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ÖNSÖZ

Kıbrıs'ın 250 kadar çeşitli yerleşim

bölgesinde bulunan Kıbrıs

Türkü, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'dan sonra tarihinde ilk kez
adanın kuzeyinde biraraya gelerek dağınık bir toplumdan bir devlet
oluşturmuştur. Birçok aşamalardan sonra bugünkü şeklini alan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları çizilmiş ve bayrağına sahip bir bütün
olarak varlığını dünyaya ıspatlamış, dünya haritalarında yerini almıştır.

Bu çalışmanın asıl amacı Kıbrıs Türkü'nün 1958-1974 yılları
arasındı:ı ya,şanJ:111. anılarını canlı tutmak ve yeri geldikçe yeni nesle
hatırlatmaktır. Çalışmamı hazırlarken hiçbir zorlukla karşılaşmadım.
Yardım isteğinde bulunduğum herkes elinden geleni yapnıı:ıyı:ı çalıştı.
Anılarını anlatırlarken, kimi zaman güldüler, kimi zaman duygulanıp
ağladılar. O günleri adeta tekrar yaşadılar.

Araştırmam süresince bana yardımlarını esirgemeyen başta Hocam
Doç. Dr. Bülent YORULMAZ ve diğer büyüklerime, ayrıca anılarından
yararlandığım herkese teşekkürü bir borç bilirim.
Aygen GÖKKUŞAK
Lefkoşa-2000
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KISALTMALAR

BM: Birleşmiş Milletler

B.R.T.K: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

ENOSİS: Rumlar'ın Adayı Yunanistan'a bağlamak için başlattıkları
faaliyet.

E.O.K.A: Rum Terör Örgütü
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GİRİŞ
Kıbrıs Akdeniz'in kuzey doğusunda bulunan bir adadır. Sicilya ve
Sardunya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Ada stratejik, politik ve
ekonomik yönden çok önemli bir konumdadır. Orta Doğu'nun anahtarı, bir atlama
taşı ve kıymetli bir üsttür.
Kıbrıs halkı, din, dil, örf ve adetler açısından farklı iki eşit halktan Türk ve
Rum halkından oluşmasına rağmen, Rum toplumu bu gerçeği hep gözardı etmiş
ve adayı Yunanistan'a bağlamak olan emelinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. 1
Nisan 1955'de faaliyete geçen Rum tethiş teşkilatı E.O.K.A, bütün uğraşlarına
rağmen ENOSİS 'i gerçekleştiremediler.
Kıbrıs

sorununu zorla

halledemeyeceklerini

anlayan

Rumlar

ve

Yunanistan taktik değiştirerek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına onay verdiler.
Rumlar emellerinden vazgeçmiş değillerdir. Genç Cumhuriyetin kurulmasından
iki yıl kadar kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Rumlar anayasasının
yürümediğini bahane ederek, 13 maddelik bir değişiklik önergesini sundular.
Tepki gösterilince de meseleyi silah zoru ile halletmek için adadaki Türk halkına
saldırıya geçtiler. 1960-1963 yılları arasında hazırlanmış Türkleri İmha Planı
Akritas'ı 21 Aralık akşamı uygulamaya koydular. Lefkoşa'da başlayan ilk
çatışmaları diğer şehirlerdeki saldırılar izlemiş ve kısa sürede silah üstünlüğüne
sahip Rumlar adada Türk olan herşeyi yok etmeye başladılar. Rumlar'ın hertürlü
baskısına boyun eğmeyen Kıbrıs Türk halkı direnişini sürdürmüş ve Mutlu Barış
gerçekleşmesine uygun ortamı hazırlamıştır. Kıbrıs Rumlar'ı
askeri idareden de yararlanarak 15 Temmuz 1974'de Makarios'a
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karşı askeri bir darbe gerçekleştirdiler. Darbenin başarılı olması halinde ada derhal
Yunanistan'a ilhak edilecekti.
Bu durumu çok iyi değerlendiren Anavatanımız Türkiye Ada' da bozulan
düzeni yeniden tesis etmek üzere Anlaşmalardan doğan hakkını da kullanarak 20
Temmuz

1974'de

Mutlu

Barış

Harekatı'nı

gerçekleştirir.

Rumlar'dan

kurtarılanlan toprak üzerine önce Kıbrıs Türk Federe Devleti, 15 Kasım 1983 'de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur.
Kan ve can pahasına, bilek ve yürek hakkı ile kazanılan bu ödülü bizden
gen almak için karşımıza dikilenlerin,

bize o günleri unutturmaları

mümkün

değildir. O unutulmaz günlerin üzerine sünger çekebilecek bir güç düşünülemez.

4

1963 YILINDA YAŞANILAN CANLI HATIRALAR

1963 Aralığında Kanlı Noel'de başlayan olayları aynı zamanda 1974'te
Yunan cuntasının Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği darbede ve onu izleyen Mutlu Barış
Harekatı'nda yaşadığı olayları babam Mehmet Gökkuşak şöyle anlattı:
1963 yılının Aralık ayıydı. Ailem Baf'ta olduğu için
kalıyor ve birinci yeğenimle birlikte Lefkoşa'nın
semtinde

bulunan

İngiliz

okuluna

gidiyordum.

Rum

amcamın yanında

kesimindeki

Henüz

13

Strovolo

yaşındaydım.

Lefkoşa'rıın Türk kesiminde oturduğumuz ev Kafesli Rum bölgesine çok yakındı.
21 Aralık sabahı okula gitmeye hazırlanırken daha önce evden ç~l<Illış olan amcam
koşarak eve geldi ve "Sakın okula gitmeyin Rumlar akşam ik:i• Türk'ü vurdu.
Ortalık gergindir" dedi. Bizi bir korku sardı ve evde beklemeye başladık. Gün
sakin geçti. Akşama doğru Rum semtinden silah sesleri duyulmaya başladı. Biran
silah seslerinin çok yakınımızda olduğunu farkettik. Diğer komşularla birlikte ne
yapacağımızı düşünürken amcam elinde bir av tüfeğiyle eve geldi. Neler oluyor
sorusunu sormadan amcam bize "hemen hazırlanın evi terkediyoruk. Rumlar bize
saldırmaya hazırlanıyor. Burası Rumlar'a çok yakındır. Lefkoşa'nın daha merkezi
bir yerine gideceğiz"

dedi. Hepimiz de çok korkmuştuk.

Çünkü atılan silah

mermileri evimizin Rum tarafına bakan taraftaki saçların üzerine çarpıyor ve
tehlikenin çok yakınımızda olduğunu anlıyorduk. Birkaç parça eşya ile

evden

ayrılırken etrafta yoğun faaliyet vardı.
Eli silah tutan erkekler kum torbaları dolduruyor ve mahallemizi
teslim etmemek, .için mevziler yapmaya çalışıyordu. Amcam,

Rum'a

beni, iki yeğenimi

ve yengemi daha içlerdeki bir akrabamızın evine götürdü ve mahalleyi savunmak
için elindeki silah ile birlikte geri döndü.
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Evden ayrılırken
terkediyordu.

Amaç

bizler gibi başka ailelerde

çoluk

çocuğun

Rum

geçici olarak mahalleyi

saldırılarından

daha

fazla

zarar

görmemesiydi.
Bu bahse konu akrabamızın bize ayırdığı evinin bir odasına yerleştik. Boş
bir odanın içerisine yerlere baddaniyeler

serilmiş ve üzerine yatmıştık.

Gece

bitmek bilmiyordu. Sürekli silah sesleri işitiliyordu ve sonumuzun ne olacağına
dair endişelerimiz gittikçe artıyordu.
Korkulu bekleyiş
haberi geliyordu.

günlerce sürdü. Birçok şehit ve yaralımızın

Tam bir hafta bu akrabamızın

evinde kaldık. · Daha

olduğu
sonra

çatışmaların kısmen durması üzerine geri evimize döndük.
Mücahidimizin

kahraman

direnişi

geçemedi. Rum çapulcular mahallemizin

sayesinde

mahallemiz

Rum

eline

dibine kadar sokuldu ve birkaç şehit

vermemize neden oldu. Amcam Şükrü Teyfık de burada hafif yaralandı. Ateşkes
ilan edildikten sonra durum kısmen rahatlamıştı. Ben ve yeğenim Teyfık yine de
Rum tarafındaki İngiliz okuluna gidemedik. Tabii hiçbir Kıbrıslı türk bu okula
gidemedi. Köşklüçiflik'te
EOKA-B'nin

terör faaliyetlerine başladığı 1971 yılından sonra dönemin

Kıbrıs Cumhurbaşkanı
planları uygulamaya
ediliyordu

açılan İngiliz okuluna devam ettik.

Başpiskopos

Makarios'a

karşı birçok başarısız

suikast

konmuştur. Yunanistan o dönemde askeri yönetimle idare

ve bu Yunan Cuntası Kıbrıs'ın

Yunanistan'a

bağlanmasında

yani

ENOSİS'te bir bakıma engel olarak gördüğü Makarios'u safdışı etmek istiyordu.
Makarios ENOSİS yanlısıydı ancak bunun şartların uygun olduğu bir zamanda
gerçekleştirilmesi

taraftarıydı.

Cuntanın güdümündeki

EOKA-B 'nin taraftarları

bu dönemde sık sık polis karakollarına baskın düzenliyor ve silah temini yanında
Rum Yönetimi güvenlik güçlerini halkın nazarında küçük düşürmeye çalışıyordu.
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Hemen hemen her akşam belli yerlerde çatışmalar meydana geliyordu. Rum halkı
Makarioscu ve Grivascı olarak ikiye bölünüyordu. Cunta EOKA-B'yi

örgütlemek

için Grivas Diğenis'i 1970'li yıllarda Kıbrıs'a göndermiş ve tüm faaliyetler onun
komutasında icra ediliyordu.
1963 Aralığında başlayan ve Kıbrıs Türkleri'nin adanın %3'lük bölümüne
sıkışıp kalmasına neden olan kanlı olaylar yüzünden Kıbrıs Türk'ü üretimden ve

ticaretten tamamen kopartılmıştır. Kıbrıs Türk toplumunda erkeklerin çoğu
mücahitlik yapıyordu. Köyünü, kentini, namusunu, şerefini.. Rum .mezaliminden
korumak için silaha sarılmıştı ve Anavatanımız Türkiye'nin maddi. .ve.. manevi
katkısı ile bunu sonuna kadar götürme kararlılığındaydı.
1969 haziranında İngiliz kolejinden mezun olduğumda Lefkoşa'nın Rum
kesimindeki Karayolları Dairesi'nde trafik ölçümleriyle uğraşan yeni bir birim
açılmış ve söz konusu ölçümlerin tüm adada yapılacak olması nedeniyle bu
birimde Türkler' e de ihtiyaç vardı. Başka Kıbrıs Türkleri gibi ben de başvuruda
bulundum ve yapıları sınavlarda başarılı olduğum için işe alındım. Kıbrıs Türk
yönetiminin izniyle 2 Temmuz 1969'da Lefkoşa'nın Rum kesimindeki belirtilen
yerde çalışmaya başladım.
15 Temmuz 1974 Pazartesi sabahı Yunan Cuntası darbesi patlak
verdiğinde ben Lefkoşa'nın Rum tarafındaydım. Mesai 07.30'da başlıyordu. 07.00
civarında Türk tarafındaki evimden çıkmış ve bisikletimle Rum tarafındaki işime
gitmiştirn./l\1esai başladıktan yarım saat sonra yani 08.00 .sıralarında dairenin üst
tarafındaki yüksek binalardan silah sesleri gelmeye başladı. Doğal olarak Rum
mesai arkadaşlarım arasında bir panik olmuştu. Herkes telefonlara sarıldı ve olay
hakkında ayrıca ailelerinin sağlık durumuyla ilgilenmeye başladı. Silah sesleri
gittikçe çoğalıyordu. Ben derhal Rum amirime gittim ve kendisinden görüş
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istedim. Olayların açıklık kazanmasından sonra iş yerimi terketmerni tavsiye etti.
Rum mesai arkadaşlarım iş yerini terketmeye başlamıştı. İçlerinden bazıları Türk
semtine yakın olan Büyük Kaymaklı'ya

gideceği için istersem beni de belli bir

yere kadar araçlarıyla getirebileceklerini

söylediler. Dairede yalnız kalmaktansa

bir Rum

bindim- ve yola çıktık. Saat 09.00

mesai

arkadaşımın

aracına

sıralarındaydı. Radyolardan Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios'un

ölü

olduğu, darbecilerin yönetime el koyduğu bildiriliyordu. Trafikte büyük bir
karmaşa yaşanıyordu. İki kilometrelik yol tam üç saatte katedilebildi. Belli yollar
trafiğe kapatıldığından ve doğan panik nedeniyle araçlar bir türlü ilerleyemezdi.
Öğle saatlerinde Magosa Kapısı'na yakın bir yerde bulunuyorduk ve arkadaşlar
burada beni indirdi. Onlar evlerine gitmek için yollarına devam etti.
Araçtan iner inmez yaya olarak Türk barikatına doğru ilerlemeye
başladım. Yol boyunca Rum mevzilerinin önünden geçerken bana ateş açarlar mı
açmazlar mı diye gözüm Rum askerlerinin üzerindeydi. Herhangi bir ateş
açılmadı ve ben sağ salim Türk barikatına ulaştım. Yol boyunca gözlediklerimi
barikattaki polis arkadaşlara anlattıktan sonra kaldığım eve gittim. Çok geçmeden
askerlik görevimi yaptığım 77'nci Bölük habercileri tarafından bölüğe çağrıldım
ve saat 14.00 sıralarında bölüğüme intikal ettim. Ben artık bir askerdim ve
gerekirse vatanım için canımı seve seve feda etmeye hazırdım. Tüm izinler
kaldırılmış ve durum açıklık kazanıncaya kadar alarm ilan edilmişti. Gece-gündüz
mevzideydik.

Karşımızdaki Rum mevzilerindeki Rum askerlerin faaliyetlerini

izliyorduk.
Bayrak Radyosu ve Rum radyo kanallarından Yunanistan'ın Kıbrıs'ta
darbe yaptığını, Makarios'un öldürüldüğünü, Türk katili Nikos Samson'un yeni
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Cumhurbaşkanı

atandığını,

daha sonra Makarios'un

sağ olduğunu

ve Baf'a

kaçtığını, oradan da İngiliz Üsleri aracılığıyla İngiltere'ye gittiğini öğrenmiştik.
Nikos Samson gibi birisinin Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'na

getirilmesi hiç de

iyiye delalet değildi ve kendi aralarındaki asayiş temin edildikten sonra bizlere
saldıracakları
müdahale

gün gibi aşikardı. Kıbrıs Türk toplumu Türkiye'nin

etmesini ve bizleri kesin katlimadan kurtarmasını

biran önce

istiyordu.

Cuma

akşamı 22.00-24.00 saatlerinde nöbetteydim ve nöbetimi devredip istirahat için
karargaha

döndüğümde

mutlu haberi almıştım.

Bazı arkadaşlar

belli yerlere

tanıtma bezleri asıldığını ve şafak sökerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin

Kıbrıs'a

müdahale edebileceği bilgilerini sızdırmıştı. Bu haber üzerine gözümüze uyku
girmiyordu

ve şayet gerçekleşecekse

olayı bilfiil yaşamak

için büyük

bir

heyecanla sabah olmasını bekliyorduk.
Evimden ayrılırken beraberimde aldığım küçük bir radyom vardı. Yunan
darbesi boyunca her türlü Rum haberlerini bu radyo sayesinde öğreniyordum. 20
Temmuz

sabahı Cumhurbaşkanımız

yayınlayacağı

Rauf Raif Denktaş'ın

önemli bir mesaj

haberi üzerine radyo frekansını BRT'ye ayarladım ve başka silah

arkadaşlarımla beraber 05.00 civarında yayınlanan mesajı dinledim. Tüylerimiz
diken diken olmuştu. Cumhurbaşkanımız
yerinden çıkarma gerçekleştirdiğini

Türk Silahlı Kuvvetlerini

adanın her

müjdeliyor ve Kıbrıs Türk halkını olayları

sükünet içerisinde izlemeye çağırıyordu.
Sevincimiz doruktaydı.

Gelmez gelemez dedikleri ve Rum radyosunun

temcit pilavı gibi sık sık bize yönelik yayınladığı "Bekledim De Gelmedi" şarkısı
artık geçmişte kalmıştı. Biran önce biz de gözümüzle Türk askerini görmek
istiyorduk ve beklenen an gelmişti. 06.00 civarında Kahraman Mehmetcikleri
taşıyan helikopter ve diğer askeri uçakların Hamitköy'ün
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doğusundan

itibaren

Boğaz istikametine
Büyük

doğru uçarak paraşütlü

bir heyecan

yaşanıyordu

birliklerini

ve herkes

indirdiğini

dikkatlerini

farkettim.

Hamitköy-Gönyeli

civarındaki bölgeye çevirdi ve bu hava indirme hareketini izliyorduk.
Ben takımın ileri bir mevzisinde yalnızdım. Bulunduğum

yer itibariyle

uçak ve atlayan paraşütcüleri de bir açıdan da olsa izleyebiliyordum.
karşımızdaki-Rum

. mevzilerinden

askerlerimize

ateşaçıimadı.

İlk saatler

Ancak ilerleyen

saatlerde paraşütle atlayan askerlerimize ateş etmeye başladılar. Bunun üzerine
bizlerden de zaman zaman karşılık vermeye başlandı. Savaşa girmekte olduğumuz
artık fiilen de kendini gösteriyordu .. Girne tarafından da top sesleri gelmeye
başlıyordu. Ben BRT yanında, zaman zaman Rum radyosu kanalına çeviriyor ve
Rum'un ne yaptığını da dinliyordum.
Rum radyosu tüyler ürperten bir kadın spikerin sesi ile Rumlar'ı
sarılmaya ve sözde "Türk istilacıyı" denize dökmeye çağırıyordu.
Harekatı'nın kan dökülmeden gerçekleştirileceğe
ateş açılmazsa

onun

ateş açmayacağı

silaha

Türk Barış

benzemiyordu. Türk askerimize

beyanatları

Rumlar'ı

ikna etmediği

görülüyordu.
Rum radyosu zaman zaman savaş bildirileri de yayınlamaya başlamıştı. Bu
bildirilerde birçok uçağımızın düşürüldüğü ve Girne bölgesinden başlatılan Türk
çıkarmasının sözde başarısız olduğu ve askerlerimizin
meselesi

olduğu açıklamaları

benim moralimi

denize dökülmesinin

an

büsbütün· çökertmişti.

Bu tür

haberlerin Rum'a moral vermeyi amaçladığı gerçeklerle bağdaşmadığını

biliyor,

ancak kafamda bir soru işareti de doğmadığını söyleyemem.

En sonunda Rum

radyosunu dinlememeye karar verdim ve sadece BRT'yi dinlemeye başladım.
20 Temmuz akşamı çarpışmaların

şiddeti doruğa çıktı. Girne tarafına

baktığımda dağların arkasından bir kızıllık farkediliyordu. Top sesleri yeri göğü
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Karargahımızın üzerinde patlayan dum-dum mermileri ister istemez paniğe.nee[~~;;::::::.~~::.::'
oluyordu. Rumlar'ın bizim mevzilerimizi ele geçirmek için taaruza kalktığı
intibası veriliyordu. İlk gün yanımdaki mevzide bir mücahit arkadaşım şehit
olmuş birkaç başka arkadaşım ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Çarpışmaların o
ilk gecesini unutmam da mümkün değil. Her türlü silahlarla karşılıklı atışlar ve
gece olması nedeniyle çıkan yankı sesleri o kadar korkunç ve korkutucuydu ki
şayet yaşarsak sabah olduğunda ayakta düz duran hiçbirşeyin kalmayacağını
düşünüyorduk. 21 Temmuz günü şafakla birlikte savaş uçaklarımızın yeniden
Kıbrıs semalarında olduğunu hissettim. Moralim tekrar yerine geldi. Geçen
gecenin izleri de korktuğumdan kötü değildi. Bizler yıkılan veya zarar gören
mevzilerimizi tamir ediyor ve sonuna kadar direneceğimiz sözünü veriyorduk.
21 Temmuz Pazar geceside bir evvelki gece gibi sert çatışmalara sahne
oldu. Ancak başka arkadaşlarım gibi ben de o savaş psikolojisine girdim ve artık
ilk gece gibi etkilenmiyordum. Türk askerini paraşütle atlarken görmüş ancak
henüz Türk askerini yanımızda görmemiştik ve devam eden yoğun çarpışmaların
da akıbeti bizi endişelendirmiyor deyildi. Biran önce Türk askerinin <yanı
başımızda olduğunu gözlerimizle görmek istiyorduk ve nihayet pazartesi akşam
üzeri, yani harekatın üçüncü günü karşımızdaki Rum mevzilerini düşürmek için
bir Türk Komando Timi yanımıza geldi. Artık çok mutluyduk. Şanlı Türk
askeriyle kucaklaşma imkanı bulduk. O an hayatımın unutulmaz bir anısıdır.
Gelen komandolarımız mücahit ardakaşlarımın yardımı ile Rum mevzilerinin bir
keşfini yapmıştı. Bu keşif sırasında da bir mücahit arkadaşım Rumlar'ın açtığı
ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Gün batmasına yakın ve bahsettiği keşif
çalışmasından yarım saat ya geçmiş ya geçmemiştir ki biraz önce bize kan
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kusturan

Rum

mevzilerinin

arkasında,

elinde

Türk

bayraklarıyla

ilerleyen

askerimizi gördüm. Bu an da anlatılacak gibi değil. Kısa bir çatışmanın ardından
Rum mevzileri

bir bir ele geçiriliyordu.

uzağımızda bulunan Kızılbaş Kilisesi'nin

Çok geçmeden

yarım· kilometre

üzerinde Türk bayrağı dalgalanmaya

başlamıştı.
Türk askerinin
mümkün

cesaretine,

üstün savaş kabiliyetine

hayran kalmamak

mü? Birkaç dakika önce her türlü ağır silahlarla donatılmış

Rum

askerleri bizi yaylım ateşine tutarken, o an yer yarılmış içine girmişler gibi sesleri
solukları kesilmişti ve kahraman Mehmetciğin

göğsünü siper ederek üzerlerine

yürüdüğü an çareyi teslim olmakta veya silahını atıp kaçmakta bulmuştu.
11 yıl Rum ve Yunan bayraklarının
biranda şanlı Türk bayrağımızın

dalgalandığı

Kızılbaş bölgesinde

bu bölgenin çeşitli yerlerinde özellikle de bir

kilise üzerinde dalgalanmasını · görmenin ve de bu bölgenin Rum işgalinden artık
kurtulduğunu

hissetmem

ne kadar mutluluk

verdiğini

kelimelerle

anlatmak

mümkün değil. 1974 Mutlu Barış Harekatı sırasında unutamadığın anılardan biri
de budur.
Karşımızda Rum askeri kalmamıştı artık. Geceyi mevcut mevzilerimizde
geçirmemiz
almıştık.
hattından

ve sabahleyin

temizlik

Salı sabahı bölüğümüzün
Küçük

Kaymaklı

harekatına
yani 77'inci

istikametinde

katılmamız

yönünde

talimat

bölüğün • Yenişehir-Kızılbaş

temizlik

harekatı

gerçekleştirmesi

emredilmişti. Benim bağlı bulunduğum 3. takım komutanı ve iki çavuşun sevk ve
idaresinde Kızılbaş kilisesi istikametinde ilerlemeye başladık. Elimiz tetikte ve
şüphelendiğimiz her yeri kontrol ederek ilerliyorduk. Birkaç yerde Rum askerine
ait cesetlerle karşılaştık. Bazı evlerde radyo ve televizyonların hala açık olduğunu
gördük.
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Küçük

Kaymaklı

yöresindeki

88.nci bölük askerlerimizle

karşılaşma

noktasına çok yakın bir noktada bahçe içerisindeki bir evden bize ateş edilmeye
başlandı. Hepimiz derhal yere yattık ve daha temkinli bir şekilde o evi kuşatarak
yavaş yavaş eve doğru ilerlemeye başladık. Bu evden yaylım ateşi enaz birçeyrek
devam etti. Karşılıklı atışlar oldu ve evi ele geçirdiğimizde bir Rum yedek askeri
elleri başının üzerinde olmak süretiyle iki katlı eski binadan aşağıya inip bize
teslim oldu. Üç kişi oldukları, bölükleriyle

irtibatları kesildiğinden

farkında olmadığını söylemişti. Bu Rum Milli Muhafız Ordusu'nun

durumun
askeri esir

alınırken, diğer iki arkadaşı çatışmaya girdiği için öldürülmüşlerdi.
İlerlememize devam ettik ve akşama doğru tüm bölüğümüz ayrıca 44.ncü
ve 55.nci bölükler, Küçük Kaymaklı'nın

merkezi bir caddesinde birleştik. Bu

caddeye

saldırısına

vardığımızda

saldırısında

Rum tanklarının

uğradık.

Rumlar bu tank

da başarılı olamadı ve bizler bu cadde üzerinde mevzilenmemizi

tamamladık.
Lefkoşa'nın

Atalasa yöresinden

atıldığı sanılan toplar kümeler halinde

başımızın üzerinden geçmeye bütün gece devam etti.
Sözü
çıkarılmıştı

edilen

cadde

üzerinde

ve ben geceyarısına

mevzilendiğimizde

kadar nöbet tutacaklar

bir

nöbet

listesi

arasındaydım.

Benim

nöbet yerim bir Rum mezarlığıydı. İlk akşamdan gece yarısına kadar hareketsiz
şekilde elim tetikte nöbette kaldım. Hemen karşımızda Rum askerleri vardı ve bir
karşı taaruza geçebileceklerinden

korkuyorduk.

Nöbet değişikliği olduğundan

hemen sonra yakındaki bir Rum evinde büyük bir yatakta iki silah arkadaşımla
birlikte yatıp istirahat

ettiğimi hatırlıyorum.

Yatakta askeri üniformayla

ayaklarımızda botlarımızla uyumuş, yanıbaşımızda ise silahlarımız vardı.
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Sabah olduğunda bölüğümüzden
manga

askerin

Büyük

arkadaşlarımızın

Rum

Kaymaklı'ya
tanklarının

gönüllü bir subayın komutasında
doğru taaruza

yine

saldırısına

geçtiğini
uğradığım

öğrendik.

bir
Bu

ve < birkaç

arkadaşımızı şehit verdiğimizi öğrenince çok üzüldük. Netice itibarıyla
bulunduğumuz bölgede yani Üsküdar Bar diye bilinen bölgede mevzilerimizi
güçlendirdik ve ateşkes de ilan edildiği için bu noktada kaldık. Zaten birinci
hareket da tamamlanmıştı.
14 Ağustos'ta İkinci harekatın başladığı tarihe kadar önemli birşey olmadı.
Rum mevzilerimizle bizim mevziler arasındaki mesafe çok azdı. Bazı noktalarda
15 metreyi bile bulmuyordu. Zaman zaman karşılıklı olarak mevzilerimizin üstüne
hatta önüne geçerek tamiratlar yapıyor ve mevzilerimizi güçlendirirdik. Yeni
mevziler ve irtibat hendekleri açardık.
14 Ağustos 1974 sabahı şafakla birlikte 2.nci Barış Harekatı başlarken biz
aynı mevzilerimizi • koruyorduk. Tanklarımız bulunduğumuz yerden yarım
kilometre kadar kuzeyimizde Mağusa'ya doğru xola çıkmıştı. Uçak ve· topçu
desteğinde Rum mevzilerini düşürerek süratle ilerleyen Türk birliklerinin, .öğl~
saatlerinde Aslanköy civarına ulaştığı haberlerini almıştık. Sabırsızlıkla harekatla
ilgili haberleri dinlerken Rum mevzileri istikametinden üzerinde Türk Bayrağı
dalgalanan bir aracın bize doğru geldiğini farkettik. Hemen yanındaki iki katlı bir
binada mevzilenmiş olan arkadaşlar "karşıdan gelen Türk arabasıdır. Rum
mevzisine sürekli ateş ederek onlara baş kaldırmayınız. Araçtakilerini kurtaralım"
şeklinde yüksek sesle bağırmaya başladılar. Ben A-4 silahı yardımcısıydım. A-4
kullanıcı arkadaşım ve birkaç kişi daha karşımızdaki toprak setin önüne kadar
gelen araca doğru yöneldiler. Ben A-4 silahına yapışarak bir şeritlik merminin
tamamını on metre uzağımdaki Rum mevzisine boşalttım. Yakında birkaç bren ve
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A-4 silahlarımız daha vardı ve onlar da atışlarını aynı mevziye
bir cesaret örneği gösteren bir avuç mücahit Rum
kadar giderek araçtakileri teslip alıp sağ-salim bizim tarafa

or=t n-rrı i

hamile bir kadın olmak üzere 3 kişi vardı. Kendilerine
Türk denetiminde olduğu söylenmiş onlar da Lefkoşa
Serdarlı'dan yola çıkmışlardı. Çok şanslıydılar ki hem Rumlar
farketmedi hem de biz zamanında hareket ederek onları kurtardık.
Bu olaydan bir saatlik süre henüz geçmemişti ki aynı ıstıkametre
Türk bayrağı olan bir araç daha göründü. Aynı taktiği yani Rum
seri atış etmeyi denedik. Ancak Rumlar'ın birinci olay sonrası
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uzaklıkta yolun içine bidonlar koymuş olması nedeniyle o araç o
ve barikatın yanındaki evde mevzilenen Rum askerlerine esir düştü.
öğrendiğimize göre bu araçta Türk savaş muhabirlerinden gazeteci
da bulunuyordu ve birkaç Kıbrıslı Türk'le beraber o da esir edildi.
baskısı üzerine Rumlar Adem Yavuz'u ölü olarak daha sonra bize teslim
Hareket sonrasında çektiği resimlere de el koyan Rumlar bu resimleri
amaçlı olarak Türkiye aleyhinde kullanmayı da ihmal etmediler.
Hareket boyunca biz mevzilerimizde kaldık. Bir binanın
oluşturduğumuz mevzide ben fırsat buldukça Türk savaş uçaklarının
bölgesinde Rum ve Yunan mevzilerine bombalanmasını seyrettim.
Uçaklarımız bölge üzerine her dalışında onlarca siyah bulut
dairelerin uçağı çepeçevre sardığını görüyor ve bu dairelerin uçaksavar

au,;wıua.11

meydana geldiğini bildiğim için uçak için endişe ediyordum. Ancak her

uc,ıa.;:,uıua.

uçaklarımız bu atışlarden kurtulup yollarına devam ediyordu.
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16 Ağustos akşamı 2.nci harekat da bitmiş ve ateşkes ilan edilmişti. Bir
süre sonra, seferberliğin ilanıyla silah altına alınan arkadaşlarım yeniden terhis
edilmişti ve özel hayatlarına dönmüşlerdi. Askerlik süremin tamamlanmadığı

için

ben yılbaşına kadar vatani görevimi aynı yerde sürdürdüm ve ondan sonra terhis
oldum.

Mehmet Gökkuşak (51)
Lefkoşa
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1964 YILINDA YAŞANAN CANLI HATIRALAR
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1964 çatışmalarının gerçekleştiği yıllarda henüz 24 yaşında bir genç olan
Hasan Yücelen yaşadığı çatışmaları o günün havasıyla anlattı.
Hasan Yücelen,

Akıncılar

köyünde

batısından 5 kilometre kadar mesafe olan

yaşamaktaydı.

Akıncıların

kuzey

ve 200 dolayında Kıbrıslı Türk'ün

yaşadığı Arpalık köyü 6 Şubat 1964 tarihinde binlerce silahlı Rum'un saldırısına
uğradı.
Hasan Yücelen bu çatışmalarla ilgili anılarını şöyle anlattı:
"6 Şubat 1964 tarihinde öğleye yakın Kiracıköy 'den silahlı Rum polisler
ve çetecilerin içinde bulunduğu bir polis land roveri bir su motorunu çalıştırmak
amacı ile mücahitlerden
bölge yakınlarında

izinsiz olarak bölgeye girdi. Rum silahlı çapulcuları

köy mücahitlerinin

bir devriyesi ile karşılatşı. Çıkan silahlı

çatışmada bir Rum polisi ile sivil bir Rum öldü, bazıları da yaralandı. Mücahitler
kayıp vermeden köye döndü.
Bu olayı bahane eden çevre köylerden

binlerce silahlı Rum Arpalık

köyünü dört bir yandan ablukaya alarak mücahitlerin teslim olmasını istediler.
Mücahitlerin sözlüğünde teslim olmak diye bir kelime yoktu.
Verilen

red cevabı üzerine

Rumlar

her taraftan

her türlü makineli

tüfeklerle köye yaylım ateşi açtılar. Mücahitler avludan avluya ve evden eve
koşarak şanlı bir direniş sergilediler.
Saat 16.00'ya doğru Rumlar köyün güney kesimindeki

ilk evleri ateşe

verdiler. Yükselen dumanlar köyümüzden rahatlıkla görülebiliyordu.
Arpalık köyünün

saldırıya uğraması

üzerine köyümüzden

çok sayıda

silahlı mücahit, Teğmen Nevzat Esmeroğlu komutasında Dereliköy Türkleri'ne
yardım

amacı

ile Dereliköy'e

gitti. Mücahitlerden

mevzilenirken bir kısmı köye yerleşti.
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bir kısmı

köy

dışında

Köyümüz idarecileri yaptıkları bir durum değerlendirmesinde

eldeki askeri

kuvvet, silah ve cephane ile her üç köyü, yani Akıncılar, Dereliköy ve Arpalık
köyünü savunacak durumda olmadığı kararına vararak, Dereliköy Türkleri'niıı
süratle köyümüze nakledilmesine

karar verdiler. Bu karar süratle uygulanmaya

kondu ve akşam saatlerinde Dereliköy Türkleri dalga dalga köyümüze geldi.
Dereliköy'den
yükselmeye

gelen

silah

sesleri

işitilmiyordu,

devam ediyordu. Daha sonra öğrenildiğine

ancak

dumanlar

göre Rumlar, çok ağır

kayıplar vererek saldırıyı durduttular. Esir aldıkları çok sayıda kadın ve çocuğu
dere yatağı boyunca Dali köyüne doğru götürmeye başladılar. Bu arada bölgede
bulunan İngiliz kuvvetleri onları Rumlar'ın

elinden almaya çalışıyordu,

fakat

Rumlar onları vermeye yanaşmıyordu.
Az sonra olay yerine İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Young ulaştı.
Rumlar' a kadın ve çocukları

derhal serbest bırakmaları,

aksi halde silahla

müdahale edeceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine Rumlar, kadın ve çocukları
serbest bırakma durumunda kaldılar.
Çarpışmalar sırasında yaralanan Arpalık köylüleri, İngiliz askeri tarafından
Lefkoşa Türk kesimindeki hastanelere kaldırıldı. Şehit olan 5 kardeşim ise köyde
bırakıldı. Gece yarısına doğru sessizce köyden ayrılan bir genç, ova yıllarından
yaya olarak köyümüze ulaştı ve olup biteni anlattı.
Arpalık köyünden dumanlar yükselince Rumlar'ın
öldürdüğünü sandık. Bu esnada Dereliköy'e

köye girerek herkesi

yardıma giden köylü mücahitlerle

birlikte köylülerin bulabildikleri her türlü vasıta ile köye doğru akmakta olduğunu
gördüm. Bu olaylar olup biterken çok sayıda köylü çaresizlik içinde mezarlığın
güneyinde

bulunan

ağaçlı tümsekte toplanıp olanı biteni film seyreder

seyrediyordu.

19

gibi

Az sonra Lefkoşa yolundan gelmekte olan üç tane İngiliz personel taşıyıcı
zırhlı aracı barikatımıza geldi. Sorumlu subay beni polis üniforması ile görünce
bölgede

neler

olup

bittiğini

öğrenmek

istedi.

Arpalık

köyünün

saldırıya

uğradığını, belki de bütün Türkler'in öldürülmüş olabileceğini anlattım. Arpalık
köyünün nerede olduğunu ve nasıl gidildiğini sorunca fırsatı kaçırmak istemedim.
Bölgede

neler olup bittiğini

öğrenmek

için yanıp

bululunan köy komutanı Bekir Demirci'ye
halinde

İngilizlerle

birlikte Arpalık

tutuşuyordum.

Yanımda

durumu anlattım ve izin vermesi

köyüne

gidebileceğimi -söyledim.

Bekir

komutan olur cevabını verdi.
Bunun
söyleyince

üzerine

personel

İngiliz

taşıyıcı

subayına

kendilerine

zırhlı araca girmemi

yol
söyledi.

gösterebileceğimi
Sırtımda

Kıbrıs

Cumhuriyeti polis üniforması ve elimde jungle rifle olarak bilinen ağzı huni gibi
açık olan kısa namlulu piyade tüfeği olduğu halde araca bindim ve hareket ettik.
Dereliköy' e varınca akşam olmak üzereydi. İngiliz zırhlı araçları köyün ilk
evleri yanında durdu ve bütün askerlerle birlikte ben de indim. İngiliz subayı
yürüyeceğimizi

söyledi. Askerlerini yolu her iki

yanına sıraladı. Ben de bu

sıralardan birisine katıldım. Subay askerlerine beni iyi korumalarını aksi takdirde
askeri mahkemeye verilecekleri uyarısında bulundu.
Böylece köyün güney kesimindeki ilk evleri geçince tek namlulu bir av
tüfeği ile yolda duran bir

Rum genci gördüm. Kendisine Rumca olarak ne

yapıyorsun diye bağırdım ve koşarak kayboldu. Herhalde beni Rum sanmıştı. Az
ileride Türkçe ağlamalar işittim ve ağlamaların

geldiği kapıya vurarak Türk

olduğumu söyledim. Kapı açılınca Hakkı Kemik isimli Dereliköylü birisinin eşi
ve 5-6 çocuğu

ile karşılaştım.

Herkes köyden

ayrılmıştı

kaldılar.Aile reisi çoban olduğu için kaçma fırsatı bulamadılar.
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ve tek başlarına
Durumu İngiliz

subayına anlattım ve derhal bu ailenin köyümüze taşınması için bazı askerlerini
görevlendirdi.
Bundan sonra geri dönülmesine karar veren İngiliz subayı derhal zırhlılara
binmemizi istedi. Herkes gibi ben de bindim ve hareket edildi. Dereliköy'ün

tam

ortasında zırhlı araçlar olduğunu farkettim. İngiliz subayı araçtan indi ve kısa bir
süre sonra geri döndü. Bölgenin başka bir birliğin sorumluluğunda

olduğunu ve

geri döneceğimizi söyledi. Böylece Arpalık köyüne gidemeden geri döndüm.
Meydana gelen bu çarpışmalardan

sonra Arpalık Türkleri kurtarılmaları

için köyümüze haber gönderdiler. Bunuı:ı üzerine köy komutanı Bekir Emirci'nin
başkanlığında

yapılan

toplantıda

şafakla birlikte

silahlı bir ekibin Arpalık

köylülerini köyümüze taşıması kararı alındı.
Alınan bu karar üzerine Teğmen Veli Eren komutasında 27 kişilik silahlı
bir ekip oluşturuldu. 7 Şubat 1964 tarihinde sabahleyin silahlı görevliler mezarlık
yanındaki yolda buluştular.

Teğmen Veli Eren yapılacak görevi anlattı. Ekip

aldığı direktife uygun yaya olarak 15 numaralı tepenin doğu kesiminden geçmekte
olan toprak yoldan Arpalık köyüne doğru hareket etti. Operasyon kararı yerinde
ancak uygulanma yöntemi yanlıştı. Silahlı adamlar Dereliköy dışından ve düşman
safları içinden geçecekti. Kararı alan yetkililer bu operasyonun gece yapılmasının
daha tehlikeli olabileceğini hesaplayarak bu karara varmışlardı.
Silahlı ekibe öncülük yapmak üzere ben Yusuf Tuncelli ve Osman Pire
görevlendirilmişlerdi.
7 Şubat 1964 tarihinde Ağaç 'tan polis karakoluna verilen bir emir ile
Arpalık köylülerinin ovadan tahliye edilerek köyümüze getirilecekleri bildirildi.
Bu operasyona üniformalı

iki polisin katılması gerektiğini bu amaçla iki gönüllü

istendiği bildirildi. O sırada karakolda görevli olan ben ve Naim Erksel bu göreve
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seve seve katılacağımızı

bildirdik. Bunun üzerine karakoldan birer piyade ve

60'şar mermi alarak mezarlık yanına gittik. Orda toplanan arkadaşlarla buluştuk.
Teğmen Veli Eren yapılacak görevi kısaca anlattı. Ben Osman Pire· ve
Yusuf Tuncelli öncü olarak hareket ettik. Görevimiz hem keşif yapmak hem de
arkadan gelecek olanlara güvenli yol sağlamaktı. Esas ekipten 500 metre kadar
ileride gidiyorduk. Ben ortada Yusuf Tuncelli sağımda benden 150-200 metre
mesafede Osman Pire de solumda 150-200 metre mesafede ilerliyorduk.
İlerleme sırasında önce Yusuf Tuncelli belli bir mesafeye kadar koşarak
gidip yere yatarak mevzileniyordu.

Ondan sonra Osman Pire aynı hareketi

yapıyordu. Sağ ve sol taraflar emniyete alınınca ben 200-300 metre kadar ileriye
gidip mevzileniyordum ve böylece ilerliyorduk.
Öküz tepesine yanaştığımızda

Dereliköy'den

çığlıklar gelmeye başladı. Köy Rumlar'ı

çan sesleri, korna sesleri ve

onlara saldıracağımızı

sanarak paniğe

kapıldılar ve köyden kaçmaya başladılar.
Dereliköy ile Gaziler köyünü birbirine bağlayan asfalt yola ulaştığımızda
yanıma bazı İngiliz askerleri geldi. Amacımızı sordu. Kötü niyetimiz olmadığını
Arpalık köylülerini tahliyeye gitmekte olduğumu bize dokunulmaması durumunda
kimseye zarar vermeyeceğimizi
farkediyordum.

Dereliköy'ün

anlattım. Fakat durumumuzun iç açıcı olmadığını
doğu

kesiminde

bulunan

yüksek

tepelere

yerleştirilecek tek bir keskin nişancının hepimizin işini bitireceğini anlıyordum.
Ancak köyümüzün yıllarca Rumlar'a saldığı dehşet ve tanrıya olan inancımız en
büyük yardımcımızdı.
Tahmini

olarak

sabah saat 8.30'a

doğru

Arpalık

köyüne

yanaştık.

Köylülerin bizi Rum sanarak ateş edebileceklerini hesap eden Teğmenimiz köye
bir kişi yollayarak haberleşmeyi sağladı. Daha sonra hepimiz köye girdik.
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Köye

gırınce

ateşe

verilen

evlerden

hala

Kadınların gözlerindeki yaşlar artık kurumuştu. O kadar
ağlayacak halleri kalmamıştı. Erkekler ise yorgun ve bitkin bir
tam bir şaşkınlık hakimdi. Köyün doğu girişinde 15-20 kadar İngiliz askeri biri
zırhlı araç ve bir jeep bulunuyordu.
aralarında Türk veya Rum

Gazetecilerin haddi

gazeteci yoktu.

Köye varır varmaz Teğmenimiz gidiş gayemizi anlattı ve herkesin süratle
hazırlanmasını istedi. Bunun üzerine köyle bir koşuşturma ve daha büyük bir telaş
başladı. İzlenecek yol ova yoluydu ve yaya gidilecekti. Halkın götürebileceği
eşyalar ancak traktörle

yüklenebilecek

kadardı.

El ve sırtta ne

taşınabilirdi ki?
Ev hanımları

toparlayabildikleri

eşyaları bohçalayıp

çocukların

sırtına

yüklerken köy erkekleri hayvanlarını toparlayıp yola çıkmaya uğraşıyordu.

Bu

sırada köyün batısında bulunan ve bir gün önce Rumlar'ın köye ölüm kustuğu
tepede silahlı Rumlar göründü. Rumlar'ın görünmesi telaşı
Tam bir karmaşanın hakim sürdüğü bu

"'"Tcın-ı,rı

ve çocuklar ova yolunu tutarken erkeklerde
Silahlı arkadaşlarımız onlara koruma sağlıyordu.
çocukların feryatları birbirine karıştırılan
parçalayan bir tablo oluşuyordu. Bir kesmekeş
ortada kaldı. Herkes ayrılmak üzere
İngiliz teğmeninden yardım istedim. "No"
Bu cevabına çok sinirlen,
sayıda

gazeteci

etrafımızı

istemediğimizi, herkesin sel

istediğini bağıra bağıra söyledim.

Bu arada Pakistanlı

Müslüman

olduğunu

anladığım bir gazeteci araya girdi ve İngiliz subayına bu konuda yardınıçı olması
gerektiğini söyledi. İngiliz subayı telsizin bulunduğu arabasına gitti orada. biraz
konuştuktan

sonra yanımıza gelerek olur dedi. Bunun üzerine Naim Erksel ile

İngiliz askerleri şehitleri land rover tipi askeri arabaya yerleştirmeye gittiler.
Naim şehitlerin bulunduğu yeri iyi bilmiyordu.

Ben hiç bilmiyordum.

Camiye giden Naim ve İngilizler orada buldukları 4 şehidimizi büyük zorlukla
arabaya yerleştirdiler.
Naim'in

Ondan sonra İngiliz subayı yolu bilmediği bahanesi ile

de İngiliz askeri arabasına binmesini istedi. Naim isteneni yaptı ve

hareket ettiler. İngiliz şöfor doğruca Dereliköy'ün
Rumlar tarafından

(Bodamya) içine girdi. Nainı

aranan bir kişi olması ötesinde silahlı bulunuyordu.

Fakat

yapacak birşeyi yoktu. İngiliz arabası köyün tam ortasında durdu. Köy ortasında
bir kalabalık toplanmıştı.

Durumu kalabalık Rumlar'a

anlatan İngiliz subayı

büyük zorluklarla yoluna devam edebildi. Böylece Naim büyük bir sıkıntıdan
kurtulmuş oldu.
Naim ve şehitleri uğurlayana kadar köyden ayrılanlar, hemen hemen 300
metre kadar köyden uzaklaşmıştı. Bir anda köyde tek başıma kaldım. Koşarak
onlara yetiştim.

Hepimiz biran önce sağsalim köyümüze

ulaşmak

için dua

ediyorduk. Durumumuz gerçekten çok kritikti. Geçen zaman içinde Rum silahlılar
hertarafta pusuya yatmıştı.
Dereliköy · ile Gaziler köyünü birbirine bağlayan asfalt yolu yanında bir
vadi vardır. Bu vadinin her iki tarafında silahlı Rumlar yerleşmişti ve gizlenme
gereği duymuyorlardı. Bu arada bir Rum gazeteci yanımıza kadar sokuldu.
Silahlı ekibimizde olan Hüseyin Berdason bu Rum gazeteciyi esir alıp
köye götüreceğini

söyledi. Bu hareketinin
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görevimizi aksatacağını

anlatmaya

çalıştık ama Hüseyin kararından kolayca vazgeçeceğe benzemezdi. En sonunda
yanımıza İngiliz askerleri geldi ve bunu da atlatarak yolumuza devam ettik.
Dereliköy'den

uzaklaşınca öğle olmak üzereydi. Hava kış olmasına karşın

güneşli bir gündü ve hepimiz terden sırılsıklam olmuştuk.
Köye yanaştığımızda
heyecanla

bizi beklediğini

bütün köylünün mezarlık çevresine toplandığını ve
gördük. Bu anları tarif etmek imkansızdır.

doluşan yüzlerce gazeteci ise olayları görüntülemeye
Arpalık köyünde rastladığım

çalışıyordu.

Köye

Daha önce

Pakistanlı gazeteci yine oradaydı. Beni görünce

tanıdı. Bu manzara karşısında ağlıyordu ve ağzından İngilizce olarak 'Yürek
Parçalayıcı'

kelimeler

kardeşlerimize

döküldü.

Birgün

ek olarak Arpalık'tan

önce

köye

gelen

gelen bu acılı insanları

Dereliköylü
aç ve açıkta

bırakmamak için başta köy idarecileri Bekir Demirci, Mehmet Berber ve İsmail
Barbaros olmak üzere hemen hemen herkes bu insanların yerleştirilmesi
kolları

sıvadı. Büyük bir özveri sonucu bu kardeşlerimize

için

kısa bir sürede

yerleşecekleri evler temin edildi. Daha önceki yıllarda çok sayıda köylümüz başta
İngiltere olmak üzere dış ülkelere göç ettiğindan bol sayıda boş ev bulunuyordu.
İdarecilerin

direktifi ile bu evlerden sorumlu olanlar derhal bu evleri açarak

göçmenlerin yerleştirilmesine verdiler.
Köye göç etmek mecburiyetinde kalan bu insanlar sırtlarındaki elbiseler ve
ayaklarındaki

ayakkabılarla

gelmişlerdi. Yemek pişirecek tencereleri, su içecek

bardakları, yatacak yatakları, örtünecek yorganları yoktu. Hava kış ve soğuktu. Bu
sıkıntıların

aşılması

köye

gönderilen

ve adil bir şekilde

yardımları ve köylülerin özverileri ile mümkün oldu.
Hasan Yücelen (60)
Meriç
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dağıtılan

kızılay

1974 YILINDA YAŞANAN CANLI HATIRALAR

26

1974 Barış Harekatı'nin gerçekleştiği yıllarda henüz 15 yaşında bir çocuk
olan Öztürk Yıldırımbora özgürlüğe kaçış girişimini ve o günlerin havasını anlattı.
Öztürk Yıldırımbora Baf ta 7-8 mil uzaklıkta ana geçim kaynağı bağcılık
ve tarım olan çok az karma köylerden birinde Ovalık köyündendir.
Yıldırımbora'nın
Darbesi'nden
kamyonlara

öyküsü 15

Temmuz gününden başlıyor.

15 Temmuz

önce köyde kurulmuş üzüm ihraç merkezinde tezgahlara

üzüm,

ihraca hazırlanan kasaları taşıyor ve ekmek parasını kazanıyordu.

Rumca lisanını iyi bilen Öztürk, Rum Radyosu'ndan haberleri dinleyeı:rRumlar'm
telaşlandıklarına

ve fısıldaşmaya

başladıklarına

tanık olunca kulak kabartır.

Yunanlılar'ın Kıbrıs'ta darbe yaptıklarını, Makarios'un öldüğünü işitir.
Öztürk Yıldırımbora'nın

takip

eden olaylarla ilgili anlattıkları şöyledir:

"Tedirgin bekleyiş sürerken. Türk kahvehanesine gelerek endişelerini dile
getiren Rumlar vardı. Bazı Rumlar Türkiye'nin

garantör ülke olarak müdahale

etmesi gerektiğini söylüyorlardı.
Bizler

güvenliğimiz

için

damlarda

nöbet

tutuyorduk.

Batlı

Makariosçularıiı cuntaya direneceği söyleniyordu. Bunun üzerine diğer bölgelerde
kontrolü tamamlayan Yunan subayların denetimindeki darbeci ordu türn gücünü
Baf a gönderdi. Gece boyunca yüzlerce askeri aracın Baf a geçişini evlerimizin
damlarından saatlerce izledik. Ardından top ve silah sesleri duyulmaya başladı.
Makarioscular'ın

elinde bulunan Baf polis istasyonu düşürülmüştü. Ertesi sabah

etrafta dolaşanlar silahlı Grivascılardı.
20 Temmuz sabahı hasat için bağlarımıza gitmek üzere şafakla birlikte
kalktık.

Evden

çıkmadan

olanı biteni
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öğrenmek

için radyonun

düğmesine

dokunduğumda marşlar çalıyor. Denktaş, Türk askerinin adanın dört bir yanından
Kıbrıs'a çıkmaya başladığını duyuruyordu.
Büyük bir heyecanla ve mutlulukla herkesi uyandırmaya koştuk ... Kısa}ir
zaman sonra tüm köy· güne uyanmış. İnsanlar arasında büyük bir sevinç
yaşanıyordu.
Saklı olan silahlarımız ortaya çıktı. Mevzilere, damlar üzerindeki nöbet
noktalarına toplandık. Kadınlara ve çocuklara ne yapmaları gerektiği anlatıldı.
Tüm köy halkı gözlerini denize çevirmiş gemilerin belirmesini bekliyordu.
Ama deniz ve sahil bomboş duruyordu. Saat 10. 00-11. 00' e kadaı' Rumlar
ortada yoktu. Derken köyün Rum Kır Bekçisi Kostis, Türk semtine. sığınrnış
"birazdan Türk askeri gelir. Beni korumanız altına alınız" der.
Bekliyorduk, ama denizdan birşey çıkmıyor. Sabahki sevincimiz giderek
endişeye dönüşüyordu. Kostis Türk askerinin çıkmayacağı görüşüne varınca
hiçbirşey olmamış gibi Rum bölgesine döndü.
Akşama doğru silahlı Rum askerleriyle dolu kamyonlar köye girdi ve
askerler Türk kahvehanesinin karşısındki meydana doluştular. Ardından "teslim
olun" çağrısı geldi.
Bunca yıldır teslim olmayan bir köy. Türk askeri bu kadar yakınken teslim
olamazdı. Havaya açılan bir el ateşle "savaşacağız" yanıtı verildi. Artık silahlar
konuşuyordu.

Kadınlar

daha

güvenli

yerlere

toplanmışlardı.

Yeşilova'nın makineli tüfek gibi ateş eden havanlarla
oluyorduk. Gece karanlığı basmıştı ama yanan Yeşilova' dan
gökyüzünü aydınlatıyordu.
Direniyorduk. Gazi Baf Radyosu'nun
sancaktarı belli aralıklarla mücahite

Ancak, Türk gemilerinin Baf Limanı'na geldiği yönündeki bir anonstan kısa süre
sonra radyo sustu.
Baf'a

gelen gemiler Türk gemileri değil Yunan gemileriydi

ve radyo

bunların top ateşiyle susturulmuştu.
Radyo susunca moral çöküntümüz de başlamıştı. Gecenin sesizliğini bölen
tek tük silah seslerini ''Türk askeri yarın sabah gelsin artık" yakarışları izliyordu.
Sabah şafakla birlikte Rumlar şiddetli bir saldırıya geçti, direniyor, ancak
gen püskürtemiyorduk. Sekiz on mücahit ile birkaç üniversite öğrencisinden
oluşan silahlı savunma gücümüz, gerileye gerileye sonunda kadın ve çocukların
toplanmış olduğu evin etrafında pozisyon aldı. Türk uçaklarını görmek umuduyla
gözlerimizi gökyüzüne dikmiş, kulağımız Bayrak Radyosu'nda son umutla
bekliyorduk. Kimse teslim olmak istemiyordu.
Mücahitlerin herkesi vurduktan sonra ölünceye kadar savaşmasını öneren
sesler, ağlaşmalar, okunan dualar, tanrıya son yakarışlar ve mücahitlerin
koşuşturmaları belleğimden asla silinmeyecek.
Rumlar'ın taramaları, hatta bağrışmaları gittikçe yaklaşıyor, kıskaç
daraldıkça umutlar da azalıyordu. Anneler, babalar, çocuklar, kardeşler küme
küme kucaklaşmış helalleşiyor, vedalaşıyordu. Hepimiz ağlıyorduk. Tam o sırada
gökyüzünün derinliklerinden jet sesleri duyuldu. Bunlar Türk jetleri, . geldiler"
diye yankılanan bir sesin ardından umutlar tekrar yeşerdi. Mücahitler damlara
koştu. Rumlar'm silah sesleri bir anda sustu. Ancak çok geçmeden iki uçak
gözden kayboldu ve umutlar bir daha dirilmemek üzere bitti.
Artık kimse ağlamıyordu. Silahlar avlunun ortasına atılmış inanılmaz bir
sessizlik vardı. Bir anda dört bir yandan Rum askerleri belirdi. Ellerimizi havaya
kaldırıp avlunun ortasında toplanmamız için bağırıyorlardı. Aralarında köylü
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Rumlar da vardı ve "korkmayın, silahları alıp gideceğiz, size birşey olmayacak"
diyorlardı.
Herkesi
silahlarıyla

köy kahvehanesine

birlikte

kaçmış

veya

istiyorlardı. Teslim olmayanlardan

topladılar. Yedi mücahit teslim. • olmamış,
saklanmıştı.

Israrla

birisi de Rumlar'ın

onları

ve silahlarını

köy komutanı ve TMT

Sorumlusu diye aradığı eniştem Naim İbrahim'di. Teslim olmamış, ancak köyü
terketmeye de kıyamamıştı. Rumlar 17 ve 15 yaşındaki iki oğlu Tahsin ve Temel'i
bir makineli tüfeğin karşısına diz çöktürmüş "Babaları

akşama kadar teslim

olmazsa onları öldüreceğiz" diyorlardı. Eniştem haberi aldı ve çıkıp. teslim oldu.
Bunun ardından, kadın ve çocukları evlerine gönderdiler, kalanları .ise.kamyena
doldurup esir kampına dönüştürülen Yeroskibu kışlasına götürdüler.
Bu arada kadın ve çocuklar evlerine döndükten

sonra, mücahitlerden

birisinin eşi ötekinin ise kız kardeşi olan rahmetli Mukaddes abla, dolapta eşinin
mücahit üniformalarını
atın.ak

üzere

korkarak,

toplamıştı.

köyün

askerlerinden

farkedince telaşa kapılmış köy yakınındaki
Kaçan

etrafını. kuşatan

habersiz, kucağında

mücahitlerin

geri gelip

ve makineli

tüfek

bir kuyuya

saldırmasından

yuvaları

8-10 aylık bebeği kuyuya

kuran

da
Rum

doğru koşarken

açılan makineli tüfek ateşiyle şehit edildi. Yavrusu ise yaralandı. Onu vuranlar
arasında köy düşerken yanımıza gelip "korkmayın size birşey olmayacak" diyen
Zinos isimli köylü Rum'un olduğu da söyleniyordu.
İkinci Barış Harekatı'nın başlaması ile birçok. Türk. köyünde olduğu gibi
Ovalık katliamlarının eşiğine gelindi. Türk askerinin önünden kaçtıkları anlaşılan
4 land rover dolusu Yunan askeri birden Türk mahallesine daldı. Biz yaklaşık on
kişi bir evin garajında toplanmış Bayrak Radyosu'nu
buldular.

Ellerinde

silahlar, gözlerinde
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dinliyorduk.

Gelip bizi

korku ve nefret vardı. Bizi dizerek

silahlarını göğsümüze

dayadılar.

"Türk değil I11jsıniz? Hepinizi .\gel::,erteceğiz"

diyorlardı.
Birkaç yaşlının yalvarmaları sonucmitytiği çekmediler ve i küfürr-ederek
çekip gittiler.
Savaş bitmişti. Ama bu kez mahsurdulç.iE£.sirler takas edilmiş, ailelerin bir
yarısı artık kuzeydeydi. Köylülerin bir kısmıl::,ir yolunu bulup Ağrotur İngiliz
Üssü'ne sığınmıştı. Artık orada bize istikbal yoktu ve hedef belirmişti. Kuzey'e
geçip kök salmak, yeni bir yaşam kurmak.
Aydın köyünden bazı Türkler'in kılavuzluğunda dağdan Lefke'ye kaçanlar
olduğunu duymuştuk. Köyden bir yaşlının yardımıyla bu kılavuzlarla temas
kurduk ve gereken ayarlamaları yaptık. Düşmemiş bir köy olan Aydoğan otobüsü
ile Aydoğan'a gidecek oradan Aydın'a geçecektik. Ben, kardeşim, 50 yaşlarında
bir eniştem 12 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlu Aydoğan'a gittik. Hava
karardıktan sonra bizi traktörle Aydın'a götürdüler. Biz mandırada bir hafta
saklandık. Birhafta sonra rehber geldi ve havanın kararmasıyla yola çıkacağımızı
söyledi. Serin bir yaz akşamı güneş batar batmaz köyün ucunda bir evden diğer
gruplarla birleşdik ve 35 kadar kişi dağlara sarıldık. Grupta çocuklar, kadınlar,
kızlar da vardı.
Rum köylerinin mandıralarının hatta bazen askeri kamplarınmyakınından
geçiyorduk. Bazen yatıp sürünerek, bazen oturup kayarak bazen koşarak bazen
emekleyerek ilerliyor, hiç durmuyorduk. Bir ara Trodos Dağları'nın eteklerinde
bir tarafı sarp yamaç, bir tarafı 2-2.5 metre derinlikte dereyatağı olan bir orman
yoluna girdik. Kucağında bebeği olan bir de anne vardı. Kadın yorulmuş bebek ise
ağlıyordu. Herkes çok yorgundu kılavuz çocuğun mutlaka susturulması
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gerektiğini, aksi takdirde onu uçuruma atacağını söylüyordu. Bençocuğu

aldım ve

"annesi dinlenene kadar taşırım" dedim. Allahın işi ya çocuk da susmuştu.
Bu arada 1O-15 kişilik bir grup daha süratli ilerlemiş farkında olmadaniki
ekibe bölünrnüştük. Ben eniştem ve çocukları geriden kısılmıştık. Kardeşim ise
öndeki gruptaydı. Karanlıkta artık onları göremiyorduk.
Bir ara ilerdeki çam ağaçlarının parladığını dörtlük. Anında dere yatağına
atlayarak gizlendik. Bir araç yanımızdan geçip gitti. Artık 100 metre ileride fren
yapıp durduğunu duyduk. Bağrışmalar ve ağlaşmalar duyuyorduk. Arkamızdaki
grup yakalanmıştı.

Uzanıp baktım. Aracın ışıklarını ve birkaç Rum askerinin

onları sürükleyerek topladığını gördüm. İyice gizlenip bekledik. Bizi görmeden
giderlerse

öndeki

sessizliğinde

gruba

peşpeşe

tanıyordum.Otomatik

yetişebileceğimizi

patlayan
tüfek

silah

sesiydi

düşünüyorduk.

sesleriyle
ve

aracın

irkildik.

Birden
Bu

yanından

sesi

gecenın
çok

geliyordu.

iyi
Dere

yatağındaki çakıllardan seken izli mermiler etrafımızda ateş böcekleri gibi uçuyor,
vızıldayıp geçiyordu. "Bizi görmezler, çekip giderler biz de yolumuza devam
ederiz" dedim. Küçük yeğenim "kaybolacağız"

dedi ağlayarak, küçük kız da

ağlıyordu "teslim olalım" diyorlardı. Rum askerleri ise ateşi sürdürüyordu.
"Teslim oluyoruz, yerinizde kalın" dedim ve olduğum yerden Rumca
"Burdayız, teslim oluyoruz" diye bağırdım , silah sesleri kesildi. Rum askerleri
sese doğru yaklaşmıştı.

Keskin bir ses "Ellerinizi

köpekler"

diye bağırdı.

Önce ben çıktım ve çıkar çıkmaz yediğim

darbesiyle

sarsıldım.

Rum askeri bağırıyordu.

kaldırın

"Diğerleri

ve dışarı çıkın
dipcik

nerede. Rehberiniz

kim?". "Başkası yok" dedim. Benim rehber olduğumu iddia ediyor "Kaç kişi daha
olduğunu

söylemez

ve izleyeceğiniz

güzargayı
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göstermezsen

seni vururum"

diyordu. Tekme-tokatları yağmur gibi inliyordu. Ben öndeki grubu söylememekte
kararlıydım.
"Üçe kadar sayacağım, söylemezsen seni burada vuracağım. Önecdoğru
yürü. Bir. .. iki ... üç.
Konuşacağımı

söyledim. Ancak rehberimizin

Aydoğanlı olduğunu, onu

tanımadığımızı, bizi bırakıp kaçtığını söyledim; "Polis karakolunda görürsün sen"
dediler ve bizi land-rovere doldurdular.
Esentepe'de
korkutmalarına
vermedi.

kurdukları

polis karakoluna

götürüldük. . • • Tüın •.tehdit ve

rağmen kimse öndeki gruptan söz etmedi ve rehberin adını

Sabaha kadar bizi orada tuttuktan

sonra bizi minibüste

Baf · polis

merkezine ordan.da Ovalık'a geri götürdüler.
Öztürk Yıldırımbora, özgürlüğe göçün öyküsünü şu sözlerle tamamladı:
"Kaçmayı artık aklıma koymuştum. Üç gün sonra aynı yolu yine deneme kararı
aldım. Yine bağlantıları kurup yola çıkmak için gün ayarladım. Yolculuk gününü
beklerken Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın

yapıldığı ve tüm Türkler'in Kuzey'e

götürüleceği

düşmenin

geçmeden

haberi

geldi. Artık yollara

BM Barış Gücü kamyon ve otobüsleri

gereği

kalmamıştı.

geldi. Kamyonlar

hareket

ederken bize el sallayan hatta ağlayan Rumlar vardı. .. "

ÖztürkYıldırımbora
Alsancak
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Çok

(40)

1974 Barış Harekatı'nın

gerçekleştiği yıllarda 22 yaşında genç bir kızdı.

Pendagoma (Beşevler) yaşıyordu ve o günkü anılarını şöyle anlattı.
Oturduğumuz

Pendagoma

köyünde

Rumlar

ile

Türkler

birlikte

yaşıyorlardı. Rumlar köyümüzün girişinde, biz de. köyün çıkışında oturuyorduk,
Kuzey'de Kıbrıs'ta çatışma başlamıştı ve Kuzey'deki

Rumlar hep Güney Kıbrıs'a

akın etmeye başlamıştı. Kuzey'den Güney'e gelen Rumlar Güney'deki Rumlar'ı
etkilemeye çalışıp Türkler'in üzerine salmaya başladılar .. BusıralardaLimasol

ve

Larnaka çatışması başladı. Ve her iki şehrimiz de savaşta yenik diiştü....Dsha sonra
bizim bölgemizdeki

Rumlar değil de Kuzey' den gelen Rumlar, Pe11clal<omo

köyüne saldırmaya başladılar. Bu arada Rumlarla Türkler birlikte kaldığımız için
onların çoğu ile iyi bir dostluk kurmuştu. Onlar da bizim ile çok iyi geçiniyorlardı
ve onlar da bu savaşı istemiyorlardı ve bu esnada bazı Rum dostlarımızdan birkaçı
Kuzey'deki

Rumlar'ın köyümüze

baskın yapmaya

geleceklerini

duyduklarını

söylediler ve bize yardım etmeye başladılar. Tabiki Türkler bunu duyar duymaz
çoluğunu çocuğunu toplayıp dağlara çıkmaya başladık. Çünkü Türkler'in bu
savaşta galip gelecekleri umudu. Ama halkımız evlerinden sokağa fırladıkları
zaman o korku yüzünden kimisi ayağında ayakkabı olmadan hatta benim çok
yakın bir arkadaşım korkusundan sokağa fırladığında beşikteki çocuğunu
-, ve evden uzaklaştıktan

unuttu

sonra arkadaşının uyarması ile aklına geldi ve dönüp

çocuğunu aldı ve daha sonra Tatlısu'ya gittik.
Tatlısu köyü Türk köyü olduğu için kendimizi
hissediyorduk. Tatlısu köyüne girer girmez

daha çok güvencede

orada çatışma başladı ve bir saatlik

çatışma oldu. Köydeki eli tüfek tutan erkeklerimiz hemen cepheye gönderildi.
Hanımlarımız

ise ilk yardıma, bazı gençlerle bayanlar ise cephane taşımaya

başladı. Tatlısu köyü yüksek bir yerdeydi, fakat insanların oturduğu yer alçak
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kısımdaydı. Bu yüzden Rumlar'ın bir taraftan attığı bombalar .diğertarafa
Rum tarafına düşerdi. Tatlısu köyü tam çukurdaydı.
birbirini vuruyorlardı.
Benim erkek kardeşim

Bizim Tatlısu ve Pendakomo
1974'te Boğaz'da

yani

Bu yüzden. Ruı;nlar hep
halkında üç yaralı o.lclu.

(Kuzey Kıbrıs) askerlik yapıyordµ.

Fakat savaş olmadan önce izinli olduğu için Güney'e gelmişti ve savaş esnasında
Güney' de bulunuyordu ve onda Tatlısu' da biziı;n. ya.JJ,ıı;nız:ğa siperde idi. Ve bir
rum askerini vurdu. Tatlısu' da direnme gücümüz va.ı.-çl.ı,. çi.inkiL cephanemiz ve
mücahitlerimiz vardı. Bize bir telgraf geldi ve .telgrafta diren.ı;neı;neı;nizi çünkü o
bölgedeki bütün köylerin düştüğü yazılıydı. (Larnaka, Limasol.yeK9fi.i11ye) .. Bize
teslim olmamızı bildirdiler.Mecburen
olduk.

Tatlısu girişini

bizde teslim bayrağım . çektik. ve teslim

1963 'ten beri Birleşmiş Milletler bekliyordu.

Teslim

olduktan sonra İngilizler müsade etti ve Rumlar hemen köye girdiler. Rumlar 4-5
otobüs çağırdılar ve Pendakoma'dan
götürdüler. Erkeklerden

gelen çoluk çocuk yani halkını tekrar köye

genç. olanların bazıları gizli yollardan dağlara sığındı.

Bazıları ise Tatlısu köyünde saklanabildi. Örneğin su depolarının içine indiler.
Saklanamayıp . bulunanlar., esir kampına doğru değil katliam bölgesine

doğru

götürülürken içimizden çok iyi İngilizce bilen bir yaşlı dede hemen İngilizler'e
başvurdu ve İngilizler hemen otobüsü takip edip

otobüsün önünü kestiler ve geri

çevirdiler. Limasol kampına esir olarak gönderildiler (Türkler). Erkekler esir iken
geride kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. herşeyi, göze alarak, Kuzey' e kaçma
kararı .verdiler. Gizlice planlar. yapı;naya. başladılar, Ben. erkek kardeşimi dağda
sakladım, çünkü erkek kardeşimin bir. Rum vurduğu ortay a çıkmıştı. Bu yüzden
erkek kardeşimi bir hafta saklı tuttuk.
Bu sefer gizli yollardan Türk halkını Kuzey'e

geçiren insanlar vardı.

Kardeşim başka bir arkadaşı ile anayola köprünün altına saklandılar ve araba gelip
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alıp Köfünye'ye

getirdi ve Köfünye' den başka bir otobüs ile Türk tarafına

geçirildi. Fakat ben annem ve babam Rum tarafında kaldık. · Daha sonra ben
kaçmayı denedim ve çok iyi gittiğimiz bir Rum şöförüne bizi Kuzey .Kıbns'a
geçirmesi için para verdik. Beş kızdık. Çok iyi Rumca bildiğimiz için Rumuz diye
Kuzey Kıbrıs'a

geçmek istedik. Larnaka'ya

yanaştığımızda

yakaladı. Bizi tekrar geri çevirdiler. Bize hiç unutamayacağımız

Rum polisleri bizi
bir söz söylediler

"Dua edin ki sizi Kıbrıs Rum polisi yakaladı ve Yunanlılar yakalamadı
ölecektiniz".
Tatlısu'ya

Tekrar

köye döndük.

Bu sefer tekrar kaçmaya

yoksa

karar verdik.

gittik. Bir ay boyunca ailece Tatlısu'da kaldık, çünkü Pendakoma'da

herkes kaçmıştı. Sadece bir iki aile kalmıştı. Bu sefer bir komutan hanımını ve
babasını esir aldılar. Sırf kocasının nerde olduğunu söylettirmek
kaçırdılar.

Birgün bütün gün dağda kaldılar. Dönüşte kadının

gözlerini bağladılar.

için dağlara
ve babasının

Dönüşte babasını öldürdüler ve dağa attılar, kadına ise

işkence ettiler. Kadını İngilizler bulup hemen Kuzey Kıbrıs'a geçirdiler. Kadın
şuan ülkemizde

öğretmenlik

yapmaktadır.

Bunu duyan Tatlısu halkı tekrar

kaçmayı denediler. Çünkü artık daha da çok korkuyorduk.

Bir otobüste yüz

kişiydik ve hepimiz gençtik. Bizi annelerimiz babalarımız dualarla Larnaka'ya
gönderdi. Fakat ben geride kalan anne ve babamı düşünüyor ve ağlıyordum. Ama
benim gibi birçok genç vardı. Bir ay Larnaka' da kaldık. Açtık, susuzduk ve artık
dayanamadığımız

için gece geç vakitleri ardan ayrılan ailelerin evlerine gizlice

girip kuru bir ekmek bulmaya çalışıyorduk. Bir ay yıkanamadığımız

için artık

kokmaya başlamıştık ve hepimiz büyük boş bir evde kalıyorduk ve geceleri bile
uyumuyorduk. Gündüz gece hiç dışarı çıkamıyorduk, çünkü çok korkuyorduk.
Bizden önce kaçmayı başaran insanlar Birleşmiş Milletler' e başvuruda
bulundular ve Güney'e yiyecek gönderilmesini
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istediler ve Birleşmiş Milletler

bize yiyecekleri gönderdi. Daha sonra bizleri buldular. Bize yiyecek veriyorlardı,
fakat biz orada her gece kalmaya cesaret edemedik ve gizli yollardan Türkcve

Rum işbirliği ile her gece bir kamyon dolu insan Kuzey'e geçiriliyrodu. Bütün
Güney'deki halk Larnaka'ya gelirdi.Larnaka sınır olduğu için ordan Kuzey'e daha
rahat geçiliyordu. Bir gece bize de sıra geldi. Bir kamyon dolu yüze yakın insan
üstünden muşamına ile·örtülüyordu. Ben ve ablam bir aylık bebeği olduğu için
önde oturduk. Şöför · bize hiç sesimizi çıkarmamızı ve korknıamamızı çünkü
oradakilere birinin karısı ve çocuğu diğerinin de baldızı olduğunu söyleyeceğini
söyledi. Gece saat 01.00'de Kuzey Kıbrıs'taki Pergama bölgesine geçtik. Bir gece
orada kaldık ve ondan sonra Aslanköy'e geldim. Kardeşim bu tarafta askerdi. Üç
ay yalnız yaşadım. Aslanköy'de yalnız beş, on aile vardı. Yatağımız, yorganımız
hiçbirşeyimiz yoktu. Ondan sonra askerler gelip bize herhangi bir ihtiyacınız
varmıdır diye sordular. Bize bir yatak verdiler, sonra ailemiz geldi ve şimdi ailece
Aslanköy'e yerleşmiş durumdayık.

Hatice Coşkun (45)
Aslanköy
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1974 Barış Harekatı'nın gerçekleştiği yıllar henüz 17 yaşında bir genç kız
olan Nazlı Keskinkaya

o günlerde çektiği korkuları ve üzüntüleri

şöyle dile

getiriyor:
Ben Pendakomo
kazasına bağlıydıve
1974'te

(Beşevler)

Pendokomo'da

17 yaşındaydım.

balıkçıydı.

20 Temmuz

Annem

köyünde

yaşıyordum.

Beşevler

Limasol

Türkler ile Rumlar birlikte yaşıyorlardı. Ben
İngiliz

Üssünde

çalışıyordu,

1974'te Rauf Raif Denktaş'ın

başladığını öğrendim. Bayrak Radyosu'nun

açıklaması

babam

da

ile savaşın

açıklaması ile Türkiye'nin

dört bir

taraftan çıkartma yaptığını öğrendim. O anda savaşın çirkin yüzü yavaş yavaş
ortaya

çıkmaya

başlamıştır.

50-60 yıllık

Rum komşularımız

savurarak bizi ölümle tehdit etmeye başladılar.

bize tehditler

En büyük abim Limasol 'da

çatışmalarda esir düştü. Abime o sıralarda çok büyük işkenceler yapılıyordu. Üç
zeytin yarım dilim ekrnek ve günde iki üç sefer dayakla iki ay esirliği sürüyordu.
Temmuz

ayının

tanıdıklarımızın

sıcağında

bu

adamın

esirliği

devam

ediyordu.

Bazı

sayesinde yengem ve küçük çocuğu ile birlikte abime yemek

götürüyorduk. Rumlar bize "şillo Turko" (deli Türk) derlerdi. Rumlar'a yemekleri
verirdik. Rumlar ise etleri yeyip kemiklerini abime götürüyorlardı.
en kötü sözleri kullanıyorlardı.
gelmeyin

diyordu.

dayanamayıp

Ahimin

Gelen ailelere

Abim de bunları duyduğu için bir daha buraya
esir

arkadaşlarından

bir

tanesi

bu

işkenceye

, beline bağladığı Türk Bayrağı ile "Ben Türküm türk bayrağı

altında öleceğim" diyerek haykırdı ve sahanın ortasına doğru koşmaya başladı. O
sırada yaylım ateşine tutularak şehit edildi. Bu aradaTatlısu

düşmek üzereydi. İki

abim de dağların arasından Tatlısu'da bulunan Türk halkına yardım ve çatışma
için gitti. Buralarda büyük bir kayıp verdik. Abilerim tekrar dağlardan
köyümüz olan Pendokemoya geldiler. Aç susuz yürüyecek halleri kalmadıydı.
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gece

Rum ve Yunan askerleri köyümüze geldiler. Silah aramaya başladılar.
TMT'de olan amcam ve arkadaşları Rumlar'ın büyük işkencesine maruz kaldılar.
Köyün içinde bulunan gençleri toparlayıp öldürmekle tehdit etmeye .başladılar.
Amaçları ise silah aramaktı. Bu arada diğer abim Fatih Limasol'a gizli yollarda
girebildi ve esir olan abimin arabasını almaya çalıştı ve abimin evinin önünde olan
arabanın yanına gittiğinde arabanın ne lastikleri ne de camları kalmıştı. Araba
hurda haline dönmüştü ve abim dört lastik takarak gizli yollardan tekrar
Pendokoma'ya döndü.
Ben, amcamın hanımı ve çocuklarını beş kişi bir arabanın içerisine
sığdırarak gece saat 04.00'te battaniyelere sarıldık. Ben kendi ellerimle dikn:ıiş
olduğum türk bayrağımı da yanıma aldım. Bu arada aynı köy sakinlerinden gizli
yollardan bizimle gelmek isteyen aynı köylü iki arabada dolu

çoluk çocuk

bizimle beraber Kuzey'e geçmek için gece buluşup konuştuk. 04.00'de yola
çıkmaya karar verdik. Aynı arabada bulunan arkadaşlarımızdan Dalili olduğunu
söyleyen bir arkadaşımız "Ben bu yolları çok iyi biliyorum" diyerek gece yollara
çıkmaya karar verdik ve hareket ettik. İki saat gittikten sonra burdan giden eşir
Rum kamplarının içine düştük. Hava çok sisliydi. Allahın yardımı ile bizi
göremediler. Arabanın ışıklarını söndürerek Rum kampının içerisinden geçmeye
çalıştık. O sırada rumlar sabahleyin çadırların önünde ateş yakıp elini yüzünü
yıkıyorlardı. Biz yolumuza devam ettik. Bizi tanıyamadılar. Oradan Luricina
(Akıncılar) köyünün içinden geçip Piroi köyü yanından geçip Lefkoşa'ya geldik.
Buralarda Rum barikatları vardı. Birinci Rum barikatına girdik. Rum barikatının
içerisinden hemen sol taraflara doğru petrol istasyonu vardı. Biz benzinciye alma
bahanesiyle benziye doğru yürümek istedik. Bu arada Rum polisleri bizi yanına
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çağırdı. Abim ve diğer arkadaşlar da arabadan indiler. Bu arada bazı-Rum polisleri
"bekse don" (vur onu) diye bağırıyorlardı.
Abime niçin köyünüzü bırakıp geldiniz diye sormaya başladılar. Birhayli
tartaklamadan
söyledik.

sonra biz de işgüç yok o yüzden o tarafa geçmemiz gerektiğini

Rum

polisleri

ve askerleri

pendogomaya

köyünüzde olay çıkmadı. Siz niçin gidiyorsunuz"diye

telefon

açtılar.

"Sizin

sordular. Köyünüze dönün"

dediler. Biz yine o petrol istasyonundan yararlanarak sağa sola bakmaya çalıştık.
Bu arada bir çatallanan yol gözümüze ilişti. Çatallanan yolun bitiminde

ve

varillerin arkasında Türk askerlerinin olduğunu farkettik. Bizim Türkolduğumuzu
gördüler. Çok acil bir manevrayla biz Türk askerlerinin olduğu barikata •. doğru
son sürat ara.bayı sürdük. O sırada Mehmetcikler saniyede varilleri bize açtılar ve
üç arabada birbiri ardına Türk tarafına geçtik. Orada bulunan Mehmetcikler bize
su ve kolonyağı ikram ettiler.Çantalarında

bulunan erzaklarını bizimle bölüştüler.

Bize şöyle dediler: "Biz sizi hurdan on dakika var izliyoruz herhangi bir durumda
müdahale

etmek için hazırlık yapmıştık".

Ben ve arkadaşlarımız

yarım saat

askerlerle kucaklaşıp ağladık. Annem ve babam Pendogoma köyünde yaşlı olduğu
için mecburen bırakıp kaçmıştık ve Kuzey'e

geçtiğimizde Bayrak Radyosu'na

mesaj vererek Kuzey tarafına sağ salim geçtiğimizi bildirdik.Lefkoşa'yageldikten
sonra Lefkoşa' daki dayımızın yanında iki ay süreyle kaldık. Sonunda devletimizin
bize göstermiş olduğu

Aslanköy'deki

bir eve yerleştik. Bizyaşadık

çok acılar

çektik. Allah çocuklarımıza ve devletimize•yaşatmasın.
Babam Raşit Mahmut ve annem Fatma Mahmut en son esir değişiminde bir sene
sonra Türk Bayrakları ile Kıbrıs'a geldiler.
Nazlı Keskinkaya (44)
Aslanköy
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Temmuz
Türk köylerinden

1974'te henüz 14 yaşında olan Sevinç Denizalp, Limasolun
Beşevler köyünde ikamet ediyordu. Barış Harekatı ..ye bµ11u

izleyen olaylar sırasında başından geçenleri anlatırken o günleri yaşar gipiydi.
Sevinç. Denizalp keskin hafızasıyla yaşaclığı olay lan şöyle anlattı:
"Türkiye'11i11 asker çıkaracağına hiç incınmaclık, fakat Türkiye Kıbrıs'a
askeri çıkardığını duyunca biz çok sevindik. Köyde erkekler nöbet beklerlerdi.
Fakat ellerinde hiçbirşey yoktu. Babam saat 9.30'da eve geldi. O gece gözümüze
uyku girmiyordu.

Ertesi sabah saat. 4.QO'de babam kalkıp radyoyu

haberleri

fakat

dinledi,

ben

hiç

dinlemedim.

Cumartesi

günü

açtı ve

Rumlar'ın

gambanaları (çanları) çaldı. Biz çok korktuk. Babam "çabuk ovaya. gidin" dedi.
Biz de ovaya gittik. O geceyi ovada geçirip ertesi sabah kalkıp eve hareket ettik.
Bizim ovaya kaçışımızla komşularımız alay ettiler. Biz ise hiç aldırış etmedik.
Babam

eve gelip bizden tekrar ovaya kaçmamızı

istedi, çünkü Rumlar'ın

köpekleri köyümüzü. basmıştı. Telaş içinde ovaya kaçtık ve doğru Tatlısu'nun
yolunu

tuttuk.

Köylülerimizden

Hem ağlıyor

hem de kaçıyorduk.

Bazıları

da bayılıyordu.

üç tanesi bizim Tatlısu'ya gideceğimizi haber vermek için daha

evvel gitmişlerdi. Biz onlara köydeki durumu sorunca onlar bize "siz gidin sizi
Tatlısulu kardeşlerimiz almaya gelir. Size yardım edecekler" dediler .. Ta111.köyün
başına gelince birçoğu orada su içmek için durdular. Ben de küçük bir bidon
tutuyordum. Babam elimdem aldı ve su dolduracaktı. Ben hareket ettim. Tam
Tatlısu'ya

yanaşınca üç-dört mücahit orada bizi almak için geldiler. Ben tam

tepeyi çıkınca az kalsın düşüyordum. Bir mücahit kardeşimiz
çekmiş ve çıktım.

kolumdan tutup

Uzunca bir yol yürüdükten sonra dinlenmek için bir harup

ağacının altına oturduk. Micahitler
topladılar. Pendogomolular,

bizi alıp köye götürdüler.

Bizi sinemaya

sinemanın içinde beş on dakika oturduktan sonra
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erkekler dışarı çıksın diye ihtar ettiler. Erkekler dışarıya çıkınca kadınlar
ağlamaya başladılar. Biraz sonra "herkes eve gitsin hiçbirşey yoktur" dedileraEve
gidince Besim amcam, dayım ve eniştem mevziye gittiler. Öteki amcam evde
kaldı. Birkaç saat sonra hepsi eve geldi. Aydın amcam, Besim amcama durumu
sorunca Besim amcam "Tatlısu'yu teslim aldılar" cevabını verdi. Halbuki biz
Tatlısu'nun emniyetli olduğunu düşündüğümüz için buraya gelmiştik. Keşke
gelmesyedik, dağlarda kalsak diye düşündük. Ama iş işten geçmişti. Ertesi sabah
yengem, yeğenlerim, genablam ve çocukları yengemin evine geldiler. Tatlısu' da
yiyecek vermedikleri için babam köye gitti. Bayrak radyosu saat 4.00'de ateşkes
olacağını söyledi. Biz bunu duyunca çok sevinmiştik. Her evden tabak ve yiyecek
toplayarak mücahitlere yemek pişirilmesine yardım ettik.
Ertesi gün öğleye doğru Rum köpekleri bizi top ateşine tuttular. Bayrak
Radyosu kuytu yerlere saklanmamızı ihtar etti. Biraz kuytu yer arıyorduk.
Teyzemle birlikte koşarak komşunun evine gittik. Herkeste bir korku başladı.
Sonra biz Tatlısu'nun yine teslim olduğunu duyunca daha fazla korkup ağlamaya
başladık. Rum · köpekleri köyün içine girdiler. Rumlar hepimizin
toplanmamızı istedi ve bize birşey yapmayacaklarını

okulda

söylediler. Bizden

silahlarımızı istediler. Herkes okula toplandı. Kızkardeşim korkudan ağlamaya
başladı. Bir Rum askeri kızkardeşimin elinden tutup "korkma size birşey
yapmayız" dedi. Bir Türk konuşma yaptı. Konuşma yapıldıktan sonra herkes
evine gitsin dediler. Böylece okuldan kaçıp eve gidiyorduk ki "Beşevliler
ayrılsın" dediler. Biz yine ayrılmadık. Beşevlileri otobüsler tutup köye kadar
getirdiler. Akşam üzeri olunca eve gittik. Eniştem köye gelmedi. Daha sonra
eniştemin yaralandığını duyduk. Aniden eniştemin gelmesi ile teyzem düşüp
bayıldı. Su verdik, kolonya koyduk olmadı. Nihayet yüzüne bir-iki tokat attık,
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ayıldı, kalkınca eniştemin üzerine sarıldı, yarasını göstermesini istedi. Eniştem
yarasının olmadığını söyledi. Başka bir kız geldi, eniştemin bir taksi ttı.tup
gitmesini istedi. Teyzemin ısrarlarına rağmen eniştem kalkıp gitti. O gece
gözümüze hiç uyuku girmedi. Ertesi sabah· kalkıp ağlıyorduk, öğleye doğru
karşıkı komşumuz bize·evlerin yoklanacağını söyleyince·çok korktuk. Annem ile
kız kardeşim yatıp babamı düşiliıüyorlardı. Bir çeyrek sonra babaın ile amcam bizi
almaya geldiler. Amcam birkaç varil getirdiler ve su doldurdular. Suyu alıp
kaçtık. Bizimle amcam ve çocukları da geldiler. Tatlısu'yu çıkınca bizi
durdurdular ve Rum köpekleri indirdiler ve "yoklayacayık" dediler.
söylemedik. Yokladılar. Tamam dediler.

Biz birşey

Böylece köye geldik. Eve gelince

yengem Mübeccen, Süreya aba ve kızı bize geldiler. Bize durumu sordular. Biz
onlara "Tatlısu korkuludur. Okulda Atatürk heykelinin her iki taraftan teslim
bayrağını astılar. Sonra da köylülerin hepsi kalkıp evlerine gittiler" dedik.
8 Ağustos günü ne olacaksa olacaktı. O gece bize abam, eniştem, nenem,
dedem, yengem, teyzem hepsi buraya geldiler. Teyzem geldiğinde bir hafta evvel
babam korktu ve Ağrotut'a gitti. Her gece Rumlar köye gelirlerdi. Bir gece
hepimiz sabahladık. İkin.ci müdahale 14 Ağustos çarşamba günü oldu. Birkaç
hafta sonra köyde hırsızlıklar başladı. Bir adamın bir danasını, bir ineğini almışlar.
Bir iki hafta geçtikten sonra bir adamın üç-dört günlük hayvanını alıp
sürükleyerek kaçırdılar. Başka bir gün birinin de hayvanlarını çalıyorlardı ki
sahibi görüp polise haber verip çalanı yakalattırdı. Yine ertesi hafta Tatlısu
erkeklerini toplayıp Limasol okullarına götürdüler, orada 3-4 ay geçtikten sonra
esirlerimiz hür Türk bölgesine götürülmüştü. Şimdi o kayıpta olan Türklerimiz
henüz için bulunmadı.
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18 Kasım 1974 tarihinde gece saat 6.30'da Bayrak Radycsu'nda.haberleri
dinledik. Limasollu 5 soydaşımızı katleddiler ve cesetlerini bir çukuı:a. gömnıµşler
Durumu Lefkoşa'da

aileleri Rauf Raif Denktaşa

söylemişler

ve. Rauf.J{a.if

Denktaş haberi duyar .duyrnaz, Glafkos Kleric:l~ş'e söylemiş. O da araştırdı ;ve
kendilel'ini.kc:ıtlyden Rıırnlar'r buldu ve şimdi çezaş11.1ıçel<~ceklerinisöyledi.
Beş.soydaşımız
katlettiler.

Paralarını,

hür Türk bölgesine gic:lerken.Rlllll .köpekleri kendilerini
eşyalarını

aldılar, öldürdüler ve bir .. çµlrnra attılar. Beş

soydaşımızın isimleri şöyledir. Meryem,.Tişen, Nevin, Ülfet, .Sema,
1 Aralık 1974 cumartesi sabah.saat 10.00'da Başpiskopos .Ma.kc:ıl'iqsYavru
Vatan Kıbrıs'a geldi. Helikopteriyle

doğru Lefkoşa'ya

gitti ve orada bir basın

konuşmasında bulundu. Kendini gidip gören halk hiç konuşmaları beğenmemişler.
Hep aynı konuşmalarında bulunmuştu. Konuşmalarının bazıları şunlardır: "Kıbrıs
küçük bir adadır. Kıbrıs'ı
Türkleri'ne

Yunanistan'a

bağlayacağız,

bu küçük adayı. bırakmayacağız"

Hiçbir zaman Kıbrıs

dedi ve adanın Taksimini hiçbir

zaman kabul etmeyecek. Biz Türker'i tavşan gibi yakalayacayık.

Ben geldim siz

hepiniz evlerinize gideceksiniz" dedi.
9 Aralık 1974 Pazartesi günü şiddetli yağmurda Paramal üssünde bulunan
soydaşlarımızın durumları daha da kötüleşmekteydi. İnşallah hepimizi biran önce
hür Türk bölgesine götürürler diye dua ediyorduk.
1 Ocak 1975 tarihinde saat 4.30'c:la güzel kpyü11.1,üz:ün dağlarını, ovalarını
ziyaret etmeye gittik. Ovayı gezdikten sonra. su c:lçpqsuna. da gittik, orada depoyµ
seyrettikten

sonra

futbol

sahamızın

içinden. . • geçerek

geri

manzaralar vardı. Haruplar, zeytinler halı sajıanın yan tarafındaki
ağaçlar da vardı.
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2 Ocak 1975 tarihinde saat l.OO'de İstanbul feribotuyla güzel Kıbrısımıza
gelen Bülent Ecevit ile eşi Rahşan Ecevit Magosa Limanı'ndan
bindi. Onları limanda bekleyen yüzlerce

halk kendilerine

çıkıp birtaksiye
sevgi · gösterisinde

bulundu. Ecevit orada bir konuşma da yaptı. Orada Belediye Başkanı Ecevit'e bir
altın anahtar hediye etti.Rahşan Ecevit halka bir Kıbrıs haritası hediye etti. Kıbrıs
haritası parlak bir şekilde idi. Magosa'da

konuştuktan

sonra Girne'ye

gitti.

Girne'ye gitnıeden evvel bazı köylerde durup konuştu. Köylerde bulunan halk
yağmur altında kurbanlar kestirdi. Oradan yine hareket ederek Girne'ye vardılar.
Oradaki halk da Ecevit'e sevgilerini gösterdi. Atatürk heykelinin önünde konuşma
yaptı. Beyaz güvercinler uçurdular. Ecevit konuşmasını bitirdikten sonra şehitleri
ziyaret etti. Ecevit 5 Ocak 1975 tarihinde Kıbrıs'tan

ayrıldı. Bütün bunları

radyodan dinledik. 8 Ocak 1975 tarihinde Glafkos Klerides ile Denktaş arasında
bir görüşme daha yapıldı ve Klerides'e gidip kaybolan Taşkentli soydaşlarımızı
bulmalarını

istedi.

Klerides

ona "hiç korkmayın

kayıp

olan

kardeşleriniz

kurtulacak" dedi. 21 Ocak tarihinde köyden ayrıldık ve İngiliz üstlere kaçtık. 4
gün çadırlarda kaldıktan sonra İngiliz kamyonlarına bindik. İngilizler bizi kampa
götürdüler, Orada bizi büyük haslara (otübüs) koydular ve Ağrotur uçak alanına
götürdüler. Oradan uçağa bindik ve 45 dakikalık bir

yolculuk yaptıktan sonra

Adana'ya vardık. Alana indikten sonra orada karşılandık ve bandolar çalındı. Biz
çok ama çok iyi karşılandık. Bando bittikten sonra bizi haslara koydular. Basta 31
kişiydik. Bizi Adana'da

Ziya Paşa Ortaokulu'na

koydular.Orada

bizi talebeler

gördü. Bazılarıyla arkadaş olduk. 5 günden sonra bizi yine haslara koydular ve
bazı yerlerde de durakladık. Bir buçuk saat kadar yolda dinlendikten sonra Mersin
Limanı'na vardık. Büyük bir Yeşil Ada vapuruna bindik. Saat 10.30'da limandan
ayrıldık. Zorlu bir yolculuktan

sonra nihayet cuma günü 31 Ocak
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Yavruvatan

Kıbrıs'a

baslara ayrıldı.

geldik. Magusa Limanı'nda

Yeni köyü olmayanı

her köyün ismi çağrıldı ve

yurda yerleştirdiler.

Fakat bizim yeni

köyümüz vardı. Baslara bindik ve yeni Beşevler Angastina'ya

(Aslanköy) geldik.

Fakat bu köy güzel bir köy değildi. Evleri hep kerpiçtendi.

Biz de ev alıp

yerleşıpedik. flalı:11I1 ev aldı biz de bir süreliğine onda kaldık. Aradan bir buçuk ay
geçtikten sonra bize altı odalı bir çatı altında ev verdiler. Fakat içlerinde hiçbir şey
yok. Eski püskü, ondan bundan alıp eve biraz eşya getirdik. Ne yapalım alın
yazımız buydu.
Sevinç Denizalp (40)
Aslanköy
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YER ADLARI DİZİNİ
Adana 45
Ağrotur ( İngiliz Egemen Üssü) 31,43,45
Akıncılar ( Luricina) 18,19,39
Arpalık 18, 19, 20, 21, 22, 25
Aslanköy ( Angastina) 14, 37, 40, 46
Atalasa ( Lefkoşa'da bir semt) 13
Aydın 31
Aydoğan 31, 33
Baf5,9,27,28,29,33
Beşevler ( Pandogoma) 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46
Beyarmudu ( Pergama ) 3 7
Boğaz 10, 35
Dali (Rum Köyü) 19, 39
Dereli Köy ( Bodomya) 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
Esentepe 33
Gaziler ( Piroi) 22,24,29
Geçitkale ( Köhünne ) 35, 36
Girne 10, 11,45
Gönyeli 10
Hamitköy 9, 10
Kafesli ( Lefkoşa'da bir semt) 5
B. Kaymaklı 8,

K Kaymaklı 12, 13
Kıracı Köy 18
Kızılbaş 12
Kızılbaş Kilisesi 12
Köşklüçiftlik 6
Larnaka 34, 35, 36, 37
Lefke 31
Lefkoşa 5, 7, 13, 15, 19, 20, 39, 40, 44
Limasol34,35,36,37
Magosa 14, 15, 45
Magosa Kapısı 8
Magosa Limanı 45, 46
Mersin Limanı 45
Ovalık 27, 30, 33
Paramal Üssü 44
Serdarlı 15
Strovolo ( Lefkoşa' da bir semt ) 5
Taşkent 45
Tatlısu 34, 35, 3 ,38, 41, 42, 43
Trodos Dağı 3 1
Üsküdar Bar 14
Yenişehir 12

Yeroskibu ( Rum Köyü) 30
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Yeşilova 28
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KİŞİ ADLARI DİZİNİ
Adem YAVUZ 15
Aydın42
Bekir DEMİRCİ 20, 21, 25
Besim 42
Bulent ECEVİT 44
Fatih 39
Fatma MAHMUT 40
Glafkos KLERİDİS 44, 45
Grivas 7, 27
Hakkı KEMİK 20
Hasan YÜCELEN I 8
Hüseyin BERDASAN 24, 25
İsmail BARBARAS 25
Kostif28
Makarios 6, 7, 8, 9, 27
Mehmer BERBER 25
Mehmet GÖKKÜŞAK 5
Meryem44
Mübeccen 43
Mukaddes30
Naim ERKSEL 21, 24
Naim İBRAHİM 30
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Nazlı

.ı.ı...ı..;,uııo...u.

38

Nevin 44
Nevzat ESMEROGLU 18
Nikos SAMSON 8, 9
Osman PİRE 21,22
Öztürk YILDIRIMBORA 27,33
Rahşan ECEVİT 44
Raşit MAHMUT 40
Rauf Raif DENKTAŞ 9, 28, 38, 44, 45
Sema44
Seviç DENİZALP 44
Süreyya 43
Şükrü TEYFİK 6
Tahsin 30
Temel 30
Tijen 44
Ülfet 44
Veli EREN 21, 22
Young 19
Yusuf TUNCELİLİ 21, 22
Zinos 30
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f '

2 - sandıklı altün I /123

- 20 para

r.

212

:f'a çarşab 1 /3 3

z arşün

10 /42

toplu iğne 2 /19
aylı 1 /117
ak başlığı 1 /103
'"'ı 1 /157
ur Hasan İsmail zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hakkı 1501

nyekünü' l-mezkürat 5 164
ete 'a' id dellaliyye 54

.a' ve tahrir-i

tereke içün me' mür masrafı 670

'.kl-baki li't-taksim 5046
i.zevc-i mezbür Hasan 1261
· mezbı1r Osman 841
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I.mezbilre Emine 841'

hisse-i irsiyyelerini temamen alız

ü

kabz eyledikleri gibi

ve Osman ve Şerife'nin hisse-i irsiyyeleri olan iki bin kırk
ve'l-istirbüh eytam emvali sandığına irsal kılındığı

f .

şinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmen]
odamya karyesi sakinelerinden zatı ta'rif-i şeri ile marife Du
nam Hatun tarafından vekil-i müseccel-i şerisi Mehmed
Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde bundan akdem vefat
(3) Mustafa İsmail'in verese-i münhasırasından olup
7verase

t~

vaz'ı yedleri mütehakkık olan Ii-ebeveyn er karındaşı J..J.cı,.:ıcı.1,1.

(4) Hatun ibnetü Osman tarafından husüsı atide vekil-i uıu::ıı;;;ı.,ı.,9.ı7

vekillerinden Bentolomo Paskal Efendi muvacehesinde
Hatun'ı işbu yedinde olan bir kıt' a izin-name mantükınca bin
ııı.,ı.,ı;;Lu

ş-şerife zarfında bin bir gurüş mehr-i mü' eccel ve beş
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.6) gurüş mehr-i mu' accel tesmiyeleriyle müteveffa-yı mezbür Mustafa tezevvüc
hül idüp zevciyyet beynlerinde kaime iken vefat itmeğle meblağ-ı mehr..i
el-i mezkur bin bir gurüşı rnezbür ibn-i Hasan (7) Nergizu'nun bi'f-verase
ıH-yed oldukları zevc-i müteveffa-yr mezbürun terekesinden halen bi'
iderim diyü dava itdükde vekil-i mezbür Bentolomo dahi (8)
ilan-ı mezbüranın müteveffa-yı mezbür Mustafa'nın tereke-i vafiyesinde ber-

,

meşrüh bil-verase vaz -ı yedlerini ve rnüddeiye-i rnezbüre Dudu Hatun
ffa-yı mezbürun zevce-i menkühe-i metrukesi oldığını bi-tav' a ikrar ve i
meblağ-ı mehr-i mü' eccel-i mezkur bin bir gurüş müteveffa-yı
(10) vafiyesinden müvekkile-i mezbüre Dudu Hatun'a halen eda ve
an-ı mezbüran Hasan ve Nergizu Hatun'a

u;;.su111c;

izafetle vekil-i

o'ya tenbih olundığı tescil (11) ve i'Iam olundı harrere fı'l-yevmi'

ı-ua.uu.s

min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerife li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mieten

s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
tabi' Flasu karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz sekiz senesi
inin (2) on ikinci günü vefat iden Ayşe bint-i Hindi Efendi'nin sadr-i
rıÖmer ve Hüseyin ve Hasan'ın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye
ıbel-i şer' den mansüb (3) vasileri babaları işbu baisü'f-vesika Cemal
Hüseyin meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp vasisi
şigar-ı mezbürünun valideleri (4) müteveffıye-i mezbürederı müntakil
veren ve Aya Yorgi ve Ankolem karyelerinde ka' in arazı ve eşcar
üşterek bulundığından arazı ve eşcar-ı (5) mezküreyi müşterekleriyle
müstakillen idare itmek sigar-I mezbürün haklarında enfa ve evla
ikr olunan karyelerde ka' in arazı (6) ve eşcarı taksim ve sigar-I
selerini tefrik itmek üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi' 1bumdur didükde (7) dahi mezbürun kelimat-ı meşrühası vakı'a mutabık
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sü'l-emre muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı
In ihbarlarıyla mütehakkık (8) olmağla canib-i şeri şerifderı kura-yı
.de ka' in arazi ve eşcarı taksim ve sigar-I mezbürün hisselerini ifraz ve tefrik
killen idare itmeğe vasi-i (9) mezbüra izin virilrneğin bi't-taleb ketb olundı
ı'l-yevrni's-aşir min şehri Saferi'l-hayr li-seneti sitte ve 'işrin ve selase

eli Hasan Kara Mehmed ve İzzet Osman

s ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
e>tabi' Peristeronar karyesi sakinlerinden iken efrerıci bin dokuz yüz dört
at'ının (2) sekizinci günü vefat iden Mustafa Ktra Hüseyin'in veraseti
enkühe-i metrukesi Zeynep bint-i Mehrned Ali ve sulbiyye-i sagire kızı
,11lbi sagir ve tev' em (3) oğulları Hasan ve Hüseyinle münhasıra oldığı bi'l
çle' ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun
ô.Ve sedadlarına (4) değin tesviye-i um-0.rlarına kıbel-i şer' den vasi nasb ve
nan valideleri mezbüre Zeynep marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve
reseti'f-mezbüre

(5) tevzi' ve taksim olunan müteveffa-yı mezbürun

efteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevrni' s-sani
filin şehri Receb li-seneti erba' a ve 'işrin (6) ve selase mi' eten ve elf

216

- fi 5 /22 gübre 18

?inde ve çalılıkda ve Kolombade ve Çoban Ali tarlasında ve

sında şa 'ır mezru' 1 dönüm 5
inde Emirtika mevki'nde iki kıt'a nısf hmta mezruatı dönüm 1 /324
nar karyesinde deniz mevki' inde nısf hınta mezru' ı dönüm 4
evkiinde yalnızlık olarak hınta mezrüı dönüm 1 /328 - 20 para
üH-mezkırat 7782 - 1 O para

tekfin masrafı 166
dellaliyye maa kaydiyye 132
40

~ücreti içün Çoban Ali'ye virilen 18
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Ağa Mehmed' Salih Ağa Direk Ağa ve Kamil Ali ba de't29

ezbüre Zeynep bint-i Mehmed Ali'nin mehr-i müeccel hakkı ha-şehadet
Tosun Hasan ve Kara Hüseyin ba' de't-tezkiye ve'l-half 501
ve Çamlık karyelerinde

bulunan

mezru' ıatı satmak

üzere

me' mür

-yı mezbürun biraderi Hasan Kara Hüseyin'in ha-mazbata mahkum alacağı

--yı mezbürun mekteb ücretinden deyni içün tahsildara virilen ücret 72
şeyirı'in süd analarına virilen ücret 55

;ı mezbürünun valideleri virilen vasi hücceti harcı 15
ezkürat 1563 /20 para
'l-bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre

6219 /10 para

i.zevc-i mezbür Zeynep 888 /20 para
i.sagır-i mezbür Hasan
f '

r.

i sagir-i mezbür Hüseyin

i.sagire-i mezbüre Ayşe

resm-i kısmet minha

ksim mucibince verese-i mezbüre hisselerini istifa itmeksizin sagiran-;
asan ve Hüseyin dahi müteakıben vefat .idüp varisleri ümm-i mezbüre
(20) sagire-i mezbüre

Ayşe ve 'arnmileri

Hasan

Kara Hüseyin' e
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sıra oldığından tereke-i mezbüre bi-hükmi'l-münasahatü'ş-şer'iyye

ber-vech-i

terekeden aldığı eşya'

nakden mahkemeden aldığı 30 Kanün-i sanı 910
gire-i mezbüre Ayşe 3333 /30 para
m-i mezbür Hasan Kara Hüseyin 553 /30 para

ü: Mal tasimi ve satış izni

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
tabi' Piroi karyesi sakinelerinden 'adirnü'f-iktidar Fatıma bint-i
am Hatunun (2) tesviye-i umürına kıbel-i şer' den ba-hüccet-i şeriyye
Fyin olunan işbu büisü'l-veaika Salih Ağa bin Mehmed meclis-i şer'
erde bi'f-vesaye takrir-i (3) kelam idüp vasisi bulundığım mezbüre
arye-i mezbürede kain ve diğer hissedarlarıyla müşterek zeytün ve sa'ir
arazisi (4) ve kezalik Tuzla kazası dahilinde Pirka karyesinde ka'in
ıyla müşterek bulunan zeytün eşcarını hissedarlarıyla taksım idüp (5)
n kendi müfrez hisselerine koçan almak ve Piroya karyesinde bulunan
ed kable't-taksim diğer hissedarları iyi bir kıymetle (6) aherine bey' ve
k olurlar ise mezkur kıymet üzerine mezbürenin hissesini dahi beraber
mezbüre Fatıma hakkında enfa' (7) ve evla oldığından gerek Piroya ve
a. karyelerinde bulunan eşcar ve arazinin hissedarlarıyla taksım ve tefrik
piırenin hisselerine ayrıca (8) koçan almak ve Pirka karyesinde kain eşcarı
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· ssedarlar bedel-i misliyle

satacak olurlar ise mezbürenin

hissesini

cfalıi

satmak ve müşterisi (9) namına fariğ olmak üzere canib-i şer' -i şerıfdenbaria.
ilmek bi'l-vesaye matlübumdur didükde vasi-i rnezbürun kelimat-ı meşruhası
tabık (10) ve nefsü'l-emre

muvafık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer

üf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla mezbüre Fatıma'nın gere!<:
e gerek Pirka karyelerinde

(1 1) bulunan

müşterek

eşcar ve arazisini

arıyla taksım ve tefrik eylemek ve mezbürenin hisseleri içün ayrıca koçan.
Pirka karyesinde

ka' in (12) zeytün eşcannı

diğer hissedarları

bedel--i

ere bey' idecek olurlar ise mezbüre Fatıma'nın hissesini dahi beraber beY'
si namına fariğ (13) olup bedelini mezbilrenin borcuna mahsuben tediye
canib-i şer' -i şerifden vasi-i mezbilra izin virilmeğin ma-vaka bi 't-taleb
harrere (14) fı'l-yevmi'l-hamis

min şehri Rebı'i'l-evvel li-seneti sitte ve

fireli Veli Ağa Hacı Kasım Ağa ve Mustafa Hacı Mehmed Ağa

r.

ıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
aryesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kezban bint-i (2)

rı

sagu- oğlı Osman ve sadriyye-i sagire kızları Hadice ve İsmet'in

"-hüccet-i şeriyye vasileri işbu ba'isü'l-vesıka Ömer bin Hacı Hasan
.~sne meclis-i şer' -i şerifde bi'l-vesaye
igar-ı mezburunun

valideleri

takrir-i kelam idüp vasileri

müteveffıye-i

mezbilreden

mevrüs

ve

lup Lefkoşa kazasında yedi kıt' ada ve Girine kazasında iki kıt' ada
sınan Hacı Mehmed veresesi beyninde müşterek ve meşa bulunan
üd ve'l-i'tiraf (5) arazı ile karye-i mezbürede ka'in bir bab hanede
lerini

müşterekleriyle

memün

ma'rifetiyle

taksım

idüp

sigar-ı

lerine ayrı koçan (6) almak sigar-ı mezbürün haklarında enfa ve evla
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zikr olunan dokuz kıt'a arazisiyle bir bab haneyi bi't-taksim sigar-ı
hisselerini tefrik (7) ve müstakillen koçan almak üzere canib-i şer' -i
den bana izin virilmek bi'l-vesaye muradımdır didükde vasi-i mezbı1runkelimat
şrühası vakı 'a mutabık (8) ve nefsü'l-emre muvafık oldığı zeyl-i vesikada
ri muharrer ehl-i vukı1f-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sigar-ı
rünun gerek Lefkoşa kazasında (9) kain arazisi ve hanelerini ve gerk Girine
nda ka' in arazilerini taksım ve sigar-ı mezbürün hisselerini ifraz ve
illen koçan almak canib-i şer' -i şerifden (1 O) vasi-i mezbı1ra izin virilmeğin
a' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi's-sabi' min şehri Rebı'i'l-evvel Ii
itte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

'karyeli Ali Çavuş Kara Bıçak Mehmed
mezbı1reliAli Kanlı Mustafa

r.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
e tabi' Peristerona karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi
şehr-i Kanün-i evveli zarfında vefat iden Fatıma bint-i Molla Mehmed
stafa'nın veraseti zevc-i metrüki Hüsnü bin Ahmed ve validesi Müzeyyen
'

arrem (3) ve Ii-ebeveyn kebir er karındaşı Ahmed ve sagir er karındaşları
min ve Fehim ve Muharreırı'e münhasıra oldığı bi'f-ihbar 'inde'ş-şer'i'lrve mütehakkık (4) oldukdan sonra verese-i kibar ma'rifetleri ve marifet-i
fr ve bey' ve beyne'l-vereseti'l-mezbı1re tevzi'

ve taksım olunan

t-ı mezbı1renin(5) terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur
1-yevmi'l-hiimis 'aşer min şehri Saferi'l-hayr li-seneti sitte ve eişrin ve
r4 - yasdık 19 - şilte 5 /499
1 - yasdık 1 /243
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yorgan 1 /54
ve yün yasdık 8 I5 5

ea çarşab 1 /20
şilte 1 172
1 /45

bez parça 3 /27
çarşab 1 - bez parça

çift I /198

~si 1 - tencere kapağı I /18

foi yarım dolap 1 /243
/486

şun 32 /49
/33
/90
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ere ma'a kapak 1 /33

ve kefgir ve kil kutusu 1 7

f.

f .
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leğeni 1 /56
n ve tabak tecernmülatı 18

evre uşkür parça 12 /117
- çaket 1 /12
kur 3 /15

rça basma I O /20 para
fak

sa' at

1 /25

- yasdık yüzü 2 /90

- 30 para

31 /45
/34

ömlek arşün 43 /40
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basma çarşab 1 /11 7

sto çaket

takımı 1 I 5 O

kli takım 1 /72

n yekGnü'l-mezkürat

7649,- 30 para

ara nakl-i içün 'araba kirası 49
f

'id dellaliyye 100
f '

I-ihracat 203
..bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbilre
ezbür Hüsnü Ahmed hissesi 5793
1re Müzeyyen Muharrem hissesi 193 1

11586
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941 resm-i kısmet minha

965

24
941 resm-i kısmet minha
erese-i kibar hisse-i irsiyyelerini temamen alız

ü

kabz eyledikleri gibi sagiran-ı

r.an Mehmed Emin ve Fehim ve Muharrem hisseleri olan iki bin sekiz yüz (30)
ekiz gurüş kebir karındaşları mezbüre Ahmed Molla Mehmed'e bi'l
rabt olundığı işbu mahalle şerh virilür.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
e tabi' Ankolem karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz senesi
"nınin (2) yirmi dördüncü günü vefat iden Raşid Ali bin Ömer'in veraseti
nkühe-i metrukesi Emine bint-i Hüseyin ile sulbi kebir oğulları İzzet ve
Ali ve sulbiyye-i kebire (3) kızı Huriye'ye ve mürahik-i sagir oğlı

a

münhasıra oldığı bi'f-ihbar 'inde'ş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık

sonra mürahik-i mezbürun vakt-i rüşd (4.) ve sedadına değin tesviye
bel-i şer' den vasi nasb ve tayin olunan dayısı mezbür İsmail Feyzullah
bar marifetleri ve ma'rifet-i şerle tahrir ve bey' (5) ve
~vzı' ve taksım olunan müteveffa-yı mezbürun terekesi defteridir ki
zikr ve beyan olunur harrere fil-yevmi'l-hamis
el li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

a merkeb ma' a yavru 1 /251
nduruk 31

'aşer min
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eşya' ve tahrir-i tereke içün karye-i mezbüreye giden me' mürun ücreti

id dellaliyye ma' a kaydiyye 34
bet
hmed Said Efendi ibn-i Sadık Efendi'ye

ba-defter ve ha-şehadet Aziz

ehmed Ali Raşid bade't-tezkiye ve'l-half 18 /10 para

Ii İzzet Mehmed'e

ba-defter ve ha-şehadet İzzet Raşid ve Mehmed Ali

e't-tezkiye ve'l-half 76
bet
tohoro Yorgi'ye ba-defter ve ha-şehadet İsmail Feyzullah ve Yunus Emin
t-tezkiye ve'l-half 41
r"

akkal Hüseyin Rıfat Efendi'ye ba-sened ve ha-şehadet İzzet Raşid ve vasi
badet-tezkiye

ve'l-half 18

r.

al Molla Hasan Hacı Osmana ha-defter 232
ücretinden Ankolemli Kazım Musa'ya 15

zbüre 'an mehr-i mü' eccel ha-şehadet Yusuf Emin ve Abdullah Efendi
ade't-tezkiye ve'l-half251
ü'f-mezkürğt 732
J'l-hakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre

i zevce-i mezbüre Emine

mehr-i mü' eccel resm-i minha
kebir-i mezbür İzzet

882
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- 220 terekeden aldığı·eşya' ba-sened zimmetinde kalan

kebir-i mezbür Mehmed Ali

keza

mürahik-i mezbür Feyzullah

resm-i kısmet minha

1 terekeden aldığı minha

t-i. kebire-i mezbf:ıreHuriye
terekeden aldığı eşya' bahası

-i kibardan İzzet ve Mehmed Ali hisse-i irsiyyelerini terekeden

,uuuuu..ı.

ına mahsuben temamen istifa eyledikleri gibi kebire-i mezbf:ıreHuriye
ik-i mezbür Feyzullah dahi hisse-i irsiyyelerini kısmen terekeden
ından alız idüp mütebaki hisseleri zevce-i mezbf:ıreEmine (18)

ıu.:ı.:ıı..,.:ıı

m'an iki yüz altmış yedi gurüş on para vekilleri karye-i
fendi bin Salih Ağa'ya teslim oldığı şerh virilür.

: Rüşt iddiası ve mal talebi
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
tabi' Denya karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden
man'ın sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz işbu baisü'l-ilam
lis-i şer' -i şerif-i enverde 'ammisi ve hal-i sigarında (3) tesviye-i umürına
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şeriyye vasi-i manşübı olmağla mal-i mevrı1sunabi' l-vesaye vaz'-L yyci,i
ık olan Ahmed Ağa bin Osman mahzarında (4) üzerine dava ve ta19ir7i
üp halen ben yirmi yaşımı tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulı1ğumarüşdi.i.p:ı
olup umürumı bi'n-nefs rüyete kadir ve ianet-i (5) vasiden müstağ11i
pederim müteveffa-yı mezbı1rdan mevrı1s ber-mücib-i defter-i kass~p:ı
mmim ve vasim mezbür Ahmed Ağa' dan halen taleb iderim su' al olunup
teslime kıbel-i şer' den tenbih olunmak muradımdır didükde gıbbe' s-su' al ol
"hında müddei-i mezbürun mal-i mevrı1sunabil-vesaye vazvı yedini ikrar
lakin müddei-i mezbürun ber-minval-i muharrer rüşd müddeasını inkar
üddde'i-i mezbür Osman'dan ber-vech-i meşrı1hmüddeasına beyyine taleb
'udül-ı (8) ahrar-ı rical-ı Müsliminden ve karye-i mezbı1re ahalisinden
bin Osman yirmi yaşını tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulı1ğuna rüşdi
olup umürını bi'n-nefs (9) rü'yete kadir ve i'anet-i vasiden müstağnidir biz
a bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz

ı:ıa (10) ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-ı
n usül-i mevzüasına tevfikan evvela sırran ba' dehu 'alenen lede't-tezkiye
lye makbulü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle müddei-i mezbür
f.

ın rüşdine ba' del-hükm tenbih olundığı tescil olundı harrere fı'l-yevmi'l-

ı ve'l-Iişrin

min şehri Rebi'i'l-evvel li-seneti sitf~ ve 'işrin ve selase mi' eten

e Katibi Mehmed Nazım Efendi

eMehmed

merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
sine tabi' nefs-i Lefk:ekasabasında kain Orta Cami' -i Şerifi' dimekle Arif el-
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ı.,,.ı..yrn.u

(2) bin Ebubekir nam sahibü'l-haynn cami' -i şerifi vakfının vazife-i
ber-vech-i meşruta tevliyyetine ba-i 'lam-ı şeri mutasarrıf olan batn-ı
akreb (3) ve erşed-i evlad ve Akfıdan Mehmed Salim Efendi ibn-i
bundan akdem vefat idüp tevliyyet-i mezküre mahlul ve hidmet-i
kaim-makam-ı mütevelli (4) bulunan 'izzetlü Asaf Beğ
olunmakda ise de vakıf-ı müma-ileyh bin yüz iki senesi gurre-i
ile müverrihe derdest (5) olan bir kıt' a ve kaziyye-i ma' mül bahası
mezküre vakıf-ı müma-ileyhin evvela asabe ve saniyen zevi'lakreb ve erşed-ı evlad-ı züküre (6) meşruta ve taamül kadimi ber
carı olmağla işbu baisü'f-vesika Hasan Efendi bin Hacı Emin Ağa
mezbürun Ii-ebeveyn (7) karındaşı ve zevi'l-erhamdan
akreb ve erşedi ber-rnücib şart-ı vakıf ve 'amel-i kadım

ezkürenin hasren meşrut lehümi (8) ve umür-ı tevliyeti idare ve rüyete
meclis-i şer' -i şerifde cezire-i mezküre Osmanlı evkaf murahhası
İrfan Efendi hazır aldığı halde (9) erbab-ı vukuf bi garez-i
en ve kasaba-i mezküre mütehayyiranından Hüseyin Afif Efendi ibn-i
tJ.di ve Daniş Efendi ibn-i Hasan Fedai Efendi ve Hüseyin Efendi ibn-i

şa,n (1 O) mutahhar nam kimesneler ihbarlarıyla zahir ve mütehakkık
evliyyet-i rnezküre rnüteveffa-yı

mezbür Mehmed

Salim Efendi

n batn-ı zevi'l-erhamda evlad-ı (11) zükür-ı vakıfın akreb ve erşedi olan
ezbür Hasan Efendi'ye ber-mücib şart-ı vakıf ve 'amel-i kadım vazife-i
siyle tevcih kılındığı i'Iarn (12) ve tescil olundı harrere fi'J-yevmi's-sanl
ebii'I-ahir li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Kalavaç karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2)iden
hmed bin Mustafa'nın sulbi sagir oğulları Mustafa ve İsmail ve sulbiyye-i
ızı Hanım'ın anaları ve ba-hüccet-i şeriyye vasiyyeleri işbu (3) baisü'l-
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ika Emine bint-i İsmail na,m Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye
ir-i kelam idüp vasileri bulundığım sigar-ı mezbürünun (4) babaları müteveffa-yr
zbürdan mevrüs ve müntakil olup gerek karye-i mezbürede ka'in ve gerek Abohor
rağında vaki' hane ve eşcar ve arazi halen (5) verese-i kibar ile müşa' ve müşterek
nııp arazi ve emlak-i mezkı'.lre mamür mahsı1sı marifetiyle taksim idilerek
~r.. ı mezbürünun

(6) ifraz ve ayrıca koçan idilmiş sigar-ı mezbürün haklarında

!Ve evla aldığından zikr olunan arazi ve emlak ve eşcarı bi't-taksim (7) sigar-ı
burun hisselerini tefrik ve müstakillen koçan almak üzere canib-i şer' -i şerifden
izin virilmek

bi'f-vesaye

muradımdır

didükde

at-ı meşrühası vakı ' a mutabık ve nefsü'l-emre

vasiyye-i

(8) mezbı1renin

muvafık oldığı zeyl-i vesikada

~ri muharrer ehl-i vukı'.lf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sigar-ı (9)
µrGnun gerek arazi ve gerek emlak ve eşcarda bulunan hisselerini verese-i kibar
'mı1rı marifetiyle bi't-taksim

sigar-ı mezbürün hisselerini müstakillen

(10)

almağa canib-i şer' -i şerifden vasiyye-i mezbı1reye izin virilmeğin ma-vaka
eb ketb olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi' ve'I-Tşrin min şehri Rebiil-evvel

li-

1) sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

f'

karyeli Ömer bin Hüseyin

Türü: Mal taksimi
brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
sine tabi' Kalavaç karyesi sakinlerinden. iken bundan akdem vefat
in Mustafa'nın

sulbiyye-i kebire ve gaibe 'ani'f-beled kızı Zehra ile

e kızı Zehra enişdeleri ve kıbel-i şer' den mansı1b vasileri Yenice
bin Mehmed nam kimesne meclis-i şer' -i şerif-i enverde bil-vesaye takrir-i
idüp vasisi bulundığım gaibe 'anil-beled mezbı1re Zehra ile sagire-i mezbı1re
hra'nın pederleri müteveffa-yr mezbı1r Halil ve valideleri müteveffıye Hadice
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bint-i Musa'dan mevrüs ve müntakil olup gerek karye-i mezbürede kain hane (5) ve
eşcar ve arazı ve gerek Abohor toprağında kain arazı ve eşcar halen gaibe ve
sagire-i mezbüretan ile diğer varisleri beyninde müşa ve müşterek (6) bulunup arazı
Ye emlak ve eşcar-ı mezküre memür ma'rifetiyle taksım idilerek gaibe ve sagire-i
mezbüretanın hisseleri ifraz ve ayrıca (7) koçan idilmiş gaibe ve sagire-i mezbüretan
haklarında enfa' ve evla aldığından zikr olunan arazi ve emlak ve eşcarı bi't-taksim
) ga' ibe ve sagire-i mezbüretan hisselerini tefrik ve müstakillen koçan almak üzere
"nib-i şeri-i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye muradımdır (9) didükde vasi-i
ezbürun kelimat-ı meşrühası vaki a mutabık ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i
sıkada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla (10) mütehakkık
ağla ga' ibe ve sagire-i mezbüretanın gerek arazı ve gerek emlak ve eşcarda
µnan hisselerini verese-i kibar ve mernürı marifetiyle (11) bi't-taksim gaibe ve
:ı-e-i mezbüretan hisselerine müstakillen koçan almak canib-i şer'.:.i şerifden vasi-i
bura izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı (12) harrere fi'I-yevmit
ye'l-'işrın min şehri Rebii'f-evvel li-seneti ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

şalı Hüseyin Kalfa bin Veli
fa karyeli Ömer bin Hüseyin

·ı.. hamdu

li'Ilahi'Ilezi eazze havass-i ibadihi bi-sarfı emvalihim ila

ve eanehüm

'ala iktisab-i esnafi'l-mehamid ve'l-rnüberrat ve'

~mü (2) 'ala resülihi ve nebiyyihi Muhammedin hayri'I-beriyyat ve 'ala
i yestezillü'l-mer' e tahte' s-sadakat amma ba' d işbu vakfıyye-i
· şeriyyenin tahrir ve imlasına (3) sebeb oldur ki Kıbrıs ceziresinin merkez
i olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke nahiyesine tabi' nefs-i Lefke kasabası
mütehayyiranmdan sahibü'f-hayrüt (4) ve'l-hasenat Daniş Efendi bin Hasan
Efendi tarafından husüsı atıü'l-beyanda ikrar ve rücüa vekil-i müseccel-i
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şer"isi müsevvidü'f-fetva faziletlü Hacı Niyazi (5) Efendi meclis-i şer' -i şerif-i
enverde ber-vech-i ca'i vakfa li-ecli't-tescil mütevelli nasb ve tayin eylediği da'va
ekıllerinden Hafız Cemal Efendi (6) bin Hacı Niyazi Efendi muvacehesinde ikrar--ı
lııh-i şeri ve itiraf-ı meri idüp vakf-ı atıü'l-beyanın sudüruna değin müvekkil-i
-0.ma-ileyhDaniş Efendi'nin (7) yedinde olan 4941 numrolu ve 31 Kanün-i evvel
~ 1907 tarihli defter-i hakanı koçanında muharrer ve namında sarf-ı mülk olarak
.;:ıyyed bulunan (8) kasaba-i mezkürede Kulumbi mevkiinde kain Salih Subhi
t.ve yol ve yol ve hark ile mahdüd bir bab hane ma' a sekiz dönüm bağçesini
'inden ihrac (9) ve cemi-i tevabi' ve levahikiyle hasbeten Ii'Ilahi'L'aliyyi'fve taleben li'rnerzati Rabbi'r-rahim ve ibtigaen li-vechi'Ilahi'f-meliki'l-kerim
sahih-i mü' ebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile (1 O vakf ve habs idüp şöyle
ledi ki mezkur hane ve bağçe mütevelli vasıtasıyla idare olup hasıl olan
ndan hane ve bağçenin ta'mır ve termimi (11) icra ve bağçeye lüzümı
ek eşcar gars idilüp fazlasından beher sene yüz yirmi gurüşdan yedi yüz yirmi
fıyla ehl-i Kur'an olanlara (12) altı hatm-ı şerif okundurulup hatemat-ı
nin birisi Mirac gecesi ve birisi Rarnazan-ı mağfiret-nişanda Kadir gecesi
Ramazan'ın otuzuncu akşamı ki Bayram (13) gecesi ve birisi 'ıyd-i adha
f

birisi şehr-i Rebiü'l-evvelin on ikinci gecesine tesadüf iden mevlüd gecesi
mezkürede Orta Cami' -i Şerifi'rıde kıra' at (14) itdirilecek manzüme-i
ebevi 'akabinde ve diğer birisi dahi Rebi'ü'l-ahirin birinci Cum' a
a-i mezkürede cami' -i şerif-i mezbürda kıra' at olunacak (15)

ınuuz.uu.ıc>

nebi 'akabinde olmak üzere cümlesinin duası cami vi şerif-i mezkürda
ikr olunan mevlı1d-ı şeriflerin her biri içün yüz yirmişer (16) gurüş
a' de't-ta mır ve't-termim ve icra-i şurütü'I-vakıf fazla-i galle
e Kadir gecesi ve Ramazan'ın otuzuncu ki bayram gecesinde (17)
emat-ı şerifelerden ve Rebiü'l-evvelin on ikinci gecesine tesadüf
nacak mevlı1d-i Nebeviden ve 'akabinde hediyye olunacak
) hasıl olan sevabları efdal-i mevcudat ve eşref-i mahlukat
iz Muhammedü'l-Mustafa

salla'Ilahü

te'ala

'aleyhi

ve sellem

ve evlad-ı kiram ve ezvac-ı (19) kiram-ı mutahharatının ervah-ı
e kaffe-i enbiya-i 'izam ve rüsül-i kiram hazeratının ervahına ve Hülefa
e bi'l-cümle eshab-ı kiram ndvanu'Ilahi te'ala (20) 'aleyhim ecmain
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hazeratının ervahına ve evliya ve şüheda ve suleha ve guzat-ı Müslimin ervahına ve
vakıfın aba ve ecdadına ve akraba-yı ta' allukatına (21) vefatından sonra kendi ruhuna
dahi hediyye oluna ve Mirfie gecesinde ve 'ıyd-ı adha gecesinde tilavet olunan
hatemat-ı şerifelerin ve Rebi'ü'l-ahirin

birinci (22) Cuma gününe tesadüf iden günde

tilavet olunacak manzüme-i mevlüd-i Nebevi ile 'akabinde hediyye olunacak hatm-ı
şerifden hasıl olan sevabları kezalik (23) efdal-i mevcudat ve eşref-i mahlukat olan
Peygamberimiz

Muhammedü'l-Mustafa

sallaIlahü

te'ala

azretlerinin evlad-ı kiram ve ezvac-ı mutahharatınm

'aleyhi

ve

sellem

ervah-ı (24) şerifelerine ve

l<:~ffe-i enbya-i 'izam ve rüsül-i kiram hazeratının ervahına ve Hulefa-yı Raşidin ve
bi'.1-cümle eshab-ı kiram rıdvanu'Ilahi

te'ala 'aleyhim

ecmain (25) hazeratının

J:"¥ahına ve evliya ve şüheda ve süleha ve guzat-ı Müslimin' in ervahına ve İzzet
fendi Hacı Paşa Efendi'nin

ruhuna akraba-yı ta'allukatının

rımesi Heybeti Hanım ve zevcesi Akıle Hanım'ın

(26) ve muma-ileyhin

ervahlarına hediyye oluna ve

ıf hayatda oldukça vakf-ı mezbüra kendisi mütevelli
_O.tını tebdil ve tagyir ve tezyid ve tenkis ve lede'l-hace

olup (27) ve bi'l-cümle
ber-nehc ve mesağ-ı şer T

,fibdal-i vakf-ı mezbür yedinde ola ba' de vefatihi kasaba-i mezbüreli (28) Salih
endi bin İzzet Efendi ve ba de vefatihi evlad-ı evlad-ı evladı batnen ba' de batn
I

er ve erşedi mütevelli ola hafezena'Ilahi te'ala bunlar dahi münkariz (29) olur ise
ıfın eV'iela 'usubattan veba' dehu zevil-erhamda akrebinden bulunanların ekber
erşedi mütevelli olup kezalik evlad-ı evlad-ı (30) evladı mütevelli ola kezalik
ıf hayatda bulundukca işbu tevliyyet hakkındaki şurüt ve kuyüdı dahi şerait-i
ire misillü tebdil ve tagyire ve şahsı (31) aheri ta'yine hak ve salahiyyeti buluna
hafezena'llahi te'ala bunlar dahi munkarız olur ise yine şera' it-i vakıf kasaba-i
'

zküre Orta Cami' -i Şerifi'rıde (32) icra olunmak üzere kasaba-i mezbı1re ahalı--.i
.u'teberanının rey ve intihabiyle ve vakt-i hale münasib bir maaş ile mütedeyyin
müstakim bir mütevelli marifet-i şerle (33) tayin olunup cezirede evkaf müdipi
unacak zat nazır ola ve artık hane-i mezkur ta'mır ve termim ve bağçe i' mar ye
utevem maaşı ıra olundukdan sonra (34) fazladan Lefke mektebinde müdavim
lunan

ve

Lefkoşa' daki

rüşdi

ve

i 'dadiye

gönderilmek

ebeveyinlerince

aralıklarından dolayı mümkün olamayan (3 5) tüllabın en ahlaklı ve zekilerinden
zla-i gallenin derece-i kifayesi nisbetinde talebe intihab idilerek müdebbir-i muma
yhin nezareti altında (36) olmak üzere Lefkoşa' da rüşdi ve i 'dadı kısımlarını ikmal
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itciirileve şayed mezkur talebe Lefkoşa'da bulundığı müddetde usüli dairesinde (37)
ektebe devam itmeyüp derslerine layıkı vechle çalışmadığı mekteb müdiriyyetleri
raflarından ha-rapor bildirildiği halde mezkur talebe mahalline iade idilerek (38)
diğeri intihab oluna ve bu talebelerden mektebi ikmal idenler mahallerine i 'ade
{ip yerlerine bir diğeri intihab oluna ve her mütevellisi her sene evkaf da' iresine
nizamı vechle hisfib vermeğe mecbur buluna ve nevbet-i tevliyyet Salih Efendi
zzet Efendi'ye geldiği tarihderı on sane zarfında Pir Paşa Cami' -i Şerifi'rıin (40)
· stanının etrafını temeli mikdar-ı kafi taş ve üst tarafı kerpicden olmak üzere altı
ayağı irtifa 'ında divarıyle kesmeğe mecbur (41) buluna ve şayed mezkur
yapmakdan gerek Salih Efendi ve gerek halefleri ikmal itmekden istinkaf
olurlar ise vakf-ı (42) mezbürun idaresini evkaf müdiri bulunan zat
elliden muvakkaten almağa ve şurütı ba' de'l-icra fazlasından divan ikmal
e kadar idare (43) idüp <livar ikmal olundukdan sonra yine tevliyyetini
lisine iade oluna ve her müteveffa-yr mezkur divan harab oldukça tamir ve

·~···· mecbur (44) ve mezkur kabristan derununa kafi mikdar eşcar gars itdirüp
ir lira masraf ile mezkur ağaçları iska itdire diyü tayin-i şurüt ve tebyin-i
(45) 'akar-ı mezküreyi fariğen ani'ş-şevagi'l-mütevelli-i

müma-ileyhe

dahi kabz ve tesellüm ve sa'ir mütevelliler gibi bürheten rnine'z-zeman
eyledi diyüp itmam-ı (46) ifade-i meram itdükde gıbbe't-tasdiki'
'ıma-ileyh inan-ı kelamını semt-i ahere 'atf idüp mukteda-yı e' imme-i
'zam ve hümam-ı akdem Ebü-Hanifetü'l-Küfi (47) mezheb-i
k:ar-ı sahih lakin gayr-i lazım olmağla rücüı meşru' ve imam
.11ü' ş-Şeybani

muuaıııırn,u

Hazretleri katında vakıf menfa' at-ı (48) vakfı nefsine

Jtkf batıl oldığına bina' en vakf-ı mezbür rücu' ve 'akar-ı
LmCıma-ileyhinkasr-ı yed ve ke'l-evvel mülkiyyet (49) üzere bana red
nbih olunmak matlübumdur didükde mütevelli-i müma-ileyh cevab-ı
saddi olup her ne kadar hal böyle ise de 'Arif-i Samedani
i'f-İmami's-sani Hazretleri 'indinde vakf-ı mücerred vakafet dimekle ve
ammed bin Hasanü'ş-Şeybani katında teslim ilel-rnütevelli olmağla vakf
ür sahih ve lazım oldu diyü red ve teslimden iba ve imtina' idüp hakim-i
küttab tuba leh ve Hüsn-i Meab Efendi Hazretleri huzuruna (52)
her biri mübtegasırıca fasl ve hasma taliban olduklarında hakim-i
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ümü-ileyh esbegu'llahi ni 'rnehu 'aleyh hazretleri tarafının evlasına nazar ve
ubtil-i hayr (53) olmakdan hazer idüp vakıferı 'ale'l"'.hilafı'l-carı beyne'l
füimmeti'l-eslafvakf-ı mezburun sıhhat ve lüzumuna hükm itmeğin min ba d vakf-ı
ezbür (54) sahih ve lazım oldu fe-men beddelehu bade ma-semiahu fe-innema
uhu 'ale'l-lezine yübeddilı'.lnehuinna'Ilahs semiun 'alım ve ecru'I-vakıf .ale'f
yi'l-cevvadi'l-kerım cera zalik ve harrere (55) fi gurreti Rebi'ü'l-ôhir li-seneti
eve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi
ıiumrolu Zabtiyye Mehmed Hasan

Türü: "Tereke
merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
esine tabi' Peristerona karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz sekiz
iKanun-i (2) sônrnin on dokuzuncu günü vefat iden Ayşe bint-i Mustafa'nın
:ti zevc-i metrüki Arif bin Ali ve validesi Meryem bint-i Hacı İsmail ve

gır oğlı Mustafa'ya münhasıra oldığı 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve
dan sonra verese-i kibar ma'rifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey'
'1- (4) vereseti'f-mezbüra

tevzi' ve taksım olunan müteverrat-ı mezbı'.lrenin

si defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi'
işrin min şehri (5) Rebı'ü'l-ahir li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mieten ve elf
öşek ve yorgan çarsafı 12 /297
çarşab 4 /225
çarşab 5 /225

"i l - gömlek 1 /18
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yorgan ma' a çarşab 1 /81
klu hırka 1 /45
dağarcık 1 /1
çarşab 1 /40

ma çaket 1 - iç donu 1 /7
ik bez tob 3 /117

p.eştemal/2
üpe çift 1 /65

azma yemeni 2 /24
yazma yemeni 2 /21

1 il 12
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ürümcük çarşab 1 /153
12) şal çarşabı 1 /117

mcük gömlek 1 /45
"rı 1 /45

1 - çaket ı /3 ı
t7 - kavuşdırma 1 /32
ömlek 2 716

yemeni 2 - mendil 2 /18

f '

r,
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3 - gömlek 1 /31

1Jllek 1 - süs tarağı 2 /19
se2 /6 -10 para
''akase 7/11-10 para
L- çaket 1 /85
a.fisto çaket 1 /76
dan 1 /8

ş~mşiyesi 1 /21
liseccade yüzü 1 /45
z parça 1 /23
şak 1 - baş tarağı 1 /29

entari 1 /9

ola ma' a takım 225
ve 'adı küpe 1 /5

- kase 1 /15

- sinit 1 - etmek tahtası 1 /20
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küpü 1 - kadeh 1 il O - 20 para
;va 1 - etmek tahtası 1 /13

) yazma yemeni yorgan 1 17 I

a. şişe çift 2 /9
kadeh 2 il I
şişe çift I - kapak 2 /130
tabak 6 /26 - I O para

çarşab 2 /27

3 /54

.vuşdırma I /20 - 20 para

a 1/5

ilezik çift 1 /65

ük 1 /67

a' a takım 1 il 08

r

r.
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mezbürenin sandığında bulunan nakd 13
mezbı1r zimmetinde mehr-i müeccelden mütebaki ve mehr-i muaccel
yekünü'f-mezkürat 12245 I 30 para

şya' ve tahrir-i tereke içün memür masrafı 108

ü'l-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'I-mezbüre 11965 I 30 para
.e.. izevc-i mezbür Arif 2991 I 20 para
·nım-i mezbüre Meryem 1994 I 1 O para
·rsagir-i mezbür Mustafa

resm-i kısmet ma' a kaydiyye
kibar hisse-i irsiyyelerini eldekileri gibi sagir-i mezbürun hissesi olan
ış yarıi otuz yedi lira on dört şilin dört bakır pederi (31) Arif Ali'ye ba
e olundığı şerh virildi.

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
tabi' Luricina karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi (2)
at'ın on birinci günü vefat iden Ramadan Sarı Hüseyin'in veraset-i zevce-i

i metrukesi Ahmed bint-i Mustafa ve sulbi kebir oğulları (3) İbrahim
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üseyin ve Mehmed ve sagir oğulları Mustafa ve Hasan ve Arif ve sulbiyye-i kebire
lan Hanım ve Emine ve mürahika kızı Ayşe'ye münhasıra aldığı bi'f-ihbar (4)
n.cl.e'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehak:kık oldukdan sonra sigar-ı mezbürünun vak:t-i
&ve sedadlarına değin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi nasb ve tayin
an (5) valideleri mezbüre Rahime ve verese-i kibar marifetleri ve ma'rifet-i

en tahrir

ve bey'

ve beyne'f-vereseti'l-mezhüre

tevzi'

ve taksim

olunan

:yeffii-yı mezbürun terekesi (6) defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur
1:~ fi'f-yevmi's-samin

'aşer min şehri Şevvali'Lrnükerrem

eğirmeni 1 /9
f.

imürli tüfenk I /184
f.

ete 'a' id dellaliyye 30

tasdikiyle Muhtar Yusuf Ağa'nın ba-defter alacağı 339

hamse ve 'işrin ve
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µhtariyye olarak virilen 18 ,
ir-i tereke ve tefrik-i eşya' içün 27

ı) müteveffa-yı mezbürun ba-izin-name mehr-i müeccel borcu 201
)sahhü'l-bakı li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbüre 1344
isse-i zevce-i mezbüre Rahime 168
kebir-i mezbür İbrahim 156 - 32 para
ibn-i kebir-i mezbür Hüseyin 156 - 32 para
kebir-i mezbür Mehmed 156 - 32 para
bint-i kebire Hanım 78 - 16 para
kebir-i mezbüre Emine 156 - 32 para
mürahika-i mezbüre Ayşe

sagir-i mezbür Mustafa

ibn-i sagir-i mezbür Hasan

sagir-i mezbür Arif

kibar hisse-i irsiyyelerini kamilen alız ü kabz idüp sigar-ı mezbürün ile
mezbüre hisseleri olan beş yüz dört (17) gurüş Ii-ecli'I-hıfz ve'J-istirbah
vali sandığına gönderildiği işbu mahalle şerh virildi.
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rbns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
.ysine tabi' Luricina karyesi sakinelerinden iken efrenci bin dokuz yüz yedi
i Kanün-i evvelin (2) yirmi beşinci günü vefat iden Nergizu bint-i Mehmed'in
ti zevc-i metrüki Osman Yusuf ve validesi Dudu bint-i Mustafa ile sadriyye-i
kızları Şerife ve Nergizu'ya münhasıra (3) aldığı bi'l-ihbar 'indeş-şer T'l
zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiretan-ı mezbüretanın vakt-i rüşd ve
ına değin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer' den vasi (4) nasb ve tayin olunan
Osman marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'l
re tevzi ve taksım olunan müteveffat-ı mezbürerıin terekesi (5) defteridir ki
ch-i atı zikr ve beyan olunur harrere fi'f-yevmi't-tasi min şehri Saferi'l-hayr
yti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

etmek tahtası 1 /15

i.

mezbür zimmetinde mehr-i mü' eccel alacak hahhı 601
m'an yekünü'l-mezkürat 1007

fr-i tereke içün virilen 9
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yekünü'l-ihracat 27
(11) sahhü'f-büki li't-taksim beyne'f-vereseti'l-mezbüre 980

hisse-i zevc-i mezbür Osman 245
ümm-i mezbüre Dudu 163
bint-i sagire-i mezbüre Şerife
286

sagire-i mezbüre Nergizu
286
9

277 resm-i kısmet ma' a kaydiyye
mezbür Osman ile ümm-i mezbüre Dudu hisse-i irsiyyelerini kamilerı
eyledikleri gibi sagiretün-ı mezbüretanın hisse-i irsiyyeleri olan (14) beş
qrt gurüş dahi eytam sandığına gönderilmeksizin sagire-i mezbüre Nergizu
~tiderek hissesi olan iki yüz yetmiş yedi gurüşun südsü (15) olan beş şilin
ceddesi Dudu bint-i Mustafa'ya ve mütebaki bir lira beş şilin altı gurüşı
sı Osman Yusuf tarafına virilüp diğer sagire-i (16) mezbüre Şerife'nin

an bir lira on şilin sekiz gurüşdan on dört şilin pederi mezbür Osman
.ij~sened idane ve mütebaki on altı şilin (17) sekiz gurüş dahi eytam emvali
önderildiği işbu mahalle şerh virilür.

eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
karyesi sakinlerinden iken efrenci bin dokuz yüz beş senesi (2) Teşrin-i
k dokuzuncu günü vefat iden Mustafa bin İbrahim'in veraseti zevce-i
etrükesi Fatıma bint-i Mustafa ve sulbiyye-i (3) kebire kızı Hafize ve
ğulları Rıfat ile gaib 'anil-beled İbrahim Nihad ve sulbi sagir oğlı
ünhasıra oldığı bi'Lihbar 'indeş-şerül- (4) enver zahir ve mütehakkık
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oldukdan sonra sigar-ı mezbüründan Mehmed'in vakt-i rüşd ve sedadına değin
tesviye-i umürına kıbel-i şer' den vasi (5) nasb ve tayin olunan Ii-ebeveyn 'amrnisi
Hüseyin Ağa bin İbrahim Ağa ve gaib-i mezbürun kendisi veya vekil-i şerisi
zuhuruna değin hisse-i irsiyyesini (6) alız

ü

kabz ve hıfza memür olan cezire-i

mezbüre defterdarı Mister Kor cenahları tarafından vekil ve vekil-i şer' den dahi
ga'ib-i mezbüra (7) kıyem ve vasi nasb olunan Lefkoşa kazası komiser katibi
;

ehmed Kazım Efendi marifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve beyne'l
reseti'l-mezbure (8) tevzi' ve taksim olunan müteveffa-yı mezbürun terekesi
:fteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fll-yevmi'l-hadi 'aşere min
iMuharremi'l-haram li-seneti erba a ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ve kürek ve kusbo ve çatal 1 7

lu lanba tenekesi 1 /4
ltası 1 ve bir mikdar gübre 3 6
merkeb 1 /90

rpic tahminen fi 40 /8
ayvan kümesi 1 I4
nekeli sandık 1 /36
deranunda mevcüd eşcarın meyvesi 180

lgur tahminen fi 20 /24
- lamba 1 /10
ve bir mikdar incir /15

r.
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ufak yağ destisi 1 /2
(13) zeytün küpü 1 /27
çamaşur teknesi 1 - küp 1 il O
hınta kil 7 /199
müteveffii-yı mezbarun üzerinde zuhur iden nakd-i mevcüdı 1140
(.14) ahiren satılan erkek ve topal bir hayvan 225
yekı1nü'l-mezkı1krat 2188

techiz ve tekfin masrafı 3 60
ir-i tereke ve tefrik-i eşya' içün memür ücreti 18
maliyye ve münadi ücreti

ı7

ümete '§.'id dellaliyye 14
deyn-i müsbet Afet Hanım İsmail'in alacağı 180

..f müsbet zevce-i mezbürenin mehr-i mü' ecceli
imüsbet zevce-i mezbı1renin ba-sened alacağı olan otuz bir liraya mahsuben

ekünü'l-ihracat 1820
r,

ı:.ıhhü'l-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbfi.re

368

·s.se-i zevce-i mezbı1re Fatıma 368
~Jga'ib 'ani'f-beled ibn-i kebir Nihad

O resm-i kısmet minha
t-i kebire Hafize 46
kibar hisse-i irsiyyelerini

kamilen alız ü kabz eyledikleri gibi ga' ib

İbrahim Nihad dahi vafat itdiğinden hisse-i irsiyyesi (22) olan toksan
ve eytamı vasiyyesi Vesile Hanım ba-Tlm ü haber alız eylediği ve
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mezbür Mehmed'in hisse-i irsiyyesi (23) olan toksan gurüş dahi li-ecli'l-infak
idesi ve vasiyyesi Fatıma Hatun yedinde ibka olundığı şerh virilür.

a Türü: Vakfiyye
eli Daniş Efendi Hasan Fedai Efendi'nin 697 numroda mukayyed vakfıyyesi
ine yazılan tağyir-i şart kaydıdır
akıf-ı müma-ileyh Daniş Efendi Hasan Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde
L kelam idüp işbu vakfıyyede mestur vakf-ı mezbüra hayatda (2) oldukça
ın mütevelli olup işbu tevliyyet hakkındaki şurüt ve kuyüdı dahi şera' it-i sa' ire ,
ltebdıl ve tagyire ve şahs-ı aheri tayine (3) hak ve salahiyyetim buluna diyü
miş idim el-haletü hazihi şart-ı mezkürumdan rücu' idüp yine vakf-ı mezbüra
q.a oldukça (4) kendim mütevelli bulunacak isem de vefatımdan sonra mütevelli
n şart ve tayin itdiği Salih Efendi İzzet Efendi'ye veba' de vefatihi evlad-ı (5)

f

evladını tevliyyetden vechen mine'l-vücüh 'azl ve tebdil eylemeğe hak ve
yetim olmağın diyü şart ve ta'yin eyledim didükde ma-vaka' (6) bi't-taleb, .
ıındı harrere fi'I'yevmis-samin ve'Lişrin min şehri Rebii'f-ahir li-seneti sitte
n ve selase mi' eten ve elf

Efendizade RaifEfendi Sadık Efendizade İhsan Beğ
me Katibi Mehmed Nazım Efendi

ns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ine tabi' Beğ köy sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Halil bin
'in (2) veraseti zevce-i menkühe-i metrukesi Ayşe bint-i Mustafa ile sulbi
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kebir oğlı Mehmed ve sulbi sagir oğulları İbrahim ve Ahmed ve Mustafa

ve

sulbiyye-i kebire kızı Fatıma ve sulbiyye-i (3) sagire kızları Penbe ve Rahime'ye
münhasıra ve tashih-i mes' ele mirasları seksfın sekiz sehmden olup on bir sehmi
evce-i mezbüre Ayşe'ye ve on dörder sehmden elli altı sehmi (4) Mehmed ve
r.ahim ve Ahmed ve Mustafa'ya

ve yedişer sehmden yirmi bir sehmi Fatıma ve

n,pe ve Rahime'ye isabeti lede'ş-şer'ü'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra

ar7ı mezbürün

(5) İbrahim Ahmed ve Mustafa ve Penbe ve Rahime'nin valideleri

sviye-i umürlarına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübeleri ve kebir oğlı mezbür
med'in ve kebir kızı mezbüre Fatıma'nın

(6) vekil-i müseccel-i şerileri olan

1:,Jl'isetü'l-vesıka zevce-i mezbüre Ayşe Hatun meclis-i şer' -i şerif-i enverde
ykale takrir-i kelam ve tabir 'ani'l-merüm
Anın İbrahim ve Ahmed ve Mustafa
ığım Mehmed ve Fatıma'nın

(7) idüp vasileri bulundığım sigar-ı
ve Penbe ve Rahime

ile vekilleri

babaları müteveffa-yı (8) mezbürdan müntakil

mezbürede 298 numroda mukayyed malümü'Lbudüd bir bah hanenin seksan
hI?de'elli altı sehmi sigarın ve yirmi bir (9) sehmi kibarın hisseleri olup
arye-i mezkürede 299 numroda mukayyed tahminen bir dönüm tarlanın yedi
beş sehmi sigann (10) ve iki sehmi kibarın hisseleri olup ben zevcem
r

a-yı mezbürun vefatından

if guna

sonra karye-i mezkürede

medar-ı ma'işetimiz

malımız bulunmadığı ( 11) cihetle evladlanm ile beraber Lefkoşa' ya

pcburada evladlanm birer hidmet bularak ta' yin itmekde ve mezkur hane ise
menfa' atsiz bir halde (12) kaldıkdan başka gün bugün harab olmakda ve
dönüm tarla dahi fü' idesiz bir halde kalmakda aldığından verese-i kibar
ile (13) tarladaki

hisselerini

satacaklarından

sigar-ı

mezbürünun

,.

beraber satılup bedeliyle Lefkoşa' da bir hane mübaya a olunması
) mezbürün haklarında erıfa' ve evla oldığından hane-i mezkürede kendi
müvekkillerim

Mehmed

(15) hisseleriyle

beraber

e Penbe ve Rahime'nin

7) bi'l-vesaye

ve mezkur tarlada

sigar-ı mezbürün

İbrahim

müvekkillerim
ve Ahmed ve

hisselerini dahi beraber satup bedelini kabz ve

ile (16) Lefkoşa'da
namlarına

Fatıma

bir hane satun alup sigar-i mezbürün

kayditdirmek
ve bi'l-vekale

ile

üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin
muradımdır didükde vasiyye-i mezbürenin

eşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre

muvafık aldığı zeyl-i vesikada
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(18) isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla sigar
ı-mezbürünun

gerek hane-i mezkürede olan seksan sekiz sehmde elli altı sehm (19)

lıisselerini ve gerek mezkı1r tarlada olan yedi sehmde beş sehm hisselerini diğer
issedarların

hisseleriyle beraber satup bedelini kabz ve bedel-i mezkur ile (20)
satun alarak gerek sigar-ı mezbürün ve gerek müvekkilan-ı
ve Fatıma

namlarına

kayditdirmeğe

vasiyye

ve vekile-i

bfireye (21) izin virilmeğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi't(ve'l-'işrın min şehri Rebii'l-ahir li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mieten ve elf.

e-imezbureli Mehmed İbrahim
şalı Mesudzade Derviş Efendi

bu izin hüccetinde muharrer olan hane ve tarlanın bedelinden Ayşe Mustafa ve
ı:ı(Halil kendi hisselerini sigar-ı mezbürün İbrahim ve Ahmed ve Mustafa (23)
nbe ve Rahime'ye

terk ve teberru'

itdüklerinden ve bedel-i mezkı1r üzerine

d-Halil kendi celbinden yirmi bir lira daha zamm eylediğinden Lefkoşa'da
(24) idilen hanenin on altı sehm itibariyle sekiz sehmi Mehmed Halil ve
ehmden altı sehmi İbrahim ve Ahmed ve Mustafa Halil ve birer sehmden iki
hi (25) Penbe ve Rahime Halil üzerine yüridileceğini mübeyyin işbu hamiş
ndı harrere fi' I-yevmi' s-selasin min şehri Rebii' l-aher li-seneti sitte ve
selase mi' eten ve elf.

s.cezlresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
i Girine kasabası mahallatından

'Acemzade Mahallesi sakinlerindentiken

akdem vefat iden İbrahim Küçük Halil'in veraseti zevce-i menkühe-i
Ayşe bint-i İbrahim ile sulbi kebir oğlı Halil (3) ve sulbiyye ..i kebire
ılsüm ve Sıdıka ve Ayşe ve sulbiyye-i sagire kızılan Emine ve Bahire'ye
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ünhasıra ve tashih-i mes' el~ mirasları sekiz sehmden olup (4) bir sehmi zevce-i
zbüre Ayşe'ye ve iki sehmi ibn-i mezbür Halil ve birer sehmden beş sehmi benat-ı

bı'.lrat Gülsüm ve Sıdıka ve Ayşe ve Emine ve Bahire'ye (5) isabeti lede' ş
T'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sagiretan-ı mezbüretan Emine ve
i-e'nin valideleri ve tesviye-i umürlanna ba-hüccet-i (6) şeriyye vasi-i
,µbeleri olan işbu baisetü'l-vesika zevce-i mezbüre Ayşe Hatun meclis-i şer' -i

i enverde bi'I-vesaye takrir-i kelam (7) ve tabir 'arıi'l-rneram idüp vasisi
ığım sagiretan-ı mezbüretan Emine ve Bahire'nin babaları müteveffa-yı
rdan müntakil kasaba-i mezbürede (8) ve mahalle-i mezkürede ka' in bir
İzzet Halil hanesi ve bir tarafdan Melek Hasan Efendi hanesi ve bir tarafdan
cılambohanesi ve taraf-ı (9) rabii zukak ile mahdüd bir bab hanenin sekiz
üç sehmi benim ile sagiretan-ı rnezbüretan Emine ve Bahire'nin olup diğer
edarlar kendi hisselerini taksım ve ifraz iderek müstakillen tasarrufa kıyam
den benim ile sagiretan-ı mezbüretanın sekizde üç sehm (11) hissemizi
den sonra kabil-i sükna bir hale koymak masarifat-ı kesireye muhtac ve bu
icrasına ve kısmetimiz gayr-i müsaid bulundığından (12) ve hisse-i
iz bulundığı hal üzere kabil-i sükna olmadığı gibi gün bugün harab
f "

sekizde bir sehm kendi hissemiz (13) sagiretan-ı mezbüretanırı iki
beraber sekizde ıüç hisseyi diğer hissedarlarıyla taksım ve ifraz iderek
m müfrez (14) hisseyi bil-müzayede bedel-i misliyle ahere bey' ve ferağ
lini eytam sandığında bi'I-istirbah faizleriyle sagiretan-ı mezbüretanı infak
ek sagiretan-ı mezbüretan haklarında enfa' ve evla aldığından sagiretan-ı
ın hane-i mezküredeki hisselerini kendi hissemle (16) beraber taksım ve
müstakillen koçan aldıkdan sonra bi'l-müzayede satup bedelini kabz ve Ii
ah eytam emvali sandığına (17) teslim eylemek üzere canib-i şer' -i
na izin virilmek bi'l-vesaye matlübumdur didükde vasiyye-i mezbürenin
18) meşrühası vakı' a mutabık ve nefsü'l-emre muvafık aldığı zeyl-i
i.mleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağla
-i şer' -i şer' -i şerifden sigar-ı mezbürünun pederleri müteveffa-yı
müntakil hane-i mezkürede olan sekizde iki sehm hisselerini kendi
O) beraber taksım ve ifraz idüp müstakillen koçan almak ve husüsı
mezküreyi bi'l-müziiyede satup bedelini kabz ve li-ecli'f-istirbah (21)
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sandığına teslim itmeğe vasiyye-i mezbüreye izin virilmeğin ma-vaka bi't
olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi' ve'Iv'işrin min şehri Rebii'l-ahir (22) li
ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ıvıı.,ıııuı.,u

Sami Efendi Hasan Efendi

Sabri Efendi Hacı Mustafa Efendi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
• O.yi

tabi' nefs-i Lefke kasabası sakinelerinden iken efrerıci bin dokuz yüz

enesi (2) Mart'ın sekizinci günü vefat iden Vehibe Hanım bint-i Raif

irıveraseti zevc-i metrı1kiHazım bin Hacı Salih Efendi ve babası mezbür
ndi (3) ve sadriyye-i sagire kızı Şerife'ye münhasıra oldığı lede'ş-şerü'l
ir ve mütehakkık oldukdan sonra sagire-i mezbürenin pederi ve vasisi ve
umürına (4) kıbel-i şer' den vasi-i mansübı işbu baisül-vesika mezbür
eğ meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam ve ta'bir 'ani'l
üp vasi ve vasisi (5) bulundığım sagire-i mezbüre Şerife'nin nafaka ve
tiyacı olmağın validesi müteveffiye-i mezbürederı müntakil mal-i mevrüsı
n nafaka ve kisve baha ve sair havayic-i (6) zarı'.lriyyesiiçün kıbel-i
kadr-i kifaye meblağ farz ve takdir olunmak bi'f-vesaye matlübumdur
hakim-i müveşşah sadrü'l-vesika bi-reşehati aklami'l-Enika Efendi dahi (7)
mezbüre Şerife içün mal-i mevrı'.lsı nemasından tarih-i vesikadan itibaren
şilin farz ve takdir idüp meblağ-ı mefrüz-ı mezkı'.lrı sagire-i mezbüreye (8)
sarfa ve lede'l-iktiza istidaneye ve 'indez-zafer sagire-i mezbürenin mal-i
na rücü'a vasi-i mezbür Hazım bana izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb (9)
µndı harrere fi'I-yevmi's-sani min şehri Cemaziyi'f-evvel li-seneti sitte ve
selase mi' eten ve elf.
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merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke
nefs-i Lefke kasabasında Ablic Mahallesi'nde sakine iken efrenci
yedi (2) senesi şehr-i Kanün-i evvelin yirmi altıncı günü vefat iden
Hüseyin Hacı İbrahim'in veraseti zevc-i metrüki Hüseyin Ali Köle ve
r oğlı (3) Niyazi ve diğer zevcinden mütevellide sadr-i sagire kızı

~v münhasıra oldığı bi'l-ihbar

'indeş-şeri'l-enver zahir ve mütehakkık

sonra sagiran-ı mezbürandan (4) Niyazi'nin babası mezbür Hüseyin ve
teyzesi Şerife bint-i .. ... . . .. ... .. sagiran-ı mezbüranın vakt-i rüşd ve
f,

a

tesviye-i umı1rlarına (5) vasi nasb ve tayin olunduklarından
ve marifet-i, şerle tahrir ve bey' ve beyne'l-vereseti'lve taksım olunan müteveffat-ı (6) mezbürenin terekesi defteridir ki
ve beyan olunur harrere fi'I-yevmi's-salis min şehri Cemaziyi'f
sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

/20- !Opara
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:t"a trabez şişe 2 /4

igülebdan ve bardak 4
çanak 3 /3
ietmek tahtası 1 /86

r değirmeni 1 /41
estisi 3 /21

tava 1 /12

£'a tencere 1 /21

ık ma'a tecemmülat 27

zbüre mehr-i mü' eccel alacağı 251
nyekünü'l-mezkürat 865

:rı;ıete 'a'id dellaliyye maa kaydiyye 13
fke çarşusına nakl içün virilen kira ve hammaliyye ücreti 16
ısbet Molla Hasan Hüseyin Uzun'dan oğluna müteveffıyenin

ez-gayr«

ceği ba-şehadet Kasap Ahmed ve Osman Enveri Efendi ba' de't-tezkiye

ü'.1-ihracat 119 - 20 para
'I-bakı li't-taksim beynel-vereseti'f-mezbüre 745 - 30 para
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111:s:sc-1

zevc-i mezbür Hüse,yin 186 - 1 O para
sagir-i mezbür Niyazi

sagire-i mezbüre Meftune
186
4

182 resm-i kısmet minha
hisse-i irsiyyesini kamilerı alız

ü

kabz eylediği gibi sagiran-ı

olan cem'an beş yüz kırk altı gurüşun otuz (19) para li-ecli'l
cumuc

ibka olundığı şerh virilür.

f

ıresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
irine kasabası mahallatından 'Acemzade Mahallesi sakinlerinden iken
dem vefat iden İbrahim Küçük Halil'in sulbiyye-i sagire kızları Emine
ba-hüccet-i şeriyye ve vasileri ve valideleri işbu ba'isü'l- (3) vesika
İbrahim meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'I-vesaye takrir-i kelam ve
eram idüp zevcem müteveffa-yı mezbürun kasaba-i mezkürede (4)
ahallesi'nde kain 6279 numrolu koçan mucibince tarafları Nuh,
ak ve Berber Salih Mehmed ve Berber Salih Mehmed ile mahdüd (5)
nın sekizde bir mikdarında 328 sehmde iki sehmine mutasarrıf olup
mezkur iki sehmi diğer eshamı mübaya a (6) itmiş olan İbrahim
nam kimesneye beş şilin bedel ile satup parasını almış ve henüz
ğıyyesini

icra itmeksizin vefat (7) itmiş olmağla müteveffa-yı

kibarı mezkur havlıda olan üç yüz yirmi sekizde iki sehm hissede
(8) olan hisseyi müşteri-i merkuma fariğ olacaklarından zikrolunan
i bulundığım Emine ve Bahire'ye '§.'id hisseyi dahi (9) verese-i
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hisseleriyle beraber rnüşteri-i merkum namına fariğ olmak ve bu yüzden
an-ı mezbüretanı dava ve masrafa duçar itmenin (10) sagiretan-ı mezbüretan
da enfa' ve evla oldığından sagiretan-ı mezbüretanın mezkur havlıda bulunan
e.rleri müteveffa-yr mezbürun 328 (11) sehm de iki sehm hissesinden
ine 'a'id hisseyi verese-i kibar ile beraber rnüşteri-i merkum namına fariğ
canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek (12) bi'l-vesaye muradımdır
/

vasiyye-i mezbürenin kelimat-ı meşrfıhası vakı'a mutabık ve nefsü'I-emre
oldığı zeyl-i vesikada isimleri (13) muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin
a>mütehakkık olmağla canib-i şer' -i şerifden sagiretan-ı mezbüretanırı
müteveffa-yr mezbürdan rnüntakil mezkur havlının (14) sekizde biri
328 sehmde iki sehm hissesinde kendilerine 'a' id olacak hisseyi verese-i
~raber müşteri-i merkum namına (15) fariğ olmağa vasiyye-i mezbüreye
eğin ma-vaka' bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi'Iv'aşir min şehri
fpahirIi-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf

Efendi bin Hasan Fakih Efendi
.L.:,.lı;;;ııuı

Hacı Mustafa Efendi

ezfresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
iko karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kurd Hüseyin
ed'in sulbi sagir oğulları İbrahim ve Hasan ve sulbiyye-i sagire kızı
~rleri ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübları olan işbu ba'isü'l-vesika (3)
urd Hüseyin meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam ve
smeram idüp pederimiz ve mevrfısumuz müteveffa-yı mezbürurı
'üccar (4) Hacı Konomo'ya ba-sened deyni olan yüz iki liranın tesviyesi
mezbürenin hudüdı dahilinde Lasadra mevkiinde kain on iki dönüm
razi-i mezküre derununda magrüs on beş sak harüb eşcarının beşde dört
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sehmlerinde

sigar-ı mezbürün !ıisselerinin dahi fürühtı hakkında (6) bundan evvel

jzn-i şeri alınarak fürüht idilmiş ise de zikr olunan on beş sak harüb eşcannın
fuütebak'i beş sehmde bir sehmi içün ahiren alınan 647 (7) numrolu koçan mucibince
rgar-ı mezbüründan İbrahim ile Hasan'ın
şsehmden

1440 sehmde yetmiş sehm ve Elifin otuz

'ibaret olan hisselerini (8) deyni mezkur arazi derununda magrüs olup

"ren alınan 650 numrolu koçan mucibince üç harüb ve iki armud eşcarında İbrahim
(9) Hasan'ın

yetmiş iki sehmde on dörder sehm ve Elifin

dahi yedi sehm

~lerini bedel-i misliyle yine müşteri-i sabık Cebri Nikola'ya satılup bedeli deyrı-i
mezküra mahsuben ifil olunması

sigar-ı mezbürün haklarında

enfa

ve evla

ndan vech-i meşrüh üzere canib-i şeri şerifden bana izin (11) virilmek bi'l
matlübumdur didükde vaki' hal balada bast olunan minval üzere oldığı sikat
atü' l-kelimat ihbarlarıyla (12) zahir ve mukarrer olmağın vech-i meşrüh üzere
şerden vasi-i mezbür Ahmed' e deyn-i mezkürun tesviyesi içün zikr olunan
verese-i kibar (13) hisseleriyle beraber sigar-ı mezbürünun balada muharrer ·
iai dahi bey' e izin virilmeğin

ma-vaka

bi't-taleb

+samin 'aşere min şehri (14) Cemdziyel-evvel

fö eten ve elf

ketb olundı harrer fı'l

li-seneti sitte ve 'işrin ve
f

r ,

ustafa Hüseyin

Ü: Rüşt

iddiası ve mal talebi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden Ayşe bint-i İbrahim
irnin sadrı sagir oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz olup akil ve baliğ Ve
üşdi munzam aldığını iddia iden işbu baisül-vesika Hasan (3) meclis.. i
enverde pederi ve hal-i sigarında tesviye-i umünna vasi-i mansübı
mevrüsuna hil-vesaye vazvı yedi mütehakkık olan (4) Hüseyin Türk
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Hasan mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelam idüp ben el-haletü hazihi yirmi
yaşımı mütecaviz akil ve baliğ ve bülüğuma rüşdüm munzam olup urnürumı (5) bi-
nefsihi rüyete kadir ve ianet-i vasiden müstağni olmamla validem müteveffat-ı
mezbüreden mevrüs ber-mücib-i defter-i kassam malımı pederim ve vasiyyem
mezbür (6) Hüseyin'den halen taleb iderim didükde ol dahi cevabında müddei-i
mezbürun mal-i mevrCısunabi'l-vesaye vaz -ı yedini ikrar lakin müddei-i mezbürun
'ber-vech-i (7) muharrer rüşd müddeasını

inkar idicek , müddei-i

mezbür

üseyinden vech-i meşrüh üzerine müddeasına beyyine taleb olundukda 'udül-ı
.hrar-ı Müslimin' den ve karye-i mezbüre (8) ahalisinden Osman Efendi Lütfullah ve
.ustafa Sabri Efendi İbrahim nam kimesneler li-ecli'ş-şehade meclis-i şere hazıran
üp eserü'l-istişhad fi'l-hakika işbu müddei-i mezbür (9) Hasan halen yirmi yaşını
ütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup umünnı bi-nefsihi rüyete
ir ve i'anet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa (10) bu vech üzere şahidlerüz
lıadet dahi iderüz diyü her biri eda-i şehadet-i şeriyye itdükde şahidan-ı mezbüran
I...i mevza'asına tevfikan (11) evvela sırran ve badehu 'alenen lede't-tezkiye 'adl
makbülü'ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle müddei-i mezbür Hasan'ın
dine ba' de'l-hükrn (12) ve't-tenbih ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l
mi't-tasi ve'l-Tşrin min şehri Cemôziyi'I-evvel li-seneti sitte ve "işrin ve selase

kteb-i i'dadi muallimi Mehmed Şemseddin Efendi
talı mekteb mu' allimi Adem Efendi Lütfi Efendi

Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Lefke kasabası
inlerinden iken efrenci bin dokuz yüz sekiz senesi Kanün-i (2) saninin yirmi
üncü günü vefat iden Arnabud Ali Hüseyin'in veraseti zevce-i menkühe-i
trükesi Emine Hanım bint-i Mustafa ve sulbi kebir (3) oğulları Hüseyin ve
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Hüseyin ve sulbiyye-i kebire kızı Havva ve sulbi sagir oğlı Salih ve sulbiyye-i sagire
kızı Hadice'ye

münhasıra oldığı bi'l-ihbür (4) 'inde'ş-şeri'l-enver

zahir ve

mütehakkık oldukdan sonra sagiran-: mezbüranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin
tesviye-i umürlarına vasi nasb (5) ve tayin olunan valideleri mezbı1reEmine Hanım
ve 'ammileri Arnabud Molla Salih marifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve bey' ve
eyne'l-vereseti'l- (6) mezbı1re tevzi' ve taksım olunan müteveffa-yr

mezbürun

rekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ve beyan olunur harrere fı'l-yevmi' s-(7) sanı
şere min şehri Rebii'l-evvel li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.
)koyun 35 - keçi 26 - 7120
·· 'y-vefranınvalidesi Behiye Molla'nın bir re' s merkebden müteveffanın hissesi 120
'an yekünü'l-mezkürôt 7440 - 20 para

ükümete 'a' id dellaliyye ma' a kaydiyye 129

i müsbet Lefkeli Esaiya Kostanti'ye ba-defter ve ba-şehadet Arnabud Molla
Hüseyin Arnabud Ali ba' de't-tezkiye ve'l-half 171
f '

eyn-i müsbet Lefkeli Daniş Efendi Fedai Efendi'ye ba-şehadet Salih Sabri
Osman Enveri Efendi Molla Hasan ba' de't-tezkiye ve'l-halfı150
müsbet Lefkeli mü' ezzin Hüseyin Efendi Ahmed Ağa'ya ba-sened Raif
i.Hüseyin Efendi ve Arnabud Molla Salih ba' de't-tezkiye ve'l-half 662
.eyn-i_ müsbet Lefkeli Hakkı Beğ Hacı Ahmed Ağa'ya ba-sened ve

ua-::;c;uau.ı;;;L

Raif Efendi Fakih Ahmed Efendi Emin Ağa ba' de't-tezkiye ve'l-half 121
Lmüsbet Sabri Beğ Molla Rüstem ve Daniş Efendi Fedai Efendi'ye
8şehadet

ua-ueıı

Pedreli Kamil Mehmed ve Hüseyin Arnabud Ali ba' de't-tezkiye

deyn-i müsbet Lefkeli Binbaşızade Hasan Efendi'ye ba-sened ve ba-şeh~c:l~t
Efendi Hacı Emir ve Arnabud Molla Salih Hüseyin ba' de't-tezkiye ve'l-half

i.müsbet Lefkeli Sabri Efendi Molla Rüstem ve Daniş Efendi Fedai Efendilye
ve ba-şehadet Mustafa Karaca Ali ve Pedreli Kamil bin Mehmed ba' de't
ve'l-half 4113
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(14) yekunü'l-ihracat 744 - 20 para
(15) deyn-i müsbet zevce-i mezbürenin mehr-i misl olarak zevc-i müteveffa-yr

mezbür zimmetinde alacak hakkı ba-şehadet Molla Salih Arnabud Hüseyin ve Faik
Ağa Hüdaverdi ba' de't-tezkiye ve'l-half 501
(16) müteveffa-yı mezbürun ernval-i menküle-i metrukesi düyünatına müsavi gelüp

taksım içün veresesine bir nesne kalmadığı ve zevce-i mezbürenin mehr-i misl olarak
(17) alacağı olan 501 gurüşı dahi ileride müteveffa-yı mezbürun mahsulatından 'ifa

olunmak üzere terk eylediği işbu mahalle şerh virildi.

Türü: Mal taksimi
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
iyesine tabi' Perahoryo karyesi sakinelerinden olup bundan akdem vefat iden
·tsüm _(2) bint-i Mustafa'nın sadrı sagir oğulları Cemal ve Osman ve Ahmed ve
ı-viş'in babaları ba-hüccet-i şeriyye vasileri işbu bü'isü'l-vesika İbrahim (3) bin
f "

.tıstafa meclis-i şer'-i şerif-i enverde bi' l-vesaye takrir-i kelam idüp vasileri
µndığım sigar-ı mezbürünun anaları müteveffıye-i mezbüreden mevrüs (4) ve
11takil ve karye-i mezbüre hudüdı dahilinde ka' in arazi ve emlakleri halen diğer
sedarlarıyla müşa ve müşterek bulundığından arazi ve emlak-i (5) mezküre
mürı marifetiyle taksım olunup sigar-ı mezbürün hisselerini ifraz ve namlarına
akillen koçan alınarak tasarruf idilmek sigar-ı mezbürün (6) haklarında enfa' ve
'

oldığmdan zikr olunan arazi ve emlaki diğer hissedarlarıyla ha-taksım sigar-ı

bürün hisselerini ifraz ve namlarına (7) kayditdirip müstakillen koçan almak
e canib-i şer' -i şeriden bana izin virilmek bi'l-vesaye matlübumdur didükde vasi
zbürun kelimat-ı meşrühası (8) vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık oldıği
i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla mütehakkık
~la sigar-ı mezbürünun gerek arazı (9) ve gerek emlakde olan hisselerinicl.iğer
arlarıyla taksım ve ifraz ve namlarına müstakillen kayditdirip koçan .almağa
şer' -i şerifden (10) vasi-i mezbüra izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb
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lundı harrere fı'l-yevmi' s-samin min şehri Receb li-seneti sitte ve işlrin ve selase
Feten ve elf.

c.iar karyesi muhtarı Hacı Kamil Efendi Ramazan Mustafa

'I'ürü: Vakfiyye
1-hamdu li'Ilahi'Ilezi
ve eünehüm

'ala

eazze havass-i ibadihi bi-sarfı emvalihim ila envai'fesnafil-meharnid

ve'l-müberrat

mü (2) 'ala resı1lihi ve nebiyyihi Muhammedin

hayri'l-beriyyat

mi yestezillül-mere

iktisab-i

tahte's-sadakat

ve's-selatü
ve 'ala aiihi

amma ba'd işbu vakfıyye-i münife

ve

işer'iyyenin tahrir (3) ve imlasına sebeb oldur ki Kıbrıs ceziresinin merkez
· Olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına tabi' Ayguruş karyesi ahali-!
.yyiranından sahibü'f-

(4) hayrat ve'l-hasenaı Arnabud Hasan Ağa bin Ahmed
f

i şer' -i şerif-i enverde ber-vech-i ea' i vakfa li-ecli't-tescil vela temam ve'tmütevelli nasb ve tayin (5) eylediği mahkeme-i şeriyye katibi Mehmed
fendi bin Hacı Hüseyin Ağa muvacehesinde ikrar-ı sahih-ı şeri ve i'tirafd
merl idüp vakf-ı atıü'l-beyanın (6) sudı1runa değin yedimde ve taht-r
mda olan karye-i mezbı1re sınurı dahilinde Kemerpınarı rnevkinde
mrolu koçan (7) mucibince tarafları Gecekuşı Mağarası ve Arıdeliği
oğlu Hüseyin Hasan Heroblifı ve Kocakaya Kömürü ve Hacı Mustafa
acı Hüseyin Balcı varisleri ve Mustafa ve Yukarıkolan ve Hasan
e Ahmed Arif Mustafa ile rnahdüd arazı derununda magrüs (9) üç yüz
b ve on sak zeytün eşcarı ve 1029 numrolu koçan mucibince tarafları iki
an Arnabud Ahmed harı1blarıve Hacı (1 O) Hüseyin Balcı varisleri harübları
afa ve dere ve Kocakaya ve uçurum ve Kemerpınarı ve Penbe Hasan
harübları ile mahdüd arazı derununda (11) magrüs iki sak harüb eşcarı ve
mezbüre sınurı dahilinde Pınarönü mevkiinde kain 835 numrolu koçan
tarafları (12) Gönyelili Hacı Hüseyin veresesi ve Girine Cami' -i Şerifi
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vakfı ve Sultan kadın ve Çelebi Ahmed veresesi ve hark ve havz kaya ile mahdüd
Cennet Bağçesi (13) nam arazı derununda magrüs dokuz sak zeytün ve altı sak harüb
eşearı ve yine 838 numrolu koçan mucibince mezkur taraflar ile (14) mahdüd-ı
mezkur bağçe derununda magrüs dört sak dut ve üç sak armud ve bir sak incir eşcarı
ve yine 839 numrolu koçan mucibince mezkur üç sak harüb eşcarı ve yine 840
iıu.mrolukoçan mucibince mezkur taraflarıyla mahdüd-ı mezkur derununda magrüs
ehmed Selahaddin) (15) tarafları ile mahdüd-ı mezkur derununda magrüs altı sak
eytun eşcarı ve yine Pınarönü mevkiinde Hacı Ömer ve Kaya Ahmed Şeker Yusuf
k bir numrolu koçan mucibince tarafları Mehmed Selahaddin ( 16) ve Ahmed
d.emlik ile mahdüd arazi-i derununda magrüs yirmi üç sak zeytün ve dört sak
yine Cennet Bağçesi (17) mevkiinde 836 numrolu koçan
derununda beher haftada bir gün ve bir gece ma'-i carı ve yine
numrolu koçan (18) mucibince mezkur derununda beher haftada iki buçuk gün
ece ya' ni beher haftada altmış sa' at ma' -i carı ve yine karye-i mezbüre sınurı
'lip.de (19) kırmızı toprak mevki'nde 2 numrolu koçan mucibince tarafları yol ve
Hüseyin zevcesi Emine veresesi ve Balcı Hacı Hüseyin Mustafa ile (20)
Hasan ve Halil oğlı Mustafa ile mahdüd altı dönüm arazı içinde magrüs beş
r.

bağçeden müfrez iki buçuk dönüm bağ ve mezkur arazı (21) derununda.
s on sak harüb ve üç sak zeytün eşcarını ve yine karye-i mezbüre sınurı
inde Pınarönü mevkiinde kain 865 numrolu (22) koçan mucibince beher

xia dokuz sa' at ma'-i

cariyi mülkümden ihrac idüp cemi' -i tevabi' ve Ievahıkıyla

eten li'Ilah ve taleben li'rnerzatı (23) vakf-ı sahih-i mü' ebbed ve habs-i
lied ile vakf ve habs idüp şöyle şart ve tayin iyledim ki mezkur eşcar ve
'

;nütevellı ve ustasıyla idare olunup hasıl olan varidatından beher sene
ütedeyyin bir hafizü'l-Kuran Cemaziye'l-ühir (25) ibtidasından
şa'da Ayasofya Cami' -i Şerifi'nde yevmi iki hizb-i Kuran-ı 'azimü'
itmek (26) üzere altı ay nihayetine kadar üç hatm-ı şerif kıra' at eyleye
ı şerifi Şa'ban-ı şerifin on beşinci (27) Berat gecesi ve ikinci hatm-ı

azan Bayramı gecesi ve üçüncü hatm-ı şerifi Kurban Bayramı gecesi tekmılidüp
olan (28) ecr ve mesübatı fahr-i ka' inat 'aleyhi efdalü' s-salavat ve ekmelü't
yat Efendimiz Hazretlerinin ve evlad-ı kiram ve ezvac-ı mutahharat ve bi'l
e eshab-ı (29) kiram hazeratının ervah-ı tayyibelerine ihda eyleye ve andan hasıl
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olan sevabı pederim Ahmed A~a ve validem Gül Hanım ve zevcem (30) Zehra'nın
pederi Çizmeci İbrahim ve validesi Ayşe ve kızı Penbe ve oğlı Mustafa'nın ervahına
ve vefatımdan sonra benim (31) dahi ruhuma hediyye ide ve beher hatm-ı şerif
hediyyesi olarak hafız-ı müma-ileyhe bir İngiliz lirası virile ve beher sene şehr-i
Rebi'ü'l-evvel (32) zarfında Ayasofya Cami' -i Şerifi'rıde bir mevlüd-i şerif tilavet
"akabinde bir hatm-ı şerif virile ve sevabı kema-fi's-sabık (33) hediyye
I

ve mevlid-i şerif ile hatm-ı şerif içün otuz şilin sarf oluna ve bunlardan fazla
varidat (34) mütevelliye 'a' id ola ve ben labis-i libüs-ı hayat oldukça
bana 'a'id ola vefatımdan sonra zevcem Zehra Hatun mütevelli ola anın
dahi vefatından sonra damadım Arif Efendi Mustafa mütevelli ola anın
cıtından sonra dahi ekber ve erşed evladı mütevelli ola ma'üz'allahi te'ala (36)
adı münkariz olur ise ve vaktın hakimü'ş-şerI ve müftüsü marifetleri

ile

eşa'dan ehl-i hak ve mütedeyyin bir zat intihab idilüp mütevelli (37) tayin
a\diyü ta'yin-i şurüt ve tebeyyün-i kuyüd ile 'akar-ı mezkG.rı füriğen ani' ş
ilmütevellı-i müma-ileyhe teslim ol dahi kabz ve tesellüm ve sa' ir mütevelliler ·
ürheten mine'z-zeman (38) tasarruf eyledi diyüp itimam-ı ifade-i meram
e gıbbe't-tasdıki'ş-şer'ı vakıf-ı mezbür inan-ı kelamını semt-i a.here 'atf idüp
A'zôrn ve hümam-ı akdem Ebu-Hanife (39) hazeratının mezheb-i şeriflerinde
'akar sahih lakin gayr-i lazım olmağla rücu' meşru' ve İmam Muhammed bin
}ş'-Şeybanı Hazretlerinin katında vakıf menfa' at-ı (40) vakfı nefsine şart
vakf batıl aldığına bina' en vakf-ı mezbürdan rücu' ve 'akarüı-ı mezkG.reden
li-i müma-ileyh kasr-ı yed idüp ke'l-evvel mülkiyyet (41) üzere bana red
e.tenbih olunmak matlübumdur didükde mütevelli-i müma-ilayh cevab-ı
utasaddi olup her ne kadar hal böyle ise de A.rif-i Samedanı
bi'l-İmami' s-sani'Hazretleri 'indinde vakıf-ı mücerred vakafet dımexıe
hammed bin Hasanü'ş-Şeybanı katında teslim ile'l-mütevem
ıosahıh ve lazım oldu (43) diyü red ve teslimden iba ve imtina' idüp hakirrı"'i
h<sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi Hazretleri buzunna
an ve her biri mübtegasınca fasl ve hasma taliban olduklarında hgl<.im
elahaddin (44) fe-men beddelehu bade ma-semiabu fe-innema.ismuhu
yübeddilunehu v'allahu semiun 'alım ve ecru'l-vakıf 'ale'l-hayyi'l-
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evvadi'l-kerım

cera zalik v~ harrere

fi'l-yevmi'f-hamis

min şehri

Şevvali'l

ükerrem (45) li-seneti hamse ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

vekili Mustafa Sadreddin Efendi Arif Efendi
(l.~ll\..'-'Hl'-'

Katibi Mehmed Nazım Efendi

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Girine kasabası mahallatından

'Acemzade Mahallesi sakinlerinden

iken

.clan akdem vefat iden Sabri bin Hüseyin Reis'in veraseti zevce-i menkühe-i
.e.si Emine bint-i Bekir Efendi ile sulbi sagir ağlı Mustafa

ve sulbiyye-i

ka.. (3) kızı Nezire'ye münhasıra ve tashih-i mes' ele mirasları yirmi dört
olup üç sehmi zevce-i mezbüre Emine'ye ve on dört sehmi sagir-i mezbür
f •

.tafa'ya ve yedi sehmi mürahika-i mezbüre Nazire münhasıra aldığı bil-ihbar
şer'i'l-enver

zahir

ve mütehakkık

oldukdan

sonra

sagir-i

mezbür

ve

a-i (5) mezbürenin ba-hüccet-i şeriyye ve vasileri ve valideleri işbu baisü'l
ezbüre Emine meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam idüp
(6) müteveffa-yı mezbürun kasaba-i mezkürede mahalle-i mezbürede ka' in
ve Kafa Hüseyin varisleri hanesi ve Molla İbrahim Hacı Mustafa Efendi
,

ve Yusuf Mustafa hanesi ile mahdüd bir bab hane ma' a havlı müşrif-i
p tamir yine vaktimiz dahi olmadığından ben hane-i mezbürede ki hissemi
erre fürüht idiceğinden sigar-ı mezbür ve mürahika-i mezbürenin hisseJyı.J
aber satılarak bedeli eytam sandığında istirbah olunmak sigar-ı mezbür (9)ve
mezbüre haklarında enfa ve evla aldığından sigar-ı mezbı1r ve müragilqı-enin hisselerini dahi benim hissem ile beraber müşterisi namına (10) fı:iriğ
anib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye
mezbürenin

mutadımdır

kelimat-ı meşrühası vakı a mutabık ve nefsü'l-

didükde
(11) emre

zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
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mütehakkık olmağla canib-i şer vi şerifden sagir-i mezbür ve mürahika-i mezbürenin
(12) mezkur hanedeki hisselerini dahi satup bedelini li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah

eytam

sandığına teslim eylemek üzere vasiyye-i mezbüreye izin virilmeğin ma-vaka
bi't-talaeb ketb olundı harrere fi'l-yevmi't-tasi'aşere min şehri Recebi'l-ferd

(13)

li-seneti

sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

Molla Salih bin Molla Mehmed
muhtarı Molla Şakir

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

y.esine tabi' Flasu karyesi sakinelerinden
etü'l-vesika

Hadice bint-i Hüseyin

kazasına

mülhak

Lefke

zatı ta' rif-i şeri ile ma' rife (2) işbu

Kirli nam Hatun

meclis-i

şer' -i şerif-i

de zevc-i dahili olan karye-i mezbüreli Refik bin Ali (3) muvacehesinde takrir-i
ve ta'bir 'ani'l-meram idüp halen zevcem olan mezbı1r Refik altı mahdan beri
işbu hazır hil-meclis hücr (4) ve terbiyemde olan üç yaşında sulbi ağlı
ed'i ve bir yaşında sulbiyye kızı Ayşe'yi bila-nafaka vela-rnünfik-i şeri terk
cins-i nafakadan bir nesne dahi irsal itmeyüp ben sagiran-ı mezbüran nafakaya
ihtiyac ile muhtac olmamızla

zevcem mezbı1r (6) üzerine kıbel-i şer' den

kifaye meblağ farz ve takdir olunmak matlübumdur
mezbı1r dahi mezbı1renin ber-vech-i

didükde gıbbe's-sual

meşrı1h takririni (7) bi-tav' a itiraf ve

itmeğle hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i Me' ab Efendi dahi
,µre Hadice ve Mehmed ile Ayşe'nin nafaka ve kisve (8) bahaları içün zevc-i
ur Refik üzerine yevmiyye beş gurüş farz idüp meblağ-ı mefrüz-ı.mezkürı

kendi

adlarının nafaka ve kisve (9) bahalarına hare ve sarfa ve lede'l-hace istidaneye
dez-zafer mezbı1r Refik üzerine rücüa mezbüre Hadice'ye izin virilmeğin ma
(10) bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis
i-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

'aşere min şehri Recebi'l
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hkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi

brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
·.n.e tabi' Küçük Kaymaklı karyesi saklnelerinden
işbu ba'isetü'l-vesika

zatı ta' rif-i (2) şeri ile

Şerife bint-i Hüseyin nam Hatun meclis-i şer' -i şerif-i

zevci Hasan bin Mehmed Salih muvacehesinde (3) takrir-i kelam ve tabir
ram idüp halen zevcem. olan mezbür Hasan beni ve hücr-i terbiyemde olan
kızları Elmas ve Fatıma (4) ve Emine'yi bila-nafaka vela-münfik-i şeri terk
cins-i nafakadan bir nesnerdahi

irsal itmeyüp ben sigar-ı mezbürün (5)

eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmamızla

zevcem mezbür üzerine kıbel-i

kadr-i kifaye meblağ farz rve takdir olunmak matlübumdur

didükde (6)

'al zevc-i mezbür dahi mezbürenin ber-vech-i meşrüh takririni
asdik itmeğle hakim-i mevki' -i sadr-i küttab (7) tuba leh ve Hüsn Me'
hi mezbüre Şerife ile kızları rnezbürat Elmas ve Fatıma'nın nafaka ve
· çün zevc-i (8) mezbür Hasan üzerine işbu tarih-i vesikadan
;

ikişer gurüş onar para ki cem'an dokuz gurüş farz ve takdir idüp
z-ı mezkürı kendi ve sigar-ı mezbürat Elmas ve Fatıma ve

ıııı;;uıa.~-

wuuu"'

kisve babalarına hare ve sarfa ve ledel-hace istidaneye ve
i mezbür Hasan üzerine rücü'a mezbür Şerife Hatuna'a izin virmegin
-taleb ketb olundı harrere fi'f-yevmis-sabi min şehri Receb (11) li-seneti
rin ve selase mi' eten ve elf.

Katibi Mehmed Nazım Efendi
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Türü: Vasi tayini
brıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
k: Girine kazasına tabi' Melanisiko karyesi sakinlerinden iken bundan akdem
iden (2) Kurd Hüseyin bin Ahmed'in sulbi sagir oğulları İbrahim ve Hasan ve
e..i sagire kızları Elif in pederleri müteveffa-yı mezbürdan müntakil mallarını
eıtesviye-i umürlarına (3) kıbel-i şer' den bir vasi nasb ve tayin olunmak ehem
rrf aldığı eclden sigar-ı mezbürünun büyük biraderleri olup her vechle umür-ı

i.i rüyete (4) kadir idüği zeyl-i vesikada muharrerü'l-esami-i

Müslimin

ıyla mütahakkık olan işbu ba'isü'i-vesika Ahmed bin Kurd Hüseyin nam
imesneyi hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn Me' ab (5) Efendi

vakt-i rüşd ve sedadlarına değin pederleri müteveffa-yr
mallarını hıfza ve tesviye-i umürlarına vasi nasb ve tayin
6) ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i mezküreyi kabul ve
i kema-yenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam itmeğin ma-vaka bi't-taleb
rrere fı'l-yevmi'l- (7) hamis 'aşer min şehri Cemaziyi'l-evvel li-seneti
e selase mi' eten ve elf

..i Şeriyye Katibi Mehmed Nazım Efendi
il Ağa

anıda muharrer vekil Mehmed Hakkı Efendi dahi tarafından uhra tevkile
tahşiye kılındı
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Türü: Satış izni
Kıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan mahrüse-i Lefkoşa mahallatından 'Arab
med Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ahmed Cemal
(ı)Efendi bin basmacılar Şeyhi Hacı Mustafa Efendi'nin veraseti zevce-i menkühe-i
~trCı.kesi Hadice bint-i Naim Efendi ile sulbi sagir oğlı Mehmed ve Münir ve sulbi
ir oğulları (3) Vasıf ve Aziz ve Osman ve sulbiyye-i kebire kızı Zehra ve Seray ve
filça ve Fatıma'ya isabeti lede'ş-şer'ü'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra
şigar-ı mezbürün Vasıf ve İzzet ve Osman ve Seray ve Şefika ve Fatıma'nın
d~leri ve tesviye-i umürlarına ba-hüccet-i şeriyye vasiyye-i mansübeleri (5)
Hadice'nin

bi'f-vesaye ve bi'Lasôle

vekil-i müseccel-i şerisi ve

§yeffanın kebir oğlı Mehmed Münir' in kebir kızı mezbüre Zehra' nm kezalik (6)
· müseccel-i şerileri olan müteveffa-yı mezbürun damadı işbu ba'isü'l-vesi'ka
ed Hakkkı Efendi bin Haremzade Mehmed Efendi meclis-i şer' -i şerifde biI
takrir-i kelam (7) ve tabir 'ani'l-meram idüp müvekkillerim mezbüre Hadice
ile sigar-ı mezbürüruna pederlerinden müntakil ve mevrCı.s olup Kazabifan
f

ka'in (8) 5614 numrolu koçan mücibiyle tarafları Havva Hacı Ali Efendi.
Ahmed Hasan sucu küçük su harkı ve.sonra yol ve Sami Hacı Ahmed (9) ve
med Hasan' ın suyunun harkı ve sonra Havva Hacı Ali Efendi ile

ımıııuu.u

cib-i harita bir harab hane ve ve derununda iki nar bir badem bir incir (10)
ve bir harCı.b birdutdan 'ibaret bir harab oda ve bir harab sundurma ile
ağçe ve sekiz eşcar gün bugün harab olmakda ve asla (11) bir
'

ekde oldığından müvekkillerim vasiyye-i mezbüre Hadice ile
ve Zehra mezkur hane ve bağçede ki hisselerini satacaklarından sigar-ı
hisselerini dahi beraber satılup parası eytam sandığına istirbah
ezbürünun haklarında enfa ve evla oldığından (13) hane-i mezküre
müvekkillerim Hadice ve Münir ve Zehra'nın hisseleri ile beraber
nun hisseleri dahi bedel-i misliyle beraber satmak ve bedelini kabz ile (14)
andığına teslim itmek üzere canib-i şer' -i şeri'fden bana izin virilmek
j.lem vasiyye-i mezbüre tarafından hil-vekale matlubumdur didükde vekil-i
eyhin (15) kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre muvafık
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ığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
J~hakkık olmağla (16) sigar-ı mezbürünıın mezkur hane ve bağçede olan
elerini verese-i kibarın hisseleriyle beraber bedel-i misliyle satup müşterisi
na fariğ olmağla ve bedelini (17) kabz ve eytam sandığına teslim itmeğe vekil-i
ş.-ileyhe izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi't-tasi'
}işrın min şehri (18) Recebü'l-ferd li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve

.LV.Lı;;;11111ı.:;u

Sami Efendi

Sabri Efendi

Rüşt iddiası ve mal talebi
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak
tabi' Ayatoğru Dillirka karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat
yzi İsmail'in sulbi oğlı ve sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşlarını
aliğ ve bulüğuna rüşdleri munzam aldığını iddia (3) iden işbu
.ustafa ve Müstaide meclis-i şer' -i şerif-i enverde valideleri ve
da tesviye-i umürlarına (4) ba-hüccet-i şeriyye vasileri olmağla
ı;ıa bi'l-vesôye

vaz -ı yedi

mütehakkık

olan Ayşe bint-i

smde üzerine her biri (5) da'va ve takrir-i kelam idüp biz halen
ütecaviz akil ve baliğ ve bulüğumuza rüşdümüz munzam olup
rü'yete kadir (6) ve ianet-i vasiden müstağni olmamızla

yı

mezbürdan müntakil ber-mücib-i defter-i kassam mal-i

vasiyyemiz (7) mezbüre Ayşe'den halen taleb iderüz su' al olunup
ıbel-i
y

şer' den

vasiyye-i

mezbüreye

tenbih

olunmak

gıbbe's- (8) su'ül ol dahi cevabında müddeiyan-ı mezbüran Mustafave

in ber-mücib-i defter-i kassam mal-i mevrüslanna bi'l-vesüye vaz -ı (9)
ar idüp lakin müddeiyan-ı

mezburanın ber-vech-i muharrer rüşd
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müdde'alarını inkar idicek müddeiyan-ı mezbürandan vech-i meşrı1h üzere (10)
müdde'alarını beyyine taleb olundukda 'udül-ı ahrar-ı rical-ı Müslimin'den ve karye
irmezbüre sakinlerinden İbrahim Çelebi Bamba Mansüra karyeli (11) Molla Hüseyin
Mansüra nam kimesneler li-ecliş-şehade meclis-i şere haziran olup eserül-istişhad
fi.H-hakikaişbu müddeiyan-ı mezbüran Mustafa ve Mustaide'den (12) her biri el
~vm yirmi yaşlarını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdleri munzam olup
endi umürlannı bi'n-nefs rü'yete kadir (13) ve ianet-i vasiden müstağnidir bizler
hususa bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü her biri ber-nehc-i
eda-i (14) şehadet-i şeriyye itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i
züasına tatbiken sırran ve 'alenen lede't-tezkiye 'adl (15) ve makbulü'ş-şehade
kleri

ihbar

olunmağın

mucibince

müddeiyan-ı mezbüran

Mustafa

ve

staide'nin rüşdlerine ba'de'l-hükm (16) ve't-tenbih ma-vaka' bi't-taleb ketb

eh harrere fil-yevmi't-tasi min şehri Şa'bani'l-mu'azzam li-seneti sitte ve 'işrin

eme Katibi Mehmed Nazım Efendi

r

C

ı'

Satış izni
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
tabi' Akaça karyesi sakinlerinden iken bundan akdem (2) vefat iden
Beyid'in sulbi sagir oğlı Mehmed ve sulbiyye-i sagire kızı
ri ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübları olan işbu (3) ba'isü'l-vesıka
Baid meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l-vesaye takrir-i kelam ve tabir 'ani'l
idüp vasisi bulundığım mezbüran Ahmed ve Aliye'nin (4) babaları
a-yı mezbürdan mevrüs ve müntakil olup karye-i mezbürede ka' in 8564
ve fi 328 numrolu 908 tarihli (5) koçan mucibince tarafları Berasugu ve
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'iseyin ve sahibü'l-mülk

ve.zukak ile mahdüd bir bab hanenim altmış dört sehm

s.eleri ( 6) olup mezkur hanedeki müşterekler kendi hisselerini ahere bey' ve fariğ
'iklerinden

sagiran-ı mezbüran

hisselerini

dahi diğer hisseleriyle

beraber (7)

li.ıp kendilerine müstakil bir hane satun almak sagiran-ı mezbüran haklarında
'>ve evla aldığından

sagiran-ı mezbüranın

hane-i (8) mezbürede altmış dört

d.e altı sehm hisselerini müşterisi namına fariğ olmak ve bedeliyle sagirün-ı
fi.ran içün müstakil

bir hane satun (9) alup sagiran-ı

rnezbüran

)d.irmeğe canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye

namına

matlübumdur

d.evası-i mezbürun (10) kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve nefsü'l-emre
ık oldığı zeyl-i vesikada isimleri muharrer ehl-i vuküf-ı Müslimin ihbarlarıyla
ık olmağla sagiran-ı mezbüranırı mezkur (11) hanede altmış dört sehmde
hisselerini bedel-i misliyle satup müşterisi namına fariğ olmağa ve bedel-i
ile sagiran-ı mezbüran

içün müstakil bir hane satun (12) alup sagiran-ı

"n namlarına kayditdirmeğe vasi-i mezbüra izin virilmeğin ma-vaka bi't
b olundı harrere fı'l-yevmi'l-' aşir min şehri Şabani'l-mu' azzam li-seneti
Işrin ( 13) ve selase mi' eten ve elf

aryeli İbrahim Hüseyin

156
: 720
ü: Satış izni
ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
karyesi sakinlerinden olup bundan mukaddem kıbel-i şer' den hacz olunan
bin Hacı Mehmed'in ba-hüccet-i şeriyyesi vasi-i mansübı işbu baisülehmed Arif Efendi bin Şükrü Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'l
) takrir-i kelam ve tabir 'ani 'I-meram idüp vasisi bulundığım mahcür-ı
idai'rıin zevcesi Sıdıka bint-i Molla Hasan'dan mütevellid oğulları Hasan
üseyin'in

nafaka-i

mukadderelerinden

dolayı

mezbüreye

ba-mazbata
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rn:ı.ı.ll\..uııı

ve ile'I-an ifa olunmamış yirmi beş lira deyni olup el-yevm ifasından 'aciz

olmağla mahcür-ı mezbı'.lrun babasından müntakil karye-i mezbı'.lrede ld' in koyun
· rub' ı dimekle ma' rüf rub' den mutasarrıf aldığı bir tarafı Cemal Efendi (6) rub' i
bir tarafı Yusuf Ağa rubi ve bir tarafı Hasan Abdurrahman Harami Emine ve
::.fhark ile mahdüd tahminen bir dönüm bir evlek mikdan rub 'i tarlayı derununa
aşpınar suyundan cereyan iden beher on beş gün ve gecesinde harkı ve binası ve
iyle bir sa' at suyunu deyn-i mezkur yirmi beş lira mukabilinde
e Sıdıka'ya

fariğ olup mahcür-ı

zevce-i (8)

mezbı'.lrı deyninde ve ba' de-ma nafaka

an halas eylemek mahcür-ı mezbür hakkında enfa' ve evla aldığından (9)
ezbürı mezkur bir sa' at su ile beraber mezbüre Sıdıka Hatun' a yirmi beş lira
e fariğ olmağla canib-i şer' -i şerifden bana izin (10) virilmek bi'l-vesaye
dur didükde vasi-i müma-ileyhin

kelimat-ı meşrühası vakıa mutabık ve

e muvafık aldığı zeyl-i vesikada (11) isimleri muharrer

ehl-i vuküf-ı

ihbarlarıyla mütehakkık olmağla mahcür-ı mezbürun tasarrufunda bulunan

r

dönüm bir evlek rubi tarla ile (12) beher onbeş günde bir saat suyu

ira bedel ile mezbüre Sıdıka Molla Hüseyin'e fariğ olmağla vasi-i muma ..
virilmeğin (13) ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis
f,

in şehri Şa'bani'l-mu

azzam li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve
r.

Mustafa Ahmed Mustafa

ifesinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
i';Beğ köy sakinlerinden olup bundan (2) akdem vefat iden Ahmed bin
seti zevcesi Emine bint-i Uzun Halil ve sulbi kebir oğulları İbrahim
alil ve sulbiyye-i (3) kebire kızı Fatıma ve sulbiyye-i sagire kızları
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uriye ve Müride ve Gülsüm' ı::, ba' de'l-inhisar-ı kebir oğulları mezbürün İbrahim ve
asan ve Halil (4) meclis-i şer'-i şerif-i enverde husüsı atide zi' 1-yed bulunup
sümeti re' y olunan Abohor karyeli İbrahim Ağa Hacı Bekir Ağa muvacehesinde
}babamız ve mevrüsumuz müteveffa-yı mezbür Ahmed ve İbrahim hal-i hayatında
.zbur İbrahim Ağa'ya bir res inek yavrusuyla beraber bin otuz gurüşa (6) fürüht
Lip zimmetinde olan meblağ-ı mezbürdan altı yüz guruşunı techiz ve tekfin
rafıyla devr-i şeri ve kef:füretlerinesarf itmek ve mütebaki (7) bin gurüşı vakf-ı
:zbur İbrahim Ağa yediyle bi'l-istirbah sene-be-sene hasıl olacak nemasından
hor cami' -i şerifinde beher sene (8) bir mevlüd-i şerif ve bir hatm-ı şerif tilavet
esini vasiyyet idüp mezbür İbrahim Ağa'ya mütevelli ta'yin eylemiş olmağla
ür (9) İbrahim Ağa dahi altı yüz gurüşı techiz ve tekfin masrafıyla devr-i şeri
effilretlerine sarf eylemiş ise de mütebaki bin gurüş zimmetinde kalup ( 1 O)
rimiz müteveffa-yı mezbürun mevlüd ve hatm içün vakf eylediği bin gurüş tescil
<lığı içün şer' an gayr-i muteber oldığından meblağ-ı mezbür bin (11) gurüşun
eve:fra-yı mezbürun terekesine idhal olunarak veresesine taksim olunmak üzere
emeye red ve teslime mezbür İbrahim Ağa'ya tenbih olunmak muradımızdır
diyü da'va itdüklerinde ol dahi cevabında müteveffa-yı mezbür İbrahim hal-i
ında bin altı yüz gurüş bedeliyle bana bir re' s inek (13) ma' a yavru fürüht idüp

l+i mezbür 1600 gurüşun 600 gurüşunı techiz ve tekfinle devr-i şeri ve
aretlerine sarf (14) olunmuş ve mütebaki 1000 gurüş benim yedimde istirbah
ak beher sene ribhinden Abohor Cami' -i Şerifi'nde bir mevlüd-i şerif (15) ve
atm-ı şerif tilavet itdirilüp ruhuna ihda olunmasını vesayet idüp ve işbu
yyetin infaz ve icrasına beni mütevelli (16) tayin etmiş oldığından ben dahi
eveffil-yı mezbürun vefatıyla beraber ber-mücib-i vasiyyet zimmetimde olan
lağdan 600 gurüşunı (17) ber-vech-i müfredad taraf-ı şer' e takdim eylediği defter
ibince techiz ve tekfin ve devr-i şeri ve keffaretlere sarf idüp mütebaki bin (18)
ş dahi ba' de-ma istirbah iderek beher sene hasıl olan ribhinden karyemiz cami' -i
"finde bir mevlüd-i şerif ve bir hatm-ı şerif tilavet (19) itdireceğimden meblağ-ı
hür hin gurüşı red ve teslimden imtina' ve müteveffa-yı mezbürun vasiyyet ve
fı olmak ve ma'rifetimle istirbah ve hayratının (20) icra olunmasına hükm
nmasını taleb iderim didükde mütevelli-i mezbürun ber-vech-i muharrer ifadatı
'a mutabık ve nefsü'l-emre muvafık oldığı (21) müddeiyün-ı mezbürün bi't-
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tavihim ikrar ve i'tiraf itmeleriyle meblağ-ı mezbür bin gurüş müteveffa-yı
.,

mezburun vakfı olup mütevellı-i mezbür (22) ma'rifetleriyle istirbah ve sene-be-sene
hayratı icra olunmasına hükrn olundığı tescil ve i'Iam olundı harrere fı'l-yevmi'l
, aşir min şehri Ramazani'l-mübarek (23) li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve
elf.

Mahkeme Katibi Mehmed Nazım Efendi
abtiyye Mehmed Ağa
Halil Ağa

Türü: Mehir ve nafaka
ıbrıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
nefs-i Girine kasabası sakinelerinden zatı ta'rif-i şerI ile ma'rife (2)
F , işbu
:tü'l-vesika İsmet bint-i Hacı Hasan nam Hatun tarafından Hacı Hasan Halil ve
Hasan şehadetleriyle sabit ve sübüt-ı vekaletine (3) hükm-i şer] laqi~ olan
Şakir bin Berber Mustafa meclis-i şer' -i şerıf-i enverde müvekkile-i
enin zevc-i mutalliki Hasan bin İsmail muvacehesinde (4) takrir-i kelam ve
'ani'l-meram idüp mezbür Hasan müvekkile-i mezbüreyi bundan evvel
ü'l-mikdar ve makbuz olan mehr-i muaccel ve beş yüz gurüş (5) mehr-i
el ile tezevvüc ve duhul idüp zevciyyet beynlerinde kaime iken tarıhden on
.u.kaddem mezbüreyi talak-ı bayin ile (6) tatlık eylediğinden zimmetinde
ı.-rer ve ma'küdü'rı-' aleyh olan beş yüz bir guruşı halen teslim itmediğinden
unup bana teslime tenbih olunmak ve zevc-i (7) mezbürun firüşından hasıl ye
ile-i mezbüreden mütevellid beş yaşında oğlı Mehmed ile üç buçuk yaşmğa
hra-yı mutallaka-i mezbüre ile (8) beraber bila-nafaka vela-münfık-i şerj:J~rk
s'."i nafakadan bir şey dahi irsal itmediğinden ve sagıran-ı mezbüran nafc).!5:aya
ihtiyac ile (9) muhtac olduklarından müvekkile-i mezbfüenin 'i.cldet-i
içün ve sagiran-ı mezbüran içün zevc-i mezbür üzerine kıbel-i şer' den
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d kifaye meblağ-ı (10) farz ve takdir olunmak bi'l-vekale matlübumdur didükde
e's-su'al zevc-i mezbı1r dahi vekil-i mezbürun ber-vech-i meşrüh takririni bi
i'tiraf (11) ve tasdik itmeğle hakim-i mevki' -i sadr-i küttab tuba leh ve Hüsn-i
Efendi dahi mehr-i mü' eccel-i mezkur beş yüz gurüşı halen eda ve

ıra itmeği

hmezbı1re (12) tenbih ve müvekkile-i mezbürenin nafaka-i 'iddet-i bakiyyesi
üz seksan gurüş takdir ve sagiran-ı mezbüran Mehmed ve Zehra'nın

nafaka

kisve bahaları içün zevc-i mezbı1r Hasan üzerine işbu tarihden itibaren
iki gurüş yirmi para farz ve takdir idüp (14) meblağ-ı mefrüz-ı mezkürı
mezbüran Mehmed ve Zehra'nın nafaka ve kisve bahalarını hare ve sarfa ve
istidaneye (15) ve 'inde'z-zafer zevc-i mezbür Hasan üzerine rücüa
mezbı1reye izafetle vekil-i mezbı1r Molla Şakir'e izin virilmeğin (16)
bi't-taleb

ketb olundı harrere fi'f-yevmis-sani

'aşere min şehri Rebii'l

sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
rıs ceziresinin

merkez

vilayeti

olan Lefkoşa

kazasına

mülhak

Lefke

ine tabi' Kutrafa karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden
lla Hüseyin'in sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecavize akile ve
na rüşdi munzam oldığını iddi'ü iden işbu baisetü'l-ilam
şerif-i enverde hal-i sigarında tesviye-i umürına ba-hüccet-i
olmağla mal-i mevrüsuna

bi'I-vesaye

(3) Ayşe meclisşeriyye vasi-i

(4) vaz -ı yedi mütehakkık

olan

muhtarı Emir Ali Osman mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelam
len ben yirmi yaşımı (5) mütecavize akile ve baliğe ve bulüğuma rüşdüm
m olup umürumı bi'rı-nefs

rü'yete

kadire ve ianet-i

vasiden müstağniye

la (6) pederim müteveffa-yı mezbı1rdan mevrüs ber-rnücib-i defter-i kassam
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malımı vasiyyem mezbür Emir Ali' den halen taleb iderim su' al olunup bana ve
teslime (7) kıbel-i şer' den vasim mezbüra tenbih olunmak muradımdır didükde
gıbbes-sual ol dahi cevabında müddeiye-i mezbürenin mal-i mevrı1suna (8) bi'l
vesaye vaz -ı yedini ikrar idüp lakin müddei-i mezbı1renin ber-minval-i muharrer
ı_-:üşd müddeasını inkar idicek müddeiye-i mezbüre (9) Ayşe'den ber-vech-i meşrüh
üddeasına beyyine taleb olundukda rical-i ahrar-ı Müslimin' den ve karye-i
ezbüre sakinlerinden Musa Hüseyin (10) ve Hüseyin Mehmed Ali nam kimesneler
+ecli'ş-şehade meclis-i şere hôzıran olup eserü'I-istişhad fi'l-hakika müddeiye-i
zbüre Ayşe (11) el-yevm yirmi yaşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve bulüğuna
i munzam olup umı1rını bi-nefsiha rüyete kadire ve ianet-i (12) vasiden
stağniyedir bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz ve şehadet dahi iderüz diyü
biri müttefikü'l-lafz (13) ve'l-ma'na ber-nehc-i şeri eda-i şehadet-i şeriyye
ferinden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzu' asına tevfikan sırran ve 'alenen
Iede't-tezkiye 'adl ve makbulü' ş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibiyle
'iye-i mezbüre Ayşe'nin rüşdine ba' de'l-hükrn ve't-tenbih (15) mü-vaka bi't
etb olundı harrere fil-yevınis-sabi' 'aşere min şehri Ramazani'Lmübarek li
ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
ıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Dağ nahiyesine
rahoryo karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (2) iden Mehmed
'nm sulbi oğlı ve halen yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğüna
.unzam aldığını iddia iden (3) işbu ba'isü'l-i'lam Hasan meclis-i şer' -i şerif-i
validesi ve hal-i sigarında tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i

276

(4) olmağla mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye

vaz -ı yedi mütehakkık

olan

bint-i Hasan mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelam idüp halen (5) ben
mi yaşımı mütecaviz akil ve baliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı
rı--nefs rüyete kadir ve i'ünet-i vasiden müstağni olmamla (6) pederim müteveffa
ı:ı:ıezburdan mevrüs ber-mücib-i

defter-i kassam malımı validem ve vasiyyem

hüre Şerife' den halen taleb iderim (7) su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den
)'yem mezbüreye tenbih olunmak muradımdır

didükde gıbbe' s-su al ol dahi

bında müddei-i (8) mezbürun mal-i mevrüsuna bi'I-vesaye vaz -ı yedini ikrar
müddei-i mezbürun

ber-minval-i

'i-i mezbür Hasan'dan

muharrer rüşd müddeasını

(9) ber-vech-i

inkar idicek

meşrüh müddeasına beyyine

taleb

.µkda rical-ı ahrar-ı Müslimin' den Peristerona karyeli İbrahim Hacı Hüseyin ve
~.karyeli Mehmed Mustafa (10) nam kimesneler li-ecli'ş-şehade

n olup eserü'l-istişhad

fi'l-hakika

meclis-i şere

müddei-i mezbür Hasan el-yevm

yirmi

(11) tecavüz idüp akil ve baliğ ve bulüğuna rüşdi munzam olup umürurnı
rü'yete kidir ve iünet-i vasiden müstağnidir bizler bu hususa (12) bu vech
ahidlerüz şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefikü'l-lafz
eda-i şehadet-i şeriyye itdüklerinden
r,

evzü' asına tevfikan

ve'Lrnana

ber

(13) sonra şahidan-ı mezbüran

sırran ve 'alenen lede't-tezkiye

'adl ve makbülü'ş-

idükleri ihbarr(l4) olunmağın mücibiyle müddei-i mezbür Hasan'ın rüşdine
--hükm ve't-tenbih

ma-vaka

bi't-taleb

ketb olundı harrere fi'J-yevmi't-tasi

min şehri Şa'bani'l-mu' azzam li-seneti sitte ve 'işrin ve selase
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Sayfa No: 161
Dava No: 725
Dava Türü: Satış izni
(1) Kıbrıs cezıresının merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Omorfa
~

nahiyesine tabi' Peristerona karyesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat iden
Ayşe (2) bint-i Mustafa'nın sadrı sagir oğlı Mustafa'nın babası ve ba-hüccet-i
şeriyye vasisi işbu ba'isü'l-vesika Arif bin Ali meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi'İ
vesaye (3) takrir-i kelam .ve ta'bir 'ani'l-meram idüp vasisi sagir-i mezbürun ceddesi
eryem bint-i Hacı İsmail kızı ve sagire-i mezbürun validesi müteveffat-ı mezbüre
(fb)Ayşe 5829 numrolu koçan mucibince bir dönüm tarlayı bedel-i maİüm ile satup
nüz ferağ muamelesini icra itmeksizin mezbür Ayşe (5) vefat idüp evlad olarak

ız sigar-i mezbür oğlını terk itdiğinden müteveffat-ı mezbürenin arazisi
hasıran sigar-ı mezbüra (6) intikal itmeğle cedde-i mezbüre bu kerre mezkur
ayı sigfir-ı mezbür Mustafa namına fariğ olacağından sigar-ı mezbür tarafından
"ı kabul itmek (7) üzere canib-i şer' -i şerifden bana izin virilmek bi'l-vesaye
ımdır didükde vasi-i mezburun kelimat-ı meşrühası vakı' a mutabık (8) ve
l'l-emre muvafık olmağla mezkur tarlanın Hüseyin ferağında sagir-i mezbür
ndan kabul itmek üzere vasi-i mezbura izin virilmeğin ma-vaka (9) bi't-taleb
hındı harrere fı'l-yevmi's-samin min şehri Şevvali'l-mükerrem li-seneti sitte ve
ve selase mi' eten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi
.yeMehmed
alil Ağa

o: 162
o: 726

rrs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Değirmenlik
ine tabi' Beğ köy sakinlerinden iken bin dokuz yüz sekiz senesi şehr-i
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ffeğustos zarfında (2) vefat iden Ahmed İbrahim'in veraseti zevce-i menkühe-i
etrükesi Emine bint-i Uzun Halil ve sulbi kebir oğulları İbrahim ve Hasan ve Halil

e. sulbiyye-i kebire kızı Fatıma

(3) ve sulbiyye-i sagire kızları Huriye ve Müride'ye

Gülsüm'e münhasıra oldığı bi'l-ihbar 'inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık

ukdan sonra sigar-ı mezbüranın vakt-i (4) rüşd ve sedadlanna değin tesviye-i
ürlarına kıbel-i şer' den vasi-i nasb ve ta'yin olunan valideleri mezbüre Emine ve
se-i kibar marifetleri ve marifet-i (5) şerle tahrir ve bey' olunan mütevef:fü-yı
zbürun terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyan olunur harrere fı'l:x:.mi't-tasi' 'aşere min şehri Ramazani'İ- (6) mübarek li-seneti sitte ve 'işrin ve

şa'ir demeti 351

f'a şair kıl 19 /332 - 30 para
39 /75
ulası 1 /8 - 1 O para
a/mel Kundura cizmesi 1 /76
'

ıı:ıma'a küp 1 /106 - 30 para
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küp 1 - desti 1 /18
(10) bardak 2 /7

ef'a döğen 1 /18
/45
1 - iç donu 1 /15
fes 1 /22

mikdar burçak demeti 100

yekunü'l-rnezkGrat

718 - 30 para
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120 hükumete
tefrik-i eşya' ve techiz-i tereke içün memür masrafı 72

(16) deyn-i müsbet Değirmenlikli Bavli Tofaridi'ye ha-şehadet Hasan Tahsin Efendi

e İbrahim

Ahmed ba' de't-tezkiye ve'l-half 567

azı virgüsi olarak tahsildar Rüstem Efendi'ye 178
n--i müsbet Değirmenlikli Hacı Avraimi'ye ha-şehadet Meralı Mehmed Hasan ve
ahim Ahmed ba' de't-tezkiye ve'l-half 126
müteveffanın oğlı Hasan Ahmed'in ba-sened alacağı ba-şehadet İbrahim Ahmed
alil ve Ahmed ba' de't-tezkiye ve'l-half 1615
n-i müsbet zevce-i mezbüre Emine bint-i Halil'in mehr-i mü' eccel alacak hakkı
1:ı.adet İbrahim Ahmed ve Hasan Ahmed hade't-tezkiye ve'l-half 1351
Inüteveffü-yı mezbürun vasiyyeti içün-sülsünden

bi'l-ihrac mütevellisi Abohor

1i İbrahim Hacı Bekir Ağa'ya teslim olunan 745
ü'l-ihracat 5532
ahhü'l-bakı Ii't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbure
l:iisse-i zevce-i mezbüre Emine 330
.,-iibn-i kebir-i mezbür İbrahim 46 ı

f

a

- 20 para

·/ibn-i kebir-i mezbür Hasan 461 - 20ıpara
i.ibn-i kebir-i mezbür Halil 461
ibint-i kebire-i mezbüre Fatıma 231
isse-i bint-i sagire-i mezbüre Huriye
1

sagire-i Müride

bint-i sagire Gülsüm

2638
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resm-i kısmet ma' a kaydiyye
yekun
672
-

160
512

valideleri

ve vasiyyeleri

Emine Uzun Halil' e ba-sened

idane olunup (23)

mütebaki beş yüz on iki gurüş li-ecli'l-hıfz ve'l-istirbah eytam emvali sandığına irsal
h.ı.ndığı ve verese-i kibar hisse-i irsiyyelerini

(24) ba-'ilm

ü

haber alız

ü

kabz

lemiş oldukları şerh'virilür.

Türü: Satış izni
rbns ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına tabi' Lapta karyesi
erinden işbu ba'isü'l-vesıka Ahmed Efendi bin Mustafa Efendi meclis-i şer' -i
",.(2) enverde takrir-i kelam ve tabir anil'l-meram idüp velisi bulundığım sulhi
ik oğlum Mustafa Şevki'nin faizli elli liraya karib borcu olup işbu borcun (3)
ve ırası içün bir karşılığı olmadığından sene-be-sene borcu artmakda ve
i.lJir müddet bize duçar aldığı bir 'illetden dolayı hasta ve tedavisi buraca (4)
kabil bulunmakda aldığından karye-i mezbürede ka' in İslam Mahallesinde
okağında on bir bin dokuz yüz yirmi üç numrolu ve fi 26 Eylül sene 1904 (5)
açan mucibince tarafları yol ve Mustafa Şevki Efendi veresesi bağçesi ve
Şevki Efendi (6) ve geçid ve Mehmed Müderris Efendi Mustafa Şevki
ağçesi ile mahdüd hane havlı ma' a bağçeyi ve on bir dokuz yüz yirmi sekiz
ve fi 30 Eylül sene 1904 (7) tarihli koçan mucibince tarafları Mustafa Şevki
eresesi bağçesi ve Ahmed Aziz Kırmızı ve Mehmed Müderris
Şevki Efendi ve Mustafa Şevki Efendi (8) veresesi bağçesi ile mahdüd bir
çeyi bedel-i misilleriyle satup bedellerinden mürahik-i mezbürun düyünını
ylemek ve mütebaki para ile kendüsini Der-sa'adet'e (9) götürüp tedavi
ve tehlilkede bulunan hayatını kazanmak mürahik-i mezbür hakkında enfa
aldığından hane-i mezküre ile bağçe-i mezküreyi (10) satup mürahik-i
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mezbürun düyünım tesviye ve mütebaki meblağdan sarf ile kendisini Der-sa'üdete
götürüp tedavi itdirmek üzere canib-i şeri şerifden (11) bana izin virilmek bi'l
vesaye matlübumdur didükde veliyy-i mezbürun kelimat-ı meşrühası vakı ' a mutabık
ve nefsü'l-emre
üslimin

muvafık aldığı zeyl-i vesikada isimleri (12) muharrer ehl-i vuküf-ı

ihbarlarıyla

mütehakkık

olmağla

canib-i

şer' -i

ezbürun hane ve havlı ve bir evlek bağçesini bi'l-müzayede
.tı..ıp

bedelinden

mürahik-i

mezbürun

düyünını

tesviye

lağdan sarf ile mürahik-i mezbürı Der-saadet'e

şerifden

mürahik-i

bedel-i misliyle (13)
ve ifa ve mütebaki

götürüp tedavi itdirmeğe (14)

liyy-i mezbüra izin virilmeğin ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmis
in 'aşere rrıin şehri Şevvali'l-mükerrem

li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mieten

imamı Sabri Efendi İbrahim Ağa
san Hüseyin Gülnas

r.

1'

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
):ms ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
fs-i Girine kasabası sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden (2) Hasan
fendi ibn-i Receb Behcet'in sulbi sagir oğlı ;e halen yirmi yaşını mütecaviz
'isü'l-i'lam Receb Behcet meclis-i şer' -i şerif-i enverde biraderi (3) ve hal-i
a tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı olmağla mal-i
na bi'I-vesaye vaz -ı yedi mütehakkık olan Mehmed Sami Efendi
da (4) üzerine dava ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı tecavüz
l-ve baliğ ve bulüğuma rüşdüm munzam olup umürumı bi'n-nefs (5) rüyete
ianet-i vasiden müstağni olmamla pederim müteveffa-yı mezbürdan mevrüs
ib-i defter-i kassam malımı biraderim ve vasim mezbür Mehmed Sami
e (6) halen taleb iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den tenbih
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glunmak rnuradırndır didükde gıbbe's-su\U

ol dahi cevabında (7) müddei-i

'ezbilrun mal-i mevrüsuna bi'l-vesaye vaz -ı yedini ikrar idüp lakin müdde.i-i
ezbürun ber-minval-i muharrer rüşd müddeasmı inkar idicek (8) müddei-i mezbür
hcet'den ber-vech-i meşrüh müddeasına beyyine taleb olundukda rical-i ahrar-ı
uslimın' den kasaba-i mezbüreli Hasan Onbaşı Ahmed ve İbrahim (9) Mustafa
aşı nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e hazıran olup eserü'l-istişhad
hakika müddei-i mezbür Behcet el-yevm yirmi yaşını (10) tecavüz idüp akil ve
ve bulüğuna rüşdi munzam olup umünnı bi'n-nefs rüyete kadir ve ianet-i
en müstağnidir (11) bizler bu hususa bu vech üzere şahidlerüz şehadet dahi
zxdiyü her biri müttefıkü'l-lafz ve'l-ma'rıa ber- nehc-i şeri (12) eda-i şehadet-i
ye itdüklerinden sonra şahidan-ı mezbüran usül-i mevzu' asına tevfikan sırran
enen lede't-tezkiye 'adl (13) ve makbülü'ş-şehade

idükleri ihbar olunmağın

iyle müddei-i mezbür Behcet'in rüşdine ba'del-hükm ve't-tenbih ma-vaka'
eb (14) ketb olundı harrere fı'l-yevmi'l-hamis 'aşere min şehri Recebi'l-ferd
:ti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve elf.

me Katibi Mehmed Nazım Efendi
eMehmedAğa
alil Ağa

ürü: Rüşt iddiası ve mal talebi
rıs ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
efs-i Girine kazası sakinlerinden iken bundan akdem (2) vefat iden Hasan
fendi ibn-i Receb Behcet'in sulbiyye kızı ve halen yirmi yaşını mütecaviz
'isetü'l-i'lam Nahide (3) meclis-i şer' -i şerif-i enverde biraderi ve hal-i
tesviye-i umürına ba-hüccet-i şeriyye vasi-i mansübı olmağla mal-i
(4) bi'l-vesaye vaz -ı yedi mütehakkık olan Mehmed Sami Efendi
üzerine da'va ve takrir-i kelam idüp halen ben yirmi yaşımı tecavüz (5)
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idüp akile ve baliğe ve bulüğuna rüşdüm munzam olup umürumı bi-rıefsiha rü'yete
(

a.direve i'ünet-i vasiden müstağniye olmamla (6) pederim müteveffü-yı mezbürdan
evrüs ber-mücib-i defter-i kassam malımı biraderim ve vasim mezbür Mehmed
i Efendi' den halen taleb (7) iderim su' al olunup bana teslime kıbel-i şer' den

im mezbüra tenbih olunmak muradımdır didükde gıbbe's-su' al ol dahi (8)
ahında müddeiye-i mezbı'.'ıreninmal-i mevrasuna bi'l-vesaye vaz -ı yedini ikrar
lakin müddeiye-i mezbürenin ber-minval-i muharrer (9) rüşd müdde'asını inkar
ek müddeiye-i mezbüre Nahide'den ber-vech-i meşrüh müddeasına beyyine
olundukda rical-i (10) ahrar-ı Müslimin'den kasaba-i mezbüreli Hasan Onbaşı
d ve İbrahim Mustafa Onbaşı nam kimesneler li-ecli' ş-şehade meclis-i şer' e
(11) olup eserü'l-istişhad fı'l-hakika müddeiye-i mezbüre Nahide el-yevm
aşını tecavüz idüp akile ve baliğe ve bulüğuna

(12) rüşdi munzam olup

rı:ıı bi-nefsiha rü'yete kadire ve ianet-i vasiden müstağniyedir bizler bu hususa
lJüzere şahidlerüz (13) şehadet dahi iderüz diyü her biri müttefıkü'l-lafz ve'l
ber-nehc-i şerI eda-i şehadet-i şeriyye itdü~erinden sonra şahidan-ı (14)
an usül-i mevzu' asına tevfikan sırran ve 'alenen lede't-tezkiye 'adl ve
'''ş-şehade idükleri ihbar olunmağın (15) mücibiyle müddelye-i mezbüre
F ,

'nin rüşdine ba'de'l-hükm ve't-tenbih ma-vaka bi't-taleb ketb olundı harrere
i'l-hamis (16) 'aşere min şehri Recebi'l-ferd li-seneti sitte ve 'işrin ve
ve elf.

e. Katibi Mehmed Nazım Efendi
Mehmed Ağa
lil Ağa

Ü:

Mehir ve nafaka

ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kazasına mülhak Girine kazasına
Girine kasabası sakinelerinden zatı tarif-i şeri ile (2) marife Emine
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Hüseyin

meclis-i şer' -i şerif-i enverde zevc-i mutalliki Hüseyin Mustafa

takrir-i kelam idüp rnezbür Hüseyin mukaddema bana on bir lira mehr-i
(3) ve beş yüz elli bir gurüş mehr-i mu' accel tesmiyesiyle

nikah ye

.. c idüp zevciyyet beynimizde ka' ime iken dokuz mah mukaddem beni talak:--.ı
;ıo

lı\,.ı

tatlik
L

L,.lı.l"-

idüp

k,:ı,,-;
l./\,,1.l ""l.

l.

mü . . ib = ı'

.L

\.I.L

Il

171
l.L.ı.L.L ""

name zimmetinde
.L

.L.l '-I

L.H..L .L.l.L"-'ı,.L.L

""'

mütekarrer
ve
._,.ı.
"'J.

.1.1.

\,..f,

J.J.

Y·

.

ü'rı-Ialeyh mehr-i müeccel alacak hakkım olan beş yüz elli bir gurüşı ifa (5)
izin yedi mah mukaddem yüz elli bir gurüş nikah ile beni tekrar nikah etmiş
dört mah mukaddem yine beni altı aylık (6) hamil oldığım halde talak-ı bayin
en evvelki mehrim olan beş yüz elli bir gurüş ile ikinci mehrim olan beş yüz
gurüş ile (7) ikinci mehrim olan yüz elli bir gurüş ki cem'an yedi yüz iki
a.len ifa itmediğinden

meblağ-ı mezbürı tarafıma· ifa itmek üzere mezbür

tenbih olunmak ve mezbür (8) Hüseyin'in

firaşından hasıl ve benden

Hid beş yaşında kızım Melek ile üç yaşında oğlum Mustafa nafakaya eşedd-i

·ıe

mııhtac bulunduklarından

(9) sagireyn-i mezküreynin

nafaka ve kisve

içün dahi mezbür Hüseyin üzerine kadr-i kifaye meblağ farz ve takdir
muradımdır didükde (10) gıbbes-su' al mezbürHüseyin cevabında gerek
mehr-i mü' eccel ki cem'an yedi yüz iki, gurüş halen
sagireyn-i

(11) mezbüreyn

Melek

ile Mustafa

kendi

hasıl ve mezbüreden mütevellid evladları olup ve halen hahıil bulundığını
ikrar itmeğle (12) meblağ-ı mu' accel-i mezbür yedi yüz iki gurüşı mezbüre
ifa itmesi içün mezbür Hüseyin'e tenbih ve mezbüre vaz -ı haml iderek
ünkazi

oluncaya

(13)

kadar

sagireyn-i

mezbüreyn

ile

mutallaka-i

in nafaka ve kisve bahaları içün mezbür Hüseyin üzerine bi 't-terazi yevmi
afaka farz (14) ve takdir oldığı tescil ve ilam olundı harrere fi'l-yevmi't
. '.işrın min şehri Rebii'l-evvel

li-seneti sitte ve 'işrin ve selase mi' eten ve

Katibi Mehmed Nazım Efendi

,·ı·

