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ÖNSÖZ

Şeriyye Sicilleri yazıldıkları dönemin ve yerin, sosyal, ekonomik, kültürel
ve idari yapısını genel olarak yansıtır. Bu açıdan siciller, yöresel çalışma yapacak
olanlar için ilk baş vurulacak kaynak olma niteliğindedir.
İncelediğimiz

sicil

1870-1873

yıllarında

Girne

Şer' -i Mahkemesi 'nde

görülen davaları kapsamaktadır.
Metnin transkribi yanımda yer, kişi, sicilde bulunan eşyalar ve yerleşim
isimlerini, indeks halinde vermeye çalıştık. Sicilirnizdeki konuları sınıflandırarak bir
değerlendirme
değerlendirmeyi

yapmayı

amçladık.

sınırlandırmıştır.

Ancak

çevırının

fazla

zaman

alması,

Bölgeye ve bazı kaynaklara vakıf olmamızm

müsbet sonuçlarının yanında, sicilimizde bazı yer ve kişi isimlerini okumakda
güçlük çektik.
Bu çalışmayı almama vesile olan ve çalışma süresince her türlü desteği
esirgemeyen Hocam Doc. Dr. Habib Derzinevesi 'ye, yine fikir ve yardımlarını

gördüğüm

Hocam Yrd. Doc. Dr. Ömer Yaraşır ve Belgin Bardak'a,

manevi yardımlarını

esirgemeyen

maddi ve

müdürüm Gökhan Şengöre, ve bu çalışma

boyunca beni destekleyen arkadaşlarım ve aileme teşekkürü bir borç bilirim.

Ümmiye TALAY
Girne 2004

I. GİRİŞ

A. Sicilin Tarihi ve Kapsamı:

Girne Şer'-i Mahkemesi'ne ait olan sicilimiz, hicri 8 Ramazan 1288-8 Receb
1290 tarihleri arasında Girne Şer' -i Mahkemesi'nde tutulmuş olan kayıtlardan
oluşmaktadır. Sicilimizde en eski tarihli kayıt 9 Şevval 1287 tarihlidir. Sicilde tarihi
sıralar kronolojik olarak gitmemektedir.Bu sicilin aslı; Milli Arşiv ve Araştırma
Dairesi' nde bulunmaktadır.
Tez konumuz olan Şer'-iyye Sicili'nin tarihi Sultan Abdülaziz'in saltanatı
(1861-1876) dönemi içindedir. Sicilimizin dönemindeki sadrazamlar; Mehmed Emin
Ali Paşa, Mahmud Nedim Paşa, Mithat Paşa, Mehmet Rüştü Paşa, Ahmed Esat Paşa,
Şirvanizade Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Ahmet Esat Paşa, Mahmud Nedim
Paşa'dır.'
İncelediğimiz şer'-i sicilin çoğunluğunu tereke kayıtları, mülk alım ve
satışları oluşturmaktadır. Bunun yanında ilamlar, hüccetler, anlaşmazlıklara ve diğer
konulara dair kayıtlar vardır.
Sicilimiz sadece Girne bölgesini kapsadığı için, dava kayıtlarıda bölgenin
genel yapısını yansıtmaktadır. Mülk satışlarının çoğunluğunu Ağaç ve su satışları
oluşturmaktadır.
Sicilimizde adi cinai vb. suçlarla ilgili kayıtlar yokdur. Yalnızca bir tereke
davasında katliyetle ölmüş bir kadından bahsedilmektedir. Burdanda anlaşıldığı gibi
bu tür davaların olmadığından değil tanzimat sonrası ve özellikle Nizamiye
Mahkemeleri'nin kuruluşundan sonra Şer' -i Mahkemeler'in alanı sınırlandırılmıştır.2

1

Enver Ziya Kafa], Osmanlı Tarihi, Vll, 2.b., Ankara 1977, s.136
Daha Geniş bilgi için bak. Gülnihal Bozkurt, Gayri Müslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki
Durumu (1839-1914), Ankara 1996, s. l l 2-117
-,
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Sicilimizi incelediğimizde, müslim ve gayrı müslim tebaa arasında ve kendi
aralarında alış veriş yaptıklarını açık olarak görmekteyiz.
Davalar genellikle "kaza-i mezkürun hükümet konağında meclis-i deaviye
mahsus odada", görülürdü. Ayrıca sicilde de görüldüğü gibi Girne Kaymakamlığı'da
meclis oluşturulurdu; "Girrıe kaymakamlığı deavi meclisine mahsus odada". Bunun
yanında şahısların evinde şahidlerin huzurunda (... Sava'nın hanesinde akd olunan
meclis-i şer' -i 'alide.....karye-i mezbüreli muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarından
ita kılınan bir kıt' a şehadetname...) dava meclisi oluşturulurdu.
Sicilimizde miras anlaşmazlığı ile ilgili bir davada Şeyhü'l-İslam Ali
Efendi'nin görüşüne başvurulduğunu tesbit ettik. Bu da bize şer' -i mahkemelerin
çizgisini gösterir. (S.28/No: 82)
Şer' -i siciller bulundukları bölgenin idari sosyal ve ekonomik yapısı hakkında
genel olarak bilgi verir. Sicilimizin yazıldığı dönemde Girne Şer' -i Mahkemesi kadı
naibi tarafından idare ediliyordu. Bu kadılar: Mehmed Emin Efendi, Mustafa Efendi
bin el-Hac Ömer, Nuh Efendi, Hafız Nuh Efendi ve Mevlana Ebu Bekir Efendi'dir.
Bu dönemde Kaza Kaymakamı Kamil Bey, Mümeyiz Hasan Efendi,
Mahkeme Katibi Rüstem Efendi, Dava Katibleri Bekir ve Selim Efendiler, Tahrirat
Katibi Hasan Efendi bin Emir Hüseyin bin Hasan, Vukü at Katibi Feyzi Efendi,
Mukayid Nazım Efendi, Mal Müdiri Ahmed Efendi, Deavi Azası Haci Sava veled-i
Hristoğli veled-i Cirgaci, İdare Azası Atnas, İdare Azası Osman Ağa dır.

3

Sicildeki Kayıtların Konularına Göre Tasnifi
KONULAR

Ağaç Satışı
Arsa Satışı
Bağçe Satışı
Arazi Satışı
Tereke
Hibe
Boşanma
Göreve Atanma
Miras Davası
Su Satışı
Dükkan Satışı
Kayıp Davası
Samanlık Satışı
Hisse Satışı
Alacak Davaları
Ferağ
Mirasdan
Etme
Kalan
Miras
Borç
Emlakın
Karşılığı Satılması
Vasi Tayini
Hane Satışı
Değirmeni
Yağ
Satışı
Fidanlık Satışı
Karşılığı
Borç
Verilen
Rehin
Emlak
Bağ Satışı
Arazi Anlaşmazlığı
Dolayı
Nikahdan
Alacak Davası
İcar

AYRINTILAR

KAYIT

YÜZDE
81
9
2
8
90
20
1
1

··.

6
25

3
Kayıp olan eşek

1
1
5
7
1

Ev, su, kuyu,ağaç vb.

,.,
.)

2
27
1
1
18

1
1
1
1

(Dükkan, Ağaç, Ev,
Kullanma
Su
Su,
Hakkı, Gazino, vb.)

"t

KAYIT
IIAğaç satışı
IIArsa Satışı

a Arazi Satışı
Cl Tereke
9% 6%

IIIIHibe
3%

II Miras Davası
Ill su satışı

31%

II Hisse Satışı
IIIIAlacak Oavaıan
II Hane Satışı
tmBorç Karşılıaı Rehin
Verilen Emlak
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H. 1288-1290 (1871-1873) Tarihlerindeki Siyasi Olaylar:
XIX. yüz yıl İlber Ortaylı'nın3 da dediği gibi Osmanlı Devleti ıçın uzun ve
sıkıntılı bir yüz yıl olmuştur. Daha yüz yılın başında iç isyanlar çıkmış ve Osmanlı
sultanının öldürülmesiyle sonuçlanmıştı. Bu olaylardan soma tahta geçen II. Mahmud
kendinden öncekilerden ders alarak kararlı ve tedbirli davranarak ikdidarını
güçlendirme (Yeniçeri ocağını kaldırdı ve reforum hareketlerine hız verdi) yoluna
gitti. Bu arada batı devletleride boş durmuyordu. İlk defa Şark Meselesi bir
konferansda sorun olarak gündeme alınıyor." Ardından etnik unsurların isyanları,
bunlar yetmezmiş gibi Mısır valisinin isyanı, iç sorunlar derken dış sorun oluyor
ardındanda dış müdahaleler.5 Ve Yunanistan'ın bağımsızlığı Eylül 1829.
Dış baskıları azaltmak ve batıya yakın olmak için Abdülmecid'in saltanatının
ilk zamanlarında (1839) Tanzimatı ilan ediliyor. Adalet eşitlik prensibinden yola
çıkan bu ferman batıyı ve gayri müslim tebaayı memnun etmiyor. 1856. Islahat
Fermanı adı altında batının isteği doğrultusunda azınlıklara verilen ayrıcalıklar
artırılıyor. Ancak memnun olan kimse yok..

6

1956 ylında Kırım harbinden yorgun ve borçlu çıkıyoruz. İçte ve dışta fikir
farklılıkları artıyor Osmanlı Devleti' nin çöküşünü durdurmak, çağdaşlaşmak adına
aydınların çabaları ve ardından meşrutiyet haraketleri gelmektedir. Bu dönem
Abdülaziz'in saltanatının son günleridir.

3

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 3.b., Hi! yay., İstanbul 1995
Bayram Kodaman, "Şark Meselesi", Türk Yurdu, XVII, nr, 122, Ankara 1997, s. 22-32
5 Tuncer Baykara, "II. Mahımıd'un ıslahatında İç Temeller (1826- 1839) , Ankara 1994, s.263-270
6 Daha geniş bilgi için bak. Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki
Durumu, ss. 42-46; Ufuk Gülsoy, "1856 Islahat Fermanı'na Tepkiler ve Maraş Olayları", İstanbul
1991,s.443-458
·
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II. DEGERLENDİRME

7

A-ŞER'İYYE MAHKEMELERİ
Osmanlı Devleti'nde yargı ve yürütme görevlerini, Şeri Mahkemeler ve
aynı zamanda Şeri Mahkemelerin verdiği kararlar için temyiz makamı olan Divan-ı
Hümayün yerine getirmekteydi. Bu görevlerin yürütülmesinde hukuki temel, Şeri
hukukun kaynağı olan Kuran-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas olarak belirlenmiş ve
Hanefi fıkhı esas alınmıştır' Şeri Mahkeme, şeri hukuk alanına giren bütün işleri
takip eder, problemleri çözer, verilen hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını
/

denetler

ve

uygulanmasını

sağlardı. Ayrıca

örfi

kanunların,

nizamların

denetlenmesinden ve uygulanmasından da sorumlu idi. Kişilerin birbirleriyle olan
anlaşmalarında ve devletle olan her türlü mukavelelerinde onaylama ve
resmileştirme yetkisi de Şeri Mahkeme'de idi. Mülk satışlarının onaylanması,
ödenen borçların ibraz edilmesi, boşanmaların tasdik edilerek resmileştirilmesi,
vakfiyelerin düzenlenmesi ve tatbikinin sağlanması, vasiyetlerin düzenlenmesi ve
yerine getirilmesi, her türlü senet ve mukavelenin düzenlenmesi ve tescili, insanların
birbirleriyle olan mukavele ve anlaşmaları Şeri Mahkeme'de onaylanmakta ve
icrası denetlenmekteydi. Bu gibi işler bugün noterlerin baktıkları işlerdir. Yine Şeri
Mahkeme'nin hakimi durumunda olan kadı, örfi kanunların ve hükümlerin
uygulanmasından sorumludurlar. Bunun için iltizamla ilgili anlaşma ve belgelerin
düzenlenmesi, uygulanması ve vergilerin kanunlara uygun olarak tarh ve tahsilinin
sağlanması gibi kişilerle devlet arasındaki işler de Şeri Mahkemede görülmekteydi.
Ayrıca kadı hükmü olmadan ceza ve cerime verilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

Şer' i hukukun kaynakları.Kur'an, sünnet, İcma' ,ve kıyastır. Örfi hukuk : " ... idare, ceza, anayasa,
mali hukuka dair bazı meselelerde ve özel hukukla ilgili içtihadi mevzularda, islam hukuku ulul-ernr
denen halife veya padişaha, ... sınırlı yasama yetkisi tanımıştır. Aslında, İslam hukukunun ıarr
(sonradan gelen) kaynakları kullanılarak ve örf-adet kaideleri esas alınarak, ister zamanın ulul-emri ve
isterse müçtehit (din alimi) hukukçular tarafından ortaya konan hukuki hükümlerin tamamına acted
hukuku veya örfi hukuk denmekdedir Ancak Osmanlı hukuğundaki kullanılışıyla, örfi hukuk tabiri,
İslam hukukçularının kullandığı "siyaset" "siyaset-i şer'iye" "kanun", "yasa" ve benzeri ifadelerle eş
anlamlı hale gelmiş ve manası genişletilmiştir. Osmanlı hukuğu nda örfi hukuk deyince sadece adet
hukuku değil,şer'i hükümlerin kanun tarzında tedvini de dahil olmak üzere, ulul-ernre tanınan sınırlı
yasama yetkisiçerçevesinde, mütehassıs İslam hukukçularının içtihad ve fetvalarına da başvurularak
ortaya konan hukuki hükümler akla gelmelidir. " Akgündüz, Ahmed, Osmanlı Kanunnameleri ve
Hukuki Tahlilleri, İstanbul, 1990, Fey Vakfı Yayınları,s.49-51
8 i. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s.183
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Şeri Mahkeme'nin

yetki alanı; Kadı'nın

kaza (Şeri Hukuk'un

hayata

geçirilmesi) yetkisini kullandığı yer anlamında kullanılan "Kaza" (Kadılık) idi. Kaza
denilen bu idari bölge; Osmanlı Devleti'nin, memleket idaresindeki ana sistemini
olı.ışturmuştur. Padişah ve Divan-ı Hümayun bu sistem yoluyla memleketi kendisine
bağlamakta, kanunları ve buyruklarını kadılıklar eliyle uygulamaktaydı.

9

Mahkeme'nin verdiği hükümler hem Şeri kanunlara ve hem de Örfi
kanunlara uygun olmak zorundaydı. Zaten Örfi kanunlar, maliye, toprakların tasnifi
ve bunların kullanılmasıyla ilgili konularda, şeri hükümlere ters düşmemek şartıyla,
günün gerektirdiği düzenlemelerin yapıldığı kanunlardır. Şeri Mahkeme; Mülk olan
arazilerin, evlerin, bahçelerin dükkanların ve ev ile birlikte çevresindeki tamamlayıcı
unsurların meydana getirdiği menzil tabir edilen meskenlerin alım-satımı, hibesi,
vereseye intikal etmesi gibi her türlü mülkiyet davalarında doğrudan şeri hükümlere
-~n~di.

Yine vakıf haline getirilen topraklarda da şeri hükümler
birinci derecede hüküın kaynağı idi. Ancak Kadı, mırı topraklarla ilgili meselelerde
şeri hükümlerin yanı sıra Örfi Kanunlara da uymak zorunda idi. Şeriat'a uygun olsa
bile Örfi kanunlara aykırı olarak verilen kararlar hükümsüz sayılabilmekteydi.
Kaza sınırları içerisinde, Subaşı, Sancakbeyi, Beylerbeyi, ve diğer askeri-idari
yetkililer ve makamlar kadının verdiği kararlara karışamazlardı. Bu saydığımız
görevliler mahkemenin kararlarını yalnız uygulamakla görevlendirilmişlerdi. Bu
görevlilerin kadı hükmü olmadan ceza ve cerime vermesi kesinlikle yasaklanmıştı.
Kadı, askeri makam ve görevlilerin kendi yetkisi dahilindeki bir işe karışması
durumunda, bunları doğrudan doğruya merkeze şikayet edebilirdi.
Şeri Mahkeme'rıin verdiği kararlar, ilgililer tarafından Divan-ı Hümayurı'a
götürülmek suretiyle bozulabilirdi. Mahkemeler için Divan tek temyiz mercii olarak
görülmektedir. Temyiz için Divan-ı Hümayürı'a götürülen davalar, Padişahın
hükmüyle aynı kadıya geri havale olunabilir, başka bir kadı davanın görülmesi için

9

Mehmet Ali Durmuş, Hicri 1120-1121 Tarihli Lefkoşa'nın 7 Numaralı Şeriyye Sicili, E.Ü
S.B.E., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1997, S. 7
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görevlendirilebilir

veya davaya doğrudan doğruya Divan-ı Hümayun'da

bakılarak

kesin hükme bağlanırdı.
Şeri hukuk ferdi hayat ve toplum hayatıyla ilgili bütün konularda geçerli
olduğu için, Şeri Mahkemeler'in

görev alanı da günümüzdeki mahkemelere oranla

çok genişti. Müslümanlar hem ferdi hem de toplumsal hayatlarında Şeriat'a tabi
idiler. Osmanlı tebaasından olan gayri müslimler ise özel hayatlarında kendi dinlerine
ve mezheplerine karşı sorumlu, birbirleriyle olan ilişkilerde ve Müslümanlar ile olan
ilişkilerinde

Şeri

aralarındameydana

hukuka

karşı

sorumlu

gelen her türlü hukuki

idiler.

Gayri

anlaşmazlıklara

müslimlerin
da Şeri

kendi

mahkeme

bakmaktaydı.
Osmanlı tebaasından olmayan gayri müslimler de, Osmanlı tebaasından olan
Müslüman ve zimmiler ile aralarında bir iş ve anlaşmazlık olduğu zaman Şeri
Mahkeme'ye

başvurabildikleri

gibi, kendi aralarındaki ihtilafları halletmek için de

Şeri Mahkeme'ye başvurabilmekteydiler.

Bu ihtilaflar yine yabancılar arasında teşkil

edilen hakem heyetleri aracılığıyla görülmekte ve bu hakemlerin

kararları kadı

tarafından sicil defterine kaydedilmekteydi.
Şeri
mahkemede

Mahkeme'ye
temsil

herhangi

etmeleri

ıçın

bir sebeple başvuran
vekil

kimseler,

kendilerini

görevlendirebilmekteydiler.

Osmanlı

Devleti 'rıdeki Şeri Mahkemelerin genel olarak tabi oldukları Hanefi mezhebine göre
vekalet; caiz ve bilinen bir tasarruf hakkında, bir kimsenin kendisinin yerine bir
başkasını yetkili tayin etmesidir. Vekalet; mal ve mülkün tasarrufu ve korunması, gibi
mali konularda geçerli olduğu gibi bir insanın namusunun, ifetinin korunması, aile
hayatıyla ilgili kararların verilmesi gibi konularda da geçerli sayılmıştır. .
Şeri Mahkemeler' de Şeriyye Sicilleri "sakk-i şeri" denilen bir usule göre
yazılmışlardır.

Bu

usulün

kendidine

özgü

bazı

kuralları

vardır.

Sicilimiz

incelenildiğinde birbirine benzer davaların aynı usül üzere yazıldığı görülmektedir.
Şeri Mahkeme'nin

başında kadı bulunmaktaydı.

Kadıların emri altındaki

memurlar ise Naip, Katip, Kassamlar, Muhzırlar ve Mahkeme tercümanlarıdır.
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1. MUHTEVA BAKIMINDAN ŞER' -İ SİCİLLER
Siyasi tarihin yanı sıra askeri, kültürel sosyal ve iktisadi yapı hakkında çok
kıymetli bilgiler ihtiva eden Şeriyye Sicilleri, tarih araştırmalarında birinci elden
kaynak olma vasfına haizdirler. Çünkü Şeriyye Sicillerin'den ait oldukları yerlerde
yaşıyan halkın; günlük hayatını, giyecek ve yiyecek fiyatlarını, kullandıkları
eşyalarını, çarşılarını, evlerini, camiilerini, çeşitli müesseselerini, mahalle ve köyleri,
örf ve adetlerini, o zamanki hukuk ve tatbikatını, vakıflarını, hayat şartlarını,
ödedikleri vergileri, devlet görevlileri ile olan münasebetlerini ve benzeri konularda
durumlarını gösteren çok değerli bilgiler elde etmemiz mümkündür.10
Şeriyye

Şicilleri kadıların tutduğu zabıtlar olup, bunlara kısaca Defter adı

verilmekteydi. Mahkemeye intikal eden her türlü yazı, belirli bir disiplin içerisinde
mukayyid tarafından bu defterlere kaydedilirdi.
Osmanlılarda olduğu gibi, ortaçağda Yakın Şarkın bütün Müslüman-Türk
devletlerinde, merkezi idare tarafından tayin edilen kadıların hususi arşivleri olduğu
ve mahkemede cereyan eden bütün işler hakkında karar suretlerini bu deftere
kaydetdikleri malumdur. 11 Bir kadının bu defteri kaybetmesi veya tahrifi cezayı
gerekdiren bir durumdur. Bu defterlerin ve evrak külliyatının saklanması sırf teftiş ve
ilgililerin durumunu belirlemenin de ötesinde; göreve yeni gelen kadıya devri için
gereklidir. Tayin edilen yeni kadı selefinin evrak torbasını ister ve iki emin atayarak
onların önlerinde gözden geçirir.12 Bu defterlere nelerin kaydedildiğini genel olarak
iki başlık altında toplayabiliriz.

-,
10

İbrahim Yılmazçelik, "Şeriyye Sicillerinin Bir Merkezde Toplanması Üzerine Bazı Mülahazalar",
I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar) Ankara 1998, s.160
11
A.g.e., s.161
12 Ali Osman Çınar, "Osmanlı İmparatorluğu'nda
Tanzimat'tan Sonra Kurulan Taşra Arşivleri", I.
Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar), Ankara 1998, s. 259
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I.

Hükümet ve devlet adamları tarafından kadılığa gönderilen vesikalar:
hüküm,

II.

termarr',

berat, buyruldı, mürasele, mektup ... vb.

Kadı tarafından tanzim edilip sicile yazılan belgeler: ilam, hüccet,
ahidnameler. ..vb.

Birinci bölümde bulunabilecek vesikalar şunlardır:
a) Sefere Ait Emirler: Sefere katılacak Yeniçeri, Sipahi, Tımarlı ve
gönüllülerin

mikdarı. Ne zaman, nereye ve kimin komutasında

gideceklerine dair direktifler.
b) Vergiler: Halkdan toplanılacak tekalif-i divaniye, tekalif-i örfiye ve
tekalif-i şakkanın mikdarı. Avarızhane defteri, kimin toplayacağı ve
nasıl toplanacağına dair fermanlar.
c) Sefer için halktan

toplanan

Nüzül

ve Sursat

zahiresi,

aynen

veremiyeceklerse, bedel ve aflarına dair fermanlar.
d) Savaşın gidişatı halkın bu esnada yapacağı dua, ve bununla ilgili
emirler.
e) Şehir

işlerini

idare

eden

Sancak

Beyi,

Muhassıl,

Alay beyi,

Mütesellim, Kadı, Naib, Müfti, Ayan, Yeniçeri Serdarı, Kethüda,
Dizdar, Nakibü'l-eşraf

kaymakamı. ..vb. gibi memurların tayin, azil,

nakil, tecziye ve mallarının zabtına dair muhtelif cins evrak.
f) Halk sınıfları, aşiretler, zimmilere dair emirler
g) Şehir idaresi ve idari değişikliklere, inzibat temini için alınacak
tedbirlere dair direktif ve talimatlar. Memleket çapında yapılması
arzu edilen yenilik hareketlerine dair emirler, halka yapılmaması
hususunda gönderilen adaletnameler,
h) Esnaflara,

şehirde yapılan mallara ve çevrede yetişen ürünlere,

fiyatlarına dair hükümler.
13 II. Selim' in 980/1572 tarihli Kıbrıs ceziresi ile ilgili fermanının son kısmında şer' -i sicile kayıt
yapılmasına dair açık bir direktif vardır: "Buyurdum ki, hükrn-i şerif-i vacibü'l-ittiba'ım vüsül
buldukda cezire-i mezbüreyi ternamen tahrir eyledükde re'ayanın vergüsi tayin olunduğın re'aya
tenbih ve ilam edüp bu hükm-i şerifımin bir süretini vilayet-i mezbüre defteri zahrına ve bir sCıretini
sicill-i mahfuza kayd etdüresin ki min-bad mazmün-ı hümayüne 'amel olunup emrime muhalif
re'ayadan kimesrıe ziyade nesne taleb eylemeye"; Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri,

İstanbul 1990, s. 63 8
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i)

Sancak dahilinde vukua gelen hastalık, sel baskını, çekirge, kuraklık,
yangın gibi olaylara dair fermanlar.

j)

Ulak, mübaşir

ve sancakdan

geçen vazifeli

memurlara

dair yazılı

vesikalar.
k) Ölen

idareci,

asker

ve ayanların

sürgün, ve ölüm cezalarına
1)

Sancak mukaatalarının

İkinci Bölümde

muhalefatlarının

zabtına,

tedib,

dair hükümler.

tevcih beratları.

Genel Olarak Bulunan Konular:

a) Asker

kaçakları

ve

Tekliflerin

sancağın

avarızhane

defterleri.

b) Devlet

kanun

duruşmaları,
Katilere,

teklifleri

mahalle,

ve

bunlar

vermeyenlerin

köy ve kazalarına

nizamlarına
hakkında

miras ve boşanmalara

aykırı

düzenlenen

duruşmaları.
tevziini

hareket
ilam

dair fetvalar.

gösterir

edenlerin

ve hüccetler.

Alacaklı,

borçlu

davaları, şahidler, isim ve ünvanları.
c)

Şehirde

alınacak

gelenlerinin
etdiklerinde
d) Şehir

idari

yaptıkları
vereceklei

ve esnafı

etmiyenlere

tedbirlere

anlaşmalar,

bunlara

tanzimata

idare

yapılan anlaşmaların

ve inzibati

edecek

dair

şehir

aykırı

ileri

hareket

dair, teretip edilen hüccetler.
amirlerin

tayini,

esnaf

arasında

tescili, Esnaf kanun ve geleneklerine

riayet

verilen cezalar.

e) Ölen devlet memurlarının

muhallefat

ve tereke defterleri.

f) Şehirde ölenlerin mirası ve mirasının tevziini gösteren tereke
defteri. Yetimler ve bunlara tayin edilen vasi ve nafakaya dair
hüccetler.
g) Vakıf

müesseseleri,

bunlara

ait vakfiyeler;

bunların

yıllık

hesapları, vakıf binaların tamirlerine dair keşif defterleri. Vakıf
müesseselerine tayin edilen kimselere ait duruşmalar.
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h) Şehirde

yapılan

eşya,

çevrede

yetiştirilen

ürünlere

kadı

tarafından verilen fiyatları gösteren narh defterleri.
i)

Çevrede zuhur eden arazi, öşür ve vergi ihtilaflarına ilam ve
hüccetler.

j)

Soygunculuk, ahlaksızlık ve eşkiyalığa dair ilam ve hüccetler.
Bunlardan başka, şehire gelip gidenlere, doğal ve tabi afetlere
dair çeşitli konulara ait defterlerin genellikle iç kapaklarına
yazılmış notlar vardır.

Şeriyye sicillerinin nerelerde muhafaza edildikleri konusunda henüz kesin bir
bilgiye sahip değiliz. Ancak büyük ihtimalle bunlar kadı konaklarında

muhafaza

edilmek.deydiler. Osmanlı kentlerinde anıtsal bir resmi mahkeme binası olmadığından
genellikle kadı kendi evini mahkeme olarak kullanırdı. Ahali davayı takip edebilmek
için serbestçe girip çıkdığından bu bina hususi mesken niteliğini de kaybederek
mahkeme binası niteliğini kazanırdı. 1892 yılında kurulmuş olan ve sadece İstanbul
ile çevresindeki

mahkemelere

ait sicilleri ihtiva eden Şeriyye

Sicilleri Arşiv'i

dışında, kaza ve vilayet sicilleri için hususi bir arşiv kurulduğuna rastlanmamıştır.
Cumhuriyet kuruldukdan sonra şeriyye sicilleri, Adliye Vekaleti'rıin

emri altında

vilayet ve kaza merkezlerindeki

mahkeme anbarlarında toplandılar. Sonuçta uzun
14Maarif
süre Adliye anbarlarında saklandıkdan sonra sağlam kalanları;
Vekaleti'rıin
emriyle

1941 senesinde

illerde müzelere

Ankara'daki Milli Kütüphane'de toplanmıştır.

konulmuş

daha sonrada

bu siciller

15

15 Ali Osman Çınar, a.g.m., s.259-260; "Cumhuriyet idaresinden sonra milli sınırlar içerisinde kalan
kadı sicilleri Milli Eğitim Bakanlığına (Maarif Vekaleti) devrolunmuş, bunların bir kısmı Ankara
Etnoğrafya müzesinde, bir kısmı Topkapı Sarayı müzesinde toplanmış ve bazılarıda mahallinde
muhafaza olunmuştur ...", Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lfigatı, 2.b., İstanbul 198.6, s.324
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2. ŞER'-İ MAHKEMELERİN TARİHÇESİ
Şer' -i Mahkemeler'in tarihçesini islamın ilk yayıldığı yılllara kadar
götürebiliriz. Hazret-i Muhammed, kadılık vazifesini bizzat ifa buyurmuşlar,
sahabeleri yanında olduğu halde bizzat nasın şikayetlerini dinlemiş, aralarındaki
husumetleri hal ve fasl etmeye çalışmıştır.16
Hazret-i Peygamberin vefatından sonra gerek dört halife, gerekse Emevi ve Abbasi
halifeleri, ruhani reis sıfatıyla kazaya müteallik işlerde büyük bir titizlik göstermişler
ve bu hususu aslı bir vazife telakki etmişlerdir.
Müslümanlığın Arap Yarımadası'ndan sonra Suriye'ye, Irak'a, Mısır'a, İran'a ve
diğer geniş ülkelere yayılmasını takip eden yıllarda artık idari, mali, iktisadi, ticari,
askeri ve siyasi bir takım yeni işlerde ortaya çıkmış bulunuyordu. Bu sebepledir ki,
Hazret-i Muhammed ve Halife Ebubekir zamanlarında taşraya gönderilen valilerin
aynı zamanda kadılık vazifesiyle de mükellef tutuluyorlardı. Hazret-i Ömer'den
itibaren kaza tevcihi manasına gelen Taklid-i Kaza usulü ihdas edilerek bu suretle
her tarafa müstakil kadılar tayin edildi.17
Emeviler ve Abbasiler zamanında şeriyye mahkemelerine verilen ehemmiyet
bir kat daha artmıştır. Hususiyetle Abbasiler devrinde, idari, mali, iktisadi, askeri
vesair işleri görüşmek ve devletçe gereken kararları almak maksadıyle Bağdat'ta
kurulan muhtelif divanlar arasında Mezalim-i Divaniyye adliye büyük bir
mahkemenin mevcudiyeti ve halifelerin bizzat bu divanda reislik yaptığı
bilinmektedir.18
Abbasi halifesi Harun Reşid ilk defa Bağdat kadısı meşhur İmam Ebu Yusuf a
Kadıyü'l-lrnzat ünvanını vermekle bu zatı, kaza teşkilatının başına getirmiştir. Daha
sonrada her tarafa ehliyetli kadılar tayin edilmiş ve artık mescitlerden kurtarılan

Halit Ongan, Ankara'nın (1 Numaralı) ŞerIye Sicili, Ankara 1958, s.XXI-XXll,
Günümüze Büyük İslam Tarihi, I, İstanbul 1992, s.366-370
17
Ongan, a.g.e., s. XXll
18
A.g.e., s. xxııı
16

Doğuştan
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şeriyye mahkemeleri, bu maksat için hazırlanmış olan resmi binalara intikal etmiş ve
daha teşkilatlı, daha gösterişli birer müessese haline getirilmiştir.
Abbasilerden
Karahanlılara,

sonra

aynı

Selçuklulara ve

teşkilatın,

Samanoğullarına,

Memluklere ve

Gaznelilere19,

diğer hükümetlere

geçtiği

görülmektedir. Tarih yaprakları karıştırılırsa bu devletlerin, Şeri Mahkemeler
konusunda nasıl bir titizlik gösterdiklerine dair bir çok misaller bulmak kabildir. Bu
cümleden olmak üzere I. Gıyasüddin Keyhüsrev'in büyük divanda, reis sıfatıyla
günün muayyen zamanlarında, yanında kadı ve müftü hazır olduğu halde dava
dinlediğini, bu usulün, Alaeddin Keykubad'ın vefatına kadar devam ettiğini tarihi
kaynaklardan öğreniyoruz.
Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu devletinin bir devamı olmakla birlikde
idari hayatda gösterdiği teşkilat yapısını, sosyal hayatda da kendinden önceki Türkİslam devletlerinin izlerini taşımaktadır.
Kaynaklar, Osman Gazi'nin daha iş başına geçer geçmez hükümet işlerini
ümeraya bıraktığını, bu arada cins ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün tebaanın
haklarını korumak maksadıyla Şeri Mahkemelere ehemmiyet verdiğini ve her tarafa
adil kadılar tayin ederek bunların serbestçe vazife görebilmelerini sağladığını yazar.20
Birinci Murat zamanında orduya ait Şer'-i işlerin yolunda gitmesi ıçın bir
Kazaskerlik ihdas edildiği bilinmektedir. Bundan başka o tarihlerde Hücce-i
Şer'iyyeler'den fazla para istemek suretiyle bazı kadı ve naiplerin halkı ezdikleri
görülmekte, bu gibilerin derhal cezalandırıldığını, alınacak harç ve resimlerin hadleri
tespit edilerek kaza işlerinin yeni bir nizama bağlandığını vesikalardan öğreniyoruz.
Fatih Sultan Mehmed'in, her sahada olduğu gibi kaza ve Şeri Mahkemeler
üzerinde de gösrediği titizlik cidden dikkat çekicidir. Nitekim Kazaskerlik
makamının, biri Rumeli'ye diğeri Anadolu'ya mahsus olmak üzere ikiye ayrılması ve
yargı işlerini kadılar yürütmekdeydi. Her şehirde bir kadı ve eyaletde bir (Kadı'l
19 "Gazneliler'de
Kudat) veya (Baş Kadı) bulunurdu ... Kadı'nın devlet idaresinde özel bir önemi vardı ... Bu sebeple
kadıların ücretleri yüksekdi ... Gazneliler'de (Mezalim Divanı) na bizzat hükümdarlarda gelirlerdi.
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, VI, İstanbul 1992, s.295
20 i.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, 6.b., Ankara 1994, s. 127
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bilumum kadıların bu iki merciye bağlanması kanunnamelerde kadılara ait rütbe ve
dercelerin

ve aynı zamanda

kullanılacak

elkabın tesbiti"

gibi yenilikler,

bu

hükümdarın adalet konusu üzerinde ciddiyetle durduğunu teyid eder.
Sultan Mehmed, kadıların yetiştirilmeleri konusunda medreseler açtırmış, her
· nevi ilimler arasında bilhassa SukCmün ve Fıkhın okutulmasında büyük gayretler sarf
etimiştir. Bu arada kadılar hiçbir tesir altında kalmadan, serbestçe hüküm verebilcek
kabiliyette

yetişmeleri,

tayinlerinde

doğruluk,

bilgi, güzel ahlak..

gibi gerekli

vasıfların aranması ön plana alınmıştır. Hatta bu devirde her iki kazaskerle, İstanbul,
Edirne, Bursa gibi büyük şehir kadılarının tedrisde ehliyet kazanmış bilginlerinden
seçilmesi ve bunların azledilmemeleri

hususlarınında

esaslara

Mehmed'in

bağlanmaları

gerek

Sultan

daha o devirlerde
gerekse

Osmanlı'nın

sağlam
Şeri

Mahkemelere verdiği ehemmiyeti gösteren en güzel delillerdir.22

Bundan soma ve Osmanlı'nın yükselme devirlerinde, aynı titizlik devam etmiş,
ancak gerileme döneminde her sahada olduğu gibi adli işlerin de giderek bozulmaya
başladığı göze çarpar. Bilhassa 1699 yılını takip eden gerileme devirlerinde orduya ve
mülki idareye yerleşmiş bulunan ,irtikap ve irtişa, ilmiyeye de sirayet etmiş, kadılık,
bir meta gibi alınıp satılmaya başlanmıştı. Artık Şeri Mahkemeler'in başlarına
içtihatlarında serbest, adil, bilgili kimseler getirilmiyordu. Böyle bir mevkiiyi para ile
elde eden bir kadı, verdiği paranın birkaç mislini çıkarma yoluna gidiyordu. Nitekim,
bir yere tayin edilipte vazifeye başlayan bir kadının, resm-i kısmete kaçırmamak ve
verese arasındaki gizli mal taksimine mani olmak maksadıyle arasıra mezarlıkları
dolaşarak habersiz gömülenlerin bulunup bulunmadığını teftiş ettiğine dair bu ve
buna benzer anlatılan hikayeler, bu devirlerin gülünç hatıralarıdır.23
Osmanlı Devleti'nin on dokuzuncu yüzyıldan itibaren giriştiği çeşitli yenilik ve
ıslahat hareketleri ile aldığı neticeler malumdur. Bu arada Adliye sahasında da pek

21

İ.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 3. b., Ankara 1988, s.228-241

22

,, Ongan, a.g.e., s.XXV

-" Ongan, a.g.e., s.xxv-xxvı
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çok hamleler yapılmış, neşredilen bir takım kanunnamelerle

adalet işleri yeni bir

takım nizamlara bağlanmış, bu hususta oldukça önemli mesafeler alınmıştır.24

II.

Mahmut,

Yeni çeri

ocağını

kaldırdıktan

sonra,

Şer 'i

Mahkemelerin

çalışmalarını verimli kılmak ve öteden beri mevcut yolsuzluklara son vermek için
183 7 tarihinde Meclis-i Vala-yı Ahkam-I Adliye ve Şüra-yı Bab-ı Ali adında iki
encümen kurmuş, bundan bir sene sonra da biri kazaskerlere kadılara ve naiplere,
diğeri

devlet memurlarına

mahsus

olmak üzere iki ceza kanunu

neşretmişti.

Bunlardan Tarik-ı İlmiye'ye dair Kanunname-i Humayün adındaki birinci ceza
kanunu, sadece kadı ve naiplerin suistimallerini önlemeyi hedefliyordu.
Tanzimat devrinde neşredilen, 3 Mayıs 1840 ve 14 Temmuz 1851 tarihli iki ceza
kanununda o zamana kadar mer'i olan cezaların tatbikına cevaz verilmekle beraber
Kısas' ın lüzumu üzerinde durulmuş 3-79 a kadar deynek ve prangabentlik gibi yeni
hükümler konulmuştur. 5 Mayıs 1855 tarihinde neşredilen ŞerIyye Mahkemeleri
Nizamnamesi'nde,

biri bu mahkemelerin vazife ve salahiyetlerine diğeri de alınacak

harçlara dair iki mühim nokta üzerinde durlmuş, 1856 yılında kadı yetiştirilmek
maksadıyla bir de Mekteb-i

Nüvvab

açılmıştır. Bundan sonra 19 Ağustos 1858

tarihinde bir de ceza kanunu neşredilmiştir.
1859 da ilk Ticaret mahkemesi ve 1868 tarihindede Nizamiye Mahkemeleri'nin
kurulamsına bir başlangıç ve aynı zamanda bu mahkemelere bir merci olmak üzere
Divan-ı Ahkam-ı Adliye tahsis edildi. Bu sonuncu müessese, din hukukuna taaluk
eden davalar hariç, diğer davalara ait bütün kararları tetkik.a salahiyetli Temyiz
Mahkemesi demekti. Ancak, din hukukuna taaluk eden meselelerin hali, müslüman
teba için Şeri Mahkemelere, diğerleri içinde bunların seçecekleri kendi hakimlerine
bırakılmıştı. şeriyye mahkemelerini temyiz mercii ise daha evvel yani, 1857 de teşkil
edilen ve 1872 de yeniden ele alınarak daha mükemmel bir hale getirililen Meclis-i
Tetkikat-ı Şeriyye ile Fetvahane ye münhasır kalmıştı.
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Daha geniş bilgi için bak. Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye'de Benimsenmesi, Ankara
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Divan-ı

Ahkam-ı

Adliye'nin

tesisinde

bir

müddet

sonra

Osmanlı'daki

mahkemeler, biri Şer' -i diğeri Nizami olmak üzere şeklen ikiye ayrılmıştı. Fakat bu
defa da her iki mahkemenin vazife ve salahiyetleri iyice ayırd edilmediği içindir ki
adli

muameler

biri

birine

karışıyor,

Tefrik-i

Kuva

hususunda

teretdütlere

düşülüyordu. İşte bu ihtiyaçlardır Mecellenin hazırlanmasına neden oldu.
1876 Kanun-u Esasisi, hakimlere

azledilememezlik

hakkını vermişti.

1879

Divan-ı Ahkfim-ı Adliye riyaseti ilk defa Adliye Nezareti'ne çevrilerek bilumum
Nizamiye mahkemeleri bu nezarete bağlandı. İstanbul'da bir de Hukuk okulu açıldı.
30 Ekim 1914'te neşredilen Usul-i Muhôkemat-ı Şer'iyye Kararnamesi, artık
Şer'i meselelerin mahiyetini esaslı bir şekilde tespit etmiş, bunun dışında kalan
konular, tamaıniyle Nizamiye mahkemelerine bırakmıştır.
Osmanlı idaresinin son zamanlarında

ve 1916 yılında mevcut kanunlardan

bazılarını tadil ve ıslah etmek, bilhassa mecellenin hariçte bıraktığuı aile ve miras
konularını

yeni bir esasa bağlamak

maksadıyla

Tadil-i kavanin komisyonunun

kurulduğunu, bu arada bir de Medeni kanun komisyonunun mevcudiyetini görüyoruz.
Fakat, bu husustaki

çalışmaların müsbet netice vermediğini

söyleyebiliriz.

Zira,

evvelki hamlelerde olduğu gibi bu komisyonların çalışmalarında da hareket noktası
yine ahkamı-ı şeriyye yani İslam hukuku olmuştur.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte bir çok alanda olduğu gibi adli alandada cesurca
yenilikler
kaldırılarak

yapılmış,
vazifeleri

8 Nisan

1924 tarihli kanunla

Asliye hukuk mahkemelerine

Şer'i Mahkemeler
devredilmiş

Türkiye'de Kadılık ve Naiplik ünvanları tarihe karışmıştır.25

25

Ongan, a.g.e., ss. XXIV-XXXI

tamamen

ve bu suretle
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B. OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS MAHKEMELERİ
Osmanlı Devleti fetihten itibaren zamanla ortaya çıkan bir takım zaruriyetler
karşısında Kıbns'ın idaresi için değişik yönetim şekilleri bulmuş ve uygulamaya
koymuştur. Fetihle birlik.de Kıbrıs ayrı bir beylerbeylik yapılıp, 9 ekim 1571 'de
Anadolu'dan Alaiye, Karaman'dan İç-il, Zülkadir'den Sis ve Halep'ten Tarsus
sancakları buraya bağlandı.
Lefkoşa, Beylerbeyliğin Paşa Sancağı, Mağusa, Girne ve Baf26 kazaları ise sancağa
çevrilerek toplam 8 sancaktan oluşan Kıbrıs Beylerbeyliği oluşturuldu. 1670 den
sonra Kaptan Paşa'nın uhdesinde olan Cezair-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliğine bir
sancak (paşalık) olarak bağlandı. 1703 yılında ada Veziriazam'a hass olarak verildi.
Bundan onra adanın yönetimi, Veziriazam' dan iltizam yoluyla satın alan muhassıllar
tarafından gerçekleştirilecekdir. Bu şekilde başlayan muhassıllık idaresi 1745-1748
yılları arasında bir vezirin yönettiği bağımsız bir valilik dönemi hariç, 1785 yılına,
hatta Tanzimat'a kadar devam etmiştir.
1785 yılından sonra Kıbrıs her ne kadar bir eyalet statüsünde gözükse de müstakil bir
vali tarafından değil, fakat aşağı yukarı aynı yetkilere sahip ve genel idare yönünden
Cezair-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliğini uhdesinde bulundurmak.daolan Kaptan Paşa'ya
ve mali ve sair konularda ise Divan-ı Hümayun'a karşı sorumlu Muhassıl tarafından
yönetilecekdir. 1785 öncesinde Kıbrıs muhassıllık gelirlerini Veziriazam alırken bu
tarihden sonra ihtiyaca göre ya orduya ya da merkezi hazineye gönderilecekti.
Osmanlı Devleti, Kıbrıs adasını ele geçirdik.den sonra, adada idari, mali alanlarda
olduğu gibi hukuk alanında da düzenlemeler yapmıştır.

On sekizinci yüzyılın ikinci yarıdından sonra Baf Girne, Lefkoşa
olarak geçmekdedir. Kazalara bazen nahiye denildiğinide biliyoruz.
67-68; Kıbrıs idari olarak an altı kazaya ayrılmıştı. Bu kazalar:
nahiyeleri), Mesarya, Mağusa, Karpaz, Baf, Hrisofı, Kukla, Evdim,
Girne, Lefke, Omorfa, Pendaya'dır. Çevikel, a.g.e., s. 67
26

ve Mağusa belgelerde hep kaza
Nuri Çevikel, Kıbrıs Eyaleti,s.
Lefkoşa (Dağ ve Değirmenlik
Tuzla, Lirnasol, Piskobi, Gilan,
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Kıbrıs

Ceziresi

Kanunnamesi,

980/1572

tarihinde

hazırlanmış27ve

adli işleri

yürütmesi için adaya kadı ve müftü atamıştır.

Adlı düzen açısından merkezde, yani Lefkoşa'da hukuki görüş bildirme
makamında bulunan müftü, şer'-i ve örfi hukuku tatbik etmekle yükümlü başkadı
(Molla) vardı. Kazalarda kadı bazende naibleri görev yapardı. Kadılar görevlerini
para karşılığı naiblere devredebilirlerdi. Hatta bazen Lefkoşa naibliğini büyük
mollalardan alan kimseler de bu görevi üçüncü bir şahsa devredebilmekdeydi. Bu
görevi vekaleten veya iltizamen ele geçiren naib, topladığı gelirin bir kısmını
İstanbul'daki veya Kıbrıs'taki patronuna gönderirdi.28
Kıbrıs'a ilk tayin olunan kadı Mevlana Ahmed Kamil Efendi'dir. Bundan hemen
sonra Kıbrıs'a kadı olarak kimin geldiği bilinmemekle birlikde 30 Nisan 1578'de
Mevlana Alaüddin'n atandığını biliyoruz. Tayinlerde yevmi kaç akçe ile atandığı da
bildirildi. Kıbrıs'ın Tuzla kazası kadılığına yevmi 30 akçe ile Mevlana Musa Efendi
tayin edilmiştir. Musa Efendi'nin görev süresi 12 Eylül 1607 tarihinde sona ermiş ve
yerine yevmi 130 akçe ile Sofizade Mustafa Efendi atanmıştır.11 Eylül 1607 tarihinde
Piskobi kazası kadılığına yevmi 80 akçe ve 5 kevkiyetle Mevlana Ahmed Efendi
tayin edilmiştir.29

27

Akgündüz, a.g.e. , s. 636-639
Nuri Çevikel, Kıbrıs Eyaleti, s. 68-69
29 Dündar, Receb, Kıbrıs Beylerbeyliği,
( 1570-1670) s. 136

28
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1570-1670 yılları arasında Kıbrıs'ta Görev Yapmış olan Kadıların Listesi:

Kaynak

Görev

GörevliGörüldüğü

Yeri

Tarih

Ahmed Kamil Efendi

Lefkoşa

Ağustos 1570

K.İ.Y.K.,, s.XXXIII

Alaüddin

Piskobi

30 Nisan 1578

BOA.MD:34,s.205

Hükü

İbrahim

Magosa

4 Ekim 1579

BOA.MD:40,s.58

Hükürr

İbrahim

Lefkoşa

10 Ekim 1581

B0A.MD:46,s.239Hüküı

Ahmed

Baf

Temmuz 1594

KŞS.Defter 1, s. l 37

Ali Efendi

Piskobi

Temmuz 1594

KŞS.Defter I, s. 226

Mevlana Musallı Efendi

Baf

Ağustos l 5 94

KŞS.Defter I, s. 269

Muslihiddin Efendi

Mesosye

Mays 1594

KŞS.Defter I, s. 237

Mehmed Efendi

Piskobi

Mays 1594

KŞS.Defter !, s. 237

Mevlana Ahmed

Karp as

Temmuz 1594

KŞS.Defter !, s. 238

Şemseddin Muhammed

Lefkoşa

Kasım 1606

K.İ.Y.K., s. XXXIII

Muhammed Sadık

Lefkoşa

Kasım 1606

K.İ.Y.K., s. XXXIII

Mevlana Musa Efendi

Tuzla

12 Eylül 1607

KŞS. Defter II, s. 17

Sufızade Mustafa Efendi

Tuzla

12 Eylül 1607

KŞS. Defter II, s. 17

Mevlana Ahmed Efendi

Piskobi

11 Eylül 1607

KŞS. Defter II, s.86

Mevlana Resul

Hrisofu

KŞS. Defter II, s.18

Ahmed Efendi

Mago sa

KŞS. Defter I, s. 274

Veli Efendi

Omorfa

KŞS. Defter II, s. 69

Mevlana Mustafa Efendi

Lefkoşa

BOA. MAD. 8428. s. 36:

Mevlana Ahmed Efendi

Ev dim

Şubat 1634

KŞS. Defter IV. s. 4,36

Halil

Kukla

Temmuz 1635

KŞS. Defter IV. s. 11 l

Mevlana Mustafa Efendi

Mesarya

Şubat 1636

KŞS. Defter IV. s.215

Ali Efendi

Magos a

Şubat 1636

KŞS. Defter IV. s.215

Abdülhadi Efendi

Tuzla

3 l Mayıs 1636

KŞS. Defter IV. s.154

Ali

Lefkoşa

Eylül 1636 (Ölüm Tarihi

KŞS. Defter IV. s.166

Eınini Muhammed Efendi

Lefkoşa

Ağutos 1641

K.İ.Y.K., s. XXXIII

Mustafazade Muhammed Efen Lefkoşa

1642-1644

K.İ.Y.K., s. XXXIII

Lefkoşa

1644-1645

K.İ.Y.K., s. XXXIII

Adı

Abdünnebi Efendi

30

30

Receb Dündar, Kıbrs Beylerbeyliği, s.13 8
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Tavil Hasan Efendi

Lefkoşa

1645-1648

K.İ.Y.K., s. XXXIII

Akçalı Bekirzade Mustafa

Lefkoşa

Nisan 1652

K.İ.Y.K., s. XXXIII

Mustafa

Lefkoşa

7 Mayıs 1652

BOA. MAD. 2737. s. 98

Mevlana Mustafa

Lefkoşa

Mustafa Efendi

Lefkoşa

Mevlana Ali

Lefkoşa

BOA. MAD. 8428,s. 364
1668-1670

K.İ.Y.K., s. XXXIII
BOA. MAD., 6268/Ekl/1

1831 de Lefkoşa Kadısı aslen Trabzonlu olan Hayalı Mustafa bin el-Hac
İbrahim Efendi' dir.31
1119 yılında Lefkoşa Kadısı Şeyhzade Mustafa Efendi'dir. 5 Rebiyü'l-evvel
1121 yılında Kıbrıs Kadılığına Bosnavi İbrahim Efendi atanmıştır. 1 1 Zilkade 1121
tarihinde Sofya Kadısı Abdülmecidzade Es-Seyid Ahmed Efendi Lefkoşa kadılığı ile
birlikde Girne, Meserya, Karpaz, Gilan ve Evdim kazaları kadılığına getirildiği
bilinmekdedir
1198 yılında Lefkoşa kadısı Numan Paşazade Mehmed Sadullah Efendi'dir.
32

1200 yılında ise kadı Es-seyyid Yahya Aziz' dir.

1908 yılında Lefkoşa-Girne kadısı Numan Efendi, Mağusa-Larnaka kadısı
Hacı Hafız Ziai Efendi ve Limasol-Baf kadısı da Es-seyid Abdurrahman Niyazi
Efendi' dir.33

31

Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, Ankara 2000, s. XXV
- Çevı·1ce I , a.g.e., s . ;,..,9
.,.,
33
T. H. Hatton Rıchards, Cyprus Cıvıl Lıst (1908), Nicosia 1908, s. 164
3'
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1. OSMANLI İDARESİ'NIN SONUNA DOGRU KIBRIS'TAKİ MAHKEMELER

Tanzimattan önceki yıllarda başkentteki en yüksek yargıçlık görevını
"kazasker" yapmakta idi. Kazasker, askerler ve siviller arasındaki anlaşmazlıkların
halledilmesi için Kadılar tayin ederdi. Başkentte iki ayn adli divan bulunuyordu.
Birincisine doğrudan doğruya Padişah başkanlık ediyordu ve adı Divan-ı Hümayun34
idi. İkincisi İkindi Divanı olup Sadrazamın başkanlığında idi. Çok önemli meseleler
veya istinaflar, önem derecelerine göre birinci veya ikinci divan tarafından
görüşülüyordu.
Şeyhü'l-İslam, fetvaların çıkarılmasından sorumlu olan en yüksek dini yetkili
olup İslam hukukunun tefsirinde en otoriter şahıs idi. Padişahlar dahi bir harp
ilanından önce Şeyhü'l-İslamın fetvasını alırlardı. Şeyhü'l-İslamdan sonra Molla ve
Müftüler geliyordu. Müftüler, vilayetlerde her hangi bir davanın görülmesinde
kanunların tefsirini yapmakla görevli idiler.
Molla aynı zamanda Baş Kadı diye bilinir, vilayetlerdeki adli mekanizmanın
başı sayılırdı. Bu makamın altında "menasibi devriye" diye bilinen Şeriyye
Hakimleri, bunların altında da Kadı ve daha sonra da naibler vardı. Bu Hakimler,
sınıflarına uygun olarak hukuk bilgisine sahip olmak, özel imtihanlar geçmek ve bu
alanda eğitim görmek zorunda idiler. Hukuk dersleri, padişah tarafından kurulup
idame ettirilen medreselerde veriliyordu. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul' da
kurulan "Medresetü'l-kuzat" hakimlerin hukuk öğrenimi aldıkları ve eğitildikleri
esas medrese idi.
Kıbns'ta bir Molla ve kazalarda da bir kaç Kadı Naib'ler bulunuyordu.
Hukuki noktalar üzerinde Fetva veren bir Müftü vardı. Kanunlar Müftü tarafından

"Devlet zimmilerin şeriat alanındaki hukuksal çekişmelerinin yöresel kadı mahkemelerinde değil,
kez doğrudan doğruya Divan-ı Hümayun'da çözülmesini de istemiştir". Jakob Merkelbach, Die
des Kadiamtes Nikosia ausden Jahren 1105/06 (1693-1695), s.215
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çıkarılan fetvalarla tefsir edilir ve tatbik edilirdi. Görünüşe göre istinaflar da Adli
Kurullar olan Divan'lara yapılıyordu.

35

Tanzimat devrine gelinceye kadar Osmanlı Devleti'ndeki Mahkemeler:
I .Şeriat Mahkemeleri:
Bu mahkemeler, müslüman tebaa arasındaki medeni anlaşmazlıklardan başka
müslüman tebaa ile hıristiyan tebaa arasındaki anlaşmazlıklar çözmek ve din farkı
gözetmeksizin cinayet davalarını görmekle ödevli idi.

2. Cemaat Mahkemeleri: Hristiyan tebaanın bağlı bulunduğu cemaatin
mahkemesidir. Aynı cemaate bağlı kişilerin medeni davaları, patrikleri veya
hahamları önünde görülürdü. Ayrı cemaate bağlı kişiler arasında çıkan davalar ise,
ilgili başkanları tarafından hakimlik yolu ile çözülmediği takdirde, Şeriat
mahkemeleri önünde görülürdü.

3. Kapitülasyonlardan Faydalanan Devletlerin Mahkemeleri
Osmanlı Devleti'nde ticaret maksadiyle veyahut siyasi vazifeler görmek için
gelmiş olan yabancıların aralarındaki anlaşmazlıklar, kapitülasyonların tanımış
olduğu imtiyazlara göre elçiliklerde görülürdü.36

M. Zeka, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi Türk heyeti Tebliğleri ( 14-19 Nisan
1969) Ankara 1971, s. 175-183
36
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, V, s.174
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Tanzimattan sonraki Mahkemeler:

a-Nizamiye-Sivil Mahkemeler
b-Ticaret Mahkemeleri
c-Şeriyye Mahkemeleri
d-Kilise Mahkemeleri
e-Kançılar Mahkemeleri
1860 yılında Ticaret Kanun-ı Zeyli adlı kanunla Ticaret Mahkemeleri
kuruldu. 1861 yılında Ticaret Mahkemeler Takibat kanunuyla "İstinafı Deaviyi
Ticaret Divanı" isimli bir istinaf Mahkemesi kuruldu. Bu mahkemeler önceleri
Ticaret Bakanlığına bağlı iken bilahere 1875 senesinde çıkarılan bir fermanla Adalet
Bakanlığına bağlandı.
1864 yılında çıkarılan "Vilayet Nizamnamesi" adlı kanunla, Kıbrıs adası
dahil bütün vilayetlerde aşağıda görülen Nizamiye Mahkemeleri kuruldu:
1-Deavi Mahkemeleri; ilk başvurulan mahkeme
2-İstinaf Mahkemeleri; bunlarda iki kademeli idiler.
İstinaf mahkemelerinin üst kademesi "Divan-ı Temyiz", alt kademesi ise
"Meclis-i Temyiz" idi. Bu mahkemelere mensup hakimlerin İstanbul' daki Hukuk
Okulu'ndan mezun olmaları gerekiyordu.
Osmanlı İdaresinin sonlarına doğru, Kıbrıs'ta Şeriyye, Kilise, ve Kançılar
mahkemelerine ek olarak Temyiz Mahkemesi de kuruldu. Bunlar, Lefkoşa Kadısı
başkanlığında, iki Türk ve iki de Hristiyan üyeden müteşekkil idi. Bütün kazalarda
Kaza Kadıları başkanlığında eşit sayıda Türk ve Hristiyan üyelerden kurulu Deavi
Mahkemeleri bulunuyordu.
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Bu mahkemeler ancak üç yıla kadar hapislik cezasını gerektiren cinai suçları
yargılama yetkisine sahiptiler. Temyiz Mahkemeleri şimdiki Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından görülen davalara bakmakla ve kaza mahkemelerinden yapılan istinafları
incelemekle görevli idiler. Vilayet kabul edilen büyük yerlerde iki çeşit istinaf
mahkemesi bulunmakla beraber, adayı bir vali idare ettiği halde, Kıbrıs bir
mutasarrıflık olduğundan, burada da bu mahkemelerin her iki seviyesinin
bulunduğunu söyleyebilecekdurumda değiliz.
Temyiz mahkemesi Tanzimattan sonraki yıllarda en yüksek istinaf mercii
olmayıp Tanzimat'tan sonra 1868 yılında teşkil edilen "Divan-ı Ahkam-ı Adliye"37
isimli Yüksek Adli Kurul, Osmanlı Devleti'nin en yüksek istinaf mercii oldu. Bu
kurulla birlikte, devlet ile muhtelif şahıslar arasındaki davalara bakabilecek adli kurul
ile ilgili olarak, vilayetlerden bu kurula istinaf edilirken takip edilecek usul tanzim
ediliyordu. Buna göre, istinaf edecek şahsın, istinafını belirli bir süre içerisinde,
Yüksek Adli Kurul'a iletilmek üzere vilayetin en yüksek hükümet memuruna
vermesı gerekiyordu. Vali veya en yüksek memur ise, dava ve istinaf edilen
mahkeme kanalı ile ve ilk posta ile İstanbul'daki Yüksek Adli Kurul'a gönderirdi.
İstinaf eden şahsın veya vekilinin bu tarihten itibaren iki ay zarfında Yüksek adli
Kurul' a müracaatla davasının görülmesine hazır olmasını bildirmesi gerekiyordu.
Tanzimattan

sonra

teşekkül

eden

Ticaret

Mahkemeleri,

Osmanlı

mahkemelerinin özel bir dalıydı. Larnaka'da böyle bir Ticaret Mahkemesi vardı. Bu
mahkemenin 4 Türk ve 2 Hristiyan üyesi olup vali veya yüksek rütbeli bir memurun

37

"l 868'de Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye ikiye ayrılldı: Şura-yı Devlet ve en yüksek adlı
mahkeme olarak Divan-ı Ahkam- Adliye kuruldu. Bu mahkeme dini hukuka giren konularda yetkili
değildi. Ticari işler dışında hukuk alannındaki davaları görecek mahkemelerin, yani nizamiye
mahkemelerinin en üst organı idi. Aynı yıl nizamiye mahkemeleri tekrar düzenlendi. Her nahiyede
Sulh mahkemesi olarak görev yapacak ve en az üç en çok 12 üyeden oluşan ihtiyar meclisleri
kuruluyordu. İmam ve ruhani şefler ihtiyar meclisinin tabii üyesi olacaklardı. Üyeler müslümanlar ve
gayrı müslimler arasından seçilecekti. Kazalarda kadının başkanlığında 3 müslüman ve 3 gayri
müslirnden oluşan "Meclis-i Deavi"ler, sancaklarda ise yine kadının başkanlığında üç müslüman ve üç
gayri müslimden oluşan 6 kişilik hukuk ve ceza meclisleri kuruluyordu. Sancak mahkemeleri alt
kademe mahkemeleri için istinaf mahkemesi görevini üstlenmişlerdi. Vilayetlerde Meclis-i Cinayetler
kuruldu. Bu mahkemelerde üyeler bölge halkı tarafından şeçiliyordu. Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim
Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki durumu (1839-1914), s.114

toplanıyordu.

Bu mahkemenin almış olduğu kararların tatbikinden

olan "İcra cemiyeti" adında ayrı bir Daire mevcuttu.

38

Yukarıda bahis konusu edilen mahkemeler 1882'de yürürlüğe giren Kıbrıs
Mahkemeleri

emri ile kapatılmışlar ve bunların yerini Yüksek Mahkeme,

Ceza Mahkemesi, Kaza mahkemeleri ve Köy sulh mahkemeleri almıştır. Daha
nee de söylediğimiz gibi adanın işgalinden sonraki yıllarda da Osmanlı hukuku,
eşitli değişiklik ve ilavelerle kullanılmağa devam etmiştir. 1882 Adli Mahkemeler
mrinin 23 üncü maddesinde şöyle denmektedir. .39
"Bir Osmanlı'nın

davasında hüküm verecek, veya bir Osmanlı tab'asının

şuçlandırıldığı bir davada cinai hükme varacak olan her mahkeme ve hakim zaman
taman yazılı Kıbrıs kanunları ile değiştirilen veya tadil edilen Osmanlı Kanunlarını

1882

yılında

yeniden

yapılanan

Şer' -i

Mahkemeler

daha

sonra

da

cleğişikliklere uğradı. 1927 Senesi Mahkeme-i Diniye-i İslam Nizamatı ile şer' -i
mahkemelerin

kapsamlı olarak yenilendiğini

görüyoruz.40 Daha sonra da Şer' -i

Mahkemeler'in Aile Mahkemesi (Family Court) olarak değiştirildiğini biliyoruz.

38

M. Zeka, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi Türk Heyeti Tebliğleri ( 14-19 Nisan

1969) Ankara 1971, s. 175-183
1882 Muhakeme-i Adliyesi Kanunum mad. 23

39

40

1927 Senesi Mahkeme-i Diniye-i İslamiye Nizamatı, Ceride-i Resmiye, nr. 1890,

9 Aralık 1927
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2. KIBRIS ŞER'İYYE
Kıbrıs şeriyye

SİCİLLERİ

sicilleri üzerinde ilk önemli çalışma Vergi Bedevi 'ye aittir.

bu çalışmasında mevcut sicillerin sayısını sayfa sayılarını ve korundukları
41

vermekde ve sicilleri ihtida hareketleri açısından değerlendirmektedir.

Markelbach hicri 1105/1106 (1693-1695) tarihli şer' -i sicili incelemiş
sosyal ve ekonomik yapısı ve kurumları açısından değerlendirme yaparak
Markelbach'ın bu çalışması 1990 yılında

1580-1640 yılları arasındaki döneme ait Kıbrıs şer'iyye sicillerinden istifade
yabancı araştırmacılardan biride Ronald C. Jennings'dir.43
şer' -i sicilerden büyük ölçüde istifade eden yerli akademisyenlerden Nuri
44
:uı.;,ıııa.:ıı

Kıbrıs Eyaleti Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk (1750-1800) isimli

2000 yılında kitap olarak yayınlanmıştır. Çevikel bu çallışması ile Kıbrıs

sicillerinin 50 yılı kapsayan bir dönemini açıklamakla birlikde dönemin
kadılarını, ayan ve halk arasındaki ilişki hakkında bilgi vermekdedir.
Kıbrıs şeriyye sicillerinden belli bir açıdanda olsa en ciddi şekilde faydalanmış
Türk araştırmacı Kemal Çiçek'tir. Sicillere göre Kıbrıs Osmanlı mahkemesinde
hukuki pozisyonu üzerinde Birmingham Üniversitesi'nde doktora
hazırlamıştır. 45
Osmanlı dönemi Kıbrıs tarihi konusunda önemli bir akademik çalışma yapan
araştırmacılardan biride Receb Dündar'dır. Dündar'ın çalışması diğer Osmanlı

45

Vergi H. Bedevi, "Kıbrıs Şer'! Mahkeme Sicilleri Üzerine Araştırmalar", Milletler Arası Birinci
Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, Türk Kültürü Araştırmaları
yay., Ankara 1971
Daha geniş bilgi için bak. MERKELBACH, Jakob, Die Protokolle des Kadiamtes Nikosia ausden
1105/06 (1693-1695), Germany 1990
Ronald C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean
(1571-1640), New York Universitiy Press, New York 1993
Kıbrıs Şeriyye Sicilleri hakkında genel değerlendirme yapan araştırmacılardan biride Nuri
Çevikel'in bu konu ile ilgili çeşitli yayınları vardır. Bak. "KKTC Milli Arşivi Şeriye
, Toplumsal Tarih ,Haziran 2000; Kıbrıs Eyaleti, s. XXVII-XXXIII
Çevikel, a.g.e., s XXVII; Kemal Çiçek, "Lefkoşa Kadı Sicilleri", Tarih Toplum , XVII, 98, 1992
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kaynaklarınn

yanında Kıbrıs şeriyye sicillerinden

de faydalanılarak

hazırlamış

olduğu doktara tezidir.46
Son zamanlarda Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Osmanlı
Paleğrafyası

ve Arşivcilik

Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Doc. Dr. Habib

girişimleriyle

özellikle Milli Arşiv' de bulunan

şer' -i sicillerin

Türkçesi 'ne aktarılmasında önemli katkıları olmuştur. Bir çok sicil defteri
Lisans Tezi olarak çalışılmış ve çalışılmaya devam edilmektedir.
Şeriyye

Sicilleri,

Vakıflar

İdaresi

ile Milli

Arşiv'de

muhafaza

Her iki kurumda bulunan sicillerin listesi aşağıda tablo halinde

Milli Arşiv'de bulunan şer' -i siciller; şer' -i Sicil Defteri veya Zabıt başlığı
toplanmıştır.

Yine farklı isimlerle ifade edilen sicil defterleri mevcuttur.

birlikte arşivdeki tasnif çalışmaları neticelenmediği

için şer' -i sicillerin

kesin olarak ifade etmek güçtür.

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ ŞER'İ MAHKEME SİCİLLERİ ENVANTER LİSTESİ

Notlar

(OSMANLI DÖNEMİ)

Yıl (Hicri)

Yıl (Miladi)

Sahife Sayısı

988-1003

1580-1594

334

2

1O16-1018

1607-1609

130

3

1 O 18-1 O 19

1609-1910

182

Defter No

46

Receb Dündar, Kıbrıs Beylerbeyliği,

i.ü. S.E.B., Basılmamış Doktora Tezi, Malatya 1998

30

ö.
4

1043-1046

1633-1636

248

1043-1046

1633-1636

11 O

6

1 1 10-1111

1698-1699

177

7

1120-1121

1708-1709

121

8

1125-1126

1713-1714

171

1129-1130

1716-1717

62

10

1132-1133

1719-1720

145

11

1133-1137

1720-1724

99

12

1136-1139

1723-1726

147

1139-1147

1726-1734

227

14

1144-1148

1731-1735

130

15

1148-1156

1735-1748

241

16

1158-1161

1745-1748

227

1157-1160

1744-1747

107

18

1170-1198

1756-1783

133

19

1180-1183

1766-1769

153

20

1183-1196

1769-1781

166

1198-1212

1783-1797

365

22

1213-1215

1798-1800

128

23

1215-1217

1800-1802

69

24

1217-1221

1802-1806

192

9

13

17

21

Lisans tezi

olarak

transkrip etmiştir.
Ali

5

Bıyık

Efdal Özkul Lisans Tezi

olarak trankrip etmiştir.

31

25

1222-1222

1807-1807

66

26

1219-1224

1804-1809

147

27

1244-1227

1809-1812

260

28

1227-1230

1812-1814

259

1230-1233

1814-1817

221

1233-1238

1817-1822

183

29

30

31

1238-1241

1822-1825

135

32

1241-1243

1825-1827

153

1243-1245

1827-1829

204

34

1245-1250

1829-1834

192

35

1249-1251

1833-1835

167

36

1251-1254

1835-1838

240

33

39
37
1242-1262

1826-1845

noksan

38

1254-1257

1838-1841

235

39

1257-1260

1841-1844

182

1260-1269 tarihli siciller
de Araştırma

41

42

1844-1845

183

1262-1265

1845-1848

230

1265-1269

1848-1852

285

Doktora

tarafından

tezi

çalışılmaktadır.

olarak

olan sicillerin

transkripsiyonu
1260-1262

lanCelal

Erdönmez

konusu

40

Görevlisi

S.D.Ü.

tarafından

Söz

tamamının

aynı

gerçekleştirilmiştir.

şahıs

32

43

1269-1270

1852-1853

58

44

1270-1274

1853-1857

179

1275-1282

1858-1861

167

46

1278-1280

1861-1863

125

47

1280-1284

1863-1867

191

48

1284-1285

1867-1868

135

1285-1287

1867-1868

290

so

1285-1289

1868-1870

218

51

1289-1290

1872-1873

208

52

1291-1296

1874-1878

301

1296-1301

1878-1883

179

1301-1306

1883-1888

179

45

49

53

54

Milli Arş_iv'deki Sicillerin Listesi
Geçici
No

Varak Şekil

Başlama
Tarihi
Miladi

Bitiş Tarihi Adedi Yapısı

Hicri Miladi Hicri

1-e/17

1872 1288 1873 1290

22ciltsiz

1-e/1

1725 1138 1726 1139

6ciltsiz

1-e/2

1857 1274 1858 1275

43 ciltsiz

1e/3

1871 1288 1875 1293

115

1-e/4

1877 1295 1883 1300

93

1-e/5

1911

1330 1916 1335

333

YDÜ. de Yüksek Lisans tezi olarak çalışılmakta.

1-e/6

1915 1333 1927 1345

115

Ahmed Üngüder ve Özin Reyhan çalışyor.

ümmiye Talay ve Kadir Çelik tarafından çalışıyor.
Selma Bardakçıoğlu tarafından çalışılmakda.

,.,,.,
.) .)

No/1

1885 1302 1886 1303

29

1797 1212 1798 1213

12 ciltsiz

1693 1105 1695 1106

109

1868

1869

52 ciltsiz

1867

1868

48ciltsiz

1867

1869

56ciltsiz

Jakop Merkelbach tarafından çalışıldı.

YOO. de Yüksek Lisans tezi olarak çalışılmaktadır.
ZABIT

1915

1927

ZABIT

1888

1896

ZABIT

1855

1856

ZABIT

1864

1865

ZABIT

1862

1864

ZABIT

1856

1858

ZABIT

1864

1864

ZABIT

1859

1860

ZABIT

1857

1857

ZABIT

1863

1864

ZABIT

1855

1856

ZABIT

1862

1863

ZABIT

1864

1865

ZABIT

1916

1921

ZABIT

1866

1867

ZABIT

1879

1883

ZABIT

1866

1866

ZABIT

1913

1916

M.Kasaboğlu tarafından çalışılmaktadır.

Canan Türkmen tarafından çalışılmaktadır.
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C. MAHKEME PERSONELİ

I-KADILAR:
Kadılar medrese tahsili görüp icazet alan kimseler arasından seçilerek tayin
edilirlerdi. Medreselerden mezun olan kişiler kadı olmak için kazasker divanına
başvururlardı. Bu şekilde başvuranlar hemen kadı olarak atanabildiği gibi, bir
müddet müderrislik görevi verildikten sonra da tayin edildikleri anlaşılmaktadır.
Eğer aynı kadılığa birden fazla talip çıkarsa, bunların aralarında imtihan yapılırdı.
Ancak XVII. Yüzyıldan itibaren bu imtihanların nadiren yapıldığı, daha çok rica ve
iltimas ile kadı tayini yapılmıştır. 47
Kadıların tayinleri, azilleri ve görev yerlerinin belirlenmesi kazasker
aracılığıyla olmaktaydı. Kazasker, kadılarla ilgili bu gibi işleri bir buyuruldu ile
padişaha arzeder, aldığı hükme göre kadıların işlerini düzenlerdi. Ayrıca kadıların
tanzim ettikleri vakıfname ve mülknameleri de Rumeli ve Anadolu kazaskerleri
tasdik ederdi. Kadılar beratlarını alırlarken kendilerinden berat resmi alınırdı.
Bir kazada görev sürelerini dolduran kadılar İstanbul'a giderek kazaskerin
yanında tecrübe kazanmaktaydılar. Görev sıraları gelince de derecelerine uygun bir
kadılığa tayin olunmaktaydılar. 48
Sicilimiz de kadıya rastlanılmamıştır. Bu dönemde Girne Şer' -i Mahkemesi
naibler tarafından yürütülmektedir

47
48

i. H. Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı, s.82-90
YusufHallaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 124-127
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2-NAİBLER:
Şeri mahkemede Kadılar adına çeşitli hizmetlerde görev alan naibler (vekil
kadı) bulunmaktaydı. Naib; Kadıların kendi kazaları dahilindeki nahiyelerde şeri
görevlerini yerine getirmek için tayin ettiği bir memurdu. Kadılar bu tayini iltizam
usuluyla yapmaktaydı. Naib, Şeri Mahkeme'de kadıya vekalet ettiği gibi, gerektiği
zaman şeri muamelelere bakmak üzere köylere ve mahallelere de gönderilirdi.
Kazanın

büyük veya küçük oluşuna

edilebilmekteydi.

göre bir veya birden

fazla rıaib tayin

Naiblerin görev aldıkları kaza büyük olduğu takdirde, bunlara

mevali naibleri adı verilmekteydi. Naibler bu gibi kazalarda bakmakla yükümlü
oldukları görevin özelliğine göre; bab naibleri, ayak naibleri ve arpalık naibleri
adlarıyla adlandırılabilmekteydi.

Büyük kazalara tayin edilen kadılar zaman zaman

görevlendirildiği

kazaya

gitmeden,

getirebilmekteydi.

Naib kadıdan aldığı vesikayı kazaskere tasdik ettirirdi. Kadılar

mahkemeye

hiç

başvuranlardan

olduklarından,
vere biliyorlardı.

naiblikleri

kendileri
bu

gelirlere

naib

ıçın

vasıtasıyla

belirli

tekabül

görevlerini

resimler
eden

bir

yerine

almaya yetkili
bedel

karşılığı

49

Sicilimizde "Ed'dai naib-i bi-kaza-i Girne" S.20/No: 58 de ifadesini
görmekle birlikte Mevlana Ebu Bekir Efendi'nin 5 Cemazie'l-evvel 1289 Girne'ye
naib olarak atandığını görüyoruz. (S.36/No:101) Mevlana Ebu Bekir Efendiden önce
Girne naib-i Mustafa Efendi bin el-Hac Ömer'dir. (S.20/No: 59)
1287 yılın da ise Girne naibi Mehmed Emin Efendidir. (S.84/no: 206)

Şeri Mahkemelerde sicilleri yazan, vesikaları tanzim eden görevlilerdi.
Mahkeme dışarısında herhangi bir keşif ve inceleme gerektiğinde katipler,
a.g.e., s. 117-118
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bilirkişi olarak da görevlendirilirdi.50 Sicilimiz de Dava Katibi olarak Bekir ve Selim
Efendileri, Mahkeme Katibi olarak Rüstem Efendi'yi görmekteyiz.Ayrıca Vukuat
Katibi Feyzi Efendi isimleri geçmektedir.

4-KASSAMLAR:
Vefat etmiş bir kimsenin terekesini varislere taksim eden şeri memura
denilirdi. Kassamlar; askeri sınıfın terekesini tutan kazasker kassamları ve
edenlerin terekesini tutan kassamlar olmak üzere iki kısma
Kazasker Kassamları her kazada bulunabildikleri gibi, birden fazla
tek Kazasker kassamı görevlendirilebilmekteydi. Adlarından da
üzere bu kassamlar kazaskerlere bağlı idiler. Halktan vefat edenlerin
terekesini tutan kassamlar ise şeri mahkemede bulunur ve doğrudan doğruya kadı
.cıı.ı.uvıcu.ı

tayin olunurlardı.51

Sicilimiz de kassam ifadeleri geçmekle birlikte görevli kassamın ismine
rastlanılmamıştır. Sadece sicilin ilk sayfasında şu ifade vardır. "Hüseyin Ağa'nın
kassam harcı ve arazi pay iki bin guruş mahalline teslim olunmuşdur"

5-MUHZIRBAŞI ve MUHZIRLAR:
Muhzırlar, mahkemeye getirilmesi gereken kimseleri mahkemeye çağıran
görevlilerdi. Muhzırlar icab ettiği zaman mahkemeye celbedilecek kimseleri zor
kullanarak da getirebiliyorlardı. Bir mahkemede çalışan muhzırlar arasında işlerin
dağıtılması muhzırbaşı tarafından yapılırdı. Muhzırbaşılık görevi iltizam usulü ile
verilmekteydi. Ayrıca kadılardan tayin sırasında alınan berat resminin yarısı katipler,
muhzırbaşı ve muhzırlar arasında paylaştınlmaktaydı.52

50
51
52

Halil İnalcık, "Mahkeme" mad., İ.A., VII, s.150
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 121-125
Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı, s. 111
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Sicilimizde baştan itibaren Mahkemede en yüksek görevli olarah Mümeyiz
Faki Efendi 'nin adı geçmektedir.

Osmanlı Devleti'nde

XVI. Yüzyıldan itibaren büyük bir gelişme gösteren

rcümanlık müessesesi, bazı konularda devlet teşkilatının vazgeçilmez bir unsuru
line gelmiştir.

Cengiz

Orhonlu

Tercümanlık

müessesini;

Divan-ı

Hümayun

rcümanlığı, Müessese tercümanlığı, Eyalet Tercümanlığı, Mahkeme Tercümanlığı,
hancı Elçi ve Konsolos Tercümanlığı olmak üzere dört kısımda ele almıştır.
resmi belgelerinde

"divan tercümanı"

veya "saray tercümanı"

tercümanlara Batı kaynaklarında "dragoman"diye bahsedilmektedir.
Bu tercümanların

yanı sıra Şeri Mahkemelerde

"Mahkeme

53

olarak
54

Tercümanı"

anılan Tercümanlar da bulunmaktaydı. Mahkeme Tercümanlarının görevleri
baktığı davalar ile sınırlandırılmıştı.
bilmeyen

kimselerle

ilgili

davalarda

hazır

Mahkeme Tercümanları,
bulunur

ve mahkemede

tercüme ederdi. Mahkeme Tercümanları da beratla tayin edilmekteydi.
tercümanı olmak isteyen kişi kadıya başvurur, kadı başvuruyu kabul
ten sonra, bunu merkeze arz ve teklif ederdi. Merkez mahkeme Tercümanlığı
ederse,

önerilen

kişiye

berat

gönderilir

ve

Mahkeme

cümanlığı berat tarihinden itibaren başlardı. 55

Kadı ve Kaymakam' dan daha yüksek bir statüde oldukları kabul edilen
konsolosların

yanında da birer tercüman ve Konsoloslar

iki Yeniçeri görev yapmaktaydı.

tarafından

56

a.g.t., s.12
Çiçek, "Osmanlı Adliye Teşkilatında Mahkeme Tercümanları", Toplumsal Tarih, s.47-51;
Orhonlu, "Tercüman" mad, İ.A., XII/I., s. 176-178
a.g.m., s. 47-51
C. Gazioğlu, Kıbrıs'ta Türkler, s.318-325

j/)

Şeri Mahkemede bir davanın görülmesi sırasında, davalı, davacı ve kadı
en az üç kişinin mahkemede bulunması gerekmekteydi. Mahkemede hazır
bu kişilere "Şuhüdü'l-hal"

denilmekteydi. Bu kişilerin dava konusunun

çıkması veya gelişmesi hakkında bilgi sahibi olmaları şart değildi. Bu
"şuhüdü'l-hal"

denilmesinin

nedeni

davanın

dava ile ilgili olayları şahit olmalarıydı.

görüşüldüğüne

ve

Kadı, bazı durumlarda,

örf ve geleneklerini iyi bilen bu insanların dava konusu hakkındaki
de almaktaydı. Ayrıca bu şahitler, Kadı'nın tarafsız olarak görevini
getirdiğinin de bir deliliydi.57
Şeri huküka göre kadınlar da şahitlik yapabilmekte
bir

erkeğin

şahitliğine

Şeri Mahkemelerde

eşit

kabul

edilmektedir.

ancak iki kadının
Ancak

Osmanlı

dava konusuyla ilgisi bulunmayan kadınların

izlemeleri adet değildi.
Mahkeme' de

davaların

görülmesi

sırasında

hazır

bul unanlann,

davacı veya davalılarla akrabalık, zümre veya göev itibariyle yakınlığı
kimseler olduğu görülmektedir.
Mahkemede
u.ııııoxu ıc

Şuhüdü'f-hal

olarak

bulunan

kimseler,

dava

konusunun

doğrudan bir etki yapmamakta, asıl etkili olan şahitler ise, davalı veya

dava konusu hakkında gösterdikleri şahitler olmaktaydı. Kadı, davanın
sırasındaiddia sahibinin gerektiği zamanlarda iddia ettiği konuyla ilgili
"beyyine"
ııa.ıu\.ıııua.1\.1

(delil-şahit)

göstermesini

istemekteydi.

İddia sahibi de konu

bilgisi olan en az iki kişiyi şahit olarak gösterir, muhzırlar şahit gösterilen
mahkemeye çağırırlardı. Bu şahitlerin dava konusundaki söyledikleri
delil

ıuıı\.Lcıı

olarak

kabul

edilirdi.

Şahitlerin

sonra, "şehadetleri makbülü'ş-şehüde

söyledikleri

sicile

aynen

olmağın" ibaresi kullanılmıştır.

ibareden anlaşılacağı üzere, şahit olarak gösterilen kimselerin herhangi bir şüphe
durumunda şahitliklerinin kabul edilmediği de anlaşılmaktadır.
57
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Mahkemede gördüğümüz bu şahitlerin dışında, mahkeme dışında da bazı huküki
geçerli olabilmesi için şahit gösterilmesi gerekmekteydi. Boşanmanın
ııuıwı'-ı

olarak geçerli olabilmesi için, karı-kocanın boşandıklarını iki şahit huzurunda
gerekmekteydi. Burada dikkati çeken nokta boşanmanın mahkemede
şahitler

a.uııuaıı

huzurunda

gerçekleşmesidir.

Bunun

nedeni

ise mahkeme

kaçınılmasıdır. Mahkemeye ise nafaka ile ilgili olarak başvurulurdu.

MAHKEMEYE İNTİKAL EDEN DAV ALAR
Osmanlı Devleti'nde insanlar arasında veya insanlarla devlet arasında meydana
anlaşmazlıklar, her türlü sözleşmeler ve ortaya çıkan yeni hukuki durumlar, bu
ile ilgili kimseler tarafından Şer'i mahkemeye intikal ettirilebiliyordu.
İncelediğimiz

şeriyye sicilinde mal veya mülk satışları ve hibe, borçlanma,

ödeme, alacak davalarının yanında ticari konularla, boşanma, miras, vasi ve
nafaka alacağı gibi konular vardır.

1. MÜLK SATIŞLARI
Şeri hukukta mülkiyet; insanla mal arasında söz konusu olan ve bir müslüman
tarafından

kullanılması

yasak olmayan (domuz, içki yapımıyla ilgili her türlü

donanım vs ... müslümanlara yasaklanmıştır) belli bir malın bir şahsa ait olmasıdır.
Yol, köprü, kale, nehir gibi kamunun menfaatine ayrılan şeylerin mülk edinilmesi
şer' an caiz görülmemiş, bunların dışında kalan her türlü taşınabilir veya taşınamaz
malın mülk olarak sahiplenilmesine izin verilmiştir.
Osmanlı Devleti'nde

mülk edinme; şeri olarak mülk edinilmesinde

engel

bulunmayan alanlarda, hukuki statü olarak miri arazi ve vakıf mülkleri durumundaki
topraklar

ve mallar hariç serbest bırakılmıştır.

Hatta bazı durumlarda

bu miri
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topraklar ve vakıf mülkleri de mülk haline getirilebilmekteydi.

58

Sicilimizde Osmanlı

Devleti'nde mülk sahibi olma konusunda gayri müslimlerle müslümanlar arasında
fark yoktu. Gayri müslimler ister kendi aralarında, isterlerse müslümanlarla,
mülklerle ve mülkiyet hakkıyla ilgili bütün davalarda Şer'i Mahkeme'de haklarını
arayabilmekteydiler.
Sicilimizin çoğunluğunu mülk satışı oluşturmaktadr. İncelediğimiz bu
kayıtlarda; hane, çiftlik, bağ, bahçe, su kuyusu, su kullanma hakkı, arsa, arazi dükkan
ve özellikle ağaç satışları büyük yer tutmaktadır.
Sicilimizde insanların oturmak için kullandıkarı meskenlerin yani evler (hane
beyt) tek bina halinde satıldığı gibi, çevresindeki tamamlayıcı unsurlarıyla (avlu,
kuyu, ağaç vb.) birlikte de satılmışlardır.
"Bir bab tahtanı ve iki bab fevkani hane ve bir hamam ve bir mahzen ve bir hela
ve

çiftlik tarlası ile mahdüd iki bab tahtanı hanemi

"(S.25/No: 72)

2. TARLA DEVRİ:
Osmanlı devleti'nde Miri arazi olan tarlaları mülkiyeti satılamamakta ,ancak
tımar sahibinin (sipahi, sahibü'l-tımar, erbabı tımar, zaim ve sahibü'l-has) izniyle
tasarruf hakkının devredilebilmesi (ferağ olunabilmesi) için alan kişinin yani Miri
arazi tasarruf edeblecek olan kişinin gerekli ehliyet şartlarına sahip olması
gerekmektedir. Bu ehliyet şartları; Miri toprağı devralacak kimsenin çocuk, deli ve
·9

bunamak olmamasıdır.'

İncelediğimiz sicilde tarla tasarruf hakkını isbat etmek için mahkemeye gelen
bir davamız mevcuttur. "...bila niza kırk beş seneden beru ba-sened taht-ı
tasarrufumda olup zirat ve hiraset ile mutasarrıf oduğum karye-i mezbüre civarında
kain Başpınar dimekle rnarüf nam ....yirmi dönüm tarlamın ... " (S.26/No: 75) Bu
58Ömer
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tımar sisteminin kaldırılması, mülk idaresi vb. konulardaki değişimlerden

sicilimizde bu tür davalar yok denecek kadar azdır.

MÜLK HİBELERİ
Osmanlı Devleti'nde Mülkler; para karşılığı alınıp satılabildiği gibi karşılıksız
olarak da bir başkasına bağışlanabiliyordu. Mülklerin bu şekilde karşılıksız olarak bir
başkasına bağışlanmasına "hibe" denilmekteydi. Hanefi fıkhına göre bir mülkün hibe
için mülk sahibinin "hibe ettim" lafzını söylemesi yeterli kabul
edilmiştir.
Sicilimizde görüldüğü üzere hibeler güvenilir iki kişinin şahitliği ile
ve şahitler önünde hibenin gerçekleşmesinede "meclis-i hibe"
Mülk hibe edildiğinin mahkeme tarafından onaylanması için
mahkemeye mülkü hibe eden kimse başvurmakta, mülkün sınırlarının ve
özelliklerinin belirtilmesi, satışlarla ilgili kayıtlarda görülen usül üzere olmaktaydı.
Hibe eden kimse mahkemede, hibeye konu olan mülkün, hibe olunan kimsenin
mülkü olduğunu beyan etmektedir.
İncelediğimiz kayıtlarda anlaşıldığı üzere devir; genellikle bir insanın
çocuklarından birisine daha fazla mal bırakmak istemesi üzerine gerçekleşmektedir.
Özellikle kadınlar tarafından çocuklarına veya torunlarına hibe bırakılmasının asıl
nedeni olarak Şer'i hukukuna göre çocukların annalerinin terekesinden alacakları
paya babanın ve anne tarafından asebelerin (ikinci derece mirasçıların) ortak olmaları
görülmektedir. Bu durumda mal ve mülk sahibi bir kadın, mülkünün tamamını veya
belirli bir kısmını kendi evlatlarına bırakmak isterse başvurabileceği en emin yol söz
konusu mülkün evladına hibe etmesiydi.
Sicilimizde 20 hibe davası vardır. Bu davaların çoğunlulu yukarıdaki bilgileri
desteklemektedir. Zeliha bint-i Yusuf Ağa nam Hatun ....bir mikdar havlı-yı
müştemil bir bab tahtanı bir bab fevkani hane ve bir aded hela ve bir aded furun
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müştemil bir bab menzilimi .... Behiye Hanım'a (kızı) hibe itdiğimde ol-dahi meclis-i
hibede ol-vecihle hibeyi kabul itmekle ... " (S.76/No: 189)

4. BORÇ DAVALARI

Sicilimizde bir mal veya paranın ileride geri ödenmek üzere "borç" olarak
verilmesiyle ilgili olarak 13 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlardan çoğunluğu alınan
borç paranın karşılığı olarak mülk rehin gösterilmesi ve mahkemece onaylanması
şeklindedir.
Sicilimzde; alış-verişlerde akçe ve kuruşun yanı sıra para birimi olarak, Osmanlı
da kullanıldığını görmekteyiz.
Borç davalarında para, mal veya mülkün ilk sahibi şer'i mahkemeye
başvurmakta, taraflar arsında herhangi bir anlaşmazlık yoksa verdikleri karar veya
yapılan iş aynen kaydedilmekteydi. Geri ödeme durumunda, para veya malın sahibi
parayı aldığına dair beyanda bulunmaktadır.

5.EVLENME

Osmanlı Devleti'nde temel hukuki dayanak olarak kabul edilen Hanefi
fıkhına göre evlilik; erkek ile kadının birbirlerinden faydalanma mülkiyetini ifade
eden bir akit olarak kabul edilmiştir. İslam Hukuku'nda evliliklerin, iki şahit
huzurunda yapılması şartı dışında şekil olarak başka bir şartı yoktur. Ancak erkek ile
kadının evlenebilmeleri için bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Bir erkeğin evlenebilmesi için baliğ olması şart değildir. Ancak bu nikahın
fiili olarak gerçekleşmesinin bir şartıdır. Kadının evlenebilmesi için dişiliği tam olan
bir kadın olması ve evleneceği erkeğe şüphe bulunmayacak şekilde kesin bir haramla
yasaklanmış olmaması gerekir. Erkek hala, teyze, nine, kardeş vs....birinci dereceden
akrabası olan bir kadın ile evlenemez. Başka birisiyle evli bir kadınla, iddet bekleyen
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kadınla evlenmek de haramdır. Yine Müslüman bir kadın, Müslüman olmayan bir
erkekle

evlenemez.

Erkek

ise ehli kitab bir kadınla

evlenebilir.

Ehli kitab

babaları,

dedeleri ve

olmayanlarla evlenilmesi ise kesinlikle yasaklanmıştır.
Buluğ çağına gelmeyen erkek ve kız çocuklarını

asebeleri durumundaki birisi evlendirebilir. Hanefi mezhebine göre baliğ olmamış
kişilerin rızanın olması şart değildir. Ancak akil ve baliğ olan erkek ve kadın,
onayları alınmadan velileri veya başkaları tarafından evlendirilemez.

Böyle bir

durumda izinleri olmadığını belirterek mahkemeye başvururlarsa nikah düşer.
Şeri

olarak evlilik için gerekli şartlara sahib olan erkek ile kadının

nikahlanması için iki şahidin huzurunda evlendiklerini bildirmeleri yeterlidir. Ancak
örfi olarak, evliliğin insan hayatında çok önemli bir yer teşekkül etmesi sebebiyle
nikah

akdinin

herkes

tarafından

bilinen

birisi tarafından

yaptırılması

uygun

görülmüştür.
Mehir sunni dört mezhebce

de meşru sayılmış ve vacib olarak kabul

edilmiştir. Ancak mehir nikah akdinde vacib olmasına rağmen evliliğin şartı değildir.
Mehrin satılması ve mülk edilmesi caiz herhangi bir şey olması, bilinen bir şey
olması ve hileden uzak olması şarttır. Buna göre mehir nakit olarak verilebildiği gibi,
herhangi bir eşya, mülk veya mal ile mübadelesi mümkün olan bir menfaat da mehir
olabilir.
Mehir; ödendiği zaman itibariyle iki kısma ayrılmaktadır. Nikah sırasında
hemen verilen para, mal "mihr-i muaccel", ölüm veya boşanma halinde verilmesi
teahhüd edilen para veya mal ise "mihr-i müeccel" adını almaktadır.
Sicilimizde evlenmeye dair her hangi bir kayıt yokdur.
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6BOŞANMA
Boşanma evli kan-koca arasındaki evlilik bağının her hangi bir sebepten
dolayı

çözülmesi

ve kan-koca

arasındaki

alakanın

kesilmesi

demektir.

Şeri

hükümlere göre boşanma; talak, muhalea ve mahkeme kararı şeklinde olabilir.
İster

talak,

ister

muhalea

isterse

mahkeme

kararıyla

olsun,

kadının

boşandıktan sonra tekrar evlenebilmek için belirli bir süre beklemesi gerekmektedir.
Bu süreye fıkhi olarak iddet adı verilmektedir. İddet evliliğin etkilerinden geriye
kalanların sona ermesi için şer'an sınırı tespit edilmiş bir süre demektir. Boşanmış
kadının

yeniden

koşulmuştur.
kocasının

evlenebilmesi

için üç hayız

İddet, kadının hamile olmadığının

müddeti

"iddet"

beldemi

şart

anlaşılması veya ayrılma veya

vefatı dolayısıyla kadının üzüntü ve kederinin

geçmesi için gerekli

görülmüştür. Kadın haklarında iddet; Kitap, sünnet ve icma ile şer'an vaciptir. Erkek
için iddet sözkonusu değildir. Erkeklerin boşandıkları

ehli kitap kadınların

da,

kocanın hakkına riayet etmek amacıyla iddet beklemeleri vaciptir.
Şeri hukuka göre; kocasından boşanan kadının beklediği bu süre içerisinde
geçiminin sağlanması yine kocasının sağlaması gerekmektedir. Bunun için boşanma
sırasında kocanın kadına belirli bir miktarda para vermesi öngörülmüştür. Kocanın
verdiği

bu

paraya

"iddet

nafakası"

adı verilmektedir.

Ancak

muhalea

ile

boşanmalarda kadın bu parayı kocasına muhalea bedeli olarak bağışlayabilmeklteydi.

a) Talak:
"Talak"ın kelime anlamı; yol vermek, bağı çözmek , ve serbest bırakmaktır.
Fıkıhta ise "talak" ve benzeri lafızlarla, derhal veya ilerde olmak üzere nikah bağını
kaldırmak demektir. Talak ile boşanma, talak için şart koşulan lafızların (boşol,
boşsun, bana haramsın, vb .. ) erkek tarafından söylenmesiyle hemen gerçekleşeceği
gibi herhangi bir şart öne sürülerek de gerçekleşebilmektedir. Mesela erkek hanıma
"şu işi yaparsan boşol, boşol, boşol" derse ve kadın da sözedilen işi yaparsa talak
gerçekleşir. Talakın geçerli olabilmesi için erkeğin aklının başında ve söylediği
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şeylerin farkında olması gerekir. Delinin ve baygın kimsenin yaptığı talak geçerli
değildir.
Talakla ilgili davaların mahkemeye intikal etmesi; kadının kendini boşayan
kocasından mihr-i müeccelesini ve nafakasını teslim aldığını beyan etmesi suretiyle

Sicilimizde nikahdan dolayı alacak davası sadece bir yerde geçmektedir.
" ... Fati bint-i Halil bin Hasan nam Hatun ... şöyle dava iderki işbu Mehmed
zunrneuuuc

nikah ve nafakadan dolayı iki yüz yirmi beş guruş alacak hakkım olup ve

mezkür iki yüz yirmi beş guruş merküm Mehmed'den hala taleb iderum "

Muhalea kelime anlamı "çıkarmak ve gidermek"tir. Örfi olarak "evliliği
ortadan kaldırmak" anlamına gelmektedir. Fıkıhta ise her mezhebin muhaleayı ayrı
tarifi vardır. Muhaleanın tarifinde olduğu gibi, uygulamasında da dört sunni mezheb
farklılık göstermektedir.
Hanefi fıkhına göre muhalea: Hul' veya hul manasındaki kelimeleri
kullanarak, kadının kabul etmesi şartıyla nikah mülkiyetinin kaldırılmasıdır. Ayrıca
geçerli olabilmesi için kadın tarafından, mülk edinilebilecek bir malın
verilmesi şarttır. Eğer kadın erkeğe bu bedeli ödemez ise boşanma geçerli
olur, ancak muhalea anlamına gelmez, talak ile boşanma hükmüne girer. Muhalea
alimlerin çoğunluğuna göre caiz kabul edilmiştir.
Muhaleanın geçerli olabilmesi için; Hulun kadın tarafından, vekili veya
velisi tarafından istenilmesi, geçerli bir evlilik akdinin bulunması, bedelin kadın
tarafından ödenmesi, kocanın "hul" ve aynı anlamında bir kelimeyi şahitler
huzurunda söylemesi ve kadının muhaleayı kabul etmesi gerekir.
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Muhalea

bedeli

olarak,

kadının

belli

bir müddet

küçük

çocuklarının

nafakasını karşılaması da kabul edilmekteydi. Ayrıca kadının mihr-i muaccelesinden
veya iddet nafakasından vazgeçmesi muhalea bedeli olarak kabul edilmiştir.
Eşlerin muhal ea ile boşanması

hul' meclisi

denilen yerde mahkemeye

gelmeden önce gerçekleşmektedir. Hui' meclisinde bizzat bulunmak zorundadırlar.
Ancak mahkemeye vekil gönderebilmekteydiler. 60
Kocasından muhalea ile boşanmış olan kadın, mahkemeye başvurarak kocası
ile muhalea ile boşandıklarını ve aile hukükuyla ilgili hiç bir bağlarının kalmadığı ve
diğer konulara dair de aralarında anlaşmazlık olmadığını beyan etmekteydi.
Sicilimizde bu tür boşanma bir yerde geçmektedir;
"Emine bint-i Mustafa nam Hatun .... zevci Receb bin İsmet nam kimesne ile kaza-i
hükümet

dairesinde

meclis-i

deaviye

mahsus

odada

bi'l-muvacehe

mezbür Receb zevc-i dahilim olup beynimizde hakaret vuküuna mebni
zimmetinde

mutekarir

ve ma'küd-ı

'aliye olan üç yüz guruş mihri

ile nafaka-i meşrü a süknam nam zevci mezbür Receb ile mahkeme-i

ıııuı;;ı..,ı..,ı;;ıı;;rn

sahiha-i şeriyye ile hul eylediğimde ol-dahi hul'-i mezbürı kabul etmekle ben
kenduden

mübarıe

matlubumdur

olmamla

sual

deyu ba de'd-dava

olunup

ve'l-inkar

beynimiz
müddeiyye-i

şer'an

tefrik

olunmak

mezbürederı

ber-vechi

muharrer müddeasına muvaffık beyine talep olundıkda ba-veraka-i mestüre sırren ve
ba' dehu alelen lede'l-tezkiye şehadetleri makbul olan Munla Derviş bin Mustafa ve
Abdulaziz bin Abdullatif nam kimesneler şehadetleriyle bi'l-muvacehe isbat etmekle
mucibince zevc-i mezbür Receb ile müddeiyy-i

mezbüre beyinlerinde kain olan

nikahın feshi.ve tefrik olduğu huzür-ı alilerine ilam olundı" (S.80/197)

ÖLÜM (Tereke Kayıtları):
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İslam hukukuna göre bir kimsenin ölümünden sonra geride bıraktığı bütün
mal varlığı, ölen kimseye yakınlığı şeri olarak tespit edilen kimseler arasında belirli
fıkıh ve hesap kurallarına göre paylaştırılmıştır. Osmanlı Devleti'nde bu paylaşımın
yapılması için kassamlar görevlendirilmiştir. Ölen kimsenin geride bıraktığı mallara
tereke denilmiştir. Kassamlar ölen kimsenin terekesini tespit ederek Şeri Miras
Huküku'rıa

göre varislere paylaştırılmasını

sağlamaktaydılar.

Kassamların

tespit

ettikleri terekeler, borçlarıyla ve varislere verilen paylarla beraber "Tereke defterleri"
Sicillerine kaydedilmekteydi.
Şeri
ttirmekteydiler.

Mahkeme'ye

Ayrıca varisler terekeden hisselerini

giderek terekeden

hisseleri

aldıkları

tescil

Terekeyle ve tereke hisseleriyle ilgili her türlü anlaşmazlıklar da

Mahkeme'ye intikal ettirilmekteydi.
Sicilimiz de en fazla görülen davalardan biri de terke kayıtlarıdır. 90 aded
kayıtı vardır. Bunun dışında 6 tanede miras anlaşmazlığı davası vardır. Bu
da kanunlara aykırı olarak "vaz

-ü

yed" şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Daha

akrabalar arasında vuku bulan bu davalar, ya mağdur olanın hakkının verilmesi
.;,ı;:;ı\.ıuıu'- veya

sulh olabilmesi için bir bedel ödenmesi şeklinde neticelenmiştir.

Sicilimiz de tek bir tereke katliyetle ölen bir kadının çocuklarına bıraktığı
irasdan bahsetmektedir. (S.18/No: 52)
Hanefi fıkhına göre tereke, ölen kişinin borcunu karşılamıyorsa vasiyet ilan
edilememekte, mirasçılara da bir şey verilmemekteydi. Tereke vefat edenin borcunu
yetmez ise varisler bu borcu ödemekle yükümlü tutulmamışlardır.
tereke;

alacakları

olan

paranın

oranına

göre

alacaklılara

Bu
göre

Sicilimize bu tür üç dava vardır. Ayrıca babalarının borcunu red etmelerinden
borcu isbat ve varislerin ödemesi şeklinde de bir davamız vardır.

Ş. VELA YET, VESAYET
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Velayet; bir kişinin yardıma muhtaç birisinin mali veya şahsi bütün haklarını
görmesi, gözetmesi ve bunlar hakkında her türlü tasarruf hakkına sahip olmasıdır.
Vesayet ise; daha ziyade mali haklarını görüp gözetilmesi ve mali olarak onu temsil
edebilmesidir.

Velayet görevini üstlenen kimseye veli, vesayet görevini üstlenen

kimseye de vasi denilir. Velayet ve vesayet altına verilme; bir çocuğun anne
babasının boşanması veya ölmesi durumunda olduğu gibi, bir insanın akli ve fiziki
olarak kendi işini göremeyecek durumda olması halinde söz konusu olur.
Eşlerin boşanması durumunda çocuk anneye verilir ve ergenlik çağına kadar
velayetini annesi üstlenir. Anne vefat eder veya başka birisi ile evlenirse çocuğun
velayeti annesi tarafından akrabası olan en yakın kadına geçer. Çocuk büyüyüp
ergenlik

çağına gelince velayet hakkı babaya geçer. Baba vefat ederse baba

tarafından en yakın akraba velayeti üstlenir. Veliler veya vasiler herhangi bir sebeple
çocuğa bakamayacak duruma gelirlerse çocuğun velayeti veli veya vasi olabilecek
diğer bir kimseye devredilir.
Sicilimizde yalnızca Vasi Tayini ile ilgili iki dava vardır. Bununla birlikde
davaların bir çoğunda vasi ve veli tayini ile birlikte işlemler vasi aracılığı ile
yürütülmüştür.

Özellikle terekelerde

bunu daha fazla görürüz. Vasi tayinlerini

incelediğimizde genellikle en yakın akraba üyelerinin atandığını görürüz.
" ... Cezire-i Kıbrıs'da vaki' Gime kazasına muzafe Aya İrini karyesinde sakin iken
bundan akdem vefat iden Hüseyin bin Hasan'ın sulbi sagir oğulları Salih ve Osman
babaları rnüteveffa-yı mezbür Hüseyin'den

müntakil mallarını hıfza ve tesviye-i

umürlarına kıbel-i şer' den bir vast nasb ve tayin olunmak ehemmi ve elzem olduğu
eclilden sagiranı-ı mezbüranın karındaşları Mehmed Ali ma' ada vesayeti kabul iden
bulunmayup mezbür Mehmed Ali dahi vesayet-i rnezkürun rü'yetine kadir idüği zeyli
hüccetde

muharrerü'l-esami

kimesnelerinin

ihbarlarıyla

mütehakkik

olunmağla

ezbür Mehmed Ali'ye hakim-i mevki' sadrı küttab tubaleh ve hüsnü maab Efendi
azretleri ref -i rest-i resadetlerine değin babaları müteveffa-yı mezbürdan müntakil
hıfz ve tesviye-i umurlarına vasi nasb ve tayin buyruldukda
Ali dahi ber-vechi

muharrer

vesayet-i

mezkürı

kabul

imesisine kema yenbaği edaya teahhüd itmeğin ... " (S.64/No: 168)

mezkur

ve hidmet-i
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9. VAKIFLAR:
Vakıflar; sosyal, eğitim, beledi ve dini görevleri yerine getirilmesi için maddi
durumu iyi olan kişiler tarafından kurulmuşlardır. Dini vazifelerin yerine getirilmesi
için gereken cami, mescid gibi tesislerin veya türbe gibi dini olarak önemi büyük
olan yerlerin imarı, bakımı ve onarımı için kurulan vakıfların yanında, bu gibi
tesislerde yer alacak imam, müezzin gibi kişilerin geçimini sağlamak için de vakıflar
kurulmuştur. Sosyal, beledi ve eğitim hizmetlerinin sağlanması için kurulan vakıflar
ise su kemerleri,

çeşmeler,

hanlar,

hamamlar,

kütüphaneler,

medreseler

vb.

tesislerdir. Bu tesislerin inşa edilmesi, bakımı, onarımı, ihtiyaçlarının karşılanması
yanında buralarda görev yapacak kişiler için de vakıflar kurulmuştur.61
Vakıfların kurulmasındaki bir başka amaç ise istenilen kişiye istenilen kadar
mülk ve mal bırakabilmektir. Çünkü İslam hukukuna göre bir kişi bütün mallarının
ancak üçte birini vasiyet edebilmekteydi. Buna engel olmak için yani istenilen varise
istenilen

kadar mülk bırakabilmek

için o kişinin mütevelli

olduğu bir vakıf

kurulurması yolu tercih edilirdi.62
Vakıfları yöneten kişilere mütevelli ismi verilmekte ve mütevelliler kadılar
tarafından denetlenebilmekteydi.
Sicilimizde vakfiye yoktur. Ancak vakıf ile ilgili kişi ve işleriyle ilgili bir kaç
kayıt vardır. Örneğin Camii vakfına satılan ağaçlar için bir kayıt : " ... altı sak zeytün
eşcarımı tarafeynden ... yüz guruşa mütevelli-yi mezbür Mesud Efendi'ye bey' ve
temlik

ve teslim

eylediğimde

müma-ileyh

Mesud Efendi dalı cami' -i şerif-i

rnezbürun evkaf gallesinden fazla olarak mal-ı evkafdan camii şerifin evkafına ilhak
üzere iştira ve cami<i şerifin evkafı dahilinde el-hak üzere iştira ... cami--i şerifin
evkaf dahilinde olmuşdur ... " (S.14/No: 39)

61

Bahaeddin Yediyıldız, "Vakıf Müesseselerinin XVIII. Asır Türk Toplumundaki Rolü", Vakıflar
Dergisi, XIV, Ankara, 1982, s. 2-10; Ziya Kazıcı, İslam Kültür ve Medeniyet-i, s. 207-21 O
62
Hasan Yüksel, "Vakfiyelere göre Osmanlı Toplumunda Aile", Sosyo-Kültürel Değişme Süresinde
Türk Ailesi, Ankara 1992, s. 471.
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Kapak I

Sicil Defteridir ki
Celali Mustafa bin Abdullah Aişe bint-i Salih
Karye-i mezbürede vaki' o tarafdan Hadice bint-i Hüseyin hanesi ve taraf-ı rabii
tarik-i 'am ile mahdüd bir bab tahtanı haneye ilam yazılmak içün bu' mahale şerh
verildi

Hacı

Halil' in

resminden

1062

deavi sandığına atılan
0062

0064

0060

Rüstem Efendi 'ye verilen

sandık-ı

mezküre

atılan

1249

yeddiyle Hüseyin Ağa'ya

0014

teslim olunmuş
Hüseyin'in
u.l\..UL,U\..,11

ısbat ettiği bir baş

alınan resm
Hasan

1263
0065

Efendi'nin

yanında

Munla Hüseyin yeddiyle merküm

1288
0011,30

Ağa'ya teslim olunmuş
1300

Arazi içün teslim olunan

0700
Hüseyin Ağa'nın kassam harcı ve arazi
iki

bin

guruş

mahalline

teslim

6000

"

olunmuşdur
Kapudanın ismi Camcı Dimitri Karnici
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S.1/No: 1
Konu: Tereke
(1)

Girne

kazasına

mütemekkinlerinden

muzafe

Lapta

karyesi

mahallatından

İsfenar

mahallesi

ve teba-i devlet-i 'aliyyenin Rum milleti (2) nisvanından

bundan ak.dem fevt olan Girino bint-i Yani veled-i Zaharya'rıın veraset-i oğlunun
sagir oğlu Haralanbu veled-i Sava Haralanbi (3) ve oğlunun sulbiye-i kebire kızları
Restino ve Resafto ve Eleniko ve Anastasya ve Ogenya'ya münhasıre olduğu (4} bi'l
'inde'ş-şerü'l-enver

zahir ve nümayan

olduk.dan sonra sagir-i mezbürun

müntakil (5) malını hıfza ve tesviye-i umurını rü'yete kıbel-i şer' den
nasb ve tayin kılınan Haci Yorgi veled-i Toğli (6) ma'rifeti ve marifet-i şerle
ve tekim ve beyne'l-veresete'l-merküme

bi'l-farizetü'ş-şeriyye

tevzi' ve taksim

olunan müteveffiye-i mezbürenin tereke defteridir ki ber-vechi afi zikr ve beyan

Fi 8 Ramazan sene 88
Müteveffiye-i mezbürenin Baf kazasından Milyo karyesinde mütemekkin· Andoni
zimmetinde para alacağı /250 yine karye-i mezbürede İstavrino zimmetinde

Yine karye-i mezbüreli Hristoğlu zimmetinde il 00

Ermo

karyeli

Bekir' de

Akurdalyalı Yanni de hınta kıye 9/225
Akridolı Haralalanbi de hınta kiye 1/25 K.ırıdderalı Boronobide

alacağı

/160

K.ahhara deresinde yarım evlek bağçe /100
1) Mahalle-i rnezbürede vaki 'yarım evlek bağçe /80

Rak onda

çeşmesinden

iden ma-i carıden beher sekiz günde bir çeyrek ma-i carı il O 1
Yine çeşme-i mezkürederı cereyan iden ma-i cariden beher on günde bir çeyrek
carı /35 yirmilik altım 2/40
3) Mahalle-i mezbürede mağrüs harub sak 1/100 yine mahalle-i mezbürede
harub sak 2 /zeytün sak 7I 1500

iki bab tahtanı hane /1500

4) Yekünü'l-mezkürat /4465
(15) Mine'l-ihracat /harcı kısmet /111,25
(16) Yekünü'l-ihracat /120,25

kaydiye 17

veraka beha /2

(17) Sahhü'l-bakı

li't-taksim beyne'l-verese/4344,25

8) Hisse-i sagir mezbür Haralanbi /1240,4 hisse-i mezbüre Resafto /620,2
hisse-i mezbüre Restino 620,2

hisse-i mezbüre Eleniko /620/2

hisse-i mezbüre Anastasya /620,2

hisse-i mezbüre Ogenya /620,2

9) Ber-vechi muharrerü'l-ism olan sagir mezbürun hisse-i irsiyesine isabet iden bin
yüz kırk guruş (20) dört para emlak olarak vasi-i mezbürun yeddine terk olundığı
mahale şerh verildi

Konu: Hane Satışı
(1) Girne kazasına rnuzafe Marta karyesinde mütemekkin teba-i devlet-i 'aliyyerıin
Rum milletinden Bafomi veled-i Yorgaci kaza-i mezkür hükümet konağında meclis-i
deaviye mahsus (2) odada maküd meclis-i şeri şerifı-i enverde yine karye-i
mezbürede mütemekkin milleti merkumeden Andoni veled-i Dolomi mahzarında
ikrar-ı tam ve takir-i kelam idüp (3) rıaib-i esbak Mustafa Efendi'nin imza hatemine
avı karındaşım gaib 'anü'l-beled Haralanbu ile müştereken yeddimizde bulunan bir
kıt'a hüccet-i şeriyye mantukunca bi't-tarikü'ş-şira (4) mülk ve hakkımız olan karye
i mezbürede vaki' bir tarafclan karındaşım merküm Haralanbu bağçesi bir tarafdan
Manastır tarlası ve bir tarafdan Yanni veled-i Haci Nikolagi (5) ve taraf-ı rabii tarik
i 'am ile mahdüd tahminen bir dönüm eşcar-ı müsmire ve gayri müsmireli bağçe-i
müştemil maa dolap kuyusu ile üç bab oda evvab sundurmalı müştemil (6) bir bab
menzilde bulunan nısf hisse-i mefrüzemi tarafeyinden icab ve kabuli havı şurüt-ı
müfside ve muvaza adan 'arı bey' -i bat-ı sahih-i şerI ile altı bin (7) guruşa merküm
Antoni'ye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde ol-dahi ber-vechi muharrer iştira ve
temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan (8) meblağ-ı mezkür altı bin
guruş müştri-i merküm Antoni yedinden temamen ve kamilen alız ve kabz
eyledikden sonra bey-i rnezkürde tagrir gabın (9) vuküuna müteallika davadan
tarafeyinden her birimiz aherin zimmetini kabuli havı ibra ve ibra-i iskat eyledik fi
ma ba' d salifü'z-zikr dolap kuyusu ( 1 O) ile bağçe-i mezkürun nısfı ile menzil-i
mezkürun nısfında benim asla ve kata 'alaka medhalim kalmayup müşteri-i merküm
Antoni'nin mülk-ü (11) müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar
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malik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

ma-vak'a bi't-talep ketb ve

imla' olundı
Fi 11 Ramazan sene 88

Şuhüdü'l-hal
Evoğlu veled-i Mihail Yorgaci veled-i Haci Hristofi Yanni

Dimitriyu

Yanni Haci Mübaso

S.2/No: 3
Konu: Bahçe Satışı
(1) Girne kazasına muzafe Kara va karyesinde mütemekkin

teb 'a-i dev let-i

'aliyyenin Rum milletinden Hiristoğli veled-i Mihail kaza-i mezkür hükumet
konağında rneclis-i deaviye (2) mahsus odada maküd meclis-i şer' -i şerif-i
enverde yine karye-i mezbürede mütemekkin millet-i merkümeden Sava veled-i
Haci Mihail mahzarında ikrar-ı tarn ve takriri kelam (3) idüp canib-i şere ita
kılınan bir kıt' a 'ilm

ü

haberde zikr ve beyan kılındığı üzere 'akd-i atıü'z-zikrin

sudüruna değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım (4) olan karye-i rnezbüre
civarında vaki' bir tarafdan Marto veled-i Pavli bağçesi ve bir tarafdan Haci
Andoni Burko bağçesi ve bir tarafdan bayi' merküm Sava veled-i (5) Haci Mihail
hanesi ve taraf-ı rabii tarlk-i 'am ile rnahdüd eşcar-ı rnüsrnire ve gayrı müsrnireli
tahminen yarım evlek bağçerni tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside
(6) muvaza adan 'ari bey<i bat-ı sahihi şer T ile dört yüz guruşa merküm Sava'ya
bey' ve temlik ve teslim eylediğimde ol-dahi ber-vechi muharrer iştira ve temllük
(7) ve tesllüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı mezkür dört yüz guruş
müşterı-i
eyledikden

merküm

Sava yedinden

sonra bey' -i mezkürede

temamen

ve kamilen

alız ve kabz (8)

tagrir ve gabın vukü 'una

müte 'all ika

davadan tarafeyinden her birimiz aherin zimmetini kabuli havı ibra ve iskat
eyledik fi-ma ba d (9) salifü'z-zikr bağçe-i mahdüd-ı mezkürede benim asla ve
kat'a 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merküm Sava'nın mülk-ü müştrası
ve hakkı sarfı olmuşdur (1 O) keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun
didikde gıbbe't-ıasdikü'ş-şerI

ma-vak' a bi't-talep ketb olundı
Fi sene 11 Ramazan sene 88
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Şuhüdü'l-hal
Haci Nikola Bebeko

Sava Haci Mihail

Matefu Haci Yorgi

onu: Arazi Satışı
Girne kazasına muzafe Tremit karyesinde mütemekkin teba-i devlet-i 'aliyyerıin
1>,um milletinden Tofi Meydani kaza-i mezkür hükümet konağında meclis-i deaviye
ahsus (2) odada maküd meclis-i şeri şerif-i enverde yine karye-i mezbürede

ütemekkin milleti merkümeden oğlu Ebgeri mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i
elam canib-i şere (3) ita kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde

zikr ve beyan kılındığı

zere 'akd-i atıü'z-zikrin sudüruna değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olan

4) karye-i

mezbürede vaki' bir taraftan Osman Ağa eytamı tarlaları ve diğer taraftan

/iyi' merküm taraf-ı meydanı hanesi ve tarlası ve taraf-ı rabii (5) hark ile mahdüd

şcar-ı müsmire ve gayri müsmireli bir mikdar havlı-yı müştemil bir bab oda
azisini tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside (6) ve muvaza adan arı
ey' -i bat sahih-i şerI ile iki yüz guruşa merküm Ebgeri'ye bey' ve temlik ve teslim
eylediğimde ol dahi ber-vechi muharrer iştira (7) ve temllük ve tesellüm ve kabz ve
kabül idüp semen olan meblağ-ı mezkür bin yüz guruş müşteri-i meküm Ebgeri
yedinden temamen ve kamilerı ahz ve kabz (8) eyledikden sonra bey-i mezkürede
tagrir ve gabın vuküuna müte allika da'vadan
zimmetini

tarafeynden

her birimiz aherin

kabuli havı ibra ve iskat eyledik (9) fi-ma ba d salifü'z-zikr

arsa-i

mezkürede benim asla ve kata alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i Ebgeri'nin

mülk-ü müşterası olmuşdur keyfe ma-yeşa' ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun
dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'I rna-vaka' bi't-talep ketb ve imla' olundı
Fi 15 Ramazan sene 88
Şuhüdü'l-hal
Sofi Mustafa-zade Lefkoşa Nikola Haci Ebgeri
Hristo fi

Nikola

Dimitri

Mavridi

oğlu
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Konu: Borç Karşılığında Dükkan ve Ağaçların Rehin Olarak Verilmesi

(1) Girne kazasına rnuzafe Lapta karyesi mahallatından Ayanastasa mahallesinde
mütemekkin teb a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Araklidi veled-i Haci Sava
kaza-i mezkur hükumet (2) konağında meclis-i deaviye mahsus odada maküd
meclis-i şeri şerif-i enverde Termiya çiftliği mütmekkinlerinden Haralanbu veled-i
aci Mihail muvacehesinde ikrar-ı tam (3) ve takrir-i kelam idüp bundan akdem
ezbür Haralanbu yedinde ba-tesis istikrazı ve umuruma sarfla istimla'k eylediğim
iki bin altı yüz elli bir guruş olan (4) zimmetimde deynim olmağın tahtı tasarrufumda
dahil işbu yedimde mülk ve hakkım olup Karava karyesinde vaki bir taraftan
orgaci veled-i Lorozo Baba hanesi ve bir tarafdan (5) Mihail veled-i Burgodi
anesi ve tarafeyne tarik-i am ile mahdüd bir bab dükkanımı ve Efterya karyesi
civarında Arfomenoş dimekle meşhur nam mahalde mağrüs (6) iki yüz sak zeytün ve
fiç sak harub cem'an iki yüz altı sak eşcanmı meblağı mezkür iki bin altı yüz elli bir
guruş mukabelesinde tarih-i kitapdan üç yüz (7) otuz bir gün temaınına değin mezbür
Haralanbu'ya bey' -i bi'l-vefa tarik üzere bey' ve teslim eylediğimde ol-dahi ber
vechi muharrer dükkan-ı mezkur ile eşcar-ı mezküreyi (8) yedimden iştira ve
tesellüm ve kabz ve kabul eyledi didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'e medyün-ı merkum
yine meclis-i mezkürede dayin-i mezbür Haralanbu muvacehesinde (9) İkrar-ı tam ve
takrir-i kelam idüp meblağ-ı mezkur hakikatde rehin hükmünde olmağın ecl-i
mezkür hulülunda deynim olan meblağ (10) meblağ-ı mezkür iki bin altı yüz on bir
guruş eda ounmayup mülk-ü rehin mahkeme olmaz ise salifü'z-zikr dükkan-ı mezkür
ile eşcar-ı (11) mezküreyi semen misli ile ahere bey' ve kabzı semen ve semeninden
deyni mezkürumu edaya ve fazla kalur ise bana itaya ve bunların mütevakıf (12)
olduğu umurun küllisine küllema uzleteke fa'net vekil-i mazmunu üzre azl ve
inizalden masun ve sulbi akd-ı rehin-i meşruha (13) vekalet-i devrine sahiha-i
şeriyye ile rnezbür Haralanbu'ya tarafımdan vekil ve naib-i menab nasb ve tayin
eyledim didikde ol- dahi ber-vechi (14) muharrer vekalet-i mezküreyi kema-yenbaği
edaya teahhüd ve iltizam itmeğin ma-vaka' bi't-taleb ketb ve imla' olundı
FI 18 Ramazan sene 8 8
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Şuhüdü'l-hal
Rüstem Efendi

Bekir Efendi

Samur Ağa

Nikola Ağa

S.3/No: 6
Konu: Ağaç ve Ev Paylaşımı
Ma'rüz-ı daileridir ki
(1) Husüsatü'l-beyünın mahalinde keşf ve taksim ve tahrir içün kıbel-i şerden
irsal olunan Katip Rüstem Efendi daileri Girne kazasına rnuzafe (2) Çatal
karyesinde vaki' zikri afi mahal-i muhtelifede mağrüs zeytün ve harub ve eşcar-ı
saire ile iki bab menzil üzerine varup (3) ceridede mazbütü'l-esaml kimesneler
muvacehelerinden

bi'l-cümle akd-ı meclis-i şer-i 'alı 'atiü'z-zikrinde

devlet-i

'aliyye teb asından Rum milleti (4) nisvanından Eburminoli bint-i müteveffa
Haci Cirkako derün-ı arzuhalinde isimleri mestür li-ebeveyin er karındaşları
Loizi ve Kostandi (5) ve kız karındaşları Ros ve Hacı Tallu validesi sakine
muvacehelerinde işbu üzerinde 'akd-ı meclis-i şer' -i 'alı olunan bir tarafdan (6)
Haci Hristoğli veled-i Nilpo havlısı ve bir tarafdan Ehina Banayodi tarlası ve bir
tarafdan Kostandi veled-i Dimitri hanesi ve taraf-ı (7) rabi'i Haci Kostandino
veled-i Haci Nikolas tarlası ile mahdüd iki bab tahtani oda ve bir mikdar havlı-yı
müşternil bir bab mülk-ü menzil (8) ve yine bir taradan Hacı Çangar veled-i
Zendeli havlısı ve bir tarafdan Hacı Tallu bint-i Hacı Giryako menzili ve tarafeyn
tarik-i am ile (9) rnahdüd bir bab tahtanı odanın nısfı ile Ziyaret Bağçesi'nde otuz
bir sak dut ve on bir sak incir ve bir sak kavak ve Ayyorgi (1 O) tarlasnda yirmi
bir sak zeytün ve on bir sak harub ve Kesme Kayalar' da sekiz sale zeytün ve on
iki sak harub ve Peyan tarlasında ( 1 1) üç sak harub ve bir sak zeytün ve
Bodamozga tarlasında altmış dokuz sak harub ve Kapsaluda yüz beş sak harub ve
bir sak (12) zeytün ve Bosbula tarlasında otuz beş sak harub ve sekiz sak zeytün
ve Vikla tarlasında altı sak zeytün (13) ve Baraiş deresinde on sak harub ve üç
sak zeytün ve şehir yolunda otuz beş sak harub ve Ermenoz tarlasnda iki sak (14)
harub ve Bey Mandırada dokuz sak harup ve Cirkako tarlasında bir sak zeytün
cem'an kırk dokuz sak zeytün ve iki yüz (15) yetmiş iki sak harub ve otuz bir sak
dut ve on bir sak incir ve bir sak kavak işbu eşcar-i mezküre ile menzil-i
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mezkürun (16) bundan akdem vefat iden Babamız mezbür Haci Giryako' nun
mülk ve hakkı olup ba' de vefata bizlere mevrüs olmağla eşcar-ı (17) mezküre ile
menzil-i mezkürelerde bulunan hisse-i şeriyyem efraz ve ta'yın-i tahdid olunmak
muradımdır deyu ba' de'd-da'va ve't-tasadik (18) eşcar-ı mezküre ile menzil-i
mezküreden

sekiz sehim itibariyle Ebu Sendeli'nin

bir sehınine isabet eden

Ziyaret Bağçesi'nde altı (19) sak dut Ayyorgi tarlasında bir sak zeytün ve iki sak
harub ve Kesme Kayalarda bir sak zeytün ve iki sak harub ve Bodamozga (20)
tarlasında on sak harub ve Kapsaluda on üç sak harub ve Baraiş tarlasında yedi
sak harub ve bir sak zeytün (21) ve Bosbula tarlasında iki sak zeytün ve şehir
yolunda dört sak harub ve Bey Mandırası'nda

iki sak harub ve sehm-i mezkur

(22) i'tibariyle mezbüre Rubinin bir sehmine isabet eden Ziyaret Bağçesi'nde
beş sak dut ve üç sak incir ve Ayyorgi tarlasında (23) iki sak zeytün ve iki sak
harub ve Kesme Kayalar'da bir sak zeytün ve altmış sak harub Bodamozga ve
tarlasnda yirmi beş sak (24) harub ve Kapsaluda beş sak harub ve Bosbula
tarlasında bir sak zeytürı ve şehir yolunda beş sak harub ve Bey Mandırası'nda üç
(25) sak harub ve karye-i rnezbürede vaki' bir tarafdan Haci Hristoğli veled-i
Filipo havlısı ve bir tarafdan Ehina bint-i Banayodi tarlası ve bir tarafdan
Kostandi (26) veled-i Dimitri hanesi ve taraf-ı rabii Haci Kostandinu veled-i
Nikola tarlası ile mahdüd nısfı tahtanı hane ve bir mikdar havlı sehmi mezkur
itibariyle

(27) mezbüre

Haci Tallu'nun

bir sehmine

isabet iden Ziyaret

Bağçesi'rıde iki sak zeytün ve iki sak dut ve Ayyorgi tarlasında iki sak zeytün ve
iki sak Harub ve (28) Kesme Kayalar'da bir sak zeytün ve bir sak harub ve
Bodamozga tarlasında sekiz sak harub ve Kapsaluda on dokuz sak harub ve
Bosbula (29) tarlasında bir sak zeytün ve Baraiş Deresi'nde bir sak zeytün ve
şehir yolunda dört sak harub ve Cirkaku tarlasında bir sak zeytün ve Bey (30)
Mandırası'nda

iki sak harub ve karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Haci

Hristoğli veled-i Filipo havlsı ve bir tarafdan Elsine bint-i Banayodi tarlası (31 )ve
bir taraftan Kostandi veled-i Dimitri hanesi ve taraf-i rabii Haci Kostandi veled-i
Nikola tarlası ile mahdüd nısfı tahtanı hane ve bir mikdar havlı (32) sehm-i
mezkür

'itibariyle

mezbüre

sekina'nın

bir

sehmine

isabet

iden

Ziyaret

Bağçesi'rıde beş sak dut ve dört sak incir ve Ayyorgi tarlasında (33) iki sak
zeytün ve iki sak harüb ve Kesme Kayalar' da bir sak zeytün ve bir sak harub iki
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ve Bodamozga tarlasında altı sak harub ve Kapsaluda (34) on yedi sak harub ve
şehir yolunda beş sak harub ve Bey Mandırası'nda

iki sak harub ve karye-i

mezbürede vaki' bir taraftan Haci (35) Çangar veled-i Zendeli havlısı ve bir
taraftan Haci Tallu bint-i Giryako hanesi ve tarafeyn tarik-i 'am ile mahdüd nısfı
tahtanı hane ve bir mikdar havlı (36) sehm-i mezkür itibariyle mezbür yüz yirmi
iki sehmine isabet iden Ziyaret Bağçesi'nde beş sak dut ve bir sak kavak ve
Ayyorgi tarlasında (3 7) sekiz sak zeytün ve dört sak harub ve Kesme Kayalarda
iki sak zeytün ve iki sak harub ve Bodamozga tarlasında üç sak harub (3 8) ve
Kapsaluda yedi sak zeytün ve yirmi iki sak harub ve Bosbula tarlasında dört sak
zeytün ve yirmi bir sak harub (39) ve şehir yolunda on sak harub ve Ermenoz
tarlasında iki sak harub sehm-i mezkür itibariyle rnezbür Kostan'nın iki sehmine
isabet (40) iden Ziyaret Bağçesi'nde

sekiz sak (41) dut ve dört sak incir ve

Ayyorgi tarlasında yedi sak zeytün ve Kesme Kayalar'da iki sak zeytürı ve dört
sak harub ve Peyan (42) tarlasında üç sak harub ve bir sak zeytün ve Bodamozga
tarlasında on sekiz sak harub ve Kapsaluda yirmi dokuz sak harub (43) ve
Bosbula tarlasında sekiz sak harub ve Vikla tarlasında altı sak zeytün ve Baraiş
Deresi'nde iki sak zeytün ve üç sak dut (44) ve şehir yolunda yedi sak harub ve
karye-i mezbürede vaki' bir taraftan Haci Çangar veled-i Zendeli havlısı ve bir
tarafdan Haci Tallu bint-i Haci (45) Giryako hanesi ve tarafeyn-i tarik-i 'am ile
mahdüd nısfı tahtanı hane bir miktar havlı efraz tayin ve tahsis ve her birinin
hisse-i malümelerine

(46) alamat-ı fasıla vaziyle mümtaz kılınup onlar dahi

hisse-i müfreze-i mezkürelerini bi-rıza kabza ve kabül ve istifa-yı hak eyledikden
sonra bu vechle (47) Külliyen kati

niza' eylediklerini

katip müma-ileyh

mahallinde ketb ve tahrir ve maan rnebus-ı ümena-i şer' ile meclis-i şer' e gelüp

'ala-vukü a inha ve' takrir ve tarafeyn (48) dahi tasdik eyledikleri tescil ve
ba' de't-tasnif huzür-ı 'alilerine i 'lam olundı
FI 29 Cemazie'l-evvel sene 88
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S.4/No: 7

(1)

Labta

nisvanından

karyesinde

mütemekkin

teba-i

devlet-i

'aliyyenin

Rum

millet-i

şahsi tarif-i şe T ile marife Haci Leno bint-i Lora kaza-i mezkur

hiikümet konağında (2) meclis-i deaviye mahsus odada maküd meclis-işer' -i şerif-i
nverde yine karye-i mezbürede iken vefat iden millet-i merkümeden Loriza'nın
µlbı (3) oğlu Hiristoğli ve sulbiye-i sagir kızı Odokiya'nın tesviye-i umurlarına ba
ü.çcet-i şeriyye vasileri işbu baisetü'l-vesika

Tofi Tomorito (4) mahzarında ikrar-ı

ve takrir-i kelam idüp canib-i şere ita kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde

zikr ve

kılındığı üzere akd-ı atıü'z-zikrin sadırlarına (5) değin bi'l-irsü'l-şer e yedimde
ve hakkım olan Bodo nam mahalde bir sak zeytün ve İsfenar mahalde Munla
41111ıı

1.J1

Nohtosi Oşide bir sak (6) harub şecerenin nısfnı tarafeynden icab ve kabuli

şurüt-ı müfside ve muvazaadan 'arı bey-'i bat-ı sahih-i şer T ile el-yevm semen
idiğü (7) bi'l-ihbar tebyin iden yüz elli guruş merkum Tofi'ye bey' ve temlik ve
eylediğimde ol-dahi saglran-ı mezbüran mezkur şecerelere muhtaç (8) olup
en misli

ile iştirasına

kıbel-i

şeriden

me'zün

olduğuna

bina'en

şecere-i

zkürları sagiran-ı mezbüranın mallarından bi'l-vesaye içün (9) bi'l-vesaye iştira ve
ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semeni olan meblağ-ı mezkur yüz elli
sagiran-ı mezbüranın mallarından bi'l-vesaye (10) bana temamen ve kamilen
ve teslim eylediğinde ben dahi yedinden bi't-temamen ve'l-kemal-i ahz ve kabz
fi-ma ba' d salifü'z-zikr bir sak zeytün şecere ile (11) bir sak harub şecerinin
benim asla ve kat' a 'alaka-i medhalim kalmayup sagiran-ı mezbüran
ve Odokiya'rnn mülkü müşteralan (12) ve hakkı sarfları olmuşdur keyfe
ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer T ma-vaka
ketb ve imla' olundı
Fi 17 Ramazan sene 88
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Konu: Miras Kalan Paradaki Hisseyi Hibe
(1) Girne kazasına muzafe Karmi karyesinde mütemekkin iken vefat iden teba-i
'aliyenin Rum millet-i nisvanından Abatos bint-i Haci Yorgi'nin veraset-i
validesi (2) Haci Eno ve kız karındaşları Mariya ve Haralanbu ve ammisi Haci
Ciryako'ya münhazire ve tashih-i mesele-i mirasları altı sehmden olup sehmi (3)
mezkürenin bir sehmi validesi mezbüre Haci Eno'ya ve iki sehm Iuhte-i mezbüre
Haralanbu'va

ve iki sehmi uhti mezbüre Mariya'ya ve bir sehmi (4) merküm Haci

~iryako'ya isabet-i tahkikadan soma mezbür Haci Ciryako kaza-i rnezkür hükümet
l<:onağında meclis-i deaviye mahsus odada (5) ma'küd meclis-i şer' -i şerif-i envede
ınerkümetan Haralanbu ve Mariya mahzarlarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
lı.ibe-i aüyetü'z-ziknn

(6) sudüruna değin na'ib-i esbak Mehmed Eınin Efendi'nin

za ve hatemine havı bir kıt' a kassam ve derununda muharrer ve rnerküm müveffa
mezbüre Abatos'dan (7) müntakil iki bin sekiz yüz seksen guruş on üç paranın
irsiyeme isabet iden dört yüz seksen iki paranın iki yüz kırk (8) guruş parasını
erküm Haralanbu'ya ve iki yüz kırk guruş yer parası merküm Mariya'ya hiybe-i
ahih-i şeri ile hibe eylediğimde anlar dahi (9) meclis-i hibede ber-vechi taksim
bar ve kabz ve kabul idüp fi-ma ba' d hisse-i irsiye-i mezkürem olan dört yüz
benim' asla ve kata alaka ve medhalim
erkümetan

Haralanbu

ve Marta'nın

hakkı sarfları olmuşdur

kalmayup

dedikde gıbbe't

sdikü'ş-şerı ma-vaka bi't-talep ketb ve imla' olundı

rr 23 Ramazan

senee 88

Girne kazasına muzafe Tremit karyesinde mütemekkin teba-i devlet-i 'aliyenin
um milletinden

Hristofi veled-i Yeni Halil kaza-i mezkür hükümet konağında

rneclis-i deaviye (2) mahsus odada rnaküd meclis-i şervi şerf-i enverde nefsi Girne
kasabası

mahallatından

Maraş mahallesinde

mütemekkin

millet-i

merkümeden

Banayod Ağa mahzarında ikrar-ı (3) tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şşere itü
kılınan bir kıt' a 'ilm ü haberde zikr ve beyan kılındığı üzere akd-ı attu'z-zikrin
sudüruna (4) değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olan karye-i mezbüre
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civarında Zünari nam mahalde mağrüs otuz iki sak zeytün ve dört sak (5) harub
cem'an otuz altı sak eşcanmı bi-sıfkate vahidetün tarafeynden icab ve kabuli havı
şurüt-ı müfside ve muvaza adan 'arı bey' -i bat-ı (6) sahihi şeri ile yedi yüz guruşa
merküm Banayod Ağa'ya bey' ve temlik ve teslim eylediğimde ol-dahi ber-vechi
muharrer iştira (7) ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semeni olan
meblağ-ı mezkür yedi yüz guruş müşteri-i merküm Banayod Ağa yedinden temamen
(8) ve kamilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey' -i mezkürede tagrir gabın vuküuna
müte'allika davadan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini (9) kabuli havı ibra
e iskad eyledik fi-ma ba' d salifü'z-zikr eşcar-ı mezkürede benin asla ve kata 'alaka
.11J.edhalim kalmayup müşteri-i (10) rnerküm Banayod Ağa'nın mülk-ü müşterası ve
b.akkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve mutassarıf olsun (11) dedikde
bbe't-tasdikü'ş-şer T ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 8 Şevval sene 88
Şuhüdü'l-hal
Nikola Haci Ebgeri

Yorgi Batiş

Dimitri Mavro Haci oğlu Haci Zaharka

kazasına rnuzafe Tremit karyesinde mütemekkin teba-i devlet-i 'aliyenin
millet-i nisvanından Kaderina bint-i Yeni Halil bi- kaza-i mezkür hükümet (2)
nağında meclis-i deaviye mahsus odada maküd meclis-i şer' -i şerif-i enverde
efsi Girne kazasında mütemekkin millet-i merkümeden Banayodagi (3) veled-i
pçino mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şere ita kılınan bir
t' a 'ilm ü haberde zikr ve beyan kılındığı (4) üzere 'akd-ı atü'z-zikrin sudüruna

@ğin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olup karye-i mezbüre civarında Zünarı
1m mahalde (5) mağrüs on sak zeytün ve dokuz sak harub eşcarımı tarafeyinden
~b ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvaza adan 'arı (6) bey' -i bat-ı sahih-i şerI
··.@ dört yüz elli guruş merküm Banayodagi'ye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde
1-dahI ber-vechi (7) muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp
emeni olan meblağ-ı mezkür dört yüz elli guruş müşterı-i (8) merküm Banayodagi
edinden temamen ve kamilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey' -i mezkürde tagrir
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gabın vuküuna müteallika

(9) davadan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini

kabuli havı ibra ve iskat eyledik fi-ma ba' d salifü'z-zikr eşcarı mezkürede (1 O) benim
asla ve kat'a 'alaka ve rnedhalim kalmayup müşteri-i merküm Banayodagi'nin mülk
ü müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur (11) keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve
mutasarrıf olsun dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerT ma-vaka bi't-talep ketb olundı
Fi 8 Şevval sene 88
Şuhüdü'l-hal
Nikola Haci Ebgeri

Yorgi Batiş

Dimitri Mavridi

Haci Zaharka

Cezire-i Kıbrıs'da vaki' nefsi Girne kasabasında sakin Danko Mehmed bin
ustafa nam rnezkür Girne kazasının hükümet konağında meclis-i deaviye mahsus
:Z) odada maküd meclis-i şeri şerif-i enverde işbu sahibül-vesika cezire-i
ezkürede kain mahrüse-i Lefkoşa ınahallatından Arab Ahmed Paşa mahallesinde
)sakin Ser Tüccar İzzetlü el-Hac Mehmed Efendi tarafndan şira' aıiü'z-zikr tasdika
eldl-i müseccel-i şerisi Kazabifan karyesinde sakin Mesud Efendi ibn ( 4) Lütfullah
fendi muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şşer e ita kılınan bir
fa

'ilm ü haberde zikr ve beyan kılındğı (5) üzere 'akd-ı atiü'z-zikrin sudüruna

eğin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olup kasaba-i mezbür civarında vaki' bir
fafdan Nuh-zade (6) Mustafa Efendi tarlası ve bir tarafdan Kalaycı Loka ve bi
an Liguri veled-i Kocabaş tarlaları ve bir tarafdan Haci Babas bi-arzerı Dimitri
timleri (7) tarlaları ve taraf-ı rabii Ebgeri Morayani tarlasıyla rnahdüd tahminen

'uz dönüm tarla derununda mağrüs

yüz seksen üç sak harub (8) ve on sekiz sak

ün ve üç sak incir ve bir su kuyusu işbu emlak-ı mezküresi tarafeynden icab-ı
uli havı şurüt-ı (9) müfside ve muvaza adanarf bey-i bat-ı sahih-i şerT ile dokuz
uruşa müvekile-i rrıüma-ileyh el-Hac Mehıned Efendi'ye bey' ve temlik ve
eylediğimde mürna-ileyh el-hac Mehıned Efendi dahi ber-vechi muharrer
ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı rnezkür
guruş müma-ileyh el-Hac Mehmed Efendi yedinden temamen ve
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ahz ve kabz eyledikden sonra bey' -i mezkürede tagrir ve gabın (12)
küuna müte allika davadan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabulu havı
,:ra ve iskat eyledik fi-mabad salifü'z-zikr

eşcar-ı mezküre (13) ile mezkur su

yusunda benim asla ve kata 'alaka ve medhalim kalmayup mürna-ileyh el-hac
hmed Efendi'nin mülk-ü müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur (14) keyfe ma-yeşa ve
tar malik ve mutasarrıf olsun dedikde grbbe't-tasdikü'ş-şerı

ma-vaka bi't-talep

Fi 9 Şevval sene 87

Şuhüdü'l hal
Girne Kazası Kaymakamı İzzetlü Kamil Bey Nuh-zade Mustafa Efendi
Mehmed Efendi ibn Ahmed Çavuş

ahsüsatü'l-beyan:n

Deavi Katibi Bekir Efendi

mahallinde ketb ve tahrir içün bi'l-iltimas kıbel-i şeriden

olunan Katip Rüstem Efendi nefsi Girne kasabasında sakine Etimekçi Sava (2)
faıe varup zeyli vesikadan muharrerü'l-ism olan Mehmed Efendi ibn Ahmed
Ş/ ve Mal Müdiri Ahmed Efendi ve müslimln-i saire huzürlannda

(3) 'akd-ı

lfs'-İ şer' -i 'alı Girne kazasına rnuzafe Temlus karyesinde sakine Zeliha bint-i
Munla İsmail nam Hatun mahrüse-i Lefkoşa (4) ehalisiderı rıf atlü Agah
.di ibn Ahmed Efendi muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i
'ita kılınan bir kıt'a "ilm

ü

haberde (5) zikr ve beyan kılındığı üzere 'akd-ı

-zikrin sudüruna eleğin yedimde mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede vakf"
~raftan müma-ileyh (6) Agah Efendi tarlası ve bir taraftan müma-ileyh Mehmed
di ibn Ahmed Çavuş tarlası ve bir tarafdan Yusuf bin Rüstem tarlası ve taraf-ı
i.tarık-i 'am ile mahdüd (7) tahminen dört dönüm tarla ve derununda mağrüs on
şak harub eşcanmı ve büyük ağada (ova) kuyulu tarlada kain maa tarafeyn (8) bir

.di

dolab kuyusunda bundan kırk sekiz sehimde yedi sehmi hisse-i şayiarrıı

ı:ı.feynden icab ve kabüli havı şurüt-ı müfside ve muvaza' adan (9) 'arı beyi bat-ı
Ih-i şerI ile dört yüz altı guruşa müma-ileyh Agah Efendi'ye bey' ve temlik ve
lım eylediğimde müma-ileyh ( 1 O) Agah Efendi dahi ber-vechi muharrer iştira ve
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temellük

ve tesellüm

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

elli guruş rnüma-ileyh

( 11) Agah Efendi yedinden

eyledikden

sonra

bey-:

tarafeynden

her birimiz

ına ba' d salifü'z-zikr
hisse-i

rnezküre

tagrir

ve kamilen

ve gabın vuküuna

aherin (12) zimmetini

eşcar-ı mezküre

temamen

ile maa dolap kuyusunda

Agah Efendi'nin mülk-ü müşterası

a-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf

dört yüz

ahz ve kabz

müteallika

davadan

kabuli (havı) ibra ve iskat eyledik fi

şayi'amda benim asla (13) ve kafa 'alaka ve medhalim

müma-ileyh

mezkür

bulunan
kalmayup

ve hakkı sarfı olmuşdur

olun dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

yedi sehim
müşteri-i
keyfe (14)

ma-vaka

katib-i müma-ileyh mahallinde ketb ve tahrir-i ve ma'an (15) mebüs imza ve
meclis-i şere gelüp ala vuküuna inha ve takrir itmeğe ma-vaka bi't-talep ketb
imla' olundı
fi 29 Şevval sene 88

Şuhüdü'l-hal
Mehmed Efencli

Rüstem Efendi

Mal Müdiri Ahmed Efendi

ve

gayruhum

ve Su Sahsı
).Girne kazasına muzafe Temlüs karyesinde sakin Mustafa bin İmam Munla İsmail
~.:za-i rnezkür hüküınet konağında meclis-i deaviye mahsus odada (2) rnaküd
yc::lis-i şer' -i şerif-i enverde mahrüse-i Lefkoşa ehalisinden rif atlü Agah Efendi ibn
faıned Efendi mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i (3) şere ita
ınan bir kıt'a 'ilm ü haberde zikr ve beyan kılındığı üzere akd-ı atfü'z-zikrin
düruna değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olan karye-i mezbürede (4)

--ıcr Büyük

oğada etraf-ı erbası müma-ileyh Agah Efendi tarlaları ile mahdüd Kuyu

dası dimekle meşhür müma-ileyh Agah Efendi tarlasında mağrüs (5) üç sak harub
carı ve yine tarla-i rnezkürede

kain maa Terabeza dolap kuyusunda bulunan kırk

(;)kiz sehimde on dört sehmi hisse-i şayi' amı (6) tarafeyinden icab ve kabuli havı
rüt-ı müfside ve ınuvaza' adan 'arı bey' -i bat-ı sahih-i şeri ile iki yüz elli guruşa
ürna-ileyh Agah Efendi 'ye (7) bey' ve temlik ve teslim eylediğimde rnüma-ileyh
Agah Efendi dahi yeclinıden iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz. vekabul idüp
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semen olan meblağ-ı

mezkur (8) iki yüz elli guruş müma-ileyh

Agah Efendi

yedinden temamen ve kamil en alız ve kabz eyledikden sonra bey' -i rnezkürede tagnr
ve gabın vuküuna

müteallika

(9) davadan

tarafeynden

her birimiz

aherin

ibra-i 'am sahlh-i şeri ile ibra ve iskat eyledik fi-ma ba' d salifü'z-zikr
mezküre ile ( 1 O) maa Tarabeza dolap kuyusunda bulunan hisse-i şayi' a-i
benim asla ve kata 'alaka ve medhalm kalmayup müşteri-i müma-ileyh
1) Agah Efendi'nin mülk-ü rnüşterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve
malik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer e ma-vaka

bi't-talep

ve imla' olundı

FT 29 Şevval sene 88
Şuhüdü'l-hal
Efendi

Mehmed Ali Hasan Efendi

Nuh-zade Mustafa Efendi

Bekir Efendi ve gayruhum

kazasına rnuzafe Karmi karyesinde mütemekkin iken vefat iden teb 'a-i
'aliyyerıin Rum milletinden Haci Dimitri veled-i Atnas'ın veraset-i zevce-i
(2) Haci Marko bint-i Haci Omorfaci ve sulbiye-i sagire kızları Haci
11.i ve öksüzü sulbi sagir oğulları Haci Yorgi ve Pavli'ye münhazire (3) olduğu
'inde'ş-şer'Ll'l-enverde

zahir

ve

nümayan

oldukdan

sonra

sıgar-ı

p.ü.ranın Babalarından müntakil mallarını hıfz ve tesviye-i (4) umurlarını rü'yete
Ii şer' den vasi nasb ve tayin kılınan zevce-i mezbüre Haci Marko marifet-i ve
ifet-i şerle tahrir ve terkim ve beyne'l-(5) verasetü'l-rnerküme

bi'l-farizetü'ş

e tevzi' ve taksim olunan müteveffa-yı mezbürun terekesi defteridir ki ber
zikr ve beyan o I unur
Fi 29 Şevval sene 88
mezbürede vaki bir tahtanı hane /1700

Haci Porodo

Papas

tarlasında

Haci Yanni tarlasında rnağrüs
sak 5/ 350

zeytün
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(7) Haci Cirkalli tarlasında

mağrüs zeytün sak 1/ 150

mağrüs harub sak 1/100

Rişa

nam

mahalde

Tremit çeşmesinde mağrüs zeytün sak 4/80 Palya

zeytün sak 4/100
(8) Hamostirge nam mahalde rnağrüs zeytün sak 1/225

mağrüs zeytün sak 1/50

Oskodomeno

nam

Biblada

mahalde

nam

mağrüs

mahalde

zeytün

1/20

saman çuval 5/20
111 üşternil

çuval 2/1 O hınta kile 1/40 küp sagir 2/20 merkeb

öküz res l/470

O) Yekünü'l-mezkürat /4300
1) Mine'l-ihracat /harc ı kısmet /107
cümlesi /3 O 1

kaydiye /6

masaraf-ı

müteferrika

veraka beha /4

Yekünü'l-ihracat /l 48
Sahhü'l-baki /315'.2

Li't-taksimü'l-verese

hisse-i

zevce-i

arko /605,20hisse-i sagire-i mezbüre Haci Orosni /605,20hisse-i

rnezbüre
bint-i

ezbüre Eksino /1211 hisse-i ibn sagir-i rnezbür Haci Yorgi /1211 hisse-i

Haci

sagıre-i
ibn sagır

ezbür Pavli /1211
4) Ber-vechi bila muharerü'l-isim olan sigar-ı mezbüranın hisse-i irsiyelerine isabet
n üç bin altı yüz dört guruş eşya ve eşcar olarak vasi-i mezbüre yedine terk
undığı bu mahale şerh verildi

u: Hisse Satışı

kazasına muLııfe Tetnlus karyesinde sakine Aişe bitıt-i İmam Mıuılii İsmail
tarafeyndeıı beyi atiü'z-zikri tasdika vekil-i şerisi olduğu Abdurrahman
Kasım ve İbrahim bin Sağır Halil ile müsebbit olan Mehmed Efendi
Çavuş kaza-i rnezkür hükümet konağında rna'küd meclis-i (3) şer' -i şerif
ahrüse-i Lefkoşa ehalisinden refetlü Agah Efendi ibn Ahmed Efendi
de ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (4) müvekkilem mezbüre Aişe
kılınan bir kıt' a 'ilmühaberde zikr ve beyan kılındığı üzere akd-ı
sudüruna değin (5) müştereken yedimde mülk ve hakkım olup karye-i

üyük Evgad kuyusu nam tarlada ka'in maa Trabeze Dolap Kuyusu'nda
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olan kırk sekiz sehimderı
havı şurüt-ı

müfside

yedi (6) sehm hisse--i şayiamı tarafeynden

ve muvaza adan 'arı bey' --i bat-ı sahih-i

icab ve kabuli

şer T ile yüz guruşa

müma-ileyh Agah (7) Efendi'ye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde müma-ileyh
gah Efendi dahi ber-vechi muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul
'ciüp semeni olan meblağ-ı mezkür (8) yüz guruş müma-ileyh Agah Efendi yedinden
emamen ve kamilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-r mezkürede tagrir ve gabın
uküuna müteallika .lavadan (9) tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli
~vI ibra ve iskat eyledik fi-ma ba'd salifü'z-zikr yedi sehrn hisse--i şayiarnda benim

şla

ve ka' a 'alaka ( 1 O) ve medhalim

kalmayup müşteri-i rnüma-ileyh

Agah

fendi'nin rnülk-ü müsıerası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar malik
mutasarrıf (11) olsu 11 dedik.de gıbbe't-tasdikü'ş-şer T ma-vaka' bi't--talep ketb ve

Fi 29 Şevval sene 88

Şuhüdü'l-hal
Muhzır Fakih I lasan

Nuh-zade Mustafa Efendi

Rüstem Efendi

Bekir Efendi

m uzafe Lapta karyesi mahallatından

Ayluka mahallesinde

ütemekkin teb a-i dcvlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Haralanbu veled--i Yorgi
hükumet konağında meclis--i (2) deaviye mahsus odada ma'küd
şerif-i enverde yine mahalle-i

mezbürede

mütemekkin

millet--i

rrıerkümeden Toğli Nikola veled--i Toğli mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i (3) kelam
'(iüp canib-i şere i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde

zikr ve beyan kılındığı üzere

akd-ı atü'z-z-zikrin sudüruna değin müstakilen yedimde (4) mülk ve hakkım olup
karı mevkinde vaki' bir tarafdan hark ve iki tarafdan bay' --i merküm Haralanbu
lası ve taraf--ı rabii tarik-i 'am ile.rnahdüd (5) tahminen nısfı evlek dükkan arsamı
feynden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvaza adan 'arı bey--i bat-ı
ih-i şer T ile altı yüz guruşa (6) merküm Nikola veled--i Toğli'ye bey' ve temlik ve
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eylediğimde

ol-dahi ber-vechi

muharrer

kabul idüp semen olan (7) meblağ-ı

iştira ve temellük

mezkür

ve tesellüm

altı yüz guruşa müşterr-i

ve kabz
merküm

veled-i Toğli yedinden ternamen ve kamilen ahz ve kabz eyledikden sonra
'-i mezkürede

tagrir ve gabin (8) vuküuna müteallika

aherin zimmetini

davadan

tarafeynden her

kabuli havı ibra ve iskat eyledik fi-ma bad salifü'z-zikr

(9) benim asla ve kata 'alaka ve medhalim kalrnayup müşten-i

mezkürede

Nikola veled-i Toğli'(nin)

mülk-ü müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe

( l O) ve yehtar mal ik \ l' mutasamf

olsun dedi kele gıbbe't-rnsclikü'ş-~er'T

ma-

bi't-taleb ketb ve imla' olundı
Fi 5 Zilkade sene 88
Şuhüdü'l-hal
Tofı Haralanbu

Tofari Haci Sava

Korkud Mustafa

S.7/No:17
Konu: Ağaç satışı
( 1) Girne kazasına ınuzafe

Lapta karyesi mahallanndan

Ayatoğdu mahallesinde

mütemekkin teba-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Nikola veled-i Kosıandi
kaza-i

meclis-i

mezkür
şervi

merkümeden

hükumet

(2) konağında meclis-i

şerif-i enverde

deaviye

yine karye-i mezbürede

mahsus odada maküd
mütemekkin

rnillet-i

Haci Toğli veled-i Braşuka (3) ikrar-ı tam ve takrir-i kelam (idüp)

canib-i şere ita kılınan bir kıt'a ilm

'akd-ı atü'z-z-zikrin

ü

haberde zikr ve beyan kılındığı üzere

sudüruna değin müstakilen yedimde (4) mülk ve hakkım

olup Eğermo nam mahalde mağrüs beş sak zeytün ve Baba Hasefu nam mahalde
mağrüs otuz beş sak harub cem'an kırk sak eşcarımı tarafeynden

havı şurüt-ı müfside ve muvazaadarı
merkum Haci (6) Toğli'ye

icab ve kabuli

'arı bey'-i bat-ı sahih-i şer-! ile bin guruşa

bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

ol-dahi ber

vechi muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan
meblağ-ı mezkur (7) bin guruş müşteri-i merküm Haci Toğli yedinden terrıarnen
ve kamilen ahı ve kubz cvlcdikden
vuküuna (8) müteallik.a davadan

soma beyi mezkürede
tarafeynden

tagrlr

ve gabin

her birimiz aherin zimmetini

kabuli havı ibra ve iskat eyledik fi-ma ba cl marü'l-beyan

eşcar-ı · mezkürede

(9)
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asla ve kata 'alaka
i 'rıin mülk-ü müşterası
ik ve mutasarrıf

ve medhalim

kalmayup

ve hakkı sarfı olrnuşdur

olsun dcdikde

müşteri-i

merkum

Haci

( 10) keyfe ma-yesa ve yehtar

gıbbe't-lasdikü'ş-şer'T

ma-vaka'

bi't-talep

keıb

imla' olundı
Fi 5 Zilkade sene 88
Şuhüdü'l-hal
Nikola veled-i Sava

Tofi Veled-i Cirkako

Haridu veled-i Cirkako

Tofi veled-i Y ergi

: 18
Tremiı
Rum milletinden

karyesinde

Haci Braşuka
deaviye

enverde

nefsi

millet-i

Girne

veled-i

(2) mahsus

kasabası

merkümeden

mütemekkin
Haci Loizu

devleı-i

kaza-i

rnezkür

odada maküd meclis-i

mahallatından

Banayodagi

ıeba-i

Maraş

veled-i

Koçino

şer' -ı

mahallesinde
mahzarında

(3)

tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şere i'ta kılınan bir kıt'a ilmühaberde
ve beyan kılındığı

üzere 'akd-ı atü'z-z-zikrin sudüruna değin rnüstaki len (4)

mülk ve hakkını

olup karye-i

· tarlası bir tarafdan
tarlaları

kabuli

havı şurüt-ı

ber-vechi

Banayodagiye

muharrer

ternamen

ve kamilen

kabuli

mezkürlerde
merkum

benim

havı

ve tesellüm

icab

ser T ile

ve kabz ve kabul idüp

müşteri-i

ahz ve kabz eyledikden
davüdan

ibra ve iskat

mülk-ü

(6) tarafeynden

bir

beyve temlik (7) ve teslim eylec\iğirnde

asla ve kata 'alaka

Banayodaginin

mahdüd

'arı bey'-i bat-ı sahih-i

dört yüz guruş

tagrTr ve gabın vuküuna milteallika
zimmetini

veled-i Yeni Halil tarlasıyla

iştira ve temellük

rnezkür

merkum

tarlası ve bir tarafclan (5) Haci Pavli

müfside ve muvazaadan

olan meblağ-ı

vaki bir tarafdan

mağrüs yirmi bir sak zeytün fidanımı

yüz guruşa merkürn

yedinden

Haci Araklidi

ve taraf-: rabii Hristofi

tarla clerünunda

mezbürede

fi-ma

ve medhalim

müşterası

Barıayodagi

sonra beyi mezkürede

tarafeynden

eyledik

merküm

her birimiz aherin (9)

ba' cl salifü'z-zikr
kalmayup

fidan-ı

müşteri-i

ve hakkı sarfı olmuşclur

( I 0)

keyfe ma-
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ve yehtar malik ve mutasarrıf

olsun dedikde

gıbbe't-tasdikü'ş-şerr

ma-vaka

i't-talep ketb ve imla' olunclı
Fi 6 Zilkade

sene 88

Şühüdü'l-hal
Fakih Hasan Eteneli

Rüstem

Eteneli

Bekir Efendi

Fakuli ve

gayruhum

Girne

kazasına

rnuzafe

Trernit

Rum milleti nisvnından

kaza-i mezkur
rneclis-i

şer'-i

merk ürneden
kelam

olrnağın

Banayodag:

civarında

nefsi Girne kasabasında

devlet-i
(2)

mahsus

bint

odada

mütemekkin

(3)

ve led-i Koç i no mahzarı nda i krar-ı tarn ve

akdern

mezbür Banayodagi

eylediğim

taht-ı tasarufumda

e-i mezbüre

teba-i

meclis-i deaviye

konağında

şerif-i envercle

(4) isrimlak

mütemekkin

şahsi tarif-i şerI ile marife İstavrino

hükumet

idüp bundan

hüsünle

karyesinde

dokuz

yedinden

yüz gurus

dahil işbu yedimde

(5) vaki' bir tarafdan

ve

alan zimmerimde

mülk ve hakkım

dere ve bir tarafdan

ve bir tarafdaıı Haci Araklicli veled-i

istikraz

olup

Osman Ağa

Teoclori tarlası ve ıaraf-ı rabi 'i

'am ile mahdüd Vuclamo (6) dimekle rneşhür nam tarlada mağrüs otuz sak
fidanı ve on sak harub cem'an
guruş mukabelesinde
zbür Banayodagi
:ı..i ber-vechi

zbür Banayodagi

merküme

rnahzannda

iki yüz kırk bir gün temarnma

(8)

ve

yine

rehin hükmünde

blağ-ı

dokuz yüz gurus eda olunmayup

(1 O) salifü'z-zikr

olrnağın

eşcar-ı mezkürreyi

menden

deyn-i

mezkürurnı

ütevakıf

olduğu ( 11) umurun

ol-

kabz ve kabul eyledi dedikde

meclis-i

ikrar-ı tarn ve takrir-i

zkür hakitatde
mezkur

eleğin

tarik üzere bey· ve teslim eylcdiğimdc

iştira ve tesellüm

medyun-ı

be't-tasdikü's-şerI

f

(7) tarih-i kitabdan

'ye lx'y'-i bi'l-vefü

muharrer

kırk sak eşcarrm meblağ-: mezkur dokuz

ecl-i mezkür
mülk-ü

mezkürede

kelam

dayin-i

idüp (9) meblağ-ı

hulülunda

deyninı

rehin mahkeme

olan
olmaz

semen ile ahere bey' ve kabzı semen ve

edaya' ve fazla kal ur ise bana i 'ta ya ve bunların
küllisine

küllema

uzleteke

fa'net vekil-i mazrnuni
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'azl ve infirazdan
seriyye-i

masün ve sulbi akd-i rehin meşruta

ile mezbür

tayin eyledim

Banayodagi

tarafından

dedik.de ol-dahi ber-vechi

erıbaği (13) edaya teahüd

ve'l-intizam

devrine

(12)

vekil ve naib-i menab nasb

muharrer

itmeğin

vekalet-i

vekalet-i

ma-vaka

mezküre-yi

bi't-talep

kema

ketb ve imla'

sene 88

Fi 6 Zilkade
Şuhüdü'l-hal
Nuh-zade

Faki Hasan Efendi

Mustafa

Rüstem

Efendi

Eteneli

Bekir Efendi ve gayruhum

kazasına

muzafe

Labta karyesinde

bin Abdullahın
sulbiye-i

veraset-i

sagire

Hasan

zevce-i

kızları

Onbaşı

sakin iken vefat iden Angolem

sulbürıun metrukesi

Nasiye

ve Tevhide

ve lvlusrafa

ela münhazire

) ve mütehakk ik olup sükin müıeveffa-yı
terekesini

dahi veresesi

müteveffa-yı

mezbürun

eshab-ı

hukuka

mezbürun
tereke-i

istihlak

haziresini

Şerife bint-i Ahmed

ve İsmet
olduğu

mczbürun

ve li-ebeveyin

terekesinden

kaz.i-i

ınaküd meclis-i
naib-i esbak Mustafa

mezkür

kabz ve duyun-I müsbitesi

şer'-i

hükumet

şerif-i enverde

gurrerna

konağında

meclis-i

Fakih

deaviye

(6) işbu baisü'l-kitab

karye-i

ikrar-I tam ve takrir-i

kelam

şere ita kılınan bir kıt'a (7) 'ilmühaberde zikr ve beyan kılındığı

üzere

mezbürede

vaki'

müteveffa-yı

yedinde

olnıağla

bir tarafdan

Ebu Kavuk

rnezbürun zevcesi

ınezbür
bab

Efendi muvacehesinde

izin

keyfi yed ( 4) eylediğine

edaya kıbeli şer' den vasi nasb (5) ve tayin olunan

ibn Eyyub

er

ledc'ş-şcrIı'l-cuverde

duyun-ı

itrneyup

Hüseyin

Hüseyin
yağ

eytuıııı

cleğirıııanı

Şerife bint-i Ahmed
haneleri

müteveffa-yr

bağçesisi

Mescidi

ve ıarat-ı

bağçesi ve bir tarafdan

(9) rfü-ıi'i tarik-i

rnezbürun

mülkü olup ba de vefat ( I O) bi-tarikü'l-ferma
değirman-ı

mezkürı

Münadi

(8) ve bir

Babuccıoğlu

hayatında
eshab-ı
Mustafa

'üm ile
ile'l-vefaı

hukuka

aid

tarafından
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rnedidde

mecmu'

· nas bi'l-külliye

münkata

( 12) üzerinde
değirrnan-ı
müsüllü

( 11) nas olan mahallerde
oldukdan

cl-yevm

emlak ahvaline

semeni

misli olduğu

vukf olan kimesneler

ve'l-takvirn

meclis-i

sonra üç bin guruşa mürn-ileyh

karar ve ziyade ile talib-i aheri zuhur itrneyup

mezkürm

ve't-tahmin

tebeyin

olmağla

bi'l-izinü'ş-şer T

'udülderı

yah. ihu işeıimlihün

ve meblağ-ı
ve sair

mahallinde

bad

mütehakkık

mezkürı

tarafeynden

Mustafa

( 14) malümü'l-esarni

ihbarlarıyla

değirman-ı

olunup

katib ve ürnena

irsal olunarak

şerde 'ala tarikü'ş-şehade

ben

nida ve müzayede

(15)

olmuş

bi-cümleten

İcab ve kabuli

havı

şurüı-ı

ve muvaza 'adan arı bey'-i bar-ı sahih-i şerT ile üç bin guruşa ( 16) müşteri-i
Mustafa

Efendi ·ye bi'l-vesaye

Mustafa

Eteneli dahi

bey'

ber-vechi

ve temlik ve teslim eylediğirnde

muharrer

ve kabz ve kabul iclüp semen olan meblağ-ı
Mustafa

Efendi

mezbürun
mezkür

yedinden

ternümern

defter gurremasından

müma-ileyh

Mustafa

keyfe ma-yeşa
ma-vaka

iştira
mezkur

( 17) ve

üç bin guruş müşteri

ve karni len ahz ( 18) ve kabz ve
fi-ma bad salifü'z-zikr

idhal eyledim

Efendi'rıin

(19) mülk-ü müşterarası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

bi't-taleb

ve temellük

vehakk ı

olsun dedikde

gıbbe't

ketb ve imla' olundı.
Fi 9 Zilkade
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Şuhüdü'l-hal
Nuh-zade

Faki Hasan Efendi

lkkiı· !Jencli

muzafe
teba-i devlet-i
(2)

şeril'-i
Mihail

Labta

karyesi

'aliyyerıin
konağında

en, L·rdc

Mustafa

mahallatınclan

meclis-i

Papa Petro mahzarrnda

Efendi

ve guyruhurn

Rum milletinden

Kuymakh

Rüstem

Efendi

Ayatoğdı
Nakri

velcd-i

deaviye mahsus
karyesinde

mahallesinde
İlyamilyofi

odada

mütemekkin

ikrar-ı tanı (3) ve takrlr-i

maküd
rnillet-i

kelam

idüp
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· şere ita kılınan

bir kıta 'ilmühaberde

sudüruna eleğin müstakilen

zikr ve beyan kılındığı

üzere akd-ı

(4) mülk ve hakkını

yedimde

olup vasilya

inde vaki' etral-ı erbus: Braşuku veled-i Yorgi ve Tofi velecl-i l lya tarlaları
mahdüd

bir kıt'a

mezbürede

ıar!n derununda

vaki'

mağrüs

on üç sak zeytün

ı havı şurüı-ı

müfside

. muharrer

üç bin gurus

ahz ve kabz eylcdikden
e'allika

meşhur (6) diğer bir kıt'a tarla ve

elli sak eşcanrnı

ve tesellüm
müşteri-i

.1.edhalirn ( 10) kalmayup

merküm

ıolmuşdur keyfe ma-yeşa

Mihail

merkum

ve yehtar

yedinden

ber

ternamen

tagrir ve gabuı

aherin zimmetini

escar-ı mezkürede

müşteri-i

ol-dahi

ve kabz ve kabul idüp (8) semen olan

soma bey": mezkürda

fi-rna bad salifü'z-zikr

icab ve

·arı bey-: (7) bat-ı sahih-i şer T ile üç

(9) ela' vadan tara ley nelen her birimiz

;kat eyledik

tarafeynden

bey' ve temlik ve teslim eylecliğimcle

iştira ve temellük

mezkür

cem'an

ve yine

ve Tofi veled-i İlya ve İbrahim

dclimekle

ve ınuvazaadan

Mihailiye

merkum

(5) otuz yedi sak harub

erraf-ı erbası Hüseyin

alan ve tepe ile mahdüd Celendira
ünunda

mağrüs

ve

ve

vuküuna

kabuli

havı ibra

benim asla ve kata 'alaka

Mi hail' in mülk-ü

malik ve mutasarrıf

müşterası

ve hakkı

olsun dedikde

gıbbe'ı

tasdikü'şerT ma-vak.a' bi't-taleb kerb ve imla' olundı
Fi 12 Zilkade

sene 88

Şuhüdü'l-hal
Nuh-zade

Mustafa

Rüstem

Efendi

Konu: Borç Karşılığı Olanı!{ Ağaçların

.aliyyerıin
hükümeı
şerif-i

kazasına

Rum milletinden
konağında

enverde

mütemekkin

meclis-i
mahrüse-i

millet-i

(tam) ve takrir-i
ve beyan

muzüle

Karmi
Nikula

Rehin Vermesi

karyesinde
Dikornicli

mütemekkin
veled-i

(2) deaviye mahsus

Lefkoşa

merkümeden

(4) bundan

Yovani

Pandeli

odada

mahallatından

Hekim

kelam idüp canib-i

kılındığı

Nikola

ve gayruhum

Banayodagi

(l) Girne

Bekir Efendi

Efendi

ıeba-i
kaza-i

Hekim

mezkürun

maküd meclis-i

Ayancloni

Yovani

yedinden

şer T

mahallesinde

Eflidi (3) mahzarında

şer'e ita idman bir kıt'a ilm

mezbür

devlct-i

ü

ikrar-ı

haberde
istikraz

zikr
ve
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umürıma

sarfla

istimlak

eylediğim

iki bin iki yüz yetmiş

rehinim

(5) olmağın

taht-ı

tasarrufumda

dahil

Tremit

karyesinde

vaki'

bir

Kemancı

Halil

tarafdan

(6) Hacı

Braşuka

ve bir tarafdan

Osman

taraf-ı

rabii

derünunda

merkum

yirmi

meblağ-:

tarih-i

kitabdan

beyvi

bi'l-vefa

(9) escar-ı

tarlası

Nikola

(7) mağrüs

sak eşcünmı

tarafdan

tarlasıyla

iki yüz elli beş gün temamma

yedimden

gıbbe't-tasdikü'ş-ser

Lefkoşalı

Kantarcı

iştira

T

merküm

( I Ü) Yani veled-i Cirbriyano

idüp meblağ-ı

mezkur

hakkatde

cleynim olan ( 11) meblağ-ı
mülk-ü

rehin

mahkeme

'akd-ı

meşruta

. muharrer

Hi'nct vekil-i
vekaleı-i

ol-dahi

ve naib-i

menab

vekalet-i

mezküre-yi

· ma-vaka

bi't-taleb

tarlaları

ve

yine

muharrer

rneclis-i

mezkürda

ecl-i mezkur

escar-:

guruş eda
mezk üre-yi

cleyni mezkürurnı

olduğu .umurın

küllisine

üzere 'azl ve infirazdarı
ile mezbür

nasb ve tayin eyledim
kerna-yenbaği

masürı be
(14) banisi

cledikcle ol-dahi

edaya

teahüd

kerb ve imla' olunclı

mahallaundan

Arab Ahmed

Akil Bekir kaza-i mezkürurı
maküd (2) meclis-i
merkümeclen

ber-

ve iltizam

Fi 15 Zilkade

· Lefkoşa

eyledi

ikrar-ı tam ve takrir
olmağın

seriyye

(8)

Yovaniye

ve kabz ve kabul

mütevakf

sahiha-i

tarla

cenı 'an elli iki

ber-vechi

ise salifü'z-zikr

mazmünı

devriye-i

bir

dönüm

Hekim

misli ile ( 12) ahere beye ve kabz semen ve semenden

3) küllerna uzletcke

ve

iki bin iki yüz yetmiş

edaya ve fazla kal ur ise bana i 'tu ve bunların

olup

guruş mukabelesinde

rehin hükmünde

olmaz

dört

rnahzannda

mezkür

tarlaları

Ağa eytam,

değin mezbür

ve tesellüm

medyün-ı

ve hakkım

altı sak harub

tarik üzere bey' ve teslim eylediğirnde

mezküre-yi

mülk

tahminen

ve yirmi

alan zimmetimde

eytarnı

iki bin iki yüz yetmiş

mezkür

didikde

sernen-i

işbu yedimde

mahdüd

altı sak zeytün

guruş

hükumet

şer' -i şerif-i

Luka veled-i

ikrar-ı tarn ve takrir-i

konağında

meclis-i

ve Kostanclino

idüp (3) canib-i

sakin el-Hac

deüviye

en verele Kara va karyesinde

Haci Beraşuka
kelam

Paşa mahallesinde

sene 88

mahsus

mütemekkin

veled-i

Konoıııo

şere ita kılınan

bir kıt'a
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.11

ü haberde

zikr ve beyan
mülk

'merkum

kılındığı

ve hakkım

üzere

'akd-ı-atiü'z

uli havı surüt-ı müfside

dahi ber-vechi

muharrer

imiz aherin

zimmetini

(9) benim

Luka

asla ve

sonra

ve

bey' --i

davadan tarafeynden her
fi-ma bad salifü'z-zikr

kanı

'akaka ve medhalirn

kalrnayup

'nun

mülk-ü

ve hakkı

ve Kostandiııo

keyfe ma-yeşa ve yehtar
T ma-vaka

idüp

merküman Luka

ve kam ilen ahz ve kabz eyledikclen

kabuli hüvı ibra ve iskaı eyledik

merküman

tasdikü'ş-ser

İcab ve

ve kabz ve kabul

ve tesellüm

ve gabin vuküuna (8) ıuüteallika

(1 O) olrnuşdur

tarafeynden

bq yüz gurus ( 7) rnüşteriyan-ı

ternamem

a-i mahdüd-ı mezkürcde

şteriyün-ı

(5) arsası

ve taraf-ı rabii

(6) bey' ve temlik ve teslim eylediğirnde

iştira ve temellük

meblağ-ı mezkur

tagrir

mülk

değin

ve muvaza adan 'arı bey' --i bat-ı sahıh-i şer T ile beş yüz

Luka ve Kostandirıoya

yedinden

Naim Efendi hanesi

bir dönüm

·uşa merküman

nen olan

sudüruna

viik i iki ıarafdan

olan ( 4) Kırnı karvesinde

Hacı Bekir tarlası ve bir tarafdan

· 'am ile mahdüd tahminen

zikrin

müşteralan

malik ve mutasarrıf

olsun dedi kele

bi't-taleb ketb ve imla' olundı
Fi 15 Zilkade
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Efendi

Bekir

Şuhüdü'l-hal
Osman Yaluga Mustafa

Rüstem

bin Ali
ı:rcndi

: Arsa Satışı
mahallatından
Rum milleti
ağında

meclis-i

mahalle-i

Taş mahallesinde

nisvarundan

Elya kaza-i

l\!lariya birıt-i

deaviye mahsus

mezbürede

mütemekkin

teba-i devlet-i

mezkürun

hükumet

(2) odada maküd meclis-i şer'--i şeril-i enverde

mütemekkin

millet-i

merkümeden

İstavrino

veled-i

Toğli

ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam idüp (3) canib-i şere i'ta klınan bir kıt'a ilrn
zikr ve beyan kılındığı
mülk ve hakkım
veled-i
Mariko

Toğli
bint-i

üzere 'akd-ı atlü'z zikrin sudüruna

(4) olan mahalle-i
bağcesi

(5) Yanni

ve gayrı
lık mülk (6) arsamı

mezbürede

ve bir tarafdan
bağçesi

tarnfcynden

merküm

ve ıaraf-ı

müsmireli müşternil

vaki'

tülen

bir tarafdan

Mariya

rabii tarik-i
yirmi

eleğin müstakilen
merkum

bağc,:esi ve bir
'am ile mahdüd

ve 'arzan rın zira'

icab ve kabuli havı şurüı-ı

müfsideden

bir
'arı
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'-i büt-ı sahih-i sert ile bin dön yüz elli guruş ile min-cihetli'l-keyfiyetü'llüme ve meclis-i

müstakim

ve teslimde

yhe bir kabza Felusa ınezbür

-,dahi ber-vechi
ledidikden

muharrer

ve temellük

ve tesellüm

soma semen olan meblağ-ı mezkur

felus-ı mezbür
is-i kabzda

zayi'

şterı-i mezbür
rneclhalirn

lstavrino

yedinden

eyldinı

ayan-ı vaziye-i

müşarün

bey' ve temlik ve teslim (8) eylecliğinıcle

İstavrinoyu
iştira

ba de'l-kabz

(7)

ve kabz

ve kabul

bin dört yüz elli gurus ile (9) ber

ıcmarnern

ve kamilen

ahz ve Fclusa rnezkürı

fi-ma bad (10) salifü'z-zikr

arsa-i mahdüd-ı

mezkur

istavrino 'nun mülk-ü ve hakkı olup benim katan ve katiben akaka

kalmamışdır

( 11) keyfe ma-yesa

işra't-tasdikü'ş-serI

mfı-vaka'

ve yehtar malik ve mutasarrıf

olsun

kerb ve imla' olundı

bi'l-istisna-i

Fi 15 Zilkade
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Şuhüdü'l-hfıl
Hasan Efendi

Mahkeme

Katibi Rüstem

Dava Katibi Bekir Hendi

Eteneli

Banayod Ağ2ı Nikola

u,

w·-~ (Bu

davanın

üstü çizilerek

iptal edilrniştir.)

: 26

kazasına
rnillet-i

muzafe

Karava karyesinde

nisvarundan
ınezkürun

meclis-i

şer'-i

(2J hükümeı

şerif-:

Ii-ebeveyn

ınclığı üzere 'nkd-ı-atiü'z

'aliyyenin

zikrin sudüruna

veled-i

rnefruzemi

latıyle tarafeynden

mütemekkin

(3) mahzarında

bir kıt'a 'ilm

ü

Kocandoni

hanesiyle

.alamat-t

fasıla

millet-i

nasbiyle

tüm ve

zikr ve beyan

yedimde

Haci Brasuka

mahdüd

beş zira'

mülk ve
hanesi ve

bir kıt'a (5)

ba de'l-imtiyaz

cemi'

icab ve kabuli havi şurüt-ı müfside ve muvazaadan
.

l-laci Brasuka
'

"va vüz ~urüsa.bev'
.,

~

.__

I

Haci
odada

ikrar-ı

haberde

eleğin (4) müştereken

vak i etrafı sülsesi merkum

'-i büı-: sahih-: (6) ser'T ik merkum
ı

Haci Braşuka

bint-i

clc'ü\'İ)'C mahsus

Trernit karyesinde

şere i'tü kılınan

olan Karava karyesinde

arsa-ı

kunağınclcı meclis-i

enverde

er karındaşı

idüp canib-i

rabii Yannagi

teba-i devlet-i

zfüT mağrif'e şerI ile marife Haci Efterniya

kaza-i

kelam

mütemekkin

.,

'arı

ve temlik
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ve teslim

eylediğimde

kabz ve kabul
Haci Braşuka
mezkürede

ol- dahi ber-vechi

idüp semen
yedinden

muharrer

olan meblağ-ı

temarnern

iştira ve temellük

(7) mezkür

ve tesellüm

yüz guruş müşteri-i

ve kamil en ahz ve kabz eyledikden

ve

merkum

sonra bey' -i

taurir
ve ~uabın vuküuna
111ütc'allika davadan
tarafeynden her birimiz
~
zimmetini
kabuli lü'i\T ibra ve isküı eyledik fi-ma bad sülifü'z-zikr bes

(8) aherin

bir kıt'a 'arsa-i
· merkum
ma-yeşa
ma-vaka

mezkürede

benim

asla ve kata alaka ve medhalim

(9) l-laci Brasuka ·11111 mülk-ü

ve yehtar

bi'ı-ıaleb

malik

ve mutasarrıf

müşterarası

kalmayup

ve hakkı sarfı olmusdur

olsun dedikde

gıbbe't-

tasdikü'ş-şerI

ketb ve imlü' olundı
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Suhüdü'l-hal
Nuh-zade

Mustafa

Rüstem

Eteneli
Ağa

(1) Girne kazasına

muzafe VasTlya karyesinde

Pavli velecl-i Dimitri

deaviye mahsus

(2) odada

millet-i

ve takrir-i

kelam

kılındığı

üzere

maküd

merkürneden

idüp canib-i
'akd-ı

atiü'z

hakkım

olan Vnsilya

Braşuka

ıarlas: ve bir ınrulum

Mihail

veled-i

tarlasıyla

mahdüd

tarafeynden
sahih-i

şerT

eylecliğimcle

kaza-i mezkürun
meclis-i

zikrin

sudüruna

ve ıaral-ı
tarla

bervech:

'aliyyenin

hükümet

konağında

şerif-i enverde
l-liristoğli

meclis-i

Labta karyesinde

mahzannda

eleğin müstakilen

gurusu

,

ikrar-ı tarn

rübi'i

(4) Haci Kubricli

merküm

(5) Pavli

mağrüs

on sak

(6) müfside ve muvazaadan

merküm

muharrer

yedimde

mülk

veled-i

ve
Haci

clcd-i l luci Baba Elya tarlası ve bir ıarafdan

derununda

icab ve kabuli havı surüt-ı

ol-dahi

şer'-i

vaki bir tarafdan
0gL'l1)U

iki dönüm

yl°t/.

teba-i devleı-i

şere ita klınan bir kıt'a ilmühaberde zikr ve beyan

tarlası

ile sekiz

mütemekkin

l-lms'Tofi veled-i

kmyesimk

Uya

Banayod

Nik.ola ve gayruhum

Rum milletinden

mütemekkin

Bekir Efendi

Efendi

I Irisıof "ye bey'

iştira (7) ve temellük

veled-i

Araklidi

harub

eşcarınu

'urT bey-i

ve temlik
ve tesellüm

bat-ı

ve teslim
ve kabz ve
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kabul idüp semen olan meblağ-ı
yedinden

mezkür

sekiz yüz gurus müşteri-i

merkürn

Hristofi

ternamem ve kamilen alız ve kabz (8) eyledikderı sonra beyvi mezkürede

gabın vuküuna müteallikn davadan tarafeynden
i havı ibra ve iskat eyledik
ve kata 'alaka
müşterarası

olsun

Ii-ma ba' cl (9) salifü'z-zikr

ve medhalim

ve hakkı

sarfı

dedikde

her birimiz aherin zimmetini

kalmayup

müşteri-i

( 1 O) olmuşdur

keyfe

gıbbc'ı-tasdikü's-ser'i

eşcar-ı mezkürede

merküm
rna-yeşa

ma-vaka

benim

Hristofinin mülk-ü
ve yehtar

bi't-taleb

malik

ketb

ve

ve imla'
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Şuhüclü'l-hal
Tofi

Yorgi veled-i Dimitri

I-Iaci Kubridi

veled-i Braşuka

veled-i

Yorgi

lO/No: 28
Nefsi

Girne

kasabası

'aliyyenin

Rum

· nıezkünın

mahallatmdan
millerinden

Karpasidi

/ıLikLinıet koııağıııda

-i serif-: enverdc

canib-i şere it'a

mahallesinde
veled-i

ıııeclis-i

kılınan

'akcl-ı atiü'z -zikrin

deüviye mahsus

mezbürede

Aandoni

rnahzannda

bir kıt'a

'ilm

sudüruna
vaki'

değin

iki tarafdan

mütemekkin

J-laci Kostandi

yine mahalle-i mezbürede

sulbi kebir oğlu Kaptan

mahalle-i

Maraş

ü

teba-i

(2) veled-i

odada ıııa'küd

mütemekkin

milleı-i

ikrar-ı

tam ve ıakrir-i

haberde

müstakilen
Yanni

(3)

zikr ve beyan

(4)

yedimde

ve

veled-i

mülk

Kostandi

(5)

Kos taneli hanesi ve rabi 'i tariki 'am ile mahdüd
ı-yı müşternil
mülside

bir bab tahtanı

,c ınuviizuudan

.. ye bey'
ra ve temellük

ve temlik
ve tesellüm

hanemi tarafeynden

'ürı be) ·-i baı-: sahih-i
(7Jve

teslim

eylediğimde

(6) icab ve kabuli

ser! ile bin gurusa
ol-dahi

ve kabz ve kabul idüp semen

ber-vechi

ulan meblağ-ı
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mezkür

bin gurus (8) müşıerl-i
eyledikclen

sonra

merküm. Andoni

bcy: mezküre

(9) tarafeynden her birimiz

eyledik
'alaka

fi-ma bad salifü'z-zikr
ve medhalim

kalmayup

yedinden

tagrir

temamerı

ve gabin

aherin zimmetini

hane-i mahdüd-ı
müsteri-i

vuküuna müteallika

benim aslü ve kaıa 10)

Andoninirı

mülk-ü

-ı.akkı sarfı olımışclur

keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf

ı;ıbbe't-tasclikü'ş-şer'T

rna-vaka

bi't-talep

ahz

kabuli havi ibra ve iskat

mezkürede

merkum

ve kamileıı

müsterası

ve

( 1 l ) olsun eledi kele

kerb ve imla' olunclı
Fi 19Zilkacle88
Suhüdü'l-hal
Rüstem

Haci Vasıli

Haci Loizi

Sarı Yorgi

Bekir

Eteneli

Elendi İspot vekili Aleksandır

Girrıe kazasna muzafe Labta karyesinde

sakin iken vefat iden Abdurrahman

bin

mer Ağa'rıın veraset-i zevce-i ınenkühe-i rnetrükesi Emine bint-i el-Hac
tendi ve sulbiye-i
Mustafo

münhazire

1ürnayan

oldukdan

esviye-i

umürını

dxlurrahımın

(3)

soma

ve Mehrned

ve sulbi sagir

olduğu

sagire-i

bi'l-ihbar

mezbürun

zahir ve

'inde'ş-şer'ü'l-enverde

Babasından

müntak il malını

rü'yete kıbeli şer' den ( 4) vasl nasb ve tayin kılınan

ve merkum

beyne'l-versetü'l-rnerküme
müteveffa-yr

Ömer ve Süleyman

ve sulbive-i kebire kızlun Perıbc ve Şerife ve Aişe ve Fuırna ve Rabia

veresiye

0

(2) kebir oğulları

mezbürun

Ömer

maifetleri

\T

marifet-i

bil-Iarizetü'ş-şeriyye
terekesi

defıeridirki

(5)

ber-vechi

hıfza

Ahmed

1 /400

Kozlu tepesinde

( 7) Elye
zeytün

1/150

karyesinde

sak 29/5000

perıbe dolabı 1/30
ınağrüs

ve
bin

serle tahrir ve terkim
tevarih

aıiü'z-zikr

ve

taksim

ve

kılınan

ve beyan olunur
Fi 28 Zilkade

(6) Kantar

Hasan

küp sagir 3 /kebir 4/1 50

sene 88

öküz res

zeytün sak 2/ I 00

malürnu'l-hudüd

Elya karyesinde

müteveffa-yı

mezbürun

hark ve havzına

tabiyetle

tarlasında

mağrüs

behersekizde yirmi

81

sa.' at ma-i carı il 0000

Haydar

Paşa

Paşa

çeşmesinden

cereyan

iden

beher

günde pazar günü bir saat mü'-i carı /150

ı: I ya karyesinde

kiye 12400 /J 72

.;.i'iki tarfdan yol ve bir tarafdan
mezbürun zevcesi
111cm

sundurmalı

hüne arsası l il 00

Bican Mustafa

l.abıu

karvcsindc

bağcesi ve taraf-ı rabii müteveffa

rnahdüd bir bab tahtanı ve bir bab fevkanl hane

Emine hanesiyle

müştemil bir mikdar havlı il OOO

Yekünü'l-rnezkürat
)Mine'l-ihracfü

/l 7452
/harc-ı

kısmet /436. l O

kaydiye /26

masarifat-ı

müteferrika

veraka beha /12
I) Yekünü'l-ihracat
)..Sahhü'l-bakı

/504JO

/16941

) Hisse-i zevce-i

mezbüre

hisse-i ibn mezbür

Süleyman

ibn

mczbür

Ömer
mczbür

ibn

hisse-i

/2118. 16

hisse-i ibn sagir mezbür Mustafa /2118. 16

/2118.16

hisse-i

Pen be I I 059.8

· mezbüre

14) Hisse-i birıt-i mezbüre

hisse-i

:;;erile I I 059.8

binı-i

hisse-i bint-i mezbüre

II 059.8

15) Ber-vechi

balada

muharerü'l-isim

Aişe

bint-i

mezbüre

hisse-i

irsiyesine

II 059,8

tılan sagire-i mezbürun

iden iki bin yüz on sekiz gurus on altı para menkülat

olarak vasl-i mezbür

rnezbüre

hisse-i

hisse-i bint-i mezbüre Fatma II 059.8

059,8

isabet

hisse-i

Emine /21 18. 16

yedine terk olunduğu

ve akar-ı

emlaki

bu mahale şerh verileli

S.l I/No: 30
Konu: Ağaç Satışı
(I) Girne kazasına
Hüseyin
Ahmed

bin Mehrnecl
ile sulbiye-i

er karındaşları
enverde

zahir

terkesinclen
keyfiyed

muzüıe l.abıa karyesinde
bin Osman·

sag'ire

Hasan

(2)

Onbaşı

ve müıehakkik

eziyed olmağla
eylediklerine

kızlan

111

sakin iken vefat iden Angolenı

veraseti

terekesini

menkühesi

Nasiye ve Tevhide

, t' Mustafaya
olup

zevce-i

lakin

dahi veresesesi

binaen müteveffa-yı

mezbürun

Şeri le birıt-i

ve İsmet ve li-cbeveyin

ınünhasıre olduğu

müteveffa-yı

oğlu

lede'l-serü'l

(3) mezbürun
rnezbürun
(4) tereke-i

istimlak

duyun-u
itrneyup

kasiresini

kabz

82

ve duyun-u

müsbetesini

guı-ı-emfı vechiyle

eshab-ı

vasi nasb ve tayin olunan

Fankif

hükümet

deaviye mahsus

konağında

enverde

Labtalı

meclis-i

Hasan

Efendi

şere i'ta k ılnan bir kıta 'ilrn

Karava

karyesinde

ve bir tarafdan

vaki' bir ıurafdan
Haci Nikula

Ayyorgi Kilisesi

veled-i

mağrüs

üç yüz elli sak zeytüu eşcün müteveffa-yr

aid ve raci' olrnağla
müdde-i

medide

Ii-cemi'

nas bi'l-külliye
Ömer
merkum

ve ziyade

mezkürenin

2) bu misüllü

emlak

havalan

keşf ve temhir

eylemiş

olmuğlu

i (14) hüvi şürüı-t
bin elli guruşa
ve teslim

vukufi

bbc't-

eylediğimde

ol-dahi

ıasdikü'ş-şerT

zuhür

cşcür-ı

olunub

irsal olunarak

adülden

mütehakik

malurnü'l

ihbarlanyle

Larai'eymkn

bi'l-vesaye

muharrer

icüb

ve

el-I-lac

mezkür

ve

üç bin elli guruşu

ternarnern

guruşuna
Ömerin

( 15) ve

bey'

iştira ve temellük

bil-vesaye

defter-i

ve kümilen

idhal eyledim
mülk-ü

keyfe mfi-yeşü ve yehıar malik ve mutasarrıf
\ 18) 111G-,,tkc1' bi'ı-talcb

ve sair

J.rı bey'>i baı-ı sahih-i scr] ile

olan meblağ-I

( 17) mezküre

ve meblağ-ı

kütib ve ümerıa

rnczküreyi

ber-vechi

mezbürun

rağabat-ı

(11) el-Hac

itrneyub

olmağla

.el- hac Örnere

el-Hile Ömer yedinden

hukuka

( 10) tarafından

olan kimesneler

ve muvaznadan
merkum

eşcar-ı

Mustafa

serde 'alü tarikü'ş-şehade

müşıeri-i

ı sarfı olmuşdur

aheri

mütebeyin

bi'l-iznü'ş-scrT

ve müteveffa-yı

ilel'l-vefat

eshab-:

nida ve müzayede

tammeleri

ve't-takvim

mülside

( 16) merküm

salifü'z-zikr

tarla derununda

hayatında

semen misli olduğu

lüm ve kabz ve kabul idüp semen

kabz

Babuşcuoğlu

ile talebi

üzere (7)

rabii tepe ile

yirmi dört dönüm
mezbürun

idüp

Kış Deresi

sonra üç bin elli gurusa mezbür

el-yevm

i (13) kesan dahi mcclis-i
ik

münadi

nas olan mahallerde

karar

eşcar-ı

inde

meküre

münkaa oldukdan

üzerinde

ve taraf-ı

mülkü olup bad vefütu hi-tarikü'l-ferman

eşcar-ı

mezküre

şer' -i şerif-i

ve bir ıarafdan

Loizi zeytünluğu

(8) Mizada dimek!e meşhur tahminen

yedinde

(5) kaza-i

zikr ve beyan kılındığı

mahdüd

(9) müstakilen

ibn Eyyub

k ıbel-i serden

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam

haberde

ü

edaya

odada maküd meclis-i

I-lacı Ömer (6) muvacehesinde

canib-i

hukuka

Ii-ma

müşterarası

ve

olsun cleclikcle

kctb ve imla' olundı
r:i 8 Zilkade

Şuhüdü'l-hal
Nuh-zade

Mustafa

Eteneli
/\ğ,ı

Rüstem

Eteneli

Nikola ve gayruhurn

Bekir Elendi

Banoyod

83

(1) Girne

kazasına

rnuzüte

l.abta

111üternekkin teba-i devlet-i
-Yorgi ve kız karındaşları
bükürnet
enverde

konağında

'aliyyenin

deaviye

yine karye-i mezbüre

ihtiyar meclisinin
ü haberde

Ayluka

mahallesinde

Rum milletinden

Yakomi

ve karındaşı

(2) veled-i Hristofi

mahsus odada rnaküd

muzafe Vasllya

(3) karyesinde

i1111.c1 ve haunine

üstak ilen yedimizde

mülk

meşhür

eylediğimizde

ve hakkımız

nam mahalde

ol-

(5) olan karye-i
mağrüs

otuz

dahi

ber-vechi

mezbüre

üç sak

merküm

eyledikden

sonra

Mustafa

yedimizden

(8) temamem

müşıeri-i

sarfı olmuşdur

keyfe ma-yeşa

gıbbe'ı- tasdikü'ş-şerT

ma-vaka

iştira

üç yüz

ve kamilerı ahz
müıeallika

benim asla ve kuta alaka ve

Mustafa Ağa'n111 mülk-ü müşterarast
ve yehtar

bi't-taleb

malik

ve mutasarrıf

olsun

ketb ve imla' olunclı
Fi 3 Zilhicce

sene 88

Şuhüdü'l-hal
i bin Mustafa ve Süleyman

ve

(9) kabuli havi ibra ve iska:

mezkürcde

(10) merkum

cşcünrnı

mezkur

ıagrir gabin vuküuna

her birimiz aherin zimmetini

eleğin

Ağaya bey' ve temlik ve

(7)muharrer

beyi rnezkürede

eşcar-ı

muhtar

ari beyi bat

ve rnuvazaadan

Mustafa Ağa yedinden

fi-mu bad sülifü'z-zikr

Ağa

civarında

zeyrün

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

rnüşteri-i

im kalrnayup

sakin Mustafa

üzere 'akd-ı atiü'z -zikrin sudüruna

şerT ile üç yüz elli guruşa merkum

tarafeynden

meclis-i şer' -i şerif-i

havi cürıih-i (4) sere i'tu k lınan bir kıt'a

icab ve kabuli havı şurüt-ı (6) müfside

ve tesellüm

kaza-i mezkürun

ikrür-t ta111 ve ıakrir-i kelam idüp karye-i ınezbüre

zikr ve beyan kılu-dığ:

dirnekle

ınahallatınc!an

Sago ve Desbino

meclis-i

Hasan mahzannda

karyesi

Mustafa bin Emrullah

Ogenyo velecl-i Papa Elya

Durmuş oğlu Rüstem

84

S.11/No: 32

Konu: Borç Karşılığı Hane ve Su Rehin Olarak Verilmesi
( 1) Girne

kazasına

mütemekkin
Nikola

muzüfe

l.abta

ıebu-i cin kl-i

veled-i

mütemekkin

odada

millet-i

mahzannda

'ulivycnin

Yorgi nam kirnesne

deaviye mahsus

merkümeden

yetmiş

altı guruş
imza

alan

Jlruğrnıııu

(6) ve bir tarafdan

i veled-i

Kuzrnan

ile mahdüd

yedimde

iki bab tahtanı

rna'-i

bi'l-vefa

hane-i mezkur
eyledi

dayin

( 11) mezkür

yüz seksen

devrine

L·I(.; )Ü!

tayin eyledim

ikrar-ı

vt· semenden

rübi: tarlk-i

umürun

cleclikde ol-dahi

gün barkına

yüz

yetmiş

gurus

(9) eleğin

mezbür

ol-dahi

merkum

yine

tam ve takrir-i

idüp

hulülunda

mülk-ü

rehin

semen misli ile

edaya ve fazla katur ise bana

küllisi ne küllerna

!Vlihaili tarafından
ber-vechi

meclis-i

kelam

ecl-i mezkur

ile rnü-i mezkürı

ber-vechi

ve kabı. ( I OJ ve

uzletekc

rnasün ve sulbi 'akd-ı rehinde

şeriyye ile mezbür

havlı-yı

ve yine kaı·ye-i

eda olunmayub

deyni mezkürı

olduğu

bin

olrnağın

yetrni;; ~unış

hüne-: nıezkür

üzere 'azl ve inkirazdan
sahiha-i

olan Labta

dönüm

iştir5 ve tesellüm

medyun-ı

rehin hükmünde

(12) olmaz ise salil'ü'ı.-zikr

mazmünı

yedimden

şeriyye

Yuı·gi veled-i

yarım

eylediğimde
b

ve teslim

Mustafa

hüccet-i

ve tararaf-ı

bir gün temamına

rvlilı:ıil mahzar.nda

mütevakıf

esbak

ve yahvihi

üç

veled-i

arsası ve bir tarafdan

müsrnireli

mezkur

gıbbc't-tasdikCı'ş-şer'T

bey' ve kabz semen

arsaları

mavcşternlihu

rneblağ-ı

hakikatde

naib-i

(3)

üç (4) bin

beher sekiz günde (8) cumartesi

ile rnfı-i mezkürı

mezkur

i 'ta ya ve bunların

l-lristofodu

- '

mezbür

Mihail

eylediğim

bir kıt'a

vaki'

karyesinde
Yanni

mezbür

olmağın

Haci

meclis-i

veled-i

bint-i Berber Nikola

tarik üzere bev

dcdikde

Niyori

bir tarafdan

mülk-ü

-

Karava

mahallesinde

iden rna'-i lezizden

bev

enverde

bulunan

hane ve bi-cümleı

kitabtan

konağında

mülk ve hakkım

cereyan

tarih-i

hükümet

sarfla istihlak

(7) ve gayrı

canm:

veled-i

dahil işbu yedimde

Marye

müsmire

mahallesinde

Haci Yergi

akdem

cleynirn

ve Mihail veied-i

escar-ı

veled-i

ve umüriye

havı

(5) tahr-ı tasarufumda

i hanesi

şerif-i

kelam idüp bundan

zimmetirude

ve hatmine

mahallaundan

şer>:

Mihail

istikraz

Ayluka

Rum milletinden

maküd meclis-i

ba-temesük

mahallatından

kaza-i (2) mezkürun

ikrür-ı tarn ve takrir-i

iyori yedinden

karyesi

muharrer

meşruta

fa'net
(14)

vekil ve nüib-i menab
vekaleı-i

mczküre-yi

85

· ( 15) edaya teahüd ve iltizam itmeğin ma-vaka

bi't-talep

ketb ve imla'

Fi 4 Zilhicce

sene 88

Şuhüdü'l-hal
Toğli
Haci İstavrino
~

Haci Cirvako
- veled-i.Nikola

Haci Yuri velecl-i Ancelli

Kazabi fan

Kıbrısda

vaki ' Girne kazasına

devlet-i

'aliyyenin

muzafe Çatal karyesinde

Rum millet-i

nisvanndaıı

Atnasın veraset-i
sulbiye-i

bi "I-ihbar

mezbürenin

Tefofosya

inde's-şerü'l-enverde

anasından

müntakil

malını

şerle tahrir

"iyye (5) lcvıi'

alı ıikr

rk i bcr-vcchi

taksim

\L'

ve

ve terkim

hı:.·,an

olunan

veled-i

olclukclan

hıfz ve tesviye-i

uımırını

zevc-i mezbür Haci Kostandi

ve beyne'l-verüsetü'l-rnerküme

bi

mezbürenin

terekesi

Fi 19 Zilhicce

sene 88

müıeveffa-yı

olunur

aded 6/200 alaca fisdan aded 4/80 mecidiye
basımı fiddun 3/60

aded 1/3 00

bint-i

Babas Haci Korıomoya

zahir ve nümüyün

(4) kıbel-r serden vasi nasb ve tayin kılınan
ve malrifeı-i

fevt olan Desbino

zevc-i metrükT Haci Kostanti

sagTre kızı EnT ve validesi

olduğu

mütemekkin

emermoz

fisclan aded 1/60

göynek aded 3/60

cuka sarık ade 1/80

canfes

sarık

peşkir aded 1/20

sandık aded 1/100

tencere maa kapak ke bir aded 1/60
iki kuplu ıava aded 1/20

I/

adcd

80

def a

tencere

sini aded 1/80 kevgir

aded 2/10

döşek ve yorgan ve maa yasdık /200
ackd Jntı

kabı müstarnel
ve bir tarafdan
tahminen

İstavrino

kurvc-i
veled-i

mezbürcdc
Bergis

vaki

ve taraf-ı

iki

tarafdan

brıy'-i

rabii Dimitri

veled-i

bir evlek havlı-yı müsternil iki bab tahtanı hanenin

/harcı kısmet 1103.1 O
veraka beha /2

kavdive /6

masarafaı-ı

nısfı /2500

müteferrika

86

I-bakı /3998JO

Ut-taksim

beyrne'l-verese

hisse-i bint-i saglre-i mezbüre

/hisse-i

zevc-i

Eleni /1845,5

mezbür

Haci

hisse-i

ürn

hisse-i ibn mezbür Haci Konorno /615,5

/615,5

bila muharrerü'l-ism

mezbürerıin

olan sagrre-i

yüz kırk beş gurus

beş para eşya olarak

vasi-i irsivesine

vası-i

mezbür

isabet

yeine

terk

mahale şerh verildi
Fi 19 Zilhicce

-i Kıbnsda vaki' Omorfa

nahiyesine

nam Hatun tarafından
mezbüreyi

Ali bin Remzi

kirnesnelerin

ustafa

(3) edii-i şehadet-i

bin Hüseyin

mahsus

meclis-i

t·hfilisiııdcn

Mustafa

Kanbilli
ikrar-ı

( 4) mezkür

odada maküd

mahallesi
el-Hac

Efendi

karyesi

kelam

zikr ve beyan kılındğı
afüi'l-beyüııın

sudünna

ve der-salihiye

Girne kazası

değin

mezkur

Yorgancı

rnüvekkile-i

Başı Ahmed

müseccel-i

bir kıt'a

mezbüre

karyesinde

beherimiz
şayiamı
'arı

bey-i

müma-ileyh

.vcdinde

mülk ve hakkınır7"olmaQla~

ıarafevndcn

İcab ( 10) ve kabuli

biit-ı sahih-i
Ahmetı

şerI ile altı yüz

bi'l"ilm

ü

Aişe Hatun

vaki'

(8) müvekkile-i

mağrüs kırk sak zeytün eşcarının

şerisi

mahzarında

Kanbilli

müma-ileyh

yirmi dört sehmi

sekiz sehmi irsen benim ve on altı (9) sehmi şira' müvekkile-i
Aila'nın
~

meclis-i

Lei-koşa mahallaundan

bin Mehmed

Kanbilli

hissemi

konağında

tasdik vekil-i

marüf nam mahalde

tarlası derununda

hükumet

sere i'ta kılınan

(7)

bin Tavacı

şeri lahik olan zevce-i

mahrüse-i

(6) Mehmed
idüp canib-i

İsmail

vekil
muzüfe

ile münhasire

işbu bfiisctü'l-vesika

üzere zevcem

dimekle

ve Molla

hükm-i

şira' atrü'z-zikri

sakinlerinden

Girne kazasasına

şer' iyyeleri

şerTrnizde

(5)

tarafından

tam ve takrir-i

Ağarun

'arifan

şer T sabit ve sübut vekalet-name

sakine Aişe

takrir ve i'tü-i hüccete

beyvi atlü'z-zikri

bi'l-marifetü'ş-şeriyye

sakinlerinden

sehmi

(tabi') Arkaca karyesinde

sene 88

müma-ileyh

ben sülifü'z-ziı;r sekiz

havı şurüı-:
gurusa

Ağaya şayian bey ve temlik

müfside

müşteri-i
(11)

ve

sehmi

ve teslim

87

mümü-ileyh

Ahmed

Ağa dahi ber-vechi

muharrer

kabz ve kabul eyledikden sonra semen
guruş müşteri-i

mümü-ileyh Ahmed

idüp beyi mezkürde
) her birimiz

aherin

iştira ve temellük

olan meblağ-ı mezkür altı yüz

Ağa yedinden

ternamen

ve karnilen

ahz ve

tagrir ve gabın vuküuna müteallika davadan tarafeynden
zimmetini

ibra-: 'am sahih-işerT

edik ff-ma bad eşcar-ı mezkürede

ber-vechi

ile kabuli

Ağarun mülk-ü

ve yehtar malik ve mutasarrıf

rnüşterası

havı ibra ve iskaı

bin yirmi (14) dört sehm itibariyle

hisse-i şayiasında benim asla ve kara 'alaka ve medhalirn
Ahmed

ve

kalrnayub

müşteri-i

( 15) ve hakkı sarfı olrnuşdur

olsun dedikde gıbbe't-tasdikü'serI

keyfe

ma-vaka

ketb ve imla' olundı
Fi 18 Zilkade

sene 88

Şuhüdü'l-hal
Girne Kazası Kaymakamı
Efendi

Arkacalı

İzzetlu Kamil Bey

Süleyman

el-Hac Hüseyin bin Mustafa

Girne kazası mahallatından
kimesne

(2) odada
bin Mehmed

kazü-i

Cafer Paşa mahallesinde
mezkürun

maküd meclis-i

ve ihtiva! meclisleri

zikr ve beyan kılındığı
(4) mülk ve hakkım

Ağa tarlasıyla

tarla derununda

mağrüs

i havı şurüt-ı müfside
rnerküm

muharrer

serif-i

ikrar-ı

mahdüd

sakin Hasan Reis bin
meclis-i

Temlus

şeri tarafından

sakin

kelam

idüp

verilen bir kıt'a muharrer
sudürına

değin müstakilen

vaki' bir tarafdan

veled-i Kostanti

deaviye

karyesinde

tanı ve ıakrlr-i

'ukd-ı atiu'z-zikrin

istavrino

Kusab Hasan bin

konağında

enverde

olup karye-i civarında

tepe ve bir tarafdan

guruşa

hükumet

Ali bin RlTCh mahzannda

mezbür muhtar

bin Durmuş

şer'-i

Fakih Hasan

ve gayruhum

1 lüsevi n l\ıl ustafa

nam

Mümeyiz

Kış deresi ve

tarlası (5) ve taral-ı

Çukür Tarla dimekle

on altı sak (6) zeytün eşcanmı

rabi T

meşhur tahminen
tarafeyndarı

iki

icab ve

ve muvazaadan adan 'arı bey-: bat-ı sahih-i şer T ile yüz

(7) Şükriye bey' ve temlik ve teslim eylediğinıde

yed imden iştira \ e temellük

ve tesellüm

ol-dahi

ber

ve kabz ve kabul idüp semeri
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mezkur

(8) yüz kırk gurus müşteri-i

ahz ve kabz eyledikden

olrnuşdur

mezkürede

müsrcri-i merkum

mü-vaka

kabuli havı ibra

benim

~ükri'nin

asla ve kata ( 1 O)

mülk-ü

müşLcrfısı

ve

ve yehıür malik ve mutasarrı f ( 1 I) olsun dedikde

keyfe ına-yeşa

kü'ş-şerT

eşcar-ı

ternarnen

tagrir ve gabin vuküuna

aherin zimmetini

her birimiz

fi-ma ba d salifü'z-zikr
kulmavup

Şükri yedinden

sonra beyi mezkürede

(9) davüdan tarafeynden

mcdhalim

merkum

bi'ı-talep

ketb ve imla' olundı
Fi 3 Zilhicce

88

Suhüdü'l-hal
İsmail

İbrahim

Reed,

bin İmanı

İbrahim

bin Sağır Halil

ve

Salih bin Karpuzcu
gayruhum

kazasına

Larrıaka

muzate

karyesinde

Rum milletinden Huci Mihail
tasdika

bey<i

yine karye-i

karye-i

atfüz-z.ikri

Cibriyano

mezbüreli

takrir

şehadetleriyle

konağında

-i şerif-i erıverde

Labta karyesi
Hristofi

ve takrir-i

(5) kelam

idüp karye-i

(6) eleğin

Kanbilli Tağmda

deaviye mahsus

veled-i

vaki'

'am ile mahdüd
eşcarınu

bir tarafdan
( 7) velecl-i

Eski Bağ dimekle

(8) tarafeynden

Yuri ve Cibriyanu
hükrn-i (3) şerT
Ali nam kimesne
odada

Ayabraskeve

maküd (4)
mahallesinde

Eroll

muhtar

ve ihtiyar

mezbür

kılındığı

Haci

mahzarında
meclisleri

üzere

'ukd-ı-

Mihailin mülk-ü ve

Haci Yorgi veled-i Mihail
Paskal Ji veled-i

Y orgi

rneshür nam mahalde

İcab ve kabuli

bey'

vek il-i şerisi

Fanı veled-i

mezbür

müvekkilern

ve bir tarafdan Yanni

zeytün

bin el-Hac

bir kua 'ilııı U haberde zikr ve beyan

in sudüruna

tarik-i

Ahmed

mahallatından

merkümederı

-i hücceıe

Fıranzu veled-i

devlet-i

tarafından

sabit ve sübutuna

rneclis-i

rnillet-i

verilen

(2) ve i'ta

Hasan bin el-Hac

hükürneı

teba-i

veled-i Eroli veled-i Hrisıof

mczbürel i Haci Sava veled-i

veled-i

mütemekkin

havı şurüt-ı

veled-i
tarlası

ve

nıağrüs

elli

müfside

ve
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'arı bey' -i bat-ı sahih-i şer T ile bin beş yüz guruşa merküm Hristofi'ye
bey' ve temlik (9) ve teslim eylediğimde ol-dahi yedimden iştira ve
tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı mezkür bin beş yüz
şteri-i merküm Hristofi yedinden bi'l-vekale (10) temamen ve kamilerı ahz
yledikden sonra bey<i mezkürede tagrir ve gabın vukü'una müteallika
tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli havı ibra ve iskat ( 1 1)
ba d salifü'z-zikr eşcar-ı mezküreler müşterı-i merküm Hristofi'nin
ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve
12) olsun didikde gıbbe't-tasdikü'şerI

ma-vaka' bi't-taleb ketb ve imla'

Fi 23 Zilhicce sene 88
Şuhüdü'l-hal
veled-i Haci Babas

Andoni veled-i Haci Mihail

İskuri veled-i

Çankar Nikola ve gayruhum

Avraimi

kazasına muzafe Ağrdaci karyesinde mütemekkin
Rum milletinden

teba-i devlet-i

Hristofi veled-i Haci Çako veled-i Ebgeri nam

kaza-i mezkürun hükümet konağında (2) meclis-i deaviye mahsus
maküd meclis-i şer' -i şerif-i enverde mahrüse-i Lefkoşa mahallatından
mahallesinde

mütemekkin

millet-i

merkümeden

Hekim

Efloyi

(3) tasdika vekil-i müseccel-i şerIsi olan yine karye-i mezbüreli Haci
veled-i Loronzo veled-i Yuri· mahzarında ikrar-ı tam ve takrır-i kelam idüp
-i mezbür muhtar (4) ve ihtiyar meclisleri taraflarından ita kılınan bir kta
hür şehadetnamede

zikr ve beyan kılındığı 'akd-ı atıü'z-zikrin sudüruna

değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olan karye-i mezbürede vaki'
rafdan Nikola veled-i Çankar Toğli veled-i Pedri tarlası ve bir tarafdan
şuka veled-i Kostanti veled-i (6) Yorgi tarlası ve bir tarafdan dere ve taraf-ı

· 'i tarik-i

am ile mahdüd Akrana dimekle meşhür tahminen dört dönüm tarla

ünunda mağrüs otuz beş (7) sak zeytün eşcarımı bundan akdem mezbür
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ekim Efloyi yedinden ba-temesük istikraz ve umüruma sarfla istihlak eyledim
bin guruş (8) alan zimmetimde rehinim olmağla eşcar-ı mezkürenin meblağ-ı
ezkür iki bin guruş mukabelesinde tarih-i kitabdan altı mah ternamına değin
ezbür Hekim Efloyi'ye

bey' ve teslim (9) eyledğimde

ol-dahi ber-vechi

uharrer iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledi didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şeri
edyün-ı merküm Hristofi yine meclis-i mezkürede (10) vekil-i merküm Haci
fl.Ya mahzarında ikrar-ı tam takrir-i kelam idüp meblağ-ı mezkür hakikaten rehin
ükmünde olmağla ecl-i mezkür hulülunda deynim rehnim olan meblağ-ı mezkür
1} iki bin guruş eda olunmayup mülk-i rehin mahkeme olmaz ise marü'l-beyan
ar-ı mezküre-yi semen misli ile ahere bey' ve kabz semen ve semenden deyni
zkürumı (12) edaya ve fazla kalur ise bana i'tii ya ve bunların mütevakkıf
g:µğu umürun küllisine küllema uzleteke fa'net vekil-i mazmünı üzere 'azl ve
:f:ifazdan masün (13) ve sulb-i 'akdi rehn meşrüta vekalet devrine sahiha-i
eıfiyye ile vekil-i mezbür Haci Sava'ya tarafından vekil-i naib-i merıab nasb ve
'yin eyledim didikde ol-dahi (14) ber-vechi muharrer vekalet-i mezküre-yi
ma-yenbaği edaya teahüd ve iltizam itmeğin ma-vaka bi't-talep ketb ve imla'

Fi 23 Zilhicce sene 88

Şuhüdü'l-hal
Bezirgan Haci Mihail veled-i Yorgi Dimitri veled-i AntoniHaci Anastasi
veled-i Haci Dimitri

ve gayruhum

kazasına muzafe Larnaka karyesi sakinlerinden Hasan bin Mustafa bin
nam kimesne kaza-i mezkürun hükümet konağında meclis-i deaviye
odada (2) maküd meclis-i şer' -i şerif-i enverde yine karye-i mezbürede
mekkin teba-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Andoni veled-i Haci Mihail
Zavro mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam (3) idüp karye-i mezbür
r (4) ve ihtiyar meclisleri taraflarından i 'ta kılınan bir kıt' a memhür şehadet
zikr ve beyan kılındığı

üzere 'akd-ı atü'z-zikrin

sudüruna

(4) değin
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yedimde mülk ve hakkım olan karye-i mezbüreye cereyan iden ma-i
on üç günde hark havzına tebiyetle on saat mülk-ü ma'i (5) cari-yi

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvaza' adan 'arı bey-I bat-ı
ile iki bin guruşa merküm Haci Mihaili'ye bey' ve temlik (6) ve teslim
ol-dahi ber vechi muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve
semen olan meblağ-ı rnezkür iki bin guruş müşteri-i merküm (7) Haci
~~uuuı:-u

temamen ve kamilerı alız ve kabz eyledik.den sonra bey' -i mezküre
vukü'una müteallika da'vadan tarafeynden her birimiz aherin (8)
havı ibra ve iskat eyledik fi-ma ba' d salifü'z-zikr ma-i mezkürde

kat'a 'alaka ve medhalim kalmayub müşteri-i (9) merküm Haci
müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar malik
olsun dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer T (10) ma-vaka

bi't-taleb ketb ve

Fi 23 Zilhicce sene 88
Şuhüdü'l-hal
ehmed bin Hasan Dayi
Banayi

Haci Naster veled-i Loronzo Toğli veled-i
ve gayruhum

i Vakfına Ağaç satılması
azasına muzafe Kazabifan karyesinde sakine Emete bint-i Tulum Hüseyin
üleyrnan kaza-i mezkürun hükümet konağında meclis-i deaviye mahsus
ma'küd

meclis-i

şer' -i şerif-i enverde yine mezbür

cami' -i şerifi

Mesud Efendi ibn Mustafa ibn Abdullah muvacehesinde ikrar-ı tam ve
kelam idüp canib-i şere i'ta kılınan bir kıt'a memhür şehadet-namede
kılındığı üzere 'akd-ı atiü'z-zikrin sudüruna değin müstakilen (4)
ve hakkım olan karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan İsmail bin
bin İsmail tarlası ve bir tarafdan Haci Nik.ola veled-i Haci (5) Kostanti
tarlası ve bir tarafdan Mehmed bin İsmail bin Hakkı Abdüllatif tarlası
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rabi 'i dere ile ile mahdüd Andori dimekle meşhür (6) nam mahalde mağrüs

zeytün eşcarımı tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve
'arı bey' -i bat-ı sahih-i şerT ile (7) yüz guruşa mütevelli-yi rnezbür
fendi'ye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde rnüma-ileyh Mesud Efendi
i:-i şerif-i mezbürun evkaf (8) gallesinden fazla olarak mal-ı evkafdan camii
kafına ilhak üzere iştira ve temllük ve tesellüm ve kabz ve meblağ-ı mezkür
gruş dahis müma-ileyh Mesud Efendi yedinden temamen ve kamilen ahz ve
sonra bey'-i mezkürde tagrir ve gabın vuküuna rnüte:allika
O) tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli havı ibra ve iskat
ba'd salifü'z-zikr eşcar-ı mezkürde benim asla ve kata (11) 'alaka ve
mezkür cami' -i şerifin evkafı. dahilinde olmuşdur didikde
ma-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olundı
Fi 3 Muharrem sene 89
Şuhüdü'l-hal
Mümeyyiz Naki Hasan Efendi

Mahkeme Katibi Rüstem Efendi

Deavı Katib-i Bekir Efendi

ve gayruhum

kazasına muzafe Labta karyesi mahallatından Ayatoğdu mahallesinde
in teba-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Yorgi veled-i Haci Yakomi
Yorgi nam kimesne kaza-i mezkürun hükümet konağında meclis-i
mahsus odada maküd meclis-i şer' -i şerif-i enverde yine mahalle-i
e. mütemekkin (3) rnillet-i ırıerkürneden sulbi kebir oğlu Tofi mahzarında
tu ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri
p.çlan it'a kılınan bir kıt'a (4) memhür şehadet-namede zikr ve beyan kılındığı
çl.-;ı atfü'z-zikrin sudüruna değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olan
i<mezbürede vaki' (5) bir tarafdan Yorgoyi veled-i dimitri veled-i Haci
hanesi ve bir tarafdan bay'-i merküm Yorgi hanesi ve bir tarafdan Eftemiyo
Dimitri veled-i Haci Yakomi (6) hanesi ve taraf-ı rabii tarik-i 'am ile
beş terekelik bir bab tahtanı ve bir bab fevkani hane ve eşcar-ı müsmire

93

ayrı müsmireli bir evlek havlı-yı (7) müştemil bir bab menzilimi tarafeynden
kabuli havı ve şurüt-ı müfside ve rnuvaza'adan 'arı bey' -i bat-ı sahih-i şerı
bin guruşa merküm Tofi'ye (8) bey' ve temlik ve teslim eylediğimde ol-dahi
muharrer menzil-i mezküreyi yedimden iştira ve temellük ve tesellüm ve
kabul idüp semen olan meblağ-ı mezkür (9) iki bin guruş müşteri-i merküm
yedinden temamen ve kamilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey' -i mezkürede
ve gabın vuküuna müteallika davadan (10) tarafeynden her birimiz aherin
etini kabulu havı ibra ve iskat eyledik fi-ma ba' d salifü'(z-zikr)

menzil-i

üd-ı mezkürde benim asla ve kata 'alaka ve medhalim kalmayup (11) müşteri-i
Tofi'nin mülk-ü müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar
mutasarrıf olsun dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer T ma-vaka' bi't-taleb ketb ve

Fi 4 Muharrem sene 89
Şuhüdü'l-hal
Kara Yanni Toğofani Haci Tofi Brasgeve
Eftemiyo veled-i Dimitri

Yorkoyi veled-i Dimitri

Pavli veled-i Loizi veled-i Hristofi

kazasına muzafe Labta karyesi mahallatından

Ayatoğdu mahallesinde

ekkin teba-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Haci Sava veled-i Yakomi
kimesne kaza-i mezkürun hükümet konağında meclis-i deaviye mahsus
maküd meclis-i şer' -i şerif-i enverde mahrüse-i Lefkoşa mahallatından (3)
ni mahallesinde mütemekkin millet-i merkümeden Haci İstelisyano veled-i
İstelisyano tarafından vekil-i şerisi olduğu nefsi Girne (4) kasabasında
yine millet-i

merkümeden

Yuri veled-i

Dimitri

veled-i

Nikola

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbürede muhtar ve ihtiyar
taraflarından

ita kılınan bir kıt' a şehadet-namede

bast ü beyan

üzere 'akd-ı atü'z-zikrin sudüruna değin müstakilen (6) yedimde mülk ve
mahalle-i mezbürede vaki' bir tarafdan Yorgi veled-i Dimitri veled-i
hanesi ve bir tarafdan Eftemiyo veled-i Dimitri (7) veled-i Haci
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mi hanesi ve bir tarafdan merküm Haci Sava veled-i Haci Yakomi hanesi ve
rabii tarik-i 'am ile mahdüd bir bab dükkanımı bundan (8) akdem işbu yüz

üvekkil olan İstelisyano yedinden istikraz ve umüruma sarf1a istimlak eyledim
guruş alan zimmetimde (9) deynim olmağla dükkan-ı mezküru meblağ-ı
üç bin guruş mukabelesinde tarih-i kitabdan mah temamına değin mezbür
(10) bey' ve teslim eylediğimde ol-dahi ber-vechi muharrer iştira ve
ve kabz ve kabul eyledi didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

medyün-ı merküm

(11) yine meclis-i mezkürede vekil-i merküm Yuri mahzarında ikrar-ı tam
kelam idüp rneblağ-ı rnezkür hakikate rehin hükmünde olmağla (12) ecl-i
hulülunda deynim olan meblağ-ı mezkür üç bin guruş eda olunmayub mülk-ü
.ııhkeme olmaz ise salifü'z-zikr dükkan-ı (13) mezbüru semen misli ile ahere
kabz-ı semen ve semenden deyni-i mezkürı edaya ve fazla kahır ise bana i'ta
nların mütevakıf olduğu umurun (14) küllisine küllema üzletike fa'rıet vekil-i
üzere 'azl ve inkırazdan masün ve selb-i 'akd-ı rehinde meşrüta vekalet-i

i sahiha-i şeriyye vekil-i (15) mezbür Yuri'ye tarafımdan vekil ve naib-i
nasb ve tayin

eyledim didikde

ol-dahi ber-vechi

muharrer

vekalet-i

yi kema-yenbaği edaya teahüd ve iltizam itmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb ve

Fi 9 Muharrem sene 89
Şuhüdü'l-hal
Mümeyiz Fakih Hasan Efendi

Rüstem Efendi

Bekir

Efendi Yorgi Dimitri Haci Hristofi veled-i Braşuka ve gayruhum

muzafe Labta karyesi mahallatından Ayanatasa mahallesinde
teb' a-i devlet-i 'aliyyenin Rum millet-i nisvanından bundan akdem
(2) bint-i Tofi veled-i Dimitri'nin veraset-i zevci metrüki Manoli
Sava veled-i Yorgi ve sulbi sagir oğulları Sava ve Yorgi ve validesi (3)
Hristoğlu'ya münhasire olduğu bi'l-ihbar 'mde'ş-şerü'l-enverde

zahir

oldukdan sonra sıgar-ı mezbüranın annelerinden (4) müntakil mallarını
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fza ve tesviye-i umürlarını rü'yete kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin kılınan zevci
ezbür

Monoli ma'rifet-i

resetü'l-merküme

ve marifet-i

bi-farizetü'ş-şeriyye

şeile (5) tahrir ve terkim ve beyne'l
tevzi'

ve taksim

olunan

müteveffa-yı

ezbürenin terekesi defderidir ki ber-vechi afi zikr ve beyan olunur
Bez ayakkab aded 4/60

basma endaze 6/9

fes aded 1/20 çuka sarık 1/120

şeker aded

çevre aded 1/1 O

göynek

baş yemenisi aded 2/6

çarşab

Basma fistan müstamel aded 3/6 alaca fistan müstamel aded 4/30
sandık aded 1/10

çıkrık aded 1/10

tabak

10

/kase

1/25

gülümdan aded 1/5
Kevgir maa sürtcek aded 1/5

tekne ve sepet ve ekmek tahtası /40

tava sagir

kazgan müstamel aded 1/30 tencere maa kapak kebir aded 4/150
döşek maa yorgan ve yasdık /160

mahalle-i

mezbürede

vaki'

bir

bab

.Yekünü'l-mezkürat /2000
Mine'l-ihracat /harcı kısmet /50 kaydiye /3

)iSahhü'l-bakI /1946
,20

veraka beha il

Li't-taksimü'l-verese I hisse-i zevc-i mezbür Manoli

hisse-i ibn sagir rnezbür Sava /567,25

hisse-i ibn sagir mezbür

/567,25 hisse-i ümm mezbür Kadelu /324,10
Ber-vechi bila muharrü'l-esami olan sıgar-ı rnezbüranın hisse-i irsiyelerine
iden bin yüz otuz beş guruş on para eşya ve emlak olarak vasi-i mezbür yedine
olundığı bu mahale şerh verildi
Fi 9 Muharrem sene 89

Cezire-i Kıbrıs'da vaki' Girne kazasına muzafe Ağırdaci karyesinde mütemekkin
devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Haralanbu veled-i Hristofi veled-i Haci
nam kimesne kaza-i mezkürun hükümet konağında (2) meclis-i deaviye
mahsus odada ma'küd meclis-i şer' -i şerif-i enverde yine karye-i mezbürede
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ütemekkin millet-i merkümeden Çankar Hristoğlu veled-i Mihail veled-i Hristofi
ahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i (3) kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar
eclisleri taraflarından ita kılınan bir kıt' a şehadet-namede zikr ve beyan kılındığı
ere 'akd-ı aıü'z-zikrin sudüruna değin (4) müstakilen yedimde mülk ve hakkım
n karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Haci Toğli veled-i Ancelli veled-i Toğli
ğı ve bir tarafdan Desbino bint-i Hristofi veled-i Haci Sava bağı (5) ve bir tarafdan
isterl-i merküm Çangar Hristoğlu bağı ve taraf-ı rabii Haci Pavli veled-i Dimitri
led-i Pavli bağı ile mahdüd tahminen yarım bağ ve derünunda mağrüs dokuz sak
zeytün eşçarımı tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve rnuvaza' adan
I bey' -i bat-ı sahih-i şer T ile dört yüz guruşa merküm Çangar Hristoğlu'ya

(7)

' ve temlik ve teslim eylediğimde ol-dahi ber-vechi muharrer yedimden iştira ve
ellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-i mezkür dört yüz
üş (8) müşteri-i merküm Hristoğlu yedinden temamen ve kamilen alız ve kabz
edikten sonra bey' -i mezkürede tagrir ve gabın vukü'una müte' allika da'vadan
c1feynden her birimiz (9) aherin zimmetini kabuli havı ibra ve iskat eyledik fi-ma

'd salfü'z-zikr eşçar-ı mezküre ile kürüm mülk-ü mahdüd mezkürede benim asla ve
.t'a 'alaka (10) ve medhalim kalmayup müşteri-i merküm Hrisoğlu'nun

mülk-ü

ışterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun
ikde gıbbe't- (1 O) tasdikü'ş-şerr ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi-10 Muharrem sene 89

Şuhüdü'l-hal
Nuh-zade Mustfa Efendi

Bekir Efendi

Rüstem Efendi

Banayod Ağa ve gayruhum

) Girne kazasına

muzafe

Ağırdaci

karyesinde

mütemekkin

teb' a-i devlet-i

liyyenin Rum milletinden Yakomi veled-i Hristofi veled-i Yorgi nam kimesne
kaza-i mezkürun hükümet konağında meclis-i (2) deaviye mahsus odada rna'küd
meclis-i

şer' -i şerif-i

enverde

yine

karye-i

mezbürede

mütemekkin

rnillet-i

merkümeden Luka veled-i Dimitri veled-i Yorgi mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i
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(3) idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri
şehadetnamede
ı.cuxı ıc ı.ı ( 4)

zikr ve beyan kılındığı

taraflarından

'akd-ı atü'z-zikrin

ifa kılınan

sudüruna

değin

yedimde mülk ve hakkım olan karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan

Babas veled-i Hristofi tarlası ve bir tarafdan merküm (5) Yakomi tarlası ve
rabi 'i dere ile mahdüd tahminen iki dönüm tarla derünunda mağrüs yirmi sak
fidanımı tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside (6) ve muvaza adan
-i bat-ı sahıh-i şeri ile yüz elli guruşa merküm Luka'ya bey' ve temlik ve
de ol-dahi ber-vechi muharrer yedimden iştira (7) ve temellük ve
ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-i mezkür yüz elli guruş müşteri-i
Luka yedinden temamerı ve kamilen alız ve kabz (8) eyledikden sonra bey' -i
tagrir ve gabın vuküuna müteallika davadan tarafeynden her birimiz
kabuli havı ibra ve iskat (9) eyledik fi-ma ba' d salifü'z-zikr eşcar-ı
benim asla ve kafa 'alaka ve medhalim kalmayub müşteri-i merküm
mülk-ü (1 O) müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar
mutasarrıf olsun didikde gıbbe't-tasdikü'şeri ma-vaka

bi't-taleb ketb ve

Fi 1 O Muharrem sene 89
Şuhüdü'l-hal
Efendi Mustafa Rüstem Efendi

Bekir Efendi

Banayod Ağa ve

irne kazasına muzafe Vasilya karyesinde sakin Ahmed bin Mehmed bin Hasan
ındaşı Hüseyin nam kimesneler kaza-i mezkürun hükümet konağında meclis-i
iye mahsus (2) odada rnaküd meclis-i şer' -i şerif-i enverde yine karye-i
ürede sakin Ali Ağa ibn Mustafa bin Halil mahzarında ikrar-ı tam ve takrır-i
idüp karye-i mezbür (3) muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarından verilen bir
şehadet-namede

zikr ve beyan kılındığı üzere akd-ı 'aüü'z-zikrin

sudüruna

müstakilen yedimde (4) mülk ve hakkım olan karye-i mezbürede vaki' bir
bay'-i merküm Ahmed tarlası ve bir tarafdan İbrahim ibn Mehmed bin
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tarlası

ve ıaralcvn

lcı·ı.i Yanni veled-i

Kaya dimek le meşhur
vahidetün

(6)

icab

'ari bey-! baı-ı sahih-i

şer'!

(7) ve teslim

iştira ve temellük

ve

eyledik

Ii-rnabud

mcdhalim
olmuşdur

soma

mülside

ve

ile bin üç yüz elli gurusa

merküm

Ali

ma-vaka

havı

ol-dahi

merküm

bey'-i

ber-vechi

muharrer

Ali Ağa yedinden

mezkürede

her birimiz

aherin zimmetini

merkum

benim

Ali Ağa'nın

kabuli

ve

havi ibra

aslfı ( I 0) ve kat'ü

mülk-ü

( 11) ve yehtar malik ve mutasarrıf

bi't-taleb

ternarnen

tagrTr ve gabin vuküuna

ı.:şefır-ı mezkürde

müşteri-i

keyfe ma-ycşf

tadası

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ

sCilil'i'ı'ı-ıikr

kalmuvup

Haei Yakomi

şurüt-ı

bin üç yüz (8) elli gurus müşreri-i

lika (9) davadan tarafeynden

kabuli

eylediğimizde

ve tesellüm

ahz ve kabz eyledikden

veled-i

mağrüs on beş sak harub eşcannuzı

nam mahalde

tarafeynden

ve temlik

Dimitri

müsıerası

ve

olsun didikde

ketb ve imla' olundı
Fi I I M uharrern

sene 89

Şuhüdü'l-hal
Hüseyin

bin 1-laci Osman

bin Hüseyin

kazasına

ınuzafe

kazü-i
küd meclis-i

tarafından

bi'l-mariferü'ş-şeriyye
ve Hüseyin
karye-i
takrir-i

hükümet

üıiü'z-zikri
'arfan

sakin Rüstem

konağında

şer· -i şeri J'-i erıverde

şirfı'-i bey'

iL'fı kılınan
n sudürurıa

karye-i

vaki' bir ıaraldan

Munusur

mezbüreli

İbrahim

şehadetleriyle

(2)

muhtar

züı-ı

bin Hasarı

sabit ve sübüt ( 4)

bin Halil mahzarında

mezbür

yedimde

deaviye mahsus

vekTli şeris: (]) olduğu

yine karye-i

bir kıt'a 'ilrn Li haberde

değin müstakilen

bin Hüseyin

Lefkoşa (da) sakine hemşiresi

tasdiku

bin [Vlehınecl bin Mustafa

idüp

bin Durmuş

meclis-i

rnahrüse-i

mezbüreli Ali bin Mustafa

kelam

İbrahim

ve gayruhum

VasTlya karyesinde

mczkürun

Emrullah

Mustafa

ve ihtiyar

bi'l-vekale

ikrar-ı

meclisleri

(5)

zikr ve beyan kılınclığ.ı üzere 'ukd-i
mülk (6) ve hakkım

turlası ve bir tarafdan

olan yine karye-

Yorgi veled-i

Filippo
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Baba Filipo tarlası ve tarafeyn
icab ve kabuli

dere ile (7) mahdüd

havı şurüı-ı

ser T ile (8) bin üç yüz gurusa
eylediğimde

ol-dahi

müfside
merkum

her-vechi

ve muvazaadan
Meryem

muharrer

yedimden

yedinden

mezkürede

tagrir

mezkürde
Meryem

bey' ve temlik

mezkur

havı ibra ve iskat eyledik

benim aslf ve kaıa 'alaka

Hatunun

sonra ( 1 Ü)

yehtar malik ve mutasarrıf

tarafeynden

her

fi-mü bad salifü'z-zikr

ve medhalim

rnülk-ü (12) müşterüsı

ve

bin üç yüz gurus

ıernamen ve karnilen ahz ve kabz eyledikclen

kabuli

ve

iştirfı ve temellük

ve gabin vukü una müte 'all ika da' vadan

aherirı zimmetini

eşcanmı

'fırı bey-: bat-ı

Hatuna

(9) ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-i
merkum

bir sak zeytün

kalrnayup

müşteri-i

ve hakkı sarfı olrnusdur

keyfe ma

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer T ma-vaka

bi't

ve imli.1' olundı
Fi 15 Muharrem

sene 89

Şuhückı'l-hal
Mehmecl oğlu Osman

İbrahim Hasan Hasan Efendi

Rüstem Eleneli

Bekir Eteneli

kazasına

muzafe

odada makiid

meclis-i

brıs sakinlerinden

· tarafdan

hükumet

Sultan

konağında

bint-i

meclis-i

kamusluk

(4) bast
yedimde

ü

beytin kılıııclığı

mülk ve hakkım

(5) ve bir tarafdan bozbelerık

'anı ile mahdüd

yirmi sak (6) zeytün

rabi! Cennet

bin

deüviye

(2)

muzafe

Haci Ahmed bin l-laci Hasan bin Ali (3) rnahzarında

eleğin müstakilen

tarlası

Ahmed

yine karye-i rnezbürede

kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri

rabi 'i tarik-i

Çelebi

sakine

şer'-i şerif-: enverde

ınan bir kıt'a şehadcıniimede
sudüruna

karyesinde

kazü-i mezkürun

nanı Hatun

takrir-i

Ağırda

'akd-ı

olan Ağırda

dirnekle

meşhür

Girrıe Camivi

ile ınahdüd

Cennet

şerifinin
Bağçesi

ütü'z

karyesinde
padernlik

ve

nam mahalde

ve yedi sak harub ve yine karye-i rnezbürede

ve bir ıarafdan
bağcesi

Harub Göksü

taraflarından

üzere

ve bir tarafdan

ikrar

vüki' iki

vakıf tarlası
dirnek le meşhur

(7) ve
nam
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mağrüs

yedi sak harub cem'an

bi- sıfkate vahidetün
'arı bey>i

yirmi

ve tarafeynden

bat-ı sahih-i

icab ve kabuli

ıagrir

ve kabul

ve gabın vuküuna mütcal lika
hiJ,·T ibrf ( 11

kabuli

benim

ol-dahi ber-vechi

( l O) ve kabz

ve tesellüm

ve iska: eyledik

J

e mutasarrıf

müşterfisı

davadan her

ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun clidikcle gıbbe't-tasclikü'ş-şer'T

merkum

müşteri-i

yedirnclen
sonra

bey'-i

birimiz

aherin
escar-ı

merkum

keyfe ma-yeşa

( 13) ma-vaka

ve
I-Iaci

sülifü'z-zikr

bad

kalmayup

müfside

muharrer

eyledikderı

fi-ma

asla ve kcıt'ü 'alaka ve mcdhalim

ın mülk-ü

havı şurüt-ı

(9) serT ile bin üç yüz guruşa

bey' ve temlik ve teslim eylediğirnde
temellük

üç sak zeytürı (8) yedi sak harub

( 12)

ve yehtar

bi't-taleb

Fi 15 Muharrem

ketb

sene 89

Şuhüdü'l-hal
Hüseyin

Rüstem

Osman Kasab F. Mustafa

Ağırdağlı

Efendi

ir Efendi

mahallaundarı

veled-i

mezbüre

sabitü-l (3) vekalesi

mezkürun

ve karındaşı

ınccsilisinc

mahsus

yine mahallc-i

mezbürcdc

mütemekkin

vekil-i

(5) Niyaci

müseccel-i

veled-i

yine mahalle-i

Ciryako

mezbürede

muvacehesinde
vüki' bir tarafdan

hüccet-i

Dimitri

şeriyye ber-vech

merkümeden

Hacı Kostanti

Aleksandro

vclcd-i

rnerkümeden

şöyle ikrar-ı

I lm:İ Arıdrivu

Dorantes

şcr'-i

Andoni
Şt'l'il'-i (4)

fvlilrnil vclcd-i
Ciryako

tarn ve takrir-i

Zabıta Mustafa

Hacı

şehadetiyleriyle

VasTlyas veled-i

maküd huzur-ı

serjsi olan millet-i

(6J hü11t·si ve bir ıuraldun
bint-i Şarubi veled-i

odada

akd-ı takrir ve i'tü-i

milleti

olan Vasili veled-i

deüvi

'nun

sak ine-i mütemekkine

hcy'-i üuü'z-zikr

mütemekkilerinden

Ancliriya veled-i Zenaili

vekil-i

mahallesinde

Yuq;i uırallndun

Haci Bauuyi velcd-i

yine (2) mahalle-i

Maraş

veled-i
kelam

Efendi ibn Halil bin

hanesi

,ı.: bir ıurafdau

hanesi ve ıaraf-i rabii tarik-i 'am (7) ile mahdüd

mülkiyet

mutasarrıf

olduğu

rnülk-ü menzilden

nısf-ı
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bi-cümleten
tabı

olan

mayeşternihu

merkum

(9) bey' ve temlik

Aleksandro
\ e teslim

tarafından

ve mebluğ-ı

alız ve kabz idüp ve ol-dalış

ber-vechi

kabz ve kabul ve ifa-yı semen
'una müteallika

(8) müvekkile-i

merkümesine

vekil

olan

mezbür

muharrer

eyledikten

izafetle

merkum

bin guruş ıemamen
bi'vekale

herbirirniz

( 11) ve iskaı eyledik gıbbe't-tasdikü'ş-şdı

tagrTr ve

aherin zimmetini

ma-vaka

ve

iştira ve temlik

sonra beyi mezkürede

davadan tarafeyndan

Haci

bi't-taleb

kabuli

kerb olunclı

Fi 17 Muharrem

sene 89

Suhüdi.i'l-lıal
Nuh-zade

Mustafa

Rüstem

Eleneli

Ni kolu ve gayrnhum

/\ğu

Bore Karsılığı
irne kazasına

enin Rum milletinden

Haci Braşuka

mezkürun (2) hükumet

şer' -i serif-i
millet-i
ikrür-:
istikraz

(3) Haralanbu

sarflu

idüp

istihlak

ve derununda

mezküreye
mekür
mezbür

cereyan

Haralanbuya

i den her sekiz

Haralanbu

•

mahzannda

rehin hükmünde

bundan

akdern

veled-i

günde

bi'l-vefa

maküd

mahallede
Baba Mi hail

mezbür

Haralanbu

iki bin gurus

olan

mülk ve hakkım

rabi 'i tarlk-i

beş sak harub

Ciryako veled
'am ile mahdüd

ve dört sük zeyıün

ve

salı gün altı su' at rna'-i cürim i

tarih-i kitabdan

yüz atmış bir güne

tarik üzere bey' ve teslim eylediğimde

iştirfı (8) ve tesellüm

ikü's-seri medvün-ruerküm
I

Yanni

ve bir taraf-ı

( 6) mağrüs

bey'-i

muharrer
I

veled-i

Brasuka

odada
Baş

dahil işbu yedimde

iki bin (7) gurus mukabilesinde

ber-vechi

mahallatından

vaki' (5) iki tarafdan Haci Estasi veled-i
uçurum

bağcc

ıeb a-i dcvlet-i

l.anbasaka veled-i

(4) eylediğim

deynim olmağın tahı-ı tasarufumda

karye-i mezbürede

Ebgeri

Lefkoşa

ıuk rir-i kelürn

ve umürıma

mütemekkin

meclis-i deaviye mahsus

mahrüse-i

merkümeden
VL'

veled-i

konağında

enverde

tüm

Rehin Verilmesi

Balyosofo karyesinde

muzafe

Banayod

Bekir Eleneli

Elendi

ve kabz ve kabul

Haralunbu vine
··

eyledi

didikde

meclis-i mezkürcd« düvin-i
"

( L)) ikriir-ı ıam ve takrlr-i kelam idüp meblağ-ı mezkür
olmaınn
~

ecl-i mezkur

hulülunda

deynim

·olan meblağ-ı~
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iki bin gunış eclü ( 10) ulunınayup
mezkür

ile rnü'-i 11ıL·1.kC-ıı ,c eşcür-: mezküreyi

semen ve semenden
bunların

rehin mahkeme

mülk-ü

ıf olduğu

mütevak

üzere

deyni-i

'azl vakf-ı

i devrine

sahiha-i

mczkürı

umurun

deyin

ıreyi kema-venbaği

misli ile ahere beye

( 11) edaya ve fazla kal ur ise bana i 't5

küllisine

(12) masün

şn'iyye ile ınezbür

nasb ve tayin ey kelim

sernen-i

olmaz ise sülifü'z

küllerna

ve sulb-i

I laralunbuyu

( 13) didikde

ol-dahi

edaya ıeahüd ve iltizam

fa'neı vekil-i

üzletike
'akd-ı

rehinde

tarafımdan

ber-vechi

meşrüta

vek il-i nüib-i

muharrer

vekalet-i

irmeğin ma vaka bi't-taleb

kerb ve

Fi Muharrern

sene 89

Bekir

Efendi

~uhüdü'l-hül
Mustafa

Rüstem

[lendi

Efendi

Nikola

kazasına

muzafe Kallurga karyesinde

aliyyenin

Rum

oğlu Banayi
zühir
malını

milletinden

mezbürun

umuruu
dedesi

be)-'ııe'l-vereselü'l-rnerkl"ııne
ll5-yı mezbürun

iken vefat iden teba-i

Banayi

velecl-i

münhazire

olduğu

oldukdarı sonra

hıfza ve ıcsviyc-i

lınan sagire-i

Fucli velecl-i

ve Hcılxıs C2) Bunaviye
ve nümüyun

müternekkim

Atnasın veraseti
bi'l-ihbar

sagTre-i mezbürenin

rüyete

Babasından

kıbel-i (3) şer' den vasi nasb ve

Banayi marifefi ve marilct-i
bi't-tasdikü'ş-seriyye

tereke defteridir ki her-vechi

tevzi'
atiü'z-zikr

ser!e tahrir ve
ve taksim

mezbürede

vaki mul urnu'l-hudud

-vine

karve-i

-

mezbürede

girişli bir bab tahtünT hane /1 OOO
künü'l-mezkrat

/2600

olunan

ve beyiin olunur.

I 9. Muharrem
ırye-i

'inde'ş

sene 8 9

bir kıt'a ve bir buçuk dönüm
vaki'

malumü'l-hudud-ı

gururu

rnüsternilat
'
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ine'l-ihracat
varaka

kaydiye

mahsus

mukayideyi

I harcı kısmet /65.20

/4

beha /2

hisse-i

ibn

sag'ir-i

mezbür

hissc-i eb Bunayi 424.30
muharerü'l-ism

ulun saglre-:

irsiyesine isabet eden iki bin yüz yirmi

yedinde

terk olunclığu

Girrıe kasabası

bu mahalle

devlct-i aliyvenin Rum milleti

gurus otuz para emlak olarak vasT

mahallesinde

müternekkim iken vefat

nisvanmdan Maryo

ınetrükesi

l-laci Yanko

bint-i I laci Konomo

veled-i

Desbino
ve validesi
enverde

münıakil

(3) Eleni

ve

zühir

mallarını

ve tayin kılınan

olunan

zevc-i mezbür

Ancliriya

sonra
umurııı

olduğu
sıgiir-ı

rü'yete

bi'l-ihbar

rnezbüranın
k ıbel-i şer' elen

Haci Yankonun

ve beyne'l-veresetü'l-merküm

marifeti

defteridir ki ber-

Fi 19 M uharrem
evsat 2/50tencere

el tavası 1/10 iki

kebir I /30

II 200 ayna 1/10

narnisiye

hL·11t1111c<:.'k carşab
çarşab4/80
gümüş

hümayun

maa yorgan ve yasdık I

kuplu

sene 89

tava

1/20

/30

I '50 hinci ipliği çarsab

müsıamel alaca fisdan 1/15
kürdanlık

ve

(5) bi'l-farizetü's

mezbürenin terekesi

müıeveffa-vı

Zenaili

ve Fano ve Babas

münhasire

oldukdan

hıfza ( 4) ve tesviye-i

şerI ile tahrir ve terkim
' 've taksim

binı-i Konornoya

nürniivan

sagire-i

münıakil

şerh verildi

mahallatından Maraş

"ın (2) verüseıi zevc-i

üç

mezbürun babasından

1/50

çuka sarık 1/100

/100 farisi fistan aded

bir top acled

ala
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Karm i karyesi

c i van nda Cevizi i k nam mahal de mağrüs

döşek çarşabı aded I /30
Yekünü'l-mezkürat
ine'l-ihracüt

ıepsi l

ekmek tahtası 2/ 15

andık aded l /100 tekne sagTı· ve kebir 2/30

yirmilik

zeytün

('))

sak 6 /haru b

al tun ve rubiye altunı /250

/2260

/harcı kısmet 56

kaydiye

mahsus

kaydiye

ibn sagrr mezbür

Andirya

vasi hücceti /15

veraka beha /2

ekünü'l-ihracaı

/76
li'ı-taksim

· zevc-i

mezbür

/2183

Haci Yanko /545.20

i binı-i sagire mczbüre
Fano /227.20hisse-i

Dcsbino /227.20

ibn Haci Konorno

bala muharerü'l-esami
dokuz

hisse-i

mezbüranın

ve eşya olarak

bint-i

hisse-i

/363.30

olan sıgar-:

yüz on gurus emlak

hisse-i

sagire
mezbüre

ümrn-i

hisse-i

vasi rnezbür

irsiyelerine
yedinde

terk

-,ı bu mahale şerh verildi

kazasına

muzüfe

iha binı-i Hüseyin

Kanbilli

karyesinde

bin /\lxlullulı·ııı

malını

olduktan

(3) hıfza ve tesviye-i

lınan ahi mezbür
i nıezbürenin

vcrfısdİ

bi'l-ihbar

sonra sagire-i mezbürerıin

urnurını

Arif rnarifet-I

bi-müteveffiye

sagTı-e kızı Güllü ve er

sadriye-i

Penbeye münhasire olduğu

(2) Arif ve kız karındaşı
(de) zahir ve nümayan

kain iken katliyete

validesinden

rü'yete kıbel '-i şer' den vasi nasb ve

ve marifet-i serle tevzi'

llTı..:kcsi defteridir

'iııde'ş

ki her-vechi

ve taksim olunan

atı zikr ve beyan olunur
Fi Muharrem

sene 89

ıenccr kebTr I I 80

vük /120

sahan ad eel 6/ I 120

eknıek tahtası 2/10

tekne aded I I 6

gömlek adcd 3/60

tas

basma elbise kat I
Vasilya karyesinde

!5()

ıuağrüs harub /1250

çarsab 7/120

alaca

udcd

I/ I O
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rnukayidiye

vasi hücceti /5,5

I harcı kısmet /50J5

ine'l-ihracat

veraka beha/ 1

li't-taks.mü'l-verese

/1976
hisse-i ahi mezbüre

Girne kasabasında
hükümet

sakine Zeliha bint-i Hasan bin el-Hac Nuh nam Hatun
konağında

-i şerif-i enverde
Rum milletinden
takrir-i

deaviye mahsus

mezbürede

idüp

kasaba-i

mezbür

değin müstakilen
merkum

yedimde

ve taraf-ı rabi 'i bay'-i
ve gayrı müsrnireli

iştira ve temellük

'alaka

meclisleri
üzere (4)

ve bir tarafdan
veled-i

Zeliha arazisi

(5) Halil

Yorgi veled-i

ile (6) mahdüd

eşcar-:

bir evlek havlımı tarafendan

icab ve

ve muvjiza adan arı bey' -i bat-ı (7) sahih-i şer T ile iki

ve tesellüm

ve kabz ve kabul

iki yüz gurus müşteri-i merkum
sonra

lika davüdan tarafeynden
eyledik

merkum

ikrar-ı

mülk ve hakkım olup kasaba

Liguri 'ye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

eyledikden

teba-i devlet-i

ve ihtiyar

Haci Nikola

müşternil tahminen

havı surüt-ı müfside

kabz

muhtar

bağçesi

Liguri

Ömer bin Ali arazisi ve bir tarafdan

mezkur

mütemekkin

(2) maküd

bir kıt'a şehadetnamede zikr ve beyan kılındığı

bir taraftan

ruşa merkum

odada

Liguri veled-i Dimitri veled-i Nik.ola mahzarında

· sudüruna
vaki'

meclis-i

yine kasaba-i

kelam

i'ta kılınan

hisse-i

Arif

( 10) bağçe-i mahdüd-ı

kalmayup

müşteri-i

temamen

merkum

olan

karnilen

(9) tagrir ve gabın

her birimiz aherin zimmetini

fi-ma ba' d salifü'z-zikr
ve medhalim

(8) idüp semen

Liguri yedinden

bey-i mezkürede

ol-dahi ber-vechi

vuküuna

kabuli havı ibra (11)
mezkürde

benim asla

Ligurinin

mülk-ü

ve hakkı sarfı olmuşclur keyfe ( 11) ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
didikde gıbbe't-tasclikü'şer'T

( 13) ma-vaka

bi't-taleb ketb ve irnla'olundı.
Fi 22 Muharrem

sene 89
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Girne

kasabası

mahallatından

· bin Hasan kaza-i mezküruu
maküd

meclis-i

hükümet

şer' -i serif-i

·ysi Şerife Nuh bin Hüseyin
naib-i esbak
k ııu hücceı-i
n.merkürne

enverde

Eferıdi'nin

şcr'iyyc

mahallesinde

konağında

Hari hanesi

ile mahdüd

esrar-ı

ı;ırafeynclen icab ve kabuli

yylediğimde

mezkür

(6) aşağı tulen on zira'

kabuli

vuküunu

havı ibra ve iskü:

benim

asla

ve kata

davüdan

rnerkürnan

'alaka

ma-yesa

T ma-vaka

ve yehtiir

mülik

fi-ma

ve medhalim
mülk-ü

her

ve Nuh

birimiz

aherin

bad salifü'z-zikr

bey'-i

kalmayup

müşteraları

ve mutasarrıf

Şerife

(9) bev-: mezkürede

tarafeynden

( 10) eyledik

Şerife ve (11) Nuh bin Hüseyinin
keyfe

bat

ve kabz ve kabul idüp

ve tesellüm

bin gurus müşteriyan-ı

mütcullika

arı bey-i

ve muvazaadan

temamen ve kümilcn uhz ve kabz eyledikderı sonra

gabın

ve bir mikdar

Şerife ve merküm Luka bey' ve temlik ve

anlar dahi iştira ve temellük

olan (8) meblağ-ı

(5) rabi 'i Hari veled-i Luka

kirevetinden

havı surüı-: nıüfside

i şerT ile bin guruşa (7) merkürne

Efendi tarlası

ve gayrı rnüsrnire

bir bab tahtanı hanede bulunan

yedimde

vaki' (4) bir

mezbüredc

naib-i esbak Mustafa

müsrnire

sakine

ikrür-ı tam ve takrir-i (3)

muhalle-i

hanesi ve taraf-ı

bint-i

mezbürede

imza ve haremi ile mahdum

manıukunca

Gülsün

Gülsün

deaviye (2) mahsus

mahalle-i

mahzarında

Şerife havlısı ve bir ıurafdan
merkümc

sakine

nıeclis-i

yine

bin Mustafa

Mustafa

o.rafclan bay'-i

rnüşternil

Maraş

olsun

müşteriyan-ı

ve hakkı sarfları
dedikde

gıbbe't

bi't-uıleb kerb ,,.: imla' olundı.
Fi 4 Safer sene 89
Şühüdü'l

Penbe 1-!aci Ali

İsmail Çırak

hal
Zabıta-zade

Mehrned

Efendi
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: 55

· Kıbrıs mülhakünndan
Çiftçi

esnafından

olup işbu seksen

günü vefat iden el-Hac
· metrukesi
ğullan

nefsi Girne kasabasında

sekiz senesi

Halil bin Veli bin el-Hac

Emine bint-i Süleyman

Hüseyin

vaki· Acemzade

ve Ahmed

oldukdan

(2) on

veraseti

zevce-i

nam Hatun ile (3) sulbi

ve Veli ve Ali ve sulbi saglr oğlu Mustafa

kebir kızları Havva ve Aişe ve Emete'ye inhisarı
mütehakkik

Zilhiccesinin

Hüseyinin

bin Abdullah

mahallesi

soma

sagire-i

mezbür

'inde'ş-şer
Mustafa'nın

( 4) ü'l-enver
karındaşı

umurına kıbel-i şer' elen vasi ııasb ve tayin olunan (5) marü'z-zikr
mezbüre

Emine

mezbürun

Hatun

taleb ve marifctleriyle

tereke ve beyne'l-verese

dakik kiye 25/25

öküz res 3/111 O

bulgur eleği rmanı aded I 17
koyun res 16

ve zeytün /28000
tarlasında

bulunan

hıntu

ki ber-vcchi

ati

bulgur kiye 40/60

müsta mel

sandalye

harubluk

nam

İksendoloni

mağrus

harub 500

tarlasında

bağçecle olan eşcar-ı

mağrüs harub /500

ve sir

I-lacı

ve burçak

mahalle-i mezbür /5000

2/6

kuzu res 8/520

bağ dönüm 4/3000

mağrüs harub /1500

tarla nam mahalde

olunan

harub kiye 15/ 5

aded 8/86 desti adcd 5/22

12 oğlak res 8 /560

ve

Hüseyin

tahrir ve bey'

taksim (6) defteridir

ve

Derviş

ve ve bakla

mahalde

mütenevvi· a /300
tarlasında

mezruan

olan

/1500

hırdavat menzil /100

/43071
00566
425U5
-ihraca:

I müıeveffü-vı

mezbürun

zevcesi

harc-ı kısmet /1062

nısf-ı delaliye /62

veraka beha /22

techiz ve tekfin/190

I i-taksirn

beyrıe'l-verese

/41442

Emincnin
mukayidiye

mihri

mücccel-i
mahsus
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zevce-i

mezbüre

Emine /5180.1 O

hisse-i

hisse-i ibn mezbür
i /5578.30

hisse-i

Veli/5578,30

ibn sagTr mezbür

Mustafa

hisse-i bint-i mezbüre
binı-i mezbüre

mezbür

ibn

/5578.30

hisse-i

ibıı

hisse-i

bint-i

Havva /2789, 15

15

Ernere /2789, 15

· bala rnuharrerü'l-ism

hisse-i irsiyesine

olan sagir mezbürun

isabet

n beş yüz sekiz gurus otuz para emlak ve eşya olarak vasi mezbür yedinde
bu mahaleşerh

verildi

muzafe

Ternlus

kirnesne

karyesinde

Abdülkadir

sakin

kazü-i mezkürun hükümet

konağında

bin Hüseyin

meclis-i

bin

deaviye mahsus

meclis-i (2) şer' -i serit-i erıverde yine karye-i mezbürede sakine Emte
İsmail

bin Munla

zbür muhtar

ve ihtiyar

ehadetnamede
t.akilen

ariaları

(3) meclisleri

taraflarından

mülk ( 4) ve hakkım

Hacı Mehmecl
ve tarafeyn

eşhür tahminen
cem'an

ikrar-ı tam ve takrlr-i

zikr ve beyan kılındığı

yedimde

qçcarbaşı

Orner mazhannda

Berber

üç dönüm

i'ta kılınan

olan karye-i

vaki'

mezbürede

tarlası

ve bir tarafdan

Mustafa

vereseleri

(5) talaları

tarla derünurıda

· muharrer
olan meblağ-ı
ve karnilen

(7) Lmcte Haturıa

.vcdimden
mezkur

ınağrüs

ile mahdüd

'una müteallika (9) davadan tarafeynden

111

üsterye-i

Tarir

on yedi sak ve otuz bir
tarafeynden

ve tesellüm

icab

ve kabz ve kabul

( 8) bin dokuz yüz guruş rnüşteri-i

im kal may up ( 1 O)

Kaim-makam

bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

isıira
ve temellük
'

nuirü'l-beyan

bir

'arı bey-i bat-ı sahlh-i şerT ile bin

alız ve kabz eyledikden

ibra ve iskat eyledik

bir kita
sudüruna

kırk sekiz sak eşcanrru (6) bi-sıfkate vahidetün

merkum

idüp

üzere 'akd-ı atiü'z-zikrin

Efendinin

11avT şürüt-ı müfside ve muvazaadan

kelam

merküm

sonra bey<i mezkürede
her birimiz

eşcür-: rnezkürede
merkürne

Emele

aherin

Emele
tagrTr ve

zimmetini

benim asla ve kata
Hatun 'nun

nı ül k-ü
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ve hakkı sarfı olmusdur

keyfe ma-yeşa

( 11) gıbbe't--tasdikü'ş--şer'ı

ma-vaka

ve yehtar malik ve mutasarrıf

bi't-taleb

olsun

ketb ve imla' olundı
Fi 4 Safer sene 89

Sühüdü'l--hal
Bekir Efendi

Eteneli

İbrahim

Halil

İbrahim

İmam Hasan

ve gayruhum

kazasına

muzafe

Manastır

karyesind

Haci Bavlı veled-i
meclis-i

(2) deaviye

· mezbürede

mütemekkin

teba-i devlet-i

.aliyyenin

Ebgeri velecl--i Bavlı kaza-i mezkürun

hükumet

mahsus odada maküd

mütemekkin

millet-i

meclis-i

merkürneden

şer' -i serif-i en verele

oğlu Yusef mahzarında

ve takrir-i kelam (3) idüp karye muhtar ve ihtiyar meclisleri

bir kit' a şehadetnameden
sudüruna
vaki'

değin müstakilen

bir taraftan

Yorgi veled-i
Kostanti

zikr ve beyan
yedimde

bi-sıfkate

Dimitri tarlası

(5) ve

Ebgeri tarlası ve bir tarafdan Haci Nikolas

L,ıh111i11e11 un dönüm

vahidetün

ari (8) beyvi

tarafeynden

tarla derununda

yedinden

bey-! mezkürede
her birimiz

ol-dahi

ber-vechi

teruamen

tagrir

mczkürcde

merkum

ve kamilen

Yasefuya

iştira ve temellük

mezkur

üç bin guruş

müteallika

kabuli havı ibra ve iskat eyledik

Yusefunun

mülk-ü

doksan

ahz ve kabz eyledikden

vuküuna

benim aslfı ve

sak

müfside ve

merküm

muharrer

olan meblağ-ı

ve gabın

aherin zimmetini

cşcür-:

(7) dokuz sak ve cem'an

icab ve kabuli havı surüt-ı

ve kabz (9) ve kabul idüp semen
Yasefu

seksen

mağrüs

baı-ı sahih-i şer T ile üç bin gurusa

ve teslim eylediğimde

müşteri-i

'attü'z-

olan karye-i mezbüre

Ancel is veled-i

yedi sak zeytün ve Haci Lefort tarlasında

ifü'z-zikr

'akd-ı

veled-i Ebgeri tarlası ve taraf-ı rabi 'i tarlk-i 'anı ile (6) mahdiid

dimek le meshür

merküm

üzere

mülk ve hakkım

Haci Liguri veled-i
Bavlı veled-i

kılındığı

taraflarından

kata

'alaka

( l 2) rnüşterüsı

davadan
( 11) fi-ma

ve mcdhalirn
ve hakkı

sarfı

11 O

keyfe-ma-yeşa

ve yehtar malik ve mutasarrıf

"bi't-taleb

olsun didikde gıbbe't-rasdikü'

kerb ve imla' olundı
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Şuhücli.'ı'l-hal

· Sava

Haci Hrisıoğlu

Alnas Haci Hristoğlu

Mütevasıta

ve gayruhum

ı daileridir ki derün-ı arzuhalde
bin Nizam
Tenılus

muharrer

Ali nam kimesne

kurvesi

Anadolu

tüccarlarından

meclis-i

şer' -i (2) münirde

Girııe

İbrahim

bin İmanı

İsmail

sakinlerinden

Munla

işbu bin iki yüz seksen sekiz senesi ( 3) Şehri Ramazan-ı
günü

tarihiyle

müverrah

istihlak eylediği
semen-i

mezbür

bir güne

duvar (4) emanından

mezkür

bana sahıhen

·ih-i mezkur ile müverrah
'a tamgalu

yirmi

ternesük

kadar

deyni olduğum

teslim olduğum

gurus olup ve sened-i
ber-rnuceb

mezbüre

iderum

müddei merkum
alilerine

istikraz

münhazır

suhüdda

ve

ikrar

kadı ünvan-ı ile muanven

cleyu rne'ali
ve'l-ikrar

takririne

mutabık

fakat

medyün-ı

beyan iderek lede'l-rnuhasebe
musakaleleri

N izam (9) yüzde

bin yetmiş dört guruşa
( l O) 'ala muceb-i

yedirnden

dahi yedclime ita itmekle rneblağ-ı (6) mezkür bin beş

ibraz ile ha de'd-dava (7) ve'l-istintak

güzestesi

Şerife· nin

dolayı bin beş yüz guruş alacak

ve rnümza ve mahtum-ı

İbrahim "den hala talep

im kendüsinc

sahib-i

olduğu

on iki hasebiyle

iblağ ve meblağ-ı

mezkur

ikrar ve cleyni olrnağın medyün-ı

dokuz yüz

cihetle

sekiz mah

yüz yirmi gurus
medyün-ı

merkum

merküm

İbrahim 'den

İbrahim bin Nizam Ali'ye teslimi iktiza ( 11) ideceği tescil

'ilam olundı el-ernr limenlehü'l-emrindir
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ed'da-I naib
bi- kaza-i Girne

11 1

kasabasında

sakin

hükürnet

konağında

'-i şerif-i enverde

naib-i esbak Mustafa
meclis-i

Girrıe kazasına

el-Hac İbrahim mahzar.nda

Efendi

deaviye mahsus

muzafe

Şerife bint-i

Angolern

oğlu Hüseyinin

vaki 'bir

Ahmed

guruşa

(2) maküd

sakin Mustafa

hüccet-i

Kavuk

Mescidi

ıarafdan Ebu

bin Abdullah

bağçesi

ve bir tarafdan

ve taraf-ı rabii tarik-i

bi-cümlete't-tevabi
ve muvaza

bir kıt'a

ve'l-levahık

'am

tarafeynden

adan 'arT bey' -i bat-ı sahih-i

şeri

merkum Mustafaya bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

ol

muharrer

iştira ve temellük

ahz ve kabz eylcdikden

merküm

Mustafa

soma bey'-i mezkürede

davadan tarafeynden

her birimiz

aherin

ledik fi-ma bad salifü'z-zikr değiman-:

kalrnayup

ve kabz ve kabul idüp semen

ve tesellüm

mezkur üç bin guruş müşteri-i

rnedhalim

bulunan

eytamı haneleeri

(5) bir bab yağ c!eğirrnanımı
havı ve şurüt-ı müfside

Ömer

ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam naib-i (3) esbak

mezbürede

bir tarafdan

odada

Labta karyesinde

imza ve haremine havi yedimde
karye-i

bin el-Hac

keyfe ma-yeşfi
mü-vaka

zimmetini

bi't-taleb

kabuli

(9) benim

malik

havı ibra

asla ve kata

mülk-ü müşterası

Mustafa'nın

( I O) ve yehtar

ıemümen

tagrir ve gabin vuküuna

mezkürde

( 11) müsteri-i merkum

yedinden

ve mutasarrıf

olsun

ketb ve imla' olundı
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Şuhüdü'l-hal
Mesud Efendi Hasan Eteneli

Nuh-zade

Bekir Elendi

muzafe

Labıa

karyesi

iken fevt olan ıeba-i devlet-i
Yorginin (2) veraseti

zevc-i rnetrükesi

Mustafa Efendi

Rüstem

Efendi

ve gayruhum

rnahallatından
'aliyyenin

Ayatoğdu

mahallesinde

Rum milletinden

Eleni bint-i Mihail

veled-i

Haci Loizi
Yorgi ve
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oğulları
(3)

kızı

Baba Ciryako
Eftemiya

olduğu

bi'l-ihbar

mezbürarun

ve Pedri Venodi

ve sulbiye-i
'inde'şer'ü'I

sagire kızları
enverde

müntakil

babalarından

ve sulbi saglr oğlu Sava sulbiye-i

zahir ve nürnayan

mallarını

bel-i şer den vasi nasb ve tayin kılınan
· şere tahrir
taksim

olunan

Vt'

terkim

Hristenoya ve Anceliya

hıfza ve tesviye-i

mezbürun

terekesi

sonra

umurlanru

(5) marifeti ve

zevce-i mezbür

ve beync'l-verasetü'l-rnerkürrıe

müıeveffa-vı

oldukdan

bi'l-farizetü'ş-şeriyye

defteridir

ki ber-vechi

Fi 2 Cernadie'l-ahir
I I 20 küp aded 8/32 endiz merteği aded I 0/40

füT (6)
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tüfenk

aded

1/2000

Aya

1 /35

m üsta me I 1 /2 O arı a deci 2/2 O balık seped i 6/9
karye-i rnahalle-i mezbürede vaki' yağhane
Arvaııozga

mevki' inde mağrüs harub sak 1/80

Zorzu

ınağrüs harub sak 1 /50
karyesinde

Hüsnü mevkiinde mağrüs zeytün /35

Pirelli..izga nanı mahalde

mağrüs zeytün /200

le-i mczbürcde vüki'qcilr-ı

rnüsmire

yine

Vasllya

merkeb

ve gayrı

res

müsrnireli

1/100

bir mikdar

il bir bcib hfıne /2014

/harcı kısmet

li't-taksirn
zevce-i

150 ımıkayicliye

varaka

kaydiye /9

/5838

mezbüre Eleni /730.5

hisse-i

hisse-i ibn Pedri /929.1 O
· binı-i ınezbüre

mahsus

Eltemiva

· bint-i sagire-i mezbüre

i bala muharerü'l-esami

ibn

mezbür

Baba

Ciryako

hisse-i mezbür Guri /929.1 O

/464.5
Hristeno

hisse-i
/464.5

olan sıgar-:

ibn saglr rnezbür
hisse-i

mezbüranın

Sava /929.1 O
binı-i

hisse-i

sagire-i

irsiyelerine

bin sekiz yüz elli yedi guruş yirmi para emlak ve eşcar olarak vasi mezbür
olunclığı bu mahale şerh verileli
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muzüfe
teba-i devlet-i
veled-i

Labta
'aliyyenin

Haci Kostanti

mahsus

odada

mütemekkin

maküd

kelam

gönderilen

rnahallatından

Rum milleti

(2) kaza-i

millet-i

ve takrir-i

karyesi

şer'-i

merkümeden
idüp

karye-i

hisse-i şüyi'a-i

mezbür

muhtar

(4) zikr ve beyan

hisse-i

şayi' a-i (7) ma' l ürnesini

Kostantiye
iştira

kamilen

ve temellük

\t'

davüdan
iskaı eyledik

ve medhalim

ve tesellüm
müşteri-i

ve hakkı
olsun didikde

ve kabz
merkum

taralcvnden

sarfı

sahih-i

üzere
bir
üç

İcab ve kabuli

şer T ile emlak-ı

de ol-dahi ber-veclıi

Haci

idüp semen

Kostanti

sonra bey<i mezkürede
her birimiz

müşteri-i

olrnuşdur

gıbbe't-tasdikü'şerI

kı I ındığı

müntak il beheer

ve kabul

li-ıııCı bad sülifü'z-zikr
kulmayub

meclisleri

ala tartkü't-ticaretü'ş-ser T üç bin guruşa

alız ve kabz eyleclikden

mütealliku

bat-ı

mahzannda

beher sekiz sehirnde

bey' ve temlik ve teslim eylecliğirncle

üç bin gurus

ibra

'ari bey<i

mahalle-i

ve ihtiyar

diğer sadri oğlu l-lristofiden

ve muvazaadan

meclis-i

yine

sehrn hisse-i şayia-: mürsiye malümesini (6) tarafeynden

müfside

bint-i Baba

konağında

erıverde

l laci Kostanuden rnüntakil

irsiyesivlc

Ogenya

hükümet
şerif-i

mahallesinde

(3) oğlu Haci Kostanti

bir kıt' a sehadetnamede

Yorgi veled-i

nisvanından

mezkürun

mecl is-i

Ayluka

aherin
bey'-i

merkum

keyfe
ma-vaka'

olan

yedinden

(9)

tagrir ve gabın
zimmetini

mczkürde

kabuli

benim aslö

Haci Kostantinin (11)

ma-yeşa

ve yehtar

malik

ve

bi't-taleb ketb ve imla' olundı
Fi 16 Safer sene 89

Şuhüdü · I-hal
Haci Dimitri Sava

Y orgi Pedri

Hacı Mehmed

Ağa
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· Kıbrısda vaki· Girne kazasına
Şerife

binı-i Osman

bin Abdullah

muzafe

bin İbrahimin

Vasilya

veraset-i

ve sulbi kebir oğulları

karyesinde

zevc-i

metrüki

müntakil

de zühir ve nümayan

malını hıfza (4) ve tesviye-i
zevc-i mezbür İbrahim

kılınan

merküme

olduktan

iken

(2) İbrahim

İbrahim ve Hasan ve sulbiye-i

ine ve Behiye ve [mete ve sulbi saglr oğlu (3) Ahmed
'inde's-şcrü'l-enver

sakine

kebire

münhasire olduğu

sonra sıg[tr mezbürun

rü'yete kıbel '-i şer' den vasi

umürını

marifefi ve marifet-i şerle tahrir ve
bi'l-farizetü'ş-şeriyye

mezbürenin terekesi defteridir

tevzi·

ki ber-vechi

ve taksim

füT ı.ikir ve beyan

Fi 16 Safer sene 89
ııhür

tahtası I l /JU
entari müsıumel
ayakkabı

entari 1/44 yük kiye l 8/26

müsıumcl

1/15

5/22 çuka sarık 1/40
butsa

tab balı I /4

tekne 1/15

3/ l 2 talı ta ad eel 5/ 15

(?)

sandık 1 /1 7 6
bulgur değirmaru
kazgan 1/lJO

bez

üzengi çifti I /3

l/10

tarağı

tencere ve tava /60

kaydiye /1

varaka belıa

/15.30
li'l-laksirnl·ı'l-ı'l'ı·:ısc:/55(ı.
· zevcc-i mczbürlbrahim

· binı-i mezbüre
isse-i bint-i mezbüre
·-vechi muharerü'l-ism

/139

hisse-i

Emine /46, I O hisse-i

ibn

mezbür

Hasan

/92.20

bint-i

rnezbüre

Behiye

/46. l O

Ernete /46, I O
ulan sagir-i mezbürun hisse-i

gurus yırmı beş para eşya olarak
verildi

IO

vasi mezbür

irsiyelerine

yedinde

isabet iden

terk olunclığı

bu

l /3
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Borç Karşılığı Rehin verilen Dükkan
kazasına
kaza-i

muzafe

mezkürun

Labta karyesinde
hükürner

konağında

lis-i şeı·'-i şeı-il'--i cnverde
i ibn Hacı Hasan
ve takrlr-i

kelam

nefsi Girne

idüp bundan
cihet-i

ve bir tarafdan

kasabasında

ühimme-i

sakin

ıneblağ-ı

mezkur

Elendi

müteveffa-yı

olmaz

guruş

(9) müma-ileyh

deynim

olrnağın

ve'l-levahik

bir bab

mukabilinde

ıarih-i

Elendi 'ye bey'-i

Mustafa

ikrar-ı

rehin hükmünde

iki bin dört yüz altmış

gıbbe't

rnezkürede

dükkan-ı

ecl-i (rnezkür)

guruş

bi'l

Elendi dahi ber

dayin

tanı ve takrir-i kelam

olrnağla

ise marü'l-beyan

meclis-i

(6)

haneleri

ve kabz ve kabul eyledi didikde

muvacehesinde

mezkur

ve umürıma

oğlu Hüseyinin

Mustafa

merk iin: Mustafa yine

( 11) hakikate

hin mahkeme

Angolern

değin müma-ileyh

yeclimclen iştira ve tesellüm

Eteneli

ba

olup Labıa karyesinde

(7) bi-cümlete't-revabi

bey' ve teslim eylediğimde

( I 0) mcdyün-:

esbak

yedinden

saiden (4) istikraz

iki bin dört yüz altmış

üç yüz gün temam.na

naib-i

(3) muvacehesinde

Efendi

mülk ve hakkım

(2) odada

bağcesi ve bir tarafdan Şerife bint-i Ahmed

ii tarik-i 'am ile mahdüd

meblağ-:

deaviye mahsus

iki bin dört yüz guruş alan zimmetimcle

Ebu Kavuk Mescidi

Mustafa

bin Halil bin Haci Ömer

mümü-ileyh Mustafa

(5) dahil işbu yedimde

bağçesi

meclis-i

Eleneli bin Hacı Ömer

ve saat behasından
irnlak eylediğim

sakin Mustafa

(idüp)

hulülunda

eda olunmayup

mezbürı semen

( 12)

misli ile

\.

' ve kabz-ı semen
bana

ve semenden

i 'ta ya ve bunlann

deyrıi-i mezkürumu ( 13) edaya

mütevakıf

olduğu

urnürun

:a'net vek il-i mazmünı ( ı 4J üzere 'azl ve ink irazdan
meşruta

vekaleı-i

( 15) vekil ve nüib-i mcnab

iltizam itmeğin

ma-vaka

masün

nasb ve ıu'yTıı eyledim

muharrer
'bi't-taleb

vekaler-i

mezküreyi

küllerna

ve sulb-i 'akci-ı

sahiha-i şeriyye ile müma-ileyh

devriye-i

dahi her-vechi

küllisine

ve fazla

Mustafayı

diclikcle müma-ileyh
kema-yenbaği

edaya

ketb ve imla' olundı
Fi 28 Sater sene 89
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Mesud Eleneli Nuh-zade

Mustafa Eleneli

Mürneyiz

Fakih Hasan

Efendi Rüstem Eteneli Bekir Efen cl i

VL'

Abdullah

clerCııı-ı istid'acla

nüm Halun tarafından

muharretü'l-esarniden

zikri atı dava ve redd-i cevabe

olan zevcı Halil bin ı\hınecl bin Abdullah
ve yine sekine-i

mezbüre

veled-i

(3)

Hristoğli

. mezbürun

ck'avi

kirnesne

Yanni nam kimesne

meclisine

teba-i mezbüreden

rnüvekkile-i

mahsus

bi'l-vekale

r mülkümüz

iğinclen rna'-i mezbür

mezbürı

.'ımıza

bi-vech-i

rifden

( l O) merkümeye

'1-isticvab
l l)

olan

rnütehasumun

mezbürur.

keşif ve ımı'ayene

( I J) lılundukcla

s:ıclıkan o\clukbrı
rnüclcleiyan-ı

mezbürnn

müntef 'bihimiz

ve

iden ma'-i lezizin
ıagyir

ile sed

sairernizclen

ba' de'r-ref

muradımdır

ve'l-tethir

dimekle
oldukları

beyninde

olrnağla

zcyl-i ilamda

mezbüran

menhusalarının

marü'z-zikr

mezbiıre

varılup

ber-vechi

mcşruh

ba cle't-tebey(.'ın müddei aleyh merküm
rnükelimat-ı

ve mecrası

(12) mebstü'l-ilanı

halde mahal-i

rnüdcleiyan-ı

kıbel-i

deyu ba de't

mezbür suyun menba

tarlalarım

haziran

vaki'

olmak üzere ımıhdes olan

ınezbüreyi

şerT olunmak

cüreı ve vaz -i yed eyledim

mahalde

ve vaz -ı yed itmeyeceğine

llaci Nikola cevabında

tasarufumda

şöyle da'va

bizlere teslim ve min bad ma'-i mezbür

.müdahalc

tenbih-i

seri 'ali-i

sakı ve intifaat-:

ınatruhü-i

mezbün

(9)

mine'l-vücuh

mezbür

taht-i

nam

şer'! vaz -ı kadimi

ile (7) rnezrü'atırnızı

tali' ve nakz enkaz-ı

vel muharrerı
•0

vech-i

ve bi'l

1-lristoğli veled-i

(6) cereyan

mahrum kılımıkla ibka-i meldin 'amekan

mezkürı

huzür-ı

rnerkürnan

Ada deresi

mezbürdan

işbu l-laci Nik olu bi-gayri

''I-külliye

oda makiid

ve karı nen ba ele karnı mutasarrıf

mcnba ve mecrüs: mahall-i
1;inhu

dahi bi'l-vekale

ve bi'l-asale

· mezbürede (5) Trabezede vaki'

izafetle

Rum milletinden

(4) mağdür Haci Nik.ola veled-i

ıTıuvacehesincle

vekil-i

mezbüresinc

ve teba-i clevlet-i aliyyenin

veled-i

Aişe bint-i

kafesinde

l-laci Nik.ola
vicahen

ve

11 I

tasdik

eyleyup

uhde-i

ancak

karibde

tarlalarımda

merkum

olmağlla

müdahale

Nikolanm

olup mezkur

başka kasaba-i
bin Ahmed

su da alakası

Hasan bin Ahmed
Mahmud

suyun

olmadığı

( 18) ve Hüseyin

bin Osman

kimesneler

dahi

ve ihbar ve ifade etmeleriyle

mezbür ve mecra-yı

sebiline

bilü vechi

Nikola

ilzam

olundukda

rnerkümanın

( 19) Haci Nikola'nın
dahi ref ve tethir

(20) ve ba' de'l-ycvrn

ve merkümanm

ilam

ile hükrn üzerine
olundı

el-emr

Fi 19 Rebiyyü'l--evvel

kasabas.na
Rum

muzüle

milletinden
mezkürun

meclis-i

Kurava

karyesinde

l-luci Ebgcri
hükümet

(2) konağında

şer' --i serif-i enverde

meclis-:

yine karye-i

sulbiye-:

z-zikr

vek il-i şerisi zat-: mezbüreyi

mezbürede
veled-i

Yakomo

sabit ve sübüt

ve

millete-i
Yorgo

vekaletine

velcd-i

Yakorno

nam

deaviye mahsus

odada
millet-i

veled-i

üzere

Haci

Yanni

'arifan

Franzisko

veled-i

veled-i

Y orgo

şer' T lahık olan (5) Liguri veled-i
tam ve takrir-i

tarallarınclan
kılındığı

şirfı'

bi'l--ma'rifetü'ş--şer'iyye

(4) ınerekümeden

hükrn-ü
ikrar-ı

zikr ve beyan

sene 89

kebire [Vlorfıye (3) bint-i l-laci Ebgeri tarafındun

mütemekkin

li--

ıeb a--i devlet-i

mezbürede mütemekkin

e nisvarundan
tusdika

mütemekkin

veled--i Franzisko

değin

inrifalanrıa

(21) men'

huzür-ı alilerine

ve

ve Mehrned

müddeiyan-ı

teslim

şer'--i muarizudan

imam Ahmed

bin Hasan

nakz ve enkazını

itmiyerek

ve

bin Abdurrahman

merküm

mCıcldeiyan--ı merkürnana

müdahale

menba

tavan i 'tiraf ve ikrar

Ali bin Hasan

namdan

rnezbürı

tabi' olmağla ( 16) benim olur

ve Penbeci

keff-i yedc\iyle sedd-i mezkuru

vermiyerek

(15)

( 17) mezbüre ehalisi ve sıgar-ı merkümeden

bin Abdullah

muvaffık

tarla-yı

vakiası mezbür

olmuğlu mczbür su dahi tarlaya

binaen

bin

Haci

'akd-ı

ita

kelam

(6)

'atTü'z--zikrin

kılınan

idüp karye-i

bir

kıt'a

sudüruna eleğin

l l8

en yedimde

mülk

Ebgeri

ve hakkım

Ebgeri

ve taraf-ı

mezbürede

(8) bir tarafdan

bağcesi

rabi

i tarik-i

'am

tarafından
tesellüm

eylediğimde

bi'l-vekale

vekil-i

( 11) ber-vechi

( 12) Morfiye

malından

kam ilen ahz ve kabz eyledikden
müte al lika

'amrnc-i

bir bab

kirişli

merkum

Liguri

muharrer

hanemi

mi.ivekilesi

yeclimden

olan meblağ-ı
vekil-i merkum

tarafeynden

iştira ve

mezkur

iki bin

Liguri yedinden

sonra bey' -i mezkürede

davadan

ve irini

(10) Morfiye iki bin

merkünıe

ve kabz ve kabul idüp semen

ile-i merküme

Franzisko

ve muvaza' adan aıi ve gabin ve

bey'-i bfü-i sahTlı-i şcr'T ile müvekile-i
ve teslim

bir tafafclan

Haci Yanni veled-i

merkum

ile rnahdüd

hüvi şurüt-ı müfside

temlik

vaki'

Yakorno hanesi ve bir tarafdan

vcled-i

Haci

olan (7) karye-i

her

tagrir ve gabın
birimiz

aherin

i (havı) ibra ve is kat eyledik fi-ma ba cl salifü'z-zikr hane-i mahdüd-ı
14) benim

asla ve katü 'alaka

ve medhalim

kalmayup

orliyt.::·niıı mülk-ü ıııl·ıştt.::rGsı ve hakkı sarfı olımışdur
ik ve muıusamf

olsun didikde

gıbbe't-tasdikü'

müvek ile-i

keyfe-mü-yqi:i

( 15)

şer] ma-vak a hi't-taleb

Fi 21 Rabiyü'l-evvel

sene 89
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Yorgi Mesaricli

Alnas Haci l-lristoğli

Baba Petro

ımızük
Rum

Kurava

milletinden

· mezkürun

Haci 1-lristofıcli

karyesinde

Haci Ebgeri
(2) hükümet

veled-i

konağında

mütemekkin
Frnnzisko
meclis-i

is-i şer'-i şerif-i enverde yine karve-i mczbürcde
nisvilnından

zütı ıari l-i şeı·'T ile marife

vek il-i şer'isi

zatı mezbüre-yi

mütemekkin

millet-i

Dimitri Konomicli

devlet-i
veled-i

deaviye

merkümeden

Yakorno
mahsus

mütemekkin

kızı İrini tarafından

bi'l-ma'rifetü'ş-şer'iyye
Franzisko

'a\iyyenin
nam
odada

(J)

millet-

şiril' ütiü'z

(4) 'i:irifan yine
veled-i Haci Ebgeri

ve Yorgo velecl-i Haci Yanni veled-i Yorgo şehadeti.eriyle

(5) sabit

119

vekaletine

hük m-ü serT lahık nefsi Girne kasabasında

Loizi veled-i

Dimitri

idüp karye-i

veled-i Nikola

mezbür

muhtar

(6) muvacehesinde

ve ihtiyar

meclisleri

kıt'a sehadetnamede zikr ve beyan (7) kılındığı
müstakilen

yedimde

Yanni

veled-i

veled-i

mülk ve hakkım

l-laci Fizenzi

Huci Ebgeri

bir bab tahtüni

Franzisko

veled-i

bağçesi

ve temlik

Efterniyo
ve taraf-ı

eytam:

Franzisko

bağçeleri

müştemil

eylediğimde

bi'l-vekale

ber-vechi

ve

rabii ( l 0) merküme
tahminen

bir

beher on beş günde

şerT ile müvekile-i merküme

tarafından

vaki'

ve iki tarafdan

icab ve kabuli havı şurüt-ı

ve teslim

ita

(9) mezbürede vakibir

iden Komi suyundan

ma'--i carimi tarafeynden

bey'

bağçeleri

ve gayrı müsruireli

cereyan

bey' --i büt-ı sahih-i

taraflarından

olan karye-i mezbürede

(8) eytamı

ve bir tarafdan

müsrnire

dakika

ikrar-ı tarn ve

hanesi ve taraf-ı rabi: merküm

Hac: Ebgeri

ve karye-i mezbüreye

millet-i

üzere 'akd-ı 'atTü'z--zikrin

hane ve yine karye-i

i Manoli eytam: bağceleri

mütemekkin

müfside

ve

( 12) İriniye bin

vekil-i

merkum

muharrer

Loizi

( 13) iştira ve

tesell üm ve kabz ve kabul ( 14) idüp semen olan meblağ-ı mezkur bin beş
müvekile-i

merküme

malından

vekil-i merküm

ahz ve kubz ( 15) eyledikden
'al lika davadan tarafeynden
( 16) eyledik
ve medhalim

sonra bey· --i mezkürede

ı sarfı olmuşdur

müvekile-i

merküme

keyfe-ma-yeşa

şerI ma--vaka'

ve yehtar

bi't-taleb

ita olundı vakd-i hacetde

escar-ı

mezkürede
1rini'nin
malik

işbu hüccet-i

ternamen

tagrir

her birimiz aherin zimmetini

fi-ma ba cl salifü'z-zikr
kalmayup

Loizi yedinden

ve gabın
kabuli havı

benim asla ve

mülk-ü müşterası

ve mutasarrıf
şer'iyye

olsun

ketb ve imla'

ibraz ve isticac oluna
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rnuzafe Karava karyesinde

kazasına

mütemekkin

Haci Ebgeri veled-i Franzisko
hükumet

(2) konağında

· erıverde

yine

rneclis-i

karye-i

teba-i devlet-i

veled-i Yakomo

deaviye mahsus

mezbürede

aliyyenin

nam kimesne

kaza-i

odada maküd meclis-i

mütemekkin

millet-i

an zat-i marifen (3) serI ile marife kızı Toğonosya

merküme

tarafından

şira' ve

tasdika vekil-i şerisi zat-ı mezbüreyi bi'l-rnarifetü'ş-şeriyye 'arifan yine
mezbürede
·

mütemekkin

millete-i

Yorke

Yakoıno

veled-i

merekürneden
Yanni

veled-i

Franzisko
Yorko

sabit (5) ve sL·ıbC"ıt oları nefsi Girrıe kasabasında

Liguri

veled-i

Dimitri

veled-i

Nikola

idüp karye-i ( 6) mezbür muhtar
kıt'a şehadetnamede
(eleğin) müstakilen

yedimde

Yanni veled-i
haneleri

kılındığı

.bir bab tahtanı

bey'-i

ya bq yüz guruşu bey'

bat-ı

mezkur

yedinden

ıemamen

'atiü'z-zikrin

on sehnı i 'tibariyle

serI

ile

müvekile-i

ve kabul

merkum

bi'l-vekale her-vechi
idüp ( l 1 ) semen

Tefonosya

malından

mülk-Li müşterast

malik ve mutasarrıf
işbu hüccet-i

olsun didikde

sonra

davadan tarafeynden

şeriyye kerb ve imla' ve yedd-i merküme

her

fi-ma bad salifü'z

ve hakkı sarfı olrnuşdur
gıbbe't-tasdikü'

olan
vekil-i

ve karni len ahz ve kabz ( 12) eyledikdcn

kabuli havı ibra ve isküt (13) eyledik

'run ( 14)

müvekile-i

ve temlik ( 1 Ü) ve teslim eylediğimde

mezkürede benim asla ve kata 'alaka ve medhalim kalrnayup
Tefonosya

mezbürede

icab (9) ve kabuli havı şurüt-ı

ezkürede tagrir ve gabin vuküuna müreallika
zimmetini

i 'ta

üç tarafdan karındaşı

haneden

sahih-i

vt· Lese! I üm ve kabz

beş yüz guruş

tarn ve

taraflarından
'akd-ı

l.oizi müvekile-i merkum Tetonosya tarafından
\ e temellük

millet-i

ikrar-ı

olan karye-i

eytarnı bağçeleri

ve yine bir bab fevkani hanemi tarafeynden
arı

üzere

mülk ve hakkını

Haci Fizenzi

ile mahdüd

mütemekkin

muvacehesinde

1-laci

k imesneler

nam

ve ihtiyar meclisleri

zikr ve beyan

veled-i

müvekile-i
keyfe-ma

ser T ma-vaka
ita olundı

bi't
vakt-i

ibraz ve ihticüc oluna
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kazasına
letinden

rnuzate Karuva

karyesinde

Haci Ebgeri velcd-i

(2) hükümet

konağında

Franzisko

rneclis-i

enverde yine karye-i

mütemekkin

deaviye mahsus

arifan yine karye-i ınezbürede
Yakomo

sabit ve sübüt

vekaletine

mütemekkin

(4) şerisi zatı mezbüre-yi

taraflarından

ve Yorgo veled-i

merkümederı

mezbüre

civurmda

on silk zeytün
ari beyvi

Modizillino

eşcanmı
bat-ı

sahıh-i

Mariko

merküm

ser T ile beş yüz

yedinden

ahz ve kabz eyledikden

müıeullika

davadun wrnkynclcn

olsun didikde

nam mahlde

havı şurüı-ı müfside
( 1 O) guruşa
merkum

sarfı

gıbbe't-tasdikü'

(12)

her birimiz

olrnuşdur

ve

müvekile-i
Liguri

dahi

keyfe-rna-yeşa

serT ma-vaka

malından

(13) aherin zimmetini

merküme

bi't-taleb

beş

tagrır ve gabın

eşcar-ı mezkürede

müvekile-i

mezkur

rnezbüre

sonra bey'-i mezkürede

( 14) kalmayup

ve hakkı

meşhur

vekil-i

müvekilesi

fi-ma bu d salifü'z-zikr

ve medbalim

mülk ve hakkım

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı
Liguri

ve ihtiyar

bi'l-vekale ber-vechi ( 11) muharrer

tarafından

ve kamilen

iskaı eyledik

yedimde

icab ve kabuli

eylediğimde

velecl-i Nikola

zikr ve beyan kılındığı

fVlihail climekle

tarafeynden

ve teslim

lük ve tesellüm

değin müstakilen

Yorgo

nefsi (6) Girne

mezbür (7) muhtar

bir kıt'a şehadetnamede

(8) sudüruna

Franzisko

Haci Yanni veled-i

hükm-ü serisi lahık olan

kelüm idüp karye-i

i'ti:i kılınan

'atıü'z-zikrin

müşterüsı

millet-i

Franzis

bi'l-marifetü'ş-

milleı-i merkümeden Loizi veled-i Dimitri

ikrür-ı tum ve ıukrlr-i

vekil-i

millet-i merküme (3)

bint-i Eftamiyo veled-i

mütemekkin

Ebgeri (5) veled-i

kaza-i

odada maküd meclis-i

mezbürede mütemekkin

tasclika vekil-i

'aliyyenin

veled-i Yakorrıo nam kimesne

tarif-i serI ile rnarife Haci Mariko
şira' atiü'z-zikr

teba-i devlet-i

benim

Haci

kabuli

asla ve

Marikorıun

ve yehtar

malik

ve

ketb ve imla' olundı
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kazasına

rnuzafe Karuva karyesinde

lletinden

Haci Ebgeri

veled-i

(2) konağında

meclis-i

yine karye-i

mezbürede

mütemekkin

Franzisko

mütemekkin

rnillet-i

tarufından

bi'l-rnarifetü'ş-şeriyye

Yanni

merküme

.arifan

yine

Loizi velecl-i Dimitri

kıt' a şehadetnamcde

Y orgo

şehadetleriyle

müstakilen
dirnek!e

muhtar

yedimde

ü

ve ihtiyar

beyan kılındığı

mezbürede

(4)
ve

ve sübut
millet-i

mütemekkin

ikrar-ı tam (6) ve

meclisleri

taraflarından

i 'ta

üzere (7) 'akd-ı 'atiü'z-zikrin
olan karye-i mezbüre civarında

mülk ve hakkım

meşhur nüm mahlde

zatı

vek il-i seris:

sabit

velecl-i Nikola muvacehesinde

bast

şer' -i şerif-i

velecl-i Haci Ebgeri velecl-i Yakomo

veled-i

mezbür

rnezkürun

nisvanından

karye-i

(5) hükm-ü şerisi lahık olan nefsi Girne kasabasında

idüp karye-i

kaza-i

şirü' MiTı'z-zikri tasdika

ekkin millet-i merkümcden Franzisko
Haci

velecl-i Yakomo

deaviye mahsus odada maküd rneclis-i

ile marife 'frğunusyc1

veled-i

teba-i clevlet-i .aliyyenin

ıııcığ,ı-Cıs (8) on iki sak zeytün eşcürunı

icab ve kabuli havi ve gabın be tagrirden beri bey<i baı-ı sahih-i serT ile
) müvekile-i merküme

vekil-i merkum

Liguri dahi müvekile-i

iştira ve temellük
mezkur
Teğonosya

beş yüz gurus
( l 1) malından

'-i mezkürede

merküme

( 1 O) ve tesellüm
vekil-i

merkum

tcmamen

ve temlik ve teslirn
Teğorıosya

tarafından

ve kabz ve kabul idüp semen
Liguri

ve kamilerı

yedinden

müvekile-i

ahz ve kabz eyledikderı

tagrir ve gabın vuküuna müteallika davadan tarafeynden

(12) aherin zimmetini
eşcar-:

(9) Teğonosva'ya bey'

rnezkürede

benim

ile-i merkürneTeğonosya

kabuli havı ibra ve iskat eyledik
asla ve kaıa 'alaka
"nın mülk-ü

ve yehtar malik ve muıasamf

müşterası

olsun didikde

fi-ma

ve medhalim

ba cl

k almayup

ve hakkı sarfı olmuşdur
gıbbe't-tasdikü'

serT ma

ketb ve imla' olunclı
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muzafe
inden

Karava

Haci Ebgeri
hükümet
· enverde

nzisko

veled-i

mütemekkin

Franzisko

(2) konağında

meclis-i

veled-i

\yar meclisleri

ikrar-ı

üzere 'akd-ı

olan karye-i mezbürede
Huci Manoli

Hrisloğli

Rum

nam kimesne

kaza-i

odada rnaküd meclis-i

millet-i

bir kıt'a

sudüruna

bir tafafdan

aliyyenin

rnerkümeden

kelam idüp karye-i

i'la kılınan

'ütlü'z-zikrin

Yakomo

mütemekkin

tam ve takrir-i

taraflarından

devlet-i

deaviye mahsus

yine karye-i rnezbürede

mahzaruıda

qlındığı

karyesinde

mezbür

şehadetnamedc

değin müstakilen

(5) Haci Yorgisülbi

lxığçesi ve bir ıarafdan

cereyan

iden Komi suyundan

ma-! carlmi tarafeynden
ari bey'-i

bat-ı

sahih-i

yedimde

eytamı bağçeleri

· rnerküm Franzisko yedinden
bey'-i

tarafeynden

rnezkürede

her birimi>

salitü'z-zikr
medhalim

bir evlek

ol-dahi

şurüt-ı
müşterr-i

ber-vechi

rnüfside

ve

(8) merküm
muharrer

iştira

ve kabz ve kabul idüp semen olan mebiağ-ı (9) mezkur bin

ve tesellüm

n sonra

mülk

beher on beş günde on beş

ile bin guruşa

'ya bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

ü

İrini bint-i Haci Ebgeri

icab ve kabuli havı
serT

muhtar

(4) bast

taraf-ı rübii (6) merküm Franzisko bağcesiyle malıdüd tahminen
· mezbüreye

oğlu

bağçe-i

tagrir

( 11) mezkür

keyfe-ma-yeşa

ikü' şerT ma-vaka

ve gabın

aherirı zimmetini

kalmayup müsreri-i

sarfı olmuşdur

ternamen ve karnilen ahz ve kabz

bi't-talcb

i 'ta olunclı vakt-i hacetde

(10)

kabuli

havı ibra ve ıskat eyledik

ile ma'-i mezkürede

merkum

vuküuna müteallika

Franziskorıun

benim asla ve kata
mülk-ü müşterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf
( 1 J) işbu hüccet-i

ve

olsun didikde

şeriyye ketb ve imla' ve

ibraz ve ihıicac oluna
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Hane Satısı

Kıbnsda

vaki'

Girne

kazasına

muz.Me Karava

aliyye tebasuıın Rum milletinden
nam kimesne
odada

kaza-i

maküd

mezkur

meclis-i

mezbür

müstakilen

ü

enverde

Franzisko

muhtar

veled-i

yine

veled-i

rneclis-i

deaviye

karye-i

(3) mahzarmda

ve ihtiyar

mütemekkin

Franzisko

(2) konağında

şeril-i

oğlu

kıt' a şehadetnamede bast
eleğin

(hükumet)

şer'-i

mil let-i merk üıneden
idüp karye-i

1--faci Ebgeri

karyesinde

mezbürede

i krar-ı

meclisleri

tarn ve

taraflarından

ita

beyan ( 4) kılındığı

üzere 'akd-ı 'atıü'z-zikrin

mülk

olan

yedimde

ve hakkım

karye-i

mezbürede

Sofi bint-i l-laci Ebgeri (5) hanesi ve İrini ve Haci Mariko haneleri
haci Yanni

bağçesi

ve taral-ı rabii kız karındaşı

bir bab tahtanı 11 OOO gurusa ve yine bir tarafdan
tarafdan

Haci Y orgi sulb-i

eytarru bağcesi

icab ve kabuli

havı surüt-ı

ile (9) cem'an

iki bin guruşa

ol-dahi

her-vechi

idüp semen

müfside

Haci Yanni Haci Frenzu
ve bir tarafdan

muharrer

olan meblağ-ı

temarnen

Franzisko bağçesiyle

adan ari bey-: bat-ı

Franziskoya

iştira ve temellük

mezkur

(7) kız

(8) iki bab tahtanı hanemi

ve muvaza

merküm

hanesiyle

Teğonosya

iyo ve irini bağ<;cleri ve ıuraf-ı rabii merkum
bir bab tahtiini hanesi bin gurnşa sfılifü'z-zikr

ve

bey' ve temlik
ve tesellüm

iki bin gurus müşterı-i

ve

( 1 O) ve
merkum

ve karni len ahz ( 11) ve kabz eyledikden

soma bey-!

tagrir ve gabın vuküuna müteallika davadan tarafeynden

her birimiz

ni kabuli havi ibrü ve is kat ( 12) eyledik fi-ma ba cl marü'l-bevan
mezkürcde

benim aslfı ve kaıü 'alaka

Franziskonun ( I J) mülk-ü rnüşterası

htar malik ve mutasarrıf
hüccet-i

olsun didikde

ve medhalim

kalınayup

hane
müşterl-i

ve hakkı sarfı olmusdur keyfe-ma
gıbbe't-tasclikü'

şeriyye ketb ve imla' ve yedd-i

şer T (14) ma-vaka

merküme

i'ta olundı

vakt-i

ve ihıicac oluna
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Şuhüdü'l-hal
Kara Yorgi Mesaridi
velecl-i Konomo

Baba Petro

Atnas Haci I-lristoğli
Haci Hristof

Dimitri

125

kaszasına

muzüfe

nam k imesne

Kunı karyesinde

kaza-i

odada maküd meclis-i

mezkur

sakin Ali Efendi bin haci Hüseyin

hükümet

(2) konağında

şeı·' -i serif-i enverde

Halil bin Hüseyin
(5) sabit

ve sübüt

bin Durmuş

hükrn-ü

vekaletine

Efendi (6) bin Osman
karye-i

mezbür

i'til kılınan bir kua şehudetnamecle
sudüruna

(8) eleğin müstakilen

vaki' iki tarafdan
havlı-yı

müşternil

ve bir mahzen

bir bab tahtanı

(4) .arifan

yine

bin Osman

bin Abdullah

ve ihtiyar

kabuli havı şurüt-ı müfside
· merküme

Hanım

ve iki bab fevkani

bi'l-vekale
kabul

i merküme

üzere 'akd-ı
olan karye-i

vakibir tarafdan

Salih bin

bin Süleyman

bin Salih

iki bab tahtanı ( 12) hanemi

tarafeynden

ve muvaza adan ari bey-I

bat-ı sahih-i şeıT ( 13)

bin beş yüz guruşa

ve temlik

ber-vechi

muharrer

idüp semen

( 16) ismet

(7)

hane ( 10) ve bir

bey'

vekil-i merkümu ( l 4) Ahmed Efendi ele dahi müvekilesi
tarafından

ikrar-ı

(9) Ali Efendi tarlası ile mahdüd

ve bir helu ve .vine karve-i
mezbüre
.

çiftlik tarlası ile mahdüd

Lefkoşalı

meclisleri

mülk ve hakkım

bin Salih hanesi ve bir tarafdarı ( 11) Abdülkadir
ve tarafeyn

karye-i

Efendi muvacehesinde

zikr ve beyan kılındığı

hark ve tarik merküm

tasclik-i

şerisi lahık olan

muhtar

yedimde

sakine

şira' ve atiü'z-zikri

bi'l-marifetü'ş-şeriyye
bin Abdullah

deaviye

yine karye-i mezbürede

ile murrefe kızı İsmet tarafından
mezbüreyi

meclis-i

bin

Hanım

yedimclen

merküme ismet

iştira ve temellük

olan meblağ-ı mezkur
malından

ve teslim

vekil-i

( l 5) ve

bin beş yüz guruş

merküm Ahmed

Eteneli

temam en ve kam i kn alız ve kabz t'Y leci i kel en sonra ( 1 7) bey, -i mezk ürede
ve gabin vuküuna müteallika 'amme-i
(18) zimmetini
zkürede
rküme

benim

davadan tarafeynden

her birimiz

kabuli havi ibra ve iskaı eyledik fi-ma bad salifü'z-zikr
asla ( 19) ve kata 'alaka

İsmet Harnrnın

mülk-ü

şa ve yehtar millik ve mutasarrıf

müsterası
•

ve rneclhalim

kalmayup

(20) ve hakkı sarfı olrnusdur

olsun didikde gıbbe't- (21) tasdiki/

I

bey«

müvekile-i
kcvfe-rna•

serT ma-vaka
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şeriyye ketb ve imla' ve yedd-i

merkürne

i'ta olundı

vakt-i

ve ihticac oluna
Fi 29 Rebiyyü'l-evvel

Labra karyesi
Hüseyin

bin Mustafa

mahallatmdan

bin Tayfur

Ayabrasgevi

İsmail

tarafından

bad temamü'L'akd-ı
fesad ve tefrit ve hin-i rüşde (3) vesaireden
Bican

bin Ahmed

İsmail

(5) meclis-i

İbrahim

(4) vekil-i

şehadetleriyle
Tayfur

Kaval

mezbürede mütemekkin

aüü'z-zikri

bey'-i

mezbüre

bin Veli bin Munla

nam k imesne

deüviye mahsus

mahallesinde

müıeallika

ibraya yine karye-i mezbureli

sabitü'l-vekalesi

bin Mustafa

sene 89

karye-i

olan

nam

mezbüreli
hükumet

kaza-i mezkürun

odada rnaküd meclis-i
teba-i devlet-i

Hasan

şer' -i serif-i enverde

(6) Rum milletinden

'alyyenin

Fani velecl-i Eroli mahzannda bi'l-vekale ikrar-ı tam ve takrir-i kelam
ve ihtiyar

meclisleri

bevün kılındığı

(üzere)

mülkümde
veled-i

Fani veled-i Ereli hanesi

n hanesi
taraf-ı

rübi: tarik-i

erbaasındu
müfside
merküm

divarlarıyla

mezbürede

ve bir tarafdan

bir mikdar
beraber

bay'-i

vaki 'bir

merküm (9)

(10) havlı-yı

tarafeynden

müşternil

İcab ve kabuli

Tofi 'ye bi'l-vckale

bey' ve temlik ve teslim eylediği mele ( 12) ol

iştira ve temellük

ve tesellüm

ahz ve kabz eyledikderı

merkiim

ve kabz ve kabul
( 1 J) Tofi yedinden

sonra bey-i rnezkürcde

müteallika davadan ( 14) kabullerimizi
sahih-i

olan rnahalle-i

sudüruna

( 11) 'arı bey-i bat-ı sahih-i şer T ile dört yüz

dört yüz elli gurus müşreri-i

ve karnilen

'akd-ı 'afüi'z-zikrin

bir

Haci Yakorni velecl-i Luyi velecl-i Yakorni

'am ile mahdüd

bulunan

i 'ta kılınan

ve muvazaadan

muharrer
mezkür

ve bir tarafdan

(7) taraflarından

havı her birimiz

şer'! ile ibra ve iskat-ı hak eyledik fi-ma bad salifü'zmüvek ileruin aslrı

Tofinin mülk-ü

iL'

müşterüsı

k,tt'a

'ulaka

ve medhalirn

ve hakkı sarfı olmuşdur

idüp ve

bi'l-vekale

tagrir ve gabin
aherin zimmetini

( 15) zikr escar-ı

kalmayup

keyfe-rnü-yeşa

rnüsteri-i
ve yehtar
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mutasarrıf

olsun didikde

gıbbe't-tasdikü'

ser T rna-vaka

bi't-taleb

ketb ve
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Şuhüdü'l-hal
Haridu veled-i Ciryako
Yorgi veled-i Basbalya

Andriya

ki Girne kazasına

daileridir

Terzi Braşuka veled-i

rnuzafe

veled-i Sava

l.abra karyesi ehalisinden ve ıeba-i

in Rum milletinden

işbu baisü'l-ilüm

nanı kimesne

kayrnakrnhğı

deavi meclisine

yine karye-i

rnezbüre

şer'-i

all-i

Girne

'uküdda

oğlu Haci Komi veled-i

Dimitri

veled-i

olup ve meblağ-ı

ikrar ve tarih-i mezkür

veled-i

mahsus

odada

hücceı-i

milleti

muvacehesinde
karzi

şöyle

şer' iden dört bin

mezkür dört bin guruş deyni olduğun:
ile müverrah

Hristof

(2)

(3) ehalisinden

Yakorni

işbu rnezbür Haci Komi (4) zimmetinde
hakkım

Niyaci

ve mümza ve mahturn

mahzar-

vakf-ı ünvan

işbu bir kıt'a tamgalu ternesük dahi yeclclime (6) i'ta itmeğle meblağ-ı
gurus

merküm

Haci

ikrarda

meblag-ı

hala eda ve teslimiyle

halen

merkum

medyürı-ı

ne ilanı olundı el-emir

taleb

dört bin guruşun
merkum

iderum

deyu

bade'd-davü ve'l-istinıak

rnezküru ibrüzıyle

(7) ternesük-ü

muceb

Komiden

malı
ve'l

(8) müdde T mezbür

Haci Komi ilzam olunclı tescil ve

lirnenlehü'l-ernrindir
5 Rebiyyü'l-ahir

sene 89

rla Davası
.rüz-ı

daileridir

yis karyesi
zuha]

ki cezire-i

ehalisirıden

Haci Baba Nik.ola

Kıbrıs

mülhakatından

ve teba-i devleı-i
veled-i

'aliyyerıin

Haci Sava veled-i

Girne

kazasına

Rum milletinden
Franzisko

tabi'
sahib-i

nam kirnesne
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şer' -i haur-i lazimü't-tevkirde
ehalisinden

ve ıııillet-i

veled-i

sahib-: arz hazır olduğu halele yine karye-i (3)

merkümeden

Nikula

velcl-i Hristoğli

aleyh

Haci

derün-ı arzuhalde
nam kimesne

Kostarıtino

ve

inde bilf nizi:ı kırk beş seneden
hirüseı

ile rnuıusarn !' uduğunı

rüf nam mahalde
Kostanti

beru ba-serıed
kuryc-i

eşcannın

eylemesine

bazısrm
binaen

clef -i ve tarlayı
ve'l-sual
müntak il

bila

mczbürdu

ehalisinden

ve deavi azasından

fi'l-vüka'

( 12) sehade

merküm

ve babası
ile'l-an
ideruz

lede'ı-tezkiyc

(16)

l-Iaci Diıııitri

Mihail

veled-i

n olclukdan
müddei

aleyh

tezkiye

makbul

Haci Kostantino

bila

( 10) inkar

veled-i

kimesneler
olunrnağın

( I 3) Haci

niza'

kırk

beş

şahidleriz

ve

seri etdikden

ihtiyar

Haci

veled-i

ve canib-i

makbulü'ş-şehade
ihbarlarıyla

mucibincede

"yu bi-vech-i

meclis
veled-i

Bavli

imza ve temhir

kezalik

idare
Cirgaci

1-Iaci Braşuka

veled-i

mesrüre-i

beyine

olan kaı·ye-i mezbür

olduklarını

Yasef

Baba

olup eserü'l-istişhad

ile mahalleri

veled-i

mezbür

mezbürun

I-Iristoğli

ve

cleyu

Haci

eda-yı sehadet-i

olundukda

muharrerü'l-esami

sonra şehadetleri
merkürn

Sava

(9)

(14) bu vech üzere

ve Yanni

izhar ve veraka-i

alenen

rnezkürede

velecl-i

tarlayı

müddei aleyh merkum

makbulü'ş-şehade

ve Toğli

Sava

( 17) kirnesneler
nı eylerneleriyle

adil

ederim

( 11) kaza-i

muvacehesinde

mesıüre

taleb

kendülerinden

bi'l-rnuvacehe

( 1.5) veruka-i

tarlamın

müdahale-i

merkum

sere haziran

olup bu hususa

deyu her birerleri

strrun

ceride-i

Nikola'nın

mutasarrıf

mezbürün

meclis-i

l-laci Baba Nikola

müyeveffa

(8)

muvaffık

velecl-i

veled-i

kat' ile müdahale

külliyen

olup

Haci Sava

( 6) Baba

tasarrufunu

da'vü meşrühasına

mezbürun

li-ecli'l-ş-

müddei

meşrüh

kain Başpınar

yirmi (7) dönüm

cevabında

olup

her-vechi

erkürn 1-laci Nikoludan
karye-i

malı

olup

oğlu Kostanti

yed eylemesini

Kostantino

Nikolanın

bir tarafdan

Kostantinonun

keff-i

Haci

koçan

Kilisesi

tahminen

Haci

mezbürden

merkürn

civünnda

Haci Kostantino

merkum

işbu (4)

Babas

ve bir tarafclan Çangar

merkum

1-laci

taht-ı tasarrufumda

mezbüre

ve taraf-ı rabi 'i cebel ile mahdüd
olduğu

muvacehesinde

müteveffa

bir Lara/dan Ayarnarina

velecl-i Dimitri

ismi muharrer

( 18)
zahir

ve

( 19) ba de'l

ser T müddei

merkum
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Nikola "ya maa rehineden
'lam

olunclı

el-ernr

men' olunclığı tescil ve bi'l-iltimas

limerılehü'l-emr

sene tisa ve semenin

na muzafe

mieteyn

harrare

nda ıneclis-i

mezbürede

akd-ı
karye-i

odada

mütemekkin

mezbürede

kelam

sudüruna

merkürneden

idüp karye-i

'aliyyenin

şer'-i

şerif-:

(J) oğlu

mezbür

eleğin müstakilen

(5) vaki' taraf-ı sülsesi
hanesiyle

muhtar

ile altı yüz guruşa merküm
ber-vechi

temümen

merküm

1-laci
ve

iştira ve temellük

ve

hanesi ve

mahclucl bir bab tahtanı

(6)

'arı bey<i

bey' ve temlik ve
ve tesellüm

ve kabz

müşteri-i

rncrküm

mezkur altı yüz gurusa

ve kamilen

mülk

Kostanti

(7) Haci Kostanti'ye

muharrer

ulun ( 8) meblug-:

yedimde

müfside ve muvazaadan

İcab ve kabuli havı surüt-ı

yedinden

maküd meclis-i

milleı-i

merkum Haci l-lristoğlu

üp semen

teba-i devlet-i

ita kılınan bir kıt'a (4) şehadetnamede zikr ve beyan

atiü'z-zikr.n

imde ol-dahi

min şehri

veledi 1-lristoğlu kaza-i mezkürun (2)

mahsus

ikrür-ı tarn ve takrir-i
· taraflarından

mütemekkin

veledi Andoni

deiiviyc

fi'l-yevmi's-sadis

ve elf

Karava karyesinde

1-laci Hristoğlu

(20) huzür-ı

ahz ve kabz eyledikden

sonra beyvi (9)

tagrir ve gabın vuküuna müteallika da'vadan tarafeynden

her birimiz

i kabul: havı ibrü ve is kat eyledik ( 1 O) fi-ma ba cl salifü'z-zikr hane-i
benim
i Kostantinin

asla ve kata 'alaka
( 11) mülk-ü

malik ve mutsarnf

müşterası

ve medhalim

kalmayup

ve hakkı sarfı olımışclur

olsun didikde gibbe't-tasdikü'ş-şerI

rnüşteri-i
keyfe ma

ma-vaka

bi't

imla' olındı
Fi 7 Rebiyyü'l-ahir sene 89
ŞuhüdU'l-lıi:il
lbci Dimitri
Dimitriyu

Sergi Mihai l
Banayi Ciryako

Haci Nik.ola Mihail
ve gayruburn

Haci Loizi

13@

sakinlerinden
hükümet

konağında

meclis-i

Sava

bint-i

Mehmed

deaviye mahsus

erıverde yine kaza-i mezbürede

nam

Hatun

kazü-i

odada maküd (2) meclis-i

sakin İbrahim

bin Hüseyin

Efendi

i mahzarında ikrür-ı tüm ve takrir-i kelam iclüp kaza-i (3) mezbür
meclisleri

taraflarından

'akd-ı

i'lB kılınan

fıtffı'z-zkirin

civarında

sudüruna

(4) değin

Kara Kız dimekle

ve bir ıarafdan
rabii Ahmed

mezkürede

altı saat itibariyle

(bir tarafdaıı İbrahim

meşhur

bağcesi

cereyan

ile mahdüd

müfside

ve muvazaadan

ime bey'

ve temlik

ve temellük

bin Kara

ve bir tarafdan

tahminen

bir evlek

aherin

ycşa

ma-vaka'

eylediğimde

(8) ber-vechi

ve yehtar

(9) ternümcn ve karnilen

tagrir ve gabın vuküuna mütcallika

( 1 O) zimmetini

merküm

bi't-taleb

ol-dahi

İbrahim yedinden

meblağ-ı mezkürede

müşteri-i

kabuli

benim asla ve kaıa 'alaka

İbrahim' in rnülk-ü
malik

havı ibra ve iskat

ve mutasarrıf

müşterası
olsun

ve

va hakkı

( 12) didikde

ketb ve imla' olunclı

Fi 18 Rebiyyü'l-ahir

Mustafa

hissemi

ve kabz ve kabul idüp semen olan ıneblağ-ı

sonra bey'-i mezkürcde

salifu'z-zikr

dakika

İcab ve kabuli havı gabın ve tagrTrclen

ve teslim

ve tesellüm

her birimiz

yedi buçuk

bey<i bat-ı sahih-i şer T ile beş yüz guruşa

yüz gurusa rnüşteri-i merküm

Nuhzade

olan

iden mai lezizde hark ve havzına

(6) iki saat otuz

mai ciirirni tarafeynden

keyfe-ma

silk mülkümde

altı siik incir ve üç sak arrnud ve üç sak (5) nar ve dört sak

sak asma ve bağçe-i

eyledikden

rişte-i

muhtar

zikr ve beyan

Emine bint-i Kara Mehmecl bağcesi

bin Kara Mehrned

magrüs)

bir kıt'a şehüdetnamede

bin

Eteneli Hasan Efendi

Kamil Elendi

sene 89
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kasabası

müternekkinlerinden

I-laci Nikola
meclis--i

veledi

Loizu

deaviye mahsus

teba-i

veledi
odada

Zorzi

devlet-i

kaza-i

rnaküd

'aliyyerıin

mezkürun

Rum

hükumet

rneclis--i şer'--i serif-i

(2)

enverde

, mezbürede mütemekkin millet-i rnerküme nisvanından (3) kızı Atina

ikrar-ı

tam ve takrir-i
i'ta

kelam

kılınan

idüp kasaba-i

'akd--ı--atTü'z--zikriıı sudüruna

üzere

kasaba-i

mezbürede

bir tarafdan

(6) rabii tarik-i

sahih-i

kabz

şehadetrıamede

(4) zikr

ve beyan

eleğin müstakilen

yedimde

ve bir tarafdan

'iiııı ile mahdüd

İcab ve kabuli
şerT

bir rnikdar havlı-yı

havı şurüt-ı

ol-dahi

ve kabul

idüp semen

olan meblağ-ı

yedinden

(9) ternamen

bey<i

mezkürede

her birimiz

ıııi:i--yeşü ve yehıar

müfside (7) ve muvazaadan

rnerküme

muharrer
mezkur

ihail veled-i

Dimiri

ve

iştira ve temellük

ve

yedi yüz elli gurusa

ve kamilen

ahz

ve kabz

benim

asla ve kata ( 11) 'alaka

Ati na 'run mülk-ü

( l 2) malik

fi-ma

müşterası

ve mutasarrıf

olsun

ve

ve hakkı sarfı
clidkde

gıbbe't-

ketb ve imla' olundı

ki cezire-i

n teba-i devleı-i

bey'

Atinaya

Fi 13 Rebiyü'l-ahir

daileridir

bir bab

kabuli havı ibra ve iskat eyledik

mezkürede

merküıne

bi't-raleb

müstemil

tagrir ve gabin vuküuna rnüteallika davadan

mahdüd-u

müşteri-i

'T ma-vaka

(8) ber-vechi

aherin ( 10) zimmetini

hane-i

ve

Dudu binti Yusuf bin Arif hanesi

ile yedi yüz elli gurusa

Atina

mülk

Haci Ni kola veledi Kel Yorgi

eylediğimde

merküme
sonra

ve ihtiyar

vaki' (5) bir tarafdan

kilise havlısı

tarafeynden

muhtar

bir kıt'a

mezbür

'aliyyenin

Kıbrıs

muzafatmdan

Rum milletinden

nam kirnesne

meclis-i

nefsi

Girnc

sahib-i arzuhal
şer' --i münirde

sene 89

kasabasında
(2) Dirnitriyu

kaza-i

rnezbüre

karyesinde
işbu mezbür

sakin

Mehmed

Otcuoğlu

Mehmed

zimmetinde

muvacehesinde

nakden benden

(3) şöyle

istikraz ve umünrıa

erdiği yüz yetmiş yedi gurus (4) alacak hakkım olup meblağ-ı
yedi guruş merkum
ve'l-ikrar
müddei

Mehrnecl'den

(5) ala muceb-i

mezbür

Dimiıryuya

ilzam olunclığı tescil

\L'

hala taleb ederim

ikrara

meblağ-ı

huzür-ı 'alilerine

deyu ba de'd-dava

mezkür

halen eda ve teslimiyle

mezkür

yüz yetmiş
rnedyün-ı

yedi

merkum

ilam olunclı
Fi 13 Rebiyü'l-ahir

sene 89

;aklı Davası
daileridir

ki nefsi Girne kasabası

ehülisinden

Hacı Halil bin Veli Girne Kayrnakrnlrğı
huzür-ı

şer' -i 'i:ilT-i 'uküdda

Kara Mehnıed

bin Ahmed

zimmetinde

yine kasaba-i

para dayin-i

merküm

Munla

Ahmede ilzam olundığı

hakkım

ehalisiuden

olup ve meblağ-ı

hala taldı iderirn deyu

ikrara rneblağ-ı

Hüseyine

mezkür

ki

Girne

tescil ve huzür-ı 'alilerine

kasabası

ve teba-i devleet-i

kazasına

'aliyyerıin

altı yüz

halen eda (7) ve teslimiyle
ilam olundı

Fi 18 Rebiyyü'l-ahir

daileridir

mahsus

istikraz ve uımırına sarfla

Ahmecl'clen

(6) ala muceb-i

Munla

şöyle da' va icier ki işbu

yedimden

yedi (5) guruş on parayı merküm
ve'l-ikrar

mezbürun

(3) muvacehesinde

hücceı-i seriyyeden

arzuhal

(2) deavi meclisine

iği altı yüz yedi gurus on para alacak

ve'l-istintak

sahib-i

muzafe

Rum milletinden

Labta

sene 89

karyesi

Liguri veled-i
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· (2) velcd-i
mahsus

Haci

odada

'de mütemekkin

Yakorno

nam

maküd huzür-ı

kimesne
şer·-i

mi I leı-i merkümcden

Girne

kaymakmlığı

'BIT-i 'uküdda

Ciryako

veled-i

yine

şöyle dava ider ki işbu mezbür Ciryako (4) zimmetinde

deyn-i

şeriden üç yüz seksen

üç yüz seksen
tarih-i

hakkım

(5) iki gurus sahi han bana deyni olduğını

mezkurdan

işbu

alacak

müverrah

bir kıt'a

taıngalu

mürnza ve mahtüm

temesüğü

yüz seksen

iki guruş

ne mutabık

ıemesük ibanzlc

meblağ-ı

ikrarda

eda ve teslimiyle
'alilerine

Lefteri

ba-temesük

olup ve meblağ-ı
münhasır-ı şühüdda

ve karzi

yedime

(3)

ünvan

ita itmekle

ile (6)
meblağ-ı

(7) Ciryakodan

hala taleb

iderim cleyu

ile bade'l-da'va

ve'l-istiutak

ve'l-ikrar ala

merkum

mczkür

dahi

karye-i

Komi veled-i

esinde

iki guruş

dcavi

iki gurusun

üt; yüz seksen

medyün-ı (9) merkürn

müddei

mezbür

Ciryakoya ilzam

olundığı

ilam olunclı el-ernr limenlehü'l-ernrirıdir
Fi 19 Rebiyyü'l-ahir

sene 89

Anlaşmazlığı
daileridir

ki cezlre-i

i ' nefsi Girrıe kasabası

Kıbrıs

mutasarrıflığı

hanedanından

olup kaza-i mezbüre

ndan sahib-i ·,ıuulıi."il IVlusLal'a l::fcııcli ibn Ahmed
(3) halele meclis-i şer'-i kadim lazimü'l-tazimde

Gime sekmesinden
varisi

iken vefat

sulbi sagir oğlu
sagir-i

İbrahim

reddi

cevaba

Abclullatif

nam

Onbaşı ıurlusı

cercvan

bin Adbdullah

(6) vekil-i
kimesne

lup (7) Karak ız nam mahalde

mahdüd

ile zevce-i

Vt'

müseccel-i

dokuz sene

metrüke

ba-hüccet-i

afüi'l

Onbaşı

mezbürenin

bir ıarafdan kayalık

ve

şeriyye

tarafından

serisi Ahmed
kaza-i

( 4) bin

ibn

carıib-i

ve bir tarafdan

bir ınrafdun bağce tarTki ve taraf-ı ( 8) rabi 'i

ve'l-mümtazc arazi

ile havzıda

bundan

nam Hatun

muvacehesinde
vaki'

bin Nuh Ağa sahib-i

menkühe-i

mczbürun tesviye-i (5) umuruna

Emete bin Mehmed

(2) dcavi

Bila ibn İbrahim

iden Ahmed

Girne

muzafatından

ile

arazi-i

ruküd (9) ve ıecemuundan

mezbürcden

sonra aruzi-i

nübü

ve

mczbüre
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sakı ve intifü
( 10) Munla
ve

oluna gelen

Mustafu

Kara

çerıd kıt'a

bin İbrahim veresesi

Mehmecl

bin

rrıflar ( 11) iken bi't-terazi

Mehmed

arazi-i

rniyah-ı

lezlze-i

cariye sureka-i

ve braderi

Ahmed

ve Havva bint-i

beyinlerinde

mezbüreyi

erba'an

beyinlerinde

ba-izin

'adile de taksim ve her birileri hisse-i malüme ve rneferriz

rıflar olmuşlar

isede miyah-ı

k beyinlerinde

müştereken

elerinde

ba-rnuvacehe

akı ile yevrnina
meşhur

( 14) haza intifa'

erba

üzere

tevatürde

rub'

yedinden

mezbürede

tağalüben

ve sakı murat

itmekle

ibka-ı

Efendirıin

kül I iyen i nkürda bulunduğundan

müteberan-ı

feteva-i

fetavasırun kitabü'l-rnuhitarun
nehirden

deyüp
Hayreddin
ibka-i

vaz

arazisine

Mustafa

a kasaba-i

mezbüre

tagyire

kadir

Efendi merhumun
ala makan

meşrüh

dava-rnütevasıtına

(28) ehalisinden

Hacı Mehmed

Abclülkaclir

bin Hasan bin Abdurrahman

olup ( 19)
Onbaşı

rub'

da' va lan

hissesi
fetva-yı

Ali Efendi

beyan olundığı

ü

müstakilen

mı All ahu (25) alem
yabka'l-kadirn

zan bi'l-rnüslirnin

serI deyu nakli şerif ibdar iclerek verilen
Efendiden

geldiği

ide gelüp vaz'-ı kadim

fetevasırıda

li-galebeı-i

( 17)

icra ve sakına

Şeyhü'l-İslam

olurlar

ve

selasece

Ahmed

karye-i aheri ehalisine bade'l-yevrn

(26) makan

.ıüma-ileyh

husus-ı

rnerküm

nı ütehası manın
(22)

makan

mutasarrıf

ve küllisine rabiide bast

-ı kadimi

El-Remli

, illa bi-vechi

Kahveci

olan

ber-vech-i

fıkihiyeden

(15)

zabt

ve intifaoluna

iki karye chülis: bostan ve bağçelerini
(24) birinin

ine'l-asıl

madası
tasarruf

ehalisi

olan rub' hissesine

hakkın

izafetle (20) 'ala ceddeten

Mustafa

eyyam-ı

müvekile-i

bi-gayrı

hissesinden

kerna

rnezbüre

Onbaşı

deyu ba' de'd-dava ve'l-isticvab

mürnü-ileyh

(12)

kasaba-i

mezbürede

( 18) mine'l-kadirn

müvekkilesine

ve beherimiz
olmadığından

olan rub' -i hisse ve kema fi's-sabık

muradımdır

arz-ı

mecra-yı kadim ve havzından

iken işbu Ahmed
rniyah-ı

ve

sahib-i

( 13) bi'l-mürıavebe

ide geldikleri

( 16) dahi

sülseyi

merkumun

vaz'-ı

taksim

ibka ve her birileri

bilfi vekille bi'l-asale

başka

kabile-i

ve bila niza' arazilerine

ve hisse-i

tarafından

mezbüre

rnüstereke

muvafık
Çavuş

'ala
bi

(27) cevaba
beyine

bin Ahmed

taleb
bin

') 1 _))

daileridir

ki nefsi
sahib-i

Değirrnenlikde

'urzühal

Zenaili

lığı deavi meclisine
karyesi

ehalisirıden

Hüseyin

cihet-i

karziye-i
üzere

buçuk Osmanlı
olmak

mümza

ıemesüğü

ternesük-ü
mezkür
olduğum

beyne taleb olunmuş
i talib olunrnağla
dayin-i
zevcesi

mezkürı

huzür-i

kefil bi'l-rnal
Osmanlı
sarfla

hakkım

Zenaili"ye

şeri

'alT-i

ile zevcesi

olcluğunı

eyledikleri

ve karzı

ünvan

ile

salifü'z-zikr

hala taleb (9) iclerurn
ba de'd-dava

lirası olduğunı

ikrar itmeleriyle

(5)

(7) sühüdda

i'ta itmekle

merkümandan

( 1 O) Osmanlı

lirası kendi

mahzar-ı

ve rnahtüm

ibrazıyla

ve kefil-i bi'l-

istimlak

müddei

isecle ebrıan-ı beyninede

ala muceb ikrar rehin-i ( 12) meblağ-ı

merkum

(2) nanı

olup ve meblağ-ı mezkur

dahi (8) yedime

lirasını

Zenaili

bin Mehrned

ve umürlarma

bana deyinleri

taktirden mutabık

elli gunış deyinleri

maküd

aliyyenin

şöyle dava iderki işbu mezbür

(6) lirası alacak

Osmanlı

meblağ-ı

veled-i

yirmi altı buçuk

istikraz

yirmi altı buçuk

merküman

odada

Zeliha (4) birbirlerine

ile müvverrah

işbu bir kıt'a ıamgalu

Yakomi

muvacehelerinde

üzere sahihen

ih-i mczkür

mahsus

şeriyyederı

yedimde

veled-i

teba-i devlet-i

Halil bin (3) Hüseyin

bin Mehrned

· Halil ile zevcesi

mütemekkin

hala eda ve teslimiyle

( I J) Zelilı,.ı'y(ı ikim olundığı tescil ve bi'l-iltimas

ve'l-istintak
inkar fakat iki

merkümeden

( 11)

izhar-i acz idüp ve
mezkur

iki bin altı

medyün-ı

rnerküm

huzür-:

'alilerine

Fi 29 Rebiyyü'l-ahir

sene 89
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Girne
mahallesinde

kazasına

mütemekkin

muzafe

Labta

karyesi

teba-i

devlet-i

rnahallatından

aliyyenin

(2)

Rum

sahib-i 'arzüha) Toğl: veled-i Haci Dimitri veled-i Ciryako nam k imesne
zkürun

deavi meclisine

mezbüre

mahsus

odada

mahal latından

Bavli ( 4) veled-i

(3) maküd huzür-i

Ayanastasa

Mi hail veled-i

mezbür Bavlı zimmetinde

serT

'all-i

mahallesi nele mütemkkin
Bavli muvacehesinde

şöyle

ba-ternesük

cihet-i deyn-i şeriden (5)

beş guruş alacak hakkım olup ve meblağ-i

mezkür beş yüz yirmi beş

bana deyni olduğum

ikrar ve tarilı-i mezkur

ve mahrum
yeddime

mahzar-ı

ve karzi-i ünvan ile muaneven

i 'ta itmekle

iden hala taleb iderum
tie bade'd-dava
beş yüz yirmi

(6) şuhüdda

meblağ-ı mezkür

beş gurusun

merküm

vc'l-ikrar

Bavli

müddei

ilzam

işbu bir kıt'a tamgalı

beş yüz yirmi beş guruş

deyu meali taktirine

ve'l-istintak

(8) mutabık

'ala muceb
mezbür

olundığı

ile

tescil

temesük-ü

ikrar-a

Toğliye

mcblag-ı

hala eda ve

ve bi'l-iltimas

Fi '2 Cemazie'l-evvel

huzür-ı

sene 89

;eve Ağaç Satışı
kazasına

muzafe

in ve devlet-i

Labta

aliyyenin

karyesi

mahallanndar

Rum milletinden

Haci

veled-i Komi nam kimesne kaza-i mezkürun
odada rnukiid
mütemekkin
ve ıakrir-i

ve miller-i

meclis-i

şer'-i

rnerküıneden

kelam idüp karye-i mezbür

itiı kılınan bir kıt'a şehadetnamede

Ayluka
Komi

hükümet

serif-i enverde

mahallesinde
veled-i

Dimitri

konağında

meclis

yine (3) mahalle-i

karındaşı

Haci Petri mahzarmda

muhtar

ve ihtiyar (4) meclisleri

zikr ve beyan kılınclğı üzere akd-ı
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sudürurıa

değin müstakilen

(5) yedimde

mülk ve hakkım

oluan İsfenar

vaki' bir tarafdan İlya vcled-i Yorgi velecl-i İlya Urubi ve bir ıarafdan
i (6) ibn [Vlustal'u bin Halil tarlası ve bir ıarafdan Nikola
, Komi

bağçesi

müsrnire

ve taraf-ı rabi i merkum

ve gayrı müsmireli

ve bağçeyi

guruşa

rnezküreye

müştemel

vcled-i Dimitri

Haci Petri (7) bağcesiyle
tahminen

üç evlek bağçeyi

( 8) iden ma'-i lezizden hark ve

cereyan

beher beş günde bir gün bir gice ma'-i carirni bin beş yüz guruşa
icüb ve kabuli havi surüt-ı

ile cem'an

müfside ve muvaza'adan arı bey'-i

üç bin guruşa merkum

ol-dahi ber-veclıi

yedinden

ıemümen

\'C

Haci ( 1 O) Petriye bey' ve temlik ve

muharrer

ve semen olan ( l I) meblağ-ı

iştira ve temellük
mezkur

kürnilen

ve kabz

ve tesellüm

üç bin gurus müsteri-i

alız ve kabz

eyleclikden

merkum

sonra

(12) ıagrfr ve gabına vukuüna müteallika davadan tarafeynden
· kabuli havı ibra ve iskat eyledik fi-ma ba d salifü-zim asla ve kata alaka ve medhalirn
müsteras:

kalrnayup

ve hakkı ( 14) sarfı olımışdur

f olsun didikde

gıbbe'r-tasdikü'ş-şerT

( 13) zikr bey' -

müsterl-i

merkum

keyfe-rna-yeşa
ma vaka

Larnaka

karyesinde

nam k imesne kaza-i mezkürun
dada

maküd

devlet-i

aliyyenin

ve
zikr

meclis-i

hükümet
şer.I-i

Rum milletinden

Hasan

konağında

bi't-taleb

erıverde

yine

kerb ve

meclisleri

(4)

kılındğı

mülk ve hakkım

üzere

sene 89

Mustafa

karye-i

bin

deaviye (2)
mezbürede

Baba Ciryako veled-i (3) Haci Baba

ikrar-ı tam ve takrir-i

ve beyan

bin

Haci

ve yehtar

meclis-i

mahzanuda
ihtiyar

(5) yedimde

şer'-i

sakin

bey'-i
her biri

Fi 2 Cernazie'l-ahir

muzate

bar-:

taraflarından
akd-ı

ita

atlü'z-zikrin

olan karye-i mezbüreye

on üç günde on altı saat ma'-i (6) carimi tafeynden

kelam
kılınan

idüp karye-i
bir

sudüruna
cereyan

kıt'a
eleğin

iden ma-i

icab ve kabuli havı
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ve muvazaadan

arı bey'-i

bat-ı sahih-i şer T ile üç bin (7) iki yüz

Baba Ciryako ·y,ı bey' ve temlik ve teslim eylediğimde
iştira ve temellük
mezkur

ve tesellüm

ve kanı ilen ahz ve kabz eyledikderı

havı ibra ve iskat eyledik

mülk-ü ( 12) müşterası

Baba (9) Ciryako

tarafeynden

fi-ma

im asla ve kaıa alaka ve medhalim

merküm
sonra bey-i

n vukuünu rnütculliku ( 10) davadan
kabuli

kalmayup

mezkürede

her birimiz

bad salifü-z-

zikr bey'-i

keyfe-rna-yeşa

ma vaka

milletinden

bi't-taleb

metrukesi

bi'l-ihbar

· mezbürenin

er karındaşı

( 4) inde'ş-şer
babasından

Dimitri

iyyı:.'
ber-vechi

sene 89

ıeb a-i

clevlet-i

ü'l-enverde

müntakil

şer'-ı

zahir

malını

Lt'\Zı'

ile tahrir ve terkim

ve Tallu ve sulbiye-i

ve kız karındaşı

Mirohoraya

ve nümayan

hıfz ve tesviye-i

kıbel-i serden vasi nasb ve tayin kılınan zevce-i
marifeı-i

ketb ve

Leno bint-i Kostanti veled-i Ciryako ve

Mari yo ve Kaderi na (3) ve Braşuko

iryako ve Ii-ebeveyn

olduğu

mütemekkin

Baba

bundan akdern vefat iden I-Iaci Mihail (2) veled-i Gavrilli

Tin veraset-i zevce-i
kızları

karyesinde

(l l )

ve yehtar

Fi 2 Cemazie'l-evvel

l.arnaka

( 12)
aherin

müşteri-i rnerkiim

ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun diclikcle gıbbe't-tasclikü'ş-şer'T

muzate

ber

ve kabz ve kabul idüp ve semen

(8)

bin iki yüz guruş müşteri-i

üç

ol-dahi

mezbüre

oldukclan
umurını

Leno marifeti

ve bcyne'l-verüsete'l-merküme

ve taksim olunan müteveffa-yı

mezbürun terekesi

atı zikr ve beyan olundı
Fi 2 Cernazie'l-evvel
küp kebir 1/60 küp sagir 1/40 sabancı takımı /20

sene 89
pen be

rugan zeyı önge /5.1 O
tahta aclecl 4/ 12

karye-i

ir mikdar havlı ve bir ac\ecl furun /2000

mezbürede

vaki· bir bab tahtanı
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a ve

Artuklamo

şı' r mezrüüu 7 l OOO

xünü'l-ihracat

· zevce-i

mağrüs

zeytün

fidanı

/7190
veraka beha /4

kaydiye /11

ne'l-ihracat /harcı kısmet /179JO

künü'l-ihracat

11am mahalde

/194.30

rnezbüre

hisse-i

bint-i

mezbüre

Marko

/932

Kaderi na /932 hisse-i

bint-i

mezbüre

Braşuko

/932

L;1::110

· bint-i mezbüre

/874

· (bint-i) rnezbüre Tallu /932

hisse-i

bint-i sagire-i

mezbüre

hisse-i uhti mezbür Pirosora
bala muharrerü'l-isim

olan sagir-i mezbürun

hisse-i

Ciryako

/486

irsiyesine

isabet

yüz otuz iki guruş yirmi para
lak ve eşya olarak

vasi-i mezbürun

Miras Kalan Emlakın
kazasına
i Lefkoşa

muzafc

yedinde

Labia civarı karyelerde

muhallaundan

idesi

menkühe-i

Pen be Hatun

e münhasıra
mezküreden

bu mahale

şerh

ashabından

olup

Bore Karşılığı Satılması

(2) Ayasofya

metrukesi

ibneıe

alaka ve emlak
mahallesinde

ibn el-Hac
zevce-i

terk olunduğı

İbrahim

Nazife

sakin

Ağa ibn Mehmecl

bint-i el-Hac Mustafa

( 4) İbrahim

iken bundan

ve sulbi

saair
'--

oüullan
'--

Ağa'nın

ı· Eleneli

Nazi

İbrahim

ve tashih mesele-i

mirasları

dahi kırk sekiz sehmderı

altı sehmi

mezbüre

Nazi fr Hanım "a ve sekiz

zevce-i

ve

olup (5)
sehmi

rnezbüre Pen be Hatun' a ve on yedişer (6) sehrnclen otuz dört sehmi eytam-ı
mezbüran
zahir

ve

ehmediu tesviye
[ideleri

İbrahim
müıehakik

Abdullah

oldukdan

ve umürlar.na

işbu ba'TsetU'l-vesika

kr hususda

ve Mehmede

vekil olduğu

soma

(8) k ıbel-i

zevce-i

bi'l-ihbar

saglran-ı

'incle'l-şer'i.i'l-

mezbüran

İbrahim

(7)
ve

serden vasi nasb ve ıayin olunan

mezbüre

her biri mahallinde

( l 0) ve Salih

isabeti

Nazife Hanım

veraka-i

mesture

bin Ali bin Abdurrahman

(9) tarafından

cai'z

ile Hasan bin Osman

ve Ömer

'bin

Veli

bin
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clan sırren

ve ba dehu

alenen

lecle'l-tezkiye

ihbar olunan zaı-: mezbüreyi
aryesi ( 12) sakinlerinden
kaza-i mezküre

acll ve makbulü'ş-

bi'l-rnariyetü'ş-şeriyye

el-Hac Mehmecl Ağa ibne'l-rnezbür

muzüfe ı\yyorgi

nam k irnesneler

( l 3) karyesi sakinlerinden

( 14) şehadetleriyle

ber-rıehci

( 11)

'arifan

mezkur

el-Hac

İbrahim

Mehmecl

Çavuş

şeri sabit olan pederi

eyh el-Hac Mustafa Nazif Efendi ( 15) ibn Derviş Efendi nam kimesne
dairesinde
-T münirde

deavi meclisine

bi'l-vekale

mahsus

Ahmed

mübeyiasmın

mezkur

Elendinin

sagiran-:

duyün-ı

akarı dahi şer'an

lazım

geldiğine

müteveffa-yr

kuryesi

ve

civarında

mahalli rnalurne ıuenbamdan

(20)

çiftlik

münavebe-i

sair 'akarat

arsası

tasarruf

ile çiftlik

bey'

ve'l-kuti
marifetiyle

sekiz

bina'en

tasarruf

aleyh

zeytün

mezbüre

arazi-i

n (30) be hası ziyadesiyle

tertib ideceği
mezkürenin

tenezzül

dahi

hücce-i

semeni

tt'l'viz olunurak
verese-i

misli ve kıymet-i
,mıı.i bedelinin

mezbüretan

Nazife

haklarında

gafir ihbarıyla

sebebiyle

arazi-i

mebni ma' -i cari-i leziz-i

sahihada
(J2)

iden

vasi mezbür

lıavzı kebirde olan hisse-i malüme ve mezkür çiftlik arsasıyla
mezkürelcrinin

ma'-i

intikal

mezbüran

tefriki

edeceğine

(25)

sagTran-ı

(17)

ve kanunen

sagiran-ı

eşcan

ol-vecihle

olup

(28) arazilerin

ve ibkası

sagiran-ı

ile ümrn-i mezbüre

havi

acliyen

dönüm

olan hisse-i

(24) olunması

mezkürde

ziyan (29) ve hasar hükmi
olup

su havz-ı kebirde

bu vechle karar vermeleriyle

ve ale's-seviye

otuz

climekle

yirmi bir buçuk saat

itibar olunanan

c11·s,ısı ve çiftliğ-i

ve Mehmcd

akarat-ı

Elye Çiftliği

olunan

ve fürüht

ve menkulat

her biri (26) beyinlerinde

rnezbürun

kain

ve kızım müvekile-i

olmağın

bey' olunup eda-:

beher sekiz gün sekiz gece de bir

cari-i leziz ve tevabi 'inden (23) mezkür
mülk

menkülat-ı

nübü' ve rnülk-ü hark: ile cereyan (21)

mfı'-i lezizin
üzere (22) saireyle

pederleri

( 18) müsbetesine

vefa etmemekle

Labta

ve enfa

mezbüranın

esmani

olunmak

( 16) maküd

olan odada

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kızım müvekile-i
mürusü

rnezbür

kaza-i

ve hakikasıyle

mesele-i

ve Penbe

(31) arazi-i
bey' ve

miruslanna

Hanımlara

isabet

göre
iden
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karşulannda

müteveffü-yı

ernval-i metrukesinden

evler mülk-ü zeytün eşcan saglran-ı mezbüran

hasılatca

itmek sagiran-:
kızım

mezbüran

haklarında

(35) müvekile-i

mezbüre

mezkur hüccet-i gafirin

vukuf

ihbarından

müslirnin ihbarlarıyla

iden mikdarın

tefvizine

ve arazi-i
verese-i

l Nazife

Hamma

isimleri

olan hisse-i malüme ve
ve Mehmledin

müntakil

bedelinin

mesele-i

rnezbürtan

Nazife

ve Penbe

mezbürun

içün mübayaa

k ıbel-i şer'-i serifden

sahiha ve

rnezküre

müteveffa-yı

olan zeytün eşcan saglran-ı mezbüran

(36)

zeyli hüccette

misli (39) ve kıyrnet-i

semeni

karsularında

didikcle

(37) olmağla canib-i şer'-i

İbrahim

muharrer

(40) ınüsbeteden

düyün-ı

muradıdır

( 41) emvali

ve istiraya vası

izin verilrneğin

rna-vaka

Fi 17 Rebiyü'l-evvel

muzafe

Labta civarı karyelerde

mahallatuıdan
Ahmed

Ayasofya

Elendi

· merıkühe-i

(3) metrükesi

İbrahim

sakin

ı

l'

olub sihüm-ı

Ağa ibn Mehmed

sekiz sehmi

ürnm-i

mezbüran
vc rnütehakik
tesviye-i

umürlarına

rnezbüre
İbrahim
oldukdun

olup
bundan

Ağa'rıın

Nazife Hanım ibnete el-Hac Mustafa

ıushih-i mescle-i
mezkürederı

sene 89

iken

Penbe Hatun ibnete İbrahim ve sulbi sagirün oğulları
münhasirc

bi't-

alaka ve emlak ashabından

(2) mahallesinde

ibn el-Hac

vechi

ve nefsü'l-ernrde

başka

mütehakkik

ile sagiran-ı mezbüran

arsası

(34) içun mübaye

Hanımm

Nazife

z-zikr ma'-i carı-i leziz ve havz-ı merkümede
çiftlik

kıymet ve

müceb hayır ve menfaat olmağla

mesrühası vakia mutabık

ileyhin kelamaı-ı

olduğu

(33) mezbürun

mirusları

altı sehmi

dahi bi-hükmi
(5) zevce-i

ve Mehmede
sonra

isabeti bi'l-ihbar

sagiran-:

İbrahim

(4)

feraiz

kırk

mezbüre

Perıbe Hatun 'a ve on yedişerden

(7) mezbüran

Nazif

Nazife
otuz dört

'incle'ş-şer'Li'l
İbrahim ve

kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan valideleri
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-i mezbüre

Nazife

( 8) Harurn ve ürnm-i mezbüre

ikr bey' ve ferağda

vekil olcluğı her biri mahallinde

bin Osman bin Abdullah
dürrezzak

'arifan

idükleri

mezkur
İbrahim

· (13)

mahsus

olan odada

arava karyesinde

mezkür

ve sagirfin-ı

inin

düyün-ı

Petro veled-i

irrnemekle (17) eda-:

ve müteveffa-yı
nda kain
nübü'

Elve Çiftliği

dimekle

pederleri

leztzin

dairesinde
kaza-i

( 14) mezküre

Rum milletinden

ulunan

(20)

bi'l

Nazife ve Penbe

rnetrüke-i

rnezbür

mübbeyiasının

dahi bey' ve fürühtı icab
mezkur

maruf çiftliğinde

Labta

mahali

( 18)

rnalüme

idüp (19) havz-ı kebirde teraküm

beher sekiz gün sekiz gece de bir növbet

tasarruf

deavi

müteveffa-yı

metrukesinden

ve rnülk-ü hark ile cereyan

Çavuş ibn

Nazif Eleneli ibıı

mezbürtan

cleyn icün 'akaratırnn
akarat-ı

Mustafa

'aliyyerıin

menkülat-ı

mczbürun

Ağa ile

Yanni (15) muvacehesinde

( 16) mezbürarıın

müsbetesine

Mehmecl

serT rnünirde

tarn ve takrir-i kelam idüp müvekklilelerim
n mürisleri

Mehmecl

kaymakmliğı

ıeba-i devlet-i

bi'l-rnariyetü'ş

şerT sabit olan sagiran-ı

el-Hac

maküd meclis-i

veled-i

el-Hac

( 12) ber-nehc-i

kaza-:

mütemekkin

Mihailü

ile (9)

ve Ömer bin Veli

karyesi sakinlerinden

ceclleri müma-ileyh

k imesne

mesture

züt-ı rnezbüreteyni

( 11) sakinlerinden

şehadetleriyle

nam

etü'l-vesika

ihbar olunan

Ağa ve Ayyarrnola

miıı k ıbeli'l-ümm

taraflarından

sırren ve ba' dehu alenen ( 10) lede'l-tezkiye

Labta karyesi

nam kimesneler

veraka-i

ve Salih bin Ali bin Abdurrahman

nam ün kimesııelercleıı

makbulü'ş-şehade

Pen be Hatun

olmak

yirmi bir buçuk saat mülk-ü

üzere

rna'-i cari-:

'inden mezkur havz-ı kebirde olan hisse-i malümesi ve bir kıt'a mülk

sair 'akarat-ı
ve enfa

olmağın

ve rnenkülat

ve rnüvekkilelerim

eyini eri nele bu vechle karar virmeleriyle
rnezbürenin

ciftlik-i

ve (24) ale's-seviye
malümatc'l-hudüd
urazi-i
cari-i

mezkür

mezbürtan
(23) ol vecihle

mezkürun

havı

olup

deaviyen ve kanunen

ve'l-kati ve'l-rnikdar

rnüntuk il-i mezkurclcrinin

leziz-i

itibar olunan

ve havzı

Nazife

ziyade

mezbürede

eşcarı

ve Penbe

ma-: cari-i leziz-i
saglran-ı

mezbüran

intikal

iden lede'l

arazi-i aınirelerirıden

behas:

kebir-i

(22) zeytün

tefriki

tenczzülideceğine

(26) olan

hisse-i
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ve arsa-i mezküre

ile arazi-i müntakil-i

mezkürelerin

riyle bey' ve fürüht ve ferağ (27) ve tefviz olunarak
göre düyün-ı müsbeteden
(2 8) isabet

kıymet

iden

müvekkilelerirn

111 i kel arı

ve rağbet

ber-vechi

idüğü

(29) evfer olan mülk-ü zeytün eşcan

vasi mezbüre Nazife Hanım ba-hüccet-i
binaen

saglrün-ı

mezbürarun

olan

hisse-i

mah-ı

Safer mütecaviz

3) tecmu

(32)

eyledikleri

'ıncla merkum

arazi-i

mütehakik

zeyli

vesikada

olmağın

(3 7)

ve vasl-i mezbürtan
bara-yı

sahib-i

· rnezbüre
semen

münadi

nas olan mahallerde

ve

olunclıkda

(34) karar ve ziyade

yirmi bin guruşun

altı bin guruşu

el-yevm

semen

(36) misli ve kıymet-i

isimleri

mestür

ehli vuküf.-ı

ernlak-i

Nazife

arz arazi-i

ararazisi

kebirde olan hisse-i malüme ve arsa-i

ile havzı

ma' dası on dört bin gurus
olduğu

rne'zun

ma'-i cari-i leziz ve

yirmi bin guruşda

merküm

tefvizine

(31) bi'l-vesaye

çiftlik

mecmu'

ve

mecmuan nida ve müzayede

ve meblağ-ı

mezkur

şeriyye

müceb hayr (30)

ferağ

mezküreleriyle

müddetde

!VlilwiiL'ı üzerinde

zuhür iımeyüp

haklarında

malüme ile mezkür

günlerde

ve Perıbe

mezbürun ernval-i

arazi-i mezküreyi

muharrer

mesele-i

Nazife

n karşu lan ncla müteveffa-yı

ve hasılatca

misli ve bedel

arazi bedelinin

mezbüretan

icün iştira itmek sagiran-ı rnezbüran

mezbüran

semeni

mezküreyi

vekalet

müslimin

mahkemem

ve Perıbe Hamınlara izafetle

mezküreyi

kezalik

Nazife Hanıma (39) izafetle

ve bedel ile merkürn

Mihailuya

mükelemet

altı bin

mahkemem

on dört bin gurusa

cem'an

bey>i baı-ı sahih-i

şer'-I ile

kat'ı muteber meri-i ile bey' ve temlik ve ferağ ve tefviz ve teslim
ol-dahi

ber-vechi

iştira ( 41) ve temellük

kabz ve kabul eyledikden
bin guruş

müsıcri-i

li-ecli'l-isal

temümen

kebirde
müşteri-i
olmuşdur

ve teferruğ ve tefevvüz ve

sonra semen ve bedeli olan meblağ-ı

mağfrugur.lch

!Vlihailu yedinden

alız (43) ve kabz eyledim

rnerküm

Mihailu'rıun

keyfe

mit-yeşil

( 45) ve yehrar

ma-vaka

bi'ı-taleb

ketb olurıdı

müvekkilelerim

fi-ma bad rna'-i carT-i

olan hisse-i malüme ve arsa-i mezküreler

mefrugunleh

mecmu'

mülk-ü

ile arazi-i (44)

müşterası

ve mutasarrıf

olsun

17 Rebiyyü'l-evvel

ve hakkı
didikde

sene 89
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na muzüfe

Ağıı·da karyesinde

mezkürun

hükümet

(2) konağında

lis-i şer'-i serif-i enverde

mahzarında

sakin Sultan bint-i Ahmed bin Ali nanı
meclis-i

deaviye mahsus

yine karye-i mezbürede sakin Hacı (3) Mustafa

ikrür-: Lam ve ıakrir-i kelam idüp karye-i

isleri taratlanndan

gönderilen

'akd-ı atiü'z-zikrin

sudüruna

karye-i mezbürede

odada

mezbür

bir kıt' a şehadetnamede
(5) değin müstakilen

vaki' bir tarafdan

muhtar ve

zikr ve beyan

yedimde

karye-i mezbürun

mülk ve

hanelerinin

örtülü tariki ve tarafeyn Girne tariki ile mahdüd nanı mahalde
eşcanrru

(7)

escünrnı

'adan 'arı bey'-i
Hacı l\ıiustal.a'ya
yedimden

rnağrüs

bin gurus ve altmış sak zeytün eşcanmı bin gurusa

altı yüz guruşa

(8) tarafeynden icab ve kabuli

bat-ı sahih-i şer T ile cem'an

üç

temamen

ve tesellüm

bin altı yüz gurus

ve kamilen

ahz

üç (9) bin altıyüz
ol-dahi

( 11) merküm

eyledikden

Hacı

sonra

bey'<i

ve gabın vuküuna (12) müteallika davadan tarafeynden
zimmetini
mezkürede

kabuli havı ibra ve iskat eyledik

malik ve mutasarrıf

her

fi-ma bad (13) salifü'z

benim asla ve kata 'alaka ve medhalim

Mustafa "nın ( 14) mülk-ü müşterası

ber

ve kabz ve kabul iclüp

müşteri-i

ve kabz

ve bir

havı şurüt-ı

bey· ve temlik ve teslim eylediğimdc

( I O) iştira ve temellük

ve

kalmayup

ve hakkı sarfı olmuşclur

olsun diclikde (15) gıbbe't-tasdikü'ş-şer'T

müşteri-i
keyfe ma
ma-vaka

ve imla' olundı

Fi 19 Cemazie'l-cvvel

düileıidir

ki

cezire-i

Kıbrısda

vaki'

nefsi

Girne

sene 89

kasabası

ol up güzerün iden seksen ( 2) yedi senesi Ramazan-ı Şerife' ni n
asitane-i
a-i devlet-i

'uliyyeye azimet

'aliyyenin

ve kıbeli'l='uküd

Rum milletinden

asitane-i

Haci Niyaci

(3) rnezkürede
veled-i

Hristoğli
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(4) veraset-i
Maroriya
Annaya

bint-i

Girne

Braşuka

Liguri veled-i

cereyan

in guruş

alacağı

ve tevsik

sened-i

olup asiıane-i
le verese-i
mezbürede

rnerkümeden

Haci

Nikola

Niyaci

kasaba-i

( 13) Liguri

hesabını

tebeyün

(IS)

vali zimrneten

bulunan

sened-i

İskelesi

varup

(20)

veled-i

ne-i aliyyede

babası

kuvnaıam

merkum

( 18) Zenni

alız ve

virudını
Hristoğliye
mezküru

olan tereke

müteveffü-yı

(:25) hul-i hayalında

"ya tevdi ve gıyaben

karyesi

yanında

Hristoğlinin
mezbür

Liguri

muvasılat
yedinden

ile sened-i

ve

bi-gayrı
mezkürde

mehakimü'l-feraizü'ş-şeriyye

evrak ve defatiri merkum

ve marü'z-zikr

babasının

Balabayıs

iken merküm

kasabasına

mehuzu

bakı merkum

mezbür

muzafe

Hristoğli

evrak şiti ile sened-i

sual olunup

zimmetinde

mevcud olan tereke ve defatir ve

isal etmek üzere gelmekde
Tuzla

sabıkada

rü'yet iclerek ( 14)

meblağ-ı

iderum deyu dava itclike gıbbe'l-istinrak merkum
) Savarim

'aliyyeye

ile ezrnene-i

idüp ol-vecihle

olan otuz (22) sekiz bin guruşc\an
malumesi

asitane-:

beyinlerinde

un asıl ( 17) kaza-i mezbüre

ile defatir

itmekle

babanı ( 12) ve

müteveffa-yr merkumun mezbür Liguri

mezbür

tereke

muvacehesinde

salifü'z-zikr

işbu rnerküm

vaki,

karyesi

Kazabifan

şerT ( 11) sabit olan teba-i millet-i

mezbürcde

saireye

vekil

Çiftliği ehalisinden (10) ve teba

olup ba' de vefatihi yanında
mezkün

Anna tarafından

(8)

şehadetleriyle

ve ila vefaıihi

mahfuz

şer' -i ali-i

velecl-i Braşuka

merkum

ve mürisim

ve

atide husumet

'arifan

Haci Mihail

iden ahz ve i 'talarırun

babam

zahir

maküd meclis-i

biut-i merküme

Dimitri veled-i

beş gün mukaddem

Sava ve sulbiye-i

olup davayı

ve Terrniya

veled-i

cahda ber-nehci

müteveffa-yı

(7) odada

asıl ve zuvcesi

bin Rüstem

zevce-ı

kaza-i mezbür kaymakamlığı

(9) bi'l-marifetü'ş-şeriyye

mezbüreyi

Keleş Mehmed

olan

mütemekkinlerinden

keneli nefsinden

merkümederı

bi'l-ihbar 'inde'ş-serü'l-enver

ibn merkum Sava

mahsus

kasabası

ve rnillet-i

ile sulbi kebir (5) oğllu

olduğu

sonra

meclisine

teba-i

l.iguri

münhasıra

(6) oldukdan
'avı

her biri

Liguri cevabında

merküm
bulunan

(23) Liguri'den
müddei

Haci Niyaci salifü'z

defatir ve evrak-ı

ve yedderı bi-yed bana teslim eylemesini

saireyi
(26)
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Hristoğlu'ya

emr ve tembih

mezkür Tuzla kasabasına

eylediğini

istimam

gidüp (27) Merküm Hristoğlu'ya

olundığından
ımıvasılet ve

ın yirmi iki kıt'a evrak ve üç kta feteva-yı şerife (28) ve çerıd
bir mendil ve derununa

ba' de'l-vaz

gidüp mezbür Savarun

ve't-tırnar-ı

(29) rnuvcehesinde

· merkürn Eleni'yemü

mütealliya

mezkur mendil içine vaz

pak bana teslim ve ben
fekki tımar iclerek benim

olan evrakı alup bakisini

ve tarafeynden

bade't-tahrir

yanımda

I) temhir iderek mahfuz olup ve müddei merkum Sava'nın
sekiz bin guruş deynim yokclur hatta kayınatam
asıtane-i

aliyeye

zimmetimde
ileyh

(33)

azimet

edeceği

ve kızı zevcem

müvekkile-i

(32) iddi 'a

müteveffa-yı

vakitde

merküm

ve hayvana
rnerküme

(30)

rükub

zimmetinde

Sava asla ve kata bir vechle bir akce ve bir habbe alacak
rnahzar-ı

suhüdda

tali 'an ve kati 'an ikrar ve iliraf etclikclen

gelinceye eleğin beynimizde cereyan iden ahz ve i'ta ve
hukuk-u malüme
benimle

kızı zevcem

ve mechüle müteallıka
müvekkile-i

rnerküme

'amme-i deavı ve
(37) Eleniden

her

imizi kabullerimizi havı ibra-i 'am sahih-i şeri ile ibra ve iskat
deyu dava ve merküm Sava'nın inkarına asıl ve vekil-i merkum
meşrühına mutabık beyine (39) taleb olundıkda kaza-i rnezbür Girne
Kamil Bey Efendi ibn Hüseyin Efendi ibn el-Hac Mehmed Ağa
İdare (40) azasından Osman Ağa ibn Hasan bin Osman naman
ii-ecli'ş-şehade

meclis-i şer' e haziran olup (41) eserü'l-isti'ş-hacl

fi'l

merkum Sava 'nm babası ve mürisi müteveffa-yr merküm Haci Niyaci
toğli veled-i (42) Atam salifü'z-zikr asıtane-i aliyyeye azimet itmek üzere
rükubuncla mezbür Liguri ile kızı müvekkile-i (43) mezbüre Eleni
halele damadım Liguri ile kızım Eleni zimmetlerinde

olub mine'l-

kata bir vech (44) bir akce ve bir habbe alacak hakkım yokclur deyu
ikrar ve itiraf etclikden sonra dönüp damadını mezbür (45)
mezbüre Eleni ile dahi işbu tarihe gelinceye eleğin beynimizde
n ahz ve ita ve muarnelat-ı

(46) şetta ve hukuk-ı malüme ve mechuleye

, deavi ve mutalibatdan zimmetlerini kabullerini havı ibra-i 'anı
şer T ile ibra ve iskat dahi itmişti bizler bu hususda bu vech üzere
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ve şehadet dahi ideruz (48) deyu her biri mütehakkikü'l-lafz
ber-rıehc-i

ve'l-rnuta

ser T eda-i şehadet etcliklerincle şahidan-ı mezbüran

bi'l

(49) müma

Efendi ve Osman bin Ağa vereka-i mestüre ile mahalle ehalisinderı
Eteneli ibn el-Hac

İbrahim (50) bin Abdullah

ibn Mehmecl bin Feyzullah

ve Mesud

Mal

Efendi ve

ve Hasan Efendi ibn Receb bin Eyyub ve

atibi Hasan Efendi bin (51) Emir Hüseyin bin Hasan namun kimesnelerclen
e't-tezkiye

ve bade alenen dahi tezkiyeleri

52) iddükleri ihbar olmağın

bade'l-icra-i

mucibince müddei

salifü'z-zikr otuz sekiz bin guruş (53) davasıyla

adil ve makbulu'ş-

mezbür Savarun

tesaddi

asıl ve vekil-i merkum

muarızadan men' olundığı tescil ve bi'l-iltimas huzür-ı

ına muzüfe Çatal karyesinde mütemekkin ıeba-i devlet-i 'aliyyenin
nisvarurıdan Haci Maryo bint-i Haci Yorgi veled-i Kostanti (2) kaza-i
konağında meclis-i deaviye mahsus odada rnaküd meclis-i şer"
yine karye-i mezbürede (3) mütemekkin millet-i merkürneden oğlu
ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve
· (4) taraflarından ita kılınan bir kıt'a şehadetnamede zikr ve beyan
akd-ı atıü'z-zikrin sudüruna değin (5) müstakilen yedimde mülk ve
Girne Boğazından cereyan iden ma-i cariden beher on beş günde salı
"şemsden istiva-i şems yani vakt-i zuhura değin hark havzına tabiyetle
tarafeynden icab (7) ve kabuli havı şurüt-ı müfsidc ve muvazaadan

'arı

· şerT ile üç bin gurusa merküm (8) Toğofani'ye bey' ve temlik ve
ol-dahi ber-vechi muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz
meblağ-ı

mezkür üç bin guruş müsteri-i merküm

karnilen ahz ve kabz (10) eyledikden sonra bey-i
ve gabin vuküuna

müteallika

davadan

tarafeynden her birimiz

· (11) kabuli havı ibra ve iskat eyledik fi-ma bad salıfü'z-zikr ma'-i
benim asla ve kat' a 'alaka ( 12) ve medhalim kalmayup merküm

l'-tö

'nin mülk-ü müşterüsı
mutsarrıf

ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun didikde

gıbbe't-tasdikü'ş-şer

keyfe rna-yeşa ve yehtar ( 13)
T ma-vaka

bi't-taleb

ketb ve
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Şuhüdü'l-hal
Efendi

Banayod

Rüstem Efendi

Mustafa Efendi

Ağa ve

gayruhum

Labta karyesinde
tinden

Prokobi

velecl-i Cirillo

konağında

meclis-i

yine karye-i

mütemekkin

teba-i devlet-i

velecl-i Prokobi

'aliyyerıin

(2) nam kimesne

kaza-i

deaviye mahsus odada maküd meclis-i

mezbürede

sakin

Ahmed

Hoca

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i (4) mezbür

şer' -i

ibn Hacı
muhtar

Hasan

ve ihtiyar

i'ta kılınan bir kıt'a şelıadetnamede zikr ve beyan kılındığı
atlü'z-zikrin sudüruna
mezbürede

vakietraf-ı

Hacı Hasan ve Teğohari
lele mağrüs

erbaası Yakomi
tarlaları

yedimde

hrned Hoca'ya

mülk ve hakkım

(6) veled-i

Lefteri ve Ahmed

ve taraf-ı rabi 'i tarik-i 'am ile mahdüd

(7) dört sak zeytün eşcarımı tarafeynden

'ıfside ve muvazaadan

iştira

eleğin müstakilen

icab ve kabuli havı

bat-: sahıh-i (8) şer T ile üç yüz guruşa

'arı bey'-i

bey' ve ternllk ve teslim eylediğirnde

ve temellük

(9) ve tesellüm

mezkur

üç yüz guruş müşteri-i

\iamilen

ahz ve kabz eyledikderı

ve kabz va kabul

merküm

müte allika ela' vadan tarafeynden

Ahmed

sonra bey'-i

ol-dahi

idüp semeni

Hoca yedinden
rnezkürede

ber-vechi
olan

temamerı

tagrir ve gabin

her birimiz (11) aherin zimmetini

kabuli

ve iskat eyledik fi-ma ba cl salıfü'z-zikr eşcar-ı ınezkürede benim asla ( 12)
alaka ve medhalim

kalrnayup

müşteri-i

merküm

Ahmed

Hocanın rnülk-ü

hakkı sarfı olmuşdur

( 13) keyfe ma-yesa ve yehtar malik ve ımıtsarrıf

gıbbe'ı-rasdikü's-serI

ma-vaka

bi't-taleb ketb ve imla' olındı
Fi 28 Cemazie'l-evvel
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ı 't';I

ikahdan Dolayı Alacak Davası
kazasına

muzafe Arab karyesi sakinelerinden

Hasan nam Hatun Girne (2) kaymakrnlığı

işbu sahibü'l-ilarn
deavi meclisine

:ıeclis-i şer' -i alT-i 'uküd da ve yine karye-i mezbürede
bin

Mehmed

muvacehesinde

ve nafakadan

şöyle

dava

mahsus

iderki

işbu

beş guruşun

ve'l-ikrar

müddeiye-i

Mehmedte)

ilzam

hakkım

hala (5) taleb

ala rnuceb ikrara meblağ-ı

mezbüre

olundığı

Fati'ye

mezkür

hala eda ve teslimiyle

(7) tescil

ve bi'l-iltimas

huzür-ı

Fi 28 Cemazie'l-evvel

Girne kasabası
Haci

Loizi

'avı meclisine
mezbür

veled-i

(2) Baba

Munla

arz hazır olduğu

nam mahalde
merkez
arazi ba-koçan

sene 89

ve teba-i devleet-i
Hristoğli

nam

.aliyyenin

kimesne

Girne

mahsus odada rnaküd huzür-ı şervi 'a!T-i 'uküdda

ehalisindeıı

sahibü'l-

ehalisinden

Hüseyin

bin

halele kasaba-i

el-Hac

Halil

(4) mezbürun

bir tratdan mezbür tepe ve bir ıarafdan

bin

taht-ı tasarrufumda

(7) Hüseyinden

merkumun

Haci Halil bin

(6) bağ-ı

bu vechle vaki' olan clef -i muraclımclır

dahilinde

(8) bulunduğundan

işbu arazi bizim
bizim malımızdır

· mezbüre mahal inde keşif muayene olunarak ehli kıblesinden
fi'l-vaka işbu Haci Loizi'nin

Munla

eru bi-tasarruf

Veli

Trabezede

iken işbu Munla Hüseyin

ba'de'd-dava ve's-sual cevabında

I olup hududumuz

gerek

(3)

(5) Taş ve taraf-ı erbaası Halil bin Küçük tahminen

bulunmağla

· · mezbür

bin

Mehmed

dolayı ( 4) iki yüz yirmi beş guruş alacak

ve'l-istintak

odada

sakin Mehmed

mezkur iki yüz yirmi beş guruş merkum Mehmecl'clen
ba de'd-dava

Fati bint-i

Hüseyin

gerek

ve vazeylediklerini

babası

(9) sual

ba-koçan tasarrufunda

müteveffa

kimse görmemiş

Hacı

Halil

hudüdlann

olup

seniyeyi
clahilincle

I )U

işbu müddei
olduğu

merküm

I-foci Loizinin ba-koçan

ihbar itrneleriyle

Loizi'nin

malı

yedinde

olup

merkum

şer T (14) murasarrıfdan

(12) malı olduğu

olan koçan mucebince
Hüseyinin

arazi-i mezbüre

keyfiyediyle

men' olındığı

merkum

Haci

tescil ve bi'l-iltimas

huzür-ı

i 'lam olundı
Fi 29 Cemazie'l-evvel sene 89

Dikorno karyesinde

rnuzafe Yukarı
milletı-i nisvanından

Petri

Lefkoşa

(da)

nzo tarafından

bey-: ütiü'z-zikri

nisvanından

(3) takrir ve ita-i hüccet vekil-i
'arifan

sabit ve sübüt olan mezbür

karye-i

kız
şerisi

mezbüre

veled-i Yorgi ve karındaşı

Haci (5) Petri kaza-i mezkür

meclis-i deaviye mahsus odada maküd meclis-i şer'-i serif-i (6)

karye-i mezbürede
Yerolemo

mütemekkin

mahzarında

ve ihtiyar meclisleri
beyan

Yorgi

(2) veled-i

merküme

( 4) I-Iaci İstavrino veled-i Restinorge

şehadetleriyle
onağında

millet-i

bi'l-marifetu'ş-şeriyye

mezbüreyi

inlerinden

Haci Takulino bint-i Mihail

mütemekkin

teba-i devlet-i

mütemekkin

kılındığı

üzere

ve hakkımız
veled-i

merkümeden

taraflarından
akd-ı

Lo izi veled-i

Toğli

suclüruna

mezbürede
hanesi

vaki'

üp semeni olan meblağ-ı

bir tarafdan

ve bir tarafdan

merkürn

Dimitriye

Haci

( 1 O) merkum

bir evlek havlı-yı

mağrüs bir sk zeytün

icab ve kabuli havı şurüı-ı müfside ve muvazaadan

muharrer

eleğin müstakilen

tarik-i 'am ile mahdüd

hane ( l 1) ve derununda

ol-dahi ber-vechi

veled-i

i'ta kılınan bir kıt' a sehadetnamede

ütiü'z-zikrin

olan (9) karye-i

ile iki bin guruşa

Dimitri

ikrar-ı tam (7) ve takrir-i kelam idüp karye-i

Ebgeri hanesi ve tarafeyn
bab tahtanı

millet-i

şeceremi

'arı (12) bey-] baı-ı

bey'

ve temlik

(13) iştira ve temellük

ve teslim

ve tesellüm

mezkür iki bin guruş müşterr-i

merkum

ve kabz
Dimitri

den teruamerı ve karnilen ahz ve kabz eyledikden

sonra bey>i mezkürede

gabın vukiiuna müteallika davadan tarafeynden

(15) her birimiz

aherin

i kabuli havı ibra ve iskat eyledik fi-ma bad sahfü'z-zikr bey'-i mezkürede

1S1

(16) ve kata 'alaka ve medhalim
üşterası

kalmayup

ve hakkı sarfı olmuşdur

müşteri-i merkum

(17) keyfe ma-yeşa

didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

ma-vaka

bi't-taleb

Dimitrinin

ve yehtar

malik ve

ketb ve imla' olundı

Fi 29 Cemazie'l-evvel

na muzafe Karava karyesi mahallatından
'aliyyenin

Rum milletinden

hükümet

· mezkürun
· şer' -i şerif-i
· veled-i

yine

Haci Hristof

mahzarlannda

Haci Loizi veled-i

konağında

erıverde

mezbürcde

(7) bağcesi

karye-i

mezkürede

kelam iclüp karye-i

ve bir tarafdan

müfside

mezbür
(5) zikr

yedimde

mülk

olan meblağ-ı

eşcar-ı

cereyan

iden

üç parmak

ma'-i cartrni

'ari bey-i bat-ı

bey' ve temlik ve teslim

iştira ve temellük

ve tesellüm

ve

beş bin guruş (11) müşteriyan-r

temamerı ve kamilerı ahz ve kabz eyleclikden

ve gabın

birimiz alıerin zimmetini

Haralanbu

ile mahdüd

(9) muvazaadan

mezkür

bint-i

mezbüreye

Feli ve Anasta'ya

anlar dahi ber-vechi muharrer

ve Anasta yedlerinden

Leno

eytamı

beher sekiz günde

beş bin gurusa merküman

) bey-! mezkürede

? ve Anasta bint-i Hristoğli

bağce ve karye-i

havı surüt-ı

tagrir

mütemekkin

eleğin müstakilen

rabii Haralanbu

bir dönüm

hark ına ıabiyeıle

(12)

vuküuna

rnüteallika

davadan

kabuli havı ibra ve iskat eyledik fi-ma ba d

benim aslü ve kata 'alaka ve mehdalirn

Feli vt· Anasıanın
rna-yeşa

odada

(6) vaki' bir tarafclan Kış Deresi ve bir tarafclan

ve taraf-ı

müsmireli

mezkürede

deaviye mahsus

sudüruna

ve oğlu bağçesi

idüp semeni

meclis-i

ita kılınan bir kıt'a sehadatnamede

üzere akd-ı atiü'z-zikrin

kabuli

veled-i

veled-i Lambasa

taraflarından

· Araklicli

(J)

mütemekkin

Haci Dimitri

(4) ikrar-ı tam ve takrir-i

meclisleri

karye-i

Baş mahallede

sene 89

mülk-ü

ve yehtar malik olsunlar

(14) müşterası

didikde

kalmayup

ve hakkı

gıbbe't-tasdikü'ş-serI

sarfı
ma

kerb ve imla' olunclı
Fi 4 Cemazie'l-ahir

sene 89
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kazasına

muzafe

karyesinde

Karava

mütemrnekin

teba-i devlet-i

milletinden sahib-i 'arzuhal Haci Baba Ciryako veled-i Hristofi (2)
nam Girne kaymakrnlığı deavi meclisine mahsus odada maküd huzür
'uküdda yine karye-i mezbürede (3) mütemekkin
-i Ciryako veled-i Kuçiko muvacehesinde

millet-i merkümeden

şöyle dava iderki işbu mezbür

nele zeytCi n esman ı ndan do I ayı beş yüz guruş alacak hak k 1111 o I up ve
beş yüz gurus (5) ve merkumdan halan taleb iderum cleyu ba ' de'd
fstintak ve'l-ikrar ala rnuceb ikrara (6) meblağ-ı mezkur beş yüz guruş
rküm Haci Baba Cirkakoya

hala eda ve teslimiyle medyün-ı merküm

ilzam olunclığı tescil ve bi'l-iltimas huzur-ı 'alilerine iIam olundı
Fi 5 Cemazi'l-ahir sene 89

111a

muzafe nefsi Girne kasabasında sakin Mehmed Efendi ibn Ahmed

kimesne kazü-i mezkur hükümet konağında rneclis-i (2) deaviye

mahsus

meclis-i şer' -i şerif-i envercle Temi us karyesinde sakin Salih bin Halil
tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar
ita kılınan bir kıt'a (4) şelıadetnamede zikr ve beyan
akd-ı atlü'z-zikrin
olan karye-i mezbürede

sudüruna

eleğin müstakilen

yedimde

mülk ve

vaki' bir tarafdan Agah Efendi ibn Ahmed

bir tarafclan Mustafa bin Kanae! (6) hanesi ve tarafeyn Munla Halil
mahdüd bir bab tahtanı bir bab fevkani oda ve bir aded sundurma (7) ve
ire ve gayrı müsrnireli müsternil bir bab menzilimi tarafeynden İcab ve
şurüt-ı müfside ve rnuvazaadarı

(8) 'arı bey-i bat-ı sahih-i şerT ile

üç bin iki yüz elli gurusa bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

ol

ber-vechi muharrer vedirnden iştirfı \'e temellük ve tesellüm· ve kabz ve
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semeni

olan meblağ-ı
ternamen

mezkur

üç bin iki yüz elli guruş ( 1 O) müşteri-i

ve karni len ahz ve kabz eyledikten

tagrir ve gabın vuküuna (11) davadan tarafeynden
kabuli havı ibra ve iskat eyledik

sonra bey' -i

her birimiz

fi-ma ba d hane-i mahdüd-ı

ve kat'fı 'ulaku ve mehdal im kalmayup

müşteri-i

ve ( 13) hakkı sarfı olnıuşclur

keyfe ma-yeşa

dedikde

ma-vaka

gıbbe't-tasdikü'ş-şert

mezkürede

rnerküm

Salihin

ve yehtar

malik ve

bi't-taleb

ketb ve imla'

Fi 4 Cemazie'l-ahir

na muzafe Kall urka karyesinde
kaza-i mezkur

hükümet

konağında

is-i şer' -i serif-i enverde
(3) mahzarında
meclisleri

ikrar-I

taraflarından

üzere akcl-I-atıü'z-zikrin
(5) karye-i
tarafdan

mezbürede

Nikola

veled-i

mütemekkin

sene 89

Yergi veled-i Haralanbu

(2) meclis-i

deaviye mahsus odada

yine karye-i rnezbürede
tam ve takrir-i

kelam

mütemekkin

Anasta

idüp karye-i

rnezbür

i'ta kılınan bir kıt'a (4) şehadetnamede
sudüruna
vaki'

değin müstakilen

bir tarafdan

Banayi

veled-i

Anastasi

imden (9) iştirf ve temellük

eyledikten

merkum

ve tesellüm
Anastas

sonra bey-] mezkürede
( 11) her birimiz

bad hane-i mahdüd-ı
müşteri-i

ve ve

icab ve kabüli havı

'arı bey-i bat-ı sahih-i şer T ile (8) beş yüz gurusa

bey ve temlik ve teslim eylediğimde

gurus müşteri-i

mülk

Haci Mihail tarlası (6) ve bir tarafclan 1-laci

(7) bir bab tahtani hanemi tarafeynden

ve muvazaudan

zikr

yedimde

, Yorgi tarlası ve taraf-I rabiisu harkı ile rnahdüd eşcar-ı müsrnire
i müşternil

aherin

merkürn

ber-vechi

ve kabz ve kabul idüp semeni

yedinden

( I O) ternamen

ve kanı ilen

tagrir ve gabın vuküuna rnüteallika

aherin zimmetini

mezkürede

ol dahi

kabuli

havı ibra ve iskat

benim asla ve kafa (12) 'alaka

Anastasiya'nın

rnülk-ü

müşterası

ve

ve hakkı
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keyfe ma-yesa
rna-vaka

ve yehtar malik ve mutasarrıf

olsunlar

diclikcle

bi't-taleb ketb ve imla' olunclı
Fi 19 Cernazie'l-ahir

sene 89

evlana Ebu Bekir Efendi'nin Girne'ye Naib Olarak Atanması
müsir-i

iktisab Mevlana

Ebu Bekr Efendi kernyab ba de't-tahiyetü'l

olunur ki Kıbrıs (2) Livası dahilinde
'a ve sernanin

ve mieteyn

fetva-i penahinin
bina' tarafımızdan

ve elf (3) Cemazie'l-evveli

cerıab-ı şerifinize

yevrn-i mezbürdan

-i aliyesi

(6) ve gayret

muceb tahrir olanlarını
, ve taksimi hususunda

metrükesi

mahallatında

Anastas

veled-i

ve tashih-i mesele-i
Evraimiye

(7) kaza-i mezkürun hükümet

rnillet-i

merküme

~er'-i

mevta-yı

bi'l-farizetü'ş

mütemekkin

iken bundan

Hristofı

Vasilu bint-i
(3) sulbi kebir

şerif-i

nisvarundan

mirasları

kırk sehimden

ve altı sehmi (5) mezbür

ve üç sehmi mezbür Maryaya

ve üç sehmi mezbür Anastasya'ya

meclis-i

muhallefat-ı

Rum millet-i nisvanından

altı sehmi mezbür

rnaküd

olan

icra-yı

ve sulbiye-i kebire kızları Ciryako ve Marya

altı sehmi mezbür Kosıantiye
Eleniye

gerekdir

ihtimam ve dikkat eyleyesiz ve's-selarn

(4) mahzarında

mezbüreden

( 4) ve nezareı-i

tahrir ve (7) terkim beyne'l-verese

ve Mina ve Kostanti
Anastasya

on beşinci

zabt idüp beyne'l-ehali

ve vuküyafte

Labta karyesi

zevc-i

şeriyyesi

ihale ve tefviz olunmuşdır

bi'l-rıiyabe

olan (2) teba-i devlet-i aliyyenin
veraset-i

niyabet-i

intihab ve tercih buyurduklarına

rnezkün

muzafe

Girne kasabası

konağında

(8) erıverde

(6) ve üç

isabet-i tahkikinden

sonra

meclis-i deaviye mahsus
yine mahalle-i

kızı Ciryako tarafından

mebürede

be_y'-i atiü'z-zikri

olan (9) meblağ-ı i 'taya vekil-i şerisi olduğu zat-ı mezbütreyi

bi'!-
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'i'ş-şer'iyye

'ürifan yine karye-i mezbüre

rnütemekkinlerinden

( 1 O) ve millet

eden Haci Dimitri veled-i Sava ve Petri veled-i Antoni naman kimesneler
sabit ve sübüı olun ( 11) vekaletine

veled-i Antoni
muhtar

ve

mahzarında
ihtiyar

yedimde

şer T lahık

ikrar-ı tam ve takrir-i

meclisleri

zikr ve beyan kılındığı

hükrn-i

taraflarından

olan zevc-i

kelam iclüp karye-i

i 'ta kılınan

bir

üzere (13) akd-ı-atlü'z-zikrin sudüruna

mülk ve hakkım

olan mahalle-i

mezbürede

vaki'

kıt' a
değin

bir tarafdan

veled-i Hristofi hanesi ve bir tarafdan şehir yoluve bir tarafdan

hark ve

Vasilu eytam: bağçesi ile mahdüd ( 15) bir mikdar havlı-yı rnüsternil iki
ber-tashih-i

mezkur

havı şurüt-ı müfside
izafetle

on sehim hisse-i şaiyamı

ve rnuvazaadan

( 17) Toğliye üş yüz guruşa

ol dahi bi'l-vekale

yed imden iştira ve temellük

olan meblağ-ı

(19) ve kamilen
vuküuna

bey ve temlik ve teslim
ve tesellüm

( 18) ve kabz

mezkur üç yüz guruş vekil-i mezbür Toğli

ahz ve kabz eyledikten

müteallika

İcab

'arı bey-i bat-ı sahih-i şer T ile

mezbür

semeni

tarafeynden

davadan

sonra bey' -i mezkürede

tarafeynden

her birimiz

(20) aherin

· havı ibra ve iskat eyledik fi-ma ba' cl siham-ı rnezkürede

beninı asla

(2 I) ve me helal im kalrnayup

rnezbür

Toğli 'nin

müşterası ve hakkı sarfı (22) olımışdur
olsun didikcle gıbbe't-tasdikü's-şer

müvekilesi

olan

keyfe rna-yeşa ve yehtar

T ma-vaka

bi't-taleb

ketb ve

haceıde ibraz ve ihliciic oluna
Fi 19 Cemazie'l-ahir

muzafe Kara va karyesinde
Haci

Baba

konağında
yine

(3)

Ciryako

veled-i

meclis-i deaviye

karve-i

mütemekkin

rnezbüredc

Hristofi

teb 'a-i devlet-i
nam

'aliyyenin
(2) kaza-i

mahsus odada maküd meclis-i şer' mütemekkin

rür-ı tam ve rakrir-i kel anı idüp karye-i mezbür
ndan i'tii kılınan

kimesne

sene 89

bir kıt'a şehadetnarnede

Sava

veled-i

muhtar

Ciryako

ve ihtiyar ( 4)

zikr ve beyan kılındığı
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atiü'z-zikrin

(5) sudüruna

karyeside
ve kabuli

eleğin müstakilen

Efcndiko

tarlasında

havı surüt-ı

müfside

ile (7) bin beş yüz guruşa

merkum

e ol-dahi

ber-vechi

kabul

idüp

semeni

yedinden

olan

temarnen

ve gabin

'alaka

yedi

meblağ-ı

Savaya

keyfe

didikcle gıbbe't-tasclikü'ş-şer'ı

escünmı

'aı·ı bey'-i

bey'

davadan

ve ternllk

(8) ve tesellüm

ma-yeşa

ma-vaka'

müşteri-i

sonra bey-!

tarafeynden

rnüşteri-i

her birimiz
mezkürede

merküm

ve yehtar

bi't-taleb

büt-ı

ve teslim

fi-ma ba' cl eşcar-ı

(11) kalmayup

sarfı olmuşdur

zeytün

bin beş yüz guruş

havı ibra ve iskat eyledik

ve hakkı

ve hakkın,

(9) ahz ve kabz eyledik.den

müteallika

ve medhalim

(6)

iştira ve temellük

rnezkür

ve kamilen

sak

mülk

ve muvazaadan

yedimclen

vuküuna

· ( l O) kabuli
ve kata

muharrer

yedimde

Sava'nın

malik

( 12) ve

ketb ve imla' alındı

Fi 8 Cernazie'l-ahir

sene 89

Şuhüdü'l-hal

na muzafe

Nuh-zade

Mustafa

Karnbilli

karyesinde

nam Hatunlar

tarafından

olduğu

mezbürede

zaı-ı

bin Süleyman
sabit ve sübüı
nam

ınaküd

şerisi

mezkürun
şer' -i şerif-i

Hüseyin

muvacehesinde

(6)

muhtar

kılınan

bir

kıt'a

(7) tevarüd

ita

iden bir kıt'a

ilm

ü

Ladanya

bağçesinde

ve

(5) Lefkoşa

ihtiyar

şehadetname

i krar-ı
meclisleri
ile

haberde zikr ve beyan olındığı

Vz-zikrin sudüruna eleğin müvekilelerim
civarında

meclis-i

Mustafa

mezbür

şerife

konağında
rnahrüse-i

idüp

mağrüs

(8) yedlerinde

karye-i

mezbüreli

envercle

·

şer'-i

yine

nam kirnesnelerin

hükumet

Ağa ibn el-Hac

canib-i

ve Hadice

lahık olan karye-i

Başı Ahmed

karye-i

Ahmed

'arifan

Yorgancı
kelam

bint-i

(2) bey' ide takrir ve i 'ta-i hüccette

bin Koca

hükrn-ü

kaza-i

mcclis-i

Emine

Efendi Kami I Elendi

bi'l-marifetü'ş-şeriyye

(3) ve Hasan

ki mes ne ( 4)

odada

sakine

atiü'z-zikri

vekaletine

Rüstem

Efendi

emlak

cihetle

mülkleri olup karye-i

altı sak ve bağçe-i

Larrıaka nam
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üç sak

cem'an

dokuz

sak zeytün

icab ve kabulr havı surüt-ı müfside
ile bin iki yüz elli gurusa
ve teslim eylediğimde

eşcarlannı

bi-sıfkate

ahmed

ağa'ya

ol--dahi ber--vechi muharrer

ve kabz va kabul idüp ( 12) semeni olan meblağ-ı
ileyh

Ahmed

mezkürede
kafe-i

adan 'arı bey>i bat-ı

( 1 O) ve muvaza

müma-ileyh

Ağa yedinden

ternümen

vahidetün

bi'l-vekale

(11)

iştira ve temellük

mezkur

ve karnilen

bin iki yüz elli

( 13) ahz ve kabz

tagrlr ve gabin vuküuna müteallika 'arnme--i davada ve

( 14) Iman

ve muhasimatdan

rnüma-i

ileyh

Ahmed

Ağa'nın

· havı) şurür-ı müfside ve muvaza adan 'arı ve cebr ve kerh den (15)
ser T ile kabullerini

sahih-i
(16) eşcar-ı

rnezkürede

rnedhalleri
ve hakkı
18) olsun didikde

müvekilelerim

kalmayup
sarfı

havı bi'l-vekale

rnüşteri-i

olrnuşdur

Emine

ve Hadicenin asla ve

(17) müma-ileyh
keyfe

gıbbe't-rasdikü'ş-şeri

ibra ve iskat eyledim

ma-yeşa

Ahmed

Ağa'nın

ve yehtar

malik

ve

ma-vaka bi't--taleb ketb ve imla'

Fi 6 Receb sene 89

kazasına

rnuzafe

Lab ta karyesi

mahallatından

Ay I uka

mahal lesinde

im iken vefat iden teb a-i devlet--i 'aliyyenin

(2) Rum milletinden

imitri

veraseti

Cilanyocli

velecl--i

Haci

Antoni 'rıin

zevce-i

metrukesi

bint-i Yanni Kalavasodi __ ve sulbye--i kebire kızı eleni ve sulbiye-i
ve Fakullu

ve Eno ( 4) ve sulbi sagTr oğlu Toğlu münhasire

ü'l envercle zahir ve nürnayan
müntakil

mallarını

hıfza

(5) oldukdan

Liguri

olduğu

sagire
bi'l--

sonra sıgar-ı rnezbüramn

ve tesviye--i umürlanrıı

rü'yete

(6) kıbel--i

nas b ve la 'yT11 k ı I 111;111 zc vce-i m ezb üre Kaderi na ma' ri fetı ve ma 'ri fet-i
(7) ve beyne'l--verasete'l--merkürne
rnezbürun

tereke defteridir

bi'l-farizetü'ş-şeriyye
ki ber-vechi

tevzi 've taksim

afi zikir ve beyan olunur
Fi 9 Receb sene 89
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penbe dolabı 1/ JO
re ve bir mikdar havlı derünunda

mahalle-i

bir bab

rnağrüs iki sak zeytün /1550

kaydiye /2

/harcı kısmet 38,30

vaki'

mezbürede

varaka beha I 1

/41.30
li't-taksim

/1508, 1 O

hisse-i bint-i kebire-i mezbüre
hisse-ibint-i

sagire-i mezbüre Orosni /219,34,6

mezbüre Fakullu /219.34.6

hisse-i

hisse-i

birıt-i sagire-i

mezbüre

Eno

hisse-i ibn sagTr-i mezbür Toğlu /439,33
muharerü'l-esami

olan sıgar-ı mezbürunun hisse-i irsiyelerine

isabet iden

sekiz guruş yirmi sekiz para on sekiz pul emlak vasi mezbüre yedinde
bu mahale şerh veri leli

ki sahib-: arzuhal nefsi girrıe kasabası sakinlerinden
k irnesne Girne kaymakmlığ:

şcr'-i

'alT-i 'uküdda

en Küçük Mehmedt

deavl meclisine

yine kaza-i

mezbüre

in) ügey oğlu (3) Mustafa

kümlardan

hala ( 4) taldı iderim deyu ba de'd-dava

mahsus odada

(2)

muzafe

Çatal karyesi

zimmetlerinde

n dolayı altı yüz guruş alacak hakkım olup ve meblağ-ı

Ömer

mezkür

ve'l-ikrar

davar
altı yüz

ala muceb

blağ-ı mezkur altı yüz guruş müddei mezbür Salih nam kimesneye

(5)

imiyle medyüyan-ı merküman Küçük Mehrnecl ve Mustafa ilzam olındığı
i'l-iltimas

huzür-ı 'alilerine ilam olunclı

Fi 14 Receb sene 89

iras Kalan Emlakm Bore Karşılığında Satılması
Kıbnsda Girne kazasına

olup mahrüse-i

muzafe Labta ve civar karyelerde

Lefkoşa (2) mahallatından

alaka ve

Ayasolya mahallesinde
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bundan

akdern

vefat iden Ahmed

Efendi

Ağanın (3) veraseı-i zevce-i menkühe-i
ustafa Nazif Efendi ile validesi
ı İbrahim

ve lvlehmede

metrukesi

rnünhasire

ve tashih-i

Nazife

mesele-i

'inde'ş-şeru'l-enver

tayiolunan
Hatun
veraka-i

zahir

ve Mehmedin

taralhnnc\arı

cai'z-zikr

(9) beyide

nam kimesneler

Efendi

nam

mahsus

( 15) Labta karyesi

odada

akaratının

dahi

metrükesinden
merıba 'nıdan

Nazife

( 17) müteveffa-yı

nıetrüke-i

şehadetleriyle

el-Hac

kaza-i
rnaküd

kaza-i mezküre
nübü'

sakinlerinden

rrıeclis-i

ve Penbe

kaymakrnlığı

(14)

serirnizde
Mustafa

Hanınılar'ııı

Hıfzı

(vefa)

( 19) muzafe

murisleri

Eferıdinin

İcab eylediğine

çarsanba

ve

düyürı-ı

etmemekle

eda-i

ve müteveffa-yı

Kazabi fan karyesinde

iden ve mülk ve harkı ile cereyan

marüf suda beher on beş günde

kaza-i

( 16) ikrar-ı tam ve takrTr-i

mezbür Ahmed
esrnan:

şerı sabit

el-Hac Mustafa

işbu baisü'l-vesika

rnübeyi'asının
beyve fürühtı

mezkür

bi'l-vekale

!Vlehmecl

ber-nehc-i

cedleri mürna-ileyh

sakinlerinden

müvekkilclcrirn mczbürtan

dimekle

kirnesne

İbrahim Ağa muvacehesinde

rnenkülat-ı

zat-: ( 1 l) rnezbüreteyn

Ağa (12) ve Ayyarrnola karyesi

rnin kıbeli'l-ürnm-i

n pederleri

olduğu her biri

sırren ve bade alenen dahi

Labta karyesi sakinlerinden

İbrahim

sonra

ve Salih bin Ali bin

'iyye 'arifiln mezkür

meclisine

oldukdan

vekili

ic\i.iklcri ihbar olunan

ibn Derviş

ve Mehrned'e

umürlarına kıbel-i şeriden (8)

tesviye-i

ve makbulü'ş-şehilcle

(13) mezbüran

Hatuna (6) ve on

İbrahim

ile Hasan bin Osman bin Abdullah

bin Abdullah

el-Hac

altı sehmi zevce-i

ve mütehakkik

ve Ömer bin ( I O) Yeli bin Abdurrezakdan

el-Hac

dahi bi

zevce-: mezbüre Nazife Harıırn ve ümrn-i

validelerinin

mestüre

mirasları

Penbe

otuz dört sehmi ibrıarı-ı saglrün-ı mezbüran

İbrahim

Ağa ibn

Hanım ibnete el

olup silıam-ı mezküreden

Hanıma ve sekiz sehmi ümm-i mezbüre

(7)

İbrahim

Pen be Hatun ibnete ( 4) İbrahim ve sulbT sagir

l-feraiz kırk sekiz (5) sehimderı
Nazife

ibn el-Hac

gecesinde

iclüp (20)
on iki saat

· saat (21) yedi dakika mülk-ü ma-! cari-i lezrzin bey' ve fürühtolunması
haklarında
evla ve enfa

sair

merıkülat

ve evla olmağın

(22)

i 'ti bar olunan

ve mLivekkilelerirn

zeytün

mezbüretan

eşcan

Nazife

ve
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Hanımlar

dahi beyinlerinde

mezküran
nas

olan

münadi

ma 'rifetiyle

mahallerde

olundıkcla
guruşa

bu vechle karar vermeleriyle

ve

ehalinirı

karar ve ziyade

haberleiyle

mütehakik
veraset-i

zeyli vesikada

olmağın

Nazile

ol-dahi

mestur
(28)

keyfe

rnü-yeşa

bi't-taleb

ber-vechi

muharrer

Kıbnsda Girne

Mustafa

olan meblağ-ı

Hıfzı Eteneli yedinden
isal temamen

bundan

akdern

nın veraset-i

ve yehtar malik

rnülk-ü rnüsterası ve

olsunlar

cliclikcle gıbbe't

ketb ve olunclı

kazasına

muzafe

Lefkoşa

(3) zevce-i

Nazif Eteneli ile validesi

siharn-ı mezkürede

Labta ve civar karyelerde

Efendi

rnenkühe-i

sene 89

Satılması

mahallatından

vefat iden Ahmed

ve Mehrnede

ahz

büyük ve küçük suda olan

Mustafa Hıfzı Efendinin

Bore Karşılığında

olup rnahrüse-i

izafetle

iştira (30) ve

Fi 21 Cemazie'l-evvel

ras Kalan Emlakm

vekalet-i

bey-i bat-ı sahih-i şer T ile

ve Penbe hanımlara li-ecli'l-

(33) mezbür

ehli vukuf

Nazife ve Penbe Hanımlara

(31) rnezbür

ve

semen misli ve

cari-i rnezbüran

fi-ma ba cl ma'-i cari-i mezbürarı

müşteri-i

nida

Hıfzı üzerinde

ve kabz ve kabul eyleclikclen sonra sernenmisli

mezbürtan

ma-vaka

isimleri

Hıfzı Efendi'ye

ve teslim eylediğimde

olrnuşclur

ma-i

vasi mezbürtarı

sekiz guruş müşteri-i

m üclcletcle

günlerde

iki bin sekiz guruş rna'-i carı mezbüranın

guruşa mezbür (29) Mustafa

eylediim

eyledikleri

ma-:

ile taleb-i aheri dahi (26) zuhür itrneyup

hakikası (27) olduğu

e tesellüm

tecmu

mütecaviz

(25) rağbat-ı nas inkıtaında mezbür Mustafa

(mezkur)

hasebiyle

(24) altı rnaha

ol-vechle

(2) Ayasofya
ibn el-Hac

metrukesi

alaka ve

mahallesinde

İbrahim

Ağa ibn

Nazife I-I anım ibnete el

Perıbe Hatun ibnete İbrahim ve sulbi sagir (4)

münhasire

ve rnesele-i

mirasları

altı sehmi (5) zevce-i mezbüre

dahi kırk sekiz
Nazife Hanım 'a ve
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ümrn-i mezbüre
mezbüran

Penbe Hatuna ve on yedişer sehimden

İbrahim

mütehakkik

oldukdan

urnürlarına

kıbel-i

sika zevce-i

isabeti

bi'l-ihbar

sonra saglran-, (7) mezbürarı
serden vasi nasb ve ta'yın

mezbüre

biri mahallinden

ve Mehrnede

Nazife

İbrahim

'arifan

ağa ibne'l-rnezbür

karyesi ( 12) sakinlerinden

mezkür

hususunda

vekili

Efendi

'avı meclisine

iclükleri ihbar olunan

Labta karyesi

Mehmed

Çavuş bin Abdullah

nanı

müma-ileyh

kimesneler

el-Hac

kaza-i

tanı ve takrır-i kelam idüp kızını rnüvekile-i

inin düyün-ı

sakinlerinden

mezbürümn

müsbetesine

menkülat-ı

rnetrüke-i

kain Ayyorkudise

Nazif

kaymakınlığı
şerirnizde

mezbür Nazife

bi'l

Hanım 'ın

müteveffa-yı

mezbür

nıübeyi 'asının esrnanı

ekle akarı dahi bey' olunup ( 16) eda-i deyin olunmak
Labta karyesinde

Mustafa

mezkur

( 15) pederleri

muzafe

nanı kirnesneler

mahsus olan odada maküd (14) rneclis-i

ve sagiran-ı

sırren ve

el-Hac İbrahim Ağa kaza-i rnezküre

şerI sabit olanpederi

Derviş

rnezbürun

işbu (8)

ve Ömer bin Veli bin Abdurrezakdan

· bi'l-ma'rifetli'ş-şer'iyye

ibn

valideleri

cai'z-zikr

dahi lede'l-tı.::zkiye ( I O) adi ve makbulü'ş-sehsrte

ber-rıehc-i

ve Mehrnedin

veraka-i mesture (9) ile Hasan bin Osman bin Abdullah

Ali bin Abdurrahman

Mehmed

'inde'ş-şer'ü'l-enver

olunan

Hanım tarafından

otuz dört sehmi

lazım geldiğine

bağçelerinin

ve

derununda

nübü ve rnülk-ü hark ryla cereyan ( 17) idüp havzı sagire teraküm

iden

beher altı gün ve gicede

nam

sekiz buçuk saat ve yine Ayavarvara

' iden ma'-i ( 18) cari-i lezlzin beher on gün ve gicede iki saat ve yine
mahalden

nübü

iden ma'-i cariden

ve yine (19) Anadoliko

beher dört (gün) ve gicede

nübü'

nam mahalden

iden rna'-i cariden

e gicede sekiz buçuk saat ve yine Eksarko nam mahalden
beher üç gün ve gicede ve altı saatdan
ma'-i carı ve yine Haci Durmuş
seksen
tevabayı

sehimden

on dör sehmi

olan havuzlardan

saireyle

hisse-i

on dört sehmi

bir kıt' a arsanın

rnünavbe

ınalümesi

bir biri ittisalinde
sehirnmde

cereyan

kırk iki

idüp havzına
tasarruf

(21)

olunan

(22) ve yine mahalli

iki kıt'a harab mağaza

(23) ve nefsi Girne

seksen sehimde

beher

nübü iden rna'-i

on beş saat ki cem'an

bağçelerine

sekiz

kasabasında

on dört sehmi hisse-i

gerek
kain

ma' lürnesi
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füruht

olunması (24) sagiran-ı mezbüran hakklaırıda sair akarat ve merıkülat

lunan zeytün escürı be/inden evla ve enfa

olunmağın

ve kızını (25)

ile-i mezbüre ile rnezbüre Perıbe Hatundan

her biri beyinlerinde bu vecle

rmeleriyle

ile rnarü'z-zikr

ol-vecle ma'-i carı mezbüreler

(26) arsa ve

rnüteveffa-yı mezbürun hayatında ba-tapu taht-ı
evladı sagiran (27) İbrahim ve Mehmed'e

'ale's

iyen ve kanunen intikal iden rnezkür Labta karyesinde vaki' lede'l-ehali
rna'lümete'l-huducl

ve Emir (28) Bağçesi dimekle rnarüfe bir kıt'a tarladan

ve yine Hamam tarlası dimekle maruf diğer bir kıt'a tarladan altı dönüm ve
F Durmuş (29) tarlası dimekle marüf diğer bir kıt'a iki dönüm tarladan
sehirnde bir sehim ve yine mahalli mezbürede vaki' yarını dönüm diğer bir
tarlanın dön sehimde bir sehim ve yine Mersinya dirnek le marüf üç
bir kıt' a tarlanın altı sehim de bir sehm ve yine Ayavarvar (31) dimekle
diğer bir kıt'a tarlanın altı sehminden bir sehrn ve yine Ayavarvara
bir dönüm diğer bir kıt'a tarlanın

(32)

kezalik altı sehimde bir sehim ve

dinıekle marüf diğer bir kua ve yine Ayadoliko dimekle 'arif diğer bir
e yine İksarkoz dirnekle marüf diğer bir kıt'a işbu üç kıt'a on dönümden
sehimden bir sehim hissesiyle marü'z-zikr
ırn marifetiyle

hisselerini (34) vasi mezbür

tasarruf ve ibkası sagiran-ı mezbüran hakklarında muceb-i

sar-ı külli tertibiyle beraber (35) ma'-i mezkürve arsa-i mezküreyi arazi-i
den tefrıkı scbcbivle arazi-i müntakil-i n.ezkürelerinin

behası ziyadesiyle

ideceğine mebni rniyah-ı cari-i lezlz-i mezküre ve havuzlarda olan
ve mezkur arsa ve harab mağazalar ile (37) arazi-i mürıtakil-i
hakikasıyle bey' ve fürüht ve ferağ ve tefviz
bedelinin mesele-i miraslarına göre (38) düyün-ı müsbeteden verese-i
ve Penbe Hanımlara

isabet iden mikdarın karşularında müteveffa

emval-i (39) metrükesinden

kıymet ve rağbet ve hasılatca edna olan

eşcar-ı saglran-ı mezbüran içün mübayi 'a ve iştira itmek (40) sagiran-:

muceb-i hayır ve menfa' at olmağla vechi mezkür üzere kızım
rnezbüre Nazife Hanını canib-i (41) şer'-i şerifden izin verilmek
eki le Nazife Hanuu ' ın muradıdır cledikde vekil-i mürna-ileyh kelirnat-ı
vaka

mutabık (42) ve nefsü'l-ernre muvaffık olduğu zeyli hüccetde
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rnestür ehli vuküf müslimin
salifü'z-zikr
olan

ihbarlarıyla

ma'-i carı ve havuzlarda

hissesiyle

l arazi-i mezkürelerinin

sagiran-:

mezbüran

ber-vechi

muharrer

rnütehakkik

olmağla

carıib-i şer' -i

olan hise-i malüme
İbrahim

(44)

ve

ve arsa ve
Mehrnedin

semen misli ve kıymet-i sahiha-i

ve türüht ve ıefvizine ve arazı-ı (45) mezkür bedelinin rnesele-i

göre

düyün-ı

müsbeteden

verese-i

rnezbürtan

Nazife

ve Penbe

iden mikdarın (46) karşularında müteveffa-yı mezbürun ernval-i
ınden olan zeytün escan sagiran-ı mezbüran içün mü bayi' a ( 4 7) ve işti raya
Nazife I-I anım 'a kıbel-i şer' elen izin verilmeğin ma-vaka

bi't-taleb

Fi 27 Cemazie'l-evvel sene 89

iras Kalan Emlakın Borç Karşılığında Satılması
na muzafe l.abıa civarı karyelerde alaka ve emlak ashabından olup
Ayasofya (2) mahallesinde

sakin iken bundan

ibn el-Hac İbrahim Ağa ibn Mehmed Ağarun
· menkühe-i metrukesi (3) Nazife Hanım ibnete el-Hac Mustafa Nazif
validesi Perıbe Hatun ibnete İbrahim ve sulbi sagiran oğulları İbrahim ve
(4) münhasire ve tashih-i mesele-i mirasları bi-hükmü'l-feraiz

kırk sekiz

siharn-ı rnezküreden altı sehmi zevce-i rnezbüre Nazife Hanım 'a (5) ve
ümrn-i mezbüre Peube Hatun 'a ve on yedişer sehrnden otuz dört sehmi
İbrahim ve Mehmede

isabeti (6) bi'l-ihbar .inde'ş-şerü'l-enverde

oldukdan sonra sagiran-ı mezbüran İbrahim ve Mehrned'in
kıbel-i (7) şer' elen vasi nasb ve tayin olunan valideleri zevce-i
azife Hanım ve ürnm-i mezbüre Penbe Hatun taraflarından (8) cai'z-zikri
rağmda vekil olduğu her biri mahallinde veraka-i mestüre ile Hasan bin
Abdullah ve Salih bin Ali (9) bin Abdurrahman ve Ömer bin Veli bin
alenen lede'l-tezkiye
olunan

zat-r rnezbüreteyni

karyesi sakinlerinden

adi ve makbulü'l-şehade

bi'l-rnariyetü'ş-şeriyye

'arifan

el-Hac Melımed Ağa ile ibne'l-rnezbür el-Hac
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Ağa ve Ayyarrnola
şehadetleriyle

karyesi sakinlerinden

Mehmed

Çavuş ibn Abdullah

şerı sabit olan sagiran-ı ( I 2) mezbüran

ber-nehc-i

Mehmed'in min kıbeli'l-ümm-i cedleri rnüma-ileyh el-Hac Mustafa Nazif
Derviş Efendi nam kimesne kaza-i ( 13) mezkur kaymakamlığı dairesinde
mahsus olan odada maküd meclis-i şerirnizde kaza-i rnezküre ( 14)
karyesi sakinlerinden işbu baisetü'l-vesika

Yusuf Ağa ibne'! merhum

Ağa muvacehesinde bi'l-vekale ikrar-ı tam ( I 5) ve takrir-i kelam idüp
m mezbürtan
pederleri

Nazife ve Penbe Hanrmlarm

mütevelfa-vı

( 16)

mezbür

murisleri ve sagıran-ı

Ahmed

Efendinin

düyün-ı

rnenkülat-ı rnetrüke-i mü beyi' asının esman I vefa itmemek le müvekilern
içün 'akaratının dahi ( I 7) bey' ve fürüht olunması İcab eylecliğinden ve
rnezbürun akarat-ı metrükesinclen ınezkür Labta karyesinde mahalli
rncnbaından

nübü ve rnülk-ü harkıyle I-lacı Durmuş bağcelerine

idüp havz-ı sagirde teraküm iden ( 19) ma-i lezlzin beher seksen
sehm ve Emir Bağçesine

cereyan iden beher sekiz günde Cumartesi

ma' -i cari-i leziz ve tevabından mezkür havz-ı sagirde
'lürnesi bev ve fürühtı sagiran-ı mczbüran haklarında sair (21) 'akar
i'tibar olunan zeyrün eşcan beyinden

evla' ve erıfa olunrnağın ve

·im mezbüretan Nazi re ve Pen be (22) Hanımlar beyinlerinde bu vechle
teriyle ol vecihle ma'-i cari-i leziz ile mezkur Labta karyesinde olup
zbüran İbrahim

(23)

vc'l-ciran

ve Mehmecl 'e ale's-seviye ad iyen ve kanunen intikal
rnnlürne'l-hudüd

en (24) tefriki sebebiyle

ve'i-kati

arazi-i müntakil-i

ve'l-rnikdar

arazı-ı

mezkürelerinin

behası

enezzül ideceğine mebni ma' -i cari-i rnezkür ve havz-ı (25) sagirde olan
Iüme ik arazi-i mürıtakil-i rnezküreleri semen misli ve misli bedel

pey' ve fürüht (26) ve ferağ ve tefevlz olunarak arazi bedelinin rnesele-i
göre düyün-ı
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üsbetederı mü vekki leleri rn mezbüretan Nazife (2 7) ve

a isabet iden rnikdarın karşularında müteveffa-v: mezbürun ernval-i
en kıymet ve rağbet ve hasılatca (28) evfer olan mülk-ü zeytün eşcar ı
.ezbüran içün
enfaat

i~tira itmek sagıran-ı rnezbüran haklarında müceb-i hayr

icluği ber-vechi muharrer arazi-i rnezküreyi ferağ ve tefvizine

rim vasi rnezbüre Nazife Hanım ba-hüccet-i şeriyye

(31)

bi'l-vesaye
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Un olduğuna

binaen sagiran-: mezbüranın arazi-i rnezküreler ile mai cari-i leziz

olan hisse-i
mecmu'

(31) malümesi

nas olan mahallerde

'an nida ve müzayede

münadi

marifetiyle

ve ehalinin

tecmu

altı mah mütecaviz

eyledikleri

olunclıkcla rağbat-ı nas inkıtaında

günlerde

merküm

(32)

Yusuf Ağa

e üç bin sekiz yüz guruşda (33) karar ve ziyade ile taleb-i aheri zuhür itmeyup
lağ-ı merkum
· mezkür
guruş

üç bin sekiz yüz guruşun

altı yüz yetmiş beş (34) guruş rna-i

ile havuzda

malürnenin

(35) el-yevm
isimleri

semen

misli ve kıyrnet-i

ehli vuküf

rnestür

ernlak-ı rnezküreyi

olan hisse-i

vekalet

Penbe (37) Hanımlara

ve ma' elası üç bin yüz
sahiha ve hakikası

müslimin haberleriyle

mahk iyern hasebiyle

(36) rnütehakik

varise ve vilsT-i mezbürtan

izafetle altı yüz yetmiş beşer guruşa
(38) vekaler-i

olduğu

rnezküreyi

kezalik

'a izafetle

üç bin yüz yirmi beş guruşa ki cern 'an (39) üç bin sekiz yüz

ve bedel ile merkürn

mahkiyem

balayı sahib-i

Yusuf Ağaya bey-i

hasebiyle

vasi rnezbüre

bat-ı sahlh-i

serI ve ferağ

muteber rner T ile bey' ve temlik ve ferağ ve tefviz ve tesllm eylediğimde
muharrer
kabul itdikden

iştira ( 41) ve temellük

ve tefevvüz

ve tesellüm

mecrnu<ı

rnezkür (42)

sonra semen ve bedel olan meblağ-ı

yüz guruş müşteri-i
Nazife

ve teferruğ

rnefrugunleh

Yusuf Ağa yedinden

ve Penbe (43) li-ecli'l-isal
ve havuz-ı

mezkürede

mefrugunleh

rnerküm

(45) olmuşdur

ternamen

nıüvekkilelerim

ahz ve kabz eyledim

olan hisse-i

(44) malüme ile arazi-i

Yusuf Ağa'nın

mülk-ü

keyfe ma-yeşil ve yehtar ve mutasarrıf

rna-vaka · bi'ı-taleb

fi-ma

müsterası

ve

olsun dedikde

kerb olundı
Fi 25 Cemazie'l-evvel

sene 89

frasdan Ferağ ve Karşlığının Alınması
muzafe
olup rnahrüse-i
akdern

Labta
Lefkoşa

karyesi

mahallarından

vefat iden Ahmed
zevce-ı

ve civarı

(3) menkühe-i

Efendi

(2) Ayasofya
ibn Hacı İbrahim

metrukesi

va! idesi Pen be Hatun

karyelerde

Nazife

ibnete

alaka

mahallesinde

sakin

Ağa ibn Mehnıed

Hanını

İbrahim

ve emlak

ve

ibneıe
SLd

el-Hac

bi ( 4) sagTr
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ve Mehrned'de

münhasire

ve rnesele-i

mirasları

sekiz. selimden olup sihüm-: (5) mezküreden
·a ve sekiz

sehmi

üınm-i

otuz dört sehmi ibnan-ı
e'ş-şerü'l-enverd«

zahir

rnezbüran

tesviye-i

altı sehmi zevce-i

Penbe

İbrahim

ve rnütehakik

ve Mehmedin
(8) valideleri

mezbüre

dahi ba-hükmü'l-

Hatuna ve on yedişer
ve Mehmede isabeti bi'l

(7) oldukdan

umurlarına

mezbüre

kıbel-i

sonra

sagiran-ı

serden vasi nasb ve

zevce-i mezbüre Nazife Hanım ve ümrn-i rnezbüre

cai'z bey' ve ferağda vekil (9) olduğu her biri veraka-i
Osman ibn Abdullah

ve Salih bin Ali bin Abdurrahman

ve ba 'dehu
olunan

zat-ı

alenen

mezbüreteyni

rnüsevidü'l-fetva
sakinlerinden
ber-nehc-i

lede't-tezkiye

Raif

Efendi

şerr sabit olan sagiran-ı mezbüran

dairesinde

de'avi

mezküre

meclisine

bi'l-vekale

(14) mahsus

müteveffa-yı
metrüke-i

Ağa

ibnare'l-merküm

ikrar-ı

( I 7)

tam

mezbür

ve fürüht

ınetrükesinden

nübü

ve

kaza-i mezkür

el-Hac

takrir-i

olunması

İbrahim Ağa

kelam

( l 6)

mevrüslan
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idüp

ve sagiran-ı

Efendinin

düyün-ı

eda-! deyni

İcab eylediğinden

( l 9) rnezkür

( I 5)

ve

Lab ta karyesinde

bağçelerine

cereyan

iden

nübü iden (21) ma' -i cari-i lezızin beher üç

saat ve İsporis nam mahalden
buçuk saat ve Efadoliko

nübü iden ma-i carinin (22) beher dört
nam mahalden

beher dört ( (23) gün ve gicede
' iden ma'-i carlden

cedleri

işbu balserü'l-

Ahmed

ve mülk Ayyarkodis

nam mahalden

·

nam kimesneler

mü beyi' asının esrnani vefa itmernekle

( I 7) bey'

akarat-:
rnenbaından

Ali ve

olan odada maküd rneclis-i

Hanımlar'

dahi

İbn Munla

min kıbeli'l-ümrn

Labta karyesi sakinlerinden

ve Yusuf

aenkülar-ı

.arifan

ibn Derviş Efendi nanı kirnesne

rnuzafe

rnezbüre

ve Hüseyin bin

( l 1) şeriyye

( 12) Mehmecl Çavuş ibn Abdullah

ustafa Nazif Efendi

mestüre

adi ve rnakbulü'ş-şehade

bi'l-rna 'rifetü'ş-

Mehrnecl

Perıbe

nübü idüp cereyan

iden

sekiz buçuk saat ve Egsarko

nam

beher on gün ve on gicede (24) ve on beş saat

saat rnülk-ü ma'-i carl-i leziz ve tevabiinden

hisse-i malümesi

bey'
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sagiran-:
olunan

mezbüran

zeytün eşcarı tebyiinden

k.ilelerirn mezbüretan

sair 'akar ve menkülatdan

(26) evla' ve enfa ve uhra olunmağın

Nazife ve Perıbe Hanımlar

riyle (27) ol vecihle

rnü-i mezbür

e bir kıt'a arsa ve mahalli
arsasında

haklarında

beyinlerinde

ile Girne kasabasında

mezbürede

bu vechle karar
kain malümete'l

vaki' (28) malümete'l-etrak

iki bab

beher seksen sehirnde on dört sehm lıisse-i şayi 'ası ile (29) mezkür
olup

sagıran-r

mezbüran

İbrahim

ve Mehmede

intikal iden lede'l- ehali (30) ve'l-ciran
!l-mikdar
erinin

ve

(31)

arazı-ı

erniriyelerimizden

behası zivadesiyle

olan hisse-i malümesiyle
müntakil-i

tenzil edeceğinden

mezbürun

ernval-i

ufer olan mülk-ü

zeyıün eşcürı sagiran-:
müceb

i şeriyye

bi'l-vesaye

mczun olduğuna

münadi (38) rnarifetiyle

ahallerde
olundıkda

ile

ve ehalinin
(39) rağbaı-ı

tecmu

rnüsbeteden

kıymet

(35) mezbüran

idüği

ve

iştira itmek

ber-vechi

sagiran-ı

(34)

ve rağbet

içün

vasi rnezbüre

binaen

altı maha mütecaviz
eylediği

nas inkitaında

merkum

göre düyün-ı

muharrer

Nazife Hanım
(37) mezbüran

miyah-: carı ve havuz ve arsada olan

rinde beş bin iki yüz elli guruşda

yüp ve meblağ-ı

beyve fürüht ve

isabet iden mikdarın

hayr ve merıfaat

Mehrned in arazi-i rnezküreleriyle
'lürnesini

(32) olan hisse-i maIüme

metrukesinden

zkürey: (36) ferağ ve tefviz müvekkilelerim

rnüntakil-i
ve

rnesele-i miraslarına

da müıeveffa-yı

ve'l

ma' -i carl-i mezkür

Nazife ve Penbe Hammlara

haklarında

arazi-i

semen misli ve bedel-i misilleriyle

narak (33) arazi bedelinin

föezbüran

maIümete'l-hudüd

sebebiyle

arsa-i mezbürelerde

mezkürların

elerim rnezbüretan

tefriki

ale's-seviye

günlerde
merküman

müddetde

mecmu'

mecmuarıda

nida ve

el-Hac Mehrnecl Yusuf

karar ve ziyade ile (40) taleb-i aheri

beş bin iki yüz elli guruşun

iki bin üç yüz elli

lı-ı cari-i lezizden ( 41 J ve ma' dası iki bin dokuz yüz gurus arazi-i mezküre
havuzda

olan hisse-i

hak ikus: olduğu
(43)

malümesinin
zeyli

rnüıehakik

(42) el-yevm

vesikada
olmağın

varise ve vasi-i mezbüretan

isimleri
emlak-i

mestür
mezküreyi

misli ve
ehli

vuküf

vekalet-i

Nazife ve Pen be Harnmlara

beş yüz guruşa ve barayı sahib-i arz arazi-i mezküreyi
hasebiyle

semen

( 44)

kezalik vekalet

( 45) vasi-i mezbüre Nazife Hanım 'a izafetle iki bin .yedi yüz elli

J \JO

cem'an

beş bin iki yüz elli gurus semen ve bedeliyle

ve Yusuf Ağulara

bev-!

bat-ı sahih-i

(46) merküman

şerI ve ferağ kati' muteber

' ( 4 7) ve temlik ve ferağ ve tefviz ve teslim eylediğimde
iştira ve temellük

ve teferruğ ve tefviz ve tesellüm

sonra semen ve bedel olan meblağ-ı mecmu'
mefrugunlehima
lerim mezbüretan

( 49) el-Hac

Nazif'e ve Penbeye

anlar dahi ber
ve kabz ve kabul

rnezkür beş bin iki yüz elli

Mehmed

ve Yusuf Ağa yedinden

li-ecli'I isal ternamen ve karnilen ahz

eyledim fi-ma ba d ıniyah-ı cari-i leziz ve havuz ve arsalarda
arazi-i mezküre
ın rnülk-ü

(5 I) müşteriyan

müşterülan

utasarrı f olsun

ve rnağfurun-lehüma

ve hakkı mefüzları

dedikde

el

el-I-lac Mehrned

olmuşdur

gıbbet-ıusdikü'şert

olan hisse

(52) keyfiyen

ma-vaka

bi't-taleb

Fi 23 Cemazie'l-evvel

ve
ketb
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; ve Su Kuvusu Satı~ı
kasabası
hükumet

sakinlerinden

Ahmed

konağında

meclis-i

şerif-i envercle mahrüse-i

Lefkoşa

Çavuş-zade

Mehmecl

deaviye mahsus
mahallatırıdan

(2) odada
Ayasofya

re 'fetlü Agah E fendi (3) i bn Ahmed Efendi muvacehesi
iclüp naib-i esbak Nuh Naci Efendi'nin
bir kıt'a hüccet-i
Temlus

şeriyye

karyesinde

Yalluri veresesi

vaki'

rnantukunca

ve (6) Şerife tarlalarıyla

müstakilen

mahdüd

maa Trabezede

tarafeynden

İcab ve kabul i havı surüt-ı

sahih-i ser T ile bi-sıfkate

vahidetün

havı (4)

yedimde
(5) Yanni

mülk
ve bir

Bekir Usta tarlası ve taraf-ı

Kuyular tarlası dimekle

olan kırk sekiz

mahallesi

nele i krar-ı tam

yirmi altı sak harub escan ve (7) yine tarla-i mezkur
) kuyusu

nanı

maküd

imza haremine

bir tarafdan Döğenci

tarlası ve bir tarafdan

Efendi

sehirnden
müfside

ma'

-or tarla

derünunda

altı sehrn

hisse-i

ve muvaza 'adan

'arı

(9) bin beş yüz guruşa rnüma-ileyh
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'ye bey' ve temlik ve teslim eyleiğirnde
(10) ve tesellüm
rnüma-ileyh
le akd-i

ol dahi ber-vechi

muharrer

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı
Agah Efendi yedinden

ınezkürede

tagrır

mezkür

bin

temam en ( 11) ve kamil en ahz ve

ve gabına

müteallika

kafe-i iman ( 12) ve muhasimatdarı

'amme-i

müma-ileyh

havı ve iskat eyledim

dava ve

Agah Efendinin

müfside ve muvaza adan 'arı ve cebr ve kerhden
şerI ile kabullerini

iştira

halı ibra-i (13)

fi-ma ba'd eşcar-ı rnezküre

ile

rnaa Trabezede ( 14) olan siham-ı mezkürede benim asla ve kata alaka
kalmayup

rnüşteri-i

rnüma-ileyh

rnülk-ü

(15)

hakkı sarfı olmuşclur keyfe ma-yesa ve yehtar malik ve mutasarrıf

olsun

kü'ş-şer'T mü-vaka

bi't-taleb

Agah

Efcndinin

ketb ve imla' olundı
Fi 17 Receb sene 89

muzafe
kimesrıe

Kazabifan karyesi sakinlerinden Hacı Hüseyin bin İsmail
kaza-i mezkürun

maküd meclis-i
Paşa mahallesinde

hükümet

konağında

şer' -i serf-i enverde rnahrüse-i
(3) sakin Sofi Mustafa

(2) rneclis-i

Lefkoşa mahal latından

Efendi ibn Mehmecl Ağa ve

Efendi ibn Kazaz lvlehmed Eleneli muvacehesinde
mezbür

muhtar ve ihtiyar meclisleri

ikrar-ı tam ve takrir-i
taraflarından

zikr ve beyan üzere (5) ve evrak kaleminden
ü

haberde

zikr ve beyan kılındığı

(6) Tremit karyesi sınurunda
dere ve bir tarafdan
rnahdüd

tarafeynden
sahih-i
Efendiye

üzere müstakilen

vaki, bir tarafdan

ve temellük

ıevarüd

yedimde

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside

temlik ve teslim eylediğirnde
ve tesellüm

iden

mülk ve

ve taraf-ı rab: 'i

mağrüs yirmi altı sak zeytün eşcanmı

ser T ile (9) yüz elli guruşa merkuman
beyve

gönderilen

Osman eytam: tarlası ve

Hacı lb rahim Ağa (7) zeytünluğu

nam mahalde

deaviye

ve rnuvaza

Sofi Mustafa

bi-sıfkate
adan 'arı
Erendi ve

anlar dahi ( 1 O) ber- vechi

ve kabz ve kabul idüp semen oları meblağ-ı
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· yüz elli gurus rnüşteriyan-ı
temamen

ve karnilen

müteallika

Sofi Mustafa Efendi ve Haci

alız ve kabz itmemle akd-ı mezkürede

'arnme-i

müma-ileyh

(11) rnerküman

dava

ve mutalibatdan

ve

kafe-i

So Fi Efendi ve Hacı Hafız Efendi'nin

Iman

zimrnetlerini

ve
( 13)

'arı ve cebr ve kerhden halı ibra-i 'am sahih-i şer T

ve rnuvazaadan

havı ibra ve is kat ( 14) eyledik fi-ma ba' cl eşcarı mezkürede
ve medhalirn

kalmayup

ve Hacı Hafız

müşteriyan-ı

Efendinin

mülk-ü

ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
'I ma-vaka

tagrTr ve

merkürnan

müşteralar:

benim asla

Sofi

Mustafa

ve hakkı

sarfları

olsunlar ( 16) cledikde gıbbe't

bi't-taleb ketb ve imla' olunclı
Fi 21 Receb sene 89

vaki' mahrüse-i
refetlü

Agah

Eteneli ibn Ahmed

ümeı konağuıdu

mcclis-i deüviye

nefsi Girrıe

kasabası

ve

ihtiyar

meclisleri

ve evrak kaleminden

Ayasofya

karyesi

Maraş mahallesinde

taraflarından

(6) kabristan

dört sak zeytün ve hisse-i rnezbüreyi
tarlasında
sak zeyıün
mağrüs

\t'

mağrüs

sakin

ikrar-ı tam takrir-i kelam idüp karye-i
i'ta kılınan

tevarüd iden bir kıra ilm

sınuruncla

(2) kaza-i

mahsus odada maküd mecl is-i ser>

ü

bir

haberde

üzere akd-ı füffı'z-zikrin sudüruna eleğin müstakilen
Ternlus

mahallesi

Eteneli nam kimesne

(3) mahallatından

ibn ahmed Çavuş cevabesinde
muhtar

rnahallatından

Lefkoşa

kıt'a

(5) zikr ve

yedimde mülk ve

civarında

Nazife

Munla Mehmed

tarlası
kerimesi

bir sak zeytün ve bir sak harub ve Deli Ali

dört sak harub (8)

VL'

havza altında müma-ileyh

Mehmed

iki sak harub cem'an yedi sak harup ve altı sak zeytün (9)

vahidetün

tarafeynden

bey' -i bat-ı sahih-i

icab ve k.abuli havı surüt-ı

şeri ile ( 1 O) yedi yüz guruşa

endiye bey' ve temlik ve teslim eyleiğimde
lük ( I l) ve tesellüm
yüz gurus müma-ileyh

Efendi yedinden

ve

rnüma-ileyh

ol dahi ber-vechi

ve kabz ve kabul idüp semen
Mehmed

rnüfside

muharrer

olan meblağ-ı

ternamen

( 12) ve

ve kabz itmemle akd-i mezkürecle tagrır ve gabına müte 'all ika 'aınme-i
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mutalibatdan

kafe-i Iman (13) ve muhasimatdan

zimmetini

surüt-ı

) 'am sahih-i

müfside ve ımıvaza'adan

şer'ı ile kabullerini

müma-ileyh

'arı ve cebr ve kerhden

havı ibra ve iskat eyledim

-ıezkürede benim asla ve kata alaka ( 1 S) ve medhalim
Efendinin mülk-ü rnüşterası

yh Mehmed

ve yehtar (16) malik ve mutasarrıf

Mehmed
halı

fi-ma ba cl

kalmayup

müşteri-i

ve hakkı sarfı o\muşclur

keyfe

olsun didik.ele gıbbe't-tasclikü'ş-şer'ı

ma-

.-taleb ketb olundı
Fi 28 Reccb sene 89

kazasına

muzslc

hükümet

Ağırda karyesinde

konağında

sakine

rneclis-i de'aviye

Sultan bint-i Ahmed

mahsus odada ma'küd

enverde yine karye-i mezbürede sakin Balcı Haci Hüseyin

Hatun
meclis-i

mahzannda

ve takrir-i kelam idüp bundan akdern (3) mezbür Haci Hüseyin malından
yüz altmış guruş
sarfla istihlak

ikraz ve resim eylediğinde

iımemle

meblağ-ı

zirnmetimde

merkum

eşcarlarımı

meblağ-ı

ve lazirnü'l-fariza

Cennet Bağçesi'nde

cleynim

vaki' (6) beş

merkum bin dokuz yüz altmış guruş mukabelesinde

(7) bin guı-uşu doksan
üç yüz altmış bir gün temamıncla
e bey'-i

ve

bin dokuz yüz altmış gurus

(5) vacibü'l-eda

yedimde mülkün, olup karye-i mezbürede

ben dahi istikraz

bir gün ve mütebaki

dokuz

yüz altmış

iki taksit (8) olunmak üzere mezbür Hacı

bi'l-vefö tarik üzere bey' ve teslim eylecliğimcle ol dahi ber-vechi

iştira (9) ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledi didikde gıbbe't-tasclikü'ş-şer'
· merküme

Sultan yine meclis-i

mezkürede

( l 0) dayin-i

kelam idüp meblağ-ı
olup ( 11) eel inden ecl-i sanı hulülünda
r bin dokuz yüz altmış gurnş ecla olrnayup mülk-ü
eşcar-ı rnezküreyi
cleyni mezkürıırnı

merküm

-

Hacı

mezkur hakikatcle

deynim

olan meblağ-ı

( 12) rehin rnahkeme

olmaz

semen n,isli ile anere bey' ve kabz-ı semen ve

( I 3) edaya ve fazla katur ise bana itaya ve bunların

olduğu umurun küllisine

kül\ema

'uzıeteke

fü'net (l4) veki\-i mazmun-ı
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ve inizalden

masün

sulb-i

iyye ile ( 15) damadım
asb ve tayin eyledim
yi kabul

ve hidmat-ı

'akd-i

Ahmed

rehinde
Efendiyi

cliclikde ol-dahi
lüzimeyi

rneşrüta

devriye-i

vekil

ve naib-i

tarafımdan

ber-vechi

kerna-yenbaği

vekalet-i

muharrer

vekalet-i

( 16)

iımeğin

ma

edaya teahhüd

-taleb ketb ve imla' olundı
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na muzafe
Alemdar

Kazabi fan karyes

nanı kimesne

kaza-i mezkur

hükumet

şer' -i şerif-i
an Arab (3) Ahmed
ıvacehesinde

Hacı I-I üseyi n M unla

sakinlerinden

Paşa mahallesinde

(2) konağında

rneclis-i

erıverde mahrüse-i

Lefkoşa

sakin Şükrü Efendi bin Mehrned

ikrar-ı tanı ve takrir-i kelam idüp kasaba-i

meclisleri

taraflarından

i 'ta kılınan

mezbür (4) muhtar

bir kıt' a şehadetname

ve evrak

tevarüd iden bir kıt'a (5) ilmühaberde zikr ve beyan kılındığı
sudüruna

değin müstakilen

vakibir tarafdan

cami':

yedimde

şeri/enin

bir büb dükkanımı

mahdüd
rnuvazaadan

mülk ve hakkım (6) olup kasaba-i

vakıf kahvesi

tarafeynden

ve taraf-ı sülsesi tarik-i

icab ve kabuli

iştira ve temellük

'allika

ve tesellüm

yüz elli guruş

ve kabz ve kabul

ol dahi ber-vechi
idüp semeni

( I O) mürna-ileyh

müşıeri-i

Şükrü

olan
Efendi

ve karni len ahz ve kabz itmemle

akd-ı mezkürede

'amme-i

kafe-i Iman ve muhasimatdan

Şükrü Efendinin

dava ve mutalibatdan
(12) zimmetini

ba cl dükkan-ı
müma-ileyh

rnezkürede

( 11) tagrlr ve

şurüt-ı müfside ve muvazaadan

halı ibra-i 'am sahih-i şeri ile kabullerini

müşteri-i

havı şurüt-ı

'arı beyvi bat-ı sahih-i (8) şerI ile sekiz yüz elli guruşa

Şükrü Efendi "ye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

sekiz

üzere akd

benim

'arı ve

havı ( 13) ibra ve iskat

asla ve kata alaka ve medhalim

( 14) Şükrü Efendinin

mülk-ü

müşterası

ve hakkı
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;huşdur keyfe ma-yeşa
-şer T ma-vaka

ve yehtar malik ve mutasarrıf

olsun cliclikde gıbbe't

bi't-taleb ketb olundı
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muzafe Kömürcü
kimesneler

kaza-i mezkürun

maküd meclis-i
Nurullah

karyesi sakinlerinden

atiü'z-zikrin
mezbürede

konağında

şcr'-i scrf-i enverde

mahzannda

(2) rneclis-i deaviye

yine karye-i mezbürede

sakin

taraflarından

i'ta kılınan kıt'a şehadetnameden

tevarüd iden bir kıt'a 'ilmühaberde zikr ve beyan kılındığı
suduruna

eleğin müstakilen

(5) yedimde

mülk ve hakkımız

bağçe arasında mağrüs iki sak ve harublu yakada dört sak (6)

sak zeytuun eşcaruıuzı

üç yüz otuz guruşa ve karye-i mezbüre

ma'-i cariden (7) hark havzına tabiyetle
yüz yirmi guruşa (8) bi-sıfkate vahidetün
ve muvazaadan
merkum

İbrahim

ikrür-ı (3) tam ve takrir-i kelam idüp karye-i

ve ihtiyar meclisleri
kaleminden

hükümet

Halil karındaşları

havzırıa

beher on bir günde iki gün ma'tarafeynden

icab ve kabuli havı

'arı bey<i bat-ı sahih-i şeri ile (9) cem'an

Hacı Halile beyve temlik ve teslim eylediğinıcle

dört yüz

ol-dahi ber

iştira ve temellük ( I 0) ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan
dört yüz elli gurus müşterı-i merkum Hacı Halil yedinden
rnilen ahz ve kabz irmeleriyle akd-ı mezkürede
ve mutalibatdan

sahih-i

şeıT ile kabullerini

ma-: mezkürede

merkum

tagrir ve gabına müteal lika

ve kate-i Iman ( 12) ve muhasimatdan

ni şurüt-ı müfside ve muvazaadan

merkum

Hacı

'arı ve cebr ve kerhden hall ibra-i

havı ibra ve iskat eyledik

fi-ma ba' cl eşcan

benim (14) asla ve kata alaka ve medhalim

Hacı Halilin

ternarnen

kalmayup

mülk-ü müşrerüsı ve hakkı sarfı ( 15) olmuşdur

keyfe
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yehtar malik ve mutasarrıf

olsunlar

didikde

gıbbe't-tasdikü's-şer

T ma

kerb ve imla' olundı
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kasabası

in Rum milletinden

hükumet
serif-i

Maraş

mahallatından

mütemekkin

teba-i

Banoyadagi veled-i Koçino nanı kimesne kaza-i

meclis-i

konağında
erıverde

mahallesinde

Karrni

deaviye

mahsus

karyesinde

(3)

olan odada
mütemekkin

maküd
rnillet-i

n Sava veled-i fani mahzarlarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp naib
Naci Efendinin imza (4) he haremine
mantukurıca

ve emlak kaleminden

ve beyan kılındığı
ve hakkım

tevarüd

üzere akd-ı atiü'z-zikrin

olup ( 6) Temlus

karyesinde

mağrüs kırk yedi sak zeytun escanrnı
müfside muvüzaadan

(8) bey'

'arT bey'-i

ve temlik

dört yüz gurus

ve rnutalibatdan
şurüt-ı

akd-ı

sudüruna

tarafeynden

eylediğimde

( 13) müsterası
olsun didikde

meşhur

icab (7) ve kabuli

ol-dahi

ber-vechi

idüp semen

Sava yedinden

olan (9)

temamen

(10) tagrir ve gab.na

ve

müteallika

merkum

Sava'run

'arı ve cebr ve kerhclen halı ibra-i

havı ibra ve iskat eyledik

asla ve kata alaka

ü

eleğin müstakilen

vaki' Bağlar dimekle

ve kafe-i iman ve muhasirnatdan

i şerT ile kabullerini
benim

merkum

mezkürda

(11) müfside ve muvazaadan

bir kıt'a

iden bir kıt'a (5) ilm

ve kabz ve kabul

müşteri-i

bulunan

bat-ı sahlh-i şeri ile dört yüz guruşa

ve teslim

ve tesellüm

kabz itrnernle

havi yedimde

ve rnedhalirn

kalmayup

ve hakkı sarfı olrnuşdur
gıbbe'ı-tasdikü'ş-şerT

(12) fi-ma bad eşcan
rnüşteri-i

keyfe ma-yeşô
rna-vaka

bi't-taleb

merkum
ve yehtar
ketb ve
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irasdaki Hissenin Satışı

kazasına

muzafe

rnuzafe Labta karyesi sakinlerinden

İbrahim Ağa ibn Mehmed

bin İbrahim

iken bundan

Ağarun veraset-i

ve sulbi kebir oğulları

82) zevce-i

ve tashih-i

mesele-i

mirasları

on sehmi zevce-i mezbüre

benün-ı

mezbürdan

(5) Hacı Mehme

ilere

ve yedişer

isabeti (6) tahkikden
ve i 'ta-i
iyye

hüccette

'arifan Labıa

kanndaşı
şer'!

zkürun

hükürnet

tevarüd

sakinlerinden

Yusuf

Efendi

ibn Haci

şehadetleriyle

sabit

ve sübüt

Lefkoşa mahallatından

Korkud

(8)

Eleneli

meclis-i

( l l) kaza-i

aliyyenin

sudüruna

Rum

i't5

eleğin

atlü'z-zikr

karyesi

rnuzafe

milletinden
kelam

Mihailu

kıt'a

irsen

yedimde

mezbür

şehadetname

mülk

karyesinde

veled-i

Fiyoro
muhtar

ile

haberde zikr ve beyan kılındığı

ü

( 1 O)

olan odada maküd
Karava

idüp kaqrye-i

bir

bi'l

Efendi nam kirnesne

deaviye mahsus
rnezküre

kılınan

iden bir kıt'a ilm

ikrin

ve Behiye

zatı (7) mezbüreyi

konağında

taraflarından

Aişe

serisi olduğı

( 12) ikrar-ı tam ve takrir-i
isleri

ve Yusuf ve

Behiye Hanım tarafından

Mürid Efendi ibn Ahmed

enverde
clevlet-i

mezbüreteyn

laluk olan (9) mahrüse-i

sakinlerinden

(4)

vekil-i

Mustafa

ahallesi

seksen

Penbe Hanım 'a ve on

Ağa ve Ahmed

binteyin

sonra mezbüre

kebire kızları Aişe ve

bi-hükrnü'l-feraiz

siharn-ı rnezbüreden

sehmi

merıkühe-i

Hacı Mehrnecl Ağa ve Ahmed

Efendi (?) (3) ve Mustafa Efendi ve sulbiye-i
münhasıre

akdern

ve hakkını

ve

emlak

üzere akd-ı
olup

Elye

Hacı Nikola ( 15) çeşmesinden

nübü iden rna-i cariden ve yarım evlek

yine çiftlik-i

iden ma-i carı den ( 16) beher beş gün ve

ve havzına

rnezbüre
rabiycı!e

on bir buçuk saat ma'-i caride ve yine bir tarfdan

( 17) Abdurrahman
tahminen
taraf-ı

tarlası ve bir tarafdan

Kuyusurıda

ve yine
tashih-i

yedi hissesini

havz ve hark rabi 'mezarlık

bağçede ve yine (18) üç tarafdaıı merkürn Mihailu

rübii dere ile mahdüd
(19)

şayia

iki dönüm

cereyan

Çiftlik-i
mezkur

eşcar-ı müsmire
rnezkürede
üzere seksen

tarafeynden

evla

ve gayrı müsmireli

bir

ve viran

ve

sehirnden

icab ve kabuli

hanelerde

(20) rnüvekkilerne
havl şurüt-ı müfside
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'arı

bey>i

bi'l-vekale

bat-ı

bey'

(21)

ve temlik

iştira (22) ve temellük
rnezkür
mernle

sahih-i

ve tesellüm

mezkürede

eylediğirnde

merkum

Mihailu

tagrTr ve gabına

ve muvazaadan

bin guruşa

merkum

ol-dahi

ber-vechi

ve kabz ve kabul (idüp) semen

ardan ve kafe-i iman ve muhasimatdan

yedinden

müteallika

merküm

alız ve kabz

'amme-i

Mihailu'ııun

olan

dava ve

(24) zimmetini

'arı ve cebr ve kerhden halı ibra-i 'am sahih-i şeri

havı ibra ve iskat (25) eyledim
hisse-i

ile sekiz

ve teslim

sekiz bin guruş müşteri-i

akd-ı

şerT

mezkürede

alaka ve medhali

müvekilem

kalmayup

ve hakkı sarfı olmuşdur

ba' de'l-yevm

tashih-i

rnezküre

Behiye

Hanırnm (26)

mezbüre

müşteri-i

merkum

Mihalu'nun

üzere

mülk-ü

(27) keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf

gıbbe't-tasdikü'ş-şer

T ma-vaka

bi't-taleb ketb ve olundı
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muzafe Ağırda karyesi sakinlerinden
kaza-i

mezkürun

hükürnet

konağında

Mustafa
meclisi-i

bin Mehmed

(2) deaviye mahsus

maküd meclis-i şer'-i şerif-i erıverde yine karye-i mezbüre
Hüseyin

bin Mustafa

ve takrir-i

kelam

(3) ve Hacı Mustafa
idüp karye-i

rnezbür

bin Derviş
muhtar

sakinlerinden

Ali mahzarında

ve ihtiyar

i'ta kılınan bir kıt'a şehadetname

ile emlak kaleminden

haberde

üzere (5) akd-ı atiü'z-zikrin

zikr ve bcvün kılındığı

ilen yedimde
tarafdan

mülk ve hakkım olup karye-i rnezbürede

bin Osman

ve'l-levahık

bi-cümlete'l-tevabi

kafete'l-hukuk

i havı şurüı-ı rnüfside ve rnuvazaadan
guruşa

mürna-ileyh

ol-dahi ber-vechi

muharrer

semen olan meblağ-ı

Mehmed

hanesiyle

rnahdüd

meclisleri

tevarüd iden bir
sudüruna

vaki' bir ıarafdan

(6) Hacı Hüseyin bin Salih hanesi ve bir tarafdan

rabii Pirvü Ahmed

Efendi

Salih eytamı

bir bab (7) yağ

ve'l-murafık

tarafından

'arı bey<i bat-ı sahih-i ser T ile

Efendiye bey'

iştira ve temellük

ve temlik

(11) ve tesellüm

rnezkür yedi yüz guruş müma-ileyh

ve teslim
ve kabz ve

Mehmed

Efendi

temamen

(12) ve kamilerı ahz ve kabz itmernle akd-ı rnezkürede
amrne-ı

müma-ileyh

dava

ve

Mehmed

mutalibatdan

Efendinin

kafe-i

zimmetini

tagrir ve

Iman

şurüt-ı

( 13)

ve

müfside

ve

'arı ve cebr ve kerhden halı ibra-i (14) 'am sahıh-i şer T ile kabullerini
ve iskat eyledim
rnedhalim

fi-ma ba 'd eşcar-ı mezkürede

kalmayup

müsteri-i

mürna-ileyh

benim asla ve kata alaka

Mehrned

Efendirıin

mülk-Li

ve hakkı sarfı olımışclur keyfe ma-yeşa ve yehtar ( 16) malik ve mutasarrıf
gıbbe't-tasdikü'ş-serT

ma-vaka

bi't-taleb ketb ve olundı
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Kıbrıs Lefkoşa

mahallatından

nam Hatun hükumet
meclis-i

dairesinde

şer'-i alide kasaba-i

ehmed nam kimesne
ilamdan

Ömeriye

(2) meclis-i

Abdullah

İkbal
odada

Efendi (3)

üzerine dava ve takrir-i kelam idüp
vaki'

bir

ii şerifin vakıf kahvesi ve taraf-ı selasesi tarik-i 'am ile (5) mahdüd

bir

müma-ileyh
eylediğimde

(4) mah

sakinelerinden

deaviye mahsus

mezkür sakinlerinden

muvacehesinde

şu kadar

mahallesi

Abdullah

mukaddem

Efendiye

(6) ol-dahi

rücüeylediğirn

cihetle

ber-vechi

'den ahz ve bana teslim

ruin muhasırnaya
Abclullalı

mezkur

merküm

olunması

ba 'de'l-hükrn

( I O) Efendinin

muharrer

müddeiye-i

iştira ve temellük

ve

(7) yedi yüz guruş müma

ise hibe-i mezkürede

meblağ-ı

kasabasında

yedi yüz gurus bedel ile bey' ve

kden sonra semen olan rneblağ-ı
Efendi 'ye hibe eyledim

Girne

mani' -i rücü 'olmağla

yedi yüz guruş müma-ileyh

(9) muradımdır

meblağ-ı

rnerküm

deyu ba de'd
yedi yüz gurus

İkbal Hatuna eda ve teslrmle

dığı huzur-ı alilerine ilam olunclı
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Çiftliği
milletinden

Haci Yorgi Baba Hristoğli

Karava karyesinde
e yine çiftlik-i mezbüre
irkako mahzarında
ihtiyar meclisleri
tevarüd
·11

mütemekkinlerinden

vaki' Sava'nın
(3) müternekkine

ve teba-i devlet-i

nam kimesne
hanesinde

yine (2) kaza-i

akd olunan

meclis-i

Marya ve Leno ve Teğodoro

ve

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i (4) mezbür
taraflarından

ita kılınan bir kıt' a şehadetname

iden (5) bir kıt'a 'ilm

ü

haberde

sudüruna değin müstak ilen yediınizde

ezbürede vaki' bir tarafdan

ile emlak

zikr ve beyan kılındığı

üzere

(mülk) (6) ve hakkımız olup

Efterniya bint-i Baba I-lristoğlu terekesi ve bir

· (7) veled-i Haci Petri tarlası ve bir tarafclan Haci Manoli eytamının
ve taraf- rabi 'i tarik-i am ile rnahdüd
mikdar havlı-yı müşternil

(8) eşcar-ı müsmire

ve gayrı

(9) beş bin guruşa bir bab samanlığı

ve yine

dere ve bir tarafdan yol ve bir tarafdan Fiyoro veled-i Solorno tarlası ve
I-lristofi Bako tarlasıyla ( 1 O) rnahdüd nam mahalde mağrüs
yüz guruşa tarafeynden
arı bey-i bat-ı sahih-i
Leno ve Sağo ve Tefodoro

icab ve kabuli
şeri ile cem'an

Marya

olan meblağ-ı

'amme-i

ahz ve kabz

( 11) ve

sekiz yüz guruşa merküman

iştirfı ve temellük ve tesellüm
mezkur

ve Leno ve Sağo ve Teğodoro

ve kamilen

müfside

ve Cirkakoya ( 12) bey' ve temlik ve teslim

onlar dahi ber-x echi muharrer
(13) ve semeni

havı şürüt-ı

üç sak zeytün

itmernle

dava ve mutalibatdarı

akd-ı

sekiz yüz guruş
ve Cirkako
mezkürede

ve kabz ve
müşteriyan-ı

yedlerirıden
tagrir

(14)

ve gabına

ve kafe-i (15) Iman ve muhalısimatdan

Mari ya ve Leno ve Sağo ve Teğocloro ve Cirkako "nun zirnmetleri

şurüt-ı

muvaza adan (16) arı ve cebr ve kerhden halı ibra-i 'am sahıh-i şer T ile
havı

ibra ve iskat

ile eşcar-ı

mezkürede

an merküman
rnüşteraları

eyledim

(17) ba'de'l-yevm

samanlık-ı

mahdüd-ı

benim asla ve kata alaka ve mehdalim

kalmayup

( 18) Maı·ya ve Leno ve Sağo ve Teğodoro

ve hakkı sarfları olmusdur

ve Cirkako 'nun
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daileridir ki Girne kazasına
indan

akdem

vefat

iden Aişe

ın veraseı-i karye-i mezküre

hususda

fomü'l-hararn
rneclis-i

sakinlerinden

Hadice

arıda muhasima
akinlerirıden
ava

ve

zahir ve nümayan
ve muhasirnaya

· mezbüre

(4) vekil-i

kelam

(8) Aişerıin

idüp

müseccel-i

müseccel-i

nam kimesne

müvekilern

terekesinden

şer' -i alide yine karye-i

ve Fati bin Halil tarafından

vekil-i

Munla Hasan bin Alemdar
takrir-i

nanı

Derviş Ali bin Hacı Mehmecl nanı

bint-i Veli Mehmed
cevabe

bin Abdullah

oldukclan sonra mezbüre

(5) olan odada meclis-i

ve redd-i

sakinlerinden

Zeliha bint-i Hüseyin nam hatun

hademesinden

deaviye mahsus

karyesi

Abdülkerim

sakinlerinden

muhakeme

Hazretlerinin

Kazabifan

(2) bint-i

(3) olduğu lede'l-şerü'l-enver
cai'z-zikr

muzafe

şerileri

(6)

karye-i

(7) muvacehesinde

mezbüre

olarak karye-i

Zeliha

mürisesi

vakibir

mezbürede

alil Çavuş ve bir tarafdan oğlu Hüseyin ve bir tarafdan (9) Munla Mehmed
taraf-ı rabii Ebu Kavuk arsasıyla
üsmireli

müşternel

rnahdüd bir bab oda ve eşcür-ı rnüsmire

( 1 O) bir bab hane ile yine karye-i mezkürede

.ctsında yirmi sak harub Dede Ağa tarlasında
üç sak zeytun eşcarlanru
zabt

eylediklerinclen

mezbür

an alız ve bana teslimi

(12)

bi'l-vekale

mülkiyet

üzere

Aişe (14) hal-i hayatda

fö eşcar-ı

mezküre

lerim mezbüran

mezbüre
ı bey'

itmiş

eşcar-ı

eşcar-ı

ikrar

mezküreyi

idüp

yüz

tarih-i ilamdan

Aişe müvekilat-ı

mezbüranın

Aişe "yi ( 17) silmek

hatta

anifü'l-beyan

iddia olunan icare külliyen

tarihclen

guruş

müteveffiye-i

bedel

altı sene
ile ( 15)

eylediği nelen lede's-sual

( 16) yirmi sene mukaddem

mürisleri

şartıyla

ise ol-vaki tele bu vechle

vel

hane- mezkur ile eşcar-ı mezküre

ve kernal-i akk ıl-ı sıhatde tarih-i ilamdan
ile hüne-i

bi

mezküreyi

deyu bade'd-dava

isticar eyledi deyu clef a tesaddi

mezküre

müvekkilelerinin
ile

muradımdır

vaz -ı yedleri

.ıezbür Şeyh Eteneli cevabında
mezbüre

Hasarı'm

mezküre

-i rnezbür (13) Munla Hüseyin cevabında
elerinin

üç sak ( 11) ve hane-i mezkür

Munla

hane-i

kain Hacı

olan müteveffa

hane-i

bey' den nadim
ila vefatiha

rnezkür
olup

Halil

ile eşcar-ı
hane-i

( 18)

keneli tasarrufunda

hilafclır ( 19) deyu vaki' olan clef'-i inkar iclip
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rnezbüre
(20)

Munl a Hasan' ın def-i meşrühasına

ısrar

ve

rical-i

müsliminderı

bin Mehmed

Koyun

(21) meclis-i

şer' e haziran

-i meşrühasına

ve İsmail

muvafık

karye-i

bin Tulum

muvaffık

beyine

mezbüre

sakinlerinden

Hasan

olup lede'l-istişehade

olarak her birbirleri

ikden sonra her biri veraka-i

mesture

nam kimesneler
vaki'

merkum

Kırım 'dan
carh

olunup

atiyesinderı

şahid

sırren

ile karye-i mezbüre

rnurisesi

ledel-tezkiye

dahi taldı olunmağla
hane-i

mezbüre

mezbüre

sakinlerinden

Dede Ağa ve Ahmed
(28)

sırren

olan karye-i
Hasan

i mezkür

sakinlerinden

Ali nam

kirnesne

ile eşcür-ı (30) mezkürcden

ın keffiyed

ve mezbür

etmelerine

Derviş

tenbih olundığı

bi'l-iltimas

(26)

beyine taleb

bin Kapudan

ve't-ıezkiye

Ali bin Bayrakdar
şehadetleriyle

sabit

müvekilelerine

Ali'nin

ile eşcar-ı

bin I-lacı Abdüllatif

bin Dede Ağa ve mehrnecl

mezbüre

bin mehmcd

muvaffık

bade'l-tadil

vekil-i

müteveffa-yr

(27) muhtar Abdülaziz

ve bade alenen

şehadetleri

mezkur

Aişe

alil'e bey' ile bey' eyledi deyu vaki' olan iddeasına
karye-i

(24)

şahidan-ı

ile tahlife
mezküresinde

bin

Eteneli ibn

mezbürarıın

müteveffiye-i

Munla

Abdülaziz

şahidan-ı

izhar-ı

Ali "nin (25) ıneşrüha-i
müvekilern

ba' de alenen

aher

li-

(22) vechi şerT üzere eda-i

Dede Ağa ve İmam Hacı Hüseyin
Mahmud

taleb

ba

adi ve
Hüseyin
olmağın

izafetle mezbür

müvekilelerine

izafetle

huzür-ı alilerine

(31)

ilam olundı
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kazasına
etinden

muzafc

Karava karyesinde

Hacı Yorgi ve zevcesi
meclis-i
yine

kızı Tallu

karye-i

mezbürede

mahzarında

ikrar-ı

(5) tevarüd

teba-i devlet-i

Argiri nam k irnesneler

dcaviye mahsus

ve ihtiyar meclisleri
kaleminden

mütemekkin

olan odada
sakirıelerinden

tanı ve takrir-i

taraflarından

iden bir kıt'a ilrn

i 'ta kılınan
ü

haberde

aliyyenin

(2) kaza-i rnezkürun

maküd rneclis-i
ve millet-i
kelam

şer'-i

merkürne

iclüp (4) karye-i

bir kıt' a şehadetname
zikr ve beyan kılındığı
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attü'z-zikrin sudüruna değin müstakilen (6) yedimizde mülk ve hakkımız

Çiftl.ğinde
vf

mağrüs altı sak zeytün eşcanmızı tarafeynden icab ve (7)

şurüt-ı müfside ve muvazaadan

rerküm (8) Tallu'ya

arı bey-i bat-ı sahih-i şer'-i ile yüz

bey' itmek ve teslim eylediğinde

ol-dahi ber-vechi

iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul (9) idüp semen olan
mezkür yüz gunış müsteriye-i
akd-ı

rnezkürede

tagrir

merkürne Tallu yedinden
ve gabına

ve kafe-i Iman ve muhasirnatdan
ve muvazaadan

müteallik

alız ve kabz
'arnme-i

( 11) merküme Tallunun

dava
zimmeti

'arı ve cebr ve kerhclen hali ibra-i 'am sahih-i seri

havı ibra ve iskat eyledim fi-ma ba cl eşcar-ı mezkürede bizim
alaka ve medhalim ( 13) kalmayup müşteriye-i mezbüre Tallu'rıun mülk
ve hakkı sarfı olmuşclur keyfe rna-yeşa ve yehtar malik ( 14) mutasarrıf
gıbbe't-tasdikü'ş-şerT

rna-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olundı
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-ı dailericiir ki nefsi Girne kasabası sakirıelerinden Nazife bint-i Osmanın
hususda muhakeme

ve muhasimeye

Temlus (2) karyesi sakinlerinden

Receb ve Hacı Melımed bin Emir Ali nam kirnesneler şehadetleriyle sabit
ekalerine şer'-i alide (4) yine nefsi Girne kasabası mütemekkinlerinden

ve

vlet-i aliyyenin Rum millet-i nisvarımdan Haci Marozika bint-i Kostanti
atiü'l-beyanda (5) muhasirne ve reddi cevaba vekil-i müseccel-i

a-i mezbüre müternekkinlerinden
ollo muvacehesinde

millet-i merkümeden

şerisi

rnezbürerıin oğlu

(6) üzerine dava ve takrir-i kelam idüp müvekilem

aziferıin bundan akdern vefat iden pederi Osmandan

müntakil olan kafe

müvekilern mezbürenin vasisi bulunan karye-i mezbüre sakinlerinden
bin Receb ile validesi Emine bint-i (8) Ahmed marifetleriyle

bi't-terazi

-i 'ti dar taksim olunup karye-i mezbürcde vaki' bir tarafdarı naib-i es bak
fendi ve bir tarafdan

(9)

Haci Forfati ve bir tarafclan fV!ehmed Ali tarlaları

'i dere ile mahdüd karye-i mezbüreli Hacı Mehmed tarlasında mağrüs
(10) ve tarla ve mezkür ittislinde Hacı Ebgeri tarlasında mağrüs altı sak ki
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on beş sak zeytün

eşcarlarıru

efraz ve tayin olundıkdan
sini mezbüre
bey<i

müvekkil em mezbürenin
sonra mezbüre

Haci Morkolorıun

bat-ı sahih-i

za'rıın ahz ve vekaletim
üzre tasaddi

cihetle

hesbiyle
eylediği

Emine

Emine mahalli mezkürede

hisse-i

(12) müvekilesi

şer' -i ile bey'

(13) sagire olduğu

( 11) validesi

Moroziga

ve temlik

escar-ı

itmiş

rnezküreyi

ise ele müvekk ilern
müvekkile-i

bana teslim olunması
davasına şer'an

yedi yüz guruş

rnezbüre

(14) mutadımdır

iltifat olunmadığı

cleyu

bi'l-iltimas

ilam o I uncl ı
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muzafe

Karava karyesinde

nisvanından
hükümeı

Tefofanu

konağında

meclis-i

en verele (3) yine karye-i
kızı Enzo mahzarında
ihtiyar

meclisleri

tevarüd
atıü'z-zikrin
-i mezbürede
mağrüs

mütemekkin

bint-i

1-lristoğlu

deaviye

nam

kimesrıe

mütemekkin

i 'ta kılınan

kaza-i

mi llet-i

merküme

bir kıt' a şehadetname

haberde

ü

eleğin müstakilen

mülk ve hakkım

mezbüreye

pazar günü beş parmak

bir sak ve Mamüla

cereyan

(8) iden

Komi

ma-: carirni yedi yüz guruşa

İcab ve kabuli (9) havı şurüı-ı müfside ve muvaza adan arı bey'-i
ile cem'an

dokuz yüz elli guruşa merküme
ol-dahi

ber-vechi

muharrer

( 11) ve semeni olan meblağ-ı
yedinden
tagrir ve gabına
( 13) ınerküme
kerhden

(6)

iki yüz elli guruşa ve Çukurda

beş sak (7) zeytün ve eski pınar kurbunda
ve karye-i

ile

zikr ve beyan kılındığı

yedimde

vaki' bir bab tahtanı hanemi

sekiz günde

(2)

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbür

iden (5) bir kıt'a ilm

iki sak harub

'aliyyenin

mahsus olan odada maküd meclis-i

mezbürede

taraflarından

sudüruna

teba-i devlet-i

bat-ı

(10) Enzoya bey' ve temlik

iştira ve temellük

ve tesellüm

ve

mezkur dokuz yüz elli guruş ınüşteriye-i

temam en ve kamil en ahz ( 12) ve kabz itmem le akd-ı
rnüteallika
Enzonun

'amme-i
zimmetini

ve mutalibatdan
şurüt-ı müfside

hi.'ilT ibra-i 'am sahih-i şer T ile (14) kabullerini

ve kafe-i iman ve
ve muvazaadan
havı·ibra

ve iskat
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hane-i mezkür ve ma-i mezkürede
kalmayup
olımışdur

müşteriye-i

keyfe-rna-yeşa

dikü'ş-serT

mezbüre

benim asla (15) ve kata

mülk-ü

Enzo'nun

( 16) ve yehtar malik ve mutasarrıf

ma vaka bi'ı-taleb

müşterası

ve

olsun dedikde

ketb olundı
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muzafe

Kuzabifan

nam kirnesne

karyesi

sakinlerinden

hükümet

kaza-i mezkürun

Munla

Hasan

konağında

(2) meclis-i

olan odada maküd meclis-i şer' -i şerif-i enverde mahrüse-i
Arabahmed
ikrar-ı

Paşa (3) mahallesinde

tam ve takrir-i

tarnllarından
en bir kıt'a ilrn

kelam

haberde

idüp karye-i

mezbür

zikr ve beyan (5) kılındığı
yedimde

mülk ve hakkım

6) meşhur

mağrüs

on iki sak harub

tarafeynden

tarlada

muhtar

ve ihtiyar

ile emlak kaleminden

üruna değin müstakilen
nam

Lefkoşa

sakine İkbal Kadın bint-i Abdullah

i'tü k ılinan bir kıt'a şehadetname
ü

bin

üzere akd-i atiü'z
olup orman
eşcanmı

tarlası

bi-sıfkate

icab ve kabuli havı surüt-ı (7) müfside ve muvüzaadan arı

sahih-i şer] ile üç yüz guruşa merküme İkbal Kadma bey' ve temlik ve
eylediğimde

ol-dahi ber-vechi

muharrer

idüp ve semen olan meblağ-ı
Kadın yedinden

temamen

iştira ve temellük

rnezkür

ve kamilen

ve tesellüm

(9) üç yüz gurus müşteriye-i
ahz ve kabz itmemle

(10) tagrir ve gabına müteallika 'arnme-i dava ve ımıtalibatdan
mardan mezbüre

İkbal Kadın'nın

zimmetini

kalmayup

fi-ma ba cl eşcar-ı
müşteriye-i

olımışclur keyfe-rna-yeşa
sdikü'ş-serI

mezkürde

( 13) mezbüre

benim

ve kafe-i
ve

havı (12)

asla ve kata alaka ve

İkbal Kad.nmn

ve yehtar malik ve mutasarrıf

mü vaka bi't-taleb

akd-ı

(l l) şurüt-ı müfside

arı ve cebr kerhden halı ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabullerini
eyledim

ve

mülk-ü

müşterası

ve

(14) olsun dedikde

ketb ve imla' olundı
Fi 14 Şaban sene 89
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azasına muzafe Kara va karyesinde

mütemekkin

Haci Yorgi veled-i Baba Hristoğlu
konağında

nam kimesne

velec\-i Petri mahzarıncla

zbür muhtar ve ihtiyar meclisleri

ve beyan kılındığı

(5)

(4)

(3) karyesinde

'aliyyenin

kaza-i rnezkürun

meclis-i cle'aviye mahsus olan odada maküd

rde kaza-i mezküre muzafe Balyosofo
Nikola

teb' a-i devlet-i

meclis-i

mütemekkin

ikrar-: tam ve takrir-i

şer-!
millet-i

kelam

idüp

tarafından ita kılınan bir kıt'a ilm

üzere akd-ı atıü'z-zikrin

sudürurıa

ü

eleğin

yec\irncle mülk ve hakkım olup iki tarafdan bay' ve bir tarafclan Yorgi
tri (6) haneleri ve taraf- rabii Mihail varisleri ile rnahdüd tahminen bir
mı tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside (7) ve muvaza adan arı
sahih-: şeri ile üç yüz guruşa merkum Nikola'ya

bey' ve ternlık ve

lecliğirnde ol-dahi (8) ber-vechi muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve
idüp ve semeni olan meblağ-ı mezkur üç yüz guruş müşterı-i merküm
yedinden ternamen ve kamilen ahz ve kabz itmernle akd-ı mezkürecle
gabına rnüte'allika

'arnrne-i dava ve ımıtalibatdan (lO) kafc-i ıman ve

atclan rnerküm Nikola·nın zimmetini şurüt-: müfside ve ımıvüza'aclan arı ve
ihden halı ibrü-i (II)

'am sahıh-i ser] ile kabullerini havı ibra ve ıskat

ba'cle'l-yevm arsa-i mahdücl-ı mezkürede benim asla ve kat'ü (12) alaka ve
kalmayup müşterı-i merkum Nikola'nın
keyte-ma-yeşü

rnülk-ü müşterası ve hakkı sarfı

ve vehtiir ( 13) malik ve mutasarrıf olsun dec\ikde gıbbe't-

ma vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 14 Şaban sene 89

rüz-ı elif ileridir ki Girue kazasına muzafe Karava karyesinde mütemekkin
olan teba-: c\evlet-i aliyyenin Rum millet-i nisvanından Lotsu (2) bint-i
nun veraset-i

oğulları Mihail veled-i Haralanbu

ire olclukclan soma ırıerkCırn loğli

(3)

ve karındaşı

Cirne hi..iki..imet dairesinde

Toğli'ye
rneclis-i

mahsus olan odada akd olunan rneclis-i şer' -i 'alide karındaşı merkum (4)
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uvacehesinde

üzerine dava ve takrir-i kelam idüp müteveffiye-i

den müntakil

olup Karava

Kolonibez

karyesinde

(5) Mudiyez

tepesinde

nam mahalde bes sak harub ve vine bir tarafdan

-

'

n Solomo (6) ve bir tarafdan
bir bab tahtanı

doksan

sak

Aleksandro

ve

Enzo ve taraf-ı rabii müdde'ı-aleyh

oda ve İIyea tepesinde

nam mahalde

mezbüre

haneleri

elli iki sak zeytün (7) ve

beş sak harub ve üç sak zeytün

ve Katsikoruniz

nam

okuz sak harub ve beş sak (8) zeytün cem'an

yüz elli sak zeytün ve on

harub eşcarları

olan hissemi

ile hane-i mahdud-ı

zabt eyledikden
olunması

ba-ırn:ı'rifet-i

mezkürede

şer' -i serif-i taksimiyle

ımıraclımclır cleyu ( I 0) ba' de'd-dava

mezbürc

(9) fazüli ve

hissemi

ve's-sual

efraz ve

mezbür Mi hail

Lotsu hal-i hayatda ve kemal-i aklı sıhatde ( 11) tarih-i

n dokuz mah mukaddem

eşcar-ı mezküre ile hane-i mezküreyi

ile ( 12) bey'-i

bat-ı sahıh-i

ben dahi ber-vechi

muharrer

ve semen olan meblağ-ı

dört bin

şer'T ile bana bey' ve temlik ve teslim
iştira ve temellük
mezkur

ve tesellüm

ve kabz ( 13)

dört bin guruş zimmetimde

iken

bana hibe ve ben dahi ihtisab (14) eyledim cihetle eşcar-ı mezküre
mülküm

olup bina' en 'aleyh mülkiyet

ba' de'l-def"

ve'l-ikrar

ımıcebiyle

hane-i mezküreyi

ba-vechi

şerI müdahale

tescil ve bi'l-iltimas

huzur-ı 'alilerine

üzere vaz

müdde-i

merküme

ve mutasarrıf
Toğli eşcar-ı

( 16) ve muariza' dan men'

ilam olundı
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ımızafe

Labta karyesi

mahallatından

bint-i Mustafa nam Hatun karye-i mezbürede
· şer' -i alide yine mahalle-i

mezbürede

Ayanastasa

(2) Aşağı cami'isinde
sakin

meta ikrar-ı tam (3) ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbür
}eri tarafından

ita kılınan

a.kd-ı atTü'z-zikrin

sudüruna

bir kıt'a ilrn

ü

oğlu Ahmed

akd
Aziz

muhtar ve ihtiyar

haberde zikr ve beyan (4) kılındığı

eleğin müstakilen

e-i mezbüre vaki' iki ıarafdan

mahallesinde

(5) karındaşı

yedimde
Mustafa

mülk ve hakkım
bağçesi

olup

ve bir ıarafdan

186

Aliye ve Aişe bağçeleri
ve gayrı müsmireli
maa sunclurrnarnı

ve taraf-ı rabi'i tarik-i 'am ile mahdüd eşcar-ı

bir mikdar havlı-yı müşternil

kemerli bir bab tahtanı

İcab ve kabuli havı şurüt-ı (7) müfside ve

tarafeynden

arı bey'-i büı-: sahih-i şerI ile üç bin guruşa merkum
ve teslim

(8) eylediğimde

ol-dahi

ber-vechi

Ahmed

muharrer

ve kabz ve kabul idüp ve semen olan meblağ-ı

tesellüm

· merküm

Ahmed Aziz yedinden

mezkürede

tagrir

ve gabına

kafe-i Iman ve muhüsimatdan
ve muvaza

temamen

havı ibra ve ıskat eyledim

iştira

ve karnilen ahz ve kabz

merküm Ahmed Aziz'in

da' va ve

zimmetini

müşteri-i

(13) ve hakkı sarfı olımışdur
olsun dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'ı

şurüt

halı ibra-i 'am sahih-i şerI ile

fi-ma bad hane-i (12) mandüd-ı

ve kata alaka ve meclhalim kalmayup

ve

mezkür üç bin

m üte' al lika ( 1 O) .arnme-i

adan ( 11) arı ve cebr kerhden

Aziz'e

merküm

keyfe ma-yeşa

mezkürede

Ahmed Aziz'in

ve yehtar malik ve

ma vaka bi't-taleb ketb olundı
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muzafe Labta

Mustafa
meclis-i

karyesi

mahallatından

Ayanastasa

mahallesinde

nam Hatun (2) karye-i mezbürede Aşağı Cami'i'sinde

şer' -i alide yine mahalle-i

mezbürede

(3) sakin oğlu Mustafa

ikrar-ı tam ve kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri
ita kılınan bir kıt'a şehadetname
haberde

ile emlak kaleminden

(5) zikr ve beyan kılındığı

üzere akd-ı afüi'z-zikrin

-ıüstakilen yedimde mülk ve hakkım olup (6) mahalle-i
cl bin Halil ve Ahmed ve hemşireleri

müştemil bir bab menzilirni

ve muvaza'adan
bey'
temellük

tarafeynden

guruş müşten-i

iden bir

sudüruna

vaki' tarafları
ile mahdud

bir

ve gayrı müsmireli

bir

icab ve kabuli havı şurüt-ı

arı bey-! bat-ı sahih-: şerI ile üç bin guruşa merküm

ve temlik ve teslim eylediğirnde
ve tesellüm

mezbüre

Aliye ve Aişe bağçeleri

ve bir bab fevkani (7) hane ve eşcar-ı müsmire
havlı-yı

tevarüd

ol-dahi

(9) ber-vechi

ve kabz ve kabul idüp ve semeni olan meblağ-ı

merkum

(1 O) Mustafa

yedinden

ternamen

muharrer
mezkür

ve karni len ahz ve
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akd-ı

mezkürede

(11) kafe-i tman

tagrir

ve muhasimatdan

ve muvazaadan
eyledim

olmuşdur

merkum

'arnme-i

dava ve

Mustafa'nın

zimmetini

arı bey' -i bat-ı sahib-i (12) şerT ile kabullerini

oa de'l-yevm

ve medhalim

ve gabına müteallika

kalmayup

harıe-i mahdüd-ı mezkürede
müşterl-i

benim asla ve kata

merkum Mustafa'nın

mülk-ü müşterası

keyfe-mü-yeşfı. ve yehtar malik ve mutasarrıf

"i ma vaka

havı

olsun dedikde

hi't-taleb ketb olundı
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muzafe Labta karyesi

bin Hacı Ömer nam karye-i

mahallatından
mezbürede

şer' -i alide yine mahallc-i mezbürede

Ayanastasa
Aşağı

mahallesinde

(2) Cami'i'sinde

akd

sakin oğlu Mustafa mahzannda

ve takrir-i kelam idüp (3) karye-i mezbüre muhtar ve ihtiyar meclisleri
i'ta kılınan bir kıt'a şehadetname
ilrn

haberde

ü

üstakilen

ile emlak kaleminden

zikr ve beyan kılındığı

yedimde

tevarüd (4) iden

üzere akd-ı afüi'z-zikrin

sudüruna

mülk (5) ve hakkım olup Labta karyesi civarında

mahalde mağrüs

Mandi

bir sak harub ve bir sak zeytün şeceremi (6) tarafeynden

havı şurüt-ı mütside ve muvaza adan arı bey'-i bat-ı sahih-i şetI ile
guruşa (7) merküm Mustafa'ya
. muharrer
rneblağ-ı
ve kamilen
'amme-i

bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz (8) ve kabul (idüp) ve
mezkiir yedi yüz gurus rnüşterı-i
ahz ve kabz (9) itmemle

akd-ı mezkürede

surüt-ı müfside ve muvaza

'am sahıh-i serT ile ( 11) kabullerini
. rnakCırede

yehtar

benim

merküm Mustafa yedinden

Mustafa' nın mülk-Li müşterası

( 1 O)

adan arı cebr ve kerhden

havı ibra ve iskat eyledim

aslü ve kaL'ü alaka ve medhalim

malik ( 13) ve mutasarrıf

tagrir ve gabına

kafe-i Imjin ve rnuhasimatc\an

dava ve mutalibatdan

Mustafa' nın zimmetini

merkum

ol

bade'l

( 12) kalrnayup

ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe-ma

olsun dedikde

gıbbe't-tasdikü'ş-şer'T

ma

i't-taleb kerb ve imla' olunclı
Fi Şaban sene 89

188

Kıbns'da

vaki'

Girne

teba-i devlet-i aliyyenin
nam kimesne

kazasına

vaki' Sava'nın

'alide yine karye-i (3) mezbürede
mahzarında

muhtar ve ihtiva.
,

ikrar-ı

meclisleri

sudüruna

hanesinde

akd olunan

millet-i merkürneden

tam ve takrir-i

tarafından

.

(karyesinde)

Aci Eleni bint-i Aci

mütemekkin

kelam

idüp karye-i

i'ta kılınan bir kıt'a sehadetrıame
I

inden tevarüd iden bir kıt'a (5) ilm
atiü'z-zikrin

Karava

Rum milleti nisvünından

karye-i mezbürede

· Anastas

rnuzafe

ü

değin müstakilen

haberde zikr ve beyan kılındığı
yedimde

mülk ve hakkım

ve bir tarafdan

arı gurmesi

arsası ve taraf-ı rab: 'i (7) tarik-i 'am ile mahdüd tahminen

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve rnuvazaadan
şer T ile iki yüz guruşa merküm
ol-dahi ber-vechi muharrer
ve semen olan meblağ-ı

Kostantiye

ve tesellüm

mezkür iki yüz gurus müşteri-i

ve bir
iki evlek

(8) arı bey<i

bey' ve temlik

(9) iştira ve temellük

ve teslim
ve kabz ve

merkum ( 1 O)

edinclen temümen ve kümilen ahz ve kabz itrnemle akd-ı mezkürede
müteallika

'amme-i

merkum
kerhden
a' de'l-yevm
kalmayup

dava

Kosıantinin

( 11) ve

zimmetini

mutalibatdan

arsa-i mahdüd-:
müsteri-i

ışdur keyfe-rna-yeşa
er T ma vaka'

merküm

Şabanü'l-mu'azarn

( l 3) mezkürede

Kostanti 'rıin mülk-ü

ketb olunclı harrare

sene sitte ve serneniyetün

-i Kıbrısda vaki' Girne kazasına

i mezbiirede

vaki' Savarun

iman

hanesinde

ve
(12)

havı ibra (ve) iskat

müşterası

( l 4) ve hakkı

olsun cleclikde gıbbe't
fi'! yevrnü'r-rabii

aşere

ve rnieteyin ve elf

muzafe Karava

/let-i al iyyeniu (2.) Rum millet-i nisviirundan

tagrTr

benim asla ve katü alaka ve

ve yehtar malik ve mutasarrıf

(15) bi't-taleb

kafe-i

şurüt-ı müfside ve muvazaadan

(halı) ibra-i 'am sahıh-i şerI (ile) kabullerini

(6)

karyesinde

Tefofano

mütemekkin

binı-i Hristoğli

(3) akd olunan

ıneclis-i

nam
şer'-i
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karye-i mezbürede
nda ikrar-ı

mütemekkin

rnillet-i merküme

tarn ve takrir-i

kelam

nisvanından

idüp canib-i

kızı Aci

karye-i

mezbüre

ita kılınan bir kıt' a şehadetname
tevarüd
atıü'z-zikrin
mezbürede

iden bir kıt'a ilm

sudüruna

ile

haberde (6) zikr ve beyan olunduğu

ü

(değin) müstakilen

yedimde

mülk ve hakkım olup

vaki 'bir bab tahtanı hane iki yüz elli guruşa ve Çukur Dere

beş sak zeytün (8) ve eski bina kurbunda
sak harub ve karye-i mezbüre
pazar günü Beşparmak

bir sak ve Mamula

bağının

cereyan (9) iden Komi suyundan

beher

ma'i carisini yedi yüz guruşa tarafeynden

icab

havı şurüt-ı müfside ve muvaza adan arı bey' -i bat-ı sahih-i şerI ile
yüz elli guruşa

( 11) merküme

ol-dahi ( 12) ber-vechi

muharrer

Anzo 'ya bey' ve temlik
iştira ve temellük

ve teslim

ve tesellüm

ve kabz

ve semen ulan mcblağ-ı mezkur dokuz yüz elli ( 13) gurus müşteriye-i
yedinden

tcmamen

ve kamilen ahz ve kabz itmemle akcl-ı rnezkürede

( 14) müte al lika 'arnrne-i
zimmetini

dava ve mutalibatdan

şurüt-ı müfside ( 15) ve muvaza adan

halı ibrü-i 'aııı ( 16) sahih-i şerT ile kabullerini
hane-i mezküre
alaka ve medhalim

havı ibra ve iskat

ile eşcar-ı mezkür ve ma'I mezkürcde
kalmayup

hakkı sarfı (18) olmuşdur
gıbbe't-tasclikü'ş-şer'T

kafe-i Iman ve

müşteriye-i

( 17) benim

mezbüre Anzo'nun

mülk-ü

keyfe-rna-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf

ma vaka' bi't-taleb ketb olundı
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Kıbnsda vaki' Girne kazasına

muzafe Karava karyesinde

clevlet-i aliyyenin Rum (2) milletinden
karye-i mezbürede
yine kaza-i mezküre

vaki' Savarun

mütemekkin

I-Iaci Yorgi velecl-i Baba 1-Iristoğli
hanesinde

muzüfe Palyosofa

(3) akd olunan

karyesinde

mütemekkin

meclis-i
millet-i

l 90

Nikola veled-i
mezbüre

muhtar

Petri mahzanııda

( 5) ve ihtiyar meclisleri

ile emlak kaleminden
kılındığı

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
tarafından

i 'ta kı I ınan bir

tevarüd iden bir kıt'a (6) ilrn

üzere akd-ı atiü'z.. zikrin sudüruna

ım olup ML'ıclinler Çiftliğiride

vaki'

eleğin müstakilen

tarafeynden

haneleri

ol-dahi

ber-vechi

muharrer

merkum

(10)

iştira ve temellük

üç yüz guruş

'amme-i

dava ve mutalibatdan

Nikola'nın

zimmetini

şurüt-ı

(13) ve

rnüfside

(14) arı cebr ve kerhden halı ibra-i 'am sahıh-i şer T ile kabullerini
eyledim ( 15) feraht-ı mahdüd-ı

mezkürede

( 16) mezkür

Nikolanın

keyfe-rna-yeşa

ve

temamerı ve kamilerı (12) ahz ve kabz eylediğim

tagrir ve gabına müteallika
muhasirnatdan

rnahdüd

Nikola'ya

ve kabz ve kabul idüp ( 11) semen olan meblağ-ı mezkür
Nikola yedinden

(7)

icab ve kabuli (9) havı şurüt-ı müfside

arı beyvi bat-ı sahlh-i şerI ile üç yüz guruşa merküm
ve teslim eylediğimde

yedimde

iki tarafda benim ve bir tarafda

· Haci Pedri (8) hanesi ve taraf-ı rabii Mihail varisleri
evlek ferahtimi

haberde zikr

ü

ve yehtar

ma vaka bi't-taleb

malik

ve
havı

benim asla ve kata alaka ve
nıülk-ü

ve mutasarrıf

müşterüsı

ve hakkı

( 17) olsun

dedikde

ketb olundı
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Girne kazasına
aliyyenin

Rum milletinden

(2) hükumet

konağında

muzafe

Karava karyesinde

Yurclani

veled-i

rneclis-i

deaviye mahsus

is-i şer'-i şerif-i erıverde yine karye-i mezbürede
Toğli veled-i
muhtar

Solonıo

mahzarında

ve ihtiyar meclisleri

Antoni

mütemekkin
nam kirnesne
olan

mütemekkin

odada

(3) millet

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam iclüp

(4) taraflarından

ita kılınan

bir kıt' a

191

veled-i

zikr ve beyan

kılındığı

yedimde

ve hakkım

mülk

Çakori tarlası

üzere

akd-ı atiü'z-zikrin

olup Elya sın urunda

ve bir tarafdan

Haralanbu

suclüruna

vaki'

eleğin

bir tarafdan

Keşa (6) tarlası

tepe ve taraf-ı rabi 'i tarik-i am ile mahclüd Eski Manastır
mağrüs (7) otuz sak zeytün eşcarımı tarafeynden

dimekle

ve bir
meşhur

İcab ve kabul i havı

üfside ve muvaza adan arı bey' -i bat-ı (8) sahıh-i şerI ile dört yüz guruşa
iye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde
temellük

ve tesellüm

müşteri-i
akd-ı

ber-vechi

muharrer

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

merkum

Toğli ( 1 O) yedinden

mezkürede

( 11) ve kafe-i

ol-dahi

tagrir

Iman

ve gabına

mezkur

temarnen ve kam ilen ahz ve

müteallika 'amme-i

ve muhasimatdan

merkum

dava ve

Toğlinin zimmetini

ve muvaza adan arı cebr ve kerhderı halı ( 12) ibra-i 'am sahih-i şer T
e iskat eyledim
aedhalim
auşdur

bu' de'l-yevm

kalmayup

müşteri-i

keyfe-rna-yeşa

eşcar-ı rnezkürede

merküm Toğli'rıin

ve yehtar ( 14) malik

benim asla ve kata alaka
mülk-ü

müşterası

ve mutasarrıf

ve hakkı

olsun

cleclikde

sdikü'ş-şer T ma vaka bi't-taleb kerb ve imla' olundı
Fi 18 Şaban sene 89
Suhüdü'l-hal
Faki Hasan Elendi

Nuh-zade

Mustafa Eleneli

Rüstem Elendi

Banayocl Ağa
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Kıbrısda vaki' Girne kazasına
· aliyyenin
karye-i

Rum milleti (2) nisvanından

mezbürede

karye-i

vaki' Savanm hanesinde

mezbürcde

u mahzannda

mütemekkin
ikrar-ı

ihtiyar (5) meclisleri
tevarüd

muzafe Karava karyesinde
Tefofano

taraflarından

birıt-i Aci Yorgi nam

(3) akd olunan

(Rum) millet-i nisvamndan

tam ve takrir-i kelam
i'ta kılınan

iden ( 6) bir kıt' a ilm ü haberde

mütemekkin

meclis-i

şer'-i

Savak iya (4)

idüp karye-i

mezbüre

bir kıt'a şehadetname

ile

zikr ve beyan kı I ınclığı
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attü'z-zikrin

sudüruna

eleğin müstakilen

mezbürede

vaki' Leno bağcesinde

sak zeytün eşcarnm
hanesi kurbunda

(7) yedimde

iki sak ve Ayandroliko

iki sak harub ve yine bir tarafdan

tahminen

(8) Kilisesi

üç yüz guruşa ve yine Yakorno veled-i (9) Aci

ir tarafdan tariki am ve bir tarafdan Ayandroeniko
ile nıahdüd

mülk ve hakkım

yarım dönüm bağçe

sak ( 12) harub ve Tomas

suyundan

Medlito

veled-i Mita

ve taraf-ı rabi 'i yağ (11)

ve yine Mamularun

bağının

beher sekiz günde pazar günü

ma'-T carimi sekiz yüz guruş (13) bi-sıfkate vahide tarafeynden
surüt-ı müfside
sekiz

yüz

ve muvazaadan arı bey'-i

gurusa

ol-dahi ber-vechi

( 15) muharrer

üp ve semen olan meblağ-ı
yedinden

temarnen

kerhden

bey'

ve temlik

iştira ve temellük

ve tesellüm

surüt-ı müfside ve muvazaadan

ile ma-I

asla ve kata alaka ve rnedhalim

Sofiyanın rnülk-ü müşteras:
malik ve mutasarrıf

merküme

kafe-i rmün ve

dava ( 17) ve mutalibatdan

mezküre

ve kabz

akd-ı mezkürede

halı ibra-i 'am sahih-i serI ile kabullerini
escar-ı

ve teslim

mezkur sekiz yüz guruş müşteriye-i

Sotyarun zimmetini

9) ba de'l-yevm
benim

bat-ı sahih-i ser T (14) ile

ve karnilen ahz ve kabz itmemle

müteallika 'amme-i
merküme

Sofiya'ya

merküme

icab (ve

(18)

havı ibra ve iskat

mezküre

ile ve bağçe-i

(20) kalmayup

ve hakkı sarfı olmuşdur

rnüşteriye-i

keyfe-ma-yeşa

olsun declikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

ma vaka

ve
bi't-
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Kıbnsda vaki 'Girne kazasına

muzafe Karava karyesinde

mütemekkin

akdem fevt olan Aci (2) Manoli veled-i Aci Baba Hristoğlu'nın

veraset-i

Baba Hristoğli veled-i Atam ile (3) validesi Lorenzo ve oğulları Toğlu ve
kızları Karinzo ve İriniye

Hnstoğlu

ile zevcesi

rnünhasire oldukdan sonra (4) kıbeli'l-kasirn-i
Lerenzo

dahi fevt olup ve verasetleri

Aci Yorgi ve Nik.ola ve kızı Eftemiyo 'ya münhazire
Lefkoşada

mütemekkin

iken mezbür (6) Nikola

oldukdan

kebir
sonra

dahi fevt veraset-i

] l)J

Desbino

bint-i Aci Pavli ve oğlu Yanko ve kızları

Togafano "ya münhasire
vaki' Savarun
taraflarından

oldukdan

sonra rnezbüre

(7)

Desbino

irini ve
Karava

(8) hanesinde akd olunan meclis-i şer'-i 'aliden itam-ı

bi'l-vesaye

ikrar-ı tam (9) ve takrir-i kelam idüp zevcem

mezbür Ni kola bundan akelem fevt olan mezbür Aci Mano Ii "den ( 1 O)
weveffö-yı mezbür Aci Baba Hristoğli ile anası mezbüre Lorenzo "ya oğlu
'21-yı rnezbür (J 1) Aci Manolinin
se-i malümesi

taraf-ı şeriden

Eyyub marifetiyle

terekesinden isabet iden hisselerini ba
irsal ( 12) olunan deavi azasından Hasan

ve cümlemiz hazır olduğu halde ( 13) , ala vecihle

ve her birimiz hisse-i irsiyelerimizi ahz ve kabz iktiza iden hisse-i ( 14)
'alamet-i farikay-i vaziyet eylediğirnizden sonra mürisimiz müteveffa ..
Nikola (15) terekesine müteallika

'amme-i dava ve mutalibatdan

ve

ve muhasimatdan her birimiz aherin (16) zimmetini ibra-i 'am ve efalü'l
ve iskat idüp ve yine her birimiz aherin ibrasını ( 17) kabul dedikde
sdikü'(s-şerI)

ma vaka bi'ı-taleb ketb olunclı
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Kıbrısda

vaki,

Girne

kazasına

rnuzafe

Kara va

karyesi

ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden (2) Yorgi veled-i
kimesne karye-i rnezbürede vaki' Sava'nın hanesinde akd olunan meclis-i
yine karye-i rnezbürede (3) mütemekkin kızı Vasilu ve gügeyisi Kostanti
mahzannda

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer' -i şerife

mezbürcli muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarından ita kılınan bir kıt'a
ile emlak kaleminden (5) tevarüd iden bir kıt'a ilm
üzere akd-ı iitiü'z-zikrin

ü

haberde zikr ve

sudüruna (değin) yedimde müstakilen mülk

olup karye-i mezbürede vaki, bir tarafdan Haralanbu veled-i Haci
ve bir tarafdan Toğli veled-i Baba (7) Yanni tarlası ve bir tarafdan bağ
'am ile mahdüd tahminen bir dönüm bir mikcları derununda
dört sak zeytün ve sekiz sak harub eşcarımı bi-sıfkate vahidetün
İcab sekiz yüz elli gurusa (9) merkum Kostanti ve Vasilyuya

bey' ve
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teslim eylecliğimcle anim dahi ber-vechi muharrer iştira ve temellük ve

kabz ( I O) ve kabul idüp semen olan meblağ-ı
merkürnan

mezkür sekiz yüz elli gurus

Kostanti ve Vasilyu ( 11) yedlerinden temamen ve kamil en

eyleclikden sonra meblağ-ı mezkürede
dava ve mutalibatdan

tagrir ve gabin vuküüna

kafe-i Iman ve muhasimatdan

her birimiz aherin zimmetini kabuli habi ibra ve ıskat ( 13) eyledim
eşcar-ı mezkürede benim asla ve kata alaka ve medhalim kalmayup
merküman

( 14) ve Vasllyunun

Kostanti

mülk-ü müşteraları

ve hakkı

keyfe-rna-yesa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun dedikde ( 15)
kü'ş-şerT ma vaka bi't-taleb ketb ve imla' olundı harrare fi'l-yevmü'lmin şehri Şabaıı-ı muazzama sene ve tisa ve seba ve mieteyin ve elf

vaki 'Girne kazasına muzafe Karava karyesinde mütemekkin
vlet-i aliyyenin Rum milletinden

Ebgeri (2) bint-i Aci 1-lristoğli nam

karye-i mezbürede vüki' Savarun

hanesinde akd olunan meclis-i şer'-i

kaza-i

mezküre

muzafe

inde sakin milleı-i merküme

Labta karyesi
(4)

mahallatmdan

Ayanastasa

nisvanından kızı Tallu ve gügeyisi Cirkako

da ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbüre muhtar (5) ve ihtiyar
ri taraflarından

ita kılınan bir kıt'a şehadetname

iden (6) bir kıt'a ilııı

ü

ile emlak kaleminden

haberde zikr ve beyan kılındığı üzere akcl-i atTü'z

idüruna eleğin müstakilen yedimde (7) mülküm ve hakkını olup mahalle-i
ede vaki' bir tarafdan el-I-lac İbrahim Ağa'run verasesinin yağ değirmanı

(8)

arafdan Çankar Luka hanesi ve bir tarafdan Çankar Araklidi hanesi ve taraf-ı
rik-i 'am ile (9) mahdüd

bir bab tahtanı ve bir bab fevkani oda ve bir adecl

:1a ve eşcar-ı müsmire ve gayrı müsmireli

müşternil

bir bab ( 1 O) menzili mi ve

suyundan behr sekiz günde pazar günü yarım ayak ma'-i carirni tarafeynden
kabuli havı (11) şurüt-ı müfside ve muvazaadan

arı bey-! bat-ı sahih-i şer T

merküme Tallu ve Cirkako'ya bey' ( 12) ve temlik ve teslim eylecliğirncle
ber-vechi muharrer iştirü ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul iclüp
olan meblağ-ı mezkür bin guruş müşteriyan-ı merkümman

Talu ve
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rernamen
müte'allika

ve kamil en ahz ( 14) ve kabz itmem le akd-ı mezkürec\e
'amme-i

dava ve mutalibatc\an

merküme Talu ve Cirkako "nun zimmetlerinde

kafe-i

Iman ( 15) ve

şurüt-ı müfside ve

ve cebr ve kerhden halı ibra-i 'am sahih-i şerI ibra ve iskat
menzil-i rnahdüd-ı mezküre ile ( 17) ma'-T mezkürede benim
a alaka ve medhalim kalmayup müşterT-i merküme Tallu ve Cirkako 'nun
müsteras. ve hakkı sarfları olmuşdur keyfe-rna-yeşa ve yehtar malik ve
didikde gıbbe't-tasdikü'ş- ( 19) şer T ma vaka bi't-taleb ketb ve imla'
fi'l-yevmü't-tasi'

aşere min şehri Şabanü'l-muazzam

Ii-sene sitte ve

Girne kazasına muzafe Karava karyesinde mütemekkin
· aliyyenin Rum (2) milletl nisvanından

Mariya bint-i Papaz nanı

· mezbürede vaki' Savarun hanesinde akd (3) olunan meclis-i şer'-i
karye-i mezbürede mütemekkin millet-i merkümeden

Yergi Aci Pedri

ahzarında (4) ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbüre muhtar ve
meclisleri taraflarından i'ta kılınan bir kıt'a (5) şehadetnamede zikr ve beyan
üzere akd-ı afüi'z-zikrin sudüruna değin müstakilen yedimde ( 6) mülküm ve
up Flamoli

1121111

mahalde merküm Yorgi tarlasında beş sak zeytün escarunı

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvaza'adan

arı bey' -i bat-ı

ile (8) beş yüz gurusa merkum Yorgi'ye bey' ve temlik ve teslrm
imde ol-dahi iştira ve temellük ve tesellüm (9) ve kabz ve kabul idüp semen
neblaü-: mezkür bes vüz uurus rnüsterl-i
merkürn Yorzi'- vedinc\en ( 1 O.)
y
"-

.ı

'-

.ı

ve kamilen alız ve k abz iımernle akd-ı mezkürecle tagrlr ve gabına
'amme-i dava ve rnutalibatdan (11) ve kafe-i Iman ve muhasimatdan
surüt-ı müfside ve muvaza adan (12) arl cebr ve
halı ibra-i 'am sahıh-i şerI ile ibra ve iskat eyledim ba'cle'\-yevm (13) eşcar
benim asla ve kaıü alaka ve rnec\halirn kalmayup müşıeri-. merküm
( 14) mülk-ü müsterüsı ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe-ma-yeşa

ve yehtar
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mutasarrıf

olsun ( 15) didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şeri

ma vaka

bi't-taleb

ketb
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·

Kıbrısda

vaki· Girne kazasına muzafe Aşağ Dikorno karyesinde

teba-i devler-i aliyyerıin (2) Rum milletinden Mihail veled-i Haci Sava
kaza-i rnezkürun hükumet konağında meclis-i deaviye mahsus (3) olan
'küd rneclis-i şer-i şerif-i enverde rnahrüse-i Lefkoşa mahallatından
mütemekkin

(4) millet-i merkürneden
atlü'z-zikrde

Baş

Yanko Zaharyari ve 1-Iristoğli

(5) tasdika vekili olduğu Niko veled-i

arye-i mezbüreli Yanaci Aci veled-i Yorgaci nam kimesneler şehadetleriyle
ve sübüt vekalet ile hükrn-i serT lahık olan Değirmenlik
kin millet-i merkürneden

işbu (7) baisü'l-vesika

karyesinde

Haci Kostanti veled-i

;nahzarında ikrar-ı lam ve takrir-i (kelam) idüp karye-i mezbür muhtar ve
).meclisleri taraflarından ita kılınan bir kıt'a şehadetnameden zikr ve beyan
üzere akd-i attü'z-zikrin (9) sudüruna değin müstakilen yedimde mülk ve
Iup karye-i mezbüreye cereyan iden ma-i carı den beher on beş ( 1 O) günde
biyetle dört saat 1115'-i carimi tarafeynden İcab ve kabuli havı surüt-ı
ve muvazaadan
nüvekkilelerine

(11) arı bey<i bat-ı sahih-i şeri ile üç bin iki yüz elli
izafetle merküm Haci Kos tanti 'ye bey' ( 12) ve temlik ve

lediğirnde ol-dahi ber-vechi muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz
idüp semen olan (lJ) mcblağ-ı mezkur üç bin iki yüz elli gurus müvekilan-ı
Parıako ve Hristoğl i ycdlerinden ternamen ve kamil en ( 14) alız ve kabz
akd-ı

mezkürcdc

tagrir

ve gabına

müteallika

'amme-i

dava ve

tdan ve kafe-i Iman ve muhasimatdan ( 15) muhakiyelerirıi izafetle merküm
stantinin zimmetini şurüt-ı müfside ve muvazaadan
T ibrü-i 'am sahlh-i

arı cebr ve kerhden

serI ile kabullerine havi ibra ve iskaı eyledim bade'l

mezkürede benim asla ve ( 17) kata alaka ve medhalim kalmayup
rnerküman Yanak o Hristoğli 'nin mülk-ü müşterası ( 18) ve hakkı sarfı
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keyfe-rna-yeşü

ve yehtar

malik

ve mutasarrıf

olsun

dedikde

gıbbe't

ş-şeri ma vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 22 Şaban sene 89
Şuhüdü'l-hal
Selim Efendi

Rüstem Efendi

Banayod Ağa ve gayruhum

Eleııcli

vaki'
int-i Hüseyin
mahsus

zarında

Girne

kazasına

Hazretlerinin

Arab karyesi
hükümet

konağında

Hüseyin

kelam idüp ba-ilarn-ı

mahclücl olan

hane

ve taraf-ı

işbu baisü'l

serI mutasarrıf

rabii Munla

derununda

meclis-i

Derviş Halil bin el-Hac Mehmed

(5) vaki' bir tarafdan vakıf ve bir tarafdan

Alemdar

sakinelerinden

şer' -i şerif-i (3) enverde

hademesinden

ikrar-ı tam takrir-i

karyesinde

muzafe

nam Hatun (2) kaza-i mezkürun

olan odada maküd meclis-i

mrnü'l-haram

Mustafa Nazım

rnağrüs

olduğum

Kabunoğlu

Hüseyin

(6) Mehmecl

veresesi

iki sak zeytün

(7) İcab ve kabuli havı surüı-ı müfside ve muvazaadan

eşcarlanrru

arı beyvi

bat-ı

ile beş yüz gurusa merkum (8) Derviş Halile bey' ve temlik ve teslim ve
idüp semen oları meblağ-ı
alil yedinden

temarnen

mezkur beş yüz guruş müşteri-i

ve kamilen

gabın (10) vuküuna müteallika
rnuhasimatdan
havı

merkum

müşterası

'amme-i

kerhden

ibra ve iskaı eyledim

ve kata alaka ve medhalim

alız ve kabz itmemle

ba' de'l-yevrn

( 13) ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun didikde gıbbe't-tasclikü'ş-şer'I

akd-ı mezkürede

dava ve rnutalibatdan

halı ( 11) ibra-i

kalmayup

(9) merkum

'am

şecere-i

müşteri-i

bi't-taleb

şer T ile

mezkürelerde

merkum

keyfe-rnü-yeşa

ma vaka

sahih-i

ve kafe-i

( 12)

Derviş Halil' in

ve yehtar

malik ve

ketb olundı
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Kıbrıs· da vaki'
teb -i devlet-i

nam kimesne

Girne

kazasına

muzafe

aliyyenin Rum milletinden

kaza-i mezkürun

Palyosofo

[-laci (2) Estasi veled-i

konağında

hükumet

karyesinde

meclis-i

deaviye

odada maküd (3) meclis-i şer'-i şerif-i erıverde yine karye-i mezbürede
millet-i merkümeden işbu baisü'l-vesika

oğlu Toğli mahzarında ikrür-ı

takrir-i kelam idüp karye-i mezbüre

muhtar ve ihtiyar meclisleri

i'ta kılınan bir kıt'a ilmühaberde zikr ve beyan (5) kılındığı üzere akd
sudüruna eleğin müstakilen yedimde mülk ve hakkını olup karye-i
çeşmesinde

(6)

cereeyan iden ma'-i cariden beher sekiz günde harka ve

'iyetle bir saat nıa'-i carimi tarafeynden icab (7) ve kabuli havı şurüt-ı
muvaza adan arı beyvi bat-ı sahih-i şerI ile yüz guruşa merkü.m Toğli 'ye
temlik (8) ve teslim eylediğimde

ol-dahi ber-vechi muharrer

iştira ve

ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı mezkür yüz gurus
· merkü.m Toğli yedinden temamen ve kamilen ahz ve kabz itrnemle akd
tagrir ve gabın müteallika
muhasimatdan

nıerküm

'arnme-i dava ve rnutalibatdan (10) ve kate
Toğli'rıin

zimmetini

müfside

şurüt-ı

ve

arı cebr ve kerhden ( 1 I) halı ibra-i 'am sahih-i şerI ile kabullerini havı
eyledim ba' de'l-yevın rna'-i rnezkürede benim asla ve katü ( 12) alaka ve
kalnıayup müşteri-i

merkum Toğlinin

mülk-ü ınüşterası

ve hakkı sarfı

keyfe-ma-yeşa (13) ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe't
mfı vaka

bi'ı-taleb

ketb olundı
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Kıbnsda vaki'

Girne

kazasına

rnuzafe

ekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden
kimesne

kaza-i mezkürun

odada (3) maküd
millet-i merkürneden

hükumet

Palyosofo

karyesinde

Haci (2) Estasi veled-i

konağında

meclis-i

deaviye

meclis-i şer'-i şerife yine karye-i mezbürede
işbu baisü'l-vesika

oğlu Toğli ·mahzarında (4)
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ve takrir-i

kelam

idüp karye-i

i 'ta kılınan şehadetname
sudüruna

değin

mezbüre

muhtar

ve ihtiyar

(de) zikr (5) ve beyan kılındığı

müstakilen

yedimde

mülk ve hakkını

meclisleri
üzere akd-ı

olup karye-i

vaki" (6) Eriş nam mahalde rnağrüs on iki sak zeytün ve Lazaruda on sak
bir sak harub ve Melis nam (7) mahalde
zeytün dört sak harub eşcanmı
havı şurüt-ı mütside
Toğli'ye

bi-sıfkate vahidetün

(8) tarafeynden

icab

arı bey>i bat-ı sahih-i şerI ile bin

ve rnuvazaadan

(9) bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

ve temellük

ol-dahi ber-vechi

ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

bin guruş müşteri-i

merkum Toğli yedinden ternamen ve kamilen ahz ve

akd-ı rnezkürede

tagrTr ve gabına rnüteallika

ve kafe-i Iman ve muhasimatdan
muvazaadan

mağrüs bir sak harub cem'an

ürT

(12)

'ü alaka ve medhalim
ve hakkı sarfı olrnuşdur
ikde gıbbe't-rasdikü'ş-şerr

merküm Toğli'nin

cebr ve kerhden

havı ibra ve ıskat eylediğim

(11) 'amrne-i

ba de'l-yevrn

kalmayup

zimmetini

şurüt-ı

hali ibra-i 'am sahih-i
eşcar-ı mezkürede

müşteri-i

keyfe-rna-yeşa

dava ve

merkum

serr

ile

benim asla

Toğlinin mülk-ü

ve yehtar (14) malik ve mutasarrıf

ma vaka bi't-taleb ketb olundı
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kazasına

muzafe

(Rum milletinden)
hükümet

konağında

Palyosofo

karyesinde

Haci Estasi veled-i Cirkako
meclis-i deaviye

mezbür
namede

oğlu Ebgeri rnahzarında
muhtar

ve ihtiyar

meclisleri

zikr ve beyan kılındığı

ilen yedimde

mülk ve hakkım

teba-i

nanı kimesne

devlet-i
(2) kaza-i

mahsus olan odada maküd rneclis-i

rif-i erıverde yine karye-i (3) mezbürede
'isü'l-vesika

mütemekkin

mütemekkin

rnillet-i merkümederı

ikrar-ı tam ve takrir-i
taraflarından

i'ta

üzere akcl-ı atfü'z-zikrin
olup karye-i

mezbürede

kelam idüp (4)
kılınan

bir kıt'a

(5) sudüruna

değin

vaki bir ıarafdan

veled-i Haralito tarlası ve bir tarafdan (6) Bapa Cirkako eytarnı tarlası ve bir
n Filippo veled-i Nikola tarlası ve taraf-ı rabii Lato eytamı tarlası ile mahdüd
başu (7) nam mahalde bi-sıfkate

vahicletün tarafeynden

mağrüz dört sak harub
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sak zeytün eşcannu
rnüfside

bi-sıfkate

ve muvaza adan

(9) Ebgeri 'ye bey'
iştira ve temellük

ve tesellüm

bey' -i bat-ı sahıh-i şeri ile bin guruşa

Ebgeri yedinden

Iman

ber-vechi

ve karnilen

havi)

merkürn

( 12) arT cebr ve kerhden

ibra ve iskat

eylediğim

benim asla ve karü ( 13) alaka ve medhalim

mülk-ü müşterası

ol-dahi

temarnen

ve muhasimatdan

ve muvazaadan

ile (kabullerini

eylediğirnde

alız

tagrlr ve gabın vuküuna (] 1) rnüteallika 'amrne-i

ve kafe-i

rnüfside

icab ve kabuli

ve kabz ve kabul idüp semen olan rneblağ-ı

rnerküm

le akd-ı mezkürede

surüı-ı

arı

(8) tarafeynden

ve temlik ve tesllrn

bin guruş müşteri-i

mutalibatdan

valıidetün

Ebgerinin

halı ibra-i 'am

ba' de'l-yevrn

escar-ı

kalmayup müşteri-i

merkum

keyfe-ma-yeşa ve yehtar malik

ve hakkı sarfı olmuşdur

utasarnf olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şert

ma vaka bi't-taleb

ketb olundı
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Kıbnsda vaki'

Girne kazasına

tebu-i ele, leı-i uliyyerıin

kimesııe

kaza-i

mezkürun

odada maküd meclis-i
millet-i merkümeden
(4) kelam

kılınan

idüp karye-i

1-laci Estasi

(2) veled-i

konağında

mezbüre muhtar

şehadetnamede

müstakilen

meclis-i

ve ihtiyar

zikr ve beyan

yedimde

deaviye

meclisleri

kılındığı

mülk ve (6) hakkım

üzere
olup

cereyan iden ma-! carirni beher sekiz günde barka ve
İcab ve kabuli

havı şurüt-ı

arT bey-! bat-ı salıih-i şerT (8) ile yüz guruşa

' ve temlik ve teslim eylediğimde
tesellüm

karyesinde

oğlu Ebgeri rnahzarında ikrar-ı

(7) bir saat ma'-i carirni tarafeynden
muvazaadarı

Palyosofo

şerif-i enverde yine karye-i mezbürede

işbu baisü'l-vesika

değin

çeşmesinden

milletinden

hükümet

(3) şervi

(5) bir kıt'a

sudüruna

Rum

rnuzafe

ol-dahi ber-vechi

muharrer

merkum
iştira ve

ve kabz (9) ve kabul iclüp semen olan meblağ-ı mezkur yüz

rnerküm Ebgeri yedinden
mezkürede

tagl'Tr

ve

ternarnen
gabına

kafe-i imarı ve muhasimatdan

ve kamil en ( l O) ahz ve kabz

müteallika

( 11) rnerkürn

'amme-i

dava

ve

Ebgeri 'nin zimmetini

ve muvaza 'adan arT cebr ve kerh den ha!T ibra-i 'am sahih-i

şer T ile
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havı) ibra ve iskat eyledim
'a alaka ve medhalim

kalmayup

ba de'l-yevrn

( l 3) müşteri-i

ve hakkı sarfı olımışclur keyfe-rna-yeşa

ma-! mezkürede

benim

merkürn Ebgerinin

mülk-ü

ve yehtar malik ( 14) ve mutasarrıf

ma vaka bi't-taleb ketb olundı

gtbbe't-rasdikü'ş-şerj
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kazasına
Rum

milletinden

hükümet
şer'-i

Palyosofo

karyesinde

mütemekkin

I-Iaci Estasi

(2) veled-i

Cirkako

muzafe

konağında

şerif-i

meclis-i

cnverde

işbu baisü'l-vesika

yine

deaviye mahsus
karye-i

oğlu ( 4) Banayi mahzarında

atiü'z-zikrin sudürurıa
çeşmesinden

cereyan

değin yedimde

ü

saat ma'-i carirni tarafeynden

yedinden

ol-dahi

temamen

muhasirnatdan

merküm

olundığı

malım ve mülküm

ber-vechi

günde

muharrer

vecihle

olup karye-i

barka

ve havzına

Banayiye

bey' ve

iştira ve temellük

ahz

ve kabz

itrnernle

'amrne-i ( l 0) dava ve mutalibatdan
Banayi 'rıin

kalmayup

zimmetini

(12) ma-: mezkürede

müşteri-i (rnerküm)

keyfe-rna-yeşa
ma vaka

Banayinin

ve

şurüt-ı

akd-ı

ve kafe-i

müfside

(1 l) arı cebr ve kerhderı halı ibra-i 'anı sahih-i şer T ile kabullerini
eyledim bade'l-yevm

ve

mezkür yüz guruş (9) rnüşteri-i

ve karnilen

tagrir ve gabına müteallika

millet-i

İcab ve kabuli havı (7) şurür-ı müfside

kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı
Banayi

maküd

(3)

ikrar-ı tam ve takrir-i

arı bey-i bat-ı sahih-: şer T ile yüz guruşa rnerküm
teslim (8) eylediğirnde

kaza-i

mütemekkin

(haberde)

( 6) iden beher sekiz

devlet-i

nam kimesne

olan odada

mezbürede

carıib-i şer-: şerife i'ta kılınan bir kıt'a ilrn

teba-i

ve
havı

benim asla ve kaıa alaka ve

mülk-ü müşterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

(13) ve hakkı

olsun didikde

gıbbe't

bi't-taleb ketb olundı
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kazasına

muzafe

milleti

nisvanmdan

hükümet
şer'-i
nisvanından

Asomato

karyesinde

Magdalina

konağında

şerif-i erıverde

rneclis-i

deaviye mahsus

yine karye-i mezbürede
kızı Mariyano

vekili şerI olan kariye-i mezbüreli
nam kimesne

lahık olan mezbürenin

taraflarından

i'ta

akcl-ı atiüz-zikrin
(9) karye-i
bir tarafdan
nesiyle

sudüruna

mezbürede

rnahdüd

havı şurüt-ı

ve teslim eylecliğirncle
ber-vechi

mandıra

müfside

vekil-i

muharrer

ol-vechle

ihtisab

ika 'amrne-i
· mezbüre

itmeğle

Mariyakorıun

zimmetini

nam kimesne

ve beyan

yedimde

malım

üç bab tahtanı

rnezbüre

Haci Andriya

ve

Yasefu

hanemi ( 11)

arı bey'-i

bat-:

Mariyano 'ya bey'
dahi müvekkilesini

ve tesellüm

ve kabz ve kabul

iken kızım müvekile-i

akcl-ı

davü ( 16) ve mutalibatdan

ve

(8) zikr

ve muvazaadaıı

iştira ve temellük

kabul

Yasefu

muhtar ve ihtiyar

vekil-i rnezbür dahi mü vekil esini izafetle
ve

şer-i atiü'z

Haci Elyas veled-i

müvekkilem
mezbür

rnillet-i

(10) ve taraf-ı rabi: Talu bint-i

semeni olan üç bin gurus ( 14) zimmetinde
o 'ya hibe itdiğimde

Andriya

sehadetnamede

vaki 'bir tarafdan

ile üç bin guruşa ( 12) merküm

izafetle

veled-i

ve bir mil.dar havlı-yı müşıemil

İcab ve kabuli

tarafından

eleğin müstakilen

zokak ve bir tarafdan

(3) odada

mütemekkin

kelam idüp karye-i mezbüre
bir kıt'a

olan

sabit ve sübüt ve kafe-i hükm-i

zevci Haci Andriya

kılınan

devlet-i

nam kimesne

Haci (5) Elyas veled-i

şehadetleriyle

ikrar-ı tam (7) ve takrir-i

teba-i

(2) bint-i Haci Zorzi

işbu (4) basü'l-vesika

Viyaşridi

mütemekkin

rnezkürede

mezbüre

( 15) meclis-i

tagrir

ve gabin

ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

şurüı-ı müfside

ve muvüzaadan (17)

br ve kerhden halı ibra-: 'anı sahih-i şerl ile izafetle kabuli havı ibra ve iskat
(18)

ba' de'l-yevm

kalmayup
hakkı

menzil-i

kızım rnüvekile-i

sarfı olmuşdur

g.bbe't-tasdikü's-şert

mezkürede
mezbüre

keyfe-rna-yeşa
ma vaka

benim

asla ve kata alaka

Mariyanonun
ve yehtar

bi't-taleb

ve

(19) mülk-ü müşterası

malik

ve mutasarrıf

olsun

ketb olunclı
27 Şaban sene 89
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: 149

rne kazasına
ailletinden

rnuzafe

Haci İstavrino

et konağında
şer'-i

Karava karyesinde

meclis-i

serif-i

mütemekkin

(2) veled-i Mavroli
cle'iiviye

erıverde

mahsus

yine kaza-i

teba-i devlet-i

nam kimesne

olan

bir kıt'a

mezküre

rnuzafe

aliyyenin

kaza-i mezkürun
(3) odada

Palyosofo

maküd

karyesinde

n millet-i (4) merkurneden Ebgeri veled-i Estasi mahzannda ikrar-ı tarn ve
idüp karye-i mezbüre

muhtar ve ihtiyar meclisleri

ehadetnarnede zikr ve beyan kılındığı
elimde müstakilen
.11

mahalde

mağrüs

üzere akd-ı aüü'z . . zikrin sudüruna (6)
olup Palyosofo karyesinde

(7) yirmi sak zeytün eşcarırnı

tarafeynden

Ebgeri'(ye)

bey'

ve kabz itrnernle

İcab ve kabuli

arı bey<i bat-ı (8) sahıh-i şerr ile bin dört yüz
ve temlik ve teslim eylediğirnde

(9) bin dört yüz gurus müşterl-i

merküm

akd-ı mezkürede

Ebgeri yedinden

şerr ile ibra ve iskat (12) bade'l-yevm

alaka ve nıecllıalinı kalmayup

merkum

vuküuna
merkum

arı cebr ve kerhclen halı
eşcar-ı

Ebgeri'nin

mezkürede

olsun didikde

ketb olurıdı
3 Ramazan

muzafe

Labta

devleı-i

aliyyeııiıı

· rnezbürecle
o I unan

· ıııerkürneclen
mezbür

karyesi

mahallanndan

(2) Rum milletinden

vaki'

ıııec Ii s- i

benim

rnülk-ü (13) müsterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

ma vaka bi't-taleb

olan

ternarnen

( l O) tagrır ve gabın

l l) zimmetini şurüı-ı müfside ve muvazaadan

keyfe-ıııa-yeşa

semen

ve kafe-i imarı ve rnuhasirnatdan

'arnrne-i dava ve muıalibatdan

olnıuşdur

i 'ta

yedimde malım ve mülküm

müfsicle ve muvazaadan

sahih-i

(5) taraflarından

Anclirya

şer' . . i

şerifde

veled-i
yine

oğlu Hristofi mahzarında

muhtar ve ihtiyar meclisleri
beyan olunclığı

Ayatcğdu
Lediso
Aci

sene 89

mahallesinde
veled-i

Agusti

Konomed'in'nun

mahal le- i

ınezbürede

(4) ikrar-ı tarn ve takrir-i

taraflarından

ita kılınan

üzere akd-ı atiü'z . . zikrin

(5)

sudüruna
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( 6) yedimde malım ve mülküm olan mahalle-i
I-lristofi
veled-i

ve bir tarafdan

Hristofi

ve taraf-ı

bağçesi

ve bir tarafdan

rabii Braşuko

önüm bağçe derununda
eşcanmı

tarafeynden

Haci Kalmura

mağrüs

(7) hanesi

Mihadelo

bint-i Agusto

mezbürede

bağçesi

ve bir tarafclan

bint-i

J-Iaci Loizu (8)

ile mahdüd

on iki sak zeytün

vaki' bir

tahminen

(9)

iki sak harub ve dört sak

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvazaadan

'-i bat-ı sahih-i şer T ile bin altı yüz guruşa merkürn
teslim eylediği mele ol-dahi ( 12) ber-vechi

muharrer

Hristo fi 'ye bey' ve
iştira ve temellük. ve

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı rnezkür bin ( 13) altı yüz guruş
Hristof

yedinden

tagrir

ve

ternamen

gabın

ve kamilen alız ve kabz itmemle (14)

vuküuna

müteallika

( 15) ve muhasimatdan
ve muvazaadan
iskat eyledim

ma vaka

Hristoğli'rıin

kazasına

mülk-ü müşterası

muzafe

nanı Hatun kaza-i mezkürun

Ümmü'l-haram

maküd meclis-i
Hazretlerinin

ikrar-ı tam takrir-i
karyesinde

bir tarafdan
hanelsi

zimmetini

benim asla ( 17) ve kata
ve hakkı sarfı

olsun didikde

gıbbe't

Fi 4 Ramazan

sene 89

ile mahdüd

· tarafeynden

Hüseyin Ağa

Mustafa bin Hacı İbrahim

olan odada

mahzarında

ve

bi't-taleb ketb olundı

Kıbrısda vaki· Girııe

mahsus

Hristoğlinin

ve yehtar malik ve mutasarrıf

Rüstem Eleneli

Hüseyin

escar-ı mezkürede

merküm

keyfe-rna-yeşa

dava

arı cebr ve kerhderı (16) halı ibra-i 'am sahih-i ser T

ba' de'l-yevm

im kalrnayup

merküm

'amme-i

Arab karyesi

(2) hükümet

konağında

şer' -i şerif-i enverde

hademesinden

Derviş

kelam idüp (4) ba-ilam-ı

Hüseyin

ve taraf-ı

olan hane derununda

İcab ve kabuli (havı) şurüt-ı müfside

bin el-Hac

şer T mutasarrıf
Koyunoğlu

rab: 'i Munla

(6) mağrüs

meclis-i

işbu baisü'l

Halil

vaki' bir tarafclan vakıf ve bir tarafdan
Alemdar

saki nelerinden

(5)

Mehmed

iki sak zeytün

ve muvazaadan

arı

(7) sahih-i şerT ile beş yüz guruşa merküm Derviş Halile bey' ve temlik
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eylediğimcle

ol-dahi ber-vechi

muharrer

iştira ve temlik (8) ve teslim eylediğimde

iştira ve temellük

mezkur

ve tesellüm

beş yüz (9) gurus müşteri-i

kamil en ahz ve kabz itmernle
a

müteallika

'amme-i

dava
Halilin

ve kabz ve kabul idüp semen
merkum

Derviş

akd-ı mezkürede

ve

tagrir ve gabın

mutalibatdan

(l l ızimıneti

Halil yedinden

ve
(ni)

kafe-i

surüt-ı

medhalirn

ba de'l-yevm

kalrnayup

(13)

ve hakkı sarfı olımışclur

secere-i
müşterl-i

mezkürelerde
rnerküm

benim

Derviş

( 1 O)

Iman

ve

müfsicle

ve

'arı ve cebr ve kerhderı halı ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabullerini
iskat eyledim

ol

havı

asla ve kata

Halilin

mülk-ü

ve yehtar (14) malik ve mutasarrıf

keyfe-rna-yeşa

ma vaka bi't-taleb ketb ve imla' olundı

gıbbe't-tasdikü'ş-şerT

Fi I J Şaban sene 89
Şuhüdü'l-hal

yiz Hasan Faki Efendi
Rüstem

Kıbrıs'da

Nuh-zade

kirnesne
I

ita kılınan

serifde
I

idüp

vine

Labta

•·

karvesi
•

karye-i

ınezbüre

ve bir tarafdan

yine Durmuş
Gülşen

tarlası dimekle
eşcanmı

mütemekkin

yedimde

akd

(!erinden)

teba-i

mahzarında

ikrar-ı

ve ihtiyar

(4)

mülk ve hakkım

(6) tarlası ve bir tarafdan

meclisleri
üzere akd-ı

olup Vasilya

Aci Elya veled-i

birıt-i Durmuş tarlası ve taraf-ı (7) rabi 'i dere ile

bi-sıfkate

vahidetün

mağrüs altmış altı sak (8) harub
tarafeynden

icab ve kabuli

havı

arı bey' -i bat-ı sahih-i şer T ile dört bin guruşa

'ya bey' ve temlik ve teslim ( 1 O) eylediğimde
tesellüm

hanesinde

zikr ve beyan kılındığı

meşhür nam mahalde

side ve (9) muvazaadan

sakin Rüstem

Andriya'nın

muhtar

Katibi

ve gayruhurn

Nikula veled-i Aci Solomu

eleğin müstakilen

·· bir tarardan

Mahkeme

Vasilya karyesinde

(2) vaki'

bir kıt'a şehadetnamede

(5) sudüruna

zeytün

muzafe

Lab ta karyesinde

in (3) Rum milletinden
· kelam

Efendi

Efendi Deavi Katibi Selim Eteneli

vaki' Girne kazasına

servi

Mustafa

ol-dahi

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

ber-vechi
mezkür

iştira

( 11) dört
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müşteri-i merkürn
akd-ı

mezkürede
ve kafe-i

Nikola
(12)

imarı

yedinden

tagrTr

ve

ternamen

gabına

ve muhasirnatdan

ve muvazaadan

müteallika

merkum

(14) havı ibra ve iskat eyledim

ikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerI mil vaka

dava

'am sahih-i

şer T ile

merküm

Nikola'nın

mülk-ü

ve yehtar (16) malik ve mutasarrıf

bi't-taleb ketb olundı
Fi 17 Ramazan

Kıbnsda

vaki'

nefsi

Girne

kazası

sakin Ali Çavuş (2) Hasan ve karındaşı
k imesneler
odada

kaza-i mezkürun

maküd meclis-i

Maraş mahallesinde

sene 89

Yazıcı-zade

Ahmed Onbaşı valideleri

hükümet

şer'-i

mahallatından

(3) konağında

şerif-i erıverde

sakin Hüdayi Kapudan

rneclis-i

yine kaza-i
mahzannda

kılındığı

ınezbür

arafdan

İbrahim

bin İslam ve bir tarafdan

(8) eytam:

Mustafa
rnahdüd

bir mikdar

en icab ve kabuli

ve taraf-ı

havlı-yı

havı surüt-ı

müfside

ol-dahi

üşterı-i

ber-vechi

aernle akd-ı mezkürcde

Kapudan

nüfside

ve muvaza

Hüdayi

ve bir

Kapudan

Hüdayi

adan arı bey-] bat-ı

Kapudana bey' ve temlik

muharrer

yedimizden

yedinden

ternamen

merkürn

( 11) iştira
mezkür

havı ibra ve iskat (15) eyledik

ve
ve

iki bin

ve kamilerı alız ve

Hudayi Kapudan

(14) ve muvazaadan arı ve cebr ve kerhden

kabullerini

Efendi

tagrTr ve gabın mütcallika ( 13) 'amme-i

1.tclan ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

sudüruna

üç bab (9) tahtanı hanemizi

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

(12) merküm Hudayi

i 'ta bir

(7) mahallesinde

imam Hüseyin

rabi 'i merkürn

müşternil

'10) ser T ile iki bin gunış~ı merkum

ve tesellüm

olup Yazıcı-zade

(4)

ikrar-ı tam ve

(6) üzere akd-ı atiü'z-zikrin

mülk ve hakkımız

Penbe
deaviye

iclüp (5) kaza-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclislei taraflarından
beyan

ve

eşcar-ı mezkürede benim

müşten-i

ve hakkı sarfı olımışclur keyfe-rna-yeşa

'amme-i

halı ibra-i

bade'l-yevm

( 15) kalmayup

ahz ve kabz

Nikola "run ( 13) zimmetini

arı ve cebr ve kerhden

a alaka ve medhalim

ve kamilen

dava ve
zimmetini

halı ibra-i 'am sahih-i

ba' de'l-yevrn harıe-i mahdüd-ı
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de bizim asla ve kata alaka ve medhalimiz
Kapudarım

ınülk-ü

müşterası

ve mutasarrıf

kalmayup (16) müşteri-i merküm

ve hakkı sarfı olmuşdur

keyfe-rna-yeşa

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer

T ma vaka

Fi 7 Ramazan

ve
bi't-

sene 89

(Ş uhüdü'l-hal)
Nuh-zade

Hasan Naki Eleneli

Deavi Katibi Selim Eteneli

Rüstem Elendi

Kıbnsda

vaki·

Girne

Mahkeme

Mustafa Eleneli

kazasına

ve gayruhurn

rnuzafe

Çatal köy

ve teba-i devlet-i (2) aliyyenin Rum milletinden
Şuko bint-i Banayi nam kimesneler
mahsus

Manastır

işbu (5) baisü'l-vesika
idüp karye-i

müstakilen

muhtar

zikr ve beyan kılındığı

ycdimizde

bi-sıfkate

müfsicle ve muvazaadan
Ceri 'ye bey'

mezkür

dört bin gurus

suriu-ı

merkum

tarafeynden

eylediğimizde

merküm

İcab ve kabuli havı

ol-dahi

Ceri yedinden

ber-vechi

temamen

olan
ve

akd-ı mezkürede tagrir ve gabına müteallika

( 14) ve kafe-i Iman

müfside

Cerinin

i 'ta

mevkiinde (9) mağrüz

ve kabz ve kabul idüp (12) semen

müşteri-i

(13) ahz ve kabz itmernizle

n zimmetini

ve teslim

ve tesellüm

dava ve mutalibatdan

taraflarından

arı bey-i bat-ı sahih-i şer T ile dört bin guruşa

( 11) ve temlik

iştira ve temellük

ikrar-ı tam ve

olup (8) Çatal karyeside

Kakafalya

vahidetün

millet-i

(7) üzere akd-ı atiü'z-zikrin

mülk ve hakkımız

bayi' ve bayia tarlaları ınahdüd
harub eşcarlarmuzı

mütemekkin

(6) ihtiyar meclisleri

hükümet

( 4) şer' -i şerif-i

Ceri veled-i Kostanti mahzannda

mezbür

kıt' a şehadetnamede

kaza-i (3) mezkürun

karyesinde

karyesi

Banayi veled-i

olan odada rnaküd meclis-i

muzafe

Katibi

ve muvazaadan

zimmetini

ve muhasirnatdan
(15)

şurüt-ı müfside

merküm

arı ve kafe-i iman
ve muvazüadan

ve

'arı (16)

kerhden

halı ibra-i 'am sahih-i

şerT ile kabullerini

havı ibra ve iskat

ba' de'l-yevm

( 17) eşcar-: mezkürede

benim asla ve kata alaka. ve medhalim
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müşteri-i

Cerinin (18) rnülk-ü müşterası

merkum

ve yehtar malik ve mutasarrıf

ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun diclikde gıbbe't-tasdikü'ş-şeri ma

2 Şevval sene 89
· Hasan Faki Eteneli Deavi Katibi Rüstem Efendi

vakinefsi
Yusuf

Girne

nam kimesne

işbu rnuayenc

kasabası

Karava

ulunan

olduğu

tenbilı olunduğu

beyaz

zayi olmağla

olup müddei

(7) müddei

· mezbür ehalisinden

müddei

mütemekkin

merkeb-i

(5) gaib 'ani'l-mahalli

müşterası

sırren ve ba de alenen

mezkün

sahib-i

bir re's (3) dişi
bi'l-istihkak

taleb

mezkürı

tarih-i

Eğlence

Hasan'ın

ba de'l-ta dil ve'l-terakiye

karyesinde
yüz yetmiş

Hasan 'rn mülk-ü

ber-vechi

muharrer

şehadetleriyle

maktül

Kiracı İsmail bin Çırak Hasan ve Salih bin Hasan

bi'l-rnuviicehe
mezbür

mezbür

merkürn

'arzuhal

Yakominin

Toğli veled-i Dimitri nam kimesrıeden

rnülk-ü

tıbkü'z-zahir

şehadetleriyle

mülkümdeıı

Lefkoşada

in millet-i merkürneden
iştira etmekle

(2) karyesinde

mezbür Yakorni civarında

deyu bade'd-dava
gün mukaddem

ıııüternekkinlerinden

tonu siyah ve burgun

· ilam altı malı mukaddem

Hüseyin Çavuş

(9)

ba de's-sebat

Hasana şerhen

teslimi

ve't-tahlif

bu vecihle

lazım gelmekle

tescil ve bi'<iltimas huzür-ı 'alilerine

mezbür

ilam olunclı
Fi 15 Şevval sene 89

mülhakatından
Argiro

Aslan

Anamurda
nam

(2)

mütemekkin
k irnesne

deüviye mahsus olun odada maküd

kaza-i
mcclis-i

teba-i devlet-i
mezkür

aliyyenin

hükumet

Rum

konağında

şer'-i şerif-i (3) erıverde nefsi

mahallatından

Maraş

mahallesinsinde

Koçino mahzarında
rnezbür muhtar

etnamede

ve ihtiyar meclisleri

zikr ve beyan kılındığı

(6) yedimde

mülk ve hakkım

veled-i (7) Hristoğli
· dimekle

taraflarından

olup Tremit

tarlası ve bir tarafdan

tarlası

sudüruna
vaki'

merkum

Banayodi

Ağa veresesi

Yanni
tarlası

bir tarafclan
ve taraf-ı

mağrü elli sekiz sak

veled-i

vahidetün

muvazaadan

( 12) tarafeynden

ile mahdüd

Se lata nam

merküm

akd-ı

icab ve kabuli

Banayodi

mezküredc

ol-dahi ber-vechi

yedinden

ıagrir

an merkum (16) Banayodinin

havı şurüt-ı

muharrer

temamen

iştira

(15) ve kamilen
'amme-i

el-yevrn

eşcar-:

müteallika

zimmetini

surüt-ı müfside ve muvüza'adan

benim

mezkürede

müşteri-i merkum Banayodi'rıin

dava

asla ve kat' a alaka
mülk-ü müşterası

keyfe-ma-yeşa ve yehtar (19) malik ve mutasarrıf

ma vaka

bi't-taleb

ahz ve

ve gabın

'ir gabını fahisden beri ibra-i am ( 17) sahih-i şer T ile kabullerini

kalmayup

yüz otuz

( 14) ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı mezkür dört

ve tesellüm

mle

Balasi

arı bey'-i bat-ı sahih-i şer T ile dört (13) bin guruşa merkum

bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

müşterı-i

tarlası

Nikola

.ere içinde mağrü yirmi ( 11) üç sak zeytün ve sekiz harub cem'an
bi-sıfkate

bir

değin

Yorgi veled-i Haci (9) Kostanti

ve bir tarafdan

( 1 O) rabi 'i Osman

i'ta (5) kılınan

karyesinde

meşhur üç dört dönüm (8) tarla derununda

1-Iaci Zaharka

millet-i

ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam

üzere akd-ı atiü'z-zikrin

bir sak harub ve yine bir tarafdan

taraf-ı

mütmekkin

ve

havı ibra
( 18) ve

ve hakkı sarfı

olsun cliclikcle gıbbe't

ketb olunclı
Fi 2 Şevval sene 89
Mahkeme

ız Hasan Hakkı Eleneli

Katibi Rüstem Efendi

M ukayid Nazını Efendi

Katibi Selim Eteneli

Deavi

ve gayruhum

u: Ağac Satışı
Girne kazasına
devlet-i

aliyyenin

uka nam Hatunlar

Rum millet-i
kaza-i

muzafe Vasilya karyesinde

(2) nisvanından

mezkürecle

hükümet

mütemekkin

Resto ve kız karındaşı
konağında

meclis-i

Leno

deaviye
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olan odada maküd meclis-i şer' -i şerif-i en verele yine karye-i mezbürede
millet-i

rnerkürneclen

mahzarında

işbu

(4)

ba'isü'l-vesika

Tofi velecl-i

Elye

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam iclüp karye-i mezbür muhtar ve

· (5) taraflarından

ita kılınan bir kıt'a ilrn ü şehadetnarnecle

üzere akcl-ı afüfz-zikrin

sudüruna

olup karye-i mezbürede
zeytün eşcanmı

bi-sıfkate

ve muvazaadan
İlya'(ya)

vahidetün

tarafeynden

icab ve kabuli havı

bat-ı sahih-i şerI (ile) iki bin dört yüz

bey· ve teslim eylediğimde

ve tesellüm

yeclirnizde

vaki' Kortro nam mahalde kırk sak harub

arı bey'-i

(8)

(6) eleğin müstakilen

zikr ve

ol-dahi ber-vechi

muharrer

ve kabz ve kabul idüp ve semen olan semen

bin dört yüz guruş müşteri-i
ve kabz itnıenıizle

merküm ( 1 O) İlya yedinden

akcl-ı mezkürede

( 11) ve ımıtalibatdan

tagrir ve gabın

(9)
olan

tem amen
rnüte'allika

ve kafe-i Iman ve rnuhasimatdan

merkum

· şurüt-ı müfside ve muvaza adan arı ve cebr (12) ve kerhden hali

sahih-i şerT ile kabullerini

havı ibra ve iskat eyledik ba' de'l-yevm

(13) benim asla ve kata alaka ve medhalirn
k-ü rnüşteri'isı ( 14 ı
mutasarrıf

,·t'

olsun didikde

kalmayup

eşcar-ı

müşten-i

hakkı sarf olmusdur

keyfe-rna-yeşi'i

gıbbe't-tasdikü'ş-şer'T

ma vaka

merkürn
ve yehtür

bi't-taleb

Fi 20 Ramazan
Mustafa Bican Nikola Haci Solorno
Yorg: Mihail

Kıbrısda
Rum

vaki'

milletinden

konağında

meclis-i

Girne kazasına
(2)

Cirkako

deüviye

ve gayruhum

muzafe

veled-i

Çatal karyeli

Mihail

kimesne

teba-i clevlet-i
kaza-i

mezkur

mahsus olan (3) odada maküd meclis-i

Kostanti

mütemekkin

velecl-i Mihail mahzannda

idüp karye-i mezbüre (5) muhtar ve ihtiyar meclisleri
kıt'a şehacletnarnecle

sene 89

VasTlyalı Rüstem Eleneli

nverde kaza-i mezküre muzafe Manastır karyesinde
işbu ba'isü'l-vesika

ketb

zikr ve beyan kılındığı

şer'-i

millet-i (4)
ikrar-ı tarn ve

taraflarından

ita

üzere (6) akd-ı afü'ı'z-zikrin

L,

değin müstakilen

yedimde

mülk ve hakkım olup Çatal karyesi civarında

nda yirmi sak harub ve Landroza
eşcarlannu

bi-sılkate

muvaza'adan

vahidetün

Tarlasında

bey' ve temlik ve teslim eylediğimde
ylJ.1ellük ve tesellüm
merküm

mezkürede

yedinden

tagrir

ve

ol-dahi

ber-vechi

üfside ve muvazaadan

'amme-i

merkum

Kostantinin

arı ve cebr ve kerhden

mezkür bin

dava

ve hakkı

sarfı

olmuşdur

müşteri-i

keyfe

halı (13) ibra-i 'am sahih-i

olsun clidikcle gıbbe't-tasdikü'ş-şer'T

merküm

ma-yeşa
ma vaka

ve

zimmetini

havı ibra ve is kat eyledim ba' de'l-yevm eşcar-ı mezkürede
kat' alaka ve medhal im kalmayup

iştira

ahz ve kabz

müteallika

ç\an ( 12) ve kafe-i Imün ve muhasimatclan

merkum

muharrer

( 11) terrıamen ve kamilen
gabına

(7)

sekiz sak

şer T ile bin guruşa

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

Kostanti

l

icab ve kabuli havı surüt-ı

tarafeynden

arı (9) bey-: bat-ı sahih-i

altı sak cem'an

ı

(15)
bi't-taleb

Kostantinin
ve yehtar

benim
mülk-

malik

ve

ketb olundı
Fi 2 Şevval sene 89
bin

Hazret-i Ömer Şeyhi el-Hac Mehmecl Efendi Durmuş
Yanni Haci Konomo

ve gayruhum

Kıbrısda vaki' Girne kazasına
· aliyyerıin

Rum milletinden
konağında

meclis-i

serif-i

en verele

yine

işbu ba'isü'l-vesika

Cibrano

muzafe Larrıaka karyesinde
(2) Yanko veled-i (Braşuka)

hükümet
şer' -i

Hasan

deaviye

karye-i

mütemekkin
nam kimesne

mahsus olan odada (3) rnaküd

mezbürede

mütemekkin

(4) veled-i Flippo mahzarıncla

millet-i
ikrar-ı tam

-i kelam idüp canib-i şer' -i şerife i 'ta kılınan bir kıt' a şehadetnamede (5) zikr
kılındığı
(6)

üzere akd-ı atiü'z . . zikrin sudüruna
mezbürcde

tarafeynden

eleğin yedimde

Deka bint-i Serka nam mahalde

mülk ve hakkını

mefrüz

olan yedi sak

(7) icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve .muvazaadan

212

bat-ı sahıh-i şeri ile altı yüz guruşa merküm (8) Cibranu'ya
eylediğimde

ol-dahi

ber-vechi

muharrer

beyve temlik

iştira ve temellük

ve tesellüm

idüp (9) semen olan meblağ-I mezkur altı yüz guruş müşterl-i
yedinden
gabına

ternarnen

ve kamilen

müteallika

'amme-i

merkum

ahz ve kabz itmemle

dava ve mutalibatdan

Cibriyanorıun

( 11)

zimmetini

akd-ı

merkum

mezkürede

ve kafe-i Iman
şurüt-ı

müfside

bade'l-yevm

(13) kalmayup
olmuşdur
sdikü'ş-şer

eşcar-ı mezkürede

müşteri-i

keyfe-rna-yeşa
T ma vaka

merkum

ve
ve

arı ve cebr (ve) kerhden halı ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabulleini
iskat eylediğm

ve

havı

benim asla ve kata alaka

Cibriyanonun

mülk-ü

müşterası

ve yehtar malik (14) ve mutasarrıf

ve

olsun cliclikde

bi't-taleb ketb olundı
Fi 2 Şeval sene 89
Mahkeme

Hasan Fak i Eleneli

Katibi Selim Efendi

re-i Kıbrısda vaki' Girne kazasına
hmed

nam

mahsus

kimesne

kaza-i

Banayodi

muzafe

ibn Lütfullah

Labta karyesinde

(2) mezkürun

olan (odada) maküd meclis-i

rnuzafe Kazafana

hükümet

şer' -i şerif-i enverde

sakin işbu baisü'l-vesika

muvacehesinde

ikrar-I tam ve takrir-i
(5) taraflarından

sakin Mustafa

konağında

karyesinde

meclisleri

Dcavi

Katibi Rüstem Efendi

meclis-i

(3) yine karye-i

Fütüvvetlü

Mesud

kelam idüp karye-i

i'ta

kılınan

bir kıt'a

zi kr ve be van
- k Ilındı ~Q.ı üzere akd-ı atıü'z-zi krin (6) sudüruna
yedimde

mülk ve hakkım

(7) vaki'

Cikla

bir tarafdan

Munla

vereselerinin

ve taraf-ı

tarla derununda

mağrüz

Osman

iki dönüm

ve yine Koşiya

nam çeşmede

esi ( 10) günü bir saat mülk-ü
müfside

olup karye-i

ve muvaza

İbrahim

mezbür

mahallatından

ibn Ahmedin tarlası

(8) rabi 'i tarik-i

eleğin
~
İsfenar

ve bir

'am ile mahdüd

on sak dut ve bir sak (9) zeytün

nübü Tomas

suyundan

ma-i carTmi tarafeynden

beher sekiz günde
icab ve kabuli havı

adan ( 11) arı bey' -i bat-I sahih-i şerI ile beş yüz guruşa

-ileyh Mesud Efendi ·ye beyve temlik ve teslim eylediğimde

ol-dahi (12) ber-

LU

iştira ve temellük

ve tesellüm

ve kabz ve kabul idüp semen olan

ezkür beş yüz guruş müşteri-i müma-ileyh
kamilen
.amme-i

ahz

ve kabz

itmemle

akd-ı

(14) dava ve mutalibatdan

Mesud Efendi'rıin zimmetini

( 13) Mesud Efendi yedinden
mezkürede

ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

şurüt-ı müfside (15) ve muvazaadan

rhderı halı ibrü-i 'anı sahih-i şer'! ile kabullerini
'de'l-yevnı

( 17) müşteri-i

hakkı sarfı olmuşdur

müma-ileyh

keyfe-rna-yeşa

gıbbe't-tasdikü'ş-şer'T

arı ve

havı ibra ve iskat (16)

(ve) ma'<i mezkürede

escür-ı mezkürede

im kalmayup

tagrir ve gabın

benim asla ve kata

Mesud Efencli'nin

mülk-ü

ve yehtar malik ( 18) ve mutasarrıf

ma vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 25 Şevval sene 89
( Şuhüdü'l-hal)
Selim Efendi

Hasan Faki Efendi

ve

Rüstem Eteneli

gayruhurn

Girne kazasına
aliyyenin

Rum milletinden

hükumet
şerif-i

konağında

(3) envercle

işbu haisü'l-vesika

muzafe Karrni karyesinde

mütemekkin

Nikola (2) velecl-i Pandeli nam (kirnesne)

meclis-i

deaviye

yine karye-i

Haci Mavroli

mahsus olan odada maküd

mezbürede

mütemekkin

velecl-i 1-lristoğli mahzarında

millet-i
ikrar-ı

takrir-i kelam idüp canib-i seı'<i şerife ita kılınan bir kıt'a sehadetnarnede
kılındığı

üzere (5) akd-ı aüü'z-zikrin sudüruna

karye-i mezbürede

vaki' iki tarafdan

Estasi velecl-i l-laci Kostanti

bi-sıfkate

mülk ve

Nikola (6) tarlası ve bir

tarlası ve taraf-ı rabi'i tarik-i 'am ile mahdüd

iki buçuk dönüm (7) tarla derununda
eşcanmı

merküm

eleğin yedimde

vahidetün

ınefrüz on iki sak harub ve kırk iki

tarafeynden

İcab (8) ve kabuli. havı şurüt-ı

Ll'-t

muvazaadan

üı-ı bey'-i baı-: sahih-i şerT ile bin altı yüz guruşa merkum

·ye beyve temlik ve teslim eylediğirnde
ve tesellüm

ve kabz ve kabul

itrnemle

ber-vechi

idüp semen

( 11) akd-ı

mezkürede

muharrer

olan ( 1 O) meblağ-ı

merküm Haci Maroli yedinden

yüz guruş müsteri-i
kabz

ol-dahi

ternamen

tagrTr ve gabın

müte alli!rn

ve mutalibatdan ve kafe-i iman ve muhasimatdan merkum
zimmetini

şurüt-ı müfside ve muvazaadan

'am sahih-i şerI ile kabulleini
escar-ı
merkum

mezkürede

benim

ve yehtar

Haci (12)

arı ve cebr (ve) kerhclen

havi (13) ibra-i 'am ve ıskat eylediğim

asla ve kat 'a alaka ve medhalim

( 14) Haci Mavrolinin

ve

mülk-ü

malik ve mutasarrıf

kalrnayup

müşterası

ve hakkı sarfı olnıuşdur

olsun didikde

( 15) gıbbe't-tasclikü'ş

bi 't-taleb ketb ol undı
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Süleyman

Rüstem [fendi

Hasan Faki Elendi

ve

Efendi

gay ruhum

Kıbnsda vaki'
teba-i devlet-i
raşuka nam kimesne

mahrüse-i
aliyyenin

Lefkoşa

Rum millet-i

kaza-i mezkürun

mütemekkin

Nikola mahzarında
ile müştereken

eşcar-ı müsmire
olan

beytcle

Haci Mirohora
meclis-i

deaviye

merkümederı

işbu ba'isü'l-vesika

ikrar-ı tarn ve takrır-i kelam idüp (5) ba-ilarn-ı

yedimizde

Hristoğli

konağında

mahallesinde

muzafe Labta karyesi mahallatından

(4) millet-i

mülk ve hakkımız

(6) Yorgi veled-i Hristoğli
ve bir tarafdan

Kal'a

(2) nisvamndan

hükumet

sus olan bir kıt'a odada Girne kazasına
mahallesinde

rnaballatmdan

hanesi ve bir tarafdan

(7) Tahtacı

ve gayrı müsmireli
bir hisse

olup karye-i mezbürede

icüb

şer' vaki'

Estasi vcled-i Hristoğli

hanesi ve taraf- rabii Lorinci bağçesi ile
bir mikdar (8) havlı-yı
ve kabuli

havi

bey' -i bat-ı salıTlı-i şer T ile merkum

şurüt-ı

müşternil

bir bab

müfside

(9) ve

Marikoya beş yüz yirmi

.:

eyve temlik ve teslim ( I 0) eylecliğimde
ve tesellüm

ol-dahi ber--vechi muharrer

ve kabz ve kabul iclüp semen olan meblağ-ı

guruş müsteri-i

rnerkürn

akd-ı mezkürede

Mariko

yedinden

temamen

l _;

iştira ve

mezkür

beş yüz

ve kamilen

ahz ve

tagrir ve gabına (12) müteallika 'amrne--i dava ve

ve kafe-i iman ve muhasimatdan

rnerkürn Haci Mariko 'nun zimmetini

ve muvazaadan arı ve cebr ve kerhden hali ibra-i 'am salıih-i şerT ile
havı

( 14) ibra-i

ve iskat

eylediğrn

ba de'l--yevrn

benim asla ve kata ( 15) alaka ve medhalim
mülk-Li müşterası
mutasarrıf

olsun

hane-i

kalmayup

mahdüd-ı

müşteri-i

merküm

ve hakkı sarfı olımışclur keyfe--ma--yeşa ( 16) ve yehtar
didikde

gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

ma vaka

bi't-taleb

ketb
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Hasan Faki Elendi

Mahkeme

Katibi Selim Eleneli

Banayodagi

Da'va

Katibi Rüstem Efendi
ve gayruhurn

Karsıhzında Ai!:acların Rehin Olarak Veilmesi
Kıbnsda vaki'

nefsi Girne kazası mahallatından

teba-i devlet--i aliyyenin
kimesne
odada

kaza-i
ma'kücl

mütemekkin
mahzarında
yedinden

meclis-i

hükumet
(3)

konağında

şer'--i şerif-i

millet-i merkümeden

yine

istikrazı

ve umüruma

mülk ve hakkını olup Ternlus karyesinde
tarlası ve bir tarafdan
rabi 'i Agah

Eteneli

ile (7) mahdüd

marüz kırk sak harup eşcarunı

meblağ-

tarih-i k iıabdan mah tamamına

veled

eylediğim

iki

taht-ı tasarufumda

vaki' bir tarafdan (6) mezbür

mezbür Banayodagi

tarlası

mahalle-i

akdem mezbür

sarfla istimlak

deyrıim olmakla

deaviye

Banayodagi

ikrar-ı tam ve takrir-i (4) kelam idüp bundan
ba-ternesük

veled--i

rneclis--i

enverde

işbu baisü'l-vesika

(5) altmış gurus unun zimmetinde

mukabilinde

Haci (2) Nikola

Rum milletinden

mezkürün

Maraş mahallesinde

tarlası ve bir tarafclan hedek
tahminen

mezkür

üç dönüm

tarla

iki bin yedi yüz altmış

eleğin mezbür

Bunayodagiye

üzere bey' ve teslim eylediğimde

(9) ol-dahi ber-vechi muharrer

ve tesellüm ve kabz ve kabul iddi didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'ı
( 1 O) yine meclis-i

mezkürede

dayin-i merküm

ve takrir-i kelam idüp meblağ-ı
mezkür

hulülunda

olunmayup

nıezkür

deynim

olan meblağ-ı

mahzarında

rehin ( 11) hükmünde

mezkür

( 12) mülk-ü rehine mahkeme

semen misliyle

medyun

Banayodagi

hakikatde

iştira

iki bin yedi yüz

olmaz

ise salifü'z-zikr

ahere bey' e ve kabz-ı semen ve semenden

edaya ve fazla kalur ise (bana) ita ya ve bunların

mütevakıf

( 13)
olduğu

ne küllerna

uzleteke

( 14) fanet vekil-i rnazrnunı üzere azl-ı vakfından

akd-i

rehinde

meşrüta

'ye tarafeynden
ber-vechi

vekil-i

( l 6) vekalet-i

ğin gıbbe't-tasclikü'ş-şeı·'T

vekalet-i
naib-i

devriye-i
menab

mezküreyi

ma vaka

( 15) sahih-i

ser T ile

nasb ve tayin eyledim

kema-yenbaği

edaya tcahüd

ve

bi't-taleb ketb olundı
Fi 22 Seval sene 89

Mümeyiz

Hasan Faki Efendi

Deavi Katibi Selim eteneli

Mahkeme

Katibi Rüstem Efendi ve gayruhum

muzafe Asomato
'aliyyenin

Maronit

· metrukesi

karyesinde
milletinden

mütemekkin

iken bundan akdern fevt

Bifani veled-i

Haci (2) İbraşimi'uin

Enzo ve sulbi sagir oğulları Mihail ve Antoni ve Hanni ve

saglre kızları Maryo ve Resti na (3) ve Hamel mezbüre
'inde'ş-şerü'l-enveı·
(4) müntakil

zahir ve nümayan oldukdan
mallarını

hıfz ve tesviye-i

nasb ve tayin kılınan zevce-i metrükesi
tahrir ve terkim ve beyne'l-verasetü'l-rnerküme
olunan müteveffa-yı

mezbürun

münhasirc

olduğu

sonra sıgar-: rnezbürünun
umürlarına

rü'yet-i

Anzo ma'rifeti-i

ve maşrifet-i

bi'l-farizetü'ş-şeriyye

tereke (6) defterine

kıbel-i

ber-vechi

tevzi'
alı zikr ve

Fi 9 Zilkade sene 89
bohca penbe 20/20

c\ekik mihriye 120/120
öküz resi 2/600

küp

koyun /5 /keçi 15 /500

5/60

217

karye-i

hın ta ve şlr mezrüatı /100

.1e'l-ihracat I harcı kısmet /87

delaliye /30

rnezbürede

vaki'

hane

veraka beha /2

kaydiye /5

hisse-i ibn sagir mezbür Mihail /491,Ll
, ibn sagir mezbür Antoni /491,1,1

hisse-i

hisse-i bint-i sagire rnezbür Marye /295,202

ibn sagir mezbür

Hannı

hisse-i

sagire

bint-i

hisse-i Hamel mezbür /491, 1, 1

Kıbrısda vaki' Girne kazasına
aliyyerıin

Rum

mezkürün

hükumet

meclis-i
merkümeclen

milletinden

Karava karyesinde

(2) Pavli

konağında

şer' -i şerif-i
işbu

muzafe

veled-i

meclis-i

Baba

taraflarından

i'tft klınan

ğı üzere ( 6) akd-ı atlü'z-zikrin
a olup karye-i mezbürede
Kostanti

sudüruna

veled-i

l-laci Hristofi

Petro

ile mahdüd

odada ve bir mikdar havi ı-yı müşternil
iden Komi suyundan

merkum

( 12) ber-vechi

ve gabına

merküm

mülk ve
bağçesi

Baba Petro (8) hanesi

iki bab tahtanı

ternamen

ve muvüzaadan

Baba Petroya

muharrer

a.bul idüp semen olan meblağ-ı
yedinden

yedimde

ve bir bab (9)

( I O) beher günde pazar günü yarım saat ma'-i cartrni

-i şer T ile dört bin guruşa

Petrorıun

zikr ve beyan

bir bab menzil imi karye-i mezbüreye

/nden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside

iğimde ol-dahi

şehadetnamede

(5) muhtar ve

(7) Flahti veled-i Hristoğli

ve bir tarafdan

Yanni hanesi

(3) olan

mütemekkin

değin müstakilen

vaki' bir tarafdan

veled-i Yakorni

rabii Toğli veled-i

bir kıt'a

nam

mezbürede

ikrar-ı tarn ve ıakrir-i kelam idüp canib-i karye-i mezbüre
meclisleri

Hristofi

deaviye mahsus

en verele yine karye-i

(4) baisü'l-vesika

Haci

mütemekkin

mezkur

(11) arı bey'-i bat-ı

bey' ve temlik ve teslim

iştira ve temellük

ve tesellüm

dört bin guruş müsteri-i

ve kabz

merkum

( 13)

ve kamilerı ahz ve kabz itrnernle akd-ı mezkürcde

müteall ika 'amme-i

dava (14) ve muhasimatdan

merkum

Baba

218

zimmetini

şurüt-ı müfside

ve muvaza adan arı ve cebr ve kerh den hali

(15) sahih-i şerT ile kabullerini
mahdüd-ı

mezkür

havi ibra ve iskat eylediğim

ile rna'-i mezkürede

(16) benim asla ve kata alaka ve

kalmayup müşteri-i merkum Baba Petro'nun
olrnuşdur

bade'l-yevm

keyfe-ma-yeşa ve yehtar malik

mülk-ü müşterası
ve mutasarrıf

ve hakkı

olsun

didikde

ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 13 Zilkade sene 89
IV[ümeyiz Hasan Faki Elendi

Dava Katibi Selim Eleneli

Mahkeme

Kati bi Rüstem Efendi ve gay ruhum

vaki Girrıe kazüsına muzafe

Kıbrısda

· aliyyerıin
veraseı-i

zevce-i

ve Li-ebeveyin

bi'l-ihbar

Rum milleti
metrük-ı

müntakil

Anastasu

Sava velecl-i Yergi

er karındaşları

'incle'ş-şer'Li'l-enver

anasından

nisvarundan

Harca karyesinde

bint-i Zorzi (2) nam

ve sulbiye-i

Cirkako ve Valiyandi'ye

zahir

ve nümayan

malın hıfza (4) ve tesviye-i

mezbürenin

(3) münhasire

sonra sagire-i

umürun:

rü'yete k ıbel-i

ve marifet-i şerle

(5) bi'l-farizetü'ş-şeriyye

tereke defteridir

sagTre kızı

oldukdan

nasb ve tayin kılınan zevci metrükı Sava maş'rifetı
ve beyııe'l-veresede

mütemekkin

tevzi'

ki ber-vechi

ve taksim

afi zikr ve beyan

Fi 25 Zilkade sene 89
pen be fisdan \ /20

basımı fisdan 2/40

yün fısdan \/50

Bez alaca zira' 25/20

'mül bez ve hind ipliği çarsab 5/225
hind ipliği mamül ayakkabı 5/75

idare gömlek 2/50

ma' mü l

penbe

hind

göynek
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penbe ipliğinin dirhem 200/15
'ye alnın 7/70
azması 6/15

nısfı hayriye 2/20

sandık kebir 1/100

köyül
mahdüd-ı

iplik dirhem

35/25

(?) 1/28

tencere evsat 1/60

iki

kuplu

tava

öşek ve yorgan ve yasdık /135
1 /1 O

aur teknesi

ekmek tahtası l /5

ı:ty Y2 yirmilik altun 15/300

ünü'l-mezkürat

sagTr ayna 1 /25

külabdan

tezgah maa takım /30 müteveffiye-i

mezbürenin

/1933

delaliye /22

I harcı kısmet /73.13

veraka

kaydiye /4

/2832.7
hisse-i

bint-i

sagire-i rnezbüre

Maristo

hissc-i ahi mezbür Valiyandi
· bala muharrerü'l-isim

olan sagire-i

mezbüranın

/1416

/354

hisse-i

irsiyesine

bin dört yüz on altı guruş eşya olarak vasi-i mezbür yeddine terk olundığı
şerh verildi

· Kıbnsda vaki' Girne kazasına
akdern vefat (2) iden. Hüseyin

muzafe Aya İrini karyesinde

bin Hasanın veraset-i zevce-i

Dutsi bint-i Ali ile sulbi kebir kızları (3) Havva ve Kamile
oğulları

Salih ve Osman mümhasire

ve nümayan

olduk.clan sonra sagire-i

hıfza ve tesviye-i
mezbür

umürlarını

olduğu bi'l-ihbar
mezbüranın

Mehmecl Ali ma' rifeti ve marifet-i

defteridir

ki ber-vechi

, min şehri muharremü'l-hararn
re's/171/573
koyun makarası

müştemel
l

ı:,

rnenkühe-i
ve Fatma ve

'inde's-şerü'l-enver

babalarından

müntakil

(5) rü'yete kıbel-i şer' elen vasi nasb ve tayin

bi'l-vesika
tereke

sakin iken

tevzi'

ve

serI ile tahrlr ve terkim (6)
taksim

olunan

atı zikr (7) ve beyan

olunur

müteveffa-yı
harrare

sene tisün ve mieteyn ve elf
çuval 2/10

köhne heybe 1/5

merkeb

fi'l
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karye-i mezbürede

çan aded 21/ 45

mikdar

havlı /1 OOO

ünü'l-ihracat

/6390

e'l-ihracat

mihri /151

hü'l-bakı

müteveffö-yı

harcı kısmet /150

/552

beyne'l-verese

se-i zevce-i mezbüre Dutsi
zbür Osman

mezbürun

/5838
hisse-i

hisse-i ibn mezbür Mehrned Ali

hisse-i ibn sagu mezbür Salih

nisse-i bint-i mezbüre Fatma

zevcesi

veraka beha /3

kaydiye /9

ıechiz ve ıekfinine /239

li't-taksim

vaki' iki bab tahtanı

hisse-i

bint-i

ibn

mezbüre

hisse-i bint-i mezbüre Kamile

C1 ime kazas ma m uzafe Aya irini karyesi nele sakin iken
akdern vefat iden Hüseyin
müteveffa-yı

mezbür

bin Hasan':n

sulbi sagir oğulları

Hüseyin 'den müntakil

mallarını

kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin olunmak
sagıranı-ı
lunmayup
eyli

(4) mezbüranın
mezbiir

hüccetde

karındaşları

Mehmed

Ali dahi vesayet-i

muharrerü'l-esarni

ğla mezbür (6) Mehmed

Mehmed

ve elzem olduğu

Ali maada vesayeti
(5) mezkürun

kabul

rü'yetine

ihbarlarıyla

kadir

rnütehakkik

Ali'ye hakim-i mevki' sadrı küttab tubaleh ve hüsnü

rnüntakil

mallarını

hı!z, ve tesviye-i

mezkur

Mehrned

Ali dahi ber-vechi

, lazirnesisine

hıfza (3) ve tesviye-i

ehemmi

kirnesnelerinin

rest-i (7) resacletlerine

tuuı\.uct

Salih ve Osman

değin

umurlanna
muharrer

babaları

rnüteveffa-yı

vasi nasb (8) ve tayin
vesayet-i

(9) kema yenbaği edaya teahhücl itmeğin

mezkürı kabul

ma-vaka'

bi't-taleb

imla' o I uncl ı
Fi 7 Muharrem

sene 1290
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: 169
ve Su Satısı
Kıbrısda
dünlerinden

vaki'

ve teba-i devlet-i

nceli nam kimesne

kazasına
aliyyenin

kaza-i mezkürun

us olan odada maküd
kkin millet-i

Girne

Kazabifan

(2) Rum milletinden

hükümet

konağında

karyesi

Haci Liguri

meclis-i

deaviye

meclis-i şer'-i şerif-i erıverde ve yine karye-i mezbüre

merkümeden

ve millet-i rnerküme
takrir-i

neclisleri taraflarından

kelam

nisvanından

idüp karye-i

(4) Anna bint-i

mezbüre

(5) i 'ta klınan bir kıt' a şehadetrıamede

üzere akd-ı atiü'z-zikrin
olup karye-i

muzafe

mezbürede

sudürurıa
vaki'

(6) değin müstakilen

üç tarafdan

muhtar

zikr ve beyan

yedimde

mülk ve

yol ve taraf-ı rabii (7) Nikola

jı.aneleri ile yedi bab tahtanı ve iki bab fevkani oda iki aded sundurma
ve bir aded su kuyusu
müşternil

bir bab (9) rnenzilimi

tarik-i

suvarılmak
Manastır

ve gayrı müsmireli

eşcar-ı müsmire

( 1 O) Haci Dimitri
ve gayr müsmireli

on aded arı mahlu kovanı iki bin guruşa ve

üzere ( 13) sarf ve havzına tahiyetle

çifte suvarılrnak
ve yine Manastır

sekiz saat mülk-ü

üzere hark ve havzdan tebiyetiyle
mezkürede

( 15) iki saat mülk

nübü iden ma'-i carimi ve yine Manastır

üzere hark ( 17) ve havzırıa tebiyetle
Katir mevki 'inde Zeytünluk

bir saat ma-:

i hfıvT şurüt-ı müfside

bin guruş zimmetinde

) rnütehakkik

on bir bin

ve muvazaadan

otuz bin gurusa tarafeynden

arı (20) bey' -i baı-ı sahih-i şerI

beyve temlik ve teslim eylediğirncle
(21) ve tesellüm

carirni

günü çifte

( 18) nam mahalde mağrüs yirmi üç sak zeytün

harup escaruu sekiz bin guruşa ki ( 19) cem'an

hibede ol-vechle

ma'<i

nübü iden ma'<i ( 14) cariden beher on beşer günde

(16) nübü iden ma'-i carıden beher on beşer günde pazartesi

temellük

bir

nüniih iden ma'-i carTclen beher on beş günde perşembe

rnezkürede

Annaya

(8) ve

dokuz bin guruşa ve yine bir tarafdan

'am ile mahdüd

( 11) bir evlek bağçe derununda
( 12) mahalde

müsmire

Haci Andoni bağcesi ve bir tarafdan

ve bir tarafdan
bir tarafdan

ve eşcar-ı

ve

ve kabz ve kabul
iken merküme

ol-dahi ber-vechi
idüp semen

muharrer

olan meblağ-ı

(22) Annaya hibe itdiğimde ol

inhaya ve kabul itmekle

'arnrne-i dava ve mutalibatdan

akd-ı mezkürede

takrir ve

kafe-i Iman ve muhasimatdan
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Annarun zimmetini

şurüı-ı

müfside

(24) (ve muvazaadan)

halı ibra-i 'am sahih-i ser T ile kabullerini
) mebiyat-ı
· merküm

mezkürede

arı ve cebr (ve)

havı ibra ve iskat eyledim

benim asla ve kata alaka ve medhalim

Anna 'run mülk-ü müşterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

ba de'l
kalmayup

(26) ve hakkı sarfı olmuşdur

keyfe

olsun didik.de gıbbe't-tasdikü's-şer T ma vaka'

kerb ve imla olundı
Fi 12 Zilhicce

Mesud Efendi Refetlü Dava Katibi Selim

Hasan Faki Efendi
Mahkeme

kazasına
Rum

Katibi Rüstem

muzafe

Karava

milletinden

Mihail

hükürnet

konağında

hzarında

millet-i

meclis-i

karye-i

merküme

vaki· iki tarafdan

bir kıt'a

mezbür

değin yedimde

ile mahdüd

karyesi

Ziba bint-i

muhtar

şehadetnamede

kaza-i

(3) maküd

Karava

ve ihtiyar

zikr ve beyan

mülk ve hakkım

Haci Yorgi eytamı (7) tarlaları

taraf-ı rabii Dimitri Estefani tarlaları
rnağrüs kırk sak zeytün

rnuzafe

(4) ba'isü'l-vesika

kelam idüp karye-i

(6) sudüruna

nam kimesne

olan odada

mezbüreye

nisvanından

i'tü kılınan

ve teba-i devlet-i

Aci Avrami

deaviye mahsus

üzere işbu akd-ı atiü'z-zikr.n
· karyesinde

mütemekkinlerinden

(2) veled-i

ikrar-ı tam takrir-i

gi) (5) taraflarından

Mustafa Nazım Efendi

Efendi

karyesi

yine
kinlerinden

sene 89

İsak eytam-ı

(8) tahminen

üç dönüm

ve yirmi sak harub (eşcarlarırm)

tafeynden

kabuli havı surüt-ı müfsicle ve muvaza adan arı beyvi bat-ı sahih-i şer T
guruşa ( 1 O) rnerküm Kaderina'ya
r-vechi muharrer

iştira ve temellük

) olan meblağ-ı

mezkur

bey' ve temlik ve teslim eylediğimde
ve tesellüm

dokuz yüz gurus müşteriye-I

ve kabz ( 12) itmem le akd-ı mezkürede
dava ve mutalibürdan ve kafe-i
run zimmetini

ve kabz ve kabul (idüp) ve

surüt-ı müfside

Iman

merküme Kaderina

tagrTr ve gabına

(13) ve muhasimatdan

ve muvazaadan

müteallika
merkum

ve cebr (ve) kerhderı

(14)

__

')')'' .)

sahih-i şerT ile kabullerini

havi ibra ve iskat eylediğm badel-yevm eşcar

benim asla ve kata alaka ve medhalim
run mülk-ü

müşterası

malik ve mutasarrıf

kalmayup

müsteriye-i

ve hakkı sarfı (16) olmuşdur

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'T

keyfe-ma

ma vaka

Fi 25 Muharrem
Mahkeme

Dava Katibi Selim

Katibi Rüstem Efendi

bi't-

sene 89
Nazım

Efendi ve gayruhurn

Kıbrısda

vaki'

Girrıe

Ayaluka mahallesi
millet-i

nisvanından

kazasına

rnüternekkinelerinden

bundan

veraset-i zevce-i metrükesi

akdern

oldukdan
tesviye-i

münhasire

sonra sagiran-ı
umürlarına

bint-i

Haci

ve Anna ve babası Haci Komi ( 4)

(5) mezbüranın

'inde'ş-şerü'l-enver

abalarından

müntakil

zahir ve
mallarını

kıbel-i şer' den nasb ve tayin kılınan ve zevci (6) ve

bi'l-farizetüş-şeriyyc

şerle tahrir ve terkim

tevzi'
ki ber-vechi

i-sani ruin şehri Mulıarrernü'l-haram

ve

kaşık /31 sim çatal I /20, 1 O

taksim

kılınan

ve beyne'l-verese
(7)

müteveffiye-i

atiü' z-zikrde ve beyan olunur harrare fi'l
sene tisün ve mieteyn ve elf

leğen ibrik 1/96

keblr tencere 1/96

sim

zarf

altun mamül kürdanlık /122

polar tepsi 1/28
ayna 1 /12

karyesi

ve teba-i (2) devlet-i

fevt olan Cirkako

olduğu bi'l-ihbar

marifetl ve marifet-i

:enin tereke defteridir

Labta

Ni kola (3) veled-i Haci Brasuka ve saclri sagTr

ve sadriye-i sagTre kızları Leonidisya
Ağrosya'ya

muzafe

evsat tencere 2/76

sagir

sini 1/100

ipekli fisdan 1/10020
basma fisdan 5/90

çuka hırka 1/81

müstağmel

bez alaca fisdan 3/52

edirme göynek 4/61 perıbe göynek 2/11
hümayiin çarşab /25

çeker

hanedan ? 1 /1 O

penbe çarşab 5/166

bürünçek
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küpe çift 1/102

kebir tor 1/72 peşkir 15/15-2 yedirme

çarşab 4/86

göynek

1/25

altun yüzük 2/12,20
yorgan

ipekli

maden kaşuk 2 çatal 1 bıçak 3/30
1 yasdık 2/150
iki kuplu bir kuplu tava /25
değirmeni

1/1 O kebir sandık

müsrnireli

1/111

ve gayrı müsmireli

bir

bez alaca
bab

yağ

1 yedirme

değirmeni

top
/3000

bir mikdar bağçe derununda

mağrüz on

clelaliye/52

veraka

/12000
I harcı kısmet /300

kaydiye/18

beyrıe'l-verese
hisse-i
· bint-i sagire-i mezbüre
hisse-i ürnm-i mezbüre
· bala

ibn sagTr mezbür

Kostanti

hisse-i ibn mezbüre

Anna /1211, 1 O

/2422
1-laci

Ağrosya /1938

muharrerü'l-esami

olan sıgar-ı

mezbüran

hisse-i

irsiyelerine

dört bin sekiz yüz (21) kırk beş gurus emlak ve eşya olarak vasi-i mezbür
olunclığı bu mahale şerh verileli

kazasına

muzafe

Labta

karyesi

ve teba-i elevlet-i

mahallatından

(2) aliyyenin
Haci

sadriye-i

sagTre kızları Teoğodosi

'zülO'l-hal

idüğü zir-i hüccctde

olan işbu sahibü'l-

(:5) iktisab

· · sadrı küttab bi-ıerkümü'r-ref"
rüşd

ve sedalarına

· muharrer

vesayeı-i

Rum

Konomo'nun

millet-i

mestürü'l-esami
Ni kola veled-i
ü'l-rnüstetab

umürlarma

merkümeyi

sagir

ihbarlarıyla

nam kimesneyi

(6) Eteneli Hazretleri
mütevefiye-i

oğlu

babası ve velisi

kesanların
Braşuka

mahallesi
nisvanından

(3) sadri

ve anası ve Anna'nın

eleğin valideleri

(7) hıfza ve tesviye-i

Ayaluka

sagir-i

mezbüreden

vasT nasb ve tayin buyruldukda

kabul-i (8) lazımasiru

edaya teahüd
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eyledikden

sora vasi mezbür külliyle

(9) ber-vechi

mübeyen

işbu tarih-i kitapdarı
meblağ-ı
1) levazım-I

hakim müma-ileyh

valideleri

müteveffiye-i

mezbüreden

beher yevm otuz para nafaka

mefrüz-ı

rnezkürı sıgar-ı mezbürunun

zaruriyelerine

hazretleri

sıgar-ı
müntakil

( 10) beha farz ve

nafaka ve kisve beha

hare ve sarfa ve vakt-i hacetde istidarıeye

sıgar-ı

(12) malına rucua babaları vasi-i mezbür Nikola'ya izin verrneğle

Fi 2 Muharrem

Labta karyesi sakinelerirıden

Fatma bint-i Mustafa

atrü'z-zikr (2) beyide takrir ve ita-i hüccetde

hi'l-rnarifetü'ş-şeriyye
Osman

ve Kazabifan

sneler şehadetleriyle
İbrahim

rnezkürun

olan odada maküd meclis-i

işbu ba'isü'l-vesika
ve takrır-i

mahallatından

Efendi

ibn Lütfullah

(5) konağında
karye-i

ve teba-i clevlet-i

mezbürede
Tofi veled-i

vaki'

muhtar

rnezbüre
Rum

bi'l-vekale

ve ihtiyar meclisleri

(8)

zikr ve beyan kılınc\ığı üzere akd-ı

mezbürerıin
bir tarafdan

Yerolimo

meclis-i

aliyyenin

Haci Dimitri (7) veled-i Sava mahzannda

(9) değin müvekkilem

bir tarafdan

(3) sakinlerinden

seri şerif-i enverde

i'ta kılınan bir kıt'a sehadetnamede

olup mahalle-i

Mesud

hükümet

kelam idüp karye-i rnezbür

sudüruna

nam

(4) sabit ve sübüt vekalete hükmi şer T lahık olan olan

bin Veli kaza-i

((ı) Ayarıastasa

1290

vekil-i serisi olduğu

arifim yine karye-i mezbüre
karyesi sakinlerinden

ma-

müstakilen

yedimde

mülk

( 1 O) Mi hail velecl-i Nikola

bağçesi ve bir tarafdan

Şerife bint-i

(11) ve taraf-ı rabii tarik-i 'am ile rnahdüd bir buçuk dönüm tarla
bir sak zeytün
çeşmesinden
tabiyetle

berıüiden

ber-vechi

ve sair eşcar-ı

ma'-i Iezizden beher sekiz günde

pazar günü iki ayak ma-: carimi tarafeynden

4) müfside ve muvaza

ol-dahi

ve üç sak ( 12) harub

icab ve kabuli havı

adan arı bey<i bat-ı sahıh-i ser T ile altı bin sekiz yüz
Dimitrive

bi'l-vek ale

bey'

muharrer

iştira ve temellük

ve

temlik

ve

teslim

ve tesellümve kabz (16)
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(idüp)

ve semen

· Dimitri
takrir

Dian meblağ-ı

yedinden

ve gabına

muhasimatdan

mezkur

( 17) ternamen
müteallik

merküm

rnezbürenin

Haci

(22) malik

halı ibra-i
(20) eşcar-ı

asla ve kata
mülk-ü

alaka

müşterası

ve mutasarrıf

dava

Dimitri'nin

ba de'l-yevm

Oimitri'nin

ve kamilerı

'amme-i

arı (19) ve cebr ve kerhdeu
iskat eyledim

altı bin sekiz

müşteri-i

ahz ve kabz itmernle
ve mutalibatdan

akd-ı

(18)

kafe-i

zimmetini

şurüt-ı

müfside

'am sahih-i

şerT

ile kabullerini

mezküre

ve medhalim
ve hakkı

olsun didikde

yüz gurus

ile (ma'-i
kalrnayup

mezkürede)
(21)

sarfı olmuşdur

ve

müşteri-i

keyfe-rna-yeşa

gıbbe't-tasdikü'ş-şer'T

ma vaka

bi't-

ve olundı
Fi 22 Muharrem

sene 89

Şuhüdü'l-hal
Faki Hasan

Efendi

Rüstem

Selim

Efendi

Efendi

Osman

Ağa

ve

gayruhum

Kıbrısda
kkinlerinden
nam

vaki'

ve teba-i devlet-i

kimesne
odada

kaza-i
maküd

meclis-i

mahzannda

ikrür-ı
taraflarından

olup karye-i rnezbürede
Kudide mağrüz

(8) tafeynden

konağında

şer' -i şerif-i

tüm rakrir-i

muzafe

Karava

(2) Rum milletinden

hükumet

merkümeden

ı üzere akd-ı aüü'z-zikr.n

Gogutan

kazasına

aliyyenin

mezkürun

ve milleı-i

) meclisleri

Girne

enverde

i'ta kılınan

idüp

bir kıt'a

(6) sudiiruna

karye-i

eleğin müstakilen

vaki· Baliyozis

nam mahalde

(3)

mezbürede

İstavrino
mezbüre

şehadetnamede

veled-i

deaviye

karye-i

(4) işbu ba'isü'l-vesika
kelam

Lavilli

meclis-i
yine

karyesi

veled

muhtar

ve

zikr ve beyan

yedimde

mülk ve

mağrüz altı sak (7)

bir sak zeytün cem'an yedi sak eşcanmı

bi-sıfkate

icab ve kabuli havı şurüt-ı rnüfside ve muvaza adan arı bey'

. şeri ile (yedi) yüz guruşa (9) merkürn İstavrinoya
ol-dahi ber-vechi

muharrer

( 10) idüp ve semen olan meblağ-ı

iştira ve temellük

bey' ve temlik ve
ve tesellüm

ve kabz

mezkür yedi yüz guruş müşteri-i

merkum
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yedinden
gabına

temam en ( 11) ve kam ilen ahz ve kabz itmem le akd-ı mezkürede
müteallika

merkum
kerhdeu

'amme-i

da'va ve mutalibatdan

İstavrinonun

zimmetini

eşcar-ı

kalmayup

müşteri-i

ma vaka

İstavrino'nun

ve yehtür

muzafe

aküd meclis-i

müşterası

malik ve mutasarrıf

hükumet

konağında

seri-i serif-i enverde

·eye-i mezbür

( 4) zikr ve beyan

Ahmed

kılndğı

mülk ve hakkım

ndi ibn el-Hac Ahmed
Kıncı dimekle

sene 89

Selim Efendi

Banayod

mahzanrıda

(7) tarafeynden

sakinlerinden

ikrar-ı tam takrir-i

taraflarından

ita kılınan

üzere akd-i atiü'z-zikrin

olup karye-i rnezbürede

tahminen

Hasan bin Mustafa

(2) meclis-i deaviye mahsus olan

tarlası ve taraf-ı rübii merkum

meşhur

ve teslim eylediğirnde

rnüteallika

ve hakkı sarfı

Fi 5 Muharrem

vaki'

icab

ve kabüli

havı

mezkür

muharrer

mağrüz

şurüt-ı

Hasan· ın zimmetini

şurüt-ı

müfside

değin

(6) ile
dokuz
ve

Hasana bey' ve

merkürn

Hasan
tagrTr ve

ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

( 11) ve muvaza

halı ibra-i 'am sahih-i şerI ile kabullerini

bir kıt'a

iştira ve tem!Tk ve teslim ve

üç bin gurus müşterı-i

dava ve mutalibatdan

kelam

müfside

ve karni len ahz ve kabz itmernle ( I 0) akd-ı mezkürede
'fünme-i

işbu

(5) iki tarafdan

bir dönüm tarla derununda

ol-dahi ber-vechi

olan meblağ-ı

sudüruna

Hasan tarlası

fadan fı.rT bey-: büt-ı sahih-i ser! ile üç bin guruşa merküm

ternamen

ve

gıbbe't

yine karye-i mezbüre

muhtar ve ihtiyar meclisleri

idüp semen

alaka

olsun didikde

karyesi mütemekkinleriden

Hasan (3) bin el-Hac

eşçanmı

mülk-ü

havı ibra ve iskat
ve kata

(14)

arı

ve gayruhum

Larnaka

kaza-i mezkürun

Hen yedimde

asla

Rüstem Efendi

Ağa

ytün

ve muvazaadan

bi 't-taleb ketb ol undı

Hasan Faki Efendi

amede

benim

mezkürede

merkum

( 15) keyfe-ma-yeşil

vesika

surüt-ı müfside

( 13) halı ibra-i 'am sahih-i şerI ile kabullerini

bade'l-yevm

kazasına

ve kafe-i Iman (12) ve

adan arı ve cebr ve

havı ibra ve iskat ('12) eylediğim
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escar-:
merkum

mezkürede

benim asla ve kata alaka ve medhalim

llasanın mülk-ü

müşterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

kalmayup

(13) ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'ı

keyfe

ma vaka'

Fi 5 Safer sene 89
Selim Eleneli

Hasan Faki Efendi
I-lac Ahmed

Salih bin Mustafa

Osman bin Hasan

Kıbrısda vaki' Girne kazasına muzafe Kazabifan
Mustafa

deaviye mahsus

kaza-i mezküreyc
'aliyyenin
mahzarında

akd-ı

olan odada

muzafe Manastır

Rum milletinden

kaza-i mezkürun

maküd rneclis-i

işbu baisü'l-vesika Haci Loizu (4) veled-

i'tfı kılınan bir kıt'a sehadetnamede

atffı'z-1.ikriıı

olup karye-i mezbürcde
tarafeynden

sudüruna
(6)

değin

müstakilen

vaki' Ciranikodi

yedimde

nam mahalde

mülk

ınağrü

muharrer

ve kabul idüp semen olan meblağ-ı
nun (9) yedinden

bir sak

temamen

merkum

beyve temlik

iştira (8) ve temellük

ve tesellüm

mezkur altı yüz guruş müsıeri-i
ve kamilen

tagrir ve gabın müteallika 'amme-i

ahz ve kabz

itmemle

dava ve mutalibatdan

Haci Loyizu'rıun

zimmetini

merkum

şurüt-ı

akd-ı

ve kafe-i (10)
müfside

'adan arı ve cebr kerhden hiil] ibrü-i 'üm ( 11) sahıh-i serT ile kabullerini
eylediğim

ba cle'l-yevm escür-ı mezkürede

( 12) kalmayup

ve

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvazaadan (7)

ol-dahi her-vechi

muhasimatdan

muhtar ve

(5) zikr ve beyan

bat-ı sahıh-i şerI ile altı yüz guruşa merkum Haci Loyizu'ya
eylediğimizde

şer' -i

karyesi mütemekkinlerinden

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbüre

isleri taraflarından
üzere

karyesi sak inelerinden

ve kızları Fati ve Fatma (2) nam Hatunlar
rneclis-i

Ali bin el-

Rüstem Efendi

müşteri-i

keyfe-ma-yeşa

merkum

ve yehtar

ve mutasarrıf

ma vaka bi't-taleb kerb oluııclı

havı

benim asla ve kata alaka ve

Loyizunun mülk-ü rnüşterası
malik

ve

( 13) olsun

ve hakkı
didikde
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Fi 6 Safer sene 89
Hasan Faki Efendi

Rüstem

Efendi

Selim Efendi

ve

gayruhum

· Kıbrıs' da vaki· nefsi Girne kasabası
kaza-i

rnezkürede

odada maküd meclis-i

sakinelerinderı

(2) hükürnet

konağında

şer· -i şerif-i enverde

ikrar-ı tam ve ıakrir-i
· taraflarından

kelam

ita kılınan

(5) akd-ı atiü'z-zikrin

Efendi

ic!üp (4) kasaba-i
bir kıt'a

sudüruna

(3)

Hasan

muhtar

ve

zikr ve beyan
yedimde

(6) hanem

merkum

mezbüre

mezbüre

değin müstakilen

Efendi hanesi ve bir tarfdan

deaviye

ibn el-Hac

şehadetnamede

kasaba-i mezbürede kain bir tarafdan benim

Mustafa

meclis-i

yine kaza-i

naib-i esbak Mustafa

işbu baisü'l-vesika

Zeliha bint-i Yusuf

Yüzbaşı

mülk ve

ve bir tarafdan
Mustafa

Efendi

taraf-ı (7) rabii tarik-i 'am ile mahdüd bir bab tahtanı ve bir bab fevkani
aded nerdüban-ı

müşternil

bir bab rnenzilimi

'ye beyve temlik ve teslim eylecliğimcle
( I O) ve kabz ve kabul

ve tesellüm
guruş müşteri-i

müma-ieyh

ve kabz itmernle

Mustafa

akd-ı mezkürede

'va ve mutalibatdan

surüt-ı

müşteri-i

rnüma-ileyh

keyfe-ma-yeşa
ma vaka

idüp semen

olan meblağ-ı

ternarnen

( 11) ve

ve muvazaadan

müma-ileyh
arı ve cebr

havı ibra ve iskat eylediğim

Efendi'rıin

mülk-ü müşterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

ve hakkı (15)

olsun clidikcle gıbbe't

( 16) ketb olundı harrare fi'l-yevrn

semeni nıin şehri

sene tisün ve mieteyn ve elf
Şuhüdü'l-hal
Hasan Faki Efendi

ve

benim ( 14) asla ve kata alaka ve medhalim

Mustafa

bi't-taleb

muharrer

tagrir ve gabın vuküuna müteallika

müfside

mczkürede

mürna-ileyh

ber-vechi

Eteneli yedinden

) halı ibrü-i 'am sahih-i serI ile kabullerini
mahdüd-ı

ol-dahi

ve kafe-i ( 12) Iman ve muhasimatdan

inin zimmetini

menzil-i

(9) bin gunışa

Selim Efendi

Elendi ıV!ehmecl /\Ii Efendi

Rüstem
ve gayruhum

Efendi

Nazım
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: Ağaç Satışı

Kıbrısda
emekkinlerinden
am kimesne
odada

vaki'

kaza-i mezkürun

inekkinlerinden

üzere

de mülk ve hakkım
(6)

şer'-i

hanıb

(5) akd-ı

merkürn

bi-sıfkate

ve muvazaadan

cliclikcle gıbbe't-tasdikü'ş-şerT

kasabası

Yuri veled-i
mezbür
zikr

müstakilen

Haci Zorzi tarlasında
tarlasında

tarafeynden

bir sak

İcab ve kabuli

'arı bey<i bat-ı sahih-i serI ile altı yüz
ve teslim eylediğirnde

(8) ol-dahi

ber

ve kabz ve kabul idüp semen olan

merkürn Yuri yedinden
tagrir

(9) ternarnen

ve gabına

ve kafe-i iman ve muhasimatdan

kalmayup

ve hakkı sarfı olmusdur

Girne

değin

Hristofinin

akd-ı mezkürecle

ve

müteallika
(10) merkürn

ve muvaza adan arı ve cebr ve kerhden halı

şer T ile kabullerini

ve'l-isrin

sudürurıa

vahidetün

ve tesellüm

şurüt-ı müfside

ve rnedhalinı

deaviye mahsus

kelam idüp karye-i

veled-i

itmernle

Yorgi Baciş

işbu baisü'l-vesika

ve İstavrino

ibra ve isküı eylediğim
alaka

(3) nefsi

karyesi civarında

dava ve rnutalibatdan

sahlh-i

enverde

atlü'z-zikrin

mezkur altı yüz gurus müşteri-i

zimmetini

meclis-i

karyesi

ita kılınan bir kıt'a şehadetnamede

Yuriye bey' ve temlik

ahz ve kabz

Rum milletinden

olup Ternlus

iştira ve temellük

Tremit

konağında

merkürneden

taraflarından

dört sak harub eşcanrn:
şurüt-ı müfside

şerif-i

rnuzafe

(4) ikrar-ı tarn ve takrir-i

ar ve ihtiyar meclisleri
yan kılındığı

hükümet

ve millet-i

mahzannda

üç sak

kazasına

ve ıeba-i clevlet-i aliyyenin

maküd ıneclis-i

Dimitri

Girne

havı (11) ibra-i

'anı sahih-i

fi-ma ba cl eşcar-ı mezkürede
müşteri-i

merküm

keyfe-ma-yesa
ma-vaka

benim asla ve

( 12) Yurinin

mülk-ü

ve yehtar malik ve mutasarrıf

( 13) bi't-taleb

ketb olunclı harrare

min şehri Zilkade sene tisa ve semenin

Şuhüdü'l-hal

şer T ile

ve mieteyn ve
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Selim Efendi

Hasan Faki Efendi
Ağa

Haci Sava Manastır

Kıbrısda

vaki'

ve gayruhurn

Girne

kaza-i

mezkürun

odada

maküd

meclis-i

hükümet
şer'-i

şeril-i

Baş mahallesi

ü'i-vesika

Pas kaili velecl-i (4) Kostanti

bir tarafclan

zikr ve beyan
yedimde

Haci Mihail

Haci Sava haneleri
ar arsa tarafeynden

semle

akcl-ı

ıtalibatdan
mmetini

işbu

i 'ta kılınan

akcl-ı atiü'z-zikrin

ve diğer tarafdan

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside

mezkürede

Mihail

Paskalli'ye

ve ve muvazaadan

yedi yüz elli guruşa bey'

ol-dahi ber-vechi muharrer

tagrir

ve kafe-i

şurüt-ı müfsidc

merkümeden

(7) ve taraf-ı rabii tarik-i am ile mahdud ve bir

Pas kaili ( 10) yedinden

(11)

Lefkoşa

ikrar-ı tarn ve takrir-i

üzere

Nikola

ve kabz kabul idüp semen olan meblağ-ı
merküm

deaviye mahsus

taraflarından

kılındığı

ve bir tarafdan

tern\ık ve teslim eylcdiğimcle

şteri-i

(2) Haci Sava

mülk ve hakkım (6) olup karye-i mezbürede

'.arı bey'-i bat-ı sahih-i şerT ile merküm

tesellüm

ve rnillet-i

mahzannda

karyesi

mahrüse-i

enverde

muhtar ve ihtiyar meclisleri

kıta (5) sehadetnamede
yruna değin müstakilen

meclis-i

(3)

mütemekkinlerinden

Di korno

Rum milletinden

konağında

çtllatından

m idüp karye-i mezbüre

muzafe

kazasına

mekkinlerirıden ve teb a-i devlet-i aliyyenin
kirnesne

Banayod

Rüstem Efendi

müteallika

ve muhasirnatdan

ve muvazaadan

m sahıh-i şer T ile kabullerini

mezkur yedi yüz elli gurus

temam en ve kamil en ahz ve kabz

ve gabına

imar:

(9) iştira ve temellük

merküm

arı ve cebr ve kerhden

havı ibra ve iskat eyledim

dava

'amme-i

ve

Paskalli'nin
( 12) halı ibra-i

ba cle'I-yevrn arsa-i

ahdüd-ı mezkürede

benim asla ve kata alaka ve medhalim kalmayup müşterı-i

erkürn Paskalli'rıin

mülk-ü

müşterası

13) ve yehtar malik ve mutasarrıf

ve hakkı sarfı olımışclur

keyfe-rna-yeşa

olsun cliclikcle gıbbe't-tasdikü'ş-şer'T

ma-vaka

i't-taleb kerb olunclı
Fi 4 Zilkade sene 89
Hasan Fak i

Rüstem Efen cl i

Seli m Eteneli

_

'),.,
_)_')

Kıbrısda
emekkinlerinden
Zaharka

vaki'

Girne

kazasına

ve teba-i devlet-i

aliyyenin

nam kimesnc

mahsus

olan odada

kaza-i

(maküd) meclis-i

· mezbüre müternekkinlerinden
Hristofi mahzarında
kılınan

mezkürun

muzafe

Manastır

Rum milletinden
hükümet

Ebgeri

konağında

(2)

meclis-i

şer' -i şerif-i enverde

(3) yine

ve millet-i merkürneden Haci Sava veled-i

ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam (4) idüp canib-i şerI şerif-

bir kıt' a şehadet namede zikr ve beyan kıhndığı

sudüruna

karyesi

değin

müstakilen

yedimde

üzere akd-ı afüi'z

mülk ve hakkım

olup karye-i

vaki' bir tarafdan Haci Yannaci veled-i (6) Haci Dimitri tarlası ve bir
Haci Babas tarlası ve bir tarafdan Yannicis veled-i Sava tarlası ve taraf-ı
dere ile mahdüd

tahminen

dört dönüm tarla derununda

zeytün (8) cem'an

altmış

yedi sak eşcarımı

'-i bat-ı sahih-i şerI ile bin sekiz yüz guruşa merküm
ve teslim

z yüz gurus

eylediğimde

(1 O) ol-dahi

müşteri-i

( 12) merküm

i Savarun zimmetini

muharrer

şurüt-ı

müfside

( 15) escür-ı

mezkürede

merkum

keyfe-ma-yeşa

temiimen

tagrir ve gabına

(14) ve muvazaadan

benim

HaciSava'rıin

ve yehtar

iştira

ve

mezkur bin
ve

müteallika

ve kafe-i iman ve rnunasimaıdan

•helen halı ibra-i 'am sahih-i serT ile kabullerini

ruşdur

ber-vechi

Haci Sava yedinden

akd-ı mezkürede

( 13) dava ve muıülibatdan

[mayup müşteri-i

bi-sıfkate

Haci Savaya bey

( 11) ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

alız ve kabz itmemle

'de'l-yevrn

elli yedi

İcab ve kabuli havı surüt-: müfside ve muvaza adan (9)

tarafeynden

ve tesellüm

mağrüs

merkum

arı ve cebr ve

havı ibra ve iskat eyledimğim

asla ve kata alaka
mülk-ü müşterası

malik ve mutasarrıf

ve medhalim

(16) ve hakkı sarfı

olsun cliclikcle gıbbe't

dikü'ş-şeri ma vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 26 Safer sene 89

__

').,.,
)_)

Hasan Efendi

Rüstem Efendi

Selim Efendi

Banayod Ağa ve

gayruhum

kazasına

muzüfe

Manastır

karyesinde

mütemekkin

teba-i

devlet-i

Rum millen nisvarundan Haci Teo binı-i Solorno (2) nam hatun tarafından
ikr beyde takrir ve ita-i hüccete vekil-i serisi olduğu zat-ı tarife bi'l
tü'ş-(3) şeriyye 'arifan yine karye-i mezbüre mütemekkinlerinden
.ieden Atnas

veled-i

Haci

I-[ristofi ve Yasef veled-i

ve rnillet-i

(4) Haci

Pav Ii

leriyle sabit ve sübiit vekalet-i hükmi şeri lahık olan yine karye-i mezbürede
kkin (5) rnillet-i merkümeden Haci Sava veled-i Haci Hristofi nam kimesne
mezkürun hükümet konağında meclis-i (6) deaviye

mahsus olan odada

meclis-i şer' -i şerif-i enverde yine karye-i mezbürede mütemekkin millet-i
oğlu (7) Haci Sav:ı mahzarında bi'l-vekale ikrar-ı tam ve takrir-i kelam
mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarından (8) ita kılınan bir
hadetnamede zikr ve beyan kılındığı üzere akd-ı atıü'z-zikrin sudüruna eleğin
ilen yedimde (9) mülküm ve hakkım olup karye-i rnezbürede vaki' Pskopu
ahalde Korouiyo nahiyesinde

mefrüz iki sak zeytün ( 1 O) ve Kazabi fan

'nele Dimitri tarlasında üç sak cem 'an beş sak zeytün escanmı

bi-sıfkate

tün tarafeynden ( 11) icab ve kabuli havı surüt-ı rnüfside ve muvaza adan 'arı
bat-ı sahih-i şerI ile merkum Haci Solomoya

(12) bin beş yüz guruşa bi'!

~ bey' ve temlik ve teslim eylediğimde ol-dahi ber-vechi muharrer iştira ve
lük ve tesellüm ( 13) ve kabz kabul idüp semen olan meblağ-ı mezkür bin beş
ı.ıruş müşterı-i merkum haci Solomo yedinden (14) temamen ve karnilerı ahz ve
iımemle akd-ı mezkürede

tagrlr

ve gabına rnüteallika

libatdan ve kafe-i ( 15) Iman ve muhasimatdan
etini şurüt-ı müfside ve muvazaadan

'amme-i dava ve

merkürn I-Taci Solomo 'nun

arı ve cebr ve kerhden (16) halı ibra-i 'am

-i şerI ile kabullerini havı ibra ve iskat eylediğim fi-ma bad müvekkilern
bürenin ( 17) asla ve kat 'fı alaka ve medlıalim kalmayup rnüşteri-i merkum I-Iaci
rno'nun mülk-ü müşterası ve hakkı ( 18) sarfı olımışdur keyfe-ma-yeşa ve yehtar
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olsun didikcle gibbe't-tasdikü'ş-şerr ma-vaka (19) bi't-taleb

e mutasarrıf

ketb

aşer 111in şehri Saferü'l-hayr sene tis'ün mieteyn ve elf

f'l-yevmi's-sadis

Şuhüdü'l-hal
Hasan Faki Efendi Rüstem Efendi
Ağa

Selim Efendi

Banayocl

ve gayruhum

: Ağaç ve Su Satışı
kazasına

muzafe Karrni karyesi

n Rum milleti
hükürnet

meclis-i

deaviye mahsus

(3) şer' -i şerif-i en verele yine karye-i
rnerkümeden

işbu

baisü'l-vesika

ikrar-ı tam takrir-i

kelam

olup karye-i mezbürede
ve bir tarafdan
Hacı Milıail

(9) sak zerdali

rnezbüre

I-Iaci (4)
muhtar

değin (6) müstakilen

Papas

Haci Avraili

Araklidi

veled-i

bağçesi

tahminen

(rnaküd)

mütemekkinlerinden

veled-i

kain bir tarafdan

ile rnahdüd

olan odada

kaza-i

Mavroli
ve ihtiyar

sehadetnamede zikr ve beyan

bir kıt'a

Haci Borodo

veled-i

Ancloni bağçesi

Toğli

sudüruna

na111 kinıesne

mezbüre

idüp karye-i

(5) i'ta kılman
üzere akd-ı atiü'z-zikrin

ve teba-i devlet-i

Tallu (2) bint-i Antoni

nisvarundan

konağında

mütemekkinlerinclen

yedimde
veled-i

mülk

Araklidu

Pavli değirrnan:

(8) ve ıaraf-ı

ve bir

rabii istello

bir evlek tarla derünunda

ınağrüs

ve bir sak can eriği ve beş sak nar ve yirmi beş sak dut ve

mezbürede cereyan ( I 0) iden ma-] cariden beher on dört günde hark ve
ma tabyerle
üfside

bir çeyrek ıııfı'-i carirni tafeyrıden

ve muvazaadan

arı beyvi

bat-ı sahih-i

küm Haci Toğli "ye bey' ve temlik
narrer iştira ve temellük

ve tesellüm

lağ-ı mezkur altı yüz gurus müşreri-i
kamil en ( l 4) ahz
}te'allika

ve kabz

rküm Haci Toğli · nin zimmetini

şerT ile altı yüz guruşa

ve teslim eylediğimde

ol-dahi

(12)

ber-vechi

ve kabz ve kabul ( 13) idüp semen olan
rnerküm I-Iaci Toğli yedinden

itmem le akd-ı

'amrue-i dava \e ınutalibatdan

( 11) İcab ve kabuli havı surüt

mezkürede

temamerı

tagrTr ve gabına

ve kafe-i iman ( 15) ve muhasirnatdan

şurüt-ı müfside ve muvaza adan ( 16) arı ve

br (ve) kerhclen halı ibra-i 'am sahih-i

şerr ile kabullerini

havı jbra ve iskat
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ledirn
dhalirn

( 17) escar-:

mezküre

ile rna'-i mezbürede

kalrnayup

rnüsteri-i

merkum

sarfı olmuşdur

keyfe-rua-yeşa

) gıbbe't-tasdikü'ş-şerı

benim asla ve kata alaka ve

( 18) Haci Toğli 'nin mülk-ü

müşterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

ve

olsun didikde

ma vaka' bi't-taleb ketb olundı
Fi 4 Safer sene 89
Selim Elendi

Rüstem Efendi

Nazm Elendi

ve

gayruhum

Girne

kazasına

muzafe

Temlus

bint-i İsmail Hatun (2) kaza-i mezkürun
maküd rneclis-i şer'-i

olan odada

baisü'l-vesika
ikrür-ı tam ve ıakrir-i
taraflarından

mezbüre

günü beş saat nıü'-i carirni
İbrahim

meclisleri

ve hakkım

Ağa veresesi tarlaları
mahdüd

Minabedira

mülk ve

Mehmed

Efendi

ve tarafeyni

Agah

mefrüz

bir sak

derununda

ve yine karye-i
meclis-i

mezbüre

mezkürede

(8)

müma

bir

kıt'a

üzere akd-ı anü'z-ı l O) zikrin suclüruna

değin

taraflarından

i'ta

olup yine karye-i

( 11) ve bir tarafdan

yeri dimekle

icab ve kabuli

ve

(iden) ma'-i cariden beher sekiz günde

meşhür

mefrüz ( 12) dokuz sak harub eşcanmı
tarafevnderı

(4) muhtar

ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam idüp (9) karye-i

zikr ve beyan kılındığı
mülk

Erendi

yedimde

mürna-ileyh

beş yüz guruşa

Efendi muvacehesinde

yedimde

mezbüre

değin müstakilen

İmam Munla İsmail nam kimesne

ihtiyar

Melımed

bir kıt'a şehadetnamede zikr ve beyan

bir dönürn(tarla)

cereyan

rneclis-i

nefsi Girne (3)

Çavuş-zade

Berber Mustafa veresesi tarlaları

ve tahminen

sakinelerinderı

konağında

şerif-i enverde

vaki 'i bir tarafdan

bir tarafdan (6) Gönyeli

ve yine karye-i

hükürnet

idüp karye-i

(5) sudüruna

mezbürcde

rlası ile mahdüd

kelam

ita kılınan

akd-ı atiü'z-zikrin

karye-i

Ahmed

karyesi

kılınan

mezbürede

sırıncak

tahminen

bir tarafdan

ve tarafeyni

tarik-i

on iki dönüm

yüz elli gurusa ki cem'an

tarla

altı yüz

havi şurüı-ı müfside (13) ve muvazaadan arı
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sahih-i şer T ile müma-ileyh

Mehmed Efendi'ye

bey' ve temlik ve teslim

ve kabul idüp semen olan ( 14) meblağ-ı mezkur altı yüz guruş müşteri-i
Mehmed

Efendi yedinden

temamen

(15) tagrir ve gabına müteallika
muhasimatdan

müma-ileyh

ve muvazaadan

ve kamilerı ahz ve kabz itmernle akd-ı
'amme-i dava ve mutalibatdan

Mehmed

Efendinin

a6 ve cebr ve kerhden

havı ibra ve iskat eylediğim

Efendiuin

mülk-ü ( 18) müşterası

malik ve mutasarrıf

fi'l-yevmi's-sarnin

şurüt-ı

(16)

halı ibra-i 'am sahih-i

şer T ile

(17) eşcar-ı mezküre

ile ma'-i

bade'l-yevrn

bizim asla ve kata alaka ve medhalimiz

zimmetini

ve kafe-i

kalmayup müşteri-i müma-ileyh

ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

keyfe-rna-yeşa

ma vaka

bi't-taleb

aşere Zilkade sene tis'a ve semenin ve mieteyn ve elf

asan Faki Efendi Mustafa İmam Munla İsmail Rüstem Efendi Selim Efendi
Mehmecl Ali Receb

Cezire-i

Kıbrısda
Zordo

ağında
erde

meclis-i
(3) nefsi

vaki'

Girne

ve gayruhum

kazasına

bint-i Receb nam Hatun (2) kaza-i

deaviye mahsus
Girne

kasabası

adetnamede
~rin müstakilen

sakinlerinden

muhtar ve ihtiyar meclisleri
zikr ve beyan (5) kılındığı
yedimde

Temlus

karyesi

mezkürun

hükümet

olan odada maküd meclis-i

yuş-zade Mehmed Efendi muvacehesinde
·"e-i mezbüre

muzafe

şer' -i şerif-i

işbu baisü'l-vesika

ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam ( 4) idüp
taraflarından

i 'ta kılınan bir kıt' a

üzere akd-ı atiü'z-zikrin

mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede

ehmed Alinin penbe tarlasında

Ahmed

sudüruna
vaki'

bir sak harub ve Haci Lukandiri tarlasında

(5)
dört
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ve merküm

Mehmed

Alinin (7) Çamlı tarlasında

bir sak harub ve

üç sak harub ve bir sak zeytün ve Uzun tarla nam mahalde

Yorgi tarlasında

harub ve Amura nam mahalde bir sak zeytün Pençe Başı el-Hac Mehmed
tarlasında

bir sak harub cem'an

bi-sıfkate vahidetün

dokuz (9) sak harub ve alt sak zeytün

tarafeynden

icab ve kabuli havi şurüt-ı müfside

( 10) 'arı bey'-i bat-ı sahih-i şer T ile bin guruşa merkum
'ye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde
temel lük ve tesellüm
müsten-i

Mehmecl Efendi yedinden

kabz itmemle akd-ı rnezkürede

şurüt-ı müfside ve muvazaadan

bi't-taleb

merkürn

rnezkür

Ali'nin

mülk-ü

dava

Mehmed

arı ve cebr ve kerhden halı

benim asla ve kata ( 15) alaka ve medhalim

Mehmed

iştira

ve kamilerı

havı ibra ve iskat eylediğim

bade'l
kalrnayup

ınüşterası ve hakkı sarfı olrnuşdur

e-ma-yeşa ve yehtar ( 16) malik ve mutasarrıf
T ma vaka

( 12) temarnen

ve muhasimatdan

ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabullerini

merküm

muharrer

tagrir ve gabına müteallika 'amme-i

( 13) iman

ve kafe-i

eşcar-ı mezkürede

Mehmed

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

merkum

'nin zimmetini

ol-dahi ber-vechi

ve

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş

kerb oluııclı
Fi 25 Zilkade sene 89

Hasan Fak i Elendi
Selim Efendi

Kıbrısda
amed Abdurrahman

Rüstem Eteneli

vaki' Gime kazasına
nam kimesne

clis-i deaviye mahsus
karye-i mezbüre

Mehmed Ali Ternlus

mahzarında

muzafe Labta karyesi sakinelerinden

(2) kaza-i

Ayabraskevi

teba-i devlet-i aliyerıin Rum milletinden
Dimitri

ve gayruhum

mezkürun

olan odada maküd meclis-i

mahallatından

taraflarından

hükümet

konağında

şer' -i şerif-i en verele (3)

mahallesi

rnüternekkinlerinden

işbu (4) baisü'l-vesika

ikrür-ı tarn ve takrir-i

uh tar ve ihtiyar (5) meclisleri

Hüseyin bin Hasan

kelam

Liguri veled-i

idüp karye-i

mezbüre

i 'ta kılınan bir kıt'a şehadetnamede
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beyan kılındığı

üzere akd-ı atlü'z-zikrin

(6) sudüruna

mülk ve hakkım olup karye-i rnezbüre civarında
cebel üstünde yirmi sak zeytün escar.nu
kabuli havı şurüt-ı

(8) müfside

bi-sıfkate

ve muvazaadan

altı bin yedi yüz elli guruşa merkum

Eğermuta

vahidetün

küm Liguri yedinden

ve muhasirnatdan

tarafeynden

icab

Liguri 'ye (9) bey' ve ternlfk ve teslim
ve tesellüm

ve kabz ve

rnezkür ( 1 O) altı bin yedi yüz elli guruş müşteri-i

ternamen

ve karni len ahz ve kabz ( 11) itmem le akd-ı

kürede tagrir ve gabırıa müreallika 'amme-i
1

nam mahalde

'arı bey<i bat-ı sahih-i şerI

ediğimde ol-dahi ber-vechi muharrer iştira ve temellük
pul idüp semen olan meblağ-ı

eleğin müstakilen

( 12) merküm

ve kafe-i

dava ve mutalibatdan

Liguri 'nin zimmetini

müfside

şurüt-ı

ve

azaadan (arı) ve cebr ve kerhden halı ibra-i 'am sahih-i şerT ile kabullerini
bavT ibra ve iskaı eylediğim
alaka ve medhalirn
erası

ve hakkı

sarfı

ba de'l-yevrn

kalrnayup

eşcar-ı rnezkürede

(14) müşteri-i

olrnuşdur

merküm

keyfe-ma-yeşa

sarrıf olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerT

benim asla ve

Ligurinin mülk-ü

ve yehtar

ma vaka

malik

( 15) ve

bi-taleb kerb olunclı ( 16)

hacetde ibraz ve ihticac oluna harrare fi'l-yevm
Fi 18 Safer sene 89
Hasan Eteneli

Selim Efendi

Rüstem Efendi

Mustafa Nazm

Efendi ve gayruhum

Kıbrıs· da
ve
Haci

vaki'

Girne

kazasına

tabi'

teba-i

devlert-i

aliyyenin

(2)

/\ vrami

nam

kimesne

kaza-i

Labta
Rum

karyesi

milletinden

mezkürun

hükümet

ğında (3) meclis-i deaviye mahsus olan odada maküd meclis-i şer'-i şerif-i
de ve yine karye-i mezbürede
tri mahzarında
ülınan
11

mütemekkin

ikrar-ı tam ve takririr-i

bir kıt'a sehade.narnede

sudüruna

ve (4) baisü'l-vesika karındaşı

kelam idüp canib-i şer'-i şerife (5)

zikr ve beyan kılındığı

(6) eleğin müstakilen

yedimde

üzere akd-ı atiü'z-

mülk ve hakkım

olup karye-i

ürede vaki iki ıarafdan Dimitri Botsocli (7) hanesi ve bir tarafdan Hristantos
· ve taraf-ı rabi 'i yol ile rnahdüd

escar-ı rnüsrnire

(8) ve gayrı müsrnireli
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havlı-yı

müşternil

bir bab tahtanı

hanemi

bin guruşa ve bir tarafdan

Tofi velecl-i Anc\oni tarlası ve bir tarfdan Yanni velecl-i Ağardaci
tarafdan

bağcesi

dere ve taraf-ı ( 10) rabi! Tallu binı-i Osfurana bağçesi ile mahdüd

üç evlek bağçe ve Kako Petra çeşmesinde

(I 1) nübü iden ma-: carı mi

ve havzına tabi 'yet le beher sekiz günde altı saat ma-i carimi üç yüz ( 12)
merküm

Dimitriye bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

iştira ve temellük
rnezkür

ve tesellüm

ol-dahi ber

( 13) ve kabz ve kabul (idüp) semen

üç yüz (elli) guruş müşteri-i merkum

Dimitri

yedinden

temamen ve kamilen ahz ve kabz itmemle akd-ı mezkürede tagrir ve gabına
'allika 'amme-i dava ve mutalibatdan (15) ve kafe-i Iman ve muhasimatdan
Dimitri'nin

mülk-ü

rnüşterası

yehtar malik ve mutasarrıf

ve hakkı sarfı olrnuşclur

( 16) keyfe-ma

olsun didikde gıbbe't-tasdikü's-şer

T ma vaka'

Fi 22 Zilhicce sene 89
Selim Efendi

Rüstem Eteneli

Hasan Fak i Elendi

ve

gayruhum

· Kıbrısda vaki'
bin Abdullah

Girne

kazasına

nam kimesne

muzafe

kaza-i

(2) rnezkürun

'aviye mahsus olan odada maküd meclis-i
sakinlerinden
ve takririr-i
kılınan

Çatal

işbu baisü'l-vesika

karyesi

sakinlerinden

hükürnet

konağında

şer' -i şerif-i enverde

Emete bin Abdullah

(3) yine

mahzarında

kelam (4) idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri
bir kıt'a şehüdetnarnede

(sudüruna)

eleğin müstakilen

zikr ve beyan kılındığı

(5) üzere

yedimde mülk ve hakkım olup karye

vaki 'iki tarafdan (6) Yalluri Ahmed Ağa havlısı ve bir tarafdan
taraf.-ı rabii tarik ile mahdüd bir kıt'a havlı-yı (7) müştemil
İcab ve kabuli havı şurüt-ı müfside

Ali Guri

bir bab tahtanı

ve muvazaadan 'arı bey<i

şer T ile beş yüz guruşa merkum Emeteye bey' ve temlik ve teslim
ol-dahi ber-vechi

muharrer

(9) iştira ve temellük

ve tesellüm

ve kabz ve
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avı ve semeni olan meblağ-ı

mezkur

beş yüz guruş müşteri-i

mezbüre

edinden temamen ve kamilen ahz ve kabz itmemle akd-ı rnezkürede
müteallika

'amme-i

atdan rnerküme
erhden

dava

ve mutalibatdan

Emetenin zimmetini

ba de'l-yevrn

şurüt-ı müfside ve muvazaadan

rnüşterl-i

rncrküme

arı ve

havı ibra ve iskat

mülk-ü müşterası

Ernetenin

ve yehtar malik

keyfe-rna-yeşa

ve

mezkürede ( 13) benim asla ve kata alaka

hane-i mahdüd-ı

kalnıayup

tagrir ve

kafe-i Iman

(11) ve

( 12) halı ve ibra-i 'am sahih-i şer'! ile kabullerini

(1 O)

ve mutasarrıf

ve hakkı

olsun

didikde

ma vaka bi't-taleb (15) ketb olundı
'l-yevmü'l-hamse

ve'l-isrin

mim şehri Saferü'l-Hararn

sene tisurı ve mieteyn

Şuhüdü'l-hal
Mümeyiz

Hasan Faki Efendi

Mehmed

Efendi

Osman Onbaşı

Şeyh el-Hac

Topal Hüseyin

· Ktbnsda vaki' Girne kazasına muzafe Çatal karyesi sakine.erinden
ve Havva

nanı Hatunlar

(2) kaza-i mezkürun
rnaküd rneclis-i

· mezbüre

mütemekkinlerinclen

tinden işbu baisü'l-vesika
kelam

idüp

hükumet

şer' -i şerif-i

ve teba-i devlet-i

karye-i

mezbüre

muhtar

ve

konağında
(3) enverde

aliyyenin

Yorgi veled-i Cirkako (4) rnahzarında
ihtiyar

bağçesinde

değin müstakilen

yedimde

Rum

ikrar-ı tam
meclisleri

arından ita kılınan (5) bir kıt'a şehadetnamede zikr ve beyan kılındığı
atiü'z-zikrin sudünına

Aişe

(6) mülk ve hakkım

üzere
olup

nübü iden ma'-i lezizden beher sekiz günde yirmi dört saat ma'-

. (7) tarafeynden

İcab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvazaadan

'arı

· bat-ı sahih-i şerI ile yedi yüz guruşa ( 8) merkürn Y orgi 'ye bey' ve temlik
eylediğimcle

ol-dahi ber-vechi

muharrer

ve kabul idüp (9) semen olan meblağ-ı
Yorgi yedinden
mezkürede

ternamen

ve kümilen

( I Ü) tagrir ve gabırıa müteallika

iştira ve temellük

ve tesellüm

mezkür yedi yüz gurus müşteri-i
ahz ve kabz ve kabul itrnernizle
.amme-i dava ve mutalibatdan
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havı ibra ve iskaı ( 12) eyledik fi-ma ba' d ma'-i mezkürede bizrn asla

alaka ve rnedhalimiz kalmayup müşteri-i (merküm) Yorgi'nin

(13)

müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe-ma-yeşa ve yehtar malik ve
didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'ı

fi'l-yevmü'l-hams

(14) ma-vaka

mim şehrü'l-Ramazanü'ş-şerife

bi't-taleb ketb ve

Ii-sene semanin ve

Şuhüdü'l-hal
Mürneyiz Hasan Faki Eteneli Selim Efendi Rüstem Eteneli
Banayoel Ağa

ıre-i Kıbrıs' da vaki' nefsi Girne kasabası mahallatından Cafer Paşa mahallesi
irıelerinden Zeliha bint-i Yusuf Ağa nam Hatun (2) kaza-i mezkürun hükümet
ağında meclis-i deaviye

mahsus olan odada maküd

erde yine (3) mahalle-i mezbüre sakirıelerinden

meclis-i şer'-i şerif-i

işbu ba'isü'l-vesika

kızı

\iye Hanım tarafından iştira aüü'z-zikri tasdika vekili-i şerisi (4) olduğu zat-ı
büreli

bi'l-rnaarifet-i

seriyye

'arifan

kasaba-i

mezbüre

sakinlerinden

recan Ali bin Abdullah ve Mehmed bin Salih (5) Çavuş nam kimesrıeler
adetleriyle sabit sübüı ve kafe-i hükmi serT lahık olan Hüseyin bin Emin
hzarında (6) ikrar-ı tarn ve takririr-i kelam idüp karye-i rnezbüre muhtar ve
iyar meclisleri taraflarından

i 'ta kılınan bir kıt' a şehadetnamede

an kılındığı üzere akd-ı aüü'z-zikrin

(7) zikr ve

sudüruna değin müstakilen

yedimde

k ve hakkım olup kasaba-i (8) mezbürede vaki' bir tarafclan Hüseyin Reis
ve bir tarafdan Yüzbaşı Mustafa Efendi Hanesi ve bir tarafdan (9) Nuh
Mustafa Efendi hanesi ve taraf-ı rabii Mehmed bin Salih Çavuş ile mahdüd
mikclar havlı-yı ( 1 O) rnüşternil bir bab tahtanı bir bab fevkani hane ve bir acled
ve bir aded turun müşıemil bir bab ( 11) menzilimi tarafeynden İcab ve
buli havı surüt-: rnüfside ve muvazaadan
rnüvekile-i

'arı bey-i bat-ı sahih-i serT (12) ile

mezbüre Behiye Hamma

bey' ve temlik ve teslim
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ol-dahi

muharrer iştira (13) ve temellük ve tesellüm ve

ber-vechi

kabul idüp semen olan rneblağ-ı

rnezkür bin guruş zimmetinde

iken

· rnezbüre ( 14) Behiye Hanım "a hibe itdiğirnde ol-dahi meclis-i hibede
hibeyi kabul itmekle akd-ı mezkürede tagrir (15) ve gabına rnüteallika ·
dava ve mutalibardan ve kafe-i Iman ve muhasimatdan ve kafe-i iman
· mezbüre
muvazaadan

( 16) Behiye Hanım'ın

zimmetini

şurüt-ı

müfside

ve

arı ve cebr (ve) kerhden halı ve ibra-i 'am sahih-i (17) şerT ile

havı ibra ve iskat eylediğim

ba'de'l-yevrn

menzil-i

mahdüd-ı

ezkürede bizm asla ( 18) ve kat' a alaka ve rnedhalim kalmayup müvekile-i
nezbüre Behiye Harumın rnülk-ü müşterası ve hakkı (19) sarfı olmuşdur keyfe
.1a-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-serj
aka' (20) bi't-taleb ketb olundı
fi'l-yevmü't-tas:

isrin

mim şehri Saferü'l-hayır

ma

li-serıe tis'i:in ve mieteyn

Ş uhiidü'l-hal

Müıneyiz Hasan Faki Efendi Selim Efendi
Nazrrn

Rüstem Efendi

Eteneli ve gayruhum

onu: Ağaçlarda Olan Hisselerin Pavlaşımı
aruz-ı Da'ileridir ki
) Cezire-i Kıbnsda Le/loşa mahallatından

Ayasofya mahallesi sakinlerinden

ehrned Agah Elendi ibn Ahmed Efendi Girne kazasına (2) muzaf Ternlus
aryesinde vaki· Salih bin Munla Halil menzilinde hazür-ı müsliminde rnaküd
ıeclis-i şer'-i 'alide yine (3) Lefkoşada

Ebu Kavuk mahallesi sakinelerinden

eliha bint-i Hüseyin Ağa tarafından bi'l-asale ( 4) ve yine kaza-i mezküre
sülhak Labta karyesi sakinelerinden Havva bint-i el-rnerküm Hüseyin Ağa nam
atun canibinden

bi'l-asale

ezbüre sakinlerinden

(5)

hususatü'l-beyanda

vekilleri

olduğu karye-i

Ahmed bin Şilibelu Mehmed İbrahim bin İmam Munla

smail (6) şehadetleriyle sabit ve sübüt ve kafe-i hükmi şerr lahık olan karye-i
.ıezbüre ehalisinderı Abdurrahman

Çavuş (7) ibn Kasım Ağa nam kirnesne
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rnahzarında

ikrar-ı

tam

ve takrir-i

Zeytünluk'da

yirmi dört (8) sak ve Nazife Hatun'un

<C'iralarda yedi sak ve İncedilim
tarlada

altı sak ve Harman

kelam

idüp

mezkur

karyesinde

Lordez tarlasında

nam (9) tarla kenarında

Altında

Temlüs

bir sak ve Marzide

climekle meşhür (yerde) bir sak ve Yılan Deresi kurbunda

beş sak ve

bir sak ve İbdiya nam
dört ( 1 O) sak ve Koli na
bir sak kebir zeytün ve

c:lere-i mezkur ( 11) derünunda ve civarında maa çatal zeytün yirmi dört sak ve
I<,öyleri Deresiride

sekiz sak ve clışarki (12) bağçede iki sak ve Harubluk nam

föahalde çukurda bir sak ve Dorıaride Mehmecl Ali tarlasında iki sak el-Hac ( 13)
alih tarlasında

bir sak ve müma-ileyh

Agah Efendi'rıin

Abdülkadirde

olan

Tdanlığmda bir sak cem'an seksen (14) dokuz sak eşcarından yedi sak hissede
hisse ile baki olan hissede bir hissesini bundan akdem vefat ( 15) iden Aişe
el-rnerküm Hüseyin Ağadan
sagir oğulları
ustafa'ya

mütevellid

olup mezbüre Zeliha'nın

( 16) Kamil ve Hüseyin

hak eyledikleri

bin Kasab

vasileri

Başı müteveffa

oğlu Ahmed bin Kasab Başı müteveffa

Kavas

I---lüseyin ( 17) Ağarun olmakla bu hissede dahi dört sehirnden bir sehmi merkum
hmedden

mabaya ile ve kusur üç sehmi eytarn-ı ( 18) rnerkümenin

issede mütebaki iki hissede bir hissesi Zelihanm
19) Havvarun

ve yedi

ve bir hissesi dahi merküme

bir hisse-i mülkiyet taht-ı tasarufurnuzda olup eşcar-: mezkürenin

üzerlerinde olan mahsulat dahi idrak (20) ve eşcür-ı mezküre dahi kabil-i taksim
lunmağla bir hisse mülkiyet sayi 'an mutasarrıf olduğum hisse-i mezkürum ve
aksim ve efraz (21) olunmak muradımdır didikde mahallerinde

keşf rnuayene

çün taraf-ı şer' -i şerifclen gönderilen mahkeme katibi Rüstem Efendi (22) ile
.<.arye-i mezbüre ehalisinden ve erbab-ı vukuf ve maIümundan

Abdülkadir bin

Tulum Hüseyin ve İbrahim ibn İmam Munla (23) İsmail ve İbrahim bin Sağır
Halil Mehmed Ali bin Receb ve Ali bin Şilibelu Mehrned vekil-i merküm
Abdurrahman

Çavuş escar-ı (24) mezkürenin kain oldukları mahallerinde

keşf ve muayene

itdiklerinden

varup

escar-ı rnezküre kabil (25) taksim ve her biri

hissesi ile intifa' mahkeme olmağla vekil-i merkum Abdurrahman
vekale (26) taksimi rey itmekle eşcar-ı mezküre bi'l-rey teaddüd
sakca her hisse aherine mua del olarak(27) ala vechü'l-ibdal

Çavuş bi'l

fiatca ve gerek

yedi hisse ve yedi

hssede bir hissesi dört olmak üzere bi'l-efraz her biri hisseye (28) alamer-i farika
vaz ile her bir hisse-i 'alamet-i rnüfreze-i alamet her birileri kıra'at olundıkda
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adl (29) ve hakaniyetle

kernal-i

olduğu cümle hüzzar-ı

müslimin-i

rnezküriyn şehadet etclikclen sonra rnezkür pusulalar civare içine (30) vaz olunup
tatbiyen

li'l-kulub

rnüzea-i

şeriyye

icra olunclıkda rnezkür Zeytünlukda

Lordez tarlasında beş (31) ve Sıra Zeytünlar'da
mezkür

Marzi tarlasında

on

beş ve Munla Halil veresesinin

bir ve yine Marzi'cle Kolina (32) Zeytun clirnekle

meşhür bir ve yine Marzi i 'ti bar olunan Yılan Deresi'nde kurbuncla kebir zeytün
ve Yılan (33) Deresinde

on dört ve bunlara Yamak Marzideği çatal zeytün bir ve

Harman altında bir ve Köprü (34) deresinde altı ve Donaricle Çukurda kebir
zeytün bir cem'an kırk sekiz zeytün eşcanmı müma-ileyh (35) Agah Efendi'rıin
dört hissesine ve kezalik zeytunlukda altı ve Ciralarda bir İbdiya ela iki ve Yılan
.l)eresi'nde
fidanlıkda

bir ve mürna-ileyh

(36)

bir el-Hac tarlasında

Agah Efendi'nin

Abdülkadir

de olan

bir cem'an on iki sak eşcar-ı (37) mezküre

ava'nın bir hissesine ve yine zeytunlukda dört İbidiya iki ve Yılan Deresi'nde
yedi ve Köprü (38) Deresi 'nele bir ve dışarkı bağçede iki cem'an on altı sak
.ıerküme Zeliha

Hatun 'tın bir hissesine ve kezalik (39) zeytunlukcla

üç ve

iralarda bir Marzi ele bir ve İnce tarla kenarında bir ve Yılan Deresinde
arzi de (40) üç Köprü Deresinde

bir

bir ve Donaricle Mehrned Ali tarlasında iki

'an on üç sak dahi eytam-: rnerkürne

(41)

Kamil ve 1-lüsetin ile müma-ileyh

Efendi hisselerine isabet itdikden sonra işbu hisse dahi balada icra olunan
muamele dahi vechiyle deründa taksim olunclukda İnce Dilim kenarında bir
Zeytunlukda

bir Mehmecl Ali tarlasında (43) bir Marzi ele bir cem'an bundan

dört sak zeytun eşcanmı müma-ileyh Agah Efendi'rıin dörtcle bir hissesine
ve Minafi Köprü Deresi 'nele ve Mehmeel Ali tarlasında bir ve Marzi ele iki
e Yılan Deresirıde

bir Cira zeytunlarda (45) bir ve Zeytunlukda

iki İbidiya ela

pir cem'an dokuz sak eşcar dahi rnezbür yetimlerin üç sehimde isabet ( 46) iclüp
yukü'a-i şeriyyede
pıüfreze-i

yedlerirıe gelen pusulalarda tahrir olunduğu vechiyle husus-ı

rnerküme (47) tarafeyn vechilesi dahi istifa-yı hak eylediklerinde

huzür-ı alileine ilam olundı
Harrare fi'l-yevmü'l-rabii

ve'l-işrin min şehri Şevval Ii-sene tisa ve semenin
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Kıbrısda vaki' Girne
akdern

vefat

kazasına

muzafe

Çiftliği

(2) Ömer bin Ali bin Abdullah

(iden)

Mahbube
Ii-ebeveyn

Yefsu

bin Abdullah

sakinlerinden
kirnesnenin

nam

ile kebire

(3) kızı

Rabiye ve tashih-i mesele-i mirasları

kız karındaşları

yirmi

olup (4) Siham-ı mezbüreden üç sehmi zevce-i mezbüre Mahbubeye
ve dokuz sehmi (5) mezbüre Rebiyeye

iki sehmi mezbüre Hursiyeye

'ı

zatı ıarif-: serI ile muarefe

rnüteveffa-yı
zu suretde
!erinden

mezbürede

Hasan Faki Eleneli ibn Receb ve kasaba-i

i>hükm-i

Çavuş nüm k imesne şchüdeıleriyle
şer T lahık (9) olan

lafız Ahmed

nam kimesne

(11)

Kazabifan

leri müteveffa-yı
ve iktiza

mezbürurı

llatından

Haydar

m_narn

kirnesne
( 15) zevci

luğu müvekkiletun-ı
idüb

mezbüretan

mürnkirıe

Paşa

mezbüretan

terekesi

ben

virmemeleriyle
irsiye-i

izafetle

bi'l-tasassut

( 19) Mehmed
olan nuküdarı

zatları

taraflarından

mucibeleri

rnüslimin
Efendi

Mehmed

Lefkoşa
Efendi

ibn

idüp rnüvekk ile-i

nuküd ve arsa ve akar

müteveffa-yr

taleb

ü

mezbürun

vekil

mürrıa-ileyh

iderirn

beynimizde

zabt

dcvu ( 18)

ıslah ve tevfik

ile şerait-i sıhhat-ı sulha havı

hisse-i irsiye-i (20) malürndan

yedi bin guruş müvekkile-i

taksim

( 13) did iği

ımısadıkları

şeriyyesine

bi'l-vekale

ve

Hüseyin

ve Rebi ye ( 16) müstakilen

yedi bin guruş üüzerine alil tartkü't-tahrirü'ş-şer
iz sulh-u mezbüru

hisse-i

( 14) sakinlerinden

( 17) hisse-i

bade vuküI-n.ünazaa

'arı terekede

ve Rebiye

ile vekil-i

Hursiye

hisse

Efendi

( 10) maküd meclis-i

ve kabz vernakbuzatdan

mezbürun

Efendiden müvekk ilelerine

rnüfsideden

mezkürde

el-Hac

ikrar-i tanı ve takrir-i kelam

müıeveffa-yı

vekil-i rnezbür

Mehıııed

sakinlerinden

Hursiye

amrne-i

mahallesi

mahzunndu

müvekile-i

rnezbüreli

k afe-i ( 12) terekesinden

mutlaka-i

mezkur

mebni

karyesi

icier ise sulh ve ibraya

vekalet-i

Here sarfa

i yed

efraz ve sulh-ü

mezbüre vazü yed olan işbu ba-isü'l-vesika

ser T ile marifeıan-ı

ürenin

ıarfından

muhzır salihclen sabit ve sübüt

Çiftliğ-i mezkürda

alide tereke-i müteveffa-yı

iaza

şeriyesine

Mahbube

sulh ve ibraya ve bedel-i (7) sulha kabza vekil olduğu Girne kasabası

n Ahmed

tj

hisse-i

mezbüre

isabeti

ezed-i

T sulh (21) eyledik lerinden
mezbür

Mehnıecl

her

Eleneli meclis-i
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bana (22) def ve teslim eyledikde
ve kabz itmemle
ezbürun

fi-ma ba' cl müvekkile-i

katil ve kebir

üvekkilem

mezbürun

üteallika 'amme-i
Rebiye

izafetle

Halil ve sagir-i

(23) zevci

malüm ve meçhul

dava ve rnutalibatdan

(25) müvekkiletan-ı

müma-ileyh

eyledi

didikde

's-sernerıin

zimmetini

terekesine

ve husus-ı
mezbüretan

ibra-i 'am sahih-i

ibra ve iskat eylediğirncle
(27) inde't-tasdikü'ş-şeri

ınin şehri Rebiyü'l-evvel

müteveffa-yı

cemi'

mal virdi deyu iddeasına

vekil-i

fi'l-yevrnü

mezbürenin

bi't-ternam ve'l-kernal

(24) hayatından

) tam sarih-i mer T ile bi'l-vekale
kabul

ben dahi yedinden

ve
miras

I-Iursiye

şer T ile ikrar-ı

ol-dahi

ibra-i mezkuru

ma-vaka

bi't-taleb

ketb

Ii-sene tisün ve mieteyn

ve

Şuhüdü'l-hal
Ağnam Memuru

İzzetlü Ahmed Hulisi Efendi

Kaymakamı

Şakir Mehmed

Girrıeli Nuh-zade
Hazret-i

Ömeriye

Kazabifanlı
Kazabifanlı

Mustafa

Erendi

Eteneli

Şeyhi Mehmed

Ahmed Korkud

Ahmed

Kayyum

Girneli Abdullah

Girneli Osman Ağa

Efendi

Hasan Faki

Eteneli

Kazabifanlı

Kazabifanlı

Mehmecl bin Deli Hasan

Kazabifanh

İbrahim Korkud

Ahmed Davutsa

oğlu Kazabifanlı
Girne

bin Uzun Hasan Hafız Mustafa Efendi ibn el-Hac Hasan Efendi
Vuküat Katibi Feyzi Efendi

Değirmenlik

kazasına

muzafe Kaymaklı

ı Salih nam k imesrıe Girrıe
olan odada
karyesi

sakinlerinden

şehadetnamede

eleğin müstakilen
' Çürük Harubluk

hükumet

şer'-i

konağında

serf-i

enverde

Munla Mustafa
(2) meclis-i

Girne

muhtar ve ihtiyar meclisleri
zikr ve beyan

yedimde

nanı mahalde

otuz sekiz sak eşcanmı

kılındığı

(5) mülk ve hakkım

üzere

bin

deaviye

kazasına

(3) Mehrned Ali bin Receb mahzannda

kelam idüp karye-i mezbür
bir kıt'a

ve gayruhum

karyesi sakinlerinden

kazasında

maküd mcclis-i

el-I-lac

Ağnam Katibi Ziya El-eneli

fV!al Mücliri Ahmed Eleneli
Cerrah Fütüvetlü

Rifa'tlü

muzafe

ikrar-ı tam ve

taraflarından
akd-ı

olup Ternlus

i 'ta (4)

atiü'z-zikrin
karyesinde

mağrüs otuz sak harub ve sekiz sak zeytün (6)

bi-sıfkate

vahicletün

tarafeynden

İcab ve kabuli havı
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müfside

ve rnuvazaadan

üm Mehmed

Ali'ye

(7) 'arı bey-i bat-ı sahih-i

şeri ile bin guruşa

bey' ve temlik ve tesllrn eylediğimde

iştira ve temellük

ve tesellüm

ol-dahi ber-vechi

(8)

ve kabz ve kabul idüp semeni olan meblağ-ı

ür bin guruş müşteri-i merküm (9) Mehrned Ali yedinden temamen ve kamilen

kabz itmemle akd-i mezkürede tagrlr ve gabına müteallika
mutalibatdan

ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

'amme-i dava

merkum Mehmed Ali'rıin

şurüt-ı m üfside ve rn uvaza adan 'arT ( 11 ) ve cebr ve kerhderı hali i bra-i
ahih-i ser T ile kabullerini havi ibra ve iskat eyledim bade'l-yevm

(12) escar-ı

ürede benim asla ve kaüü alaka ve rnedhalim kalmayup müşteri-i merkum
.ned Ali'nin (13) mülk-ü

ınüşterası

ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa' ve

malik ve mutasarrıf olsun didikde (14) gıbbe't-tasdikü'ş-şer

T ma-vaka

bi't

ve olunclı
Fi 15 Rebiyyü'l-evvel

sene 90

Şuhüdü'l-hal

Hasan Efendi Mustafa Efendi

Munla Mehmed

Osman Ağa

ime kazasına muzafe Ayguruş karyesi mütemekkinlerinden

ve teba-i clevlet-i

enin Rum milletinden Haci Yasrnı veled-i Yorgi nam kimesne (2) yine karye-i
ürede vaki' muhtar I-laci Yanni 'rıin hanesinde 'akd olunan meclis-i şer-i alide
karye-i

mezbürede

mütemekkin

(3) millet-i

merkümeden

nda ikrar-ı tam takrTr-i kelam idüp karye-i mezbür
taraflarından
'akd-ı atıü'z-zikrin

i'ta kılınan bir kıt'a şehadetnamede

oğlu

Cirkako

muhtar ve ihtiyar (4)
zikr ve beyan kılındığı

sudüruna eleğin (5) müstakilen yedimde mülk ve hakkım

karye-i mezbürede vaki 'iki tarafdan Haci Baba Sava haneleri ve tarafeyn (6)
am ile mahdüd

iki bab tahtanı hanemi tarafeynden icab ve kabuli (havi) şurüt-ı

ve muvazaadarı

ürT (7) beyvi bat-ı sahih-i şerI ile bin guruşa merküm

bey' ve temlik ve tesllrn eylediğirnde

ol-dahi ber-vechi

muharrer (8)
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ve temellük

ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı rnezkür bin

müşterl-i merkum

Cirkako

akd-ı mezkürun
kafe-i

Iman

yedinden

tagrlr ve gabına müteallika
ve muhasimatdan

ve muvazaadan

merkum

ve kamilen

'amme-i

ahz ve kabz

dava ve mutalibatdan

Cirkakonun

zimmetini

şurüt-ı

arı ve cebr ve kerhden (11) halı ibra-i am ve sahihi şeri ile

iskat eyledim

ba' de'l-yevrn

'alaka ve rnedhalirn
rnüşterası

(9) temamerı

hane-i

kalmayup

ve hakkı sarf (] 3) olmuşdur

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer

mahdüd-ı

müşten-i

rnezkürede

merkum

(12)

Cirkako'nun

keyfe ma yeşa' ve yehtar malik ve

T ma-vaka bi't-taleb ketb olunclı
Fi 25 Rebiyyü'l-evvel

sene 90

: 194

ırne kazasına

muzafe Ayguruş

enin Rum milletinden

Aııtoni velecl-i (

ve Haci Yanrıinin
mezbürede

ve teb a-i clevlet-i

karyesi mütemekkinlerinden

(2) hanesinde

mütemekkin

)6-1

nam kimesne

karye-i mezbürede

'akd olunan meclis-i şer'-i 'alide yine

millet-i

rnerkümeden

Antoni

veled-i

arında (3) ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i rnezbür muhtar ve ihtiyar
sleri

taraflarından
üzere

i 'ta kı I inan bir kıt' a sehadetnamede

akd-ı atiü'z-ziklrin

olup karye-i karye-i

mezbürede

ve iki tarafdan Teğodos
müsrnire

sudüruna

müstakilen

ve beyan

yedimde

mülk

(5) vaki' bir tarafclan Haili veled-i

haneleri

ve gayrı müsrnireli

değin

(4) zikr

Ebgeri

ve taraf-ı rabi 'i tarik-i am ile mahdüd

bir mikdar

icab ve kabuli havı şurüt-ı

havlı-yr

müşternil

(6)

üç bab tahtani

müfside ve muvazaadan

-i bat-ı sahıh-i şerI ile iki bin guruşa merkum Antoni'ye

ve

(7) 'arı

bey ve temlik ve teslim

diğimde ol-dahi ber-vechi (8) muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve
111 idüp semen olan meblağ-ı

mezkur iki bin guruş müşteri-i

inden ternamen

alız ve kabz etmemle

na

müteallika

asimatdan

ve kamilen
'amme-i

dava

merkum Anıoninin

eksik yazılnuşur

ve mutalibatdan

zimmetini

merkum

Antoni (9)

akd-ı mezkürede

tagrtr ve

ve

kafe-i

( I O) Iman

sürüt-ı müfside ve rnuvazaadan

ve

arı ve
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ve kerhden

halı ibra-i am ve sahih-i ( 11) şerI ile kabullerini

im bade'l-yevm

harıe-i mahdüd-ı

kalrnayup
keyfe

müsteri-i

mezkürede

merkum

ma yeşa' ve yehtar

ma-vaka

benim asla ve kata 'alaka (12) ve

Antoni'rıin
malik

havı ibra ve iskat

nıülk-ü müşterası

ve mutasarrıf

olsun

ve hakkı sarfı
clidikde

gıbbe't

bi't-ıaleb ketb olundı
Fi 25 Rebiyyü'l-evvel

Kıbnsda

vaki

Girne

emekkinlerinden

ve teba-i devlet-i

a nam

(2) kaza-i

sus

kimesne

olan

allatından

odada

maküd

Baş mahallesi

kazasına
'aliyyerıin

mezkürun
meclis-i

şer>:

nefsi Girne

Kardeçe

kasabası

ve Banayodagi

sübüt

vekaletine

enverde

meclis-i

ele' aviye

mahrüse-i

Lefkoşa

husus-ı (4) atiü'l-beyan

Koçino

Haci Ciryako

ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam (6) idüp karye-i mezbür
taraflarından

i 'ta kılınan bir kıt' a şehadetnarnede

akd-i (7) atiü'z-zikrin
karye-i mezbürede
Luka

veled-i

ve gayri

sudüruııa

değin müstakilen

işbu baisü'I
tasdika vekl-i

ve millet-i

(5) nam kimesneler

şer T lahık olan

karyesi

Petro veled-i

millet-i merkümeclen

mütemekkinlerinclen

veled-i

hükmi

konağında

şerif-i

müternekkinlerinden

Vasilya

Rum milletinden

hükumet

a Şekalli Mihail veled-i Yorgi tarafından
olduğu

muzafe

sene 90

merkümeclen
şehadetleriyle
velecl-i Nikola

muhtar ve ihtiyar

zikr ve beyan kılındığı
yedimde

mülk ve hakkım

vaki' bir ıarafdan Haci Bragu bint-i Yanni (8) bağçesi
Petro

bağcesi ve tarafeyn

müsmireli

vaki' ve bir tarafdan

tahminen

tarik-i

dört dönüm

'am ile mahdücl

bağçe

(9) ve yine

ve bir
eşcar-ı
karye-i

çiftlik-i Poli ve bir tarafdan Haci Bragu bint-i Yanni

esi ve bir çiftlik tarlaları ( 10) ve taraf-ı rabii Hristofi velecl-i Yasefi bağçeleriyle
düd eşcar-ı rnüsrnire

ve gayrı rnüsrnireli

tahminen

dört dönüm

bağçe

ve çiftlik

ündan ( 11) cereyan iden ma'-i carı den beher sekiz günde pazar günü altı saat ma'
arirni

bundan

akdern

müvekilern

urıma sarfla istihlak eylediğim

mezbür

Sakalli

yedinden

( 12) istikraz

yetmiş beş osmanlı lirası elan zimmetirnde

ağla bağçe-i mezkür ile ma'<i mezkürı ( 13) meblağ-ı

ve

deynim

mezkür yetmiş beş osmanlı
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rnukabilesinde
mezbür

tarih-i

vesikadan

Haci Cirkakoya

ol-dahi

ber-vechi

gıbbe'ı-tasdikü's-

yüz beş gün temamına

(14) bey'

muharrer

bi'I-vefa

iştira ve tesellüm

ağ-ı mezkur

hükmünde

olrnağla

yetmiş beş osmanlı

maz ise marü'i-beyan

'taya ve bunların

mütevakıf

kelam

idüp

mezkur

bey'

rneblağ-ı

mülk-ü

mezkur

deynirn

olan

rehin mahkeme

ile ma'-i mezkürı semeni misli ile ita-i

deyrıi mczkürumı

edaya ( 18) ve fazla kal ur ise

olduğı urnurın küllisine

küllema

'uzleteke

masün ve sulb-i akd-ı rehinde

rnenab nasb ve tayin eyledim
kerna yenbaği

ve teslim

vekil mezbür

hulülünda

sahihe-i şer T ile vekil-i mezbür Haci Cirkako'yu

mezküreyi

müvekkilne

ve kabz ve kabul eyledi

lirası eda olunmayup

üzere ( 19) az! ve inizalden

devriye-i
naib-i

ecl-i

bağçe-i rnezküre

ve kabz-ı semene ve semenden

mazmünı

üzere

( 15) şer T merküm yine rneclis-i rnezkürede
takrır-i

( 16) rehin

tarik

değin

didikde

edaya teahüd

ol-dahi

itrneğin

fanet
meşrüta

(20) tarafımdan

ber-vechi

muharrer

ma-vaka bi't-talep

13 Rebiyyü'l-evvel

ketb

sene 90

: 196

ime kazasna

muzafe

enin Rum milletinden
Cirkakollinin

Harca karyesi

akd olunan rneclis-i şervi alide yine karye-i mezbüre

ve millet-i rnerkürneden

oğlu (3) Mihail rnahzarında

kelam idüp karye-i rnezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri
( 4)

şehadernlimede

değin müstakilen

(6) mahdüd

ve gayr müsmireli

zikr ve beyan kılındığı

yedimde

etrafı erbaası Haci Antoni
Sava hanesiyle

ve teb 'a-i devlet-i

Sava velecl-i Ebgeri nam kimesne (2) karye-i rnezbürede

hanesinde

.11ekkinlerinden

müternekkinlerinden

mülk ve hakkım

taraflarından

i 'ta

üzere akd-ı atiü'z-zikrir,

olup (5) karye-i

hanesi ve Pol ve Petri velecl-i Mihail

mczbürede
hanesi ve

iki bab tahtanı ve bir aded-i ma-i bir ve eşcar-ı

bir mikdar havlı-yı müşternil

(7) ve kabuli havı şurüı-ı müfside
bin beş yüz guruşa merküm

ikrar-ı tam

ve muvazaadan

bab menzilirni

tarafeynden

arı bey'-i baı-ı sahih-i şerT

[Vlihaili·ye bey' ve temlik (8) ve teslim eylediğimde
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· ber-vechi
olan

muharrer

meblağ-ı

iştira ve temellük

ve tesellüm

ve kabz ve kabul idüp

mezkur bin beş yüz guruş (9) müşteri-i

merküm

Mihail

temarnen ve karnilen ahz ve kabz itmernle akd-ı mezkürede tagrir ve gabına
allika

arnme-i dava ( l O) ve mutülibatdan

ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

Mihail'in zimmetini şurüt-ı rnüfside ve muvazaadan

arı ve cebr ve kerhderı

(11) am ve sahihi şerI ile kabullerini havı ibra ve iskat eyledim bade'l
ve kata 'alaka ve medhalim
rnüşterl-i merküm Mihailin

(12)

mülk-ü müşterüsı ve hakkı sarfı olımışdur

yeşa' ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şeri
' bi'ı-taleb ketb olundı
Fi Rebiyyü'l-evvel sene 90

aruz-ı daileridir
srif-:

ki Girue kazasına rnuzafe Kazabifan karyesi sakinelerinden

şer T ile Emine binı-i Mustafa nam Hatun (2) yine karye-i mezbüre
Receb bin İsmet nam kimesne
deaviye

mahsus (3) odada bi'l-rnuvacehe

zevc-i dahilim olup beynimizde hakaret vuküuna
(4) ve maküd-ı

ile kaza-i mezbür

hükümet

taraflarında

mezbür

mebni mezbür zimmetinde

'aliye olan üç yüz guruş mihri müeccelem

ile nafaka-i

süknarn nam zevci rnezbür Receb ile mahkeme-i sahıha-i şeriyye
ylediğimde

ol-dahi hal' -i mezbürı

kabul etmekle

ben kenduden

ile (5)
mü bane

mla sual olunup beynimiz şer'an tefrik olunmak (6) matluburnclur deyu ba de'd
ve'l-inkar müddeiyye-i

mezbüreden

talep olundıkda ba-veraku-i mestüre

ber-vechi muharrer müddeasırıa
(7)

ımıvaffık

sırren ve badehu alelerı lede'l-tezkiye

etleri makbul olan Munla Derviş bin Mustafa ve Abdulaziz bin Abdul latif nam
(8) şehadetleriyle

bi'l-muvacehe

isbat etmekle mucibince zevc-i mezbür
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ile müddeiyy-i

mezbüre

beyinlerinde

kain olan nikahın

(9) feshi ve tefrik

huzür-ı alilerine ilanı olunclı
Fi 2 Safer sene 90

Girne

kazasına

rnuzafe

emekkinlerinden

aallatından

maküd meclis-i

rnahallatuıdan

aliyyerıin

kaza-i mezkürun

Ayabrasgeve

ı baisü'l-vesika

karyesi

ve teba-i devlet-i

astas (2) nam kirnesne
hsus olan odada

Labta

Rum milletinden

hükümet

konağında

şer-i şerif-i (3) enverde

mahallesi

mütemekkinlerirıden

Banayocli (4) veled-i Hristof

mahzarında

(6) müstakilen

zikr be beyan kılındığı

yedimde

yüz guruşa

merküm
muharrer

ıl idüp semeni

olan meblağ-ı

ayocli yedinden

ba-ternamen

tagrir ve gabına

n ve muhasimatdan

mezbür

merkürneden

ikrar-ı tam ve takrir-i

taraflarından

(5) i 'ta kılınan

üzere 'akd-ı atiü'z-zikrin

sudüruna

rnüteallika

( 1 O) altı yüz guruş

merkum

'amrne-i

vahicletün

ve teslim

ve tesellüm

ve kam ilen ahz ve kabz

zimmetini

müşteri-i
itmernle

surüt-ı

(9)

ve kabz ve
merkum
akd-i

dava ve mutalibatdan

( 12) Banayodi'rıin

mağrüs

(8) arı bey-: bat-ı

beyve temlik

iştira ve temellük

mezkur

bi-sıfkate

ve muvazaadan

Banayodiye

veled-i
ele' av iye

yine karye-i

on bir sak eşcarunı

eynderı icab ve kabuli havı surüt-ı müfside

kürede

rneclis-i

mülk ve hakkım olup Borocloso nam mahalde

ak zeytün ve bir sak harub (7) cem'an

ber-vechi

mahallesi
Sava

ve milleı-i

idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri
'a şehadetnamede

Ayaluka

( 11)

ve kafe-i
müfside

ve

azaadan 'arı ve cebr ve kerhden halı ibra-i 'am sahih-i şerl ile (13) kabullerini

t ibra ve isküt eyledim bade'l-yevm
ve medhalim

kalmayup

rnüşteri-i

eşcar-ı mezkürede
merküm

benim asla ve kaıa alaka

Banayodinin

mülk-ü

sarfı olmuşclur keyfe ma yeşa' ( 15) ve yehtar malik ve mutasarrıf
ma-vaka

müşterası

olsun cleclikcle

bi't-taleb ketb olundı
Fi 28 Rabiyyü'l-evvel

sene 90

Şuhüdü'l-hal
Hasan Faki Eteneli

ve

Rüstem Eteneli

Selim Efendi

Banayod Ağa
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Kıbrısda vaki'

Girne kazasına

a bint-i Hacı Abdüllatif
lis-i deaviye mahsus
e-i mezbüre

olan odada

.e (5) 'akd-ı

rnaküd

meclis-i

(3) işbu baisü'l-vesika

tam takrir-i

isleri taraflarından

Kazabi fan karyesi

nam Hatun kaza-i mezkürun

sakinelerinclen

arırıda ikrar-ı

muzafe

kelam

(2) hukümet
şer-i şerif-i

sudüruna

yine

kızı Emine ve gügeyisi

Arif

idüp (4) karye-i

değin müstakilen

konağında

erıverde

mezbür

i'ta kılınan bir kıt'a şehadeınamede

atiü'z-zikrin

sakinelerinden

muhtar

ve ihtiyar

zikr ve beyan kılındığı
yedimde

mülk ve hakkım

karye-i rnezbürede

vaki' etraf-ı erba' ası Osman Ağa (6) ibn Dede Ağa bağçesi

ılaziz bin Abdüllatif

bağçesi ve havz-ı keblr ve fırın ile mahdüd bir bab tahtanı

eşcar-ı

(7) müsmire

bir bab tarlası
arı bey<i
ye. ve merkum
rnuharrer

ve gayrı müsmireli

tarafeynden

iştira ve temellük

mezkür

icab ve kabüli

bat-ı sahih-i

Arife beyve

tahminen

havı şurüt-ı

temlik (9) ve teslim eylecliğirnde
ve tesellüm

.ıa müte. all ika .aınme-i dava ve mutalibatdan

merküman

menzil-i

alim kalmayup

müşteryan-ı

sarfı olmuşdur

keyfe

e't-tasdikü'ş-ser T ma-vaka

mahdüd-ı

merküme

anlar dahi ber

Emine ve Arif
tagrir ( 11) ve

(12) şurüt-ı müfsicle ve muvazaadan

mezkürede

merkürnan

olan

ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

ebr ve kerhderı halı ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabullerini
im ba' de'l-yevm

(8) ve

ve kabz ve kabul idüp semeni

ve kamil en ahz ve kabz itrnernle akd-i mezkürede

ümün Emine ve Arif in zimrnetlerini

havlı-yı

müfside

şerI ile üç bin beş yüz gurusa

üç bin ( 1 O) beş yüz gurus müşterivün-ı

.ıden temamen

bir dönüm

'arı

havı ibra ve ıskat ( 13)

benim asla ve kat' an alaka ve

Emine ve Arifin mülk-ü müsteralan

ma yesa' ve yelıtar malik ve mutasarrıf

ve

olsun cledikde

bi't-taleb ketb olundı
Fi 15 Safer sene 90
Şuhüdü'l-hal

Hasan Eteneli Rüstem Eleneli

Selim Efendi

Nazım Efendi
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Girne

kazasına

inlerinden

rnuzafe

Yusuf Efendi

ürnet konağında
enverde

Labta karyesi

ibn Hacı İbrahim

meclis-i

(4) meclisleri

mezbüre

ndığı üzre akd-ı atiu'z-zikrin

tarafdan

olan odada

(3) sakinlerinden

mahallesi

kaza-i (2) rnezkürun
maküd meclis-i

şer' -i

Efendi i bn Hacı

Mustafa

ikrar-ı tanı ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve
i 'ta kılınan bir kıt' a şehadetnamede

taraflarından

kımız olup mahalle-i

Ayabrasgeve

nam kimesne

dcaviye mahsus

yine mahalle-i

Ağa· mahzannda

mahallatından

sudüruna

mezbürede

dere (6) ve bir tafafdan

(5) eleğin müstakilen

zikr ve beyan

yeclimizde

mülk ve

vaki' bir tarafdan Hacı Munla Etyas bağçesi

ve

Banayodi bağçesi ve taraf-ı rabi T tarik-i am ile

dud üç bab fevkani oda (7) ve eşcar-ı müsmire

ve gayrı müsmireli

bir mikdar

[ı-yı müşternil bir bab menzilde bulunan beher seksende on dört hissemi (8) benü
ma-i lezizden dahi kezalik beher seksende on dört hissemi tarafeynden

arı bey<i bat-ı sahih-i şeri ile iki bin

(9) havı şurüt-ı müfside ve muvazaadan
yüz

guruşa

merkum

Mustafa

diğimde ol-dahi ber-vechi
ul idüp semeni

(10)

muharrer

olan ( 11) meblağ-:

Efendiye bey'

iştira ve temellük
mezkur

-k.ürn Mustafa

Eleneli yedinden

ternümen

.~i mezkürede

tagrir ve gabına

müteallika

e-i Tınan ve muhasirnatdan
ifside ve muvazaadan

( 13) merkürn

ve temlik

ve teslim

ve tesellüm

ve kabz ve

iki bin beş yüz gurus

müşteri-i

ve karni len alız ve kabz ( 12) itmemle
'amme-i
Mustafa

dava ve mutalibatdan
Efendi'rıin

zimmetini

ve

surüt-ı

'arı ve cebr ve kerhclen halı ibra-i 'am sahih-i ser T ile (14)
iskaı eyledim

mezkürede

icab ve

ba dc'l-yevm

menzil-i

mahdüd-ı

benim ( 15) asla ve kata alaka ve medhalirn

mezküre

kalmayup

ile

müşteri-i

Mustafa Efendi "nin mülk-ü müşterası ( 16) ve hakkı sarfı olmuşdur

keyfe ma

yehtar malik ve mutasarrıf

ma-vaka

olsun didikde

gıbbe't-tasdikü'ş-şerl

ketb olundı
Fi 18 Rabiyyü'l-evvel

sene 90

Şunüdü'l-hal
Faki Hasan Efendi

Rüstem Efendi
Mehmecl Efendi

Mesud Efendi Ahmed Çavuş-zade
Selim Efendi
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Kıbrısda

vaki·

Girne

kazasına

Kazabi fan

muzafe

karyesi

iken bundan ak elem vefat iden Emine bint-i İbrahim' in (2) veraset-i
metrüki Osman

bin Mustafa

(3) olduğu
sonra

( 4) saglr-i

mezbürenin

kılınan sagir-i mezbürun

halası

umüruru

sulbi sagir oğlu

zahir

müteveffiye-i

ve nümayan

mezbüre

Ernincden

rü'yete kıbel-i şer' den vasl (5) nasb ve

validesi Şerife bin Salih marifeti ve marifet-i

(6) ve beyne'l-verasete'l-merküme

olunan müteveffive-i

er karındaşının

bi'l-ihbar indeş-şerü'l-erıver

malını hıfza ve ve tesviye-i

ve terkim

ve ii-ebeveyn

rnezbürenin

şer'le

bi'l-farizetü'ş-şeriyye tevzi'

tereke (7) defteridir

ki ber-vechi

ve

atı zikr ve

Fi 5 Zilhicce sene 89

tencere maa kapak 1 /2 1
karavana

l /3

Kilim 1/34

sandık kebir 1 /31

döşek 1/11 O

yorgan maa yasdık 1/30

gümüş tarak 1/250

Çırankomi

çeked entari /20

· bir mikdar havlı-yı müşremil

müsmire

iki bab tahtanı hane /2507

Manastırlı

ba-tahvil

çuval

Manastır

1/22

gümüş küpe çift I /16
eşcür-ı

nam mahalde harupluk /3000

nde ba-tahvil alacağı~ /1704

bir kuplu tava /12

tencere maa kapak 1 /40

kazgan l /40

1 /18

sahan

kiye 10/30 rugan-ı zeyt litre 6/84 harub kantarı /50

Kostanti

rnezküreli

Lanbi

ve

nakdi

veled-i

gayrı

mevcudu

Kara Loizi

veled-i

Azusti
~

alacağı /460
Hristoğlu

ba-tahvil alacağı /1215
Gönyeli Ömer zimmetinde

Termiyalı

Nikoli zimmetinde

ba-tahvil alacağı /600

ba-tahvil alacağı

256

Kazabifanlı
Abohorlu

Mustafa

bin Alemdar

Arif zimmetinde

zimmetinde

ba-tahvil alacağı /835

ba-

tahvil

alacağı

/2500

Manastırlı

Hacı

Tolya

Zaliha

deyni

ba-tahvil alacağı I 1277

ve tekvin müteveffiye-i

mezbürenin

mihri /251 Aişe bint-i

/3000
delaliye /12425

para mukayide

mahsus

kaydiye

/32

li't-taksim beyne'l-verese /15000
Hisse-i zevc-i mezbüre Osman /7500

hisse-i sagir rnezbür İbrahim /7500

: Tereke
Girne kazasına

+ bundan

karyesi sakinlerinden

akdern vefat iden (2) Mehmecl bin Hüseyin bin Halil nam kimesnenin

zevce-i

menkühe-i

ve sulbiye-i

metrukesi

·· mallarını

oldukdan

hıfza ve tesviye-i

(5) Ahmed

bin Abdullah'ın

mezbürun

ve sulbi sagir oğulları
mürıhazire

olduğu

ve

'inde'ş-

babalarından

rü'yete kıbel-i şer' den vasi nasb ve

marifeti ve rnarifet-i

bi'l-farizetü'ş-şeriyye

tereke defteridir

Hüseyin

bi'l-ihbar

sonra sigar-ı (4) mezbürerıin

umurlarım

ve beyne'l-verasete'l-merküme
müteveffa-yı

Aişe

(3) sagire kızı Aişe'ye

''.1-enver zahir ve nümayan

kılınan

muzafe Melanko

şerle tahrir ve

tevzi'

(6) ve taksim

ki ber-vechi atT zikr beyan olunur
14 Zilkade sene 89

dakik kiye 20/20
zeytün

sak 5/J 00

k.eci res 88/4576
/7088
irıe'l-ihracat

sir kile 15/120
harub sak 1/50
çebiç ve koraya 37/962

küp

2/20
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) Harcı kısmet /23. delaliye /131

) Yekünü'l-ihracat
)Sahhü'l-bakı

mukayıde

vereka

mahsus kaydiye /11

/166.17

/6921.23

Müteveffa-yr

mezbürun

duyun-ı müsbetesi

Harca karyeli Yorgi veled-i Cirkakoya

/950

Değirmenlik

Çatöz karyeli el-Hac Hüseyine

karyeli Sava veled-

/1800

Müteveffa-yr mezbürun oğlu Hüseyine ve kızı Aişe'ye /800
i Cirkako 'ya /100

Harca

karyeli

müteveffa-yr mezbürun zevcesi Aişe' nin mihri /50 l

Yekünü'l-duyunü'l-rnüsbete

/6151

üteveffa-yı mezbürun duyunundan bakı /770,23
· zevce-i mezbüre Aişe /96.11. 2 akçe

hisse-i ibn sagir mezbür Hüseyin

akçe hisse-i ibn sagır mezbür Mehrned 269.24.2 akçe

hisse-i

bint-i

Kesir akçe/29
bala muharrerül-ism olan sıgar-: mezbürenin hisse-i irsiyelerine isabet
yüz yetmiş dört guruş akçe emlak ve eşya olarak vasi-i mezbür yeddine terk
bu mahale şerh veri idi

Girne kazasına muzüfe Harca karyesi mütemekkinlerinden
iyyenin Rum milletinden

ve teba-i clevlet-i

l-laci Ancelli veled-i l-lristofi nam kimesne yine

arye-i (2) mezbürede vaki' Cirkallinin

menzilinde akd olunan meclis-i şer'-i

ide yine karye-i mezbüre mütemekkinlerinden

ve rnillet-i merkümederı (3) işbu

"isü'l-vesika oğlu Anastasi rnahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye
mezbür muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri taraflarından

i 'ta kılınan bir kıt' a

hadetrıamede zikr ve beyan kılındığı üzere akd-i atiü'z-zikrin sudüruna

(5)

ğin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olup karye-i rnezbüre sınurında Lora
led-i I-Iaci Antoni tarlasında rnağrüs dokuz sak (6) harub ve altmış yedi zeytün
canım iki bin guruşa ve Dırahona tarlası derünunda mağrüs (7) kırk yedi sak

harub ve iki sak zeytün eşcarırnı bin guruşa ki cem'an altmış dokuz zeytün ve elli
altı sak (8) harub eşcarımı

bi-sıfi<.ate vahidetün

tarafeynden

icab ve kabuli havı

şurüt-ı müfside ve rnuvaza adan ari bey-i bat-ı (9) sahih-i şer' -ı ile cem'an üç bin
guruşa merkum

Anastasi 'ye beyve temlik ve teslim eylediğimde

ol-dahi

ber

vechi muharrer

(1 O) iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semeni

qlan meblağ-ı

mezkur

tema.men

ve kamilen

alız ve kabz itmernle

amrne-i dava ve mutalibatdan

müteallik

merkum

üç bin guruş müşteri-i

Anastasi'nin

zimmetini

merkürn Anastasi
akd-ı mezkürede

medhalim

tagrir ve gabrna

(12) ve kafe-i Iman ve ımıhasimatdan

şurüt-ı müfside ve muvazaadan

kerhden ( 13) hali ibra-i '::im sahıh-i şer] ile kabullerine
tıa'de'l-yevm

( 11) yedinden

eşcar-ı

escar-ı

mezkürede

kalmayup

müşteri

merkum

havı ibra ve iskat eyledim

(14) benim

asla ve kata alaka

mülk-ü

Anastasi'nin

arı ve cebir ve

müşterası

hakkı sarfı olımışdur

keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf

gıbbe't-tasdikü'ş-şer'ı

mü-vaka

ve

( 15) ve

olsun didikde

hi't-taleb ketb olundı
Fi 8 Rabiyü'l-ahir

sene 90

Şuhüc\ü'l-hal
Kamil Efendi

~ Hasan Efendi

Şeyh Efendi

Banayodagi

Cirkalli

Harca! ı

Konu: Ağaç Satışı
(1) Girne kazasına muzafe Harca karyesi mütemekkinlerinden
aliyyenin

Rum milletinde

karye-i rnezbürede
karye-i
ba'isü'l-vesika
mezbür

menzilinde

mütemekkinlerinden

oğlu Hristof rnahzarında

muhtar

müstakilen

Kadarahti

vaki' Cirkalli'nin

mezbüre

şehadetnanıede
değin

I-laci Ancelli veled-i Hristofi

(4) ve ihtiyar

yedimde

nam kimesne

(2) yine

akd olunan meclis-i şer' -i alide

ve millet-i

(3) merkümeden

işbu

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i

meclisleri

zikr ve beyan kılındığı

ve teba-i devlet-i

taraflarından

i'ta

kılınan

üzere akd-ı afiü'z-zikrin

mülk ve hakkım

olup karye-i

bir kıt'a

(5) sudüruna

mezbüre

sınurında

ve Lora tarlası clerünuncla ( 6) mağrüs yirmi dört sak harub ve on dokuz

sak zeytün ve bir sak armut ve yine karye-i mezbürede

Tütün tarlasında

(7) yirmi

259

harub ve on sekiz sak zevıun cem'an
tarafeynden

temlik ve teslim eylecliğimcle

akd-ı

mutalibatdan

Hrisıofi

ol-dahi

ve

tagrir

iştira ve temellük

ve

serT ile kabullerine

mezkürede

benim

ve karni len ( 11) ahz ve kabz

gabırıa

müte allik

amrne-i

merküm

havı ibra ve iskat eyledim

mülk-Li müşterası

yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf

da' va

ve

Hristo fi 'nin

adan arı ve cebir ve kerhden hali (13) ibra-i

asla ( 14) ve kani alaka

Hristofinin

ve

mezkür beş bin guruş

kafe-i Iman ( 12) ve muhasimatdan

'am sahih-i

bi't-taleb

ternamen

şurüt-ı müfside ve muvaza

zimmetini

merküm

ber-vechi muharrer

yedinden

mezkürede

ar:

beş bin guruşa (9) merküm Hristofiye beyve

ve kabz ( 1 O) ve kabul idüp semeni olan meblağ-ı
merkum

bi-sıfkate

(8) icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvazaadan

bat-ı sahih-i şer'-ı ile cem'an

tesellüm

.seksen iki (sak) eşcarunı

ve medhalim

bade'l-yevm

eşcar-ı

kalmayup

müşteri

ve hakkı (15) sarfı olrnuşdur

keyfe ma

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer

T ma-vaka

ketb olunclı
Fi 8 Rebiyyü'l-ahir

sene 90

Suhüdü'l-hal'
Kamil Eteneli

Şeyh Efendi

Banayodagi

Cirgalli

ve

u: Hane Satışı
muzafe

Karava

latif nam Hatun kaza-i mezkürun
rde yine karye-i mezbüre
Arif mahzanrıda
meclisleri

karyesi

sakinelerinden

hükumet

konağında

sükinelerinden

işbu baisü'l-vesika

sudüruna

.ıakkırn olup karye-i rnezbürede
ülaziz bin Hacı Abdüllatif

eleğin irsen müstakilen

beyvi

I-lacı

şer'-i serif-i

(3) kızı Emine ve
rnezbür muhtar ve

(5) yedimde

mülk

vaki' etraf-ı erba ası Osman Dede Ağa bağçesi ve

(6) bağçesi ve havzı kebir ve tarla ile mahdüd

hane ve eşcar-ı müsrnire ve gayrı müsmireli
bir bab menzilirni

bint-i

( 4) i 'ta kılınan bir kıt' a şehadetnamede zikr ve beyan

üzere akd-ı atiü'z-zikrin

'arı

(2) meclis-i

ikrar-ı tarn ve ıakrir-i kelam idüp karye-i

taraflarından

Fatma

(7) tarafeynden

tahminen

bir dönüm

bir bab
havlı-yı

icab ve kabuli havı şürüt-ı müfsicle ve

baı-ı sahih-i ser T ile üç bin beş yüz (8) guruşa

merküme
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ve merkum
hi muharrer

iştira ve temellük

lağ-ı mezkür
erinden

Arife bey' ve temlik

ve teslim eylediğirnde

ve tesellüm (9) ve kabz ve kabul idüp semen olan

üç bin beş yüz gurus müşteriyan-ı

ternamen ve kamilen

ve gabına

müteallik

anlar dahi ber

kamilen

merküman

ahz ve kabz itmemle

arnmc-i dava ve mutalibütdan
Emine

Emine ve Arif ( 1 O)
akcl-ı mezkürede

(11) ve küfe-i Iman ve

ve Arif in zirnrnetlerini

şurüt-ı

müfside

ve

adan arı ve cebir ( 12) ve kerhden hali ibra-i 'am sahih-i serI ile kabullerini
ibra ve iskat eyledim

ba' de'l-yevm

kata alaka ve medhalim
müşteraları

menzil-i

kalmayup

mahdüd-ı

müşteriyan-ı

( 14) ve hakkı sarfları olmuşdur

olsun didikde grbbe't-tasdiküş-şerI

( 13) mezkürede

merküman

benim

Emine ve Arif'in

keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve

ma-vaka

bi't-taleb ketb olundı
Fi 15 Safer sene 90

Şuhüdü'l-hal
Mümeyiz

Fakih Hasan Efendi

Mahkeme

D,/va Katibi Selim Eteneli

Katibi Rüstem Efendi

Nazım Efendi

· Kıbnsda vaki' nefsi Girne kasabası mahallatından
1elerinden

bundan

Tevhide

akclem vefat

bint-i

Halil

.ıileri (3) Hasan ve Mehmed

iden Zehra

Ii-ebeveyn

kıbel-i

sulbiye-i

Zehradan

müntakil

serle (6) seksen yedi tarihinde

bürerıin taksimidir

şamil

(2) Mustafa'nın

veraset-i

sagire

kız karındaşı

malını hıfza ve tesviye-i

defter-i

ki bcr-vechi

(5) ammisi

naib bulunan

kasamda

zikri

Mehmed

vechle

umünnı

Hasan

ve

'inde'ş

müteveffiye-i
rü'yete

marifet-i

ve

Emin Efendi'rıin

hisse-i

müteveffiye-i

füT zikr ve beyan olunur
Fi 9 Rebiyü'l-ahir

/1729.30

Atiye

olduğu bi'l-ihbar

sonra (4) sagıre-i mezbürerıin

şerden vasi nasb ve tayin kılınan

haremini

Mahallesi

bin Salih Çavuş rnünhazire

ü'l-enver zahir ve nümayan oldukdan
kız karındaşı

bint-i

Acemzüde

sene 90
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ne'l-ihracat

/harcı kısmet/43.1 O

delaliye /20

vasi

kaydiye 3

ekünü'l-ihracat /81 JO
ahhü'l-baki 11649.38
isse-i mezbüre Tevhide /549.131

hisse-i ahzi mezbüre Emine il 0824.2
1729.3

mezbür

ammı

/138.3 LI

Mehmed

· arnmi mezbür Hasan /138J 1.1

: 207

Karsıhzı A§:ac Rehini
Kıbrrsda
mekkinelerinden
ino bint-i

vaki'

Girne

kazasına

ve teba-i devlet-i

Haci Hristofi

aliyyerıin

nam kimesne

kaza-i

· deaviye mahsus olan (3) odada maküd
-i mezbür mütemekkinlerinden
veled-i

Haci Hristoğlu

muzafe
Rum

mezkürun

meclis-i

Karaca

vekaletine

ve Banayodagi

nisvanından

hükümet

nam kimesneler

şehadetleriyle

'benim bahçemde
cem'an

zikr ve beyan kılındığı

(9) yedimde

mülk ve hakkım

sabit (6) ve

müternekkinlerinden

bundan

akdern

müvekile-i

ikraz ( 11) ve umünrna

sarfla istihlak eylediğim

an zimmetimde

olmağla

deynirn

ksen guruş mukabilinde

ve

mahzarında

ikrar-ı

taraflarından

(8)

üzere akd-ı atiü'z-zikrin
olup karye-i

mezbürede

bir sak Lisu nam mahalde Lotyu (10) ve Vunnosunda

on yedi eşcanmı

yine

ve millet-i merkümeden

takrır-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri

değin müstakilen

konağında

husus-u atiü'l-beyanda tasdika vekil-i şerisi

Yuri veled-i Haci (7) Dimitri nam kimesne

kılınan bir kıt'a şehadetnamede

(2)

işbu baisü'l- ( 4) vesika

hükmi serI lahık olan nefsi Girne kasabası

· merkümederı

karyesi

şervi serif-i enverde

olduğu nefsi (5) Girne kasabası müternekkinlerinden
veled-i

milleti

ve millet-i rnerkümeden

tarafından

Karava

mezbür

Atnas

on altı
yedinden

bin yüz seksen dört buçuk guruş

eşcar-ı ( 12) mezküreyi

rneblağ-ı

tarilı-i k itabdan bir sene ternamına

mezkur

bin yüz

eleğin müvekkilesine
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mezbür

Yuriye bey-]

· muharrer

bi'l-vefa

tarik üzere bey' ve teslim eylediğirnde

iştira (14) ve tesellüm

ikü'ş-şeri medyün-ı

merküme

ve kabz ve kabul eyledim

yine meclis-i

mezkürede

didikde

vekil-i

mezbür

rnahz.annd.a ikrar-ı tanı takrır-i kelam ich.\\) rn.eblağ-1 rnezoür hakikatc\e
c$.münc\e o\mağ\a ect-i hu\ü\unc\a (\6') c\eynim o\an rnebiağ-ı mezkur bin yüz.
dört buçuk

gurus eda olunmayup

escar-ı

7beyan

mezküre

elen deyni mezkürımı
ıkıf olduğu

semeni

mülk-ü
misli

rehin mahkeme

ile ahere

küllisine

küllema

uzleteke

mezbür

didikde

ve kabz

fa'net vekil-i

1 inizalden rnasün ve sulbi akd-ı rehine meşrüta

eyledim

ise ( 1 T)
semen

ve

edaya ve fazla kal ur ise ( 18) bana i 'ta ya ve bunların

umürun

ile vekil-i

bey'

olmaz

(20) Yuriyi tarafımdan

ol-dahi

ber-vechi

vekalet-i

rnazmünı

devriye-i

sahlha-i

vekil ve naib-i menab

muharrer

vekalet-i

mezküreyi

üzre

nasb ve

(21) kerna

i edaya teahhüd etnıeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 1 O Zilhicce sene 89
Şuhüdü'l-ha!
i Hasan Efendi Rüstem Elendi. Selim Eleneli. Nazım Eteneli, Banayocl Ağa

Girne mahallatından
Yanni

nam

mahsus

kimesne

mahzarında

üzere

kaza-i

ikrar-ı tam takrir-i

Haci Kosıanti

konağında

şer' -i şerif-i erıverde

sudüruna

kelam idüp kasaba-i

mezbürede

değin

(2) rneclis-i
yine mahalle-i

(3) Haci Marye bint-i
mezbür

ita (4) kılınan bir kıt'a şehadetnamede

ütiü'z-zikrin

(5) olup mahalle-i

hükürnet

ve millet-i merkürne nisvanınfan

taraflarından
akd-ı

müternekkinelerinden

mezkürun

olan odada maküd meclis-i

mütemekkinlerinden

meclisleri

Maraş mahallesi

müstakilen

muhtar

ve

zikr ve beyan

yedimde

mülk

ve

vaki' bir tarafdan Antoni veled-i Haci Kostanti

ve bir tarfdan Haci Luka veled-i Haci Yorgi hanesi (6) ve bir tarafclan hendek
rabii tarik-i 'am ile mahdüd bir bab tahtanı hane ve bir acted ma-i bir ve
havlı-yı

müstemil

bir bab (7) rnenzilirni

müfside ve muvazaadan

'arT bey<i

tarafeynden

bat-ı sahih-i

İcab ve kabuli havi

şeri ile· bin guruşa

(8)
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I-Iaci Mariyoya

bey' ve temlik ve teslTrn eylecliğimcle

ol-dahi

ber-vechi

iştira ve temellk ve tesellüm ve kabz ve kabul (9) idüp semen olan meblağ-ı
kür bin guruş müşteriye-i

merkürne

Haci Maryo yedinden

ve kabz (10) itmemle akd-ı mezkürede
mutalibatdan

ve rnuvazaadan

:h-i şer T ile (12) kabullerini
düd-ı

mezkürede

teriye-i

merküme

benim

merküm

(11) Haci Mariyo'nun

'arı ve cebr ve kerhclen halı ibra-i 'am

havı ibra ve iskat eyledim
asla

ve kamilen

tagrir ve gabına müteallik 'amrne-i dava

ve kafe-i iman ve rnuhasimatdan

metini şurüt-ı müfside

temamen

ve kata

alaka

Haci Mari yo 'nun mülk-ü

( 13) ve medhalim

müşterası

~ ma-yesa ve yehtar ( 14) malik ve mutasarrıf

bade'l-yevm

rnenziJ-i
kalmayup

ve hakkı sarfı olımışdur
T

olsun didikde gıbbe'r-tasdikü'ş-şer

vaka' bi't-taleb kerb olundı
Fi 9 Rebiyyü'l-evvel

sene 90

Şuhüdü'l-hal
Hasan Efendi. Rüstem Efendi. Selim Efendi, Banayod Ağa. ve gayruhurn

Labıa karyesi
nam kimesrıe
olan odada

kazü-i rnezkürun
maküd rneclis-i

karındaşı
kasaba-i

mezbür

sakinlerinden
hükumet

şer'-i

şerif-i

(2) meclis-i

dcaviye

eııverde

yine karye-i

mezbüre

ikrar-ı tam takrır-i

taraflarından

a şehadetnamcde

zikr ve beyan kılındığı

ştereken

mülk (5) ve hakkım olup karye-i mezbürede

yedimde

Eleneli ibn I-lacı

konağında

(3) Yusuf Efendi muvacehesinde
muhtar ve ihtiyar meclisleri

Mustafa

kelam

ita (4) kılınan

üzere akd-ı atıü'z-zikrin

sudüruna

bir

değin

vaki' bir tarafdan

eyman bin Hüseyin hanesi ve bir tarafdan Kırmızı Hüseyin Ağa bağçesi (6) ve bir
fdan Hasan Ağa ibn Hüseyin Ağa bağçesi ve taraf-ı rabii tarik-i 'am ile mahdüd
f bab tahtanı ve dört bab (7) fevkani oda ve eşcar-ı müsmire

ve gayrı müsmireli

rnikdar havlı-yı müşternil bir bab menzilde bulunan beher sekizde on dört hissemi
Baş Pınardan
zalik hissemi

nübü iden ma'-i lezizden
tarafeynden

beher sekiz günde

İcab ve kabuli havı (9) şurüt-ı müfside

bat-ı sahih-i şerI ile yedi yüz guruşa merküm

cumartesi

günü

ve muvazaadan

Yusuf Efendiye

bey' ve
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( I O) ve teslim eylecliğiıncle

ol-dahi ber-vechi

muharrer

ve kabz ve kabul idüp semen olan rneblağ-ı
· merküm
akd-ı

Yusuf Efendi yedinden
rnezkürede

ve kafe-i

yedinden

(12) tagrir

iman

ve muhasimatdan

serT ile ( 14) kabullerini
-ı mezküre

müşterı-i merküm
keyfe

rna-yeşa

ma-vaka

ve karni len ahz ve kabz

müteallik
merküm

'arnrne-i

Yusuf

dava

ve

Efendi "nin (13)

'arı ve cebr ve kerhden

havı ibra ve iskat eyledim

ile ma-i mezkürede

ve

mezkür ( 11) yedi yüz gurus

temamen

ve gabına

şurür-ı müfside ve muvazaadan

iştira ve temellük

halı ibra-i 'am

ba de'l-yevm

menzil-i

benim asla ve kata (15) alaka ve medhalim

Yusuf Efendi'rıin rnülk-ü müşterası ve hakkı sarfı (16)
ve yehtar

bi't-ta\eb

malik

ve mutasarrıf

olsun

didikde

gıbbe't

ketb olundı
Fi 18 Rebiyyü'l-evvel

sene 90

Şuhüdü'l-lıal
Efendi Ahmed Çavuş-zade

Mehmed

Efendi Şeyh Efendi, Rüstem Efendi,
ve gayruhı

muzafe

Kazabifan

nam kirnesne kaza-i mezkürun
olan odada maküd meclis-i

karyesi
hükümet

şer'-i

sakinlerinden
konağında

meclis-i

şerif-i enverde

Balabays karyesi rni.\lernekkin\erinc\en

muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri

şehadetnamede

zikr ve beyan kılındığı

uno nam mahalde
i-sıfkate

vahidetün

uvaza adan

merkum

ari bey-i bat-ı sahih-i

ve

ve tesellüm

i'ta kılınan bir
sudüruna

on yedi sak harub eşcarımı

kabuli

şer' -T ile merküm

unışa bey' ve temlik ve teslim eylediğirnde
emellük

taraflarından

olup karye-i mezbüre civarında

Haci Nikola tarlasında
icab

fürn \.',ı.\<..r,x-\ \:..e\arn

üzere akd-ı atıü'z-zikrin

mülk ve hakkını

tarafeynden

mezküre

(3) ve teba-i c\ev\et-i 'a\iyyenin

karye-i mezbür

(5) yedimde

oğlu

(2) deaviye

yine kaza-i

-~hko\a 'Jdec.\-\ Kos\.anü n,ah2anncıa \\<..rar-\

müstakilen

Kapudan

havı

şurüt-ı

müfside

(7) Hacı Nikola'ya

ol-dahi ber-vechi

muharrer

ve kabz ve kabul (8) idüp semen olan meblağ-ı

ve
bin

iştira ve

rnezkür bin
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guruş müşterı-i

rnerküm

itmemle

(9)
mezkürede
.

akd-ı

mutalibatdan ve
zimmetini
sahih-i

1-laci Nikola yedinden
tazrir
~

kafe-i iman ve

şurüt-ı müfside

ve ~zabına

müteallik amrne-i dava ve

muhasimatdan

ve muvazaadan

şerT ile kabullerini

temarnerı ve kamilerı alız ve kabz

merküm

malik

Nikola'nın

arı ve cebir ve kerhden hali ibra-i 'am

havı ibra ve ıskat ( 11) eyledim

benim asla ve kata alaka ve medhalim

Nikolanın

Haci

ba de'l-yevm

kalmayup

müşteri

escar-ı
merkum

mülk-ü (l2) müsterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve
ve mutasarrıf

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerı

ma-vaka

bi't

ketb olundı
Fi 18 Rebiyyü'l-ahir sene 90
Ş uhüdü'l-hal
Rüstem Efendi
Kayyum

( 1)

Nefsi

Osman-zade

Girrıe kasabası

Şerife nam Hatunlar
e kabz-ı semene

Selim Efendi
Ağa

sük inclerinden

taraflarından

nam kimesneler

şehadetleriyle

Kazabi fan karyeli
mezbür
hükümet

Abdülaziz

sakinlerinden
konağında

(5) enverde

bi'l-marifetü'ş-seriyye

Halil (3) bin Ahmed ve Pamukcu

sabit ve sübüt vekaletine
( 4) bin Hacı Abdüllatif
bin Hüseyin

zikrin

karyesi

nam kimesne

nam kimesneler

Haci Nikula

rnütemekkinlerinden
veled-i

bir kıt' a şehadetnamede
sudüruna

rnezbür civarında
tarafeynden

Ali

hükm şerf lahık olan

kaza-i

ve teb' a-i devlet-i

1-lristoğli mahzarında

takrır-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri
kılınan

(2)

ve kaza-i
mezkürun

meclis-i deaviye mahsus odada maküd meclis-işer' -i şerif-i

Karava

Rum milletinden

Mesud

ve kız karındaşı

beyide takrir ve ita-i hüccete

olduğu zatı mezbüreyi

'arifan yine kasaba-i mezbüre sakinlerinden

Mahmud

ve gayruhum

Aişe bint-i Hüseyin

atiü'z-zikr-i

vekil-i şeriler:

Kopca Hasan

zikr ve beyan (7) kılındığı

değin müştereken
Kakafaroyez

yedimizde

(8) nam mahalde

aliyyenin

ikrar-ı tam (6) ve
taraflarından

ita

üzere akd-ı atiü'z

mülk ve hakkımız

olup kasaba-i

mağrüs yirmi beş harub eşcarım

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfsicle ve rnuvazaadan

aii (9) bey-i bat-
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ı sahih-i

şer'-T ile iki yüz gurusa merküm

bey' ve temlik
temellük

ve teslim

ve tesellüm

eylediğimde

l-Iaci Nikola'ya

ol-dahi

bi'l-asale

( I O) ber-vechi

ve bi'l-vekale

muharrer

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı

iştira ve

mezkür

iki yüz

guruş müşteri-i merkum Haci Ni kola ( 1 I) yedinden

temamen ve kamil en ahz ve

kabz itmemizle

müteallik amrne-i

qahıh-i

tagrır ve gabına

ve kafe-i ( 12) Iman ve muhasirnatdan

mutaiibatdan
zimmetini

akd-ı mezkürede

şurüt-ı rnüfside

ıerkurn

bizim

eşa ve yehtar

havı ibra ve iskat eyledim

asla ve kata alaka

Haci Nikolarun

mülk-ü

ve medhalirniz

müşterası

malik ve mutasarrıf

, bi't-taleb

Haci Nikola'rıın

ve muvazaadan arı ve cebir ve kerhclen hali ibra-i 'am

şer T ile ( I 3) kabullerini

rnezkürede

merküm

dava ve

ba' de'l-yevm

kalrnayup

escar-ı

( I 4) müşteri

ve hakkı sarfı olmuşdur

keyfe ma

olsun ( 15) diclikcle gıbbe't-tasdikü'ş-şerj

ma

ketb olundı
Fi 9 Rabiyü'l-ahir

sene 90

Şuhüdü'l-hal
Hasan Efendi

Rüstem

Efendi

Hacı Mehmed
Banayod

ırne kazasına
kaza-i

ınuzafe

mezkürun

maküd meclis-i
i (3) ve devlet-i
rnahzarında
meclisleri

(2) konağında

şer' -i sersf-i
.aliyyenin

ikrar-ı

tarn takrir-i

taraflarından

karye-i

ınezbürede

ve iki tarafdan

Yanni bağçesi

mahdüd

havı şurüt-ı

müfsicle ve rnuvazaadan

· guruşa

merküm

tahminen

nam

deaviye mahsus

olan

rnezbürede

mütemekkin

işbu baisü'l-vesika Yanni veled-i
idüp (4) karye-i

mezbür

değin müstakilen

bir tarafdan

) bağcesiyle

bin Ahmed

muhtar

ve

bir kıt' a şehadetnamede zikr ve beyan

sudüruna

vaki'

meerküm
(7)

yine karye-i

kelam

i 'ta kılınan

Emrullah

meclis-i

Rum milletinden

(5) üzere akd-ı atiü'z-zikrin
olup

erıverde

Kamil Efendi

Ağa

VasTlya karyesi sakinlerinden
hükumet

Ağa

yedimde

(6) Hacı İbrahim

ve taraf-i rabii Fanrne

yarım dönüm

bağçerni

mülk ve

Ağa eytamı
bint-i Hacı

tarafeynden

ari bey-i bat-ı sahfh-i

icab ve

(8) şer'-T ile dört

Yanniye bey' ve temlik ve tesllrn eylediğimde

ol-dahi

ber-
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muharrer

iştira ve temellük

(9) ve tesellüm

mezkur dört yüz elli gurus müşteri-i
karnilen

şurüt-ı

müfside

ve muvazaadan

.ıdüd-ı mezkürede

Yanni 'nın

(12) arı ve cebir ve kerhden

hali ibra-i

havı ibra ve iskat ( 13) eyledim

müşterası

tar (15) malik ve mutasarrıf

amme-i

merkum

ba' de'l-yevrn

beniııı asla ve kata alaka ve meclhalim kalmayup

Yanni 'nin mülk-ü

temam en

tagrlr ve gabına rnüteallik

ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

.1 sahih-i şer T ile kabullerini

kum

merkum Yanni ( 1 O) yedinden

ahz ve kabz itmernle akd-ı mezkürede

(11) ve mutalibatdan
.ımetini

ve kabz ve kabul idüp semen olan

ve hakkı

sarfı olmuşdur

bağçe-i

( 14) müşteri-i

keyfe

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerl

ma-yeşa

rna-vaka

ve
bi't

b ketb olundı
Fi 18 Cernazie'l-evvel

sene 90

şuh üd ü' I-hal
Faki Hasan Efend

1) Cezire-i
.ıahallesi

Selim Eteneli Rüstem Efendi

Kıbrısda

vakinefsi

sakinelerinderı

Zeliha

(2) konağında

şerif-i erıverde

ıııeclis-i

Girne
bint-i

kasabası
Hasan

yine mahalle-i

rnezbürede

mahallatından

nam

deaviye mahsus

Mesud Efendi

Acem-zade

kimesne

olan odada

kaza-i

ma 'küd nıeclis-i

sakin oğlu Şükrü

(3) bin Halil

takrir-i kelam idüp kasaba-i mezbür muhtar
clisleri

taraflarından

i'ta (4) kılınan

fındığı üzere akd-ı atiü'z-zikrin
hakkım

olup mahalle-i

bir kıt'a

ve ihtiyar

şehadetnamede zikr ve beyan

sudürurıa değin müstakilen

mezbürcde

mezkür

vaki bir ıarafdan

yedimde

mülk (5)

Yuri hanesi bir tarafdan

Nikole hanesi ve bir tanı/clan ınetkiim (6) Şükrü hanesi ve tsrnt-i rib! 'i
İle mahdı7dbir mikdar hevlı-yı mOştemil bir bcıb tahtanı hanemi
(7) icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside
-Tile beş yüz gurusa rnerküm Şükrü'ye
ol-dahi ber-vechi

muharrer

· olan rneblağ-ı

ve rnuvazaadan

(8) bey' ve temlik ve teslim

iştira ve temellük

(9) mezkur

ari bey-i bat

ve tesellüm

ve kabz ve

beş yüz guruş müşterr-i

ternarnen ve kamilen ahz ve kabz itrnernle akd-ı ınezkürede

merküm
tagrir
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ve gabına

rnüte allika

rnuhasimatdan

(1 O) amme-i

Şükrünün

merkürn

ve kafe-i Iman ve

dava ve rnutalibatdan

zimmetini

surüt-ı müfside ve muvazaadan

ve cebir ve ( 11) kerhderı hali ibra-i 'am sahih-i şerI ile kabullerini
iskat eyledim

ba: de'l-yevm

alaka ve rnedhalim

hane-i mahdüd-ı

kalrnayup

müşteri-i

( 12) mezkürede

merkum

arı

havı ibra ve

benim asla ve kata

Şükrü'rıün

mülk-ü

müşterasr

( 13) ve hakkı sarfı olrnuşdur

keyfe rna-yesa ve yehtar malik ve mutasarrıf

didikde gıbbe'r-rasdikü'ş-şert

rna-vaka

olsun

bi't-taleb ketb olundı
Fi 17 Cemazie'l-ahir

sene 90

Şuhüdü'l-hal

Mümeyiz

Faki 1-lasanEfendi

Rüstem Efendi
Hüseyin

Selim Erendi

Munla

ve gayruhum

Konu: Ağaç Satışı
( 1) Girne

kazasına

nam kimesne

muzafe

Vasilya

kaza-i rnezkürun

maküd

meclis-i

mütemekkinlerinden

meclisleri

beyan

kılındığı

zeytün

şer' -i

sakinlerinden

konağında

şerif-i

üzere

meclis-i

enverde

'aliyyenin

arıü'z-ziknn

sudüruna

olup (5) karye-i rnezbürede
tarafeynden

ve teslim

ve tesellüm

yüz guruş müşteri-i
itrnernle

akd-ı

mutalibatdan
urüt-ı

yine

karye-i

değin

mezbüre

Petro veled-i

ol-dahi

Petroya

ber-vechi

mezkürede

Petro (8) yedinden
tagrlr

ve

gabırıa

ve muvazaadan

mağrüs

(6) müfside

ve

(sekiz yüz guruşa)

(7) muharrer

ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı
merkum

ve

yedimde

deresinde

İcab ve kabuli havı şurüt-ı

eylediğimde

muhtar

müstakilen

vaki' Lagumava

(9) ve kafe-i Iman ve muhasimatdan

müfside

deaviye (2) mahsus

Rum milletinden

'adan ari bey-i bat-ı sahih-i şer·-1 ile merkum

temellük

bin Osman

bir kıt' a (4) şehadetnarnede zikr ve

i 'ta kılınan

akd-ı

eşcarunı

ve temlik

Hüseyin

ikrar-ı tam takrir-i kelam idüp karye-i mezbür

taraflarından

mülk ve hakkım

hükümet

ve teb'a-i devlet-i

Yorgi (3) mahzannda
ihtiyar

karyesi

iştira ve

mezkur

sekiz

remamen ve kamilen ahz ve kabz
müteallik
rnerküm

arı ve cebir ve kerhclen

arnme-i

dava

ve

Petronun zimmetini
hali ibra-i

'am (10)
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sahih-i

şerI ile kabullerini

mezkürede
merkum

benim

müşterası

ve mutasarrıf

taleb ketb olundı

ba de'l-yevrn

asla ve kata alaka ( 11) ve medhalirn

Petronun mülk-ü

yehtar malik

havı ibra ve iskat eyledim

kalnıayup

ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun didikde

eşcar-ı
müşteri-i

keyfe ma-yeşa

gıbbe't-tasdikü'ş-şerl

ma-vaka'

ve
bi't

64

Fi 3 Receb sene 90
Suhüdü'l-hal
Hasan Efendi

Cezire-i

Kıbrısda

temekkinlerinden
ğogora
1101110

Selim Efendi

vaki'

Rüstem Efendi

Girne

ve teba-i devlet-i

bint-i Baba Hristoğlunun

kazasına
aliyyerıin

veraset-i

Banayod Ağa

muzafe
Rum

milleti

zevc-i metrüku

ve babası Baba 1-Iristoğlu (3) ve validesi

Kaderina

Karava

sonra sagir-i

mezbürun

(2)

nisvanından

Kostanti

veled-i

I-Iaci

bint-i 1-laci Kostanti

b-i sagir oğlu Covani "ye nıünhasire olduğu bi'l-ihbar 'inde'ş-şerü'l-erıver
nümayerı oldukdan

karyesi

müntakil

validesinden

ve

(4) zahir
malını

hıfza

viye-i umürunı rü'yeıe (5) kıbcl-i serden vasl nasb ve tayin kılınan zevc-i mezbür

stanti

marifeıı

ve marifet-i

erküme bi'l-farizetü'ş-şeriyye
defteridir

ki ber-vechi

şer'le

tahrir ve terkim

tevzi'

ve taksim

kılınan

(6) ve beync'l-verasete'l

mezbürerıin

rnüteveffiye-i

atT zikr ve beyan olunur
Fi 5 Muharrem

keblr tencere 1 /80

evsat tencere 3/75

iki

kuplu

sene 90
tava

bir kup] u tava 1 /5
kevgir 1/2

Y:ı

sürtecek

şamdan

1/30

kebir

tekne

1/15

sagir tekne 1/8 elek tahtası 2/1 O
El değirmeni

1/1 O çıkrık

yasdık 5/25

I 17

darak 3/ I U

Metnin sonunda gereksiz tekrar yapılmışnr.

sandalve 6/15 yatak 1/180

yorgan

1/20
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0) Saç ayağı 1/1

Iırun demiri 1/10

sisto 2/2

dezgah maa takım

/I 00

al tun

1/1 O

tabak 6/7
l) Altun yaldızlı

sim bilezik çift 1/150

ma' elen kaşık I 14
Drabeza örtüsü /1
3/120

1/5

yüzük

çatal 17
sagır çarşab I /5

alaca çarsab 2/ 20

bürüncek

perıbe çarşab 4/50

Hakir fisdan

I /50 rnerinoz fisdaıı 2/20

Manclova 1/1

fes I il O

çuka

hırka

1/40

ipekli fisdan 1/60

Basma fısclan 8/120

alaca fisdan /25

yazma 6/6
Yedirme

rubiyye

iç donu 6/60

yedirme göynek 2/4

hümayun

fisdan 2/20

yedirme

ufak yasdık torbası /2
çoru 1/10

hümayun hırka 3/10

peşkir

13/13

keten ipliği dirhem 50/2
yedirme

çarşab 2/65

hümayun

çarşab 1/25 bürümcek

çuka hırka 1/100
) Al tun küpe I /50 kasteni 1 I I

pi not 2/1 O

tas 1/1 Labıa karyesinde

anı ve bir bab fevkanT hane ve bir ahur ve escar-ı

müsmire

bir bab

ve gayrı müsrnireli

çe ma' a rna-i carı /6500
JKarava

karyesinde

Yekünü'l-mezkürat

rnağrüs harub sak 35/2000

Sahhü'l-baki

mezkürede

zeytün sak

/11627
harcı kısmet/291,27

Yekünü'l-ihracat

karye-i

kaydiye 118

clelaliye /50

veraka

/360.17
li't-taksimü'l-verase

/11266.33

hisse-i

hisse-i ebi mezbür Baba Hristoğlu /1877,32
1877,32

zevc-i

mezbür

Kostanti

hisse-i

ümm-i

mezbüre

hisse-i ibn sagTr mezbür Covanni /4694,20

bala muharrerü-isrn

olan sagir mezbürun

hisse-i irsiyesine

isabet iden

bin altı yüz doksan dört guruş yirmi bin (24) Emlak ve eşya olarak vasi-i mezbür
ine terk olundığu

bu rnahale şerh verileli
Fi 7 Muharrem

sene 90
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)

Girne

kazasına

rnuzafe

üternekkinlerinderı

odada

karyesi

ve teba-i devlet-i

maküd

mahallatından

aliyyerıin

meclis-i

üteıuekkin millet-i merkümeden

ser-i

şerif-i

(3) enverde

Toğli Moğlunda

in müstakilen

zikr ve beyan kılındığı
yedimde

mahalden

ey-] bat-I sahih-i
eylediğimde

ber-vechi

muharrer

ve kabul idüp semen olan meblağ-I
( I O) temamcn

müteallika

kerhden

müşteri-i

keyfe

dava

ve

merküm'Toğli'ye

beyve temlTk ve

iştira ve temellük

mutalibatdan

Toğlinin zimmetini

hark-I mezkürede
ınerküm

ma yeşa'

kü'ş-şerl ma-vaka

bir buçuk saat (7)su

(9) ve tesellüm

mezkur yüz guruş müşteri-i

merkum

kafe-i

Toğli

tagrir ve
Iman

ve muvazaadan

şeri ile kabullerini

ve

'arı ve

havı ibra ve iskat

mülk-ü

malik

müşterası

ve mutasarrıf

(14)
olsun

ve hakkı

sarfı

cliclikde gıbbe't

bi't-ralcb ketb olundı
Fi S Cernazie'l-evvel

sene 90

Şuhüdü'l-hal
Efendi

ve

benim (13) asla ve kata alaka ve rnedhalirn

Toğlinin

ve yehtar

( I 1) ve

şurüt-ı müfside

halı (12) ibra-i 'am sahıh-i

im bade'l-yevm

bir

Sediri tarlası ve tarik-i am

ve-karni len ahz ve kabz itmem le akd-ı mezkürede

'amme-i

merkum

(5) suclüruna

İcab ve kabuli havi şurüt-ı müfside ve muvazaadan

(8) ser T ile yüz guruşa

ol-dahi

i 'ta kılınan bir

rnezbürede vaki'

olup mahalle-i

tülen on ve arzen iki ayak beher haftada

sına mülk üzere tarafeynden

rnezbürede

ikrar-I tam ve takrir-i

tarafından

fdan Haci Elyas tarlası ve bir tarafclan (6) Haralanbu
mahdüd

mahalle-i

mahzannda

veled-i

rneclis-i deaviye

üzere 'akd-ı atiü'z-zikrin

mülk ve hakkım

mahallesi

Hristofi

konağında

am idüp karye-i mezbür ( 4) muhtar ve ihtiyar meclisleri
şehadetnamede

Ayaluka

Rum milletinden

kaza-i mezkürun lıükümet

) Haci VasT!i nam kimesne
ahsus

Labta

Rüstem Efendi

Selim Eteneli

Banayod Ağa

ve gayruhum
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S.89/No:

217

Konu: Ağaç Satışı

( 1) Nefsi

Girne kasabası

mezkür hükümet

saki nelerinden

konağında

Penbe

Hacı Ali nam kirnesne

meclis-i de' aviye mahsus odada ma 'küd (2) meclis-i

şer' -i şerif-i enverde Kazabi fan karyesi sakinlerinden

ihtiyar meclisleri
(4) kılındığı
ve hakkım

taraflarından

olup kasaba-i

mezkür muhtar ve

i'ta kılınan bir kıt'a şehadetnarnede

üzere 'akd-ı atiü'z-zikrin

ve bir tarafdan
tarlasıyla

Mesud Efendi ibn Lütfullah

ikrar-ı tarn ve takrir-i (3) kelam idüp kasaba-i

muvacehesinde

kaza-i

mezbüre

sudüruna

civarında

zikr ve beyan

değin müstakilen

yedimde

(5) vaki' iki tarafdan

mülk

benim tarlam

Kalaycı Luka tarlası ve taraf-ı rabi 'i Mehmed

bin Hacı İbrahim

mahdüd (6) Endezik deresi clirnekle meşhur tahminen

dört dönüm tarla

derununda
sak eşcarunı

mağrüs

altmış sak zeytün ve altmış sak (7) harub cem'an

bi-sıfkate

vahidetün

tarafeynden

seksen iki

icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside

(8) ve rnuvaza 'adan ari bey-i bat-ı sahıh-i şer' -ı ile altı bin (9) sekiz yüz guruşa
mürna-ileyh

Mesud Efendi'ye

vechi muharrer

bey' ve temlik ve teslim eylecliğirnde

( 1 O) iştira ve temellük

ve tesellüm

ve kabz ve kabul idüp semeni

olan meblağ-ı mezkür altı bin sekiz yüz gurus ( 11) ınüşteri-i
Efendi

yedi nelen temamen

muhasimatdan
muvazaadan
kabullerini
benim

mürna-ileyh

amme-i dava ve mutalibatdan

( 13) Mesud Efendi 'nin zimmetini

arı ve cebir

ve kerhden

havı ibra ve isküt eyledim

asla ve kata ( 15) alaka

Mesud Efendi'nin

mürua-ileyh

ve karni len ahz ve kabz itrnernle

tagrir (12) ve gabına rnüteallik

mülk-ü müşterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

hali ibra-i
bade'l-yevm

ve rnedhalim

ol-dahi ber

akd-ı rnezkürede
ve kafe-i iman ve
şurüt-ı müfside

'am sahih-i
eşcar-ı

kalrnayup

Mesud

( 14) serT

eşcar-ı
müşteri

ve hakkı (16) sarfı olmuşdur

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerr

ve
ile

rnezkürede
müma-ileyh

keyfe ma-yeşa
ma-vaka bi't-

Fi 25 Cernazie'l-evvel

sene 90

Şuhüdü'l-hal
Hasan Faki Eleneli

Mehnıecl Ali Eleneli
İdare Azasından

Osman

Mehmecl bin Hacı İbrahim Ağa
Abdullah

Efendi
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(I) Girne kazasına rnuzafe Kara va karyesinde mütemekkinelerinden

ve teb 'a-i

devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Antoni veled-i Haci Yakorno nam
kimesne karye-i rnezbürede vaki' Yorgo veled-i Haci Banayi'nin hanesinde akd
olunan meclis-i şer' -i 'alide yine karye-i mezbürede (3) mütemekkin millet-i
merkürneden oğlu Hacı Tofa mahzannda ikrar-ı tam takrir-i kelam idüp karye-i
mezbür muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri taraflarından i 'ta kılınan bir kıt' a
şehadetnamede zikr ve beyan kılındığı üzere akd-ı atıü'z-zikrin

(5)

sudüruna

değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olup karye-i rnezbürede vaki' bir
tarafdan Hacı Franzisko veled-i Haci Yanni (6) tarlası ve bir tarafdan Braşuka
veled-i Yorgi tarlası Tofa veled-i Sava tarlası ve bazen dere (7) ve taraf-ı rabi 'i
Luka veled-i I-lacı Ebgeri ve bazen karındaşı I-laralanbu tarlasıyla mahdüd
tahminen dört dönüm (8) tarla derünunda mağrüs altmış sak zeytün cşcanmı ve
altmış sak harub cem'an yüz yirmi (9) sak escanmı bi-sıfkate vahidetün
tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvaza adan ari ( 1 O) bey-i
bat-ı sahih-i şer' -ı ile beş bin guruşa rnerküm Haci Tofa 'ya bey' ve temlik ve
teslim eylediğimde ( 11) ol-dahi ber-vechi muharrer iştira ve temellük ve tesellüm
ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı rnezkür beş bin (12) guruş müşteri-i
ruerküm Hacı Tofa yedinden ternamen ve kamilen alız ve kabz itmernle akd-ı
mezkürede tagrir ( 13) ve gabına müteallik

amme-i dava ve mutalibatdan ve

kafe-i Iman ve muhasimatdan merküm Hacı Tofa'nın zimmetini (14) şurüt-ı
müfside ve muvaza adan arı ve cebir ve kerhden hali ibra-i 'am sahih-i şerI ile
kabullerini havı ( 15) ibra ve iskat eyledim ba' de'l-yevm eşcar-ı mezkürede
benim asla ve kat' a alaka ve medhalim kalmayup (16) müşteri merküm Hacı
Tofa'nın mülk-ü müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur (17) keyfe ma-yeşa ve yehtar
malik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer T ma-vaka bi't-taleb ketb
olundı
Fi 15 Cernazie'l-evvel sene 90
Şuhüdü'l-hal
Hacı Nikola veled-i Hacı Dimitri Mihai Loizu
I-Iaci Mihai l

Sava Haci Mihail

Kostanti
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Girne

kazasına

üternekkinelerinden
apa Rakgosi
ahsus

odada

rnuzafe

Karava

ve teba-i

devlet-i aliyyenin

nam kirnesne
maküd

ütemekkinlerinden

karyesi

kaza-i mezkur

ıneclis-i

millet-i

rnahallatından
Rum milletinden

hükümet

şer' -i şerif-i

merkümeden

Ayluka

işbu

Yorgi veled-i (2)

konağında

(3) enverde

mahallesi

meclis-i

deaviye

yine karye-i rnezbüre

baisü'l-vesika

oğlu

Vasili

ahzannda ikrar-: tam ve takrir-i (4) kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar
,eclisleri taraflarından

i'ta kılınan bir kıt'a sehadetnamede

lındığı üzere 'akd-ı atiü'z-zikrirı sudüruna değin müstakilen

zikr ve beyan (5)
yedimde mülk ve

kkırn olup karye-i mezbürede vaki' (6) bir tarafdan Hacı Franzisko haremi Haci
eni bağçesi ve taraf-i sülsesi tarik-i am ile rnahdüd bir bab tahtanı hane ve bir bab
viran hane ve escar-i müsrnire

ve gayrı müsmireli bir dönüm bağce ve Komi

olunan rna'-i cariden beher sekiz günde bir saat rna-i (8) carirni tarafeynden
ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvazaadan
(9) guruşa rnerküm Vasiliye

ari bey-i bat-ı sahih-i şer'-ı ile

bey' ve temlik ve teslim eylediğirnde ol-dahi

muharrer iştira ve temellük ( 10) ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen
rneblağ-ı mezkur iki bin guruş rnüşteri-i merkum Vasili yedinden ternamen ( 11)
lj.amilen ahz ve kabz itmernle akd-ı mezkürede tagrir ve gabına rnüteallik amrne-i
1va ve mutalibatdan

ve kafe-i iman (12) ve muhasimatdan

metini şurüt-ı müfside ve muvazaadan
ıh-i ( 13) şer T ile kabullerini

merkürn Vasllinin

arı ve cebir ve kerhden hali ibra-i 'am

havı ibra ve iska: eyledim ba de'l-yevnı

harıe-i

adüd-ı mezküre ile ıııa'-i mezkürede benim asla ve kata (14) alaka ve rnedhalim
rıayup müşteri rnerküm Vasilinin

mülk-ü müşterası ve hakkı sarfı olmuşdur

rna-yeşa ( 15) ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerT
"bi'r-taleb ketb olundı
Fi 24 Cemazie'l-evvel sene 90
Ş ulıüdü'l-hal

Faki Hasan Efendi Hasan bin Osman

Hacı Ömer bin Munla Mustafa

Mustafa bin Halil
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Cezire-i

Kıbrısda

ütemekkinlerinden
ezbürede

vaki'

Girrıe

Yorgac i veled-i

kazasına

muzafe

1-Iaci Babas nam

vaki' Yorke (3) veled-i Haci Banayinin

Karava

kimesne

karyesi

(2) karye-i

hanesinde akd olunan meclis-i

·'i alide yine karye-i mezbürede mütemekkin milleti" rnerküme nisvanmdan (4) kızı
ralanbu mahzarından

ikrar-ı tam ve takrlr-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve

jyar meclisleri taraflarından (5) i'ta kılınan bir kıt'a şehadetrıamede zikr ve beyan
ındığı üzere 'akd-ı atiü'z-zikrin

sudüruna değin müstakilen (6) yedimde mülk ve

kkım olup karye-i mezbürede vaki' Müdiriz nam mahalde mağrüs
eşcarırm bi-sıfkate vahidetün tarafeynden

otuz sak zeytün

İcab ve kabuli havı şurüt-ı rnüfside ve

vazaadan ari bey-i (8) bat-r sahih-i şer'-ı ile bin beş yüz guruşa merküme
·alanbu'ya bey' ve temlik ve tesllm eylediğimde

ol-dahi (9) ber-vechi muharrer

rave temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-I mezkur bin
yüz gurus ( 1 O) müşteriye-i rnerküme

Haralanbu yedinden ternamen ve karnilen

ve kabz itmernle akd-: nıezkürede tagrir ve gabırıa müteallik
mutalibatdan

ve kafe-i Iman

ve muhasimatdan

metini şurüt-ı müfside ve muvazaadan

amme-] (11) dava

merküme

Haralanbu'nun

arı (12) ve cebir ve kerhden hali ibra ve

t eyledim ba'de'l-yevrn eşcar-ı mezkürede benim asla ve kata alaka ve medhalim

1ayup (13) müşteriye-i merküme 1-Iaralanbu'nun mülk-ü rnüşterası ve hakkı sarfı
uşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun (14) didikde gıbbe't
mü-vaka

bi't-taleb ketb olundı
Fi 24 Cemazie'l-evvel

sene 90

Şuhüdü'l-hal
Hasan Efendi

Rüstem Eleneli

Nikola veled-i Dimitri

Kamil Eteneli Banayod Ağa Haci
Mihail Loizu Sava Hac: Mihail
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) Girne kazasına

muzafe Karava karyesi müternekkinelerinden

iyyenin Rum milletinden
zbürede

Haci Yorgi veled-i Haci İstafani nam kimesne

vaki' Dimitri veled-i Korıomu Midi'nin

· 'alide yine karye-i (3) mezbüre
baisü'l-vesika

Yakorni

ve teba-i devlet-i

hanesinde

mütemekkinlerinden

veled-i Haci Franzisko

karye-i

akd olunan rneclis-i

ve millet-i merkümeden

mahzarında

ikrar-ı tanı (4) ve

· kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarından i'ta
bir kıt'a şehadetnarnede (5) zikr ve beyan kılındığı üzere akd-ı atlü'z-zikrin
Uruna değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olup (6) karye-i mezbürede
i' bir tarafclan Kış deresi ve bir tarafdan Kostanti veled-i Yuri tarlası ve bir
(7) Kakura Mandırası taraf-ı rabi 'i Beyaz Tepe ile mahdüd
ıninen sekiz dönüm tarla derununda rnağrüs (8) on dört sak harub ve elli altı sak
tün ve yine bir tarafdan Efterniya bint-i 1-Iristoğli tarlası ve bir tarafdan (9)
,<.ak.o bint-i Hristoğli tarlası ve bir tarafdan Sirohora bint-i Hristoğli tarlası ve
'-i rabi 'i Anastasya ( 1 O) bint-i Haci İstefani tarlasıyla rnahdüd nam mahalde
ıüs

kırk sak zeytün ve on sekiz sak harub cern 'an ( 11) yüz yirmi sak eşcarımı bi
vahidetün tarafeynden İcab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvazaadarı ari
· bat-ı sahih-i şer'-ı ile altı bin guruşa merkum Yakomiye bey' ve temlik ve

eylediğimde ol-dahi ber-vechi ( 13) muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve
kabul idüp semeni olan nıeblağ-ı mezkur altı bin guruş müşterl-: (14)
Yakorni yedinden

ternamen ve kamilerı alız ve kabz itmernle akd-ı

tagrir ve gabına müteallik (15) arnnıe-i dava ve rnutalibatdan ve kafe-i
muhasirnatdan

merkum Yakomi'rıin zimmetini şurüt-ı ( 16) rnüfside ve

arı ve cebir ve kerhden hali ibra-i 'am sahih-i şerr ile kabullerini havı
ibra ve iskat eyledim bade'l-yevm

eşcar-ı rnezkürede benim asla ve kata alaka

edhalim (18) kalmayup müşteri merkum Yakomi'rıin mülk-ü rnüşterası ve hakkı
olmuşdur keyfe rna-yeşa ( 19) ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde
e't-tasdikü'ş-şerr

ma-vaka

bi't-taleb ketb olundı
Fi 24 Cemazie'l-evvel sene 90
Şuhüdü'l-hal
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Hasan Efendi

Rüstem Eteneli

Toğli Elyas

PiyenciYakorni

Hristofi İstavrino

Hristofi

karyesi mütemekkinelerinden
Rum
zbürede

milleti" nisvanından

vaki' Dimitri

.lide yine

karye-i

-:isü'l-vesika
rye-i mezbür

halde

yedimde
rnağrüs

marunda

hanesinde

kimesne

akd olunan

taraflarından

meclis-i

şer' -i

merkümeden

işbu

eşcanmı

elli guruşa

vaki'

(7) ve Begri Bilazeri

icab ve kabuli

azaadan ari bey-i bat-I salıılı-i şer'-ı
(12) eylediğimde

ol-dahi ber-vechi

kabul idüp semen olan meblağ-I
üm Yorgi yedinden

ternümen

tagrir ve gabına müteallika
imardan merkürn Yorginin

hissemi

ile merkum
muharrer

föezkürecle
'nin mülk-ü

ve Toğli

(8) vaki'

bir mikdar havlı

havı (11) şurüt-ı
Yorgiye

müfside ve

bey' ve temlik

iştira ve temellük

ve tesellüm

ve
ve

mezkür ( 13) bin iki yüz elli guruş müşteri-i

ve kamilerı alız ve kabz itmernle akd-ı mezkürede
amrne-i

dava ve mutalibatdan

(15) zimmetini

eşcür-ı mezküre

ve kafe-i imarı ve

surüt-ı müfsicle ve muvazaadan

ile hane-i mahdüd-ı

benim asla ve kata alaka ve medhalim
müşterası

nam

beş yüz guruşa ki cem'an

ir ve kerhclen hali ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabullerini
ı;rn bade'l-yevrn

eleğin

veled-i Petri hanesi ve

f-i (9) rabii yol ile rnahdüd eşcar-i müsmire ve gayrı müsmireli

tarafeynden

bir kıt'a

bağcesinde

üç yüz elli guruşa ve yine karye-i mezbürede

(10) şayiarı

idüp

Alaclursa

yedi yüz elli guruşa

tarafclan Toğli veled-i Petri hanesi ve iki tarafdarı İstavrino

iki yüz elli guruşa

kelam

i'ta kılınan

olup karye-i mezbürede

(6) on iki sak zeytün

cıüştemil bir bab tahtanı haneden

karye-i

üzere akd-ı atlü'z-zikrin (5) suclüruna

mülk ve hakkım

ğrüs üç sak zeytürı eşcanmı

nam

ikrür-ı tarn ve takrir-i

(4) ve ihtiyar meclisleri

bir sak harub şeceremi

ve teba-i devlet-i

ve millet-i

velecl-i Petri mahzanrıda

muhtar

Antoni

rnütemekkinlerinden

kılındığı
stakilen

bint-i

veled-i Korıomidi'in

mezbüre

Yorgi

Leno

Papa

( 18) ve hakkı sarfı olmuşclur

arı

( 16) havı ibra ve is kat
rnezkürede

kalrnayup

olan hisse-i

müşteri

keyfe ma-yeşa

merküm
ve yehtar
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ve mutasarrıf

olsun didikde

gıbbe't-tasdikü'ş-şerı

ma-vaka

bi't-taleb

Fi 24 Cemazie'l-evvel

ketb

sene 90

ş uhüdü'l-hal
Hacı Nikola Piyenyo Matefo Haci Yorgi

muzafe
yenin Rum milletinden

Karava

karyesinde

mütemekkin

--i mezküre

A vrarn veled-i Sava nam kim esne kaza-i mezkür hükürnet

muzafe

Fota karyesi sakinlerinden

(3) Mustafa

ve takrir-i kelam idüp karye-i
(4) taraflanndan

i'trı kılman

dığı üzere 'akd-ı atiü'z-zikrin
nn olup Balyosofo
'1111

ve teba-i devlet-i

meclis-i deaviye mahsus odada maküd meclis-i şerı i şerif-i enverde

konağında

lisleri

Dimitri Korıomidi

(6) tarafeynden

bir kıt'a

sudüruna

karyesinde

Mersineri

muharrer

idüp semen olan meblağ-ı
ve kamilen

(müteallik)

şehüdetnamede

nam mahalde

Mustafa'ya

(10) Mustafa'run

mezkur

zikr

ve beyan

yedimde

ahz ve kabz (9) itmemle

zimmetini

mezkürede

merküm

ve tesellüm

ari bey-i

Mustafarun

akd-ı rnezkürede

IV[ ustafa

tagrlr ve

ve kafe-i Iman ve muhasirnatdan

mülk-ü müşterası

arı ve cebir ve

havı ibra ve iskat eyledim

asla ve kata alaka

( 13) ve yehtar malik ve mutasarrıf

ve kabz ve

merküm

şurüt-ı rnüfside ve muvazaadan

benim

mülk ve

on sekiz sak zeytün

bin guruş müşten-i

ibra-i 'am sahih-i serT ( 11) ile kabullerini

müşteri

ve ihtiyar

bey' ve temlik ve teslim

iştira ve temellük

amrne-i dava ve rnutalibatdan

eşcar-ı

muhtar

İcab ve kabuli havı şurüt-ı müfside ve muvazaadan

ber-vechi

temümen

mezbür

değin (5) müstakilen

şer'-ı ile bin guruşa (7) merkum
ol-dahi

bin Kara Hüseyin

( l 2) ve medhalirn

ve hakkı sarfı olmuşdur

olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerr

ka' bi't-taleb ketb olundı
Fi 26 Cernazie'l-evvel
Ş uhüdü'l-hal

sene 90
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Basmacı Hacı Ibrahim Ağa

Foteli Hacı Hüseyin karındaşı Abdulkerim

Kara Hüseyin ibn Munla Mustafa

ime kazasına

rnuzüfe

Labıa karyesi sakirıelerinden

tarafından atiü'z-zikr-i
mezbüre-yi
inelerinden

beyide

Emine bint-i Hüseyin nam

takrir ve ita-i hüccetde (2) vekil-i şerisi

bi'l-mariferü'ş-şeriyye

arifan

yine karye-i

rnezbüre

Hasan bin Osman ve Mustafa (3) bin Halil nam kimesnelerin

adetleriyle sabit ve sübut vekaletine hükmü serisi lahık olan karındaşı Hasan nam
esne kaza-i ( 4) mezkürun hüküm et (2) konağında meclis-i de' av iye mahsus
maküd

rneclis-i

şer' -i

şerif-i

enverde

yine

karye-i

(5)

mezbüre

emekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin rum milletinden Haci Komi veled-i
lanbu mahzannda ikrar-i tam ve takrir-i (6) kelam idüp karye-i mezbür muhtar
htiyar meclisleri taraflarından i 'ta kılınan bir kıt' a şehadetnamede (7) zikr ve
ı1 kılındığı üzere 'akd-ı ariü'z-zikrin sudüruna değin müstakilen yedimde mülk

akkun olup (8) karye-i mezbürede vaki' Hadimi nam mahalde rnağrüs yirmi beş
ytün ve yirmi beş sak harub eşcarunı (9) tarafeynden İcab ve kabuli havı şurüt
·side ve muvazaadan

ari bey-i bat-ı sahlh-i şer' -I ile bin yedi yüz ( 10) guruşa

kil em mezbüreye izafetle merkum Haci Komi 'ye bey' ve temlik ve teslim
iğimde ol-dahi ber-vechi muharrer ( 11) iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz
abu! idüp semen olan
Lim

meblağ-ı

mezkur bin yedi yüz gurus müşteri-i (12)

Haci Komi yedinden temamcn ve kamilerı ahz ve kabz itmemle akd-ı

,ürede tagrir ve gabına müıeallika arnme-i dava ve mutalibatdan ve kafe-i Iman
nuhasimatdan

merkum 1-laci Komi 'rıin zimmetini

şurüt-ı müfside

( 14) ve

azaadan arı ve cebir ve kerhden hali ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabullerini havı
iskat ( 15) eyledim bade'l-yevrn

eşcar-ı ınezkürede

müvekilern

rnezbürenin

kata alaka ve mcdhalim kalrnayup müşteri-i merkum (16) Haci Kominin
rnüşterası ve hakkı sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve
sarrıf olsun ( 17) didikde gı bbe't-tasdikü'ş-şeri

rna-vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 25 Cemazie'l-evvel sene 90
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Şuhüdü'l-hal
Hasan bin Osman

Hacı Ömer

Hacı Mehmed ibn Halil

Mustafa Efendi

(1) Girne kazasına muzafe Karava karyesinde mütemekkin

ve teba-i devlet-i

aliyyenin Rum milletinden Efsam veled-i Sava nam kimesne kaza-i mezkürun (2)
hükümet konağında meclis-i deaviye mahsus odada maküd rneclis-i şer'-i şerif-i
enverde kaza-i mezküre muzafe (3) Fota karyesi sakinlerinden

Mustafa bin Kara

Hüseyin rnahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbür ( 4) naib-i
es bak Mustafa Efendi 'nin imza ve hatemine havı yedimde bulunan bir kıt' a
hüccet-i

şer'iye

marıtukunca

müstakilen

(5) yedimde

Karava karyesinde vaki' Veler nam mahalde mağrüs
zeytün

(6) eşcarmı

muvazaadan

tarafeynden

İcab ve kabuli

ari bey-i bat-ı sahih-i şer'-ı

mülk ve hakkım

üç sak harub ve dört sak
havı surüt-ı

ile alt yüz guruşa

bey' ve temlik ve teslim eylediğimde

olup

rnüfside

ve

(7) merkum

ol-dahi ber-vechi

muharrer

iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp (8) semen olan rneblağ-ı
mezkür altı yüz gurus müşteri-i merküm Mustafa yedinden temamen ve kamilerı
ahz ve kabz itmernle akd-ı (9) rnezkürede tagrir ve gabına rnüteallika
dava ve mutalibatdan

ve kafe-i Iman ve rnuhasirnatdan

( 1 O) zimmetini şurür-ı rnüfside ve rnuvazaadan
'am sahih-i ser T ile kabullerini

arnme-i

merküm Mustafarun

arı ve cebir ve kerhden hali ibra-i

havı (11) ibra ve iskat eyledim bade'l-yevm

escar-ı mezkürede benim asla ve kata alaka ve nıeclhalim kalmayup müşteri ( 12)
merküm Mustafa'nın

mülk-ü müsterası ve hakkı sarfı olmuşclur keyfe rna-yeşa ve

yehtar malik ( 13) ve mutasarrıf olsun cliclikcle gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

ma-vaka

bi't-taleb ketb olunclı
Fi 25 Ceınazie'l-evvel
Şuhüdü'l-hal

Hasan Efendi Rüstem Eleneli

Selim Efendi

Hasan Bin Osman

sene 90
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ime kazasına

muzafe Kazabifan karyesi mütemekkinlerinden

enin Rum milletinden
ükümet

konağında

Haci Toğli velecl-i Pavlo nam kimesne

meclis-i

rde yine karye-i mezbüre
ü'l-vesika

Dimitri

-i mezbür

müremekkinlerinden

detnamede zikr ve beyan kılındığı

mahalde

ve rnillet-i merkümeden

Luyi mahzarmda

ve ihtiyar meclisleri

akilerı (5) yedimde

(3) işbu

ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam

(4) taraflarından

i'ta kılınan

'akd-ı atiü'z-zikrin

üzere

sudüruna değin
Landozgi

mağrüs altı sak harub ve bir sak zeytün eşcarmı tarafeynden
ve muvazaadan

uruşa merküm Dimitri'ye
muharrer

ağ-ı (8) (mezkur)

itrnernle

müfside

akcl-ı mezkürede

tagrir ve gabına

ve muvaza adan arı ibra-i

ve medhalim

kalmayup

ve hakkı sarfı olımışdur
didikde gtbbe't-tasdikü'ş-şeri

ol-dahi ber

merkum Dimitri yedinden

havı ibra ve iskat eyledim ba' de'l-yevm
alaka

ile üç yüz

ve kabz ve kabul idüp semen

ve kafe-i Iman ve muhasirnatdan

· dava ve mutalibatdan
şurüt-ı

ari bey-i bat-ı sahih-i şer'-ı

ve tesellüm

üç yüz gurus müşteri-i

ahz ve kabz

(6) icab ve

(7) bey' ve temlik ve tesliın eylediğimde

iştira ve temellük

ternamen

merkürn

ve

Dimitriniu

( I O) 'am sahih-i

merkum

olan

müteallika (9)

eşcar-ı mezkürede

müşteri

idüp

bir kıt'a

mülk ve hakkım olup karye-i mezbüre civarında

i havı şurüt-ı ınüfside

(11)

kaza-i mezkürun

deaviye mahsus odada rnaküd rneclis-i şer'-i şerif-i

veled-i

muhtar

ve teba-i devlet-i

şer T ile

benim asla ve

Dimitrinin

mülk-ü

keyfe ma-yeşa ( 12) ve yehtar malik ve mutasarrıf
ma-vaka

bi't-taleb ketb olundı
Fi 24 Cemazie'l-ahir

sene 90

Şuhüdü'l-hal
Selim Efendi

Rüstem Efendi

muzüfe
mekkinlerinden

Lab ta

Hasan Efendi

karyesi

Banayod Ağa

mahallatından

ve teb 'a-i clevlet-i aliyyenin Rum milletinden

(2) nam kirnesne

kaza-i

mezkur

hüküm et konağında

Ayal uka

mahallesi

Haci Yorgi veled
rneclis-i

de' aviye
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sus odada

maküd meclis-i

emekkinlerinden
mahzarında
ar meclisleri

şer-i şerif-i

millet-i merkürneden
ikrar-ı tarn ve takrir-i
tarafından

erıverde yine mahalle-i

işbu baisü'l-vesika

mezbüre

Teğofari

(3)

veled-i

Haci

kelam idüp ( 4) karye-i mezbür muhtar

ita kılınan

bir kıt'a

şehadetnamede

dığı üzere (5) 'akd-ı atlü'z-zikrin sudüruna değin müstakilen

zikr ve beyan

yedimde

mağrüs

mülk ve

ım olup karye-i mezbürede

vaki' Ayayorgi

narub escaıınu

İcab ve kabuli havi şurüt-ı müfside ve muvazaadan

tarafeynden

nam mahalde

ve

ey-! bat-I sahıh-i şeri ile (7) bin üç yüz otuz guruşa merkürn
mllk ve teslim eylediğirnde ol-dahi ber-vechi

muharrer

lüm ve kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı
eri-i merküm
ı mezkürede

Teğofari

bey'

Teğofari'ye

iştira ve temellük

(8) ve

rnezkür bin üç yüz otuz guruş

temamen ve-kamilen ahz ve kabz itmernle

(9) yedinden

tagrir ve gabına rnüteallika

i Iman ve muhasirnatdan

(6) yirmi yedi

merküm

'amme-i dava ve mutalibütdan

Teğofari 'rıin zimmetini

şurüt-ı

( l O) ve

müfside

ve

aza' adan 'arı ve cebr ve kerh den halı (11) ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabullerini
ve iskat eyledim

bade'l-yevm

escan rnezkürede

medhalim kalmayup müsteri-i

( 13) sarfı olmuşdur

keyle

gıbbe't-tasdikü'ş-şerr

(12) benim asla ve kata

rnerküm Teğofarirıin

ma-yeşa' ve yehtar malik

ma-vaka

mülk-ü müşrerası

ve mutasarrıf

ve
olsun

bi't-taleb ketb olundı
Fi 5 Cemazie'l-ahir

sene 90

Şuhüdü'l-l-ül
Selim Elendi

Banaycd Ağa Tofi Haralanbu

Haralanbi

Girne

kasabası

Barıayi veled-i
meclis-i

Fiyori

Haci Komi

Andiriya

müternekkinlerinden

ve teba-i devlet-i

Pavlo nam kimesne

kaza-i mezkür

dcaviye mahsus

odada

· rnezbüre

mütemekkinlerinden

Raskolmo

Dimitri

rnaküd

velecl-i Mihail

nıeclis-i

bundan akdern mezbür ( 4) Dimitri yedinden

hükumet

şer' -i serif-i

ve millet-i merkümeden

mahzaruıda

aliyyenin

Rum

konağında

enverde

yine

(3) işbu baisü'l

ikrar-I tarn ve takrir-i

istikraz ve umürıma

kelam

sarfla istimlak

yüz seksen gurus mukabilinde
tarafdan

dere ve bir tarafdan

karye-i (5) mezbürede

vaki' bir

Haci Nikola veled-i Cirkako tarlası ve bir tarafdan

Savaş (6) havlısı ve taraf-i rabii tarrk-i

am ile rnahdüd üç bab oda müşıernel

Haci

bir bab

ğazirıomu mezbür Dimitri 'ye (7) bir sene temamına bey' bi'l-vefa tarik üzere bey' ve
teslim eylediğimde
yledi

didikde

ol-dahi ber-vechi

gıbbe't-tasdikü'ş-şer

muharrer iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul (8)
T medyun-ı

mahzarında

iezkür hakikatde

guruş eda olunrnayup

hkerne olmaz ise salifü'z- ( I I) zikr gazinoyu

farın mütevakıf

mülk-ü

rehin

semen misli ahere bey' ve kabz-ı

deyni mezkürurru eclya ve fazla kal ur ise ( 12) bana i 'ta ya ve
olduğu

umurun

münı üzere az! ve inkirazclan
sahihe-i

mezkürede

olmağla ecl-i mezkür hulüluncla ve benim (1 O)

rehin hükmünde

.ı.ene ve semenden

yine meclis-i

(9) ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp meblağ-ı

mezkür bin yedi yüz seksen

an meblağ-ı

rnerküm

küllisine

küllerna

uzleteke

fa'net vekil-i

masün ve sulb-i akcl-ı rehinde

(14) şerI ile mezbür Dimitri'ye

tarafımdan

meşrüta

(13)

vekalet-i

vekil ve naib-i menab

ve tayin eyledim didikcle ol-dahi ber- vechi ( 15) muharrer vekalet-i mezküre-yi
yenbaği edaya teahüd etmeğ:in ma-vaka

bi't-taleb ketb olundı
Fi 6 Cemazie'l-ahir sene 90

Şuhüdü'l-lıal
Selim Eleneli

Etene! i Rüstem Elendi

Nuh-zade

Mustafa Efendi

Banavod
Aoa
b

: 229

Kıbrısda
mekkinlerinden
nam

kimesne

vaki'

Girne

kazasına

muzafe

Karava

ve teb a-i clevlet-i aliyyenin (2) Rum milletinden
kaza-i

mezküruıı

hükümet

konağında

karyesi

A vrarn velecl-i

meclis-i

deaviye (3)

olan (odada maküd) meclis-i servi şerif-i enverde kaza-i mezküreye
sakinlerinden

(4)

ikrar-ı tam ve takrir-i
hatemine
len yedimde

havı yedimde

işbu baisü'l-vesika

Mustafa

bin

Kara

kelam idüp naib-i es bak (5) Mustafa
bulunan

mülk ve hakkım

bir kıt'a hüccet-i

olup Karava karyesinde

muzafe
Hüseyin

Efendi 'nin

şeriye (6) rnantukunca
vaki' Volez nam (7)
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nahalde rnağrüs üç sak harub ve dört sak zeytün cem'an yedi sak eşcarrnı bi-sıfkate
Ş) muvahiden tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı rnüfside ve muvazaadan

2)

ari

bey-i bat-ı sahih-i şer'-ı ile altı yüz guruşa merkum Mustafa(ya) bey' ve temlik
teslim eylediği mele ol-dahi ( 10) ber-vechi muharrer iştira ve temellük ve tesellüm

kabz ve kabul idüp semen olan meblağ-ı
yedinden

ternamen

ve karnilen alız ve kabz itmernle akd-ı

zkürede (12) tagrir ve gabına müteallika
ve muhasimatdan

mezkur altı yüz guruş ( 11) müşteri-i

arnrne-i dava ve mutalibatdan ve kafe-i

(13) merkum Mustafa'nırı zimmetini şurüt-ı müfside ve

'adan arı ve cebir ve kerhden (14) hali ibra-i 'am sahih-i şer T ile kabullerini
ibra ve iskat eyledim ba cle'l-yevm eşcar-ı ( 15) mezkürede benim asla ve kata
ve medhalirn kalrnayup müşteri merküm Mustafa'nın (16) mülk-ü müşterası ve
sarfı olmuşdur keyfe ma-yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun ( 17) didikde
be't-tasdikü'ş-serT

ma-vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 15 Cernazie'l-ahir sene 89
Şuhüdü'l-hal

Hasan Faki Eteneli

Rüstem Efendi

Selim Efendi ve gayruhurn

: 230

zire-i Kıbrıs'da vaki' nefsi Girne kasabası sakinlerinden iken bundan akdern vefat
el-Hac İbrahim Ağa ibn (

)6'>

nam (2) kimesnerıin veraseti zevce-i rnerıkühe-i

· Emete binı-i Hüseyin ile nam Hatun ile kebir oğlu Munla Mehmed ve
kızı Penbeye

münhasire (3) olduğu lede'l-şerü'l-enver zahir ve nümayan

ukclan sonra verese-i mezbüreden mezbür Munla Mehmecl bi'l-asale ve zevce-i
zbüre ile (4) kebire kızı mezbüre taraflarından hususu-ı atıü'l-beyanda muhakime
muhasirne ve redd-i cevaba ve kabza vekilleri olduğu zatı mezbürtan (5) arifan
aba-i mezbüre sakinlerinden Hüseyin bin Halil ve İbrahim İmam nam kimesneler
.-ı.adetleriyle sabit ve sübüı vekalete hükrn-i şerT lahık (6) olan kasaba-i mezbüre
Mustafa Efendi ibn Nuh nam kirnesne kasaba-i mezbür hükümet

yeri boş bırakılmışnr,
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airesinde
nverde

rneclis-i

deaviye mahsus

kasaba-i

mezbüre

evlet-i aliyyenin

olan (7) odada maküd meclis-i

muzafe Karrni

Rum (8) milletinden

karyesi

mezbür

mütemekkinlerinden

olarak
ikola'ya

havale-i

alacağı

olan

het-i mezkürede

Antoni

rnalümul-mikdar

bade'l-kabul

zimmeti

bin yüz elli gurus

bürı bi'l-verase

mezbür

Nikoli'den

büreden

zimmetinde

deyni

diğirıden

meblağ-ı

mezbür

adımızdır

deyu

Nikoli'den

m Ağa'run

irad olunan

talibler

iuhasına

muvaffık

talib olunmağın

davayı

olrnağın

verase-i

ihtar-ı

mukabilinde

inkar

( 10)

(22)

ve bize

Nikoli

teslim

cevabında

olunması
mezküre-yi

mezbür el-Hac İbrahim

harub

rnahsulu

virup

rnezbür

el-Hac

mezbür

mezbür zimmetinde
idicek

ta' annüd

olan

(16) ve

İbrahim

( 17) el-Hac

cleyni olduğu

verese-i

ikrar

mezbürelerin

bin guruş deyni

ısbat-ı beyineden

izhar-ı acz

bade'l-tahlif

(20)

dahi

mezbür

Munla

olduklarından
vafi

gitrnekden

mezbüre

izhar-ı acz ile tahlife

Mehrned

tahlif olunup

ve taraflarından
teklif

defi

olunclıkda

Molla

ve
ile

mahkemede

istintak eylediği nelen (?) (23) ımıhtediran-ı

mucibiyle

aslı mal olan meblağ-ı

Nikolinin müddeiyan-ı
Efendiye

Nikoli'den

ısbat-ı beyineden

(21) mezbürundan

rneşrüolmağıu

hmed ile vekil olan Mustafa

mezbür cihet-i

beyine talep olundıkda

olunmaları

(24) mezbür

meblağ-ı

iken hala virrnekde

müteveffa-yı

(18)

olan yüz elli

(13) meblağ-i

Nikolinin cihet-i mezküreden

ımıhtecliran

ifine talib olup hanelerine

elli guruş

eşcan

mezbür

güzeştesi

olan müteveffa-yı

beyine taleb olunclıkda

mezbüretan
tahlif

mezbür

sonra ıneblağ-ı

ikrar eylediğine

rş medyürı-ı

harub

olup bade vefatihi

(14) ahz

temamen

sonra rnezbür

tahlife

1.kemeye

Yorgi

deyu def' a tesacldi ve müteveffa-yr

vefatından

sleri vefatından

elerinde

mezbür

müsteda-yı

teslim eyledim

sarihi

ikrar etmiş

ba de'd-dava ve's-sual

rneblağ-ı

ekkiletan

üzerine

ve pederimizin

mebalağclan

taleb olundıkda

olduğu

iken meblağ-ı

olduğunu

ve teb 'a-i

(11) olduğu cihetle mezbür Nikoli'e

hakkı

eliğini i 'ti raf idüp ( 15) ancak mürisleri

i deyu

veled-i

bin guruşa ve bila devr devr iden eyyam-ı

nış (12) cem'an

linden

mezbür mürisimiz

şerif-i

sahiha ile bin guruş havale idüp ve mezbür Nikola dahi havale-i

~Zbüre-i bi'l-muvacehe

hayatında

mütemekkinlerinden

Nikola veled-i Yorgi muvacehesinde

ava ve takrir-i kelam idüp dirlerki müteveffa-yı
) karye-i

şer>:

mezbür

bin

mezbüran

asıl olan Munla

eda ve teslim ve tebeyün

ve mütebaki" (25)

bila clevr-i şerI meşrüolrnağın

meblağ-ı

mezbür

yüz elli gurus
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müddeiyün-ı

(26) mezbüranın

muanzalanndan

men'

olunclığı

müddei
tescil

aleyh mezbür

Nikoli

ile bi-vechi

huzür-ı alilerine

ve bi'l-iltirnas

Fi 26 Cernazie'l-ahir

ilam

sene 90

: 231

Satısı
) Nefsi

Girne

kasabası

mezkür

mesne kaza-i
ct;'kücl meclis-i

fet Harumın

sakinlerinden

hükümet

şer' -i şerif-i

imam

konağında

enverde

(3) kıbeli şer'-i serifiden

Hüseyin
meclis-i

kasaba-i

Efendi

ibn Kahveci

nam

deaviye (2) mahsus

mezbüre

sakinlerinden

odada

sagire kızı

umürına tesviye ve iktiza eylediği halde bey'

şiraye kıbel-i şer-i şerifclen hususen (4) Fakih Hasan Eteneli ibn Receb mahzannda
ı-ar-ı tam ve takrir-i kelam iclüp kasaba-i
rafından

ita kılınan

t:;.

şehir yolunda

Sarınç deresinde
Mustafa

eyh (8) Fakih

muhtar

ve ihtiyar meclisleri

bir kıt'a şehadetnamede zikr ve beyan kılındığı

"i"ü'z-zikrin sudüruna değin (6) müştereken
ezbüre civarında

mezbür

yedimde

(5)

üzere 'akd-ı

mülk ve hakkım olup kasaba-i

mağrüs dokuz sak zeytün (7) ve on bir sak harub

Deli Hasan tarlasında

Hasan Efendi tarlasında

mağrüs

mağrüs

iki sak zeytün ve müma

iki sak padem

ve Temlus

ivanrıda Lasanya nam mahalde (9) mağrüs on bir sak zeytün ki cem'an
on bir sak harub ve iki sak padern ( I O) eşcarında

yirmi iki sak

olan on iki sehinıden

@iyan üç hisseyi

bin beş yüz guruşa

arafdan Mahmud

hanesi üç tarafdan benim hanem ve bazen havlım ile mahdüd bir

aikdar havlı-yı

müştemil

ve yine kasaba-i

karyesi

bir bab ( 12) tahtani

içab kabuli havı şurüt-ı müfside ve rnuvazaadan
eman iki bin guruşa vasi-i merkum
14) ve temlik ve teslim eylediğimde
ernellük
Hasarı

ve tesellüm
Efendi

mezkürede

hanemi

mezbürede

( 11) bir

beş yüz guruşa tarafeynden

'arı bey'-i (13) bat-ı sahih-i şeri ile

Hasan Efendiye
ol-dahi ber-vechi

sagire-i rnezbüre
muharrer

içün bey'

bi'l-vesaye

iştira ve

ve kabz ve kabul ( 15) idüp semeni olan iki bin guruş merkum

yedinden

ternamen

ve karni len ahz ve kabz

itrnernle

tagrir ve gab.n« mürculliku amrne-i dava ve mutalibatdan

muhasimatdan

vaki'

merkum

Hasan

( 17) Efendinm

zimmetini

akd-ı

( 16)

ve kafe-i iman

şurüt-ı

müfside

adan arı ve cebir ve kerh den hali ibra-i 'am sahih-i şer T ile .kabullerini

ve
( 18)
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~vı ibra

ve iskat

ezkürede

benim

rküme

eyledim

ba de'l-yevrn

eşcar-ı

asla ve kata (19) alaka

Afet Harumın mülk-Li müsterası

ve yehtar malik ve mutasarrıf

rnezküre

ve rnedhalirn

ile hane-i

mahdüd-ı

kalmayup

ve hakkı sarfı olımışdur

müşterye-i

(20) keyfe ma

olsun cliclikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerT ma-vaka bi't

ketb olunclı
Fi 28 Cernazie'l-ahir

sene 90

Şuhüdü'l-hal
Rüstem Efendi

Selim Efendi

Cezire-i Kıbnsda vaki'
n bundan

Miraç Şükrü Efendi

Girrıe kazasına

akdern vefat iden İbrahim

ınuzafe Vasilya

bin Mehmed

Abdullah

karyesi

Efendi

sakinlerinden

(2) bin Kallorıcu

Ömer nam

aesnenin veraset-i zevce-i merıkühe-i metrükesi Zeliha bint-i Receb ve sulbi kebir

ra sagıre-i

sulbiye-i

kebire kızı Fatma

bi'l-ihbür

"indc'ş-şerü'l-enver

mezbürerıin

müntakil

babasından

ve sulbiye-i
zahir

sagire kızı Penbeye

(4) ve nümüyan

malını

hıfza ve tesviye-i

ete kıbel-i (5) şerden vasi nasb ve tayin kılman Receb bin İbrahim
şerle tahrir ve terkim

ve beyne'I-verasete'l-

tevzi' ve taksim olunan müteveffa-yı

mezbürun

oldukdan

(6) rnerküme

umürunı

ma'rifeti ve
bi'l-farizetü'ş

tereke defteridir

ki ber-vechi

(7) ve beyan olunur
Harrare

fi'l-yevmi'r-rasi

mieteyin

ve elf

Saman çuval 3/200

ve'l-isrin

rnin şehri

şi 'r /30/450

Cernazie'l-ahir

1-lınta /10/300

Ii-sene

burçak/I /20

tisün

ve

yağ destisi

tava aded l I I O
baltal/15

tahra 1/5

inek res 1/300 merkeb

res 1/300

keçi res 8/300
Karye-i mezbüre

civarında

Siribelli mahalde

mağrüs

Beybanhola

nam mahalde

zeytün sak 8/2000

Lefya

mağrüs zeytün sak 9/2000
deresinde

mağrüs

zeytün
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) Kafkalya tarlasında

mağrüs harub sak 100/8000

karye-i

mezbürede

vaki'

bab tahtani ve bir bab fevkani hane ve bir aded mandıra /500
Yekünü'l-mezkürat
Mine'l-ihracat/

/14965

harcı kısmet /375.5

delaliye /140

ımıkayide

mahsus

veraka beha /4
Yekünü'l-ihracat
Sahhü'l-baki

/541,25

/14423.15

Hisse-i zevce-i mezbüre Zeliha

hisse-i ibn mezbür Hüseyin

hisse-i

bint-i

hisse-i binr-i sagTre mezbür Penbe

· Kıbnsda vaki' Girne kazasına muzafe Labta karyesi sakinelerinden
sene-i rnubarekede
ibnete Abdülaziz

iken

(2) Cemazie'l-ahirenin

on üçüncü

günü vefat iden Fatma

Mehmecl nanı Hatunun

veraseti zevce-i (3) metrüki el-Hac

Ağa
ibn el-Hac İbrahim Ağa
ve validesi Hanife bint-i dizer
el-Har·y İbrahim
~
~
~
1

Hatun

ile (4) zevc-i mümü-ileyhin

kkı 'ya münhazire

olduğu

bi'l-ihbar

feraşırıdan

hasıl sadrı sagTr oğlu İbrahim

(5) irıde'ş-şerü'l-enver

zahir ve mütelıakkik

ctıkdan sonra zatı tarif-i şer T ile marife mezbüre Hanife Hatun (6) meclis-i şer' -i

if-i enverde işbu baisü'l-i 'lanı müma-ileyh el-Hac Mehnıed Ağa muvacehesinde
ırn (7) müreserniz
ar ve menkül
ıstakilerı

müteveffaı-ı

mezbürenin

(8) olup ve terekesini

kafe-i terekesi

damadım

zabt ve vaz -ı yed idüp olmağla

teveffaı-ı mezbürenin

cümle

a teslime damadım

mi.mü-ileyh

nmak muradımdır
Mehmed

Ağa

hayatda

terekesinden
el-Hac

( 11) deyu bi'l-verase
dahi
yedinde

cevabında

mürise-i kızım ( 13) müteveffat-ı

el-Hac Mehmed

(9) sual olunup
südüs hisse-i

kızım

irsiye-i

Ağa

mürisemiz

( 10) şeriyemi

Mehmecl Ağaya kıbel-i şerden tenbih
dava itdikde gıbbe's-sual

zevcesi

olan emval

müma-ileyh

nuküd ve ve gurus ve

rnüteveffat-ı

ve emlak

müma-ileyh

mezbüre

el

( 12) Fatma

vaz -i yedini

ikrar idüp lakin

mezbüre Fatma Munla'run

doksan beş aded

'i yye al tunı ve yirmi bir adeci hayri ye alt un ve dört acled ashab- ı keyf ( 14) al tunı
ve iki aclecl mahmudiye

altunı ve bir aded nısf mahmudiye

ve dört aded cezair
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mı ve bir aded fındık altunı ( 15) ve on miskal incü ve simden

ma' mü] bir aded

ubdan ve bir acled incüden ve on dokuz aded koyun ve üzerinde

!abis ( 16) olduğu

qsdan

maada emval

ve emlak

~him ( 1 7) İbrahim

Fatma Munla ibnete'l-Hac

fevti tarihinden

doksan

keyf altuni

oğlum

sagir-i

hatta zevcem

Abdülaziz

sekiz mah mukaddem

beş acted (19) rubiyye

eshab-ı

olduğum

Hakkı' nı n mal !arı ve mülkidir

teveffat-ı rnezbüre
rü'z-zikr

ve eşya velisi

mezbür

ve rn ürisemiz

(18) ibn el-I-lac Mehmed

hali hayatında

ve kemal-i

akıl ve

altunı ve yirmi bir aded hayriye altunı ve dört

ve iki aded

mahmudiye

altuni

ve bir aded

nısf (20)

alnını ve dört aclecl hayriye altuni ve bir acled fındık altuni ve on miskal
ve simden

mamül bir aded (21) gülübdan

ve üzerinde

labis olduğu beyandan

oğlu sagir-i mezbür
bu zikr olunan

içün

rub' iyye ve hayriye

gülü belan ve buhurdan
ve eşyada

aren ve meraren

na-ileyh

el-Hac

vasiyeti i ve nısf

ma' ada (25) yedimde

li-ba' ele uhra bi'd-defaat-ı

Ağadan

şerle 'arifan

ülaziz ibn el Hac Mehmed

kehf

(23) malı ve

(24) on miskal incü ve bir aclecl simden

bade'l-def
clef-i

tabiaten

olan karındaşı

'ş-şehade melis-i (30) sere haziran olup eserü'l-istişehade
ibnete el-Hac Abdülaziz

iz mah mukaddem

hal-i hayatda

beyine

talep

mezbürenin

İbrahim

bin el-I-lac

nam kirnesneler

fi'l-hakika

doksan

li

müteveffat-ı

(31) ibn el-I-lac Mehmed

ve kemali akıl ve sıhatde

cleyu

ve fi vaki'

olup müteveffat-ı
(29) Munla

olan

ve kati yen ikrar

mutabık

ve Ömer bin veli bin Abdullah

zbüre Fatma Munla

yokdur

(27) ve'l-inkar

mezkürurıa

(28) Labta karyesi ehalisinderı

marifet-i

Hakki'run

asla ve kata alaka ve medhalinı

deyu bi'l-velaye

Mehrnecl

.ıdıkda salifü'z-zikr
metini

benim

ve on dokuz acled

olan (22) emlak ve emval

ve eshab-ı

ve on dokuz koyundan

(26) merrete

itiraf ve işhad eyledi

maada yedinde

sadri sagir oğlum İbrahim

ve hayriye ve fındık altunlarıyle

ve emlak

ve aded buhurdan

fevtinden

beş rubiyye

.....--------------··-.

) altuni ve yirmi bir aded hayriye altuni ve dört aded eshab-ı kehf altuni ve iki
------··-----------·---'-"-•~
p_.,,,_._.,,... .,••-•""'"'""'••••o•••'""''"'-''""'•••'•""""'""'"''··•M•"""
eel mahmudiye
altuni ve bir acled
nısfı mahahrnudiye
ve dört acled .s.~.zaü:.
-·------·"'-·

,..___...---~'"'

ı:'---b., •.. -'".--,, •••,..--··-~·

uni ve bir ,.-,~-··'"°'"""'"''""""--'""""''-'"•--,--,~,,.._,,~-'__.........,..._.......
aded fındık altuni ve on ,~~·--.....~...-·~~.,.-'~'''"·-,,~,
miskal ..• incü ve simden

.... -·-·-

(34) m;;ı'.mül bir acted

,.,·.c,.,;,,c·.,,,~,~•···•''"""·•o>>a~""'>•~~,,--,-.·.,,,,,.,.~",;...,..~·,<,e•"'~'~"·''"'~

übden

bir aded incü ve on dokuz aded koyundan

'"'---"

-----...._,..,..._,,_.

__

,

-,"'''''-'-""..,,--..~~.,,.

ve üzerinde

labis olduğu

(35)

.,,..,,,-··-•~°'"'''"""'''~ •..•.~'"'""·~':--

....,,.-.,,••""-·''"~•~.-, ..,....~··"•<>,..-.~,,_..,,c,,H,.V,,.~.

as dan nı.[..ı:1£\.a...;1.•e_çl i mele o lan em lak ve em va] ve eşya sadrı sa gır oğlum

İbrahim

.,,,.,.,.=~,.--,....,,,"-·"

6) Hakkının malı ve mülküdür
mahmudiye

bu zikrolunan

ve nısf-ı (37) mahmudiye

rubiyye

ve hayriye ve eshab-ı kehf

cezayir ve fındık ve on miskal incü ve bir

gülübden
emval

inenden

ve eşyada

meraren

ba ele uhra bi'l-defe

sture

şahidlerine

( 41) şehadet
ber nehc-i

mezbüran

Munla

( 43) olan

Labta
!arından

(38) maada yedinde

ve medhalirn

at karye-i

(39) yokdur

mezbürede

sakin

sırren

dahi

şer'e

ve

lede'l-tezkiye

İmamı

Hüseyin

Ağa ibn Mchmed

) ve Abdurahman

Ömer

'ad!

karyesi

deyu

bin

(44)

ibn

menzilde

biz bu hususa

(42) seriyye
Veli

ve

Ağa ve Ahmed Şemseddin

bin Ömer Ağa ve Hasan bin Osman

ve'l

ba-veraka-ı

oldukları

Lütfullah

bu

eylediklerinde

mahallinde

ve makbulü'ş-şehade

Efendi

deyu keraren

her biri mütekakikü'l-lafz

eda-i şehadet-i

İbrahim

Osman

ideriz

olan arnlak

olduğu

tabi aten ve kati yen ikrar ve i 'tiraf eyledi

bi'l-rnuvacehe

idan-ı

ve koyunlardan

asla ve kata alaka

huzurumuzda

cih üzere
'na

benim

merrete

bizim

ve bohurdan

salifü'z

meclis-i

ihtiyar

bin Abdurrahman

ehaliden

ve rnuteberan

seyin bin Hacı Hasan ve Hüseyin

bin Ömer Ağa ve Yusuf Ağa ibn (46) el-I-lac

ahim Ağa nam kirnesneler

mestureyi

i'ta eyleclikden
olclukları

ıtehakkik

ehalisinden

ibn Hüseyin

mezkürcde

Ağa ve Ahmed

olrnağla

müteveffat-ı

(50)

rnücebince
mezbüre

kezalik

'acil ve makbulu'ş

Ali Dayı ibn İsmail ( 48) ve Hasan bin

Bican ve Mustafa bin Abdurrahman

eyin bin Bekir ve Ahmed
r cezıre-i

terkim ve temhir ve imza ve canib-i

sonra (47) 'alenen dahi lede'l-tezkiye

karye-i mezbüre

man ve Mustafa
Abdurrahman

veraka-i

ve Hüseyin

(49) bin Tayfur

bin Abdurrahman

ve Mehrned

muharrerü'l-esarni

mi.islimin

müddeiye-i

mezbüre

Fatma Munla'rıın

ve Ali bin Bekir ve
bin Abdurrahman

Hanife

marü'z-zikr

bin el-I-lac Hasan

haberleriyle

zahir

Hatun

kızı (51) ve

~ıtalebesiyle

ve

ve bir aded

ve dört aded havriye ve bir aded fındık (53) altuni ile on miskal incü

aclecl gülübderı
olduğu

ve

doksan beş rubiyye

bir adecl hayriye (52) dört aded ehab-ı kehf ve iki aded mahmudiye
mahmudiye

ile

libasdarı

be bir adecl bohurdan
ma da yerinde

(55) müma-ileyh el-Hac

en' olduğu tescil ve huzur-u alilerine

ve on dokuz aded koyun ve üzerinde

olan

emlak

Mehmec!

ve emval

ve eşyadan

Ağaya bi-vechi

(54)
hisse-i

şer T ma'rizadan

ilam olunclı
Fi 15 Cemazie'l-ahir

sene 90

291

muzafe
daşı Hüseyin
iye mahsus

nüm k irnesneler

sakinlerinden

kazü-i mezkürun

Ahmed

hükümet

mahzarında

ve teb 'a-i devlet-i

aliyyenin

bin Mehmed

konağında

odada maküd rnec!is-i şer' -i şerif-i enverde

nekkinlerinden

sleri

VasTlya karyesi

ve

(2) meclis-i

yine karye-i mezbüre

Rum milletinden

(3) Petro veled-i

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar

taraflarından

i'tfı kılınan

(4) bir kıt'a

ğı üzere akd-ı atiü'z-zi kri n sue! üruna
(5) olup karye-i mezbürede

şehadetnamede

değin müştereken

zikr

yedi

vaki' Yorgi velecl-i Hristofi

111 i zde

urüt-ı müfside

ve rnuvazaadan

vahidetün tarafeynden

merkürn Petro yedinden
taurir (ve uabın

İcab ve kabuli

ol-dahi

ber-vechi

muharrer

(7) ternamerı ve kamilen ahz ve kabz itmemle akd-ı

müreallika

'-

mu has i matdan

üç sak ki

ve kabz ve kabul idüp ve semen olan meblağ-ı mezkur

ve tesellüm

'-

merkum

'amrne-i
Petro "nun

dava ve mutalibatdan
zimmetini

şurüt-ı

ve kafe-i
müfside

arı) ve cebr ve kerhden halı ibra-i 'am sahih-i şerr ile kabullerini
ve iskat eyledik ba de'l-yevrn
kalmayup

müşteri-i

keyfe-rna-yesa
ma vaka

ve

arı bey'-i bat-ı sahih-i şer T ile iki bin guruşa

m Petro "ya bey' ve temlik ve teslün eylediğimde
temellük

111 ül k

Estasi tarlasında

altı sak ve Domuz mağrasında ( 6) on sekiz sak ve benim tarlamda
yirmi yedi sak harub eşcarırn: bi-sıfkate

ve beyan

bi'ı-taleb

eşcar-ı mezkürede

merküm

(9) Petro'nun

ve
havı

bizim asla ve kata alaka ve
mülk-ü

ve yehtar malik ve mutasarrıf

müşterası

ve hakkı

olsun didikde

gıbbe't

ketb olunclı
Fi Receb sene 90
Şuhüdü'l-hal

- Fakih Hasan Elendi

Rüstem Efendi
Ağa

Se Ii 111 Efen cl i

Banayocl

292

Cezıre-i Kıbnsda vaki' Girne kazasına muzafe Kazabifan karyesi sakinlerinden

en bundan akdern vefat iden (2) Halil Çavuş bin Abdullah'ın

veraset-i zevce-i

erıkühe-i metrukesi Hadice bint-i Mustafa ile kebire kızları (3) Havva ve Fati veli
eveyin kız karındaşı Zeliha'ya münhasire ve tashih-i mesele-i mirasları yirmi dört
hirnden olup siham-ı (4) mezbüreden üç sehmi mezbüre Hadiceye
ezbürtan

ve sekiz sehmi

Hava ile Fatiye ve bq sehmi (5) Zeliha·ya isabeti bade't-tahkikü'ş-şerT

tı marifetü'ş-şerT

ile maruf mezbüre Zeliha tarafından tereke-i müteveffa-yı (6)

ezbüre hisse-i şeriyesini

İfraz ve sulh-u rnürnkine olduğu suretde sulh ve ibraya ve

el-i sulhmu kabza vekil-i müseccel-i şerisi (7) olan işbu baisü'l-ilam Halil bin
Receb nam kirnesne meclis-i şer' -i alide tereke-i müteveffa-yr mezbürun-ı vaz ed olan (8) mirasları tarif-i şerT ile marifaı-ı
·aflarından

mürisleri

müteveffa-yı

mezbüran Hadice ve Havva ve Fati

mezbürun

kafe-i

(9) terekesinden

hisse-i

Hcibemiz taksim ve ikrara iktiza ider ise sulh ve ibraya ve kabza vekalet-i rnutlak-ı
11 ile vekil ( 10) musadıkları yine karye-i mezbüre sakinlerinden

Keleş bin Rüstem

hzarında ikrar-ı tarn ve takrlr-i kelam idüp müvekilem mezbürerıin ( 11) karındaşı
jteveffö-yı mezbürun terekesi aruz ve akar olup müvekkilat-ı mezbürat Hadice ve
müstakilen
mahalleri
hisse-i
üvekkileleri

( 12) zabı ve vaz -ı yed iderek müvekilerne
ile ben müteveffa-yr

irsiye-i

( 13) seriyyesini

mezbürun
vekil-i

terekesinden
merküm

hisse
tashih-i

Mehmeddcn

yine izafetle bi'l-vekale taleb iderim deyu beyanda ? ba ' de vukübü'l

ünaz a (14) ba-tavasut-ı

rnüslimin

ıslah ve tevfik olunup ben vekil-i mezbür

ehmed ile şeraite sıhhat-ı sulha havı şürut-ı ( 15) rnüfsideden arı tereke-i müteveffa
mezbürun olarak karye-i mezbürede vakibir tarafdan Koyunoğlu Hüseyin bağçesi
6) ve bir tarafdan Cezar Ahmed eytamı bağçeleri ve bir tarafdan vakfü · ş-şerif
ılası ve taraf-ı rabii verese-i merkümetana

terk olan (17) bağçe

ile mahdüd

minen üç evlek mikdarı bağçeyi müştemil bir bab tahtanı hane vederünunda
üç sak ( 18) zeytün ve üç sak nar ve bir sak incir ve iki sak limon ve iki sak
üzerine ale'l-haricü'ş-serT

( 19) sulh eylediklerinde bidar olan hane-i mahdüd-ı

ezkürı vekil-i mezbür Mehmcd meclis-i sulh sulhümde bana def ve teslim bir daha
bedel-i sulh-u mezkürı ahz ve kabz itrnernle firna-bad müvekilütım olan Hadice
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Havva

ve Fati'nin

esir-i celil sagır-i
22) işbu miras

murisleri

malürn

müteveffa-yı

ve mechül

cemi'

müteallika 'amme-i

{adice ve Havva

terekesine

Halil

(23) vekil-i mezbürun

ahih-i ve kafe-i iman ve rnuhasirnatdan

Çavuşun

ve rnüvekilern

dava ve mutalibatdan

ve Fatiye izafetle

katil ve

mezbürenin

müvekilat-ı
zimmetini

mezbürat
ibra-i am ile

şerI ile ibra ve iskat nam-ı harç-ı (24) merf

e bi'l-vekale ibra ve iskat eylediğinde
idikde (25) gıbbe't-tasdiki.i'ş-şer'T

(21) mezbür

ol-dahi ibra-i mezkürı bi'l-vekale kabul eyledi

ma vaka bi't-taleb ketb olundı
Fi 15 Cemazie'l-ahir
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) Cezıre-i

Kıbnsda vaki'

~föt iden Mehmed
etrükesi

Aişe

rahim

sulbiye-i

aver zahir
üntakil
f yin

kılınan

bin Ahmed

bint-i

Hasan

ile sulbi

münhazire

ahı mezbür İbrahim

yrıe'l-verasete'l-

(6)

merkürne

mezbürun

sonra

umürunı

iken bundan

Abdullah

bi'l-ihbar

olduğu

sagire-i

ve Mustafa

mezbürunun

rü'yete kıbel-i

babalarından

şer' elen (5) vasi nasb ve

marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve terkim
bi'l-farizetü'ş-şeriyye

tereke defteridir

ki ber-vechi

palaska

kabur çift 1 /45

Müstarnel

tevzi'

ve taksim

Arı acled 27/540

) Tencere

olunan

atı zikr ve beyan olunur

1/18

sene 90

yağ küpü 1/30 hellim

tahra 1 /2

saglr sahan 3/11

sandık

pal ta 1 /7

entari maa yelek /56

maa kapak /60

müstarnel

sako 1/150

kazgan 1I100 sini I /51

fes l/41

bir

davar maa

havlı-yı

mikdar

üştemel iki bab tahtanı hane/1500
I) Ağırclalı

ve

küp 1/1 O

tencere ınaa kapak 2/20

çuval 1 /20

(3) ve

inde'ş-şerü'l

6 Cernazie'l-ahir

1/20 müstamel

akdern

(2) veraset-i zevce-i menkühe-i

saglr oğlları

( 4) oldukdan

hıfza ve tesviye-i

sakinlerinden

nam kimesnenin

saglre kızı Penbeye

ve nümayan

malını

nefsi Girne kasabası

Havva ve Ömer zimmetlerinde

Onbaşı zimmetinde

/41 O

ba-ternesük

alacağı /460

Ağırdalı Topal Mustafa zimmetinde

Girneli
/230
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2) Kalaycı Burokobi
hmed tarlasında

tarlasında

mağrüs

harub sak 5/ 200

rnağrüs harub sak 11 /400

müteveffa-yr

İbrahim

bin

mezbürun

Çoban

kendi tarlasında

ağrüs harub sak 14/500
3) Tamara deresinde

mağrüs zeytün sak 21/500

ytünlarında zeytün sak 2/ 100
( 16/500 /zeytün

Hacı

Mercan Ali'nin

Derviş

tarlasının

üstünde

mağrüs

harup

sak 7/150

Müteveffa-yr

mezbürun

bağçelerde

fidanlığında

mağrüs

harub sak 60/1200

rnağrüs zeytün sak 5/500 /padern sak 1/20 /nar sak 1 /5

/zeytün

sak

Ömer

mağrüs zeytün sak 2/ 150

tarlasında

Ceri eytarnının

Müteveffa-yr

mağrüs zeytün sak 6/300

tarlasında

Yekünü'l-rnezkürat

/22532

rnezbürun

duyün-ı rnüsbetesi

/deyn-i müsbet Girneli

ba-şehadeı Mehmecl Ali Efendi ibn Berber Mustafa
ve't-tahlife

deyn-i müsbete

Efendi

ibn Berber

deyn-i

müsbete

Girneli

Mustafa
Girueli

Mehmed

müsbeı

Girneli

Hoca ba' det-tezkiye

Mehmed

Abdullah

/1180

Ağa bade't
ba-şehadeı

bin el-Hac

biş-şehadet

/2277

biş-şehadet
deyn-i

İbrahim

ve't

Danko

Mehmecl

ve

Vasili Karyesi

rnüsbete

Berbeer Ahmed Fakih Hasan Efendi badet

deyn-i rnüsbet
Ağa ve kazabifanlı

bin Salih Çavuş

ve't-tahlife

Eteneli

ve't-tahlife

bin Salih Çavuş biş-şehadett

ve Osman

Fakih Hasan

ve İsmail bin Raşid bade't-tezkiye

Salih Çavuş ve Mustafa bade't-tezkiye
Deyrı-i

karısının

Kazabifanlı Mesud Efendi bi's-şehadet

Ahmed Tevfik ba' delt-tezkiye

/465

Deyn-i rnüsbet İbrahim bin Çoban Ahmed bi's-şehadet Ali Tereli ve İbrahim bin
sa bade't-tezkiye

) Deyn-i rnüsbete zeyl-i murabuta bi's-şehadet
'cle't-tezkiye

ve't-tahlif

Aişe'nin

parası

Osman Ağa ve Mehmed

Ali Efendi

techiz ve tekfine /147 rnüteveffa-yı

beherine /251

) Harcı Kısmet I 11 O
) Mine'l-ihracat

/170

ağnam

koçan parası /72

ve't-tahlife /1180

/7090

) Sahhü'l-baki /14442

de lal iye /120

kaycliye/18

veraka beha

mezbürun
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24)

Li't-taksimü'l-verese

hisse-i zevce-i mezbüre Aişe /886,8 hisse-i ibn sagır-ı

hisse-i ibn sagir mezbür Mustafa /1772, 16

hisse-i ibn saglr

hisse-i bint-i sagıre-i mezbür /886,8

aıezbür İbrahim 1 772, 16

25) Ber-vechi bala muharrerü'l-esarni olan sıgar-ı mezbürunun hisse-i irsiyelerine
sabet iden beş bin yüz üç gurus (26) on altı para emlak ve eşya olarak vasi-i mezbür
eddine terk olduğu bu ınahale şerh verildi
6 Cernazie'l-ahir sene 90

S.100/No: 237
Konu: Dükkan Satışı

( 1)

Cezire-i

Kıbnsda

mütemekkinlerinden

vaki'

Girne

kazasına

rnuzafe

Karava

karyesi

ve teb' -i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Kalasni (2)

veled-i Haci I-lristoğlu nam kimesne kaza-i mezkürun hükürnet konağında
rneclis-i deaviye mahsus odada maküd (3) meclis-i şer--i şerif-i enverde kaza-i
rnezküre muzafe Labta karyesi müternekkinlerinden ve millet-i merkürneden işbu
baisü'l- (4) vesika Nikola veled-i Haci Braşuka mahzanndan

ikrar-ı tam ve

takrir-i kelam idüp karye-i mezbür muhtar ve ihtiyar (5) meclisleri taraflarından
gönderilen bir kıt'a şehadeınamede zikr ve beyan kilmdığı üzere 'akd-ı atiü'z
zikrin (6) sudüruna değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olup Karava
karyesinde vaki' bir tarafdan Haci Aleksandro veled-i Haci (7) Kostanti ve gene
iki tarafdan Ciryako veled-i Kaçandoni hanesi ve taraf-ı rabii tarik-i 'am ile
mahdüd kemerli bir bab

(8)

dükkanımı tarafeynden icab ve kabuli havı şurüt-ı

müfside ve muvazaadan

ari ve cebir ve kerhden hali ibra-i 'am sahih-i (9) şerT

ile kabullerine havı ibra ve iskat eyledim ba' de'l-yevm dükkan-ı mezkürede
benim asla ve kata alaka ( 1 O) ve mec\halim kalmayup müşteri merkum
Ni kola 'nm mülk-ü müşterüsı ve hakkı sarfı olmuşdur'" keyfe ma-yeşa ( 11) ve
yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe't-tasdikü'ş-şerI

ma-vaka

bi't

taleb ketb olundı
Fi 6 Receb sene 90

Dükkanın satış meblağı belirtilmemiştir.
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Şuhiidü'l-hal
·· Hasan Efendi

Rüstem Eleneli

Selim Eteneli

Zabıta Munla İbrahim

Barıayod Ağa

nefsi Girne kasabası

mütemekkinlerinden

fevt olan teba-i devler-i alivvenin Rum milletinden

Ceri (2) veled-i Kori

--

nni nam kimesnenin

veraseı-i

zevce-i

metrükesi

Anna bint-i Yanni ile sulbi kebir

Yanni ve sulbi sagir oğlları (3) Sanayi ve Yorgi sulbiye-i
sagire kızı Arırıasta'ya
ve nümayan

oldukdan

hıfza ve tesviye-i
zevce-i

rnezbüre

yne'l-verasere'l-

(6)

rnünhazire
sonra

urnüruru
Anna

olduğu bi'l-ihbar

sıgar-ı

rnezbürunun

kebire kızı Fano ve

(4)

inde'ş-şerü'l-erıver

babalarından

müntakil

rü'yete (5) k ıbel-i şer' elen vasi nasb ve tayin

rnarifeti ve marifet-i

şer'le

bi'l-farizetü'ş-şeriyye

tevzi'

merküme

iken bundan

tahrir ve terkim

ve taksim

ve

olunan

üteveffa-yı mezbürun tereke defteridir ki ber-vechi atı zikr ve beyan olunur
8 Receb sene 90
Dakik kıye 30/30

rugan zeyt kiye 15/120

kebir sandık 1/50
Tekne 2/ 20

ekmek

tahtası

inek ve öküz 1/500

kancık

merkeb

küp aded 5/100

merkeb re's 2/559

seviye /270

sandık 1/20

öküz re's 2/1 OOO

merkeb maa seviye /265
hınta kile 4/100

Ebgeri velecl-i Yanni tarlasında

burçak kiye 36/40

harub

mağrüs zeytün sak 1/100 /mezib

sak

sak 1/50

Müteveffa-yı mezbüruıı keneli tarlasında mağrüs harub sak 80/7500
OOO kasaba-i mezbürede
) Yekünü'l-mezkürat

.ıadet mahdüd bi'ş-şehader
/414

iki bab tahtani hane /2000

duyürı-ı müsbetesi /duyun-ı müsbet Yazıcı Mescidi bi's
Mehrnecl bin Salih Çavuş ve Keleş Mehrned
duyun-ı

müsbet

İdare

Azasından

Osman

Efendi bi's-şehadet

Mehmed Salih Çavuş ba de't-tezkiye

~-

bade't-

.....__.,,..-...,._~~------ ...........• ,.,.,...,... .•.

hadet Keleş Mehrnecl ve Mercan ./.\Ii badet-tezk iye ve't-tahlif/2470
:ıüsbet Abdullah

zeytün sak

/16646

2) Müteveffa-yr mezbürun

zkiye ve't-tahlif

vaki' malumu'l-hudud

5/500

ağa

bi 'ş-

d LI vun-

I

ve't-tahlif
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duyun-ı

müsbet

Kazabifanlı

Mesud

Efendi

bi 'ş-şehadet

Osman

Ağa

ve

ve't-tahlif il 080

ehrned Ali Efendi ba de 't-tezkiye

delaliye /200

rnukayide

mahsus

kaydiye

/25

veraka beha /4

) Sahhü'l-baki

li't-taksirnü'l-verase

hisse-i ibn mezbüre

hisse-i

Yanni 2509

zevce-i

mezbre

Anna

hisse-i ibn sagir-i mezbür

hisse-i ibn sagır-i mezbür Yorgi /2509

hisse-i

bint-i

/1434

Banayi /2509

mezbüre

Fano

hisse-i bint-i mezbüre Anasta /1254

Cezire-i

Kıbrısda

ütemekkinlerinden

eled-: Pavli
'aviye

Girne

ve teba-i devlet-i

nam

mahsus

vaki'

k irnesne

(2)

odada rnaküd

kazasına

aliyyenin

kaza-i

hükumet

şer'-i şerif-i enverde

I-Iaci Baba Yorgi
konağında

meclis-i

yine kaza-i

mezküre

karyesi

ehmed mahzarında

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp karye-i (4) rnezbür muhtar ve

ılındığı

taraflarından

i 'ta kılınan

orgi Kalobori

nağrüs

ve bir tarafdan

Bağ Yeri dimekle

İbrahim

değin müstakilen

vaki' bir tarafdan

ırıezkür

temamına
eylediğimcle

yedimde

mülk ve

dere ve bir tarafdan

(6) I-laci

rneshür

tahminen

on (7) beş dönüm

istikraz ve umürıma

tarla derünunda

elan zimrnetimde

deynirn

değin ( 10) bey' bi'l-vefa
ber-vechi

bundan akdern

sarfla istimlak

(9) olmağla

altı bin üç yüz yirmi guruş mukabilinde

ol-dahi

ibn

1-Iaci İstefani ve taraf-I rabi 'i Haci Banayi tarlasıyla

Ağa yedinden

bin üç yüz yirmi guruş

Ağa

zikr ve beyan

seksen sak zeyıün ve iki silk harub ceman seksen iki eşcanmı

fnezbür (8) İbrahim

meblağ-I

baisü'l-vesika

bir kıt' a şehüdetrıarnede

üzere akd-i atlü'z- (5) zikrin sudüruna

akkım olup Karrni karyesi civarında

rıahdüd

işbu

karyesi

uzafe (3) Tremit

ti yar meclisleri

sakinlerinden

Karrni

Rum milletinden

mezkürun

meclis-i

muzafe

tarih-i

eylediğim

eşcar-ı

altı

mezküreyi

kitabdan

bir sene

tarik üzere mezbür İbrahim Ağa 'ya bey' ve teslim

muharrer

iştira ve temellük

ve tesellüm

ve kabz ve
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abul

eyledi

ayin-i rnezbür
.ıeblağ-ı

İbrahim

mezkur

rehin

mezkür

merkum

yine meclis-i

mezkürede

ikrar-ı tarn ve takrir-i ( 12) kelam

hükmünde

olmağla

ecl-i

mezkürun

mülk-ü rehin mahkeme

( 13) eda olunmayup

idüp

hulülunda
olmaz ise

eşcar-ı mezküre cleynirn misli ile ita-i beye ve kabz semen ve semenden

4) deyni ınezkürumı
duğu umurun

edaya ve fazla kal ur ise bana i 'ta ya ve bunların

mütevakıf

küllisi ne küllema uzleteke ( 15) fanet vekil-i mazmünı üzere azl ve

n'izalden_masun

ve sulbi akd-i

eriyye ile mezbür
yledim

Ağa mahzarında

hakikatde

eynirn olan meblağ-ı
salifü'z-zikr

medyun-ı

(11) gıbbe't-tasdikü'ş-şerr

cledikde

İbrahim
ol-dahi

rehinde

Ağa·y,

meşruta

tarafımdan

vekalet-i

vekalet-i

vekil-i

( 17) mezküreyi

devriye-i

naib-i menab

kerna-yenbaği

( 16) sahiha-i
nasb ve tayin

edaya

teahüd

it

eğin ma-vaka bi't-taleb ketb olunclı
Fi 2 Receb sene 90
Şuhüdü'l-hal
Fakih Hasan Efendi

Selim Efendi

Rüstem Efendi

Zabıta Hasan Efendi

Zabıta Munla İbrahim

Barıayod Ağa

101/No: 240
onu: Tereke
Cezire-i Kıbrıs' da vaki'

Girrıe kazasına

akclem vefat iden Süleyman

rnuzafe Çatal

bin Abdullahuı

ukdan

sonra

(3)

olduğu

sagiran-ı

bi'l-ihbar

rnezbürarun

ve sulbiye-i

inde'ş-şerü'l-enver

zahir

rnerıkühe-i
sagTre kızı

ve nümayan
hıfza ve

sviye-i umürunı rü'yete kıbel-i şer' elen vasi nasb ve tayin kılınan zevce-i

mezbüre

şerle tahrTr ve terkim ve beyne'l-verasete'l-merküme

r'l-farizetü'ş-şer'iyye

tevzi'

etleridir

füT zikr ve bevan olunur

ki ber-vechi

müntakil

iken

(4) malını

rife ma'rifeti (5) ve marifet-i

babalarından

sakin

(2) veraset-i zevce-i

Şerife bint-i Hasan ve sulbi sagTr oğlu Hüseyin
münhasire

karyesinde

ve taksim

olunan

müteveffa-yı

(6) mezbürun tereke

14 Rabiyü'l-ahir

tencere
harubluk

1/30

tekne 1 /5

gazgan

sak 27/1300
I /5

/855

küp 2/20

sene 90

bir kuplu tava 1 /5

Şeyh

Efendide
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Yekünü'l-rnezkürüt

/2315
/teclıiz ve tekfine /150

kaydiye /3

harcı kısmet /57.75

delaliye

veraka beha 11

1) Yekünü'l-ihracat /252. 15
Li't-taksimü'l-verese

/hisse-i zevce-i mezbüre

hisse-i ibn sagır mezbür Hüseyin 1203 ,6,4

hisse-i

ibn

Şerife
sagire-i

ezbüre Aişe /601,23,4
3) Balada muharrerü'l-esarni

olan sagfran-ı mezbüranın ber-vechi bila bin sekiz yüz

rt guruş yirmi dokuz para altı akçe ernlakın ve eşya olarak vasl rnezbüre yedcline
olundığı bu rnahale şerh verildi

14 Rebiyyü'l-ahir sene 89

~
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SONUÇ

Şeriyye

sicilleri

muhteva

bakımından

yazıldıkları

dönemde

Kıbns'ın

·oplumsal ekonomik, idari ve askeri hayatına ışık tutmaktadırlar. O dömenmle ilgili
rerak ettiklerimize cevap vermektedir.
Konumuz olan 1871-1873 yılları arası Girne Şeriyye Mahkemesi 'ne ait
ayıtları incelediğimizde, Gime nin coğrafik, ekonomik demoğrafik ve sosyal yapısı
akkında bilgi ediniriz.
Kayıtların çoğunluğun mülk alım satımının oluşturması toplumun işlerliğini,
lişkilerinin boyutunu ve çeşidini gösterir. Buradan hareketle her iki toplum (Türk
um) arasında karşılıklı iletişim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yine sicilden toplumun yapısını (örf ve adetleri, meslelkleri vb.), nüfusunun
oğunluğuna göre yerleşim yerlerinin etnik çoğunluğunu belirleyebiliriz. Kayıtlarda
n fazla görülen ağaç ve su alını satım gibi davalarda bize Girne'nin

coğrafik

apısını vermektedir.
Netice olarak şer' -i siciller, yazıldıkları dönem ve yer bakımından o dömem
bölgenin genel yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Girne bölgesini kapsayan
çalışmada Osmanlı iktidarının sonlarına doğru Girne kazası hakkında genel
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ehmed Efendi ibn Ahmed Cavuş, 151
ehmed Efendi ibn Ahmed Çavuş, 59
ehmed Efendi ibn Hürrem, 249
ehrned Emin Efendi, 55, 265
ehmed oğlu Osman, 96
Mehmed Salih Çavuş, 303
Mehmed ve Mercan Ali, 303
Merecan Ali bin Abdullah, 245
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Mesud bin Hüseyin, 270
Mesud Efendi, I 09, 145, 215, 224. 269, 277
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esud Efendi ibn Lütfullah,
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olla İsmail bin Tavacı Mustafa,

82
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Munla İdris bin Mustafa. 40, 256
Munla Mehmed.

251. 290
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Mustafa bin Emrullah. 79
Mustafa bin Hacı İbrahim, 206
Mustafa bin Halil, 280
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cuoğlu Mehmed, 130
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bin veli bin Abdullah. 295
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avli veled-i Haci Hristofi, 220
avli veled-i Loizi veled-i 1-lristofı. 89
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ava bint-i Mehmed, 128
ava Haci Mihail, 49, 279, 281
ava veled-i Anastas, 256

ava veled-i Ebgeri, 254
ava veled-i Haci Mihail, 48
ava veled-i Yorgi, 221
avakiya bint-i Hristoğlu, 192
elim Efendi, 198, 216, 235, 297
er Tüccar İzzetlü el-Hac Mehrned Efendi, 58
ergi Mihail, 128
irohora bint-i Hristoğli, 281
ofi bint-i Haci Ebgeri, 122
ofi Mustafa Efendi ibn Mehrned Ağa, 169

iltan bint-i Ahmed bin Abdullah, 96
iltan bint-i Ahmed bin Ali, 142

üleyrnan bin Hüseyin, 268
üleyman Efendi, 21 7
üleyman el-Hac Hüseyin bin Mustafa, 83

ş
ekalli Mihail veled-i Y orgi, 253
erife, 77, 168, 270
erife bint-i Ahmed, 67, 112
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Yalluri Ahmed Ağa, 243
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Acemzade mahallesi, 103
Ağırda karyesi, 95, 139
Ağırda karyesin, 167
ğırdaci karyesi, 92

Ağrdaci karyesi, 85
Arab karyesi, 145, 193
Arkaca karyesi, 82
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Karmi karyesinde, 57
Kazabifan karyesi, 128, 168,179.201. 218,222

339

L
karyesi, 220
bta karyesi mahallatından Ayabrasgeve, 251
bta karyesi mahallatından Ayabrasgevi, 122
bta karyesi mahallatından Ayanastasa mahallesi, 183
bta karyesi mahallatından Ayanatasa, 91

naka karyesi, 84
fkoşa mahallatından Ayandoni mahallesi, 89
fkoşa mahallatından Arab Ahmed Paşa mahallesi, 59, 165
fkoşa mahallatından Arabahmed Paşa mahallesi, 179
fkoşa mahallatından Ayasofya mahallesi, 166
fkoşa mahallatından Baş mahallesi, 246
fkoşa mahallatından Kal' a mahallesi, 211
fkoşa mahallatından Ömeriye mahallesi, 173
M
ahrüse-i Lefkoşa, 63
ahrüse-i Lefkoşa mahallatından Ayasofya mahallesi, 155
ahrüse-i Lefkoşa mahallatından Arab Ahmed Paşa mahallesi, 71

anastır karyesi, 105, 229
araş mahallesi, 75, 96, 206
araş mahallesinde, 57
arta karyesinde, 49

elanko karyesi, 253
udiz Çiftliği, 1 74

340

N
Nefsi Değirmenlikde, 13 1
Nefsi Girne kasabası, 164, 280
Nefsi Girne kasabası mahallatından Maraş mahallesi, 75

o
nahiyesi, 82

p
Palyomodoho, 152

T
emlus karyesi, 104, 170, 212

ermiya Çiftliği, 141

remit karyesi, 66, 294

İskelesi kasabası, 141
V
karyesi, 206, 263

y

z

341

YER İSİMLERİ İNDEKSİ

A

66

227
111
62
135
ya Yanni bağçesi

62

yarnarina Kilisesi

77

yavarvara

1ll
31
8

yyorkudise bağçeler 11 O

B
247
106
176
7
9
138
7
226
237
7

223
49
·yük Evgad kuyusu 17

342

C
ennet Bağçesi

49
53

178

ç
49
138
37

D
125
182
118

E
105
111
134
7

-

38

ski Manastır 140
F
145

G
ime Cami' -i şerif vakfı
ogutan Kudide

49

176
H

17

343

193
49

202

i
57

K

2
157
215

38
83
134

esme Kayalar

7

31, 100
69

183

L

106
231
59
Lefya deresi

237

211
Lordez tarlası 1 94

344

M
138
171

inafı Köprü Deresi 1 94

o

p
193
189
7
62
183
R
konda çeşmesi

2

17

s
parih deresi 236
57
237
98

ş
104

T
rabeza dolap kuyusu
99

16

345

18
17

Ü
194

V
7

21

y
değirmanı 127

62
193

z
171

346

EŞYA İSİMLERİ
A
elbise kat, 99

küpe,218,265

n mamül kürdanlık,

218

yaldızlı sim bilezik, 264

lı çekmece,

218

B

yemenisi, 89

ayakkab,89

kuplutav~264
1urdan,284

İNDEKSİ

347

C

ç

entari, 250

D

ve küp, 108

348

rabeza örtüsü, 264

E
mek tahtası, 108, 213
değirmeni, 264

k tahtası, 264
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pamuk dolabı, l Ol

penbe çarşab, 264
penbe dolabı, 74
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zeytün, 60
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SÖZLÜK

: sene, yıl.genel. umum
umuma mahsus olan, umumi
A' za: organlar, üyeler
A'zam: (daha, pek, çok) büyük
_Adile:doğruluk gösteren, doğru
~ her: başka diğer gayrı
Aide: kar kazanç , birisine ait olan hisse
Ariyet: ödünç, eğreti
Ati: gelecek, gelen, istikbal, gelecek zaman
f\.zimet: gitme gidiş

a' dehü: ondan sonra
a' de-r-tahkik: tahkikten sonra
eha: kıymet, bedel, değer
.Şaliğ: buluğa eren
atnen ba' de batnın: nesilden nesile
er-vech-i ati: aşağıda olduğu gibi
er-vech-i bala: yukarıda olduğu gibi
ey': satma, satış, satılma satınalma
eynehüma: ikisi arasına
iha: o, onu, ona, ondan, onunla
i-l-rnuvacehe: yüz yüze, yüzleştirerek
i-l-vekale : vekalet ederek

ava: şikayetçi olarak mahkemeye başvurma
eavi: mahkemeye başvurmalar, müdafaa edilen fikirler, meseleler, davalar
er-rniyan: ortada, arada
er-saadet: İstanbul
erün: iç, içeri, dahil, gönül, kalp, yürek
eyn: borç
üyün: borçlar

sbak: bundan evvelkinden eski olan, öncekinden önceki daha eski, daha evvel
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dedeler, büyük babalar, atalar
bugün, hala, henüz, şimdi
hacı
: şikayet, eminlik, korkusuzluk
Mülkler, para ile alınan şeyler
bütün n-ı.ahh.\\üm. -yarac\.ı\nn~\m
hfa': daha, faydalı, pek çok
fvah: canlar, hayatın cevherleri
faale yiyecek, içecek
ami: namlar, adlar
sınan: bedel, değer
şcar: ağaçlar
ytarn: öksüzler ve yetimler

sl: ayrıntı, ayırma

rağ: vazgeçme, bırakıp terketme

ıbbet-tahkik: gün aşırı. iki günde bir

Iasbeten-en-lillah: Allah rızası için
asıl: husüle gelen, çıkan. üreyen
atemat: hatim etmeler
ıfz: Saklama, ezberleme
ıraset: bekleme, koruma
isse-i şayia: hissedarların, ayrılmamış, bölünmemiş maldaki hisseleri
usürnet: hasımlık, düşmanlık, kıskançlık

zam: yollama, gönderme
arıet: yardım
bra-i ıskat: birisinden hakkını kısmen veya tamamen terk etme, bağışlama
braz: meydana çıkarma gösterme
tidal: ilk derece
azet: izin, ruhsat
fa: ödeme yerine getirme
krar: saklayıp söyleme, dil ile söyleme, onaylayarak kabul etme
ntina: çekinme, geri durma, imkansızlık, olamayış.
1fak: nafaka verip geçindirme
rıfisal: ayrılma, yerini bırakıp gitme
nha: ulaştırma, yetiştirme
nkıza': nihayet bulma sona erme
ntifa: menfaatlenme, faydalanma
İnzimam: zam olunma. katılma
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: varma, ulaşma, gönderme, yollama
: kullanma
tidane: borç alma
.tihkak: hakkı olma, hak kazanma
tihlak: harcamak suretiyle bitirme, tüketmek
ihsal : hasıl etme meydana getirme
ikmal: ikmal etme, tamamlama bitirme
ikraz: ödünç para alma
·bah: faizle para verme
dad: geri alma, alınma
: satın alma

. hep, bütün, cümle.
mevcut olan, bulunan, var olan
arib: yakın, yakın olan
arz: ödünç verme, alma, borç
ayyum: mütevelli
.©bir: büyük, ulu
lam: söz, lakırdı
Iimat: kelimeler lakırdılar
smet-i adile: eşit olar yapılan paylaşım
fa: parça, bölük

edel-hace: ihtiyaç görüldüğü
i-ecli'l maslaha: iş için
evahik: ilave, zeyl

zaman, lazım olduğu zaman

, maa: ile, birlikte, beraber. .
arife: mana ve mefhümu belirtilmiş olan söz

arüf herkesçe bilinen, tanınmış, belli
a-ada: -den başka
agrüs: toprağa dikilmiş
ahcür: hacr altına alınmış, haczolunmuş, kullanmaktan men edilmiş
ahdüd: sınırlı, sınırlanmış
a-i cari: akar su
a-vaka: vuku bulmuş olup geçmiş
erhün: rehin edilmiş
eşrCıh: açıklanmış, uzun uzadıya anlatılan
etrük: terk edilmiş bırakılmış
evrüs: miras kalmış, ana babadan geçmiş
ezkür: zikr olunmuş adı geçmiş anılmış
u 'teber: itibarlı saygın, güvenilirinanılır.
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birbirine karşı gelme
miras bırakan
tasdik eden geçerliliğini resmi olacak yazı ile bildiren
vacehe: yüzleşme, yüz yüze gelme
vafakat: uygunluk bulma
cib: icabet eden, teklifi kabul eden, istenileni yapan, sorulara cevap veren
üddei: davacı iddia eden
Inhasıra: sınırlanmış, her yanı çevrili, yalnız bir kimseye veya bir şeye mahsus
11

ırıkazi, münkaziyye: biten bitmiş ardı kesilmiş
.tn1r: geçme, bir yandan girip öte yandan geçme, sona erme, geçip gitme
trür-ı eyyam : günlerin geçip gitmesi
lstagni: gerekli bulmayan
ışahede: bir şeyi gözle görme
üşrif-i harab: yıkılmaya yüz tutmuş.
üteakı ben: sonra, ardı sıra
rteallik: asılı, bağlı
ütehakkık: tahakkük eden, doğruluğu meydana çıkan
ıtekarrir: kararlaşan, yerleşip kuvvet bulan
teveffa: vefat etmiş olan ölen ölmüş, ölü
iverrah: tarihli, tarihi atılmış

vekil, kadı vekili
f: yarım, yarı,
isab: bir malın zekatını vermek üzere varılmassı gereken miktar
\ımayan: görünücü, görünen, meydanda

şid: doğru yol tutan,
.i' yet: görme, bakma, görülme
· cü: dönme geri dönme cayma, sözünü geri alma
ışdi, rüşdiyye: ergenliğe ait, ergenlikle ilgili

ahih: gerçek, doğru
akin: bir yerde oturan, ikamet eden
edad: doğruluk, hatasızlık, doğru ve haklı şey

a' kibar: kovuşturma
a' rif anlatıp anlatılma
ahlif : yemin verme
ahsil: hasıl etme

358

akrir: yerleştirme, anlatma, sağlamlaştırma, tapuda mülkünü başkasına sattığını
ıyleme Önerge, resmi olarak yazı ile bildirme
krir-i kelam: konuşma
alak-ı selase: üçderı dokuza boş ol demekle kadın başka erkekle evlenmeden eski
casına dönmesine imkan vermeyen talak
atlık: boşama bırakma
'diye: ödeme, ödenilme, borcunu ödeme
~da.rile hazırlama, araştırıp bulma
~krır: tekrarlama, tekrar etme
erhin: rehin olarak verme, emanet bırakma
sviye: beraber etme, düz etme, düzleme.
sviye-i umür: İşlerin görülüp neticelendirilmesi
zahür: meydana çıkma, belirme

rıür: İşler, hususlar, maddeler, şeyler

akıa: vuku bulmuş, olmuş bir iş, gerçek
si: bir yetimin veya akılca zayıf hasta birinin malını yöneten kimse
z' -ı yed: el koyma, tayin etme, kurma
ızı'Li'l-yed: el koyan, eline alan
sayet: vasilik, vasiyet, emir, tavsiye

ıhür: meydana çıkma, görünme
ükür: erkekler
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