ın deyni olup tahsil olunan 59
oslu Kilyaka'nın zevcesinin zimmeti olup alınan 27
int-i Kara Mehmed'in deyni olup alınan 8

-yı defter-i kassamda görüleceği vechle zevcesi müteveffa-yı mezbür Neşet
terekesinden hisse-i irsiyyesi 135 - 20 para .
nü'f-mezkürat 3978 - 20 para
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techiz ve tekfine sarf olunan 268
eli Sabri Efendi' ye deyni olup virilen 2548

e virgüsi olup tahsildara virilen 3 5
afBedri'ye deyni olup virilen 12
ü' ezzin Hasan Onbaşı'ya deyni olup virilen 18

ffa-yı mezbürenin terk eylediği hane badana masrafı 40
'ib vekili Hacı Zeki Efendi' nin ücret-i tahrir-ve a' idatı 63
1--ihracat3038
.ü'l-bakı li't-taksım beyne'l-vereseti'l-mezbure
940 hıısüsı benat-ı sagirat-ı Züleyha ve Nedime'ye ve Fadile'ye
bala-yı defter-i kassamda görüleceği vechle babaları_müteveffa-yı
mezbür Neşet Kapudan' dan müntakil hisses-l irsiyyeleri
resm-i kısmet rn.inha'
sigar-ı mezbürünun nafaka ve levazım-ı zarı'.lriyyeleriiçün vasiyyeleri
r .

__

Ülfet Hanım' a virilen r .
7-'-4-"' sigar-ı mezbürünun kasaba-i mezkı1rede ka' in bir bab

mı.ııı;;;ıvı

hücceti harcı
Iağ-ı mütebakı-i mezbür yedi yüz seksan yedi guruşı sigür-ı

mı:;wuı

'

eytam sandığına irsal kılındığı işbu mahalle şerh virildi.

·: Mehir ve nafaka
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke kasabası
il.denzatı tarif-i şeri ile ma'rife olan Raife Hanım ibnetü Ata Beğ meclis-i
e-i gayr-i dahili (2) kasaba-i mezküre ahalisinden Ahmed bin Uzunoğlu
r /'
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.ü.seyin tarafından ber-vech-i atı husı1sda vekil-i müseccel-i şerIsi dava vekili
.ustafa Sadreddin Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında dava ve takrir-i (3) kelam
).";ek müvekkil-i mezbür Ahmed bin Uzunoğlu Hüseyin bundan üç sene mukaddem
l"tibin gurüş mehr-i mu' accel ve iki bin gurı1ş mehr-i mü' eccel tesmiyesiyle beni
:yvüc idüp ancak (4) mehr-i mııaccelimi

henüz ıfü itmeyüp dahil dahi

dığından mü' eccel-i mezkı1rımı ıfii ile dahil oluncaya .değin nafaka ve sa' ir
;ıın-ı zarı1riyyemiçün üzerine mikdar-~kafi (5) meblağ-ı takdir olunmasını taleb

diyü dava itdükde vekil-i müma-ileyh Sadrettin Efendi cevabında işbu
Iiye-i mezbüre Raife Hanım müvekkil-i mezbür Ahmed'in (6) dört bin gurı1şı
ve iki bin gurüşı mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevce-i gayr-i
bihası oldığını ve mehr-i mu' accel-i mezkürı henüz ta' diye ve ıfii
ini beyan ve ikrar (7) itmeğle mucibince müddeiye-i

mezbüre Raife

ın mehr-i muaccel-i mezkı1rımııfii ile dahil oluncaya değin nafaka ve sair
ı zarı1riyyesiiçün zevc-i gayr-i dahili (8) müvekkil-i mezbı1rAhmed üzerine
a'rüf olan şehr-i on beş şilin meblağ kıbel-i şer' den farz ve takdir olunup
mefrüz-ı mezkı1rı nafaka ve sa' ir (9) levazım-ı zarı1riyyesine hare ve sarfa
µace istidaneye ve 'inde'z-zafer zevc-i gayr-i dahili mezbı1rAhmed üzerine
üddeiye-i mezbı1reRaife Hanım'a (10) izin virilmeğin ma-vaka' bi't-taleb
ndı tahriren fi'J-yevmi'r-rabi' 'aşer min şehri Şa'bani'f-mu' azzam Ii' senetin
'işrin ve selase mi' eten ve elf.

eKatibi Mehmed Nazım Efendi
Asım ve gayruhum

· ü: Mehir ve nafaka

ceziresinin Girine kazasına tabi' Vasilya karyesi s~kinelerinden Huriye
ed tarafından ber-vech-i ati husüda vekil-i sabitü'l-vekalesi
anası karye-i
¥
(2) Şerife bint-i Arif meclis-i şer' de zevc-i mutalliki Lefkoşa kazası
r /·
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.ı.u111ıuc;

ka: in Deftera karyesi sakinlerinden Ziya Beğ ibn-i Ali Beğ mahzarında

(3) ve takrir-i kelam iderek müvekkilem ve kızım rnezbürenin zevc-i mutalliki
Ziya Beğ zimmetinde olan beş yüz bir gurüş mehr-i mu' accel ve iki yüz elli
mehr-i müeccel (4) ve yetmiş bir günlük 'iddet nafakası olan yüz kırk iki
ki cem'an sekiz yüz toksan dört gurüşı mezbür Ziya Beğ'den bi'f-vekale taleb
· diyü (5) dava itdükde mezbı1r Ziya Beğ cevabında zevce-i mutallakası
:~le-i mezbı1reninmehrini ol mikdar idüğini ikrar veya yalnız mu' acceli teslim
iğini beyan (6) eylemiş ise de vekil-i müddeiye-i mezbürenin inkarına bina' en

Ziya Beğ isbatdan izhar-ı 'acz itmeğle mucibince ba' de't-tahlif mehreyn-i
l'.eyn ile nafaka-i (7) 'iddet mecmüı olan meblağ-ı mezkur sekiz yüz toksan
rüşun müvekkile-i mezbüre Huriye Hatun'a edasına mezbür Ziya Beğ'e
-hükm tenbih olundığı (8) tescil ve ilam olundı tahriren fi'l-yevmi'f-hadi.min
~'.banü'l-mu'azzam li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

rıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' 1 İkseroğomı karyesi sakinelerinden
inbint-i Yusuf tarafından vekil-i müseccel-i şerisi babası karye-i mezküreli
in İbrahim meclis-i şer' de (2) müvekkilesi ve kızı mezbı1renin zevc-i dahili
mezküra tabi' Oroyişa karyesi ahalisinden Yusuf bin Osman mahzarında
Yusuf müvekkilesi ve kızı mezbüreyi (3) bundan dört sene mukaddem
c ve dahil olarak yine fi 8 Eylül 1306 tarihinde tatlık eylediğinden yüz gurüş
u'accel ve yüz elli gurüş mehr-i müeccel ile (4) 'iddet nafakasını bi'l
dava itdükde merkum Yusuf scevabında müvekkile-i mezbüre Yasemin
dört sene mukaddem ol mikdar mehreyn ile tezevvüc ve dahil (5) aldığını ve
" - mu' acceli zimmetinde aldığını ikrar ve ma-ada talak müdde asını inkar
i üzerine ledel-muhakeme nikahın sıhhati 'indeş-şer tahakkuk itmeğle (6)
mezbürenin mualleci olan mezkur yüz gurüşun müddeiye-i müvekkile-i
Yasemin Hatun' a eda ve teslimine zevci merkum Yusuf a ba ' de' l-hükm
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olundığı tescil ve ilam olundı tahriren fi'l-yevmi'r-rabi' 'aşer min şehri
ş-şerife li-seneti seman ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ıs. ceziresinin Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik nahiyesi dahilinde ka' in
aryesi ahalisinden iken bundan akdem maktülen vefat iden Muhtar Yusuf
im'in (2) sulbi sagir oğulları İbrahim ve Ahmed ve Ömer ve sulbiyye-i
rAyşe'nin tesviye-i umürlarına ve emval-i mevrı1selerinehıfz ve hırasetine
asb ve ta'yini lazım gelüp (3) umür-ı vesayet-i mezküre ıraya ehliyyetim
e-i mezbüre ahalisinden Molla Kamil bin Hacı Ömer ve Lefkoşa
den Çavuş Nuh Efendi ibn-i Hüseyin ihbarlarıyla (4) 'inde' ş-şer -i
kolan sigar-ı mezbürünun dayıları Kalavaya karyeli Ali bin Mustafa sigar
nun vakt-i rüşd ve sedadlanna değin tesviye-i (5) umürlanna ve emval-i
rini hıfz ve hırasete kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olundukda ol dahi
mezkı1reyi kabul ve hidmet-i lazımesini edaya ta'ahhüd (6) ve iltizam
bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi's-sabi' ve'j-Tşrln min
li-seneti tisa ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi
sım ve gayruhum

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazası
a'in Kazabifan karyesi sakinelerinden iken bundan akdem müteveffıye
'
bint-i Abdulrahim' in sadrı sagir oğulları Abdülrahim ve Ahmed Aziz
rı·
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sagire kızı Hadice'nin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i
arına kıbel-i şer' den (3) bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem ve elzem oldığı
mezbürünun babaları karye-i mezküre ahalisinden Hasan bin Arif umür-i

mezküreyi

(4)

ıraya

ehl

idüği

karye-i

rnezküre

ahalisinden

1:1.yyiranından Fehmi Beğ ibn-i Molla İbrahim ve Girine kasabası ahali-i
Sabri Efendi ibn-i Hacı Mustafa Efendi' nin (5) ihbarlarıyla
7şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık olmağın sigar-ı mezbürünun vakt-i rüşd ve

..ına değin ber-vech-i muharrer tesviye-i umürlarına babaları mezbür (6)
hin Arif kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olundukda ol dahi vesayet-i
:yi kabul ve hidmet-i lazımesini kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam
7) ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi'f-hadi 'aşer min şehri
ir li-seneti tis 'a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

u ketebesinden Mehmed Remzi Efendi
f.

f.

ü: Mehir ve nafaka

ceziresinin Girine kazası merkezi olan Girine kasabası sakinelerinden zatı
ile ma'rife Feyziye Hanım ibnetü İbrahim kasaba-i mezkürede 'akd
clis-i şer' de zevc-i gayr-i dahili (2) kasab~-i mezküre ahalisinden
in Yusuf mahzarında dava ve takrir-i kelam iderek merkum
mah mukaddem sekiz İngiliz lirası mehr-i muaccel ve beş yüz elli bir
p:ıehr-i müeccel tesmiyesiyle beni tezevvüc iderek kabled-duhül ve'l1:>ir hafta mukaddem tatlık itmeğle zimmetinde mütekarrer ve maküdü'n
'z lira mu' accel ve beş yüz elli bir gurüş mehr-i mü' eccelimin (4) lazım
rı olan dokuz yüz toksan beş buçuk gurüşı merkum Süleyman'dan taleb
'ikde gıbbes-sual mezbür Süleyman cevabında müddeiye-i mezbı1reyi
mah mukaddem (5) sekiz İngiliz lirası mehr-i muaccel ve beş yüz elli bir
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mü' eccel tesmiyesiyle tezevvüc ve gayr-i dahil aldığı ve meblağ-ı
bir gün teslimatı' olmadığını ikrar idüp ancak muaccel-i müsemma-yı
sekiz lira şöhret içün tesmiye olunup hakikatde üç lira aldığını müdafa a
de müdafa ası şayan-ı iltifat olmadığından mehreyn-i müsemma-yı
nısfları olan mezkur dokuz yüz (7) toksan beş buçuk gurüşun
e-i mezbüre Feyziye Hanım'a eda ve teslimine müddei-i 'aleyh merkum
I

'a. ba'del-hükm tenbih olundığı tescil ve ilam olundı tahriren fı'l-yevmi' sşehri Rebii'J-ahir (8) li-seneti tis' a ve 'işrin ve selafe mi' eten ve elf.

Girine kazası merkezi olan Girine kasabası sakinlerinden
emzi Efendi ibnü'l-Müteveffa Mehmed Efendi ibn-i Murabıt Mustafa
';..i şerif-i enverde kasaba-i mezkı1re ahalisinden olup bundan (2) on beş
dem İzmir'e 'azimetle belediye çavuşluğunda müstahdem iken bi'lerre vefat iden ii-ebeveyn 'ammisi Hasan Feyzi Efendi ibn-i Murabıt
medyum kasaba-i mezkı1re ahalisinden Hacı Zeki (3) Efendi ibn-i
arında takrir-i kelam iderek müteveffa-yı mezbür Hasan Feyzi Efendi
Mehmed Efendi ile ii-ebeveyn er karındaşları olup babaları ismi
stafa ve dedeleri ismi Halil (4) ve anaları ismi Raziye bint-i Dede Ağa ve
'sleri kasaba-i mezkı1reolup ol vechle 'ammim müteveffa-yı mezbürun
ir' de sakinler zevce-i menkühe-i metrukesi Atike Hanım ibnetü Hacı
sulbi kebir (5) ağlı Mehmed Ferid Efendi'ye münhasıra ve ba' dehu
ed Ferid Efendi dahi vefat iderek veraseti anası zevce-i mezbüre Atike
übet-i nısbiyye cihetinden bana münhasıra olup bizden (6) gayr-i varis
e müstehakk-ı aheri olmamağla müteveffa-yı evvel mezbı1r Hasan
hayatında mezbür Hacı Zeki Efendi zimmetinde cihet-i karzdan alacak
iki (7) gurüş kablel-ahz vel-istifü vefat itmeğle meblağ-ı mezkürdan
·· nasahatü' ş-şeriyye hisseme isabet iden yedi gurüşı mezbı1rHac,ı Zeki
il-vesaye halen taleb iderim (8) diyü dava itdükde gıbbes-su'ül
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Hacı Zeki Efendi dahi cevabında müteveffa-yı evvel-i mezbı1r Hasan Feyzi
hayatında ol mikdar-ı meblağ deyni aldığını ikrar ve ma-ada veraset-i (9)
eyi inkar itmeğle rnüddei-i mezbür Mehmed Remzi Efendi' den ber-vech-i
er veraset müddeüsına mutabık beyyine taleb olundukda 'udül-ı ahrar-ı rical-i
den ve kasaba-i mezküre (10) ahalisinden Sabri Efendi ibn-i Hacı Mustafa
ed Şakir Ağa ibn-i Mustafa nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e
lup istişhad olunduklarında fi'l-hakika (11) işbu müddei-i mezbür Mehmed
fendi'rıin babası Mehmed Efendi ile müteveffa-yı evvel-i mezbür Hasan
:ff)ndi li-ebeveyn

er karındaşları

olup babaları ism-i Murabıt Mustafa ve

12) ismi Halil ve anaları ismi Raziye bint-i Dede Ağa ve maskatü'r-resleri
abası olup müteveffa-yı mezbı1r Hasan Feyzi Efendi'nin veraseti zevce-i
imıetrükesi İzmir' de (13) sakine Atike Hanım ibnetü Hacı İbrahim ile sulbi
Mehmed Ferid Efendi'ye münhasıra ve ba' dehu ibn-i kebir-i mezbı1r
Efendi dahi vefat iderek veraseti anası mezbüre Atike (14) Hanım ile
.ammisi müteveffa

Mehmed Efendi'nin

oğlu işbu müddei-i mezbür

Efendi'ye münhasıradır ve bunlardan gayrı varis-i meşrüh ve terekean-ı mezbürana müstahakk (15) aheri aldığı ma'lümumuz

değildir biz bu

f ,.

ech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz
bil-muvacehe

eda-i şehadet-i (16) şeriyye eylediklerinde

şahidan-ı

sül-i mevzu' asına tatbiken ba-varaka-i mesture kasaba-i mezküre muhtarı
µdi ibn-i Hacı Mustafa Efendi (17) ve komisyon a' zasından Hacı Sami
Hasan Feyzi Efendi'den evvela sırran ve badehu 'alenen lede't-tezkiye
bülü'ş-şehade

idükleri ihbar olunmağın (18) mucibince

pür Hasan Feyzi Efendi'nin

müteveffa-yr

veraseti

ühe-i metrukesi İzmir'de sakine mezbüre Atike Hanım ibnetü Hacı
Ii-ebeveyn

er karındaşı

müteveffa

zbür Mehmed Remzi Efendi'ye
bi't-taleb
11-::;c;uc;u

Mehmed

Efendi' nin oğlu

münhasıra aldığı ba de'l-hükm

ketb olundı tahriren (20) fi'l-yevmis-samin

tis' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Mehmed Nazım Efendi

min şehri
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ı.-ıs ceziresinin Girine kazasına tabi' Lapta karyesi sakinlerinden Mehmed
i.n İbrahim Hilmi Efendi meclis-i şer' de ber-vech-i atı husüsda muhakeme ve
eye vasi-i mansübı Lefkoşalı (2) İbrahim Hakkı Efendi ibn-i Yusuf Ağa
da akil ve baliğ ve reşid olup umürını bi'n-nefs rüyete muktedir ve i'ünet-i
.µstağnı oldığını dava ve rrıüddei-i 'aleyh İbrahim (3) Hakkı Efendi'nin
ina' en ber-vech-i muharrer rüşd müddeasını Laptalı Mustafa bin Mehmed
ed bin Molla Hüseyin şehadetleriyle bi'l-muvacehe ber-nehc-i şeri isbat
en (4) sonra şahidan-ı mezbüranm ba' de't-ta dil ve't-tezkiye şehadetleri
lmağın mucibince müddei-i mezbür Mehmed Reşad'ın rüşdine ba' de'l
ıh olundığı tescil ve ilam olundı (5) tahriren fi'l-yevmi'r-rabi' ve'l-ıişrin
ebii'l-ahir li-seneti tisa ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke kasabası
~n iken bundan akdem yek-diğerine müteakıben vefat iden Fuad Efendi

a İbrahim

(2) ve zevcesi Nimeti Hanım ibnetü Hindi Efendi'nin sulbi

ğlı JVIustafa Efendi'nin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umürına
den bir vasi nasb ve tayin (3) olunmak ehem ve elzem oldığı eclden
ezbür Mustafa Efendi'nin eniştesi kasaba-i mezbüre ahalisinden Daniş
i Hasan Fedai Efendi ve Hakkı Beğ (4) ibn-i Hacı Ahmed Ağa'rıın
a 'inde' ş-şerI'I-enver zahir ve mütehakkık olmağın mürahik-i mezbür
endi'nin vak.t-i rüşd ve sedadına değin ber-vech-i muharrer tesviye-i (5)
iştesi mezbür Hilmi Efendi kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olundukda
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mezküreyi kabul ve hidmet-i lôzımesini kema-yerıbagi (6) edaya
iltizam itmeğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'İ-yevmi't-tasi'
min şehri Rebii'f-ahir li-seneti tis a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke kasabası
en iken bundan akdem vefat iden Sabri Efendi ibn-i Molla Rüstem'in
oğlı (2) Safvet ve sulbiyye-i sagire kızları Meftune ve Rasime'fıin vakt-i
"dlarına değin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin
hem ve elzem aldığı (3) ve sigar-ı mezbürünun valideleri Hadice Hanım
f.

ı Ahmed Ağa'nın umür-ı vesayet-i mezbüreyi ifaya ehl idüği kasaba-i
alısinden İzzet Ağa (4) ibn-i Mehmed Salih ve Ahmed Kazım Efendi,i_bn
ndi tarafından ihbar kılındığı Lefke naibi Ali Fehim Efendi tarafından
ağla bina' en 'aleyh sigar-ı (5) mezbürün Safvet ve Meftune ve
vakt-i rüşd ve sedadlanna değin ber-vech-i muharrer tesviye-i umürlarına
ezbüre Hadice Hanım kıbel-i şerden (6) vasi nasb ve tayin olunmağın
i't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sabi min şehri Cemaziyi'J-evvel
r a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi
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brıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Peristerona

n

akdem vefat iden İsmail bin Salih Dayı'nın

karyesi ahalisinden iken

veraseti zevce-i menkühe-i

.ysi Ayşe (2) bint-i Molla Osman ve sulbi sagir oğulları Salih ve Osman ve
~:kızları kebire Fatıma ve müralıika
şyr'i'l-enver zahir ve mütehakkık
iiumurlarına

Şifa'ya münhasıra

aldığı bi'I-ihbôr

I

oldukdan sonra (3) sigar-ı rnezbürünun

kıbel-i şer' den vasi nasb ve ta' yin olunan anaları zevce-i

.Ayşe bint-i kebire-i mezbüre Fatıma taleb ve marifetleriyle ve kıbel-i (4)
ta,'yın olunan

karye-i

mezküre

muhtarı

Ali Fehim

Efendi

tarafından

.p irsal olunan terekesi defteridir ki ma' rifet-i şerle bi 't-taksim ber-vech-i
beyan (5) olunur tahriren fi'l-yevmi's-sani

is' a ve

'aşer min şehri Cemaziyi'f-şhir

'işrin ve selase mi' eten ve elf.

es 4 - kuzu 2 /594

,

C

aded 225 /3 6 - 20 para

t !·
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/122 - 20 para .
1/112

re' s 1 /585

O zevce-i mezbürenin rnehr-i müecceli olan kalan

mezbüre Ayşe 431
kebire-i mezbüre Fatıma 503
sagir-i rnezbür Salih

sagir-i mezbür Osman

mürahika-i mezbüre Şifa

mezbüre Ayşe ber-vech-i bala mehr-i mü' ecceli olan yedi yüz yirmi

•

yüz bir gurüş hisse-i irsiyyesini ve bint-i kebire-i mezbüre Fatıma beş
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üç gurüş hisse-i irsiyyesini (12) temamen alız

ü

kabz eyledikleri ve ebnan-ı

mezbüran Salih ve Osman'ın ber-vech-i bala hisse-i irsiyyeleri olan ezresm dokuz yüz seksan birer gurG.şı ve bint-i mürahika-i (13) mezbüre Şifa'nın
ez-gayr-ı resm ber-vech-i bala hisse-i irsiyyesi olan dört yüz toksan gurüşuna
iki bin dört yüz elli iki gurüş 'ammileri Peristeronalı Mustafa (14) Salih'e
mutebere ile idane olarak alınan deyn-i senedi eytam sandığına irsal
mahalle şerh virildi.

Tereke
ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Lefke kasabası sakinlerinden iken ft 16
evvel 908 tarihinde vefat iden Berber Hüseyin bin Berber (2) Mehmed
veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Zehra bint-i Emir Hüseyin ile anası

·-i Abdullah ve Ii-ebeveyn kız karındaşı Zehra ve sulbiyye-i mürahika kızı
-

münhasıra aldığı 'inde'ş-şeri'l-enver mütehakkık olup mürahika-i

''

tesviye-i umürına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan dayısı
Hacı Lala~~ verese-i (4) saire marifetleriyle Lefke naibi Ali Fahim
afından tahrir ve terkim ve bey' ve taksım olunan tereke-i müteveffa-yr
defteridir ki na'ib-i sabık faziletlü Hacı Hafız Ziyai Efendi tarafından (5)
vr ve teslim olunmağla ber-vech-i atı zikr olunur tahriren fi'l-yevmi'r-rabi
şehri Cemaziyi'f-evvel li-seneti tis' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
/6 - 20 para

ra 7 /45 - 20 para
e 1 /70
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ye beray-ı sandık ve münadi 23 - kaydiyye 2
,i\Beğ bin Hüdaverdi' ye müsbet deyni olup virilen 90
ieğ bin Mehmed Emin'e deyni olup virilen 100
.
isostomo Mihaili'ye müsbet deyni olup virilen 180
Salih bin bağçeci Hasan'a müsbet deyni olup virilen 9
l.:r.Osmanbin Seyid'e müsbet deyni olupvirilen 9
ezbüre Zehra'nın müsbet mehr-i müecceli olup virilen 150
1 İzzet bin Mehmed Salih'e müsbet deyni olup virilen 20

!;?.akı li't-taksim bevnel-vereseti'J-rnezbüre 600
evce-i mezbüre Zehra 75
Pi mezbüre Ziba ı 00
mezbure Zehra 125
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mürahika-i mezbüre Ziynet

resm-i kısmet minha
erese-i kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız

ü

kabz eyledikleri na' ib-i

Ueyh iş'ar idüp mürahika-i mezbüre Ziynet'in irsal eylediği ber-vech-i bala
sesi dahi bu kerre kebire ve reşide olan mezbüreye kıbel-i şer' den ita'
tereke-i mezküre hisaban temamen kapadıldığı işbu mahalle şerh virilir fi't-

'": Ferağ izni
ceziresinin Girine' kazası merkezi olan Girine kasabası ahalisinden iken
dem vefat iden Mustafa bin Salih Çavuş bin Abdullah'ın veraseti zevce-i
ühe-i metrukesi Tevhide bint-i Halil ve sulbiyye kızları Atiye ve
f.

z..Zehra veli-ebeveyn er karındaşları Mehmed ve Hacı Hasan'a münhasıra
int-i mezbüre Fatımatü'z-Zehra (3) vefat iderek veraseti anası mezbüre
ı.

ve Ii-ebeveyn kız karındaşı mezbüre Atiye ve Ii-ebeveyn 'ammileri
Mehmed ve Hacı Hasan'a münhasıra ve badehu (4) mezbüre Tevhide
imüteveffiye olarak veraseti zevc-i metrüki Koftoroz Mustafa ile sadriyye
u.re Atike ve sulbi oğulları Halil (5) ve İbrahim' e münhasıra ve ba dehu
.ofroroz Mustafa dahi vefat iderek veraseti sulbi oğulları mezbüran İbrahim
He diğer ağlı (6) Molla Hasan ve sulbiyye kızları Züleyha ve Ayşe'ye
ve badehu ah ve 'amm-i mezbür Mehmed ve müteakıben zevcesi Rabişe
dahi. vefat iderek verasetleri (7) oğulları Ahmed ve Ömer ve Ali'ye
ve ba' dehu ibn-i mezbür Ahmed dahi ve sulbi sagir oğulları kebir
mürahik Salih ve sulbiyye kızları (8) kebire Rabişe ve sagire Fethiye'ye
oldığı kasaba-i mezbüre ahalisinden Ahmed Şakir Efendi bin Mustafa ve
Mehmed'in ihbarlarıyla 'indeş-şer mütehakkık (9) olup ve taksim-i
mirasları bi-hükmi'l-rnünasahatü'ş-şer'iyye

yüz üç bin altı yüz seksan
t -
/·
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hmden olup siham-ı mezbüreden on üç bin altı yüz seksan sehmi (1 O) mezbür Hacı
an'a ve elli beş bin beş yüz on iki sehmi rnezbüre Atike'ye ve sekiz bin sekiz yüz
miş dörder sehmden on yedi bin yedi yüz kırk sekiz sehmi (1 1) mezbüran Halil ve
hi.m' e ve bin beş yüz otuz sehmi mezbı1r Molla Hasan' a ve yedi yüz altmış beş
gen bin beş yüz otuz sehmi mezbüretan Züleyha ve Ayşe'ye (12) ve dört bin
üz altmışar sehmden dokuz bin yüz yirmi sehmi mezbüran Ömer ve Ali'ye ve

Jı yetmiş

sehmi mezbüre Emine/ye ve bin üç yüz otuzar (13) sehmden iki bin

g; altmış sehmi mezbüran Mehmed ve Salih' e ve altı yüz altmış beşer sehmden

yüz otuz sehmi mezbüretan Rabişe ve Fethiye'ye isabeti (14) tahakkukumdan
mürahik-i mezbür Salih ve sagire-i mezbüre Fethiye'nin mansüb vasileri
kasaba-i mezküre sükinelerinden mezbı1re Emine Hatun ibnetü Salih (15)
· işer' de takrir-i kelam iderek müteveffa-yı evvel mezbür Mııstafa bin Salih
an müntakil Girine' de Harmanlık nam mevki' de magrüs bir kıt' a koçan
(16) altmış dört sak zeytün ve on dört sak harüb ve yine mahall-i
magrüs diğer bir kıt' a koçan mucibince yetmiş altı sak harüb ki cem'an
dört sak zeytün ve toksan sak harüb eşcanndan vasileri oldığım mürahik
i.mezbüran Salih ve Fethiye bir tashih-i mezkur bin dokuz yüz toksan (18)
hisseleri olup hissedüran-ı sa' ire eşcar-ı mezkürede olan hisselerini ahere
ferağ ideceklerinden mürahik ve sagire-i mezbüranın (19) ber-vech-i
hisseleri dahi ma' an bey' olunmak haklarında enfa ve evla olmağla ol
'ine kıbel-i şer' den bana izin virilmek matlübumdur didükde (20) hal
mezbürenin takrir-i meşrühı üzere oldığı mezbüran Ahmed Şakir Efendi
fa ve Abdullah bin Mehmed'in kezalik ihbarlarıyla 'indeş-şerü'I- (21)
hakkık olmağla mürahik ve sagire-i mezbüran Salih ve Fethiye'nin eşcar-ı
ı:-ı..olan ber-vech-i muharrer bin dokuz yüz toksan beş sehm hisselerini (22)
1.sa'ire hisseleriyle maan semen-i misliyle ahere bey' ve ferağa anaları
ezbüre Emine Hatun'a kıbel-i şer' den izin virmegin ma-vaka bi't-taleb
ndı tahriren fı'l-yevmi' s-samin min şehri Rebii 'I-ahir li-seneti tis' a ve
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Lefkoşa kazasına tabi' Peristerona
bint-i Mehmed Ağa'rıın

ber-vech-i ati husüsda

Efendi ibn-i Hacı Niyazi

(2) Efendi meclis-i

· n zevc-i dahili karye-i mezküre
bi'l-vekale

karyesi sakinelerinden

ahalisinden

vekil-i şerisi dava
şer' de müvekkilesi

Mehmed

Ağa bin Hasan

da'va ve takrir-i kelam iderek müvekkilem mezbüre Zehra
'aleyh Mehmed Ağa'nın zevce-i medhül-i bihası olup

nafakasıyla

zevce-i

mezbürun

halen bi-hakkü'l-hızane
mayan Hasan

ve Mustafa

firaşından

hasıl

ve

kendüsinden

hücr ve terbiyesinde (4) olan ve henüz yedi
ve Şefıka'nın

nafaka ve sair

levazım-ı

e.rini rüyet ve tesviye itmekde oldığından zevcesi müvekkilem mezbüre ile
trlezburünun nafaka ve sa' ir levazım-ı zarüriyyeleri içün mezbür Mehmed
e mikdar-ı kafi nafaka farz've takdir olunmak bi'l-vekale
) gıbbe' s-su' al mezbür Mehmed Ağa cevabında

zevcesi

matlübumdur
müvekkile-i

ehra Hanım ile mezbüreden mütevellid sulbi evladları altı sene iki aylık
f ,.

ört yaşında (7) Mustafa ve iki yaşında Şefika karye-i mezkürede kendi
hanede sakin olup nafaka ve lev¥~m-ı zarüriyyelerini dahi rü' yet itmekde
an (8) itmeğle zevce-i mezbüre Zehra Hanım'la sigar-ı mezbürün Hasan
ve Şefika kema-fi's-sabık menzil-i mezkürda sakin olarak nafaka ve
arüriyyeleri içün (9) müddei-i 'aleyh-i mezbür Mehrned Ağa kıbel-i
ve takdir olunan şehri bir liralık erzak ve saireyi zevcesi müvekkile-i
e.hra Hanım' a 'aynen ita' ya ( 1 O) ve virmediği süretde bedeli olan şehri bir
~n edaya hükrn ve tenbih olundığı tescil ve ilam olundı tahriren fı'l
mın şehri Cemaziyi'f-evvel (11) li-seneti tisa ve 'işrin ve selase
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brıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Gönyeli karyesi sakinlerinden
:ı.1.;akdem vefat iden Hacı Yusuf bin Kanlı Mustafa'nın

iken

sulbi ağlı (2) olup ber

atli rüşdini iddia iden karye-i mezkCı.re ahalisinden Mehmed meclis-i şer' de
arında vasi-i mansübı karye-i mezbüre 'ahalisinden

'ammisi Hüseyin Ağa

.ustafa (3) mahzarında akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürını
rüyete kadir ve ianet-i vasiden müstağni aldığından pederi müteveffa-yı
ı:ı,ıı(4) müntakil emvalinin tarafına teslimine da'va ve müddei-i
üseyin Ağa'rıın rüşd müddeasını

'aleyh vasi-i

inkarına binaen ber-vech-i muharrer

ını karye-i mezbüre ahalisinden (5) Molla Ahmed bin Hüseyin ve Molla
in İbrahim şehadetleriyle bi'l-muvücehe

ber-nehc-i şer! isbat eyledikden

idan-ı mezbüran bô-varaka-i mesture karye-i (6) mezküre imamı Hafız
evki Efendi ve muhtarı Molla Veli bin Ali'den evvelen sırran ve badehu
çle't-tezkiye

'adl ve makbulü' ş-şehade

idükleri

ihbar (7) olunmağın

müddei-i mezbür Mehmed'in rüşdine ba' de'l-hükrn tenb'.ih olundığı tescil
hındı tahriren fi'f-yevmi't-tasi'

'aşer min şehri Cemaziyi'f-ahir

li-seneti

gjn (8) ve selase mi' eten ve elf.

ceziresinin

Girine kazasına tabi' Lapta karyesi sakinlerinden Mehmed

fendi ibn-i Mustafa

Şevki Efendi'nin

sulbi sagir ağlı Mustafa Şevki

abası (2) mezbür Mehmed Müderris Efendi ve anası Ayşe Hanım ibnetü
ceddesi Hatike Hanım ibnetü Ahmed Ağa tarafından hibe idilen karye-i
ka' in emval-i (3) gayr-i menküleyi idareye ve sagir-i mezbürun umür-ı
üyet ve tesviyeye bir vasi nasb ve tayini ehem ve elzem aldığı ve sagir-i
abası (4) mezbür Mehmed Müderris Efendi vesayet-i mezküreyi ıraya ehl
'
karye-i mezbüre ahalisinden olup Lefkoşa' da sakinler Kahveci
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(5) bin Mustafa ve Bakkal Mehmed bin Ahmed'in

ihbarlarıyla

'inde'ş

nver zahir ve mütehakkık olmağın mucibince sagir-i mezbür Mustafa Şevki

nin vakt-i rüşd ve sedadına (6) değin emval-i mevhübesini idareye ve umür-ı
i rü'yete kıbel-i şerden babası mezbür Mehmed Müderris Efendi vasi nasb
olundukda ol dahi vesayet-i mezküreyi (7) kabül ve hidmet-i lüzımesini
edaya ta'ahhüd ve iltizam itmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
t.'1-yevmi's-salis min şehri Recebi'l-ferd li-seneti tis' a ve 'işrin ve selase

atfü'l-beyanın mahalline istima ve tahriri' içün kıbel-i şer' den me' zün
kazası na' ib vekili Hacı Ahmed Zeki Girine kasabasında 'akd-i meclis-i
ı .

alı itdükde kaza-i mezküre tabi' Melanisiko karyesi ahalisinden iken
em vefat iden Kurd Hüseyin bin Ahmed' in sulbi sagir oğulları (3)
asan ve sulbiyye-i sagire kızı Elife'nin ba-hüccet-i şeri vasi-i mansübı
karye-i mezküre ahalisinden Ahmed bin Kurd Hüseyin meclis-i maküd

fda takrir-i kelam iderek karye-i mezkCıredeIlıcalı tarla nam mevki' de
.u.mrolukoçan mucibince Pınar tesmiye olunan ma' -i carinin (5) her üç
sa'atında 138 sa' at yirmi dakika ve yine karye-i mezkürede salifü'z-zikr
alin 747 numrolu koçan (6) mucibince bıkar tesmiye olunan ma' -i carinin
rk altı sa' atinde 15 8 sa' at kırk dakika hisselerin yetmiş iki sehmde on
hmi sagiran-ı mezbüran İbrahim ve Hasan'ın ve yedi sehmi sagire-i
fe'nin ve yine karye-i mezbürede Ayvalı bağçe nam mevki' de (8) 749
an mucibince beş dönüm bağçe yerinin yirmi beş sehmde on altı sehmi
Ahmed ile müşterek sigar-ı mezbürün (9) İbrahim ve Hasan ve Elife'nin
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karye-i mezkürede Ayvalı bağçe nam mevki' de ka' in 750 numrolu koçan
dört sak zeytün ve on· sekiz (10) sak harüb ve dört sak şeftalü ve dört sak
ir sak zerdali ve iki sak incir ve bir sak turunc ve yirmi sak erik ve bir sak
şcarının (11) yetmiş iki sehmde on dörder sehmi sagiran-ı mezbüran İbrahim
ri'ın ve yedi sehmi sagire-i mezbüre Elife'nin ve yine karye-i mezkürede
bağçe nam (12) mevki' de ka'in 751 numrolu koçan mucibince üç dönüm
ri karındaşları Ahmed ve Mehmed ile müşterek sigar-ı mezbürün İbrahim ve
~ Elife'nin

ve yine (13) karye-i mezkürede Cevizli bağçe

nam mevkide

!J"f/52 numrolu koçan mucibince üç sak zeytün ve on iki sak harüb ve bir sak
"rının (14) yetmiş iki sehmde on dörder sehmi mezbüran İbrahim Hasan'ın
sehmi mezbüre Elife'nin ve yine karye-i mezkürede İncirli tarla nam
ka'in (15) 753 numrolu koçan mucibince yedi dönüm arazi karındaşları
Mehmed ile müşterek sigar-ı mezbürünun ve yine karye-i mezkürede
(16) nam mevki' de magrüs 754 numrolu koçan mucibince on altı sak
sak armud ve bir sak incir ve bir sak elma ve bir sak iyde (17) eşcarıyla
ezkürda ka' in bir bab tahtanı odanın yetmiş iki sehmde on dörder sehmi
ezbüran İbrahim ve Hasan'ın ve yedi sehmi (18) mezbüre Elife'rıin ve
mezkürede Tombo Espernik nam mevkide 757 ve 758 ve 759 numrolu
çan (19) mucibince havz ve harklarına tebaiyyeti cereyan iden sunun otuz
fkırk dakikası sagiran-ı mezbüran İbrahim ve Hasan'ın ve on altı (20) sa' at
'kası sagire-i mezbüre Elife'nin mal-i mevrılsları olup mevrüsları ve
üteveffa-yı mezbür Kurd Hüseyin'in (21) ha-mazbata mahküm-ı düyünat-ı
ıkasının tesviyesi içün mevrüsları müteveffa-yı mezbürdan müntakil ber
şrüh emlak ve arazinin hissedaran-ı sa'ire (22) hisseleriyle ma' an ahere
erağıyla semen ve bedelinden düyünat-ı mezbüre tesviye olunmak sigar-ı
haklarında dahi enfa ve evla olmağla (23) ol vechle bey' ve ferağına
:r' den bana izin virilmek bi'f-vesaye matlübumdur didükde hal vasi-i
ntakrir-i meşrühı üzere (24) oldığı Çatal köylü Hüseyin bin Kel Osman ve
eli Mehmed Şah bin Reşid ve Hüseyin bin Hasan'ın ihbarlarıyla 'indeş
ver zahir ve mütehakkık (25) aldığını vekil-i müma-ileyh Hacı Zeki Efendi
eğin mucibince salifü'z-zikr emlak ve arazi ve eşcar ve ma' -i caride sigar-ı
s

nun (26) ber-vech-i muharrer husüsı mevrüselerini dahi hissedaran-i sa' ire
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maan semen ve bedel-i misilleriyle ahere bey' ve ferağa ve muamele-i
icraya (27) ve semen ve bedelerini alız
ıı-AvPrr!=l-uı

<l

ü

kabz iderek verese-i kibar ile

mezbürün düyün-ı mutahakkıkasını ifaya vasi-i mezbür Ahmed

Hüseyin' e (28) kıbel-i şer' den izin virilmeğin ma-vaka

bi't-taleb

ketb

'aşer min şehri Recebi' l-ferd li-seneti tis 'a ve
selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

'tfBorç ödenmesi
.
eziresinin Girine kazası dahilinde kain Ayarmola karyesi ahalisinden
niki

mah mukaddem vefat iden Hasan bin Billur Ahmed bin Ali'nin

'.

oşa'da (2) sakin mezbür Billur Ahmed meclis-i şer' de müteveffa-yı
veresesinden
.

zevcesi Laptalı Zehra ibnetü Mehmed

I .

mahzarında

oğlı

l mezbür Hasan'ın hayatında zimmetinde 9 Haziran 910 (3) tarihlü ve
@va' delü bir kıt' a sened mucibince iki İngiliz lirası alacağı oldığından
l'.:)Veffii-yı mezbürdan dava ve sened-i mezkı1reyi ibraz ve ira' e eyledikde
1ı:ıyha (4) zevce-i mezbürenin inkarına bina-en dava-yı mezküresinin
bukavuk Mahallesi sakinlerinden Arzuhalci Hafız Hüseyin Efendi ibrı-i
Cemal bin Mehmed

ile (5) ber-nehc-i

şeri bi'l-muvacehe

isbat

oma şahidan-ı mezbüran ba-varaka-i mesture mahalle-i mezbüre imamı

yid Efendi ibn-i Fehim Efendi ve muhtarı Mehmed (6) bin Ahmed
e't-tezkiye

sı

mucibince

'adl ve makbülü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın ba de't
meblağ-ı

mezkur

iki liranın tereke-i

(7) müteveffa-yr

müddei-i mezbür Billur Ahmed'e edasına bade.l-hükm tenbih olundığı
m olundı tahriren fi'f-yevmis-sani ve'I-Tşrtn min şehri Recebil-ferd (8)

a ve "işrin ve selase mi' eten ve elf.
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Vakfiyye
eeziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Abohor karyesi sakinelerinden iken
gün mukaddem müteveffıye olan Fatımalı bint-i Arif bin Köse Halil' in
Ii-ebeveyn er karındaşı Ömer bin Arife münhasıra oldığı karye-i
ııhtarı İbrahim Ağa ibn-i Hacı Bekir ve karye-i mezbüre ahalısinden Hacı
Kara Vezir (3) ihbarlarıyla 'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık

şonra karye-i mezküre ahalisinden Ahmed bin Sarı Hüseyin meclis-i şer' de
tkı1m Ömer mahzarında (4) takrir-i kelam iderek müteveffıye-i mezbüre
t-i Arif hayatında ve kemal-i 'aklında 'ala tarikü'l-vasiyye beş yüz gurüş
şöyle şart ve ta.yin (5) eylediği meblağ-ı mezkur beher sene ba-yed-i
'ştirbah olunup hasıl olan nemasından karye-i mezküre cami' -i şerifinde
şehr-i Rebi'ü'l-evvelde bir mevlüd-i (6) şerif kıra' at itdirilerek hasıl olan
abı kendi ruhuyla valideyni ervahına ihda oluna ve nerna-yı mezkur
ar ile hüzzara tevzi' olunacak (7) şeker şerbeti ve sa' ir levazımına sarf
kf-ı mezkürun tevliyetini hayatda oldukça bana şart idüp vefatımdan
-ı zükürumun ekber ve erşedi (8) mütevelli ola diyü vasiyyet ve
ala isa'eha müteveffıye olmağla meblağ-ı mezkur beş yüz gurüşı vakf-ı
tereke-i müteveffat-ı mezbüreden taleb iderim (9) diyü dava itdükde
Ieyh varis-i mezbür Ömer cevabında 'ala tan1cü'l-vasiyye vakf-ı mezkürı
arreresi vechle temamen kabul ve ikrar ve itiraf itmeğle mucibince (10)
zkür beş yüz gurı1şuntereke-i müteveffıye-i mezbı1reninsülsünden vakf
'in mütevellisi müddei-i mezbı1rAhmed Sarı Hüseyin' e eda ve teslimine
ın. tenbih olundığı (11) tescil ve iIam olundı tahriren fi'f-yevmi'l-hadi
in şehri Recebi' l-ferd li-seneti tis 'a ve "işrinve selase mi' eten ve elf.

t -/'
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rıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Abohor karyesi sakinelerinden

iken

;rnüteveffıye olan Zenciye Hace Y esire bint-i Abdullah' ın zevc-i metrı1ki

ş.lil (2) bin Kara Vezir'den ma-ada zahirde varis-i ma'rüf ve ma'rüfesi
l>bi'l-ihbar

'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık

olmağla

tereke-i

JY'e-i mezbı1renin nısfi (3) harcı mezbür Hacı Halil'e ve nısf-ı diğeri dahi
:ytü'l-mala 'a'id ve raci' aldığından zevc-i mezbür Hacı Halil marifetiyle
ıföen tayin olunan (4) karye-i mezkı1re muhtarı İbrahim Ağa ibn-i Hacı
:ı.Hnu,uı

tahrir ve bey' olunan tereke-i müteveffiye-i mezbı1re defteridir ki

zikr olunur tahriren (5) fl'l-yevmi'l-hüdj

ve'l-Tşrtn min şehri Recebi'l

ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

f

ı .

tencere maa kapak 1 /9
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ıttecemmülatı

bur Hacı Halil zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı 251

tahrir ücretiyle dellaliyye ve muhtariyye olup Muhtar İbrahim Ağa'ya

hisse-i zevc-i mezbür Hacı Halil minha

resm-i kısmet minha
beytü'l-rnala 'a' id oldığı
Hacı Halil ber-vech-i bala hissesi olan beş yüz kırk yedi buçuk
men alız

ü

kabz eylediği ve canib-i beytü'I-mala 'a' id olan (13) beş yüz

rüşı dahi Lefkoşa.mal.sandığına bi't-taksim.olunan 3014 numrolu ve fi
z 911 tarihlü makbüz-ı 'ilm

ü

haberi mezkur (14) tarihlü tahrirata

~nib-i va.layı defterdanma irsal kılındığı işbu mahalle şerh virildi.
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brıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Lefke nahiyesi dahilinde İkseroğonu
i.ahalisinden iken bundan akdern vefat iden Mustafa (2) İbrahim bin Kayyum
veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Sultanu bint-i Süleyman ile sulbi kebir
ahim ve sulbiyye-i kebire kızı Yasemin ve sulbi sagir (3) oğlı Hasan ve
..i sagire kızı Safıye'ye münhasıra aldığı bi'l-ihbar 'indeş-şeri'l-enver zahir
akkık olup sigar-ı mezbürünun (4) tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi
a/yin olunan valideleri mezbüre Sultanu marifetiyle Lefke na' ibi Ali Fehim
afından (5) tahrir ve rü.yet olunan tereke-i mezküre defteridir ki na' ib-i
iletlü Hacı Hafız Ziyai Efendi tarafından 'aynen devr ve teslim olunmağla
ech-i atı zikr olunur tahriren fı'l-yevmi'l-hamis

min şehri Şa'banü'f

li-seneti tis 'a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ma' a yavru 886 - 20 para

I.

1 - 20 para

1/1 - 20 para
/6 .
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ve tekfin masrafı 47

ıp.ezbı1re Sultanu bint-i Süleyman' ın mehr-i mü' ecel-i misli olarak müsbet

:yin Ahmed' e ba-sened müsbet deyni olup virilen 194

.µ Sultanu Kara Hasan' a ba-sened müsbet deyni olup virilen 194
mezbüreli Mustafa Yusuf a ba-sened müsbet deyni olup virilen 181
M:antari'ye ba-defter veba-şehadet vireceği olup virilen 71
racat 774
(b·pfild li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbı1re

hisse-i zevce-i rnezbüre Sultanu minha

ibn-i kebir-i mezbür İbrahim rninha

bitı.t-i kebire-i mezbı'.ireYasemin minha
ı.
süsı sagiran-ı mezbüran Hasan ve Safiye
m-i kısmet minha
ibn-i kebir-i mezbür İbrahim ve bint-i kebire-i
emin ber-vech-i

bala hisse-i irsiyye-i

mezkı1relerini temamen

ve

··. kabz (15) eylediklerini ve sagiran-ı mezbüran Hasan ve Safıye'nin

ch-i bala hisse-i irsiyyeleri olan ez-gayr-ı resm yüz toksan beş gurüş
e (16) ve sa' ir levazım-ı zaruriyyelerine

sarf olunmak üzere vasileri

e Sultanu'ya teslim eylediğini nahiye-] mezkur naib-i müma-ileyh Ali
inha (17) itmeğle işbu mahalle şerh virildi.
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rıs ceziresinin Lefkoşa kazasına mülhak Omoıfa nahiyesine tabi' Avlana
akinelerinden iken bundan akdem vefat iden Nazire Hanım bint-i Ali'nin (2)
ir oğlı Turgud Kemal'in vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umürına ve
evrüsesini muhafazaya kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin (3) olunmak
lzem oldığı ve sagir-i mezbı1rTurgut Kemal'in babası Akaçalı Veli Efendi
n-umür-ı vesayet-i mezküreyi ifaya ehl idüği Akaça karyesi (4) ahalisinden
in Beyid ve Avlonalı Cemal bin Ali'nin ihbarlarıyla 'inde'ş-şeri'f-enver
ütehakkık olmağın mucibince sagir-i mezbı1run vakt-i rüşd ve sedadına
Öer-vech-i muharrer tesviye-i umürına ve emval-i mevrilsesini hıfz ve
ası mezbür Veli Efendi ibn-i Hasan kıbel-i şer' den vasi nasb ve ta'yin
ol dahi (6) vesayet-i mezküreyi kabul ve hidmet-i lazrmesini kema
"ya ta' ahhüd ve iltizam itmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere
sanı (7) ve'I-Tşrin min şehri Ramazani'l-mübdrek li-seneti tisa ve 'işrin

atibi Mehmed Nazım Efendi

kazasına tabi' Beğbaşı Çiftliği ahalisinden iken
m vefat iden Ahmed bin Mehmed bin Yusuf'un sulbiyye-i sagire
ma (2)Meryemve Ayşe 'rıin-vakt-i rüşd-ve sedadlanna değin-tesviye-i
emval-i mevrüselerini muhafazaya kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve
ak ehem ve elzem oldığı (3) ve sigar-ı mezbürünun valideleri
'i

sakine Laptalı Zehra Hanım ibnetü Mehmed vesayet-i mezkı1reyiifaya
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·tı rdüği Lefkoşalı Mustafa (4) bin Mehmed ve Lefk:oşa'da sakin Laptalı diğer

a.fa

bin Mehmed'in ihbarlarıyla

m bina' en

F

'indeş-şeri'f-enver

zahir ve mütehakkık

aleyh sigar-ı mezbfırfinun vakt-i rüşd ve sedadlarına (5) değin ber

muharrer tesviye-i umürlarına

ve emval-i mevrüselerini

hıfz ve hırasete

eri mezbüre Zehra Hanım ibnetü Mehmed kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin
da (6) ol dahi vesayet-i mezküreyi

kabul ve hidmet-i

Iazımesini kerrıa-

$(edaya ta' ahhüd ve iltizam itmeğin rna-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere
i's-sadis 'aşer min şehri Şevvdli'I-mükerrem

li-seneti (7) tia'a ve 'işrirı ve

ve elf.

e Katibi

Mehmed Nazım Efendi

Tereke

f.

ceziresinin Lefkoş~. kazasına tabi' Gönyeli karyesi sakirıelerinden

iken

dem müteveffıye olan Kezban bint-i Hacı Mustafa bin Halil Çavuş 'un
evc-i (2) metrüki Ömer bin Veli ve babası mezbür Hacı Mustafa ve anası
Hüseyin ve sadrı sagir ağlı Hüseyin ve sadriyye-i sagire kızı Fatma 'ya
a oldığı bi'l-ihbar

(3) 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan

ıran-ı mezbüranırı tesviye-i umürına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin
abası mezbür Ömer ve verese-i saire (4) taleb ve marifetiyle kıbel-i şer' den
tayin

kılınan

karye-i

mezküre

imamı Hafız

Mehmed

n tahrir ve bey' olunup ıta ve taraf-ı şer' den beyne'l-verese

Şevki Efendi
taksimi (5) icra

reke-i müteveffat-ı mezbüre defteridir ki ber-vech-i atı zikr olunur tahriren
i'J.,.hadt ve'1-'işrınli-senetitis' a ve "işrin-ve-selgse mi-eten ve-elf

t .,,
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şerbet şişesi 15 /16
tuzluk 2 - sigara tabağı 1 /3

ti.lebdan 3 - tabak ve sigara tablası

ur. teknesi I /3 2 - sinit 1
ıg.tencere mai a kapak 3 6

tencere ma' a kapak 1 /3 1
tencere ma' a kapak 1 /23
aksız sahan 2 /3 6

lnder ma' a çarşab 1 I41

a kıtık

minder ma' a çarşab 1 /27

e altımı 2 /31 - 20 para
b'iyye altımı 2 /29 - 20 para
biyye altünı 2 /32
biyye altünı 2 /32
b'iyye altünı 2 /32

biyye altünı 2 /32

biyye altünı 2 /34 - 20 para
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a gümüş yüzük 2 /6
gümüş yüzük 2 /1 O - 20·para
.hJ /21

- 20 para

- 10 para
f.

ı.

- 10 para

2 /7 - 20 para
/13
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a-uşkür 2 /9 - 10 para
kisesi 4 /16
para kisesi 4 /10 - 30 para
ara kisesi 3 /6 - 10 para

- 20 para

- basma 9 I 20 para

.~li yasdık 3 /11 - 10 para
dık 1 /40 - 20 para
4

k.çift 1 /8 - 20 para
çift 1 /20

/6 - 10 para
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def a yorgan ma' a çarşab 1 /72 - 20 para
yorgan ma' a çarşab 1 /63 - 20 para

çarşab 1 /9 - 20 para

arşab ı il

ı

a çarşab 1 /9 - 30 para
şah 1 /27 - 10 para

2 /11
astlık 1 /3 - 20 para

T/9 - 20 para
5 /8 - 20 para
10 para
t ,

f boncuk 9 - 1 O para
lat 7
'ti{

r.

sandık 1 /103 - 20 para

ezbür Ömer zimmetinde mehr-i mü' eccel 720

reke ücreti olup müma-ileyh imam Hafız Efendi'ye virilen 45

.. i zevc-i mezbür Ömer 838
mezbür Hacı Mustafa 557 - 20 para
mezbüre Ayşe 558 - 20 para
n-i sagir-i rnezbür Hüseyin
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931

908 resm-i minha
bint-i sagire-i mezbüre Fatıma
466
12

mezbür Ömer ber-vech-i bala sekiz yüz otuz sekiz gurüş ve eb-i mezbür

ııstafa ile ümm-i mezbüre Fatıma ber-vech-i bala beş yüz elli sekiz buçuk
24) hisselerini

temamen alız ü kabz eyledikleri ve ibn-i sagir-i mezbür

Hn kezalik ber-vech-i bala hisse-i irsiyyesi olan dokuz yüz sekiz gurüşı ve
-ıre..,i-meı;bür:e-F-atma-'-nı-n-(2-5)-hisse-i--irsiyye·si--olan-dört-yttz--e-Itr--du
cem'an bin üç yüz altmış iki gurüşdan
ın nafaka ve levazım-ı zarüriyyeleririe

altmış altı gurüşı sagiran-ı

sarf idilmek (26) üzere vasileri

ezbür Ömer'e i'ta kılınup mütebaki bin iki yüz toksan altı gurı1şı seneden

p.(eytam emvali sandığına irsal kılındığı işbu mahalle şerh virildi.

": Tereke
ceziresinin

Lefkoşa kazasına mülhak Lefke nahiyesine tabi' Kutrafa

'nelerinden iken 16 Mayıs 911 tarihinde müteveffiye olan Hanife bint-i
:::ı.san (2) bin Osman'ın veraseti zevc-i metrüki Halil bin Hasan ile anası

~t-i

Muharrem ve sadriyye-i sagire kızı Necibe ve Ii-ebeveyn kız karındaşı

're'ye münhasıra ve kablel-kısme (3) bint-i sagire-i mezbüre Necibe dahi
e olarak veraseti babası mezbür Halil ile min kıbeli'l-ümm
dice'ye münhasıra aldığı 'indeş-şeri'l-enver

ceddesi

zahir (4) ve mütehakkık

nra uht-ı sagire-i mezbüre Nadire'nin tesviye-i umı1rına kıbel-i şer' den
olunan anası mezbılre Hadice ve zevc-i rnezbür Halil taleb (5) ve
Le:tke naibi Ali Fehim Efendi ma'rifetiyle tahrir ve terkim ve lede'l-

,

ey' ve taksım olunan tereke-i müteveffat-ı

mezbı1re defteridir ki ber-
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vech-i atı zikr ve beyan olunur tahriren fı'l-yevmi's- (6) samin 'aşer min şehri
evvali'l-mükerrem li-seneti tis 'a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

J makine 1 /9
gan 1 /200

çarşab 2 /57
çar-şab-2--/-7~··--20--par-a------------·-·-· -----·----
tu 1 /147

1 - yasdık 2 /360
2 /81

f'

f.

arşabı 1 /28
çarşabı 1 /55
/10 - 10 para

/15 - 30 para
8
17 - 20 para
a mendil 4 /4 - 20 para
- uşkür 5 /13 - 20 para
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"r 2 /13 - 20 para
ık 5 /14
".1 /104
/46

tpnc•prp

1 /18 - 20 para

1 /14

1 - tas 1 /6 - 20 para

48 /96

ye yarım 3 /189
turu 2 /70

LmezbCır Halil zimmetinde olan mehr-i mü' ecceli 1001
.ımezbCır zimmetinde mehr-i mu' accelinden mütebaki alacağı 1710

'l.:.ihracat

521

lan li-ecli'l-bey Lefk.e'ye nakil içün 'araba kirası 81

il,-i müma-ileyhin karye-i

mezkı1reye 'azimet ve 'avdet hayvan kirasıyla masarif-

ôşalı Doktor Hafız Cemal Efendi'ye ücret-i tedavi ve mualice esmanı olarak
lira vereceği olup sulhen virilen 720
ııma-ileyh Doktor Hafız Cemal Efendi'ye sulhen virilen meblağ-ı mezbı1run

Mhracat 1001
ü'J-baki li't-taksim beynel-vereseti'J-mezbüre

---"9-=2

meblağ-ı mütebaki mezbürün nısfı evvelce müteveffat-ı sagire-i

mevrüs aldığından msf-ı mezkurdan alınan resm

mezbür Halil 483 8 - 20 para
f.

m-i mezbı1reHadice 1814 - 20 para
sagire-i mezbı1reHadire

ı.

mezbı1rHalil ber-vech-i bala dört bin sekiz yüz otuz sekiz gurüş yirmi
ı

mezbüre Hadice kezalik ber-vech-i bala bin sekiz yüz on dört (20)
i para hisselerini temamen ve kamilen alız ü kabz eyledikleri ve uht-ı
ezbı1reNadire'nin ber-vech-i bala ez-gayr-ı resm (21) .beş yüz toksan gurüş
/99 numroda mukayyed babası müteveffa Kutrafalı Samuri Hasan' dan
müntakil eytam sandığında bulunan (22) parasına ilaveten sandık-ı
sal kılındığı işbu mahalle şerh virildi.
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Türü: Kayyum tayini

brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
ğırdağ karyesi ahalisinden iken bundan tahminen kırk sene mukaddem (2)
ahere 'azimetle hayat ve mematı mechül

olan Ahmed bin Mustafa ile

un karındaşı olup kezalik tahminen sekiz sene mukaddem diyar-ı §.here (3)
ayat ve mematı mechül olan karye-i mezkı1reliHalil bin Mustafa'nın karye
ka'in emlak ve arazilerinin müşterekleriyle (4) taksimine ve hisse-i
idare ve muhafazaya kıbel- i şer' den bir kayyum nasb ve tayin
ehem ve elzem aldığı Kömürcülü Ahmed Onbaşı (5) bin Hüseyin'in

Efendi bin Hacı Mustafa Efendi ve Hüsnü Ağa ibn-i Hasan'ın (6)
'inde'ş-şeri'I-enver zahir ve mütehakkık olmağın mucibince mefküd-ı
Ahmed

ve

Halil'in

ber-vech-i

muharrer

emlak ve

arazilerini

kismet-i 'adile ile taksime ve hisse-i · musibelerini idare ve
ya merkum Ahmed Onbaşı kıbel-i şer' den kayyum nasb ve tayin
a. ol dahi ba de'l-kabül (8) hidmet-i lôzımesini kema-yenbagi ifaya ta' ahhüd
itmeğin ma-vaka ' bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'I-yevmi'r-rabi' ve'l
Şevvali'J-mükerrem li-seneti tisa (9) ve 'işrin ve selase mieten ve

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Mora karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hüseyin
fız Mehmed Efendi'nin sulbi sagir oğulları Mehmed ve İsmail'in tesviye-i
kıbel-i şerden bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem ve elzem aldığı ve
vesayet-i mezküreyi ıraya ehl idüği Lefkoşalı Hacı Hüsnü Ağa bin Ahmed
ç

'
karyeli Ahmed bin Mustafa ihbarlarıyla mütehakkık olan sagiran-ı
t,,. --
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(4) valideleri Lefkoşa' da sakine Maralı Hacer bint-i Bekir Çavuş
mezbüranırı vakt-i rüşd ve sedadlarına değin umürlarını rü'yete ve emval-i
(5) hıfz ve hırasete kıbel-i şer' den vasi ve vasiyye-i mezbüre üzerine
.1v.Lı;;11111ı;;u

bin Muhtar Hasan dahi nazır nasb ve tayin olunduklarında anlar

nazarın (6) mezküreyi kabul ve hidmet-i lazımelerini kema-yenbagi
ve iltizam itmeleriyle ma-vaka bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l
ve'Iv'işrin min şehri Şevvali'l- (7) mükerrem li-seneti tisa ve 'işrin

,.•samrn

f'

ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Abohor karyesi sakinelerinden iken
dem müteveffiye olan Sare bint-i Osman bin Abdullah'ın veraseti zevc-i
Halil İbrahim bin Mehmed Ali ve anası Emine bint-i Mustafa ve sadr-i
arı kebir Mehmed Ali ve sagir Hasan ve Hüseyin ve sadriyye-i sagire kızı
münhasıra aldığı bi'l-ihbar (3) 'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık
sonra sigar-ı mezbürünun tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi tayin
,

baları zevc-i mezbür Halil İbrahim ve verese-i sa' ire (4) taleb ve
ve tahrir-i terekeye memür idilen karye-i mezküre muhtarı İbrahim Ağa
r marifetiyle tahrir ve terkim ve bey' ve kıbel-i şer' den taksimi icra olunan
.µ.teveffat-ı(5) mezbı1re defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur
'T-yevmi's-samin ve'l=işrin min şehri Şevvali'I-mükerrem li-seneti seman
selase mi' eten ve elf.

re ma' a kapak 54- 20 para
'.i

524

.. :µcükçarşab 2 /49 - 20 para
gömlek 1 /30
27

yasdık 14 /90
hı 1 - basma çaket 1 /3 6
ömlek 1 /31 - 20 para

f.

'a kapak 1 /37
1/17

/20.: 20 para
çift4 /45
/39 - 20 para
çift 1/27
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entari 1 /4 - 20 para
gömleklik sürmeli 1 /27

metinde mehr-i mü' eccel alacağı olup alınan 1201

yet techiz ve tekfin masrafı 177
e ve muhtariyye 45
se-i zevc-i mezbür Halil İbrahim 675
mm-i mezbüre Emine 450
ibn-i kebir-i mezbür Mehmed Ali 449 - 30 para
'j:ın-i sagir-i mezbı1r Hasan
449

438 resm-i minha
sagir-i mezbür Hüseyin
449
11
438 resm-i minha
bint-i sagire-i mezbı1re Nadire
224
6
j

218 resm-i minha
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mezbür Halil İbrahim altı yüz yetmiş beş gurüş ve ümm-i mezbüre Emine

üz elli gurüş ve ibn-i kebir-i mezbür Mehmed Ali dört yüz kırk toksan gurüş
ara (15) hisse-i irsiyyelerini temamen ve kamilen alız
,µrun Hasan ve Hüseyin ve Nadire'nin

ü

kabz eyledikleri sigar-ı

ber-vech-i bala ez-gayr-ı resm hisse-i

~.leri (16) cem'an bin toksan altı gurüş on beş paraları babaları mezbür Halil

p:ı?e idane olunarak alınan deyn-i senedi eytam emvali sandığına gönderildiği

,·

fas ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Lefke nahiyesi müdiri iken bundan
~rat iden Hacı Rasim Efendi ibn-i Hafız Mehmed Efendi'nin sulbi sagir oğlı
:pafa Efendi V:e sulbiyye-i sagire kızları Şifa ve Akıle ve Pembe Hanımların
}şd ve sedadlanna

değin- tesviye-i urnürlarına ve emval-i mevrüselerini (3)

ya kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem ve elzem olup

ı.

ezbürünun valideleri Huriye Hanım ibnetü Mustafa (4) Raif Efendi her

mür-ı vesayet-i mezküreyi
ıraya ehl aldığını Lefkeli Ahmed Şakir Efendi bin
f.
Ali Efendi ve Hasan Hilmi Efendi (5) bin Hacı Emin Efendi ihbar
rinden icra-yı icabı Lefke nahiyesi naibi Ali Fehim Efendi tarafından inha
a mucibince mezbüre Huriye (6) Hanım sigar-ı mezbürünun vakt-i rüşd ve
na değin tesviye-i umürlarına ve emval-i mevrüselerini

hıfz ve hırasete

r' den (7) vasi na'.sb ve tayin olunmağın ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
i'l-yevmi's-sabi'
ve elf

min şehri Zi't-ka'deti'ş-şerife

li-seneti tisa ve 'işrin ve
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Türü: Vasi tayini
ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Minareli karyesi ahalisinden iken
akdem vefat iden Molla Mustafa bin Molla Salih' in sulbi sagir ağlı (2)
Salih ve sulbiyye-i sagire kızları Emete ve Cemaliye'nin vakt-i rüşd ve
anna değin tesviye-i uniürlarına ve emval-i mevrüselerini muhafazaya kıbel-i

n. bir vasi nasb (3) ve tayin olunmak ehem ve elzem oldığı ve sigar-ı
p1.nun 'ammetezadeleri Lefkoşalı Derviş Efendi ibn-i Mustafa Çavuş umür-ı
t:-i mezküreyi (4) ifaya ehi ve muktedir idüği karye-i mezküre ahalisinden Ali
n-i Ahmed Ağa ve Lefkoşalı Arif Efendi ibn-i Mehmed Emin Efendi'nin
ıyla "inde'ş-şeri'l-enver

zahir (5) ve mütehakkık olmağın binaen 'aleyh

mezbürünun vakt-i rüşd ve sedadlarına değin ber-vech-i muharrer tesviye-i
ına ve emval-i mevrüselerini hıfz ve hırasete mezbür Derviş Efendi (6) label
vasi nasb ve tayin olundukda ol dahi vesayet-i mezküreyi kabul ve hidmet
sini kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam itmeğin ma-vaka' bi't-taleb (7)
11d1 tahriren fi'I-yevmi's-sabi' min şehri Zi'f-kadeti'ş-şerife li-seneti tisa ve
selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi

rıs ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Lefke kasabası sakinlerinden iken
akdem yek-diğerine müteakıben vefat iden Fuad Efendi ibn-i (2) Molla
ve zevcesi Nimeti Hanım ibnetü Hindi Efendi' nin sulbi mürahik oğlı
Efendi'nin ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı eniştesi kasaba-i (3) mezbüre

' Emin Efendi meclis-i şer' de takrir-i kelam
den Hilmi Efendi ibn-i Hacı
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Omorfo nahiyesine tabi' Gaziveren (4) karyesinde 977 numrolu koçan ile on
978 numrolu koçan ile dört dönüm ve 979 numrolu koçan iki (5) dönüm
numrolu koçan ile yirmi dönüm ve 981 numrolu koçan ile beş dönüm ve 982
koçan ile (6) on sekiz dönüm ve 983 numrolu koçan ile altı dönüm ve 984
koçan ile dört dönüm ki cem'an altmış dokuz dönüm (7) arazi-i miriyenin
sehmde bir sehm hissesi vasisi aldığım mürahik-i mezbür Mustafa
mal-i mevrüsı olup mevrüsı (8) ve babası müteveffa-yı mezbür Fuad
fi 11 Temmuz 908 tarihlü ve bir sene va'delil deyn-i senedi mucibince
Lefkeli Daniş (9) Efendi ibn-i Hasan Fedai Efendi ve Sabri Efendi ibn-i
.üstem'e kırk yedi lira beş şilin deyni olup ve işbu deyne mukabil Lefke (10)
sında 4933 numrolu bir kıt'a koçan mucibince tahminen yüz lira kıymetinde
bağçesi merhün olundığından deyn-i (11) mezkürun tesviyesi için varidat
mezkur bağçeyi satmakdan işe arazi-i mezkürede mürahik-i mezbünın ber
uharrer (12) on sekiz sehmde bir sehm hissesini verese-i sa' ire hisseleriyle
erağ idüp bedelini deyn-i mezküre mahsuben ifa eylemek mürahik-i mezbür
nda dahi enfa ve evla oldığı cihetle bedel-i misliyle talibine ferağına
şerden bana izin virilmek bi'f-vesaye matlübumdur didükde hal vasi-i (14)
ı

i

'leyhin takrir-i meşrühı üzere oldığı kasaba-i mezbüre ahalisinden Abdullah
fendi ibn-i Molla İbrahim 1 :7e Salih Efendi (15) ibn-i Hacı Salih Efendi
ıyla 'indeş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık olmağın mucibince mürahik-i
n salifü'z-zikr altmış (16) dokuz dönüm arazi-i miriyenin on sekiz sehmde
hissesini hissedaran ve sa' ire hisseleriyle ma' an bedel-i misliyle talibine
rağa ve bedelini alız ü kabz ve makbüzını verese-i sa' ire ile beraber deyn-i
e mahsuben ıraya vasi-i müma-ileyh Hilmi Efendi'ye (18) kıbel-i şer' den izin
ğin ma'vaka bi't-taleb keb olundı tahriren fl'l-yevmir'r-rübi' ve'l-Tşrirı min
i'l-ka' deti'ş-şerife (19) li-seneti tis' a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Katibi Mehmed Nazım Efendi
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atiü'l-beyanın

icrası

Kıbrıs

kadılığı

canib-i

'aliyyesinden

havale

ığı cihetle Kıbrıs ceziresinin Baf kazasına tabi' Filusa (2) karyesi ahalisinden
yevm Lefkoşa'da sakin teba-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden tahminen
yaşında (3) zatı mu' arref Arastidi veled-i Hristofı nam akil meclis-i şer' de
· cdsnisiyle hükümetin şehadetini ityan iderek şeref-i İslam (4) ile müşerref
talebiyle ismi .Mehmed tesmiye olundığı i 'lam olundı tahriren fi'l-yevmi' s
min şehri Zi'l-kadeti'ş-şerife

li-seneti (5) tisa ve 'işrin ve selase

ceziresinin Lefkoşa kazasına tabi' Luricina karyesi sakinelerinden

iken

dem müteveffıye olan Hadice bint-i Veli bin Bekir'in veraseti (2) zevc-i
üseyin bin Tahir ve anası Dudu bint-i Osman ve babası Veli bin Bekir ve
', sagir ve kızı Hadice bint-i Hüseyin' e münhasıra (3) oldığı bi'l-ihbar
ı'."i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagire-i rnezbür Hadice'nin

mürına kıbel-i şer' den vasi (4) nasb ve ta' yin olunan babası zevc-i rnezbür

e verese-i

..

süire taleb ve marifetiyle

kıbel-i şerden memür tayin olunan

ezküre muhtarı (5) Yusuf Ağa bin Ali tarafından tahrir ve terkim ve bey'
al olunan ve taraf-ı şer' den taksimi icra kılınan tereke-i müteveffat-ı
efteridir ki (6) ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur tahriren fı'l-yevmi'l
ehri Zi'l-kadeti'ş-şerife

/4 - 20 para

1 /2 - 20 para

r

li-seneti tisa ve 'işrin ve selase mieten ve elf.
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·. 12 /4 - 20 para

., sürtecek 7 /13 - 20 para

.va 1 /36

ı.
;ft a tencere 1 /94 - 20 para

- 20 para

r
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a çarşab 1 /3O
çarşab 1 /27
çarşab 1 /42 - 20 para
21 /20
çarşab 30
ef a çarşab 1 /32 - 20 para
çarşab l /16
,.çarşab 1 /20 - 20 para
çarşab 1 /45

,rabeza örtüsü 1 /15 - 20 para

ef a trabeza örtüsü 1 /3 6

ayine 1 /45
/18 - 20 para

1 /6 - 20 para
/40 - 20 para

r ı·
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1 /12 - 20 para

- 20 para
4 - 20 para
ek 1 /25 - 20 para
gömlek 1 /21 - 20 para
k 1 /22

f

k 1 /15 - 20 para
1 /22

k 1 /23 - 20 para
gömlek 1 /9

ek 1 /6
1 - 20 para

- 20 para
O - 10 para
ça 1 /11 - 20 para

f.

C

5 "'"'
.).)

.... ? 9
"

1 /166 - 20 para

/57

ezbür zimmetinde mehr-i müeccel alacağı olup alınan 1501

künü' 1- mezkürat
5504

99
5405
ye ve muhtariyye ve tahrir-i tereke için Muhtar Yusuf Ağa'ya virilen 90

n nakli

için 9

·sse-i zevc-i mezbür Hüseyin bin Tahir 1247 - 20 para
eb-i mezbür Veli bin Bekir 83 1 - 20 para
ümm-i mezbı1re Dudu bint-i Osman 83 1 - 20 para
ibint-i sagire-i mezbüre Hadice
2494

62
2432 resm-i minha
işbu defterin tanzimi esnasında bint-i sagire-i mezbı1re Hadice müteveffıye
k veraseti babası zevc-i mezbür Hüseyin bin Tahir ile anasının (24) anası
üre Dudu bint-i Osman'a münhasıra olmağla ber-vech-i bala hisse-i irsiyyesi
e-i mezbürana ber-vech-i

atı taksım

olunur

-i eb-i mezbı1r Hüseyin bin Tahir 20 - 27

-i ümmü'l-ümm-i mezbı1re Dudu bint-i Osman 405 - 20 para
zevc-i mezbı1r Hüseyin Tahir ber-vech-i bala müteveffıye zevcesinden müntakil

,

iki yüz kırk yedi buçuk gurı1şı ve müteveffıye kızından müntakil iki bin yirmi
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26) gurı1şuna cem'an üç bin iki yüz yetmiş dört buçuk gurüş hissesi ve eb-i
1r Veli bin Bekir dahiber-vech-i

bala müteveffıye kızından müntakil (27) sekiz

tuz bir buçuk gurı1ş hissesini ve ümm-i mezbı1re Dudu bint-i Osman dahi

1{ ber-vech-i bala müteveffıye kızından müntakil sekiz yüz otuz bir buçuk
(28) ve kızının kızından müntakil dört yüz beş buçuk gurı1şuna cem'an bin iki
.iyedi gurı1ş hissesini temamen ve kamilen alız

ü

kabz eyledikleri (29) cihetle

mezkı1re hisabı kapadıldığı işbu mahalle şerh virildi.

I

I.

IV. SONUÇ
1911-1916, 1915-1927 tarihli Şer'iye

Sicilini incelemem

sonucunda,

intikal eden davalar arasında, tereke, mehir ve nafaka, satış izni,.vakfıye,
ferağ, rüşt iddiası ve mal talebi, vasi tayini gibi

olarak davalara baktığımız zaman, Osmanlı·hukuk sistemi içerisinde
ikinci plana atılmadığını, onun da toplum içinde belli bir statüye sahip
görmekteyiz. Mesela 840 numaralı davada mihr-i müeccel hakkını alamayan
mihr-i müecceli kendisine ödenene kadar nafaka talep ettiği göıülür.
Mahkemeye. intikal eden davalar şekil bakımından birbirinin tekrarı
de yazılmıştır. Örneğin rüşt iddiası ve mal talebi davalarında kalıplaşmış
dışında değişikliğe uğrayan yerler, mahkemeye başvuran kişilerin adlarının

ereke defterlerinde eşya adlarının sayımı yapılırken

dikkate değer

dan bir tanesi de birçok kelimenin ard arda yazılmasıdır. örnek verecek
küp kelimesi def a küp, def a küp şeklinde yazılmıştır.
ereke defterlerinde geçen arraf takımından da anlaşılacağı üzere eski
:pdan beri fal bakıldığını anlamaktayız. Arraf kelime anlamı olarak falcı,
, kahin anlamını taşır. Fal bakmayı, Kıbrıs Türk kültüıünde vazgeçilmez
lan kahve içme alışkanlığı ile ilişkilendirmek çok zor gözükmemektedir.
ava türleri arasında önemli bir yeri olan vakfiye kayıtlarının içerisinde
a birleştirici özelliği olan din kavramının bulunması dikkate değerdir. Din,
rda birleştirici bir özelliği sahiptir. Osmanlı hukuk sistemi ve adalet
n önemli bir yerini teşkil eden din faktörü birleştiriciliği ile Osmanlı
toplumsal zeminini oluşturmaktadır. Osmanlı devlet anlayışında Allah
önemli bir unsurdur. İşte vakfiyelerde şahısların "vakfettim" dediği
altında esasında Allah korkusu, bir anlamda dine olan bağlılık
ktadır. Vakfeden kişi zeki çocuğu okutmakla, fakirlere yardım etmekle
emiş olacak ve günahlarından arınma şansını elde edecektir.
t --
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Din değiştirme olarak da adlandıracağımız ihtida konusunda dikkate değer bir
larak din değiştirenlerin hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile
ğiştirmeleridir. Osmanlı' nm bu ılımlı yaklaşımı neticesinde Kıbrıs 'ta birçok
gürce ibadet edebilmiş ve hür yaşayabilmiştir. Eğer Kıbrıs'ı Osmanlılar değil
başka ecnebi millet almış olsaydı Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin durumu ne
· m bilir? Belki de Kıbrıs, başka bir Girit veya Batı Trakya olurdu.

ı ,
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VI. SÖZLÜK
:Üyeler
:Daha,en büyük
.Atalar.babalar.dedeler
:Hesap defteri; su kuyuları
:Arap olmayan
:Elindekini bir başkasına kiralayan
:Eli ermez,beceriksiz
.İktidarsız
:Doğruluk
:Mahkeme yargılama işleriyle uğraşan daire
:Kız kardeşi için
:Dost, kardeş
:Halk
:İkiz kardeş
:Başka
:En son olarak
:Serbest olanlar
:Alışveriş
:İlgili,dolayı,ilişkili
:Önceye 'ait
:Para getiren mülk
:Evlenmek, evlilik ile bağlanmak
:Hayvan yemi
:Açıkca
:Şehirden
:Bilgiler
:Toprakta yetişen
:Baba tarafından akraba olanlar
:Kendi namına hareket ederek

:On
.Eğme.meyletme
:Aşağıda sözü geçen
:Aşağıda sözü geçen
:Geri gelme, dönüş
:Büyük, ulu
:Gitme, gidiş
:Bundan böyle
:Uzak,ırak
.Birşeyin küçük kısmı
:Hususiyle en çok
:Artan,geri kalan
:Üst düzey
.Bülüğa eren
:Yayma,açma,uzun uzadıya anlatma
:Patrikler
:Nesilden nesile
.Bezirgan.tacir
:Her biri,her
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:Şehir,memleket

.Kızlar

ı,

.Şeriat yolunda olarak
:Satın alma,satış
:Pul, kıymetli kağıt ve benzeri şeylerde satıcıya bırakılan
satma payı
:Mirasçılar arasında
:Geceleıne,gece kalma
:Bütün, hep
:Taraf tutmayan
:Bedelsiz
:Den dolayı,den ötürü
:Kendiliğinden
:Erkeklik yaşına girme
:Çamaşırcılar çamaşır yıkayanlar
:İnce parlak,ekseriye iki renk ihtiva eden ipek kumaş
:Taraf,cihet,yan
·
:Cereyan eden
:Bir yerde toplanmak suretiyle
:Zorla
:Büyük,ulu
:Hep,bütün,cümle
:Yavaş,yavaş
:Kasaplık davar
:Çeyiz
:Yön,taraf,yan
:Delirme,delilik
:Avukat, baro teşkilatı bulunmayan yerlerde kanuni
müsaade ile ve vekil sıfatıyla dava takibine salahiyetli
olan kimse
:Borç veren, alacaklı
:Güveyi
:Borç veren alacaklı
:Tellallık parası
:Bilinen
:İstanbul
:İç,dahil
:Dokuma
:Gezici karakol
: Borç
:Borç
.Dirhem muarrebi , akça, para, dirhem, gümüş para
:Tutulmuş,uğramış,yakalanmış
:Borçlar
:Ata,baba
:Ana,baba
:Hepsi, topu, cümlesi
:Ahrete aid mükafat.ücret
:Borç
:İşe yarar halde bulunmuş
.İmam

:Şimdiki halde
r
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.:ı_

tayyıbe

kiram

:Para ile alınan şeyler
:Ev, tarla, bağ, bağçe, vesaire gibi sahip olunan mal ve
mülk
:Mallar, mülkler, para ile alınan şeyler
.Daha faydalı
:Tara:flar,cihetler,yanlar
:Yardımcılar
:Fa' izler,kazançlar
:Daha, doğru yola daha yakın
: Çocukların en ergini
:İyi ruhlar
: Satılan şeylerin bilinen fiyatları
:Namlar,adlar
:Sahipler,malik ve mutasarrıf olanlar
:Hz. Muhammed sahabeleri
:Bir hizmette birinden önce bulunmuş olanlar
:Bedeller, kıymetler, değerler
:Şahitler
: Şerefli,onurlu
:Hfil ve hareketler
:İlk vakitler
:Arklar,sırtlar
:Kocalar,eşler
:Hz. Muhammed
:İlminin üstadı
:Fark eden
: Vazgeçmiş bir mülkün kullanım hakkını başkasına
bırakma
:Aralık,ayıran şey
:Ayıran,bölen
: Vazgeçme, bırakıp terketme; huk. Bir mülkün tasarruf,
sahip olma hakkını başkasına terketme
:Farz, Allah'ın emri; lazım, vacip, gerek; borç, vazife;
mirasçılardan her birine şer'an düşen hisse, pay
:Müftü tarafından verilen şer-i hüküm
.Bir daha ele geçmemek üzere kaybetmek kaçırma
: Satına,satış
:Hainlik,vefasızlık
:Pahalılık
.Mahsul.ekin gelir
:Alacaklı; hasım, rakip
.Ağaç dikıne,dikilme
:İnıkansız
:Elverişsiz
: Alacaklılar ,hasımlar,rakipler
:Aklık, parlaklık

.Gazi
:Birini malım kullanmaktan men etme, birine bir şeyi
yasaklama; kucak, himaye
:Sırada,ilk,birinci
.Evlad, torun
:Aşın olmama hali
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:Boşanma
:Tenha,boş
.Eğri.bükülmüş
:Gebe
:Beşinci
:Ana karnındaki çocuk
:Ham.malücreti
:Yıkık,viran
: Su akacak yarık
:Allah rızası için
:İyilikler
:Kesip atma,kesin olarak hal ve feshetme
:Etrafını kuşatarak
:Mühür, üstü mühürlü yüzük
.Hatim etmeler,bitirrneler
:Hitabe erdirme kuran'ı baştan sona okuma
:İyi faydalı
:Bu,o,şu
:Sakınma, kaçınma
:Emziren, sütnine
:Göz önünde bulunan
:Göz önünde olanlar
: Saklama,ezberleme
.Buğday
:Bekleme,koruma
:Medresede verilen sütanalık dersi
· .Bağışlama,bağış
:Herhangi bir konu hakkında bilgili olan kimse
:Hicretle ilgili
:İş,hizmet,vazife
:Zıt,karşı
:Senet, vesika, delil; seçkin alimlere verilen ünvan
:Azimli
:Yaşatma
:Yüksek okullara hazırlayan okul
:Rüştiye' den sonra gidilen en yüksek okullara hazırlayan
okul
:Bayındır hale getirme
: Verme,verilme
: Sürekli,devamlı kılma
: Vardırma,vardırılma,ulaştırma
:Taleb,arzu,istek
:Kabul etme
:Kira,gelir
:Borç,ödünç verme
:Huk. (eskiden) kocasından ayrılan kadının, tekrar
başkasıyla evlenebilmek zorunda bulunduğu süre, yani
üç def a hayiz görüp temizleninceye kadar geçecek olan
müddet.
:Haklı haksız bir hükümde ayak direme; mahkemede bir
hakkın sabit olduğu davasında bulunma; inat
:Girme
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:Hakir görme
:Ödeme,yerine getirme
:Lütufve bağış
:Doğru yola yollama

:Hisse verme, verilme, pay etme
:Karışma
: Seçme,seçilme
: Şahit getirme
.Huki Birinin başka birinin kendisinde olan hakkını
alacağım haber.vermesi
(Şimdiye kadar.hala
:Kendi için lüzumlu sayma; birinin tarafını tutma;
icabettirme, gerektirme; eskiden a'şar resmi gibi devlet
gelirlerinden birinin toplanması işini üzerine alma
:Geciktirme
:İdare etme
:Tahkik sonunda
:Nafaka verip geçindirme
:Yerinden ayrılma
:Bir vazifeye tayin veya bir maaşa terfi için yazılan yazı
:Tekel,bir işi yalnız biri yapma hakkı
:Bir kalabalıktan,bir bütünden hiç kimse kalmayacak
şekilde tükenme
:Faydalanma
:Seçirn,seçme,seçilrne
:Babadan kalma miras;
:Katılma
:Gönderme,salıverme
:Miras olarak
:Rast gele doğru bir fikir söyleme
: Şahit, tanık; ispat
:Yazı ile bilgi isteme
.Dilekçe.yalvararak isteme
.Bağış olarak isteme,hibe
:Kulak verip dinleme,işitme
:Mülk alma,bir yeri satın alma; umumun yararına olarak
bir şeyi sahibinden satın alma; kamulaştırma
:Faize yatırma
:Şahit getirme, şahit gösterme
:Yazı ile bildirme
: Şahit getirme, şahit olarak gösterme
:Satın alma
:Boyun eğme
:Tamamlama
:Bitişme,kavuşma
:Birşeye ait olarak
:Gösterme,meydana çıkarma
:Huk.mütevelli makamına kaim olmak ve ona ait
vazifeleri ifa etmek üzere yargıç tarafından nasbolunan
zat.
:Kabul eden
:Kadıh ebe
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:Otunnaya elverişli yer
: Önce, evvel
:Eski
:Tükenmez kudret sahibi olan Allah
:Hep,bütün
:Birinin yerine geçen
:Tam olarak
:Kış mevsiminin ilk iki ayı aralık,ocak
:Aralık ayı (ilk kanun)
:Ocak ayı (ikinci kanun)
:Durma,rahat
:Yakında olan,soyca yakın
:Hısım,yakın
:Borç olarak
.Zorlama hali
:Güvenilir,güçlü

'Olacağı ezelden Cenab-I Hak tarafından takdir olunan
şeylerin vukua gelmesi; davaları görme işi, hüküm
verme, kadının hükmü, kadılık vazifesi, bir kadının
idaresi altında bulunan yer

-

:İş, husus, madde, dava, mesele
:Evvelki gibi
:Kefalet eden, kaçındığı takdirde birinin borcunu
ödemeyi, birinin bir şeyi -yapması gerekirken-yapmadığı
takdirde o işi yapmayı kendi üstüne alan kimse
:Eskisi gibi
: Uygun şekilde

.Kimse ,
:İnsana yakışır bir biçimde
:Devamlı ve düzgün okuma
:Yakınlık
:Eşit olarak yapılan aynın
:Parçalar, bölükler,memleketler, ülkeler
:Ayağa kalkma,ayakata durma
:Değerler
:Büyükler,ulular
:Ölçek

.Kelimeler
:Soydan gelenler
:Köyler,kasabalar
:Yakın
: Y akınlar,akrabalar
:Yiyecek
:Kayıtlar
.Resmi muameleler ve haberleşmeler defteri
:Bütün, çok
:Üzüm,bağ kütükleri
:Yetişen sonradan tayin edilen
:Temize çıkarma, aklama
: Onun için
:Birbirinden yana olma birbirinin tarafının tutan kişi
:Eklenen şeyler
t --
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:İle,beraber
:İle
:Den başka
:Den başka
: Birlikte,beraber
.Me'mürlara dul ve yetimlere verilen aylıklar
:Akar su
:Yaşama,yaşayış,geçinme,geçiniş
:Akd olunmuş,bağlamnış
:Bir akdın yapılmasında asıl maksat olan şey
:Sakat
,
:Bilinen belli
:Bitiren,belli
:İmal edilmiş,üretilmiş
:Bunamış,bunak
:Azat olunmuş
:İstenilmeyen bir halin oluşuna yol açan sebep
:Toprağa dikilmiş,gark olunmuş
:Allah'ın kullarının günahlarım bağışlaması
:Toprağa dikilmiş
:Yer
:Mahalleler
:Huk. Haer altına alınmış, haczolunmuş, kullanmaktan
men edilmiş
:Kullanılmaktan men edilmiş
:Huk. Hüküm ve kararı verilmiş; hüküm giymiş
.Çözülmüş.dağılmış
:Kocası ölmüş kadın,dul kalmış kadın
.Hesaba katılarak,avans olarak
:Mühürlenmiş
:Birkaç kişi tarafından imzalanmış olan dilekçe;
mahkeme sicili
: Oturulacak yer,minder
:Öldürülerek
:Bir şeye sahip olan
:Söylenmiş söz, kelam
:Hastalık
:Harcanan paralar
:Atlatma
:Zarar ziyan verme
:Bir şeyin çıktığı yer, şereflemne erkek adı
:Emir almış olan kimse
:Meydana gelen netice anlam
:Paralar,akçeler
:Binalar
:Satılmış şey
:Toplanmış bir araya getirilmiş şey
:Toplamnış,biriktirilmiş
:Ayıplanacak bir kusur işlemiş
:Ölü veya diri olduğu bilinmeyen
:Farz kılınmış
:Memleketler
te -
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ü'l-kelim

:Ölüm
:Birinin yerini tutma, vekil olma
:Birinin yerini tutma, vekil olma, vekillik yeri
: Çayırlık,otlak
: Saygı gösterilen
:Rehin edilmiş
:Derece
:İzin
:İşler
:Fenalıklar,kötülükler
.Çözülmesi istenen şey
:Şahitleri gizli olarak temize çıkarmak için hakim
tarafından 'ait oldukları makama yazılan yazı
:İyiliğe karşı Allah tarafından verilen mükafatlar
.Açıklanan.duyulan
.Şeri'atın izin verdiği
.Açıklanmış
: Şart koşulmuş
:Terk edilmiş
: Vakfedilmiş
:Mevlüd okuyan kimse
:Gelmiş, gelen
:Miras kalmış
: Sözlerine inanılan
:Nişanlanmış,isimlendirilmiş,ad verilmiş
:Vesikaya dayanan sağlam inanılır.
:Adı geçmiş'
:Ekilmiş tarla
, .,
:Arşınla ölçülmüş ·
:Ekilip,bitmiş tohumlar
:Mısırlı
ı.
:Yeter derecede
:Makas
:Bundan böyle
:Benzer gibi
:Benzer
:Orta
.İtibarlı
,
:Peşin, öndenverilen
:İlaç veren.tabip
:İlaç kullanma
:Öğretmen
.Dairelerde yapılan kayıt
:Davranış
:Birlikte yaşayıp iyi geçinme
:Bırakılmış, kııllanılmaz.tatil edilmiş
:Yardım,yardım etme
:Gözen geçirme,yoklama
:Sonradan
:İcabeden,lazım eden
:Daimi, sürekli olarak kalan
:Zarar ziyan,korku
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:Aklını oynatmış
:Yatalak

: Önce.eskiden
: Şüphesiz,sağlam
:Birlikte bulunduran
: Yerleştiren
:Taksitli olarak
:Kayıtlı
:Oturan,ikamet eden
:Örnek tutulan
:İktidarlı,gücü yete bilen becerikli
.İbadete bağlı kimse
:Arzu,istek
:Delege
:Ele geçiren
:Temize geçirilmemiş yazı
.İsabet eden,yanılmayan
:Temizlenmiş
:Huk. Talak ile kansını boşamış olan koca
:Bir işe girişen
:Zarara uğramış
:Duruşma isteyen iki taraf
: Ulaşan, kavuşan
:Başarma Allah'ın yardımı ile başarma
: Uygun,yerinde
:Geçici olarak
:Bağlı, bağlanmış
:Bir şeyin ilaveleri
:Zarar veren
:Sonsuz
:İman etmiş erkek adı
:Trampa,değiş,tokuş
:Satın alma
:Yersiz harcayan
:Arzu edilen,istenilen
:İptal olunınuş,hükümsüz bırakılmış _
:İptal eden
:Yeni olarak
.Kıır'an'ı tevcit usulüne göre,yoluyla okuyan
:Devam eden
:Savcı, umümi haklar adına dava açan hakim
:Davada karşılıklı iki taraf
:İddia eden
: Uzun zaman
:Sonsuz
:İleriye bırakılmış
:Ayrılmış
:İmza eden
:Huk. Bir varisin kendisine kalan mirası alamadan
ölmesi; birçok kimsenin ortadan kaldırılarak yerine
geçmesi
: Bir varisin kendine kalan mirası almadan ölmesi

t-
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:Davalı,kavgalı
:İçinde bulunan
:Tebliğ edilıniş,bildirilrniş
:Her yanı çevrili
:Israr eden
:Arkası gelrneyen,biten
.İnkiza eden,biten, bitmiş
:Ardı kesilmiş,tükenrniş
:Nafaka veren,besleyen
:Geri dönen,yerine göre her türlü hareketi alabilen kimse
: Seçilmiş seçkin
: Miras kalmış
:Aşağı indiren
: Başvurma,danışma
:Buluğ çağına ermiş
: Sona erme,geçib gitme
.Misafir olarak
:Delil gösterilmiş
.Tescil edilmiş, sicile, deftere geçirilmiş; mahkeme
defterine geçirilmiş
:Bir ismi olan adlandırılmış
:Yaşlı, kocamış
:Kabiliyetli
:Kullanılmış
:Hizmette bulunan :Kendi başına, ancak
:Doğru,düz,dik
:Meydanda açık
:Birbirine eşit olan
.İşaa olunmuş, yayılmış, hissedarlar, ortaklar arasında
beraberce kullanıldığı halde hisselere ayrılmış olan şey,
yer ; işa:a olunmuş, şuyıl'bulmuş
:İşaret olunan
: Şereflendirilmiş
:Yıkılmaya yüz tutmuş
:Bir şeyin içinde bulunduğu ona bağlı olan şeyler
:Ortaklaşa
:Çok,türlü türlü
:Ardı sıra,sonra
:Geri kalan, artan
:Birbirine uymayan
:Bağışlayan,bağışta bulunan
:Meydana çıkan.anlaşılan
:Dine bağlı
:Dine bağlı.borç edilen
: Yerleşik kuvvet bulan
:Duruşma isteyen iki taraf
:Birbirine eş değerde
:Kendini sakınan,gözeten
:Vefat etmiş olan
:Meydana gelmiş.doğmuş
:Sonradan
r.

''
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e ayın ile)

:Tarih yazan.tarihçi
: Süslenmiş,giyinip kuşanmış
: Vekil, birinin yerine geçen; kadı vekili; kadı, şeriat
hükümlerine göre hüküm veren hakim; nöbet bekleyen,
nöbetle gelen
: Yan.taraf.kenar
:Kadın vekili
:Akçe,para
:Dikme,saklama
.İta'atsizlikte direnen kadın
:Bakma,göz atma
: Usı11,doğruyol
:Artma,çoğalma
: Yayma,dağıtma
:Yarım,yarı
:Bağlılık,ilgi,kıyaslama
:Kadı vekilliği vekillik,kadılık
: Çekişme,kavga
:Düzen,usı11,tertip
:Nakitler,paralar
:Görünen
:Çelik
:Dördüncü
.Akıllı, doğru yolda giden
:Baş,kafa
:Ev (bahçeli)
:Kar, kazanç
:Erkekler
:Bahçeler, ağaçlar
:Çeyrek altın
:Peygamberler
:Vergiler
:Doğru yol
:Geçici geçen,geçmiş
:Hukukta çocukla anası arasındaki bağ, çocuğun anası ve
onun ıhısımlan ile olan bağ; (babaya nispetle sulbi,
sulbiyye denildiği gibi)
:Koruyan
:Gerçek,doğru
.Hastalık.illet
.Düşen.düşrnüş
:Yetki,bir davaya bakabilme
:Allah ile ilgili olan
:İkinci
'Hukukda istisna akdinin borçlusu
:Açık,ıneydanda
:Geçme,ilerleme
:Zevke ve eğlenceye düşkün
:Otuz
:Sekiz
:Dayanılacak şey,belge
:Sene ile ilgili
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:Saray, toprak
:Memurların durumu için tutulan dosya
:İnanılır kimseler
:Altı
: Sadrazamlar,kazaskerler
:Kendi evladı,oğlu
:İyi,yarar
:Barış yoluyla
.Biçim.görünüş
: Sabit olma gerçekleşme
:Altıda bir
:Oturulacak yer
:Üçte iki
:Yayılmış haber,hissedarların aynlmamış,bölünmemiş
hisseleri
:Arpa
: Vakfı yapanın koştuğu şart
:Yayılmış haber
:Ay
:Işıkla ilgili
.Şeriate uygun olarak
:Şartlar
:Meşguliyetler,uğraşlar
:Anlaşmazlık
:Anlama anlayış
: Şartlar,koşullar
:Şahitler,tanıklar
: Üstüne.üzerine alma
f'
:Akrabalar,hısıınlar
.Bir işin oluşu
:Borç ödemek
r.
:Bir kitabın açıklanması olarak kenarına veya ayrı bir
eser olarak yazılan düşünceler
:Etraflıca anlatma
:Birinin emri altında bulunan
:Hz. Muhammed'i görmüş olanlar,görüp kendilerinden
hadis dinlemiş olanlar
:Değiştirme,bozma
:Allah ömürler versin
:Yazma,yazılma
:Altta olan,alttaki
:Değiştirme
:Yerleştirme, tapuda malını başkasına sattığını söyleme
:Boşayan tarafından ric'ati mümkün olmayan talak
:Güzellik,zariflik
:Talep ederek.isteyerek
.Talipler.isteyenler.öğrenciler
:Düzenleme,düzeltme
:Ansızın çıkan
:Bir işe girişme
:Sağlığım iade etme
:Dokuzuncu
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.İstediği yolda idare
:Satır dizme,yazı yazma
:Boşama,ayılma
:Kendi isteğiyle
:Değiştirme
.Bağış.bağışlama
:Belli olma
:Meydana çıkarma,
:Yenileme
:Süslenmek için kullanılan eşya
:Derece derece
:Fariğ olma; satın alınan bir mülkün ferağ muamelesini
icra ettirme yani eski sahibine ferağ ettirip kendi namına
.
.
'
çevırme
:Rehin olarak verme
:Karşı karşıya olma
:Bitirme
:Kar etme,kazanma
:Düzenleme yayma
: Uyarma,uyarı
:Bir şeyin gereksiz kısımlarını çıkararak düzeltme
:Azaltma,eksiltme
:Azaltma,indirme
: Ölen kişinin bıraktığı şey
:Birinin yanına katılarak
:Rakam atma,atılma
:Teslim edilen
:Kolaylaştırma
:İşlerin görüşülüp neticelendirilmesi
:Eskiden yılın 1 O. Ve 11. Aylarına verilen ortak ad.
:Yükseltme
:Eş,ikiz,benzer
:Bir kimsenin hizmetinde bulunanlar, bir merkeze bağlı
olan yer
:Eklenen şeyler
:Mana verme, yöneltme, çevirme
:Birine yanaşma, birini dost tutma
: Uygun olarak
:Mütevellilik, vakıf işlerine bakma vazifesi; yüz çevirme,
yüz döndürme; fık. Sahip olunan malı peşin değeri ile
başkasına tevcih etme
.Dağıtma, herkese payım dağıtma
:Temiz etme
:Artırma ziyadeleştirme
.Ağaç.odun
:Haktan ayrılmayanlar adalet sahibi olanlar
:Başka,diğer
:Bir şeyin sonu
:Kız kardeş
:İlimler
:Hep,bütün herkes,cümle,bütün insanlar
:Herkese olduğu gibi
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.Ana

.Sözünün eri,elverir,tarn

medhuletün biha

:Vuku bulmuş
:Bir şeyi vakf eden ayakta duran
:Vakıf olanlar
:Olmuş bir iş.gerçek
.Ana ve baba
:Yıllık gelir
.Vesayet'ten, bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye
memur edilen kimse; aklıca zayıf ve hasta olan bir
kimsenin veya bir yetimin malım idare eden kimse
:Yetim için hakim tarafından atanan vasi
:Bir kimsenin öldükten sonra yapılmasını ıstediği şey
:Koyma, konulma
:Doğurma
:El koyan
:El koyan, eline alan
:Yüz, surat, çehre
:Hukukta yetkileri hiçbir şekilde sınırlanmamış genel
vekil; vekilliği hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmayan vekil
:S. Çelebi'nin mevlidinde hz. Muhammed'in doğumunu
anlatan bölüm
:Vasilik, vasiyet
:İl
:Bir günlük iş için verilen ücret
· :Haftanın beşinci günü ·
:Parlak
:Ekleme, ilave
:Elden çıkma, ziyan.zarar
:Gerdeğe girmiş zevce
:Kan kocalık, eşlik 1 .
:Sahipler
:Mirasta muyyen bir pay sahibi olmayan yakın hısımlar
:Ayırma
.Arabi ayların on birinicisi,
:Borçlar
:Alt,aşağı
:Erkekler
.Zira'atcılar
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