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ÖNSÖZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi Genel Müdürlü'nde
bulunan H.1326(1905)-H.1332(1915) tarihli Lefkoşa Kazası Zabıt Defteri Şer'iyye Sicili tam
metin halinde transkripsiyon edilmiştir.
Zabıt Defteri Şer'iyye Sicili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kayıt altına
alınan Osmanlı Devri evrak koleksiyonlarındandır. Defter, içerdiği kayıt sayısı ve konuların
çeşitliliği açısından Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'taki son dönemi hakkında, ekonomik, idari
durumlara ilişkin birinci elden kaynak hüviyeti taşımaktadır.

Toplumların geçmişlerini ana kaynaklardan öğrenmeye ihtiyaçları
vardır. Bu ihtiyaç son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun
şekilde Osmanlı Türkçesi oludğundan günümüzde bu kayıt ve vesikalardan yalnızca
mesleği profesyonel tarihçilik olan araştırmacılar istifade edebilmektedirler.
Osmanlıcayı bilmeyen araştırmacılar ise daha ziyade ikinci elden kaynaklan
kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu ise araştırmanın kıyletkini cidid anlamda
düşüreceğniden, kuşkusuz, tercih edilen bir durum değildir. Kıbrıs Şer'iyye
sicillerinin tam metin transkripsiyonlarının en az hata ile okunmaksı, mesleği
tarihçilik olan araştırmacılar yanında her sahadan entelektüele de ana kaynak
hüviyetinde bilgiler sunmasını ümit etmekteyim.
Yüksek Lisans Tezi olarak Hazırlanan bu çalışmanın ortaya
çıkmasında, başlangıçtan bitirme aşamasına kadar değerli yardımlarım ve
tecrübelerini paylaşmak lütfunda bulunan ve aynı zamanda Osmanlıca konusunda
beni cesaretlendiren tez danışmanı hocam Sayın Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ'ne
minnettarım. Zabıt Defteri Şer'iyye Sicili'nin asıl nüshadan kopyasını temin etme
konusunda gösterdiği yardım sebebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü Uzmanı Kemal
KASAPOÖLU ve Vakıflar idaresi yönetimine, kendilerinden istifade ettiğim
Mehmet ATEŞ ve Hüseyin ÖÖÜT ve bilgisayar kullanma konusunda yardımcı olan
Mehmed ASA'ya, bana desteklerini esirgemeyen eşime ve çocuklarıma, bana
yardımı olan ama yer darlığında ismini yazamadığım herkese en samimi
teşekkürlerimi sunarım.
Cafer YANAŞOÖLU

Lefkoşa 2009
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GİRİŞ
Kıbrıs Şer'iyye Sicilleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bunları iki
gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta yer alan çalışmalar, sicillere ve diğer
Osmanlı Arşiv

kaynaklarına

aydınlatılmasına yöneliktir.
transkripsiyonu

şeklinde

dayanılarak

bir

dönemin

İkinci grup çalışmalar ise
yapılmıştır.

değişik

açılardan

sicillerin doğrudan

H.1325(1905)-H.1332(1915)

tarihleri

arasındaki Lefkoşa Kazası Zabıt Defteri Şer'iyye Sicil defteri üzerindeki çalışmamız
ikinci gruba girmektedir. Sicilimizde en eski tarihli kayıt 18 zilkaade sene1325 tarihli
olup son dava tarihi de 18 cemazi-ü'l-evvel 1332'dir. Sicil tarihi sıralar kronolojik
olarak gitmektedir. Bu sicilin aslı; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunmaktadır.
Kıbrıs Şer'iyye sicilleri müracaat edilerek belli bir dönemin sosyal ve
ekonomik tarihlerini tahlil eden çalışmalar sırasıyla şunlar sayabiliriz: Recep
Dündar.Kıbrıs

Beylerbeyliği(1570-1670)(Yayınlanmamış

Doktora

Tezi),

Malatya:1998); Nuri Çevikel.Kıbrıs Eyaleti Yönetimi, Kilise, Ayan ve Halk(l 7501800) Bir Değişim Döneminin Anatomisi, Gazi Mağusa: 2000; Ali Efdal Özkul.
Kıbrıs

Adasının

Sosyo-Ekonomik

Tarihi(l 726-1750),

İletişim

İstanbul:2005; Celal Erdönmez. Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta

Yayınları,
Toplum

Yapısı(Yayınlanmamış Doktora Tezi.,Isparta: 2004.
Kıbrıs Şer'iyye sicillerinin yalnızca transkript edildiği Yüksek Lisans
Çalışmaları ise şunlardır: Yacob Merkelback. Die Protokolle Des Kadiantes Nikosia
aus den Jahrenl 105-06(1693-1695), Frankfurt:1991; Mehmet Ali Durmuş. Hicri
1120-21 tarihli Lefkoşa

'run

7 Numaralaı

Şer'iyye

Sicili(Transkripsiyon

Değerlendirme), İzmir:1997); Ümmiye Talay 1871-1.873 Yılları Arası Şer'iyye
Sicili(Yüksek Lisans Tezi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü), Lefkoşa: 2004; Ahmet
Üngüder.1911-1916 Yılları Şer'iyye Sicili Dava No:565-905 (Yüksek Lisans Tezi,
YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü), Lefkoşa:2004; Selma Bardakcıoğlu.1891-1903
Yılları Arası Tahrirat Defteri (Yüksek Lisans Tezi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü),
Lefkoşa 2005; Gülin Arıl.1879 Gime Bölgesi Şer'i Sicili(Yüksek Lisans Tezi, YDÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü), Lefkoşa: 2006. Mehmet Ateş 1866-1867 Yılları ve 69
Numralı Zabıt Defter-i Şer'iyye Sicili (Yüksek Lisans Tezi, YDÜ Eğitim Bilimleri
4

Enstitüsü), Lefkoşa:2008.Hüseyin Ögüt Kıbrıs Mahkeme-i Şer'iyyesi Sicili(19211927) Vekalet Defteri(Yüksek Lisans Tezi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü),
Lefkoşa:2008. Bu sahada batılı bilim adamlarından Ronald TENNİNGS'in de
çalışmaları vardır.
İncelediğimiz Şer'iyye Sicili'nde 99 adet(%26) vekalet, 82 adet(%21) tereke,
59 adet(%15), imam hatip çoğunlukta olmak üzere değişik atamalar 46 adet(%!2),
vakıf ile ilgili 35 adet(9), az sayıda hukuk-u zevciyet, İslamla müşerref olma, 13 adet
kazay-ı rüştü isbat, ve diğer grublara girmeyen 30 adet(%8) dava bulunmakta olup
tamamı 387 davadır. Üç satırlık davalar olduğu gibi yarım sayfa, tam sayfa bir buçuk
sayfa hatta üç sayfa dava olduğu görülmektedir.
Sicilimiz tüm Kıbrıs'ı kapsadığı için, dava kayıtlarında Kıbrıs'ın genel
yapısını yansıtmaktadır. Sicilimizi incelediğimizde, Müslim ve gayri Müslim teb'a
arasında ve kendi aralarında alış veriş yaptıklarım açık olarak görmekteyiz.
Transkripsiyonda sicilin aslına sadık kalınmıştır. Ancak dava kayıtlarının
görülebilmesini kolaylaştırmak amacıyla metin kısımlan 12 punto, terekeler ise 8
punto ile yazılmıştır.
Metinde okunamayan kelimeler nokta nokta(

)ile gösterilmiş olup,

sonradan bir vesile ile doğru okuyabilecek araştırmacılara imkan sağlanmaya
çalışılmıştır.

Sicilde yer

alan

arabça

ve

Farsça

asıllı

kelimeler,

Ferit

Devellioğlu'nun(1993) "Osmanlıca. Türkçe Ansiklopedik Lügat"indeki yazım
kurallarına

göre karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sicilde kullanılan Arapça,

Farsça ve Türkçe kelimelerin nasıl transkribe edildiklerine dair açıklamalar tablo
halinde sunulmuştur. Böylece söz konusu defterin hatasız bir transkripti ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Sicilde kullanılan kısaltmalara ilişkin bilgiler "Kısaltmalar" bölümünde
verilmiştir. Şer'iyye sicilindeki davaların kayıt tarihleri Hicri Takvime göre
yazılmıştır.
Üzerinde çalışılan defterde yer alan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile
yazılmış kelimelerin transkripsiyonunda, bu tür çalışmalarda yaygın

olarak

kullanılan transkripsiyon sistemi kullanılmıştır. Söz konusu sistem Türk Dil
Kurumu'nca geliştirilmiş olup, Trans(TDK) olarak bilinmektedir. Yunanca kökenli
kelimelerin yazımında, görevli katiplerin bu kelimeleri Türkçe söylenişi şeklinde
5

kaydettikleri

bilindiğinden,

göstermek suretiyle,

I.

transkripsiyon

sistemi

yanı sıra,

uzun vokalleri

de

söz konusu sistem uygulanmaya çalışılmıştır.

SOSYO-EKONOMİK TARİH KA YNAG-1 OLARAK

ŞER'İYYE SİCİLLERİ
1.1. Kayıtların Şematik Görünüşü
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I.2 Sicildeki Kayıtların Konu Başlıkları
Sıra no

KonuBaşığı

Kayıt no

1.

1.

Atama

2.

2.

Vekalet

3.

3.

İslamla müşerref olma

4.

4.

Atama

5.

5.

Atama

6.

6.

Atama

7.

7.

Atama

8.

8.

Vekalet

9.

9.

Nafaka

10.

10.

Nafaka

11.

11.

Atama

12.

12.

Atama

13.

13.

Veraset

14.

14.

Nafaka

15.

15.

Nafaka

16.

16.

Nafaka

17.

17.

Vekalet

18.

18.

Vakfiyede ta' dilat

19.

19.

Nafaka

20.

20.

Nafaka

21.

21.

Vekalet

22.

22.

Vakıf

23.

23.

Vakıf

24.

24.

Vekalet

25.

25.

Tereke

26.

26.

Atanma

27.

27.

Tereke

28.

28.

Nafaka

29.

29.

Hukuk-u Zevciyete muraat
7

30.

30.

Nafaka

31.

31.

Maaş artış talebi

32.

32.

Maaş artış talebi

33.

33.

Tereke

34.

34.

Vekalet

35.

35.

Vakıf

36.

36.

Vakıf

37.

37.

Maaş artış talebi

38.

38.

Vasiyet

39.

39.

Maaş artış talebi

40.

40.

Vasiyet

41.

41.

İslamla müşerref olma

42.

42.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

43.

43.

Nafaka

44.

44.

Vakıf

45 .

45.

Atama

46.

46.

İmam-ı sanilik ataması

47.

47.

Nafaka

48.

48.

Nafaka ibtali

49.

49.

Vakıf

50.

50.

Nikah feshi

51.

51.

Nafaka

52.

52.

Nafaka

53.

53.

Nafaka

54.

54.

Vasi tayini

55.

55.

Nafaka

56.

56.

Vasi tayini

57.

57.

Hukuk-u zevciyet

58.

58.

Vakıf

59.

59.

Vakfiyede ta'dilat

..•.
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60.

60.

Nafaka

61.

61.

İmam hatip atama

62.

62.

Vekalet

63.

63.

Ric'i talak

64.

64.

Vakıf mütevelli tayini

65.

65.

Vakıf mütevelli tayini

66.

66.

Nafaka

67.

67.

Vekalet

68.

68.

Vasi nasb ve tayini

69.

69.

Nafaka

70.

70.

Vakıf

71.

71.

Nafaka

72.

72.

Vesayet

73.

73.

Çocuk velayeti

74.

74.

Müezzin tayini

75.

75.

Müezzin tayini

76.

76.

Tereke

77.

77.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

78.

78.

Alacak intikali

79.

79.

İmam hatip atama

80.

80.

Mütevelli Tayini

81.

81.

Kızına bila nafaka bakma

82.

82.

Tereke

83.

83.

Tereke

84.

84.

Nafaka

85.

85.

Nafaka

86.

86.

Vekalet

87.

87.

İntikal

88.

88.

Vekalet

89.

89.

Vekalet

'
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90.

90.

Vekalet

91.

91.

Nafaka

92.

92.

Vekalet

93.

93.

Veraset

94.

94.

Vekalet

95.

95.

Vekalet

96.

96.

Vekalet

97.

97.

Vekalet

98.

98.

Nafaka

99.

99.

Vekalet

100.

100.

Türbedar atama

101.

101.

Nafaka

102.

102.

Vekalet

103.

103.

Talak

104.

104.

Veraset

105.

105.

Vakıf

106.

106.

Vekalet

107.

107.

Vakıf

108.

108.

Nafaka

109.

109.

Vakıf

110.

110.

Vekalet

111.

111.

Vekalet

112.

112.

Vekalet

113.

113.

Vekalet

114.

114.

Vakıf

115.

115.

Vekalet

116.

116.

Vekalet

117.

117.

Vekalet

118.

118.

Vekalet

119.

119.

Tereke

10

120.

120.

Tereke

121.

121.

İnfaktan acziyet

122.

122.

Vekalet

123.

123.

Vekalet

124.

124.

Vekalet

125.

125.

Tereke

126.

126.

Vekalet

127.

127.

Tereke

128.

128.

Tereke

129.

129.

Tereke

130.

130.

Tereke

131.

131.

Tereke

132.

132.

Tereke

133.

133.

Nafaka

134.

134.

Tereke

135.

135.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

136.

136.

Vekalet

137.

137.

Tereke

138.

138.

Vekalet

139.

139.

Vakıf

140.

140.

Maldan imtina'

141.

141.

İmam hatip atama

142.

142.

Vakıf

143.

143.

Vekalet

144.

144.

Vekalet

145.

145.

Evlatlık

146.

146.

Vekalet

147.

147.

Tereke

148.

148.

Vekalet

149.

149.

Nafaka

11

150.

150.

Vekalet

151.

151.

Nafaka

152.

152.

Nafaka

153.

153.

Vakıf

154.

154.

Temlikten imtina'

155.

155.

İmam hatip atama

156.

156.

Vakıf

157.

157.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

158.

158.

Vakıf

159.

159.

Vakıf

160.

160.

Vakıf

161.

161.

Vakıf

162.

162.

Vekalet

163.

163.

Vekalet

164.

164.

Nafaka

165.

165.

Vekalet

166.

166.

Vasi atama

167.

167.

Vefüt-ı isbat

168.

168.

Satış izni

169.

169.

Nafaka

170.

170.

Tereke

171.

171.

Nafaka

172.

172.

İslamla müşerref olma

173.

173.

Tereke

174.

174.

Tereke

175.

175.

Nafaka

176.

176.

Mülk-ü beyan te'yidi

177.

177.

Müftü atanması

178.

178.

Vekalet

179.

179.

Vekalet

....
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180.

180.

Nafaka

181.

181.

Tereke

182.

182.

Nafaka

183.

183.

Vekalet

184.

184.

Devirhan atama

185.

185.

Vekalet

186.

186.

Vekalet

187.

187.

Nafaka

188.

188.

Nafaka

189.

189.

Tereke

190.

190.

Nafaka

191.

191.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

192.

192.

Vekalet

193.

193.

Tereke

194.

194.

Vakıf

195.

195.

Nafaka

196.

196.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

197.

197.

Tereke

198.

198.

Tereke

199.

199.

İslmamla müşerref olma

200.

200.

Vekalet

201.

201.

Vekalet

202.

202.

Kürsü vaizliği ataması

203.

203.

Nafaka

204.

204.

Nafaka

205.

205.

Vekalet

206.

206.

Tereke

207.

207.

Nafaka

208.

208.

Tereke

209.

209.

Atama

'
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210.

210.

İmamlık atama fermanı

211.

211.

Vakıf

212.

212.

Vekalet

213.

213.

Vekalet

214.

214.

Tereke

215.

215.

Vasi tayini

216.

216.

Vakıf teftişi

217.

217.

Vekalet

218.

218.

Tereke

219.

219.

Vekalet

220.

220.

vast tayini

221.

221.

Vakıf

222.

222.

Vekalet

223.

223.

Tereke

224.

224.

Vekalet

225 .

225.

Boşanma

226.

226.

Tereke

227.

227.

Vekalet

228.

228.

Tereke

229.

229.

Vakıf

230.

230.

Tereke

231.

231.

Nafaka

232.

232.

Tereke

233.

233.

Nafaka

234.

Nafaka

235.

235.

Tereke

236.

236.

Vekalet

237.

237.

Nafaka

238.

238.

Vekalet

239.

239.

Vekalet

.

234.

~
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240.

240.

Nafaka

241.

241.

Vekalet

242.

242.

Vekalet

243.

243.

Vekalet

244.

244.

Vakıf

245.

245.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

246.

246.

İmam hatip atama

247.

247.

Seyyidlik beratının değişimi

248.

248.

Vasi tayini

249.

249.

Vasi tayini

250.

250.

Vekalet

251.

251.

Tereke

252.

252.

Tereke

253.

253.

Tereke

254.

254.

Tereke

255.

255.

Veraset tebdili

256.

256.

Vakıf

257.

257.

Vekalet

258.

258.

Tereke

259.

259.

Vekalet

260.

260.

Vakıf

261.

261.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

262.

262.

Tereke

263.

263.

Vekalet

264.

264.

Vekalet

265.

265.

Tereke

266.

266.

Nafaka

267.

267.

Vekalet

268.

268.

Nafaka

269.

269.

Nafaka

•·
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270.

270.

Vekalet

271.

271.

Vekalet

272.

272.

Vekalet

273.

273.

Tereke

274.

274.

Vekalet

275.

275.

Vasiyet

276.

276.

Tereke

277.

277.

Tereke

278.

278.

Tereke

279.

279.

Tereke

280.

280.

Vakıf

281.

281.

Nafaka

282.

282.

Tereke

283.

283.

Tereke

284.

284.

Tereke

285.

285.

Tereke

286.

286.

Vakıf

287.

287.

Vekalet

288.

288.

Vekalet

289.

289.

Vekalet

290.

290.

Vekalet

291.

291.

Nafaka

292.

292.

Vekalet

293.

293.

Vakıf

294.

294.

Vakıf

295.

295.

Vekalet

296.

296.

Vekalet

297.

297.

Vasi tayini

298.

298.

Tereke

299.

299.

Tereke

'
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300.

300.

Vası tayini

301.

301.

Vekalet

302.

302.

Vekalet

303.

303.

Nafaka

304.

304.

Tereke

305.

305.

Öğretmen tayini

306.

306.

Atama

307.

307.

Tereke

308.

308.

Hitabet beratı alişan sureti

309.

309.

İmam-ı sanilik beratı alişan sureti

310.

308.

Kazay-ı rüşt-ü isbat

311.

309.

Tereke

312.

330.

Tereke

313.

311.

Tereke

314.

312.

Vekalet

315 .

313.

Vası tayini

316.

314

Nafaka

317.

315

Vasi tayini

318.

316

Vakıf

319.

317

Tereke

320.

318

Tereke

321.

319

Tereke

322.

320

Vekalet

323.

321

Tereke

324.

322

Vekalet

325.

323

Nafaka

326.

324

Tereke

327.

325

Vekalet

328.

326

Vasi tayini

329.

327

Kazay-ı rüşt-ü isbat

.•
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330.

328

Nafaka

331.

329

Tereke

332.

330

Nafaka

333.

331

Kazay-ı rüşt-ü isbat

334.

332

Kazay-ı rüşt-ü isbat

335.

333

Vekalet

336.

334

Vekalet

337.

335

Kazay-ı rüşt-ü isbat

338.

336

Nafaka

339.

337

İslamla müşerref olma

340.

338

Vekalet

341.

339

Tereke

342.

340

Vekalet

343.

341

Nafaka

344.

342

Vasi tayini

345 .

343

Vekalet

346.

344

Tereke

347.

345

Vekalet

348.

346

Tereke

349.

347

Vekalet

350.

348

Vasiyetten istifade

351.

349

Kira geliri tahsisi

352.

350

Tereke

353.

351

Vekalet

354.

352

Vekalet

355.

353

Hibey-i kesb

356.

354

Vekil-i veraset

357.

355

Vasi tayini

358.

356

Tereke

359.

357

Vekalet

...
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360.

358

Tereke

361.

359

Nafaka

362.

360

Tereke

363.

361

Vekalet

364.

362

Vekalet

Numarasız
365.

metin

361 'i tahsis
Maldan imtina'

366.

363

367.

3 64-(birinci)

Nafaka

368.

364-(ikinci)

İmamet ve hitabet için beraat

369.

365

Kazay-ı rüşt-ü isbat

370.

366

Vakıf

371.

367

Vekalet

372.

368

Tereke

373.

369

Tereke

374.

370

Tereke

375.

371

Kazay-ı Rüşt-ü isbat

376.

372

İslamla müşerref olma

377.

373

Tereke

378.

374

Nafaka

379.

375

Tereke

380.

376

Vakıf

381.

377

Tereke

382.

378

Tereke

383.

379

Tereke

384.

380

Tereke

385.

381

Tereke

386.

382

Vekalet

387.

383

Tereke

'
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I.3.-Şer'iyye Mahkemeleri
Osmanlı Devleti'nde yargı ve yürütme görevlerini, Şer'I Mahkemeler ve aynı
zamanda Şer'i Mahkemeler'in verdiği kararlar için temyiz makamı olan Divan-ı
Hümayun yerine getirmekteydi. Bu görevlerin yürütülmesinde hukuki temel, Şer'I
hukukun kaynağı olan Kur'an-I Kerim, sünnet, İcma ve kıyas olarak belirlenmiş ve
Hanefi fıkhı esas alınmıştır. Şer'i Mahkeme, Şer'I Hukuk alanına giren bütün işleri
takip eder, problemleri çözer, verilen hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını
denetler

ve

uygulanmasını

sağlardı.

Aynca

örfi

kanunların,

nizamların

denetlenmesinde ve uygulanmasından da sorumlu idi. Kişilerin birbirleriyle olan
anlaşmalarında ve devletle o lan her türü! mukiavelelerinde

onaylama ve

resmileştirme yetkisi de Şre'I Mahkeme'de idi. Mülk satışlarının onaylanması,
idenen borçların ibraz edilmesi, boşanmaların tasdik edilerek resmileştirilmesi,
vakfiyelerin düzenlenmesi ve takbikinin sağlanması, vasiyetlerin düzenlenmesi ve
yerine getirilmesi, her türlü senet ve mukavelenin düzenlenmesi ve tesili, insanların
birbirleriyle

olan mukavele ve anlaşmaları Şer'i Mahkeme'de onaylanmakta ve

icrası denetlenmekteydi. Bu gibi işler bugün noterlerin baktıkları işlerdir. Yine Şer'i
Mahkeme'nin hakimi durumunda olan kadı, örfi kanunların ve hakamlerin
uygulanmasından sorumludurlar. Bunun için initzamla ilgili anlaşma ve belgelerin
düzenlenmesi, uygulanması ve vergilerin kanunlara uygun olarak tarh ve tasilinin
sağlanması gibi kişilerle devlet arasındaki işler de Şer'i Mahkeme' de görülmekteydi.
Aynca Kadı Hükmü olmadan ceza verilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.
Şer'I Mahkeme'nin yetki alanı; Kadı'nın Kaza/Şer'! Hukuk'un hayata
geçirilmesi)yetkisini kullandığı yer anlamında kullanıları'Kazô" (Kadılık)idi. Kaza
denilen bu idari bölge; Osmanlı Devleti'nin, memleket idaresindeki ana sistemini
oluşturmuştur. Padişah ve Divan-ı Hümayun bu sistem yoluyla memleketi kendisine
bağlamakta, kanunları ve buyruklarını kadılıklar eliyle uygulamaktaydı.
Mahkeme'nin verdiği hükümler hem şer'i kanunlara ve hem de Örfi kaunlara
uygun olmak zorundaydı. Zaten Örfi kanunlar, maliye, toprakların tasnifi ve bunların
kullanılmasıyla ilgili konularda, şer'i hükümlere ters düşmemek şartıyla, günün
gerektirdiği

düzenlemelerin

yapıldığı

kanunlardır

Şer'i

Mahkeme;

mülk

olanarazilerin, evlerin, bahçelerin dükkanların ve ev ile birlikte çeversindeki
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tamamlayıcı unsurların meydana getirdiği menzil tabir edilen meskenlerin alım
satımı, hibesi, veresiye intikal etmesi gibi her türlü mülkiyet davalarında doğrudan
şer'i hükümlere göre karar vermekteydi. Yine vakıf haline getirilen topraklarda da
şer'i hükümler birinci derecede hüküm kaynağı idi. Ancak Kadı, miri topraklarla

ilgili meselelerde Şer'I hükümlerin yanı sıra Örfi Kanunlara da uymak zorunda idi.
Şeriat' a uygun olsa bile Örfi Kanunlara aykın olarak verilen kararlar hükümsüz
sayılabilmekteydi.
Kaza sınırları içerisinde, Subaşı, Sancakbeyi, Beylerbeyi, ve diger askeri-idari
yetkililer ve makamlar kadınını verdiği karalar karışamazlardı. Bu saydığımız
görevliler mahkemenin kararlarını yalnız uygulamakla görevlendirilmişlerdi. Bu
görevlilerin kadı hükmü olmadan ceza ve cerime vermesi kesinlikle yasaklanmıştı.
Kadı , askeri makam ve görevlilerin kendi yetkisi dahilindeki bir işe karışması
durumunda, bunları doğrudan doğruya merkeze şikayet edebilirdi.
Şer'i Mahkeme'nin verdiği karalar, ilgililer tarafından Divan-ı
Humayun'a götürülmek suretiyle bozulabilirdi. Mahkemeler için Divan tek temyiz
mercii olarak görülmektedir. Temyiz için Divan-ı Hümayun'a götürülen davalar,
Padişahın hükmüyle aynı kadıya geri havale olunabilir, başka bir kadı davanın
görülmesi için görevlendirilebilir veya davaya doğrudan doğruya Divan-ı
Hümayun' da bakılarak kesin hükme bağlanırdı.
Osmanlı tebaasından olmayan gayri Müslimler de, Osmanlı tebaasından olan
Müslüman ve zemmiler ile aralarında bir iş ve anlaşmazlık olduğu zaman Şer'i
Mahkeme'ye başvurabilmekteydiler. Bu ihtilaflar iyne yabancılar arasında teşkil
edilen hakem heyetleri aracılığıyla görülmekte ve bu hakemlerin karaları kadı
tarafından sicil defterine kaydedilmekteydi.
Şer'i Mahkeme'ye herhangi bir sebeple başvuran kimseler, kendilerini
mahkemede temsil etmeleri için vekil görevlendirebilmekteydiler. Osmanlı
Devleti'ndeki Şer'i Mahkemelerin genel olarak kabi oldukları Hanefi Mezhebine
göre vekalet; caiz ve bilinen bir tasarruf hakkında, bir kimsenin kendisinin yerine bir
başkasını yetkili tayin etmesidir. Vekalet; mal ve mülkün tasarrfu ve korunması, gibi
mali konularda geçerli olduğu gibi bir insanın namusunun, iffetinin korunması, aile
hayatıyla ilgili kararların verilmesi gibi konularda da geçerli sayılmıştır.
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Şer'I Mahkeme'nin başında kadı bulunmaktaydı.kadıların emri altındaki
memurlar ise Naib, Katip, Kassam, Muhzırlar ve Mahkeme tercümanlarıdır.

1.4.-Muhteva Bakımından Şer'i Siciller
Siyasi tarihin yam sıra askeri, kültürel sosyal ve iktisadi yapı hakkında çok
kıymetli bilgiler ihtiva eden Şeriyye Sicilleri, tarih araştırmalarında birinci elden
kaynak olma vasfına haizdirler. Çünkü Şer'iyye Sicilleri'nden ait oldukları yerlerde
yaşayan halkın; günlük hayatım, giyecek ve yiyecek fiyatlarının, kullandıkları
eşyalarım, çarşılarını, evlerini, camilerini, çeşitli müesseselerini, mahalle ve köyleri,
örf ve adetlerini, o zamanki hukuk ve tatbikatlarını, vakfılarım, hayat şartlarım,
ödedikleri vergileri, devlet görevlileri ile olan münasebetlerini ve benzeri konularda
durumlarım gösteren çok değerli bilgiler elde etmemiz mümkündür.
Şer'iyye Sicilleri kadıların tuttuğu zabıtlar olup, bunlara kısaca Defter adı
verilmekteydi. Mahkemeye intikal eden her türlü yazı, belirli bir disiplin içerisinde
mukayyid tarfından bu defterlere kaydedilirdi.
Osmanlılarda olduğu gibi, ortaçağda Yakın Şarkın bütün Müslüman-Türk
devletlerinde, merkezi idare tarafından tayin edilen kadıların hususi arşivleri olduğu
ve mahkemede cereyan eden bütün işler hakkında karar suretlerini bu deftere
kaydettirdikleri malumdur. Bir kadının bu defteri kaybetmesi veya tahrifi cezayi
gerekdiren bir durumdur. Bu defterlerin ve evrak külliyatının saklanması sırf teftiş ve
ilgililerin durumunu belirlemenin de ötesinde; göreve yeni gelen kadıya devri için
gereklidir.

1.5 Kıbrıs Şer'iyye Sicilleri
Kıbrıs Şer'iyye Sicilleri üzerinde ilk önemli çalışma Vergi Bedevi'ye aittir.
Bedevi bu çalışmasında mevcut sicillerin sayısını sayfa sayılarım ve korundukları
yerleri vermekde ve sicilleri ihdida hareketleri açısından değerlendirmektedir.

1580-1640 yılları arasındaki döneme ait Kıbrıs Şer'iyye sicillerinden istifade
eden yabancı araştırmacılardan biride Ronald C.JENNİNGS'dir.
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Kıbrıs

Şer'iyye

Sicillerinden

büyük

ölçüde

istifade

eden

yerli

akademisyenlerden Nuri Çevikel'dir. Kıbrıs Eyalet Yönetim, Kilise, Ayan ve
Halk(l 750-1800) isimli çalışması 2000 yılında kitap olarak yayınlanmıştır. Çevikel
bu çalışması ile Kıbrıs Şer'i sicillerinin 50 yılı kapsayan bir dönemini açıklamakla
birlikde dönemin idarecilerini, kadılarını, ayan ve halk arasındaki ilişki hakkında
bilgi vermektedir.
Kıbrıs Şer'iyye sicillerinden belli bir açıdanda olsa en ciddi şekilde faydalanmış
olan türk araştırmacı Kemal Çiçektir. Sicillere göre Kıbrıs Osmanlı mahkemesinde
gayrimüslimlerin hukuki pozisyonu tezinde Birmingham Universitesi'nde Doktora
tezi hazırlamıştır.
Osmanlı dönemi Kıbrıs Tarihi konusunda önemli bir akademik çalışma yapan
Türk araştırmacılardan biride Recep Dündardır. Dündar'ın çalışması diğer Osmanlı
kaynaklarının yanında Kıbrıs Şer'iyye sicillerinden de faydalanılarak hazırlanmış
doktora tezidir.
Son zamanlarda Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Osmanlı
Paleğrofyası ve Arşivcilik Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Habib
DERZİNEVESİ'nin girişimleriyle özellikle Milli Arşiv'de bulunan şer'i sicillerin
günümüz Türkçesine aktarılmasında önemli katkılan olmuştur. Bir çok sicil defteri
Yüksek lisans tezi olarak çalışılmış aynca çalışılmaya da devam etmektedir.

Kıbrıs Şer'iyye

Sicilleri, Vakıflar idaresi ile Milli Arşiv'd

muhafaza

edilmektedir.

II.ZABIT DEFTERİ ŞER'İYYE SİCİLİNE GÖRE ADLİ
KURUM VE ŞAHISLAR
11.1. Kadılar
Kısaca "kaza işlerine bakan memura verilen ünvandır" diye tarif edilen ve
uzunca bir tanımı bulunan(Pakalın-1993, s.119-125) Kadı'nın medrese eğitimi
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ası ve akabinde kazandığı mülazımlık hakkı görev yerlerini iki ana bölge olan
ıımeli ve Anadolu Kazaskerlerinden tercih ettikleri kazaskernliğe başvurarark
azaskerin matlab defterine ismini yadınrdı. Söz konusu kadıların tayin, terfi, nakil
e azledilme gibi işlemleri ruzname adı verilen defterlere işlenir ve buradaki akyıtlar
l:'1:aya çıkabilecek her tdürülü ihtilaflarda söz konusu bu defterler esas alınırdı.

Kadı ve/veya kadıların tayinleri Divan-ı Hümayun' da kararlaştırılıp padişaha
z edilirdi. Sonrasında kazasker tarfından ataması kesinleşen kadının göreve
aşlama tarihi ve alacağı ücreti belirten kısa bir tayin buyruldusu verilirdi(İpşirli
l994,c.l,s.264). Kadılığa birden fazla adayın çıkması halinde ise imtihan yöntemi
'llygulanırdı. Ancak söz konusu imtihanların çok nadir olarak yapıldığı hatta kadı
XVI.yy. sonrası iltimasların yapıldığı bile görülmüştür(Uzunçarşılı-

Kadıların görev sorumlulukları itibarıyla çeşitlilik gösterdikleri bilinmektedir.
Örneğin yargı görevi dışında idari bir görevde de sorumluluklarını üstlenmişlerdir.
Günümüzde modem belediye hizmetlerini yürüten belediye başkanlarının yaptıkları
görevler alan ve sorumluluklarını da o dönemin koşulları içerisindeki şekliyle
yapmışlardır. Söz konusu kadılara en büyük yardım İhtisab Ağası veya Muhtesib
denen yardımcılardan gelmekteydi.
Kadıların bir
vakıflarla(Aydın-1994,

diğer görevleri arasında yer alan
s.397-398)ilgilidir.

Yine

lojistik

sorumluluğu ise,
hizmetler

olarak

isimlendireceğimiz sefer hazırlıklarından da kadılar sorumluydular. Kadıların
ve sorumlulukları çokluğu ve yoğunluğu itibarıyla bir
yardımcılarla bu görevi yerine getirdikleri bilinmelidir. Bu yardımcıları arasında kadı
kasamsı, kadı Naibi(Pakalın-1993, s.125-126), muhtesib ve muhzır'ı(adli polis)
saymak mümkündür.bu personelin dışında gayrimüslimlerin yoğun olduğu yerlerde
tercüman, papaz ve hahamı da saymak mümkündür(İpşirli-1994, s.264-265)

Görev süreleri dolan kadıların bir üst dereceye yükselmek için sıra
bekledikleri bilinmektedir. Bu bekleme sırasında İstanbul'a gittikleri, orada
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Kazaskerin Dairesine devam ederek tecrübe kazandıkları ve sırası gelince de
derecelerine uygun kadılığa tayin olduklarım bilinmektedir. Bazı durumlarda kadı
kendi adına görevlendirdiği vekillerini taşraya gönderir ve buralarda yapılan satışları
deftere kayıt ettirirdi.

11.2.Naibler:
Naib; kadıların kendi kazaları dahilindeki nahiyelerde şer'i görevlerini yerine
getirmek için tayin ettiği bir memurdu. Kadıların gitmedikleri yerler gönderdikleri
vekiller hakkında kullanılan bu tabir, kadıya yargı görevinde yardım edenlerin
başında gelmektedir. Dolayısıyla kadılar belirli bir görev için naibleri gerektiğinde
şer'i mahkemede gerektiğinde de söz konusu kadının görevini yerine getirmesi
amacıyla köylere

gönderebilirdi(İnalcık-1998,s.150).kadıların verdikleri yetki

çerçevesinde görevlerini yapan naibler, bazen iş gerektirdiğinde keşifler yapmak ya
da mahkemenin yetki alanına giren bölgede görev alırlardı.

11.3.Katibler:
Kadının bir diğer yardımcısı ise mahkeme katibleridir. Kadı'mn vermiş
olduğu kararları için belirlenmiş usullere göre deftere geçirmektedirler. Hukuki
metinleri yazma konusunda yetişmiş olan katiplerin en önemli görevleri arasında
davalar sırasında tuttukları kayıtların eksiksiz olmasındaki üstlendikleri rollerdir.
Ayrıca mahkeme dışarısında herhangi bir keşif ve inceleme gerektiğinde
katibler, bilirkişi olarak da görevlendirilirdi.

11.4.Kassamlar:
Vefat etmiş bir kimsenin terekesini varislere taksim eden şer'i memura
kassam denilirdi. Kasamlar, askeri sınıfın terekesini tutan kazasker kassam.lan ve
halktan vefat idenlerin terekesini kutan kasamlar olmak üzere ikiye ayrılırlardı.
Kasamlar, tanzimat'tan önce Rumeli ve Adalar'daki kassamlıkları Rumeli
kazaskeri, Anadolu ve Arabistan' daki kassamlıkları Anadolu kazaskeri tevcih ederdi.
Tanzimattan sonra ise kassamlık yalnızca İstanbul'da kalmış, diğer yerlerdeki kısmet
işi kadılar tarafından yürütülmüştür.
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11.5.Şahitler

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü'nün III.cilt 304. sayfasında: "Şehadet
edici, eden, bir madde hakkında gördüğünü veya işittiğini söyleyen" olarak ifade
edilen ve daha çok sofiye terimi olarak kullanıldığını görmekteyiz. Şer'iyye
sicillerinide ise, şer'i mahkemede bir davanın görüldüğü sırada, söz konusu davada
bulunan davalı, davacı ve kadının dışındaki kişilere verilen addır diyebiliriz. Söz
konusu mahkemelerde en az üç kişinin bulunması gerekmekteydi. Mahkemede hazır
bulunan bu kişilere "Şühudü'l-hal" denilmekteydi. Bunun sebebi de davanın
görüşüldüğü sırada dava ile ilgili olaylara şahit olmalarındandır. Kadı tarafından
verilen kararın altında bu şahitlerin isimleri bulunmaktadır.
" .... şuhüdü'l-hal, Mehmed Mevlana Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi, Mahzarı-sani
Mehmed Ali Efendi ibni Hasan Tahsin, ve gayrihim... " 229 nolu davada olduğu
gibi.

11.6.Muhzırbaşı ve Muhzırlar:
"Davacılarla dava olunanları mahkemeye çağıran memur olarak" tarif edilen
Muhzır'ın, "şer'i mahkemelerde kullanılan bu tabire karşılık hukuk ve ceza
mahkemelerinde 'mübaşir' denilmektedir. Arapça ihzar edici, eden, huzura getiren
demektir. Kazasker mahkemeleri gibi muhzır sayısı çok olan yerlede onların başı
makamına 'muhzırbaşı' da bulunurdu" diye tarifi yapıldığını görmekteyiz(Pakalın
1993, II: 573).
O açıdan kadı'nın bir diğer yardımcısı olarak görülmektedir. Kısaca,
mahkemeye getirilmesi gereken kişi ve/veya kişileri mahkemeye getirmekle görevli
kişilerdir de diyebiliriz. Muhzırların başı olan muhzırbaşı, mahkemede çalışan
muhzırlar arasında işlerin dağıtılması işini organize ederlerdi.

III.

ŞER'İ SİCİLDE YER ALAN BAZI KONULAR
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Söz konusu sicilde bulunan 386 dava kaydından konuyla ilgili seçilen bazı
davaların konu başlığı olarak göz atabiliriz.

111.1.ATAMA
Şer'iyye sicilimizde iki adet fermanla atanan "naib atama" fermanı
bulunmakta olup dil bakımından diğer davalardan daha üst seviyede anlatım
aynca yazı stili olarak daha bir özenti uygulunamıştır. Aynca Lefkoşa ve
mağusada bulunan merkez camiler(Lefkoşa' da Selimiye camii, magusada lala
Mustafa Paşa camii) sicilin yazıldığı tarihlerde Ayasofya ismiyle anılmakta
olup igili camilere görevli atanması beraat süreti ile padişah tarafında
yapıldığı gözükmektedir. Diğer atamaların Kıbns'ta ki Naiblik makamı
tarafından yapıldığı anlaşılmakta genellikle imam hatiplik , müezzinlik gibi
vazifelere cemaatin teklifi ile olduğu ve eğer yetişkin ve ehliyetli kişilerin
babalarının

vazifelerine

atandığı

görülmektedir.

Günümüzden

farklı

uygulama olarak son cemaat imamı, devirhan görevlisi, Ayasofya camileri
için imamı sanilik uygulaman göze çarpmaktadır.

111.2.İslamla müşerref olma
Şer'iyye sicilimizde Devleti filiyei-Osmaniye'nin ermeni milleti başta olmak
üzere daha birinci dünya şavaşı çıkmadan on civarında kişinin kendi vicdani
arzusuyla Müslüman olması, araştırmacıların ilgisini çekeceğini umuyoruz.
İlgili tarihlerde kıbnsın diğer mahkemelerine de bakılacak olursa bu rakam
daha yükselebilecektir.

111.3 Hukuku-zevciyet
Osmanlı Devletinde temel Hukuki dayanak olarak kabul edilen Hanefi
fıkhına göre evlilik; erkek ile kadının birbirlerinden faydalanma mülkiyetini
ifade eden bir akit olarak kabul edilmiştir. İslam hukukunda evliliklerin, iki
şahit huzurunda yapılması dışında şekil olarak başka bir şartı yoktur. Ancak
erkek ile kadının evlenebilmesi için bazı şartlara haiz olması gerekmektedir.
Bu nedenle evliliğe mani hallerin olmaması gerekmektedir.
Mehir; suni dört mezhebce de meşru sayılmış ve vacib olarak kabul
edilmiştir. Ancak mihir nikah akdince vacib olmasına rağmen evliliğin şartı
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değildir. Mehrin satılması ve mülk edilmesi caiz herhangi bir şey olması,
bilinen bir şey olması ve hileden uzak olması şarttır. Buna göre mehir nakit
olarak verilebileceği gibi, herhangi bir eşya, mülk veya mal ile mübadelesi
mümkün olan bir menfaat da mehir olabilir.
Mehir; ödendiği zaman itibarıyla iki kısma ayrılmaktadır. Nikah
sırasında hemen verilen para, mal " mehr-i muaccel", ölüm veya boşanma
halinde verilmesi teahhüt edilen para veya mal ise "mehr-i müeccel" adını
almaktadır.

111.4.Ölüm( Tereke Kayıtları)
Hukuken " kişinin yaşama belirtilerinin hepsinin durması" olarak
ifade edilen bir tanımdır. Söz konusu kişinin geride bıraktığı malların belli
kurallara ve kıyaslara göre varisleri arasında paylaştırılmasını şer'i hukukun
alanına girmektedir (Karaman-1982,s.355). buna göre tereke olarak
adlandırılan bu durumun doğ3rusu "terike" dir. Bu da; "Ölünün bıraktığı mal
yerinde kullanılmaktadır. Bazen bunun yerine 'muhalefat'

tanımı da

kullanılmaktadır. Alanına girdiği konuları ise; 1-Ölünün techiz ve tekfıni, 2Ölünün borçları, 3-Vasiyeti, 4-Veresenin hakkı oluşturmaktadır".olarak
açıklayabileceğimiz terekede paylaşımlar İslamı kural ve geleneklere göre
yapılmaktadır.

111.5. Vesayet Ve Nafaka Davaları:
"küçüklerin ve mahcurların (hacir altına alınmış kişilerin) korunması
amacıyla, özel hukuta düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini gösteren
kurum"

olarak ifade

edilen hukuki

anlamı yanında, tereke

veya

kasırlar(kendisine koruman atanan kişi, kourmlu) veya her ikisi üzerinde
kendisine tasarruf ahkkı tefviz olunan kemsi olarak tanımlanmaktadır. O
açıdan kısaca vesayet görevini üstlenen kişiyi vasi olarak (Aydı-1994,s.391)
tanımlayabiriz.

28

Çocuk ve/veya çocuklara vasi tayin olunabilmesi, söz konusu çocuk
ve/veya çocukların ebeveynlerinin boşanmasına ve /veya ölümü halinde
gerçekleşmektedir.

111.6.Adi Suç Davaları:
Söz konusu bu davalar, adam öldürme, yaralama ve mal konusunda
çıkan anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik davaları kapsamaktadır.

III.7.Vakıflar
Vakıf (tesis; başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malin belirli
bir amaca özgülenmesi"tahsisi"; bir malvarlığın bütünü veya gerçekleşmiş
olan veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri ya da ekonomik değeri olan
haklar vakfedilebilir; vakıf, resmi senetle veya vasiyet yoluyla kurulur ve
vakfeden kişinini konutundaki 'ikametgahındaki'

asliye mahkemesinde

tutulan kütüğe 'sicile' yazılmakla tüzel kişilik kazanır; mazbut vakıf, gayri
sahih vakıf, gayri mazbut vakıf, aile vakfı, işçi ve müstahdemler yararına
vakıf gibi çeşitleri bulunmaktadır. ) bir ayn'ın (malın kendisi) menfaatini,
kişilere vermek için vakfa bağlanmasıdır ve deveridlmesi ( temlik ve temellük
edilmesi) de kesinlikle yasaklanmıştır. Bir vakfı vakfeden kişiye "vôkıf";
vakfedilen ayn'a ise, "mevkuf' ya da "vakfedilmiş yer" denir.

111.8.Tereke
Miras hususunda ki hak sahiplerine şer'I hükümlere uygun olarak en ince
ayrıntısına kadar hak sahiplerine haklarının verilmesi ve mirastan kalan
malların ve ev eşyaların pay edilmesi günümüz araştırmacılarının yüz yıl
önceki kullanılan eşyalarla ilgili bigi sahibi olması açısından önem
taşımaktadır. Hocamızın işaretleriyle okuyucu daha iyi tereke tafsilatını
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görebilmeleri için çizelge şeklinde vermeye çalıştık. Aynca daha uygun
okunması için sekiz punto yazı büyüklüğünü kullandık.

SONUÇ
Şer'iyye sicilleri muhteva bakımından yazıldıkları dönemde Kıbns'ın
toplumsal, ekonomik, idari ve sosyal hayatına ışık tutmaktadır. O dönemle ilgili
olarak merak ettiklerimize cevap vermektedir.
Konumuz olan H.1326(1907)-H.1332(1915) yılları arası çeşitli kaza(Lefkoşa,
mağusa .) Iara ait Şer'iyye sicillerinin incelediğimizde, bu kazaları ait ekonomik,
demoğrafık ve sosyal yapısı hakkında bilgi ediniriz.
Kayıtların çoğunda hem rum hem Müslüman ismi geçmekte, ilgili kişilerin
şehadetlerine başvurulmakta olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle her iki
toplum(Türk-rum) arasında karşılıklı bir iletişim olduğunu söyleyebiliriz.
Yine sicilden toplumun yapısını örf ve adetleri, meslekleri vb. nüfusunun
yoğunluğuna göre yerleşim yerlerinin etnik çoğunluğunu belirleyebiliriz. Kayıtlarda
en çok görülen, vekalet, tereke, vakıf, islamla müşerref olma, imam hatiplik ataması,
müftülük ataması, müezzinlik atamaları, devirhanlık atamalarını sayabiliriz. Bu
davalar bizlere o günlerle ilgili insanlar arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermektedir.
Altı adet çoğunluğu ermeni kökenlik Devlet-i Aliye'nin mensubu bulunan kimseler
kendi hür iradeleriyle Müslüman olmaları ve adlarını değiştirmeleri ve bunları 1915
yılı tehcir hadiselerinin evvelinde olması günümüz 'Ermeniler üzerine araştırma
yapan' ilim adamları kıymet ifade edeceğini tahmin etmekteyiz. Aynca gerek
Lefkoşa ve gerekse magusa' da bulunan en büyük camilere Ayasofya denildiğini
bunların görevlilerinin bizzat Padişahlık Makamının yaptığını, kendilerine beraat
verildiğini görmekteyiz. Mağusa özelinde gördüğümüz kadarıyla Baş imamın aldığı
35 akçelik üçret diğer görevlinin aldığı 5 akçelik ücrete baktığımızda bu camilerin
baş imamlarından daha üst seviyede görev beklendiği söylenebilir.
Netice olarak Şer'i siciller, yazıldıkları dönem ve yer bakımından o dönem ve
bölgelerinin genel yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Çeşitli bölgeleri
kapsayan bu çalışmada Osmanlı iktidarının sonlarına doğru Kıbrıs hakkında
genel bilgiler içermektedir.
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IV.-METNİN TRANSKRİBİ

1907-1915 YILLARI ARASI LEFKOŞA
KAZA MAHKEMESİ SİCİL DEFTERİ

31

METİN

c;

~#)'.....:t!ıi?)!;i

~,~rır~~~~~f:r111i{

'°

1!f'rti4?' qtfjJfJıf"r:~ı.e,;11,&z;A,.rk~J '+
.
. . ~ı;-i~k.c:t>"c? . V~P.I.ı
<

'9
\0

SAYFA

1

KONU

ATAMA

BiSMİLLAHİRRAHMANiRRAHIM
L

Akda Kadatü'l-Müslimın olan vilütü'Lmüvahhidin ma'denü'Lfadli ve'l-yaldn
rafiü ı'Iamü'ş-Şeriati ve'd-din vôrisü ulümü'Lhnbiya-i vel-Mürselin el-muktel

2.

bi mezid Gayetü'l-Melikü'
l-Mübin Mevali-i Kiramı'ndan Trablusşam Merkez Naibi olup Kıbrıs Ceziresi
Niyabeti-Şer'iyyesi'ne

3.

me'mur ve tayin kılınan Mevlana Numan Efendi

zeyyedet
fedailihi Tevkı'ı Refi"ı Humayunum vasıl olmak ma'lum ola ki Kıbrıs Ceziresi
Ahale-i Müslimesi'nin Mesalihi Şer'ileri'ni rü'yet hısme me'mür olan Osman

4.

Nuri
Efendi'nin vuku'u infısaline mebni yerine birinin ta'yini lazım olüb sen ki
Mevlônü'yı mümaileyhsin akranın ve emsalin beyninde gevher-i ilim ve fadl ile

5.

mütehalli
ve mevsuf oldığın ve umuru idareye vakıf ve muttali' bulunduğun cihetle
Cezirc-i Mezküre Niyôbet-i Şer'iyyesi'ne ta'yinin hususuna Şeyhü-1-İslam ve

6.

Menassı-1-İnam
olub İmtiyaz Nişan Hümayünum'Ia ve Mecıdi-ni-şan Zişanlannı haiz ve hail
olan i'lemü'l-ülemai'l-mütebahhirin efdalü'l-füdelai'l-müteverri'ın yenbü'ü'lfedlü
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7.

ve'l-yaldn Halid Efendizade Mevlana Mehmed Cemaleddin Efendi idamü'Ilahi
Teala fedailinin telhisi üzerine

İradei-Seniyyei-Mülükdne'me

müteallik ve

şeref-sudur olmağla mucibince
8.

me'mfuiyetini

mütedammın

Divanı Hümayünüm'da

işbu Ferman-ı Celili'l

Ünvan Padişahünem isdar ve i'da olundı sôlifü'z-zikir Kıbrıs Ceziresi Niyabeti
Şer'iyyesine
9.

memur olup beyne'f-ahali

icray-ı Ahkam-ı Şer'iyye-i bi Nebeviyye ve İnfazı

Evamiri Aliye-i Mustafaviyye sallallahü Teala ala Şariihaya bezli makdür ve
sa'yi mevfilr eyleyesin
10. tahriren fi yevmi's-samini aşara min şehri zl'l-kaadeti'ş-şerife lisene hamsün ve
ışrin ve sülüsü mie ve elf. (hicri;1328,miladi;1908)
METİN:

2

SAYFA:

1

KONU:

VEKALET

1. Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi olan Lefkoşa Kasabası Mahallatından Arab Ahmet
Paşa Mahallesi sakinlerinden Mehmet Şakir Bey ibni Mehmet Tevfik Efendi
Cezire-i Mezküre
2. Mahkemei-Şer'iyyesi'nde Meclisi Şer'iyyesinde Kasaba-ı MezkG.reninAyasofya
Mahallesi sakinlerinden Mehmet Halit Bey ibni Mehmet Ratip Efendi
mahzerinde takrir-i kelam ve ta'yiri an-i I-meram
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METİN

SAYFA

1

KONU

ATAMA

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIM
1.

Akda Kadütü'l-Müslimin
rafiü ı'Iamü'ş-Şeriati

olan vilatü'l-müvahhidin

ma'denü'l-fadli ve'f-yakin

ve'd-din varisü ulümü'l-Enbiya-i ve'J-Mürselin el-muktel

bi mezid Gayetü'l-Melikü'
2.

I-Mübin Mevali-i Kiramı'ndan Trablusşam Merkez Naibi olup Kıbrıs Ceziresi
Niyabeti-Şer'iyyesi'ne

me'mur ve tayin kılınan

Mevlana

Numan

Efendi

zeyyedet
fedailihi Tevkı'ı Refı'ı Humayunum vasıl olmak ma'lum ola ki Kıbrıs Ceziresi
Ahale-i Müslimesi'nin

Mesalihi Şer'ileri'ni rü'yet hısme me'mür olan Osman

Nuri
Efendi'nin

vuku'u infısaline mebni yerine birinin ta'yini lazım olüb sen ki

Mevlana'yı mümaileyhsin akranın ve emsalin beyninde gevher-i ilim ve fadl ile
mütehalli
ve mevsuf oldığın ve umuru idareye vakıf ve muttali'
Cezire-i MezkOre Niyabet-i Şer'iyyesi'ne

bulunduğun

cihetle

ta'yinin hususuna Şeyhü-l-İslam ve

Menassı-l-İrıam
olub İmtiyaz Nişan Hümayünum'Ia

ve Mecidi-ni-şan Zişanlannı haiz ve hail

olan i'lemü'l-ülemai'l-mütebahhirin

efdalü'l-füdelai'l-müteverri'tn

fedlü
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yenbü'ü'l

7.

ve'l-yakın Halid Efendizade Mevlana Mehmed Cemaleddin Efendi idamü'Ilahi
Teala fedailinin

telhisi üzerine İradei-Seniyyei-Mülükane'me

müteallik

ve

şeref-sudur olmağla mucibince
8.

me'mfuiyetini

mütedammın

Divanı Hümayünürn'da

işbu Ferman-ı Celili'f

Ünvan Padişahônem isdar ve i'da olundı salifü'z-zikir Kıbrıs Ceziresi Niyabeti
Şer'iyyesine
9.

memur olup beyne'f-ahali icray-ı Ahkam-ı Şer'iyye-i bi Nebeviyye ve İnfazı
Evômiri Aliye-i Mustafaviyye sallallahü Teala ala Şariihaya bezli makdür ve
sa'yi mevfür eyleyesin

10. tahriren fi yevmi's-samini aşara min şehri zi'l-kaadeti'ş-şerife lisene hamsün ve
ışrin ve sülüsü mie ve elf. (hicri;1328, miladi;1908)
METİN:

?1~'· .

2

d)

~,".:>·,_
..... i
·.·"' '} ,l"""'·
f

....

·,,_;J

SAYFA:

1

KONU:

VEKALET

1. Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi olan Lefkoşa Kasabası Mahallatından Arab Ahmet
Paşa Mahallesi sakinlerinden Mehmet Şakir Bey ibni Mehmet Tevfik Efendi
Cezire-i Mezküre
2.

Mahkemei-Şer'iyyesi'nde Meclisi Şer'iyyesinde Kasaba-ı Mezkürenin Ayasofya
Mahallesi sakinlerinden Mehmet Halit Bey ibni Mehmet Ratip Efendi
mahzerinde takrir-i kelam ve ta'yiri an-i I-meram
33

3.

iderek

Daru-1-Hılafeti-l-'Aliyye'nin

me'muresi

Emniyet

iken bundan bir mah mukaddem

Sandığı

tahsilat

ve

furudat

vefat iden pederim

Kıbrıslı

Mehmed Tevfık Efendi

4. ibni Hacı Mustafa Efendi ibni Hacı Hüseyin Efendi'nin benimle verse-i sairesine
intikal iden emval-i menküle ve nuküdu mevcüde ve tahsilat ve zimemi nasda
olan
5.

basenedi-1-esnafdan hısse-i iriseme isabet iden mikdarını mahallinde vakı'ı yed
olanlardan taleb ve dava ve akz ve kabz ve gayri mankulatından hısse-i

6.

mensibemi namıma intikal ittirerek koçanlarını istihsale ve bunları icar idüp
bedeli icarını akz ve kabza ve bi'l-cümle makbudatından yüz beş ücret

7.

vekalat akzıyla mütebakısını tarafıma irsal ve isala veledi filicetaraqından
virilecek me'muriyet üzerine salifü'z-zikir gayri menkülatda olup hisselerimi

8.

semen ve bedeli meselleriyle akz ve bey' ve ve ferağa ve takdirini me'murun
huzuzurunda icraya ve semen ve bedellerini akz ve kabz ile yüz beş ücret
vekaletini bi-t-tenzil

9.

mütebakısini kendi tarafıma irsal ve isale ve terekere-i mezkureye müteallık
kaffe-i

hususatta

mudda

ve

muddealeyh

sıfatlarıyla

kaffe-i

derecôtı

muhakemede muhakeme ve muhasemeye
10. ve hususu mezkururn mütevekkıf olyığı umurun külliyesini ifaya işbu hazır bi-1meclis Mehmed Halid Bey Vekili Naibi Menaf nasb ve tayin eyledim dedikde
oldahı
11. vekfileti-mezkfueyi kabul ve hidmeti lazimesini kema yenbeği edaya teahhüd ve
iltizam itmeğin ma hüve'd-dafı-i

bi't-taleb ketb olundu tahriren fi'l-yevmi's-

sadisi
12. aşara min şehri muharremi'l-haram

lisene sitte ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf.

şuhııdu-l-hal;
13. Katibi-Mahkeme

Ahmed Muhyiddin Efendi ibni Vehbi Efendi, ve Mahzar

Mehmet Mevlana Efendi ibni Mustafa ve gayrihim.
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1

SAYFA:

İSLAMLA MÜŞERREF OLMA

KONU:

1.

An aslı Ankara Vilayeti Celilesi'nin Kayseri'ye Sancağı'na mülhak Talas
Karyesi Ehalisi'nden

olup Kıbrıs Ceziresi'nin merkezi olan Lefkoşa

Kasabası'na müsafıreten
2.

sakin Teba-i Devleti-Aliye'nin Ermeni Milleti'den tahminen kırkbeş yaşında
oldığı yedinde bulunup ibraz ve irae eylediği fi 25 haziran 1321 tarihlü tezkere-i

3.

Osmaniyesi'nden anlaşılan Ukansu veledi Balı namı-akıl Meclisi Şer'i Şerifi
Enver' den arzuyu vicdanısıyla kelime-i şehadeteyni ityan iderek şerefi

4.

islam ile müşerref olmağla talebiyle ismi Abdülkerim tesmiye olundığı Kıbrıs
Mahjeme-i Şeriyyesinden i'lam olundı tahriren fı'l-yevmi-t-tasi'ı ve'J-ışrm min
şehui muharremi-

5.

I-haram lisene sitte ve ışrin ve sülüsü mieti elf.
METİN :

4

SAYFA:

2

KONU: DEVİRHAN ATANMASI
Nazarat-ı Evkaf-ı Humayün Cenab-ı Mülükaneye mülhak Evkafı'ndan Kıbrıs
Ceziresi'rıin Tuzla Kasabası'nda kain Zuhüriye Cami'i- Şerifi Devirhanı
olan Salih Salahaddin Efendi'nin vuku' vefatıyla ciheti mezkure münhal kalmış
ve müteveffayı mümaileyh sulbi kebir oğlu Mehmet Hulüsi ciheti-mezküri

35

ifaya ehliyet ve liyakati olduğu huzuru Şer'i'de icra kılınan imtihandan inde-ş
Şer'i-1-Enver zahir ve mütehakkık olmuş olmağla mezkür devirhanlık
ciheti-tarafeyni
mensibesiyle

mumaileyh

Salih

Salaheddin

sulbi kebir oğlu mumaileyh

mahlülünden

Mehmed

vazife-i

Hulusi Efendi uhdesine

Kıbeli Şer'i'den tevcih
olunduğu tescil ve i'Iam olundu tahriren fi-l-yevmi-s-sani
lisenete sitte ve i'şrin ve sülüsü mieti elf.(hicri;l326,
METİN:

miladi;1908)
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SAYFA :
KONU :
1.

•i' I r:" . ~ •
'£1·;. 14 a.:"4~

2
ATAMA

Ashabı-Hayrattan Gümrükçüzade El-Hacı İbrahim Ağa ibni El-Hacı Koca
Hasan Ağa Vakfı'ndan Kıbrıs Ceziresi'rıin Tuzla Kasabası'rıda müderrislik
, cihetine mütesamf olan
.· Salih Salahaddin Efendi'nin vuku'u vefatıyla ciheti mezküre münhal kalmış ve
müteveffayı-mümüileyh sulbi kebir oğlu Mehmed Hulusi Efendi'nin ciheti
mezküre ifaya ehliyet

3. · ve liyakati olduğu Huzuru-Şer'T'de kılınan imtihandan ınde'ş-Şer'i'l-Enver
zahir ve mütehekkık olmuş olmağla mezkur müderrislik ciheti müteveffayı
mumaileyh Salih Salahaddin
4.

Efendinin mahlülundan vazifei-mensibesiyle sulbi kebir oğlu mümaileyh
Mehmed Hulusi Efendi uhdesine tevciye olunduğu tescil ve i'Iam olundığı tescil
ve i'Iam olundu. Tahriren fi'f-yevmi's-sani min saferi'Lhayr Ii sene

5.

sitte ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf.
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SAYFA

2

KONU

ATAMA

Nazaratı-Evkafı Humayun Cenabı-Mülükaneye

~_;-~, , o

mülhak Evkaftan

Kıbrıs

Ceziresi'rıin Limoson Kazası'nda kain Sufi Mehmed Paşa Camii-Şerifi İmamet
ve Hitabet cihetlerine ba a'lamı'Ş2.

Şer'i-Mutasarrıf olan Ali Faik Efendi ibni Hüseyin vefat iderek sulbi · kebir
oğulları .Limoson'da sakinler Raif ve Hasan ve gaibi-ani'l-belde Mustafa ve
sulbi sağır oğlu

3.

Mehmet Munib Efendileri terk eylediği ve mezbüran Raif ve Hasan Efenidler
ciheteyni mezkfıreteynden Huzüru-Şer'ide keffi-yed iderek ibni kebiri-gaibi
mezbür Efendinin

4.

dahi hayat ve mematı meçhul olub mefküd hükmünde bulunduğu Limosol
Niyabeti-Şer'Iyyesi'rıden virilen fi 19 mmuharrem 1327 tarihlü İ'lamı-Şer'i'de
gösterilmiş ve ibn

5.

sağiri-mezbür Mehmed Munib Efendi ba'de'l-bulüğu bi'n-nefs edayı-hizmette
iktidarı teayyün edinceye değin bi'n-niyabe ifayı hizmet ittirilmek üzere tevcihi
ol babdaki nizam

6.

Münib iktidasından bulunmuş olmağla Ceztrei-Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
olunan Meclisi-Şer'j-Şerif

den

Devleti-Aliye'nin

bulunan Rif atlü Musa İrfan Efendi haiz

37

Evkaf

akd

Memurluğu'nda

7.

olduğu halde ibni sağiri-mezbür Mehmed Munib Efendi ba'de'l-buluğ

ciheteyni

mezkfueteyni bi'n-nefs idamei-ifaya kesbi istihkak idinceye değin bi'l-imtihan
ehliyet ve liyakatı inde'ş-Şer'i'l8.

Enver zahir ve camii-şerifi-mezkur cemaatinin müntehap ve muhtarları oldığı
iddia eyledikleri mazbatadan numayan olan Baki Mustafa Fahri Efendi ibni
Emir Ali

9.

bi'n-niyabe

ifayı-hizmet itmek üzere şehri yirmibeş şilin vazife ile ciheteyni

mezkfueteynden yalnız imamet ciheti Kıbeli-Şer'i'den

tevciye olunduğu tescil

ve i'Iam
10. olundı. Tahriren fi'l-yevmi's-sadisi

min şehri saferi'l-hayr Ii sene sitte ve ışrin

ve sülüsü mieti-elf (1326)
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1.

SAYFA

2

KONU

MÜDERRİSLİK ATAMASI

Ashab-ı Hayrattan Hacı İbrahim Ağa Vakfı'ndan Kıbrıs Ceziesi'nin Leymasun
Kasabası Müderrisliği hayli müddetten beri mahlül olup bir müderrisin nasb ve
tayini lôzimeden iddüğü

2.

ihbaratı murafa'adan ve bağı Mustafa Fakri Efendi ibni Emir Ali'nin ciheti
tedrisiyeyi ifaya ehliyet ve iktidarı oldığı Osmanlı Evkaf me'murluğunda
bulunan

3.

Rifatlü Musa İrfan Efendi hazır olduğu halde Huzuru Şer'i'de icra kılınan
imtihandan ı'nde-ş-Şer'i-l-Enver

zahir ve mütehakkık olmağla mezkür

müderrislik ciheti şehri
4.

beş şilin vazife ile Kıbeli Şer'i'den mumaileyh Mustafa Fahri Efendi uhdesine
tevciye olunduğu tescil ve i'lam olundu tahriren fi'l-yevmi-s-sadisi min şehri
safer

5.

Ii sene sitte ve ı'şrin ve sülüsü mieti elef.(hicri ;1326, miladi;1908)

38
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. METİN :

1.

Lefkoşa

8

SAYFA

3

KONU

VEKİL TAYİNİ

Mahallatı'ndan

Tahtalkala

Mahallesi

Sakineleri'nden

akdam müteveffiye olan Milhan binti Molla Aliyye'nin

iken bundan

sadri sağir oğlu Hasan

ve Sadriye sağire kızlan
2.

Ülfet ve Hayriye'ye

anaları müteveffiye-i

mezbürede kain ma'Iümü-l-

mezbüreden

hudud ve-l-müştemillat

muntakil mahalle-i

bir bab mülkü bağçe yedi s

ehimde olan bir sehim hisselerini
3.

ifraz ve taksime ve ma'Iüme-i lazimesini ifaya bir vasi nasb ve tayin olunmak
ehem ve elzem olundığı ve mahalle-i mezbüreli

Mehmet Ratib Efendi ibni

Ahmed Efendi'nin vesayetimezkure
4.

umurım rü'yeteehil
Ömerve

ömer

iderki malle-i mezbure ahaliyyesinin

bin Mustafa'nın

ihbarlarıyla

Molla Yusuf bin

inde-ş-Şer'il-Enver

zahir

ve

mütehakkık olmağla sığan mezbürenin
5.

bağçeyi mezküre olan salifü-z-zikir bir sehim hisselerini ifraz ve taksime ve
muamele-i lazimesini ifaya mezbür Mehmet Ratib Efendi Kıbeli Şer'i'den

vasi

nasb ve ta'yin olunmağın
6.

ma veka'a bi-t-taleb ketb olundı tahriren fi-l-yevmi-s-sadisi

min şehri saferi-l

hayri Ii sene sitte ve ı' şrin ve sülüsü mie ve elf. (hicri, 1326, miladi; 190
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6.

SAYFA

2

KONU

MÜDERRİSLIT<ı ATAMASI

Ashab-ı Hayra'tan Hacı İbrahim Ağa Vakfı'ndan Kıbrıs Ceziesi'nin Limason
Kasabası Müderrisliği hayli müddetten beri mahlül olup bir müderrisin nasb ve
tayini lazimeden iddüğü

7.

ihbaratı murafa'adan
tedrisiyeyi

ve bağı Mustafa Fakri Efendi ibni Emir Ali'nin ciheti

ifaya ehliyet ve iktidarı oldığı Osmanlı

Evkaf me'murluğunda

bulunan
8.

Rif'atlü Musa İrfan Efendi hazır olduğu halde Huzuru Şer'i'de
imtihandan

ı'nde-ş-Şer'i-1-Enver

zahir

ve

mütehakkık

icra kılınan

olmağla

mezkür

müderrislik ciheti şehri
9.

beş şilin vazife ile Kıbeli Şer'i'den

mumaileyh Mustafa Fahri Efendi uhdesine

tevciye olunduğu tescil ve i'lam olundu tahriren fi +l-yevmi-s-sadisi

min şehri

safer
10. lisene sitte ve ı'şrin ve sülüsü mieti elef.(hicri ;1326, miladi;1908)
METİN :

1- Lefkoşa

8

SAYFA

3

KONU

VEKALET

Mahallatı'ndan

akdam müteveffiyeolan

Tahtalkala

Mahallesi

Sakineleri'nden

iken bundan

Milhan binti Molla Aliyye'nin sadri sağir oğlu Hasan ve

Sadriye sağire kızları
2- Ülfet ve Hayriye'ye

anaları

müteveffıye-i

mezbüreden

muntakil

mahalle-i

mezbürede kain ma'Iümü-l- hudud ve-1-müştemillat bir bab mülkü bağçe yedi
sehimde olan bir sehim hisselerini
3- ifraz ve taksime ve ma'lüme-i lazimesini ifaya bir vasi nasb ve tayin olunmak
ehem ve elzem olundığı ve mahalle-i mezbüreli
Ahmed Efendi'nin vesayeti mezkure
40

Mehmet Ratib Efendi ibni

4- umunm

rü'yeteehil

Ömerve

ömer

iderki malle-i

bin

mezbure

Mustafa'mn

ahaliyyesinin

ihbarlarıyla

Molla Yusuf bin

inde-ş-Şer'il-Enver

zahir

ve

mütehakkık olmağla sığan mezbürenin
5- bağçeyi mezküre olan salifü-z-zikir

bir sehim hisselerini ifraz ve taksime ve

muamele-i lazimesini ifaya mezbür Mehmet Ratib Efendi Kıbeli Şeriden

vasi

nasb ve ta'yin olunmağın
6- ma veka'a bi-t-taleb ketb olundı tahriren fi-l-yevmi-s-sadisi

min şehri saferi-1-

hayri li sene sitte ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf. (hicri, 1326, miladi;1908
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SAYFA

3

KONU

NAFAKA
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Kıbrıs Cez=resi'in merkezi olan Lefkoşa Kasabası mahallatından Camii Cedid
mahallesi sakinlerinden ma'rifetü-z-zat Meryem Hamm ibnetü Hacı Mehmet
Ağa tarafından bervechi ati

2.

hususda vekili müsecceli şer'iyyesi babası mezbür Hacı Mehmet Ağa ibni
Yusuf Meclis-i Şer'i Şerif-i Enver'e kızı müvekkile-i mezbürenin zevci dahili
Lefkoşa'lı Keçeci Kamil bin

3.

Hasan'ın kezalik husus-u-l-ati-l-beyanda muhakeme ve muhasemeye vekili
müsecceli şer'iyyesi da'va vekili Hafız Cemal Efendi ibni Hacı Niyazi Efendi
müvacehesinde mezbur Kamil dahi

41

,..--J

'1

hazır olduğu halde mezbur Kamil müvekkilem

ve kızım mezbüre Meryem

Hanım bundan üç buçuk sene mukaddem onbeş ingiliz lirası mihri muaccel ve
yedi İngiliz lirası mihri
mihri müeccel. tesmiyesiyle

tezevvüç ve duhul idüp ol vecihle zevci dahili

olmuşuken merkum mezbürenin mihri muacceli mezküri olan mezkur onbeş
İngiliz lirasını te'diye
iddiği gibi mezbureye infak ve eksa dahi itmediğinden mihri muacceli mezkur
onbeş İngiliz lirasını ifa itmesini vasiyyeye ifaya değin müvekkilem içün kadri
ma'rüf
nafaka takdirini taleb iderem diyü bi-1-vekale da'va itmeğin vekili mumaileyh
Halid

Cemal

Efendi

cevabında

müvekkile-i

mezbüre

Meryem

Hanım

müvekkile-i mezbür Kamil'in
onbeş İngiliz

lirası mihri muacceli

ve yedi İngiliz

lirası mihri müecceli

tesmiyesiyle zevce-i medhul bahası olduğunu ikrar ve i'tiraf idüb ancak mihri
muacceli mezkur on
beş İngiliz lirasını müvekkile-i mezbür Kamil vekili mezbür Hacı Mehmed
Ağa'ya ceste be ceste ifa eylediğini beyan itmekle vekili mezbür Hacı Mehmed

.• Ağa'nın inkarına
10.

mukarin vekili muddea aleyh Hafız Cemal Efendi'den ber vechi muharrer
mudafaasına mutabık beyyine taleb olundukda isbatdan izharı acz ile talebi
tahlife olunduğundan mezbür

I 1.

Hacı Mehmed Ağa ba'de-tehlifi-ş-Şer'i

mucibince müvekkile-i müddeayı

mezbüre Meryem Hanım mihri muacceli olan onbeş İngiliz lirasını ve mebalığı
mezbun ba'del eda bir meskeni şer'i
12.

tedarikiyle zevcesi mezbüreyi iskan ve infak edinceye değin nafaka ve levazımı
zarı1riyesi içün fi 20 muharrem 1326 tarihinden itibaren bi-t-teraki farz ve takdir
olunan

13.

yevmi yarım şilini dahi müvekkilesi kızı mezbüre Meryem Hanım içün vekili
mezbür Hacı Mehmet Ağa'ya eda ve teslime müvekkili mezbür Kamile izafetle
vekili Hafız Cemal Efendi'ye

42

ba'de-1-hüküın tenbiye olunduğu tescil ve i'lam olundu tahriren fi-1-yevmi-s
sani ve-l-ı'şrin min şehri muharremü-l-haram li senete ve r'şrin ve sülüsü mie ve
elf.(hicri;1328, miladi 1908)
METİN:

1-

10

SAYFA

3

KONU

NAFAKA

Lefkoşa Mahallatı'ndan

Mahmut Paşa Mahallesi sakinlerinden ma'rifetü-z-zat

A.yişe binti Şükriye Meclis-i Şer'i Şerifi Enver'de

zevci dahili mahalle-i

mezbüre ahalisinden
2-

A'ma Molla Veli bin İbrahim mahzerinde takrir-i kelam iderek mezbür Molla
Veli bundan akdem mihreyni musammayı ma'lüme ile beni tezevvüc ve dahil
olarak

3-

zevciyet beynimizde kaime iken bundan altı ay mukaddem sakin olduğumuz
menzilde beni bila nafaka terk eylediğinden bir meskeni şer'i tedarikiyle iskan
ve infak idinceye

4-

değin nafaka ve sair levazımı zarüriyem içün zevcem mezbür Molla Veli
üzerine miktan kafi meblağı farz ve takdir olunmak muradımdır deyü da'va
iddikde mezbür Molla

5-

Veli mezbüre zevce-i medhulbehası aldığını ikrar itmekle bucibince bir meskeni
şer'i tedarikiyle zevcesi müddeayı mezbüreyi iskan ve infak idinceye değin

43

.;

6-

-·~.

nafaka ve kisve bahave sair levazımı zaruriyesi içün zevci mezbür a'ma Molla
Veli üzerine işbu tarihi cihetten i'tibaren kaderi ma'ruf iddüğü mütehakkık olan
şehri

7-

altı şilin altı kuruş mebalığı farz ve takdir olunub mebalığı mefn1du mezkuri
nafaka ve sair levazımı zarüriyesine harç ve sarfa ve ledel-hace istidaneye inde
z-zafer

8-

zevci mezbür Molla Veli üerine müdde-i mezbüre Ayişe Hatuna izin verilmeğin
ma vekaa' bi-t-taleb ketb olundu tahriren fi-1-yevmi-s-sabi'ı min saferi-1-hayr
lisene sitte

9-

ve ı'şrin ve sülüsü mieti elf. (hicri;1326, miladi:1908)
METİN

:

11

~.;qv"!
"'"'~ .;;

.

'

SAYFA

4

KONU

TEREKE

Lefkoşa Mahallatı'nda

Arabahmet Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan

akdem müteveffiye olan Havva Kadın binti Mahmud bin Abdullah'ın veraseti
Sadri Kebir oğlı gaibi ani'l-belde
.

/

Istanbul da sakin berber Ahmed Efendi ibni Hacı Arife mahsüre oldığı bi'f-ihbar
inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldıkdan sonra gaibi mezbürun kendisi
veyahud
vekili-şer'iyyesi

zuhuruna

değin emvali-mevrüsesini

itam sandığında

hıfza

me'mür olan cezirei-mezbüre defterdarı İsa Mistor Hur tarafından vekili-şer'isi
komisyon
44

1.

Der Devletimekine Arzı-Dai-Kemirıeleridir.

2.

Nazsratı-Evkafı-Humayun

Cenabı-mülükaneye

mülhak

evkafından

Kıbrıs

Ceziresinin Limason Kasabasında kain Sufi Mehmed Paşa Camii imamet ve
hitabet cihetlerine
i'Iamı-şer'i

mütesarrıf olan Ali Faik Efendi ibni Hüseyin vefat iderek Sulbi

Kebir oğulları limosun'da sakinler ve Hasan ve gaibi ani'l-belde
Mustafa

ve sulbi sağır oğlu Mehmed

Münib Efendileri

terk eylediği ve

mezbüran Raif ve Hasan Efendiler ciheteyni-mezkılreteynden

Huzuru-Şer'i'de

keffı-yed iderek ibni
kebiri-gaibi-mezbür

Mustafa Efendi'nin

dahi hayattı ve mematı mechül olub

mefküd hükmünde

bulundığı

Niyabeti-Şeriyyesinden

limoson

virilen fi 19

muharrem 1326 tarihlü
i'Iamı-şertiyye

gösterilmiş ve ibni sağiri-mezbür Mehmed Münib Efendi

ba'de'l-buluğu bi'n-nefs edayı-hizmete iktidarı tebeyyün idinceye değin bi'n
niyabe ifayı-hidmet iddirilmek
üzere tevcihi olbabdaki Nizamı-Münifi iktidasından bulunmuş olmağla Cezirei
mezküre-Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

akd olunan meclisi-Şerimizde Devleti

Aliye'nin Evkaf Memurluğunda
. bulunan Rifatlü Musa İrfan Efendi Hazır bulundığı halde ibni sağiri-mezbür
Mehmed Münib Efendi ba'de'l-buluğu ciheteyni mezkılreteyni bi'n-nefs eda ve
ifaya kesb istimtak
idinceye değin ehliyet ve velayeti mezkur Limason Kazası Naibi'rıin i'lamı
mezbürundan ve olunan ihbardan inde'ş-şer'i'l-Enver zahir ve numayan olan
Hafız Salih Senaı Efendi
.ibni Hüseyin'e şehri yirmi şilin vazife ile ciheteyni-mezküreteynden yalnız
hitabet cihetini bi'n-niyabe tevcihi ve yerine bir kıt'a beratı-şerife-alişan sarf ve
ihsan
idilmek ricasıyla payei-serir muaddi li-tahsir e'laya arz ve i'Iam olundı tahriren
fi'f-yevmi's-sadisi min şehri saferi'l-hayr lisene sitte ve ışrin ve sülüsümie ve
elf.
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METİN : 13

;.,;)ı.~~,z~lf:~,j.;f~?r,-~~'~tf.!if4';~l'

(o

~>fdş!~t~)jI/,t ;

SAYFA:

4

KONU:

VERASET

Lefkoşa Mahallatı'nda Ayasofya Mahallesi sakinlerinden Abdü'l-hadi bin
Hamdi ve Cunün Matbak ile mecnun olub umunnı rü'yete gayri muktedir
aldığından bir vasi nasb ve ta'yini
lazım ve elzem oldığı ve mecnun merkfunun Ii-ebeveyn kız karındaşı Hatice
binti Hamdi vesayeti-mezküre umurını rü'yete ehil iddiğü bi'f-ihbür inde'ş
şer'i'l-Enver Zahir
ve mütehahhık olmağla mucibince merkfunun tesviyei-umuruna kız karındaşı
mezbüre Hadice vasi nasb ve ta'yin olundıkdan sonra vasiyyei-mezbüre Hadice
meclisi-şer'ide takriri-kelam iderek
bundan merkümun Lefkoşa Mahmud Paşa Mahallesi'nde Kain ma'Iümu'l
hudud ve'l-müştemillat bir bah mülkü-menzilde yüz altmış sehimde altı sehim
hissesi olub hissedaranı-saire
menzili-mezkfui bey' ideceklerinden mecnümı-merkümun her vechi muharrer
altı sehim hissesi dam ma'an bey' olunmak hakkında infa'

olmağla beyne

tarafı-şeriden bağa izin virilmek
matlübumdur dedikde hdli-vasiyyei-mezbürenin takdiri-meşrühi üzerine iddüği
Lefkoşalı! Halil bin Hasan ve İbrahim bin Hacı Yusuf 'un ihbarlarıyla inde'şşer'i-

47

Enver zahir ve mütehakkık

olmağla mucibince mecnun merkfımun menzili

mezkGri olan salifa'z-zikir altı sehim hissesi hissedaranı-saire hisseleriyle ma'an
beyne vasiyyei-mezhGre
Hatice Hatuna izin virilmeğin maveaka bi't-taleb ketb olundı. Fi 22 safer bin
üçyüz yirmi altı.
METİN

14

SAYFA:
KONU:

5

NAFAKA

Kıbrıs Cezire'sinin merkez idaresi olan Lefkoşa Kasabası sakinlerinden sahsı
da'va vekili Mustafa Sadreddin Efendi ve Kasab Hasan bin Ali tarifleriyle
ma'rife olan
Emine binti Recep Meclis-i Şer'i Şerif'i Enver'den zevci muttalikı Zabtiye
Nazaratı'ndan 2861 numara mukayyid Molla Hasan bin Mehmed Çavuş
mahzerinde takriri kelam iderek mezbür
Molla Hasan bundan yedi sene mukaddem dört lira mihri muacceli şer'i ve
beşyüz bir kuruş mihri müeccil tesmiyesiyle beni tezevvüç ve duhül idüb
olvecihle zevci dahilem iken bundan
yirmi beş gün beni talakı sülüse ile tatlık etmeğle zimmetinde mütekarrır olan
beşyüz bir kuruş mihri müecceli mezkürem ile firaşından hasıl batnımda
mütebeyyin hamlim dam olmağla vad'
haml ile ı' ddetim inkıfasına değin kendi nafaka ve levazımı zarGriyemi ve
kezalikve firaşından hasıl batnımda tebeyyünü hamlim dahi olmağla vad' haml
ile iddetim inkıfasına değin kendi
nafaka ve levazımı zarGriyemive kezalik firaşından hasılve benden mütevellide
ve halen bi hakkı-l-hidane bier ve terbiyemde olan üç yaşında Melek ve iki
yaşında Huriye nam kızlarının
48

7-

dahi nafaka ve levazımı zarı1riyelerini mezbür Molla Hasan'dan taleb iderem
diyü da'va

iddükde

mezbür

Molla

Hasan

cevabında

müdde-i

mezbüre

Emine'nin bervechi muharrer müddeasını temamen
8-

ikrar ve i'tiraf ve sağıra kızları mezbüratan

Melek ve Hüriye'nin

hakkı

hidaneleri sakıd ve müdde-i mezbüre dahi vad'ı haml ile ı'ddeti münkafıye
oluncaya değin nafaka ve levazımı
9-

zarüriyelerini

i'da edeceğini beyan itmeğle mucibince müdde-i mezbürenin

mihri müecceli olan beşyüz bir kuruş halen va'd-ı haml ile ı'ddeti nakfıye
oluncaya değin kendi ve sağiretan
10- mezbüratan Melek ve Hüriye'nin dahi hakkı hidaneleri sakıt oluncaya değin
nafaka ve kisve baha ve sair levazımı zôrüriyeleri içün Kıbeli Şer'iden bi-t
teraki takdir olunan
11- şehri dört şilinden oniki şiline hiyni istihkaklarında müdde-i mezbüre Emine
Hatuna eda ve teslime mezbür Molla Hasan'a ba'de-l-hüküm tenbiye olunduğu
tescil ve i'lfun
12- olundu. Tahriren fi'l-yevmi-s-sani vc'l-ı'şrin min şeri müharrem Ii sene sitte ve

ı'şrin ve sülüsü mie ve elf. (hicri;1326, miladi;1908)
METİN :

1-

15

SAYFA

5

KONU

NAFAKA

Kıbrıs Ceziresi'nin merkezi idaresi olan Lefkoşa Kasabası sakinlerinden zatı
ta'rifi Şer' ile ma'rife olan Nadire binti Berber Hüseyin nôm-ı bdliğa.Meclis-i

2-

Şer'i Şerif-i Envere babası Lefkoşa'lı Berber Hüseyin bin Yusuf mahzerinde
takrir-i kelam iderek benim bir güne malım olup nefaka ve kisveye muhtaç
olmağla
49

3-

nafaka ve kisve baha ve sair levazımı zarfiriyem içün babam mezbür Hüseyin
üzerine kaderi ma'rüf meblağığ farz ve takdir olunmak matlübumdur diyü da'va
ittikde mezbür berber

4-

Hüseyin'in tasdikine binaen kızı mezbüre Nadirenin nafaka ve kisvebeha ve sair
Ievazimi zarfiriyesi içün babası mezür Berber Hüseyin üzerine bi-t-eraki Kıbel-i
Şer'i'den yevmi yirmi üç kuruş

5-

meblağı farz ve takdir olunub mebalğı makrüsun mezkürı kendi nafaka ve sair
levazımı zarfiriyesine harç ve sarfe ve .lede-1-hace istidaneye ve ı'nde-z-zafer
babası mezbür berber

6-

-Hüseyin'e rucüa müdde-i mezbüre Nadire Hatuna izin verilmeğin mavekaa' bit-taleb ketb olundu fi 25 muharrem 1326.(hicri;1326, miladı; 1908)
METİN:
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1-

SAYFA:

5

KONU :

NAFAKA

Kıbrıs Ceziresi'nin merkezi idaresi olan Lefkoşa Kasabası sükinelerinden zatı
ta'rifı Şer' ilema'rife Fatıma binti İbrahim Meclisi şer'ı Şerif-i Enverden zevci

2-

muttaliki Lefkoşa'lı Berber Hüseyin bin Yusuf mahzerinde takdir-i kelam
iderek merkum berber Hüseyin ile zevciyet beynimizde kaime iken fıraşından
hasıl ve benden mütevellide ve halen

3-

nezdimde sakin on yasında Süleyman ve yedi yasında Ayişe'nin malları
olmayup nafakaya muhtaç olduklarından babaları mezbür berber Hüseyin
üzerine kaderi ma'rufu meblağ

50

1"

i,

4-

farz ve takdir olunmak matlübumdur

deyü da'va iddikde kıbı-t-tasdikı-ş-Şer"i

tarefeynin rızalarıyla ibni sağir-i mezbür Süleyman'ın hakkı hidanesi sakıt
olduğu cihetle
5-

babası mezbür berber Hüseyine teslime mezbure Fatımaya ve binti sağire-i
mezbire .A.yişe'nindahi nafaka ve kisve baha ve saire levazımı zarüriyesi içün
babası mezbür berber Hüseyin üzerine

6-

takdir olunan yevmi iki kuruşu danı müdde-i mezbür Fatıma Hatuna te'diye ve
ifaya merkum berber Hüseyin'e ba'de-1-hükın tenbiye olunduğu tescil ve i'lam
olundı. fi 25 muharreml326. (hicri;1326, miladı:1908)
METİN

: 17
I
2...

3

ı.,
7
SAYFA

5

KONU

YEK.A.LET

Kıbrıs Ceziresi'nin Tuzla Kasabası merkezi olan İskele Kasabası ahalisinden
zati ta'rifı Şer'i ile

ma'rife olan Musa Ağa ibni Ömer Cezire-i Mezküre

Mahkeme-i Şer'i'sinde ·
Meclis-i Şer'i'miz de takrir-i kelam iderek bundan akdam Tuzla İskelesinde
sakin iken İskenderürı'a garimet iden Acem Ca'fer bin Hacı Ali ile beynimizde
mütehaddis bir mezil davasından
dolayı tefrı' iden hususatı mezkur İskenderun Devair-i Resmiyesi'nde ta'kibe ve
bu babda tehaddüs iden kaffe-i muamelatı icraya tarafımdan İskenderun
Rusümatı Tahrirat
Katibi Refiki Kıbrıslı Neda-i Efendi ibni Hacı Osman Efendi'ye .A.hırım dahi
tevkile me'zün olmak üzere kabulüne mevküfe vekili naibi menab nasb ve tayın
eylerem didikde
ma hüve-l-vakı'ı bi-t-taleb ketb olundı. Fi 15 rebiü-l-evvel 1326.(hicrı; 1326,
miladi; 1908)
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METİN: 18

SAYFA

6

KONU

VAKFİYE'de TA'DİLAT

Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi olan Lefkoşa Kasabası Mahallatı'ndan Ebu Kavuk
Mahallesi sakinlerinden -Ebü Kavuk Mahallesi sakinlerinden-(1) zatı ta'rifı Şer'
ile ma'rife olan
Şerife Kadın binti Mehmet Meclisi Şer'i Şerifi Enver'de takrir-i kelam iderek fi
yirmi dört receb bin üçyüz yirmi beş tarihlü vakfiye-i ma'mül baha ile vakf
eylediğim mahalle-i mezbürede olan birinci nuınoru
ile merkum ma'Iümu-l-hudüd

ve-l-müştemillat bir bab menzilin tevelliyetini fi

oniki cemadi-l-ahir bin üçyüz onyedi tarihlü ta'dili şurüd i'lamıyla vefatımdan
sonra beslemem Hüseyin bin Mehmed' e şard
eylemiş

isemdemezbür

Hasan'ın

vefatı

ciheiyle

el-haleti'l-hindeşurüd-u

mezkurdan rucu' ile menzili mezkürun tevelliyet süknasını vefatımdan sonra
beslemem Penbe binti Salih'e
ve ba'de vefatıha evlad ve evladı batnen ba'de batn mutasarrıf olalarve ba'de'l
inkırasın re'yi hakim-i'l-vakt ilebir mütevelli ta'yin olunub menzili mezkkı'.lrun
efdala-i gallesi
Ebu kavuk mescidinin masarıfa sarf oluna ve vakfıname-i mezkurdan olan bili
şurüdum kema fi -s-sabık icra oluna diyü ta'yinü-şurüt itmekle ma-veka'a bi't
taleb ketb olundı. Fi onsekiz safer bin üç yüz yirmi altı.
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METİN

19

SAYFA

6

KONU

NAFAKA

Lefkoşa Kasabası sakinlerinden zati ta'rifı Şer' ile ma'rife olan Şefika binti
Hüseyin Meclis-i Şer' i Şerif-i Enver'den zevci muttalikı Lefkoşa'lı yorgancı
Salih bin İsmail mahzarinde da'va iderek mezbür Salih ile zevciyet beynimizde
kaime iken firaşından hasıle ve bundan mütevellide ve halen hakkı-l-hıdade hicr
ve terbiyemde olan iki
buuk yaşında Nezya'nın aslen malı olmayup mafakaya muhtace olmağla babası
mezbür

Salih üzerine kaderi ma'rü nafaka bedeli farz ve takdir olunmak

murfldımdır diyü da'va
iddükde mezbür Salih'in tasdikine binaen sagir-i mezbürenin nafaka ve sair
levazımı

zarı1riyisiçün babası mezür

Salih üzerine işbu tarih -i cihedden

i'tibarin bi-t-terakı
yevmi iki kuruş meblağı farz ve takdiir olunub meblağı makrüsun mezküri
sağire-i mezbürenin nafaka ve sairi levazımı zarı1riyesine harç ve sarfe velede-I

haace istidaneye
ve ı'nde-z-zafer

mezbür Salih üzerine rucü'u müdde-i mezbüre Şefika hatuna

izin virilmeğin maveka'a bi-t-taleb ketb olundı. Fi yedi rebi'i-1-evvel bin üçyüz
yirmi altı. (hicri:1326, miladi;1908)
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METİN:

20

SAYFA:

6

KONU

:

NAFAKA

Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi olan Lefkoşa Kasabası sakinelerinden Şerife Kadın
binti Mehıned Meclis-i şer' -i Şerifi Enver' de zevci muttalikı Kırklar

Tekkesi

· Şeyhi Hacı Mehıned bin
Hacı Hasan

mahzerinde

mezbür

Hacı

Mehıned

bundan . dört buçuk

ay

· mukaddem doksan bir kuruş mihri muacceli ve yüz bir kuruş mihri müeccel-i
tesmiyesiyle beni tezevvüç ve hahil olarak
dünkü gün tatlık itmekle zimmetinde

mütedarrır mihreyni mezkuriyem

olan

salifii-z-zikir yüz doksan iki kuruş ile ıddetim münkadı' oluncaya değin nafaka
ve sair
levazımı zar'riyimi

mezbür Hacı Mehmed'den

taleb iderem deyü da'va ittikde

gıbı-s-sual mezbür Hacı Mehıned cevabında müddea'yı mezbure Şerfe Hatunı
bundan dört buçuk ay evvel
yüz daksan iki kuruş mihreyn tesmiyesiyle tezevvüç ve dahil olaraka yine dünki
gün tatlık eylediğinive mihreyni mezkureynyüzdoksan

iki kuruşunu zimmetinde

deyni oldığını
biri

ikrar

ve i'tiraf

itmekle

mucibince

müddeı'i

mezbürenin

mihreyni

mezküreyni olan salifü-z-zikir yüz doksan iki kuruş halen ve iddeti munkadıye
oluncaya değin nafaka ve saire

54

7-

levazımı zar'riyesiçün

bi-t-teraki

takdir olunan doksan kuruş danı hiyni

istihkakında müdde-i mezbüre Şerife Haturı'a eda ve teslime zevci muttalkı
mezbür Hacı Mehmed'e ba'de-l-hüküm
tenbiye olunduğu tescil ve i'lam olundu. Fi yedi rebü-l-evvel binüçyüz yirmi
altı.(hicri; 1326, miladi; 1908)
METİN

:

21

•.

".L

; 's
I.\
~

·~
SAYFA:

6

KONU :

VEKALET

Mahsürei-Lefkoşa

ehalisinden

olub bundan

akdam Tasrrufatı-kavliyei-hicr

idilen Mustafa Nail Efendi ibni Emin Efendi'nin diyünatı tesviye ve fazliyesi
itam sandığında istirbah olunmak üzere Değirmenlik Karyesi'nin Ayandırugu
Mahallesi'nde kain sekizbin dörtyüz seksen altı ve sekizbin sekizyüz otuz iki ve
mükerrer sekizbin sekizyüz otuz iki ve sekiz bin sekiz yüz otuz ve sekiz bin
sekiz yüz yirmi dokuz
numorolu Defter-i Hakkanisi'nde

mütesarrıf olduğu ma'Iümü-l-

hudüd ve-l

müştemillat menzil ve bağçe ve eşcar ve arziye ve mai cari Ma'rifet-i Şer' ile
lede-I-müzayede değirmenliğe
Mihayili Hacı Yakup'a üzerinde dokuz yüz lira takrir iderek meblağ-ı mezkur
emlak-ı mezkürenin semeni misli olub olvecihle bey' ve esmainın diyünu
vakıasına
tesviye olunarak fazlası danı İtam Sandığı'nda istirbağ olunmak hakkında olha

eylediği inde-ş-şer'i-l-Enver

zahir ve mütehakkık olmağla emlaki mezkürenin
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6-

dokuzyüz semen ile müşterisi mezbür minhaimi hacı Yakude'ye bisle muamelei
frağiyesini icra-i muharrer-i merkum Mustafa Nail Efendiye tarafı Şer'iden izin
virilmeğin mAvekaa'

7-

bittaleb olundu. Fi rebi-ül-evvel bin üçyüz yirmi altı. (hicri 1326, miladi 1908)
METİN: 22
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SAYFA:

7

KONU :

VAKIF

.

't.J

..-

Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi idaresi olan Lefkoşa Kasabası Ehalisi'nden Hacı
Bahaaddin Efendi ibni Hacı Hamid Efendi Meclisi Şer'i Şerif-i Enver' de
· · kelam iderek umum müteveffa Hacı İsmail Ağa ibni Mustafa Ağa'nın vakfiye-i
ma'mul bahayası ile vakf eylediği emvalin tevelliyeti Hacı Tahir
Mazhar Bey ve Adüf Bey ve Hasan Bey ve ba'da evladı zukurlerine ve ba'dı-1inkırasın umuru tevelliyeti rü'yete muktedir ve mütedeyyin bir kimseye şart ve
tayin eylemiş ve min

_

.,,.,,_..

liW-~'ıürf
__,..

ve Adüf Beğler bala evl=dı zukür bundan akdam ve tevelliyet-i

..---

mezkfureye bi-l-meşrütaya mütevelli olan Hasan Bey dahi kezalik evladı zükür
terk
vefat itmileriyle tevelliyeti mezküre munhal kalmış olmağla ben vakıfı
mumaileyh karındaşı Hacı Hamid Efendi'nin oğlu ber mucibi şard vakıf
tevelliyeti rü'yete muktedir ve mütedeyyin olduğumdan ve vakıfı mumaileyh
benden akraba bulunmadığından tevelliyeti mezkürenin Kıbel-i Şer'iden
uhdeme tevcihini taleb iderem
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7-

hali mudde-i mumaileyhin takdir-i meşrühi üzerine oldığı Lefkoşa'lı Hacı Naim
Efendi ibni Hemşi Efendi ve Ali Efendi ibni Mehmed'in ihbarlarından ve şartlı
vakıf

8-

üzere

olunan

vakıfuamesinden

ricaedden

mütehakkık olmağla Osmanlı Evkaf Memuru

inde-ş-Şer'il-Enver

zahir

ve

Rifatli İrfan Efendi hazır oldığı

halde
9-

mezküre Kıbel-i Şer'i'den mumaileyh Hacı Bahaeddin Efendi uhdesine tevciye
olunduğu tescil ve i'lam olundu rebiu'l-ahir bin üçyüz yirmi altı .
METİN:

23

KONU:
Krbrıs

Ceziresi'nin

VAKIF
Merkezi

İdaresi

olan Mahn1sei-Lefkoşa

sakinlerinden

Ahmed Beliğ Paşa Hazretleri Meclis-i Şer'i Şerif-i Enver'e muraceat
İderek fi yirmi beş rebiü-l-evvel bin üçyüz onbeş tarihlü vakfıye-i ma'mül baha
ile vakf eylediğim Arap Ahmet Paşa Mahallesinde kain ikibin yüz atmış üç
tahrir-Ü emlakim
Mukayyid ma'lumu-1-hudud

ve-1- müştemillat bir bab konak ile bahçeden ikraz

ve üç kalon talhaş bin sekizyüz doksan sekiz tarihlü Salim Efendi ma'rifetiyle
tanzim olunan Harita
Ve <livar ile tahdid eylediğim tarafları Pençezade Kahvesi arkası Çifhan Sokak
ve mezbür Kahvehane Caddesi ve Curh Sokağı ve vakfa
Mahdüd arsa ve derununa mücerred ebna ve inşa eylediğim bir bab konağın
tevelliyetini hayatta oldukça kendim mutasarrıf olup ba' dehü kerimem Behiyye
Hanım Kefil
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6-

Eylediğim diğer evkafın şurudu vech ile mutasarrıfe ola diğer şurudum kema fı
s-sabık baki kalub icra oluna ta'yini şurud itmeğle ma vekaa bittaleb ketb
olundu

7-

Tahriren fi yevmi-s-sadisi ve-1-ışri'nmin şehri rebiü' -l-ôhırı liserıe sitte ve ışrin
ve sülüsü mie ve elf.

SAYFA

8

KONU

VEKALET

Kıbrıs Ceziresi'nin Tuzla İskelesi'nde mukim bahriye hayrü'l-eylafından
mütekaid zatı ma'rüf olan izzetlü Hacı Hamid Bey ibni Salih Efendi Cezire-i
Mezküre Mahkeme-i Şer'iyyesinde

Meclis-i Şer'iyyemi'ze takrir-i kelam

iderek Derseadet'te Heybeli Ada Papas sokagında kain·Sörfa Anu Vorvisuyi
,,

hane ve bağçesi şimalen Yuhandi Bağçesi

ve garben ve ingalu hanesi ve

cenüben mezkur papas sokağı ile mahdüd zimni mukadalu binası mülküm olan

ma'lumu-1müştemillat bir bab haneyi el-yevm derı1runda sakine Emine Hanım ibnetü
Abdullah ile beş aded Osmanlı Lirası seni makbuz mukabilinde bey ve temlik
ve teslim idüp oldahi iştira ve temlik ve teslim icrayı itmekle vechi muharrer
üzere bey'i mezkuru me'murun huzurunda takrir ve muamele-i Iôzimesini icra
ile mezbüre
hanesinde i' dasına ve hususu mezküre dair mczbürenin zimmetini ibraya ve
bunun mütevekkıf olduğu umurun külliyesini ifaya ahirini tevkil ve azle me'zun
olmak üzere

58

7-

Derseadet'te Mektebi Bahriye-i Şahane ders Nazırı Bahriye Mir Alaylarından
İzzetlü Sami Bey ibnü Ahmed Efendi'yi kabülüne mevkO.fe vekili Naibi Mcnab
nasb ve tayin eyledim
dedik de ma veka'a bi-t-taleb ketb olundı tahriren fi -l-vevmi-l-ışrtn

min şehri

rebiü-l-ahir Ii sene sitte ve ışrinve sülüsü mie ve elf. (miladi;l326, hicri;1908)
. METİN: 25
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SAYFA

8

KONU

TEREKE
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Lefkoşa Kasabası Mahallatı'ndan Ebu Kavuk Mahallesi sakinlerinden iken
bundan akdam vefat iden Fesci Hacı Ahmed Süleyman bin Abdullah Halebli

e varisi oldığını iddia edüp Lefkoşa sakinlerinden Hasan Meclisi Şer'i Şerifi
nverde hal-i sağirinde mensüb vasisi olub mali mevrüse-i vadi' yedi muhakkık
lan Iam-i ceddi Lefkoşa' da Naibim Hüseyin bin Süleyman mahzerinde da'va
erek ben müteveffa-i mezbur Fesci .Hacı Ahmed bin Süleyman'ın hayatında
evce-i mezbüre-i metrukesi
enbe binti Hüsniye'den mütevellid sulbi sahih oğlu ve varisi olduğum
daddan vasiyyem mezbür Hüseyin Ağa'nın itam sandığında mevcüd bulunan
ikdar-ı ma'lum mali mevrüseden

59

kaffi yed ile tarafıma teslim edilmesini taleb iderem diyü da'va iddükde
vasiyye-i mezbüre Hüseyin Ağa cevabında Hasan bin Fesci Ahmed'in mevrüse
i bi-l-vesaya vad' yedini
ikrar ve ma'da müddeiyye-i mezbüre Hasan'ın veraseti mezküre müddeasını
inkar idincek müddeiyye-i mezbür Hasan'dan

ber vechi muharrer veraseti

müddeasına mutabık beyyine taleb olundukda
ber minvali muharrer müddeasını iddia ihrar ricali müslimeynden ve Camii
Cedid Mahallesi Ahalisinden

Şeyh Hacı Sami Efendi ibni Ali yüzbaşı ve

İbrahim Paşa Mahallesi ahalisinden
Mustafa bin Hasan ve müddea aleyh mezbür Hüseyin'in

istinkafına binaen

merkum Hasan'ın Ii-ecli-l-mesaliha vasi tayin olunan mahzer Mevlana Efendi
mahzerinde ikame eylediği
Mahmut Paşa Mahallesi ahalisinden Hüseyin Ağa ibni Mahmud Ali Kavvas
nam-ı kemisnelerin müdde-i merkum Hasan'ın ber vechi muharrer müddeasına
mutabık ber nehci şer'i tehavütleriyle
isbat itmekle şuhuru merkumun usulu mevduasına takbikan bi evreka-i mesture
Camii Cedid Mahallesi Muhtarı Ahmed Efendi ibni Hacı Hüseyin Ağa ve
komişyon
a'zasından Ali Ağa ibni İsa zade Yusuf ve İbrahim Paşa Mahallesi Muhtarı Hacı
Mustafa Onbaşı ve komisyon a'zasından Mehmet Arif Efendi
ve Mahmut Paşa Mahallesi Muhtarı Molla Mehmet bin Hüseyin ve komisyon
a'zasından Ali Rıza bin Mehmed'den sırran ve ba'dehü alenen lede-t-tezkiye
adi ve makbülü-ş-şehade iddükleri
ihbar olunmağın mucibince muddei-i mezbure Hasan müteveffayı
Kuşçu Hacı Ahmed'in

sulbi sahih oğlu ve varisi olduğunu ba'de-l-hukum

tenbiye olunduğunı tescil ve i'Iam
olundı fi onsekiz rebiü-l-ahir üçyüz yirmi altı. (hicri 1326, miladi;1908)
METİN

mezbür

26

1.

Kıbrıs

SAYFA

8

KONU

ZA VİYEDA.R ATANMASI

Ceziresi'nin

Değirmenlik

Kazasında

kain

Kırklar

Tekkesinde

Zaviyedarlık cihetine fi iki cemadiü-l-evvel bin ikiyüz doksan üç tarihlü Berat-Ü
Şerif-ü Alişan ile mütesarrıf

olan Şeyh Mehmed bin Hacı Hasan Meclis-i Şer'i Şerif-i Enverde evkaf
me'mfuu rifatlü irfan Efendi hazır oldığı halde Lefkoşa'lı Ahmed Efendi
ibni Molla Efendi'ye mezkur zaviye darlık cihetini Hasan rızasıyla ferağ ve
kaadid itmekle salifü'z-zikir zaviyedarlık ciheti mezbür Hacı Mehmed'in
ferağından
mezbür Ahmed Efendi uhdesine Kıbel-Şer'i'den tevciye olunduğu tescil ve
i'lam olundu tahriren fi'f-yevmi'Lhüdi ve'I-ışrtn min şehri cemôdiü'l-evvel
lisene sitte
ve ı'şrin ve sülüsümieti ve elf..(hicrı;l326, miladi;1908)
METİN
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Lefkoşa sakinlerinden iken bundan akdam vefat iden kasab Halil bin Ali'nin
sulbi sağır evladlan Ahmed ve Fadimenin vasi mensubeleri onları Lefkoşa'lı
milhan binti İsmail Meclis-i-Şer'i Şerifi Enver'de takrir-i kelam iderek yedibin
yediyüz kurk üç numaralı Defter-i Hakanisiylebirvuluko karyesinde kain

61
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i'

.,
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I

tJ

II

sekiz· dönüm

ve ikibin

dokuzyüz

otuz

altı numorolu

Defter-i

Hakanı

siyleGönyeli Karyesinde kain on yedi dönüm iki evleği ceman yirmi beş dönüm
iki
evlek araziye-i miriyenin yedi sehimde birer sehmive yine mezkur

gönyeli

karyesinde ikibin dokuzyüz yirmi yedi numorulu defteri Hakanisiylebir buçuk
dönüm arazıye-i
miriyenini

yirmi

sekiz

sehimde

birer

sehminivasileri

olduğum

sağiranı

mezbüran Ahmed ve Hatice'nin olup ancak araziye-i mezküreyi civari eshabı
mahsub itmekde ve bunlardan bir güna hasılat olunan maliki olduğundan
hissedaranı saire hisselerini ahire ferağ ideceklerinden sağiranı mezbüranın
dahi ber vechi muharrer birer sehmi hısselerinin mean bedeli misliyle emre
ferağ idilmiş haklarında infa' olmağla olvecihle talebine ferağa tarafı şer'iden
bana izin verilmek matlübumdur didikde hali vasiyye-i mezbürenin takdir-i
müstedir vasi üzerine oldığı Soda Karyeli Osman bin Ali ve Lefkoşa'lı Sami
bin İsmail'e ala tariki-ş-şehade

ihbarlarıyla tehakkuk olunmağın mucibince

salifü-z-zikir sağiran-ı mezbüranın birer sehmi hisselerinin cüzeteyne nazaran

hissedaranı saire hisseleriyle mean bedeli misilleriyle ahire ferağına vasiyye-i
Milhan Haturı'a izin verilmeğin ma vekaa bi-t-taleb ketb olundu
tahriren
fı-1-yevmi-r-rabii min şehri cemazi-l-ahir lisene sitte ve ışrin ve sülüsü mie ve
lef. (hicr;1326,miladi; 1908)
METİN :
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Ada'lı olub Kıbrıs Ceziresinin Merkez Vilayeti olan Lefkoşa
Kasabası'nda

sakine ve şahsı zevci Mehmed muddaini ve Mahzer Mevlana

fendi ta'rifleriyle ma'rife
62

2.

olan Sıddika Hanım ibnetü Arnavut Hasan Ağa Cezire-i Mezküre Mahkeme-i
Şer'iyyesi'ne

Meclis-i

Şer'iyyemize

takrir-i

kelam

iderek

mezkur

Ada

Kasabası'nda olan
emvali

menkule

ve gayri

menkülemi

vadi-ül-yed

olanlardan

da'va

ve

muhakeme ve muhasemeye ve gayri menkülemi icara ve zevci sabıgım Halid
bin Abdullah'ın zimmetinde
olan mihri müecceli menzili eşyamı taleb ve da'va fi on muharrem bin üçyüz
yirmi beş tarihlü vekalet-i hücceti şer'iyyesiyle

Adana'lı Ahmed Efendi ibni

Hacı Salih Nuri vekili
tayin etmiş isede mumaileyh vekalet-i mezküreden

azl eyledim didükde ma

hüve-l-vakıı bi-t-taleb ketb olundu. Fi sekiz cemadiü-l-ahir bin üçyüz yirmi altı.
(hicri; 1326, miladı; 1908)
METİN
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HUKÜKU-ZEVCİYETE

Kıbrıs Ceziresi'nin

Magusa Kasabası sakinlerinden

ibni Hacı Abdusselam

MURA.AT
Mehmed Hüseyin Efendi

Cezire-i Mezküre Mahkeme-i

Şer'iyyesi'nde

Meclisi

Şer'imizde
zevce-i medhul bahası Magusa'lı olup Lefkoşa' da bulunan Aliyye Hanım ibneti
Hacı şeyh Ahmed huzurunda da'va iderek mezbure Aliyye Hanım mihreyni
musammayı
ma'Iüme-i ile zevce-i medhul baham iken sakine oldğımız menzilimi terk ile
ceddesi nezdine giddiğin menzilime gelip bana hukuku-zevciyete mura'üt
itmesü içün tenbiye olunmak muradımdır deyü da'va ittükde mezbure Aliyye
Hanım cevabında müdde'ıyye-i

mezbür Hacı Ahınat Hüseyin üzerine zevce-i

medhül bahası iken
63

5.

hanesini terk idüb ba'dema zevci mezbürun menziline gitmeyeceğini beyan ve
ifade eylemiş olmağla zevce-i mezbfue Aliyye Hanım na şize olub zevci mezbür

6.

Hacı Mehmed Hüseyine ifade olunmak ve hukuku zevciyeye mura'at itmesine
tenbiye olundığı tescil İ'lam olundı. Fi onbir cemadiü-1-evvel bin üçyüz yirmi
altı
METİN
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Lefkoşa Mahallatından İbrahim Paşa Mahallesi'nden Naciye Hannın ibnetü
Mahmut Çavuş Meclisi. Şer'i Şerifi Enver'den zevci muttalikr Lefkoşa'lı
Ahmed
Kara

Çavuş mahzerinde da'va iderek merkum Ahmed bundan beş ay

mukaddem üç İngiliz lirası mihri müacceli ve ikiyüz elli bir kuruş mihri
müecceli tesmiyesiyle
beni tezevvüç ve dahil olarak yine tarihinden yedi gün mukaddem tatlik etmekle
zimmetinde mutekamr olan üç İngiliz lirasıyla ikiyüz ellibir kuruş mihreynimi
ve ı'ddetim
inkıdasına değin nafaka ve sair levazımı zarüriyemi rnezbür Ahmed'den taleb
iderem diyü da'va itmeğin merkum Ahmed cevabında müddeiyye-i mezbüre ol
mikdan mihreyn
tesmiyesiyle zevce-i medhül bahası iken üç ay evvel tatlık eylediğini ve
mihreyni mezküreyni olan üç İngiliz liresıyla ikiyüz elli bir kuruşon zimmetinde
deyni aldığını

6.

ikrar ve i'tiraf idüb nafaka-i

ı'ddeti lazım gelmeyeceğini beyan ve ve müdôfaa

eylemiş ve müddeiyye-i mezbüre dahi nafaka da'vasından feragat itmiş olmağla
mucibince
mihreyni mezküreyni olan üç lira ile ikiyüz ellibr guruş müddeiyye-imezbüre
Naciye Hanım'a

zevci muttalikı merkum ahmede ba'de-l

eda ve teslimine

hüküm tenbiye olundığı
tescil ve i'lam olundufi onsekiz cemadi-ül ahir bin üçyüz yirmi altı. (hicri; 1326,
miladı 1908)
METİN
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Evkafı mülhakdan Kıbrıs Muhasılı-Esbak Merhum Sami Ağa vakfından Kıbrıs
Ceziresi'nin Merkezi'nin olan Lefkoşa Kasabası'nda kain Turunçlu
Mektebi-İbtidaiyyesi'nin
Meclisi-Şer'i-Şerifi-Enver'

Muallimi Hafız Raff Efendi ibni Süleyman Efendi
de

vakfı-mezkur

mütevelli-kaimi-mekamı

Mükerremetlü Hafız
Şefik Efendi ibnü'l-Müftü Faziletlü Hacı Ali Rıfkı Efendi Mahzerinde da'va ve
takdiri-kelam idüb vakfı-muşarünileyh
Mektebi-Muallimliği

cvkafından olan mezkur Trunçlu

içün verilmekde olan Rôbihi-Belde şehri altmış guruş ecri

mislinden dun ve vakfı-mezkurun galesi dahi
müsait oldığı cihetle munasib miktar zammıyla haddı Iayıkına iblağını taleb
iderem deyü da'va eddikde kaimi-mekam mütevelli mumaileyh
65

1-.

Hafız Şefik Efendi cevabında vakfı-muşarunileyh
ühir 1242 tarihasi vakfei-ma'mülbehasına

cevabında fi 19 cemadiü'l

mezkur muallimlik

içün şehri elli gruş tahsis edilmiş olub zammına vakfı-mezkürun

musaidesi

olmadığı ve vakfı-mezkürun fazla galesi
olan vakfı-meşrut olmadığı cihetle eshabı-cihatı-maaşôtının

zammı mütevelliye

i asliyenin re'yi ve muvafakatına mütevekkıf bulundığını
beyan

ve

mudafa'a

eylemiş

olmağın

hususu-mezkur

Kıbrıs

evkaf

muhasebecigilinin lede'l-istigar vakfı-mezbür galesi
musait oldığı varid olan tezkereden müsteban ve môaşı-mezkürun hali-hazırı
ecrimislinden dün olundığı
inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve numayan olmağla muallimi maileyh Hafız Raif

Efendi'nin maaşını hazırıne kıbeliŞer'i' den kırk guruş daha zammıyla Rabihi-Belde yüz guruşa istida' idildiği
tescil ve i'Iam olundı. Fi receb sene 3261
METİN
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mülhakdan Kıbrıs Muhassılı Esbak merhum Seyyid Mehmed Ağa
akfı'ndan Kıbrıs Cezirisi'nin Merkezi olan Lefkoşa Kasabası'nda
Tahta-I-Kala Mektebi İbtidaiyyesi'nin Muallimi olan Hafız Mehmed Nidai
.....,.n,uu.ı

ibni Ali Meclisi Şer'ı Şerifi Enver'de vakfı mezkur

66

mütevelli Kaimi Mekamı Mükerremetlü

Hafiz Şefik Efendi ibni el-Müfti

Faziletlü Hacı Ali Rıfkı Efendi mahzerinde da'va ve takdir-i kelam idüb
vakıfı muşarün ileyh evkafından olan mezkur tahte-l-kala Mektebi muallimliği
içün verilmekde olan rayiç belde şehri yirmi kuruş
ecri mislinden rü'yete vakfı mezkürun gallesi dahi dahi musaade oldığı halde
münasib mikdar zammıyla haddı-lahikai-iblağım
taleb iderem deyü da'va iddükde

kaimi mekanı mütevelli mfımaileyh Hafız

Şefik Efendi cevabında vakfı müşarun ileyh bila iblağına

fi ondokuz cemadi-ül-ahir bin ikiyüz kırk iki tarihlü vakfıye-i ma'mul bahası ile
mezkur memalik içün şehri iki kuruş tahakkuk olunmuş
olub zammını vakfı mezkur musaadesi

olmağına ve vakfı mezkürun fazla-i

galesi evladı-vakıfı meşrüd olundığı
cihetle

eshabı

mumaşatının

zımni

mütevelli

olub

re'yi ve

muvakatına

mütevekkıf bulundığına beyan ve müdafa ile min
olmağla hususu ınezkurun Kıbrıs Evkafı'rıın muhasebeciliğinden

Iede'Listiksa

vakfı mezkur tarihinden .musaade oldığından
olan tezkereden müsteban ve measin mezkürun hali hazırı ecri mislinden run
olundık ınde-ş-Şer'i-l-Enver
Tahir

ve numayan

olmakla

muallim

mumaileyh

Hafız

Mehmed

Nedai

Efendi'nin maaş hakkına Kıbeli-Şer'i'den
seksen guruşluk daha zammıyle yüz guruşa iblağ edildiği tescil ve i'lam olundı

fi üç receb üçyüz yirmi altı.
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Kıbrıs Tuzla kasabası sakinlerinden

iken bundan akdaın mütevekkıye

olan

Şerife binti Cezzar bin Abdullah'ın ber vechi ati
oğlu ve varisi oldığı iddia iden mezkur Tuzla Kasabası

ehalisindef

olub

Lefkoşa' da sakin odacı Ali Rıza bin Mustafa
Meclisi şeride müteveffiye-i

mezbfuenin

müddei-y-yei

mezkur Tuzla imamı

Derviş Yusuf Efendi ibni Ahmed Ağa mahzerine da'va iderek
Şerife Binti Cezzar bundan on beş sene mukaddem vefat iden veraseti sadri
kebir oğulları benimle
liebeveyn karındaşım mehmede ve ba' dehü kızkarındaşım

mezbüre Mehmed

dahi bundan dört sene mukaddemistanbulda vefat iderek
veraseti hasren bağa mahsüre oldığına anam müteveffatı-evvel mezbüre
Şerife'nin hayatında mumaileyh Derviş Yusuf
Efendi zimmetinde ciheti karzdan alacak hakkı olan on guruş kablu'l-akz ve'l
istifa vefat iderek
meblağı mezkur hasran bağa mahsure olunduğundan bi-l-verase Tab iderem
'deyü da'va eddikde oldahi cevabında
, müteveffai ol mezbüre şerifeye halen on kuruş deyni oldığı ikrar ve ma'da
veraseti mezküreyi inkar iderek beyane havale olunmağa
müddeiyye- mezakürenini irae eylediği Lefkoşa' da Camii Cedid Mahallesi
sakinlerinden Marangoz Rıfkı Efendi ibni Yusuf Efendi Tophane
· Mahallesi sakinlerinden M Mehmed celali Efendi ibni raşid müteveffai ol
mezbüre Şerife'nin veraseti oğulları işbu müddeiyye-i mezbüre
Ali rıza ibni diğer oğlu Mehmed'e ve ba'de mezkur Mehmed dahi vefat iderek
veraseti karındaşı mezbüre Ali Rızaya
munhasıra oldığına meclisi Şeride ber nehci Şer'i şehadet eylediklerinden
Şahidan mezbüran ahvali mevdı1asına
tatbikan mahallinde bi evraka-i mesture evvelen sırren ba'de alenen lede-t
tezkiye adl ve makb=lu-ş-şehade eddükleri ikbar
olunmağın mucibince muddeıyye-i mezmüre ali Rıza müteveffatı ol mezbür
Şerifenin oğlu veraseti munhasıre aldığına ba'de-l-hükm
Ii-tescil ve i'lam olundı fi yirmi sekiz recep bin üçyüz yirim

68
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VEKALET

An aslı İstanbul'ui olub Kıbns'ın Lefkoşa Kasabası'nda sakin ve şahsa aid
mezkur Lefkoşa'lı Oduncuzade
Tahsin Efendi ve Karabet Nikünmusayan ta'rifleriyle ma'rife teb'a-i Devlet-i
Aliye'nin Ermeni Milletinden Şehab veledi Biryan
hemşiresi

Haykonos Hamporsomyan Meclisi Şer'i-Şerif-i Enverde takrir-i

kelam iderek Üsküdar'da
bağlar başında ma'lumu-l-hudüd ve-1-müctemillat müştereken mütesarrıf
oldığımız bir bab menzilimizi mahallinde ahze ıcare
ve bedeli icarini akze ve kabza ve menzili mezküri müşarü cüzlerden tahliye
iderek ahire icaare ve bu babda
bir da'va tahaddüs iderse muhakeme ve muhasemeye ve hususu fikirden
mütevekkıf oldığı umurun külleyiseni ifaya İstanbul' da
akin teb'a-i Devleti Aliye'nin ermeni milletinden Kısa Ginhiparsümiyan
fendi'ye ahzı tevkile me'zun olmak
ere kabulüne mevküfe vekili ve naibi menab nasb ve ta'yin eyledik
idükderinden ma huve-lvfilaa'a bi-t-taleb
olundı fi onbir şa'bün üçyüzyirmi altı.
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el muvafık ala külli hal el münezze ani-müsteğir ve-intikal ve-s-salatü ve-s
selam ala Muhammedü-1-mevsfıf mekarimi-l-ahlük ve mehasini-l-hisül
ve ala elihi ve ashabihi-aricin ile mearici-l-kemüli emme ba'dü işbu vakfiye-i
celi-ş-şan ve cezire-i bcdiü-l-ünvanın tahrir ve inşasına badi
Kıbrıs

Ceziresi 'nin

Merkez

Vilayeti

olan

Lefkoşa

Kasabası

Mahallatı'ndan Ebu Kavuk Mahellesi ahalisinden Hacı Salih bin
Salih Meclis-i Şer'i Şerifi Enverde ber vechi ati vakfına li-ecli-t-tescilmütevelli
ta'yin eylediğini da'va vekilinden
Hafız Cemali Efendi ibni Hacı Niyazi Efendi mahzerinde takrir-i kelam iderek
mahalle-i mezbürede kırk dört numaru
ile merkum tarafları Hacı Kadın ve Fatıma kızları ve yol ile mahdud bir bab
menzilimi vakf ve habs idüb şöyle şard
ta'yin

eylemekle

hayatta oldukça vakfı mezkurımamütevelli

olub menzili

mezkürede sakin olunmak yedimde ola vefatımdan
sonra yine yeni camii şerifi İmam-ı Hafız Nedai Efendi ibni Ali ve ba'de evladi
evladi ola dinen eğer varisleri
olub menzili mekuri icar olarak hasıl olan icaresinden senevi sekiz şilin ta'mir
ve termiha sarf ola mütebakısını
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yine on şilin sarfla bir hatimi şerif ve Rebiü-l-evvel'dekezalik

on şilin sarfla

Ebu kavuk veya camii' cedid de
vir mevlid-i şerif ve her mubarek gecede bir yasin-i şerif tilavet iddirilerek hasıl
olacak sevabını
Kainatın İftiharı Hazretlerine

sair enbiya-i Azim ve Rasülü

ikrama ve al ve

evladi ve ezvaci mutahhirat ve saire eshab-ı kezalik
ve evliya ve şüheda vasi gazatı müslimin hazaratının ervahı şeriflerine ve abai
ecdadı ve akrıba teallukatının ba'de
vefatı kendi ruhuma ihda oluna ve fazla-i gallesi mütevelliye aid ola vesayeti
menzili\mezkur külli ta'mire ihtiyaç mübeyyin eddiği
surette icarenin kaffesi ta'mirine sarf olunub harabetine müsade olunmamasına
ye mumaileyh Hafız Nedai Efendi ibni
Ali munkarız olur ise Lefkoşa Mekteb-i Ahdaviye idaresine me'mur heyeti mütevelli
olub menzili mezkuru heyeti mezbüre ma'rifetiyle
.icar olunub ba'de-t-ta'mir ve-t-termim fazlası mektebi mezkur ihtiyacına sarf oluna ve
mekteb talebesi tarafından senevi iki hatimi şerif tilavet
olunub sevabı bervechi muharrer ihda oluna ve cezire evkaf müdiri ise vakfa Nazır ola
iyü ta'yini şurud ve tebeyyinü kuyud
"rile mütevelliyi mumaileyhe teslime ve oldahi vakfıyyet üzere kabs ve teslim
ledikde vakıf-ı-mezbür vakfı akar imam-ı Azam
e İmamı Muhammed hazretleri indlerinde dahi gaybi lazım ve vakıfı menfeat vakfı
aksı şard ile batıl olndığına binaen vakfı mezkurden
cüu' mütevelli mumaileyh dahi İmam-ı Ebü Yusuf Hazretleri indinde vakıfı
ücerrer vakfet dimekle ve İmam-ı Muhammed Hazretleri
dinde dahi teslim ile -I-mütevelli bulunmağla vakfı sahih ve lazimeolur diyu red ve
limine imtina' ile şerefi-anım ve herbiri
i:'lSl ve hasma ke'l-beyan olundukdan kıbeli Şer'i 'den takayyuden dahi alimen bi'l
]afi' I-cari beyne' 1-eimmei'l-eslaf
f mezkur hismet ve luzumuna hükümü Celili şer'i vakfen hayrı mer-i olunmağın
in ba'di mezkur sahih ve lazim
ı ceri zalik ve harrere fi onsekiz cemadi-l-ahir 326
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Elhamdü li-llahi-1-vakıfı ala külli hal el-münezzeh ani-1 mütekayyir ve-1-intisal
ve-s-salatü

ve-s-selamü

ala Muhammedi-l-mevsüf mekarimi-l-ahlak

ve

-l-husul ve ala elihi ve eshabihi-laricin ile mearici-l-kemal emma ba' dü işbu
akfıyei celil-ş-şan ve hayriye-i bediu-l-ünvan tahrir ve irışasina
~di oldurki Kıbrıs Ceziresinin Merkez vilayeti olan Le koşa

Kasabası

ahallatından Camii' Cedid Mahallesi sakinlerinden zati ta'rifi
ile ma'rife olan Hadice hanım ibnetü Helvacızade Hacı mehmed Efendi

clisi şer'ide dücei vakfiye-i li-ecli-tescilmütevelli
in eylediği Ebuhorlu kavvace ahmed Efendi ibni Halil mahzerinde takrir-i

am iderek mezkur Cami'i Cedid Mahallesinde iki numaru ile merkum
emzade şükri Efendi Karaçe derviş menzili ve ba' çemi virilerek ve tevelli
ahdüd bir bab mülkü menzilimi habs idüp
iyye şard ve ta'yin iddükde menzili mezkurun süknası hayatta oldukça
imle keza teyzem Zeyneb Hanım ibnetü Ahmed ve Damadım Gazi
ehmed ve evladlarına aid olub vefatımdan sonra kezalik mezburdan kedim
.ı.auıauıııı

ve evletalrı mean sakinler olub

+2.

vefatlarından sonra kerimem mezburenin evlad ve evladları badnen ba' de badn
sakin ve mutesarrıf olalar ve menzili mezküri
derununda sakin olanlar tarafından ta' cir ve termim oluna ve menzili mezkurde
sakin olana kezalik senevi bir hatim ve bir mevlid-i şerif
kıraat idüb veyhud iddürüb vevabını

kendi ruhumla

ailemin ruhuna ihda

eyleyeler ve şurud-u mezkürenin
ta'yiniyle

ba' dema yedimde oluna diyü ta'yini şard ve ta'yini kuyud böyle

menzili mezküri mütevelli mumaileyh teslim olduğunu
vakfiyet üzerine kabz ve teslim eyledikde vakıfe-i mezbüre vakfı akar İman-ı
Azam ve İmam-ı Muhammed Hazretleri

indinde gayri Iazim ve vakıfı venfeat ve vakfı nefsine şart ile batıl olduğuna
binaen vakfı mezkurdan bir sah ve mütevelli mumaileyh dahi imam-ı
ebu Yusuf hazretleri indinde vakıfı mücerred vakfiyyet dimekle ve imamı
muhammed hazretleri indinde teslimi ile-I-mütevelli bulunmağla vakfı sahih ve
lazım olur diyordu.
tesliminden imtina'

eylemiş olunan herbiri fasl ve hısın taliben oldıklamıd

kıbeli şer'i şerifden dahi alimen bi-l-hilefe-l-côribin el-vakfi-l-islaf vakf
vakfı mezkürun hismeti luzumuha hükmü sahih-i şer'i vakfiye-i sarihi müddei'
olunmağın min ba'di vakfı mezkuru sahihve lazım oldı cari zelik ve harrere fi
l-yevmi-t-tasi' ve-l-ışrin min şehri receb lisene sitte ve ı'şrin lisene sitte ve Işrin
ve sülüsü mieti ve elf.
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1.

Evkaf- mulhakeden

Kısrıs

Muhassılı

esbak

Ali Ruhi

Efendi

Vakfından

Lefkoşa' da kain Laleli Camii- Şerifi Kürsi Şeyhi Abahorlu Ahmet Efendi ibni
Halil MeclisiŞer'i'de vakfı mezküre

mütevelli-i

Kaimimakamı

Yorğancıbaşızade

Efendi mahzerinde takrir-i kelam iderek vakıfı müşarunleyh

Sami

evkafından olan

mezkur Laleli
Cami-i Şerifi Kürsi Şeyhliği içün verilmekde olan raic Belde şehri yirmi kuruş
vazifenin ademi kifayesine vakfı mezkur gallesinden dahi müsadesine
binaen

miktarı

kafi zam

idilmesini

taleb

iderem

diyü da'va

iddikde

kaimimekam mütevelli mumaileyh Sami Efendi cevabında cami-i mezkür Kürsi
şeyhi olan mumaileyh
Ahmed Efendinin ademi devamı cihetiyle zammı maaşına mütearız oldığını
dermeyan eylemiş isede vakfı mezkur gallesi müsaid oldığı lede-istikar
Kıbrıs Evkafı Muhasebeciliğinden

kararı olan tezkereden

müsteban

maaşı

mezkürun hali hazırı dahi cebri mislinden devir oldığı inde-ş-Şer'i'l-Enver

zahir

ve nümayan olmağla kürsi şeyliği mumaileyh Ahmed Efendi'nin vazife-i hazırı
olan şehri yirmi kuruş kıbeli şer'iden bir maaşlık zammıyla kırk kuruş aylık
edildiği tescil ve i'lam
olund tahriren fi yemi-t-tasi'i aşara min şehri şa'banı-l-muazzam

lisene sitte ve

ı' şrin lisene sitte ve sülüsü mi eti elf.
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Lefkoşa sakinlerinden olub zati ta'rifi şer'i ile ma'rife olan Nazife Hanım ibnetü
I-lacı Ali Efendi Meclisi Şer'ide takrir-i Kelam iderek bende
\fefat eylediğinden kaffe-i terekenin sülüsünden otuz lira ikraz olunub techiz ve
t~kfine ve iskadı salat ve keffarat ve bi-t-tesbih ve sairem ile kahirin inşasına

3.

Mahkeme-i şer'iye ma'rifeti kefaletiyle sarf olunsun diyü vasiyyet itmekle ma
hüve-l-vakı't

bi-t-taleb ketb olundı tahriren fi-l-yevmi-r-rabiı'

aşer min şehri

receb lisene
sitte ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.
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Evkafı mülhakdan Kıbrıs Muhassılı esbakı merhum Ali Ruhi Efendi Vakfından
Lefkoşa'da

kain Laleli Mektebi Şer'iyyesi Muallimi Hafız İsmail Efendi ibni

Mehmed Meclis-i
Şer'ide vakfı mezkur mütevelli kaim-i makamıYorgancıbaşızade

Sami Efendi

mahzerinde takrir-i kelam iderek vakıfı müşarünileyh evkafından olan mezkur
Laleli
Mektebi muallimliği içün virilmekte olan raiç bedeli şehri altmış kuruş ecri
misilden virilen vakfı mezkürun gallesi dahi müsaid olduğu cihetle münasibi
münasibi

mikdar zammıyla

haddi-lahika

iddükde kaimi mekanı mütevelli

iblağını taleb iderem diyü da'va

mumaileyh

Sami Efendi cevabinda vakfı

mezkurun gallesi muallimi mumaileyh zammı
maaşına müsaid olduğu gibi vakfı mezkürun

gallesi olan vakıfa ve vakfı

mezkur hademenin .zammı vezaifi dahi mütevelli vakfı aiddir diyü müdafaa
olmağla husus-u mezkur Kıbrıs Evkaf Mühasebeci'Iiğinden

lede-l-istifar

vakfı mezkur gallesi müsaid olduğu varid olan olan tezkereden müstebanve

ıs

7.

mezkürun hali hazırı ecri mislinden virilen olduğu inde-ş-şer'i-1-Enver Zahir ve
numayan olmağla muallimi mumaileyh Hafız İsmali Efendi'nin

maaşı-hazırına

Kıbel-i Şer'i'den
8.

kırk kuruş daha zammıyla yüz kuruş iblağ edildiği tescll ve i'lam olundu
tahriren fi-l-yevmi-s-salisi min şehri receb lisene sitte ve ışrin ve sülüsü mieti ve
elf.
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Tahte-1-Kale

Mahallesi

sôkinelerinden

iken

bundan

akdam

müteveffiye olan Emine Hanım ibetü Barutçuzade Hacı Ali Efendi'nin

sadri

sağır oğlu Ahmed Efendi'nin
tesviye-i umuruna ve mali mevrüsuni hıfz ve vasesini kıbeli şer'iden vasi nasb
ve ta'yin olunan babası Ali Asaf Efendi ibni Mustafa Muhtar Efendi Meclisi
Şer'i'de
takrir-i kelam iderek vasisi olduğum oğlum sağir-i mezbürun anası müteveffa-i
mezbüreden müntakıl silahdür suyundan bir çuvaldız maicaride beş sehimden
bir sehm hissesinin hissedarın saire hisseleriyle ahire ferağ olmak hakkında
infa' ve evli olduğu cihetle olvecihle ahire ferağına kıbeli' şer'iden bağa izin
virilmek matlübumdur dedükde hali vasisi mümaileyhin tüdiri meşruhi üzere
oldığı Lefkoşalı Hakkı Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve Mehmed Munir Bey
ibn-i Hakkı Efendi
ihbarlarıyla mütehakkık olmağın bir hissemi sağiri mezburun ber vechi
muharrer bir çuvaldız mai caride olan beş sehimde bir sehm hissesinin bedeli
misliyle ahire
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kıbeli şer'iden vasisi mumaileyh Ali İsmet Efendi'ye izin verilmeğin

vaku bi-t-taleb ketb olundu tahriren fi-I-yevmi-I-hamisi ve-l-ışrin min şehri
sitte ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.
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malatyalı olub Kıbnsın Lefkoşa Kasabasi'nda müsafıreten sakin teba-i
j.A.liyeninermeni milletinden tahminen yirmi üç yaşında Kifuruk
Meşheden Ali Arslan nam akil Meclis-i Şer'ide arzuyu vicdanısıyla
yni şehadeteyni ayan iderek şeref-i islam ile müşerref
talebiyle ismi Sami tesmiye olunduğu Kıbrıs Mahkeme-i
si'nden i'lam olundu tahrir fi-l-yevmi-r-rabii aşar min şehri şa'ban

42

14
KAZ.A.Y-IRÜŞTÜİSB.A.T

77

~

':

)

~

efkoşa Kasabası Mahallatından Abdi Çavuş Mahallesi sakinlerinden iken
undan akdam vefat iden Hacı Yusuf Ağa ibin Hacı Hüseyin'nin sülbiye kızı

er vechi ati rüştini iddia eden Rasihe Hanım Meclisi Şer'ide hazırında vasi
ensübesi anası Huriye Hanım ibnetü Hacı Molla Hasan mahzerinde da'va

I
akile ve baliğe ve buluğuma rüştüm mütedammım olub umurumu binnefs
(:Vyete kadire ve ianeti vasiden müstefıne olma'la pederim müteveffa-I
zburdan müntakil emvali mevn1seden
siyyem anam mezbürenin keffı yediyle tarafıma teslimini taleb iderem diyü
iddükde vasiyye-i mezbüre Huriye Hanım cevabında kızı müddeiyye-i

ı:ı.limevrusunu bi-vesaya vad'ı yedini ikrar ve maada rüştü müddeasını inkar
ekle müdde-i mezbfueden ber vechi muharrer müddeasına mutabık beyyine

rar-ı rical-i müsliminden ve Ebu Kavuk Mahallesi ahalisinden Hasan Ali
endi ibni Derviş Mehmed ve Seyyid Paşa Mahallesi ahalisinden Rifat Efendi

pi Kamil Ağa Meclis-i Şer'ide
zıra olub iştişhad olunduklatından fi-hakika işbu müddeiyye-i rnezbüre
ihe Hanım akile ve baliğe bulunduğuna rüştü mütedammın olub umurunu

ire ve ianei vasiyyeden müteganniye aldığına bir nehci şer'i şehadet
ylediklerinden sonra şahidanı-mezbfuan usulu mevduasına takbikan bi evraka-i

elen sırren ba' de alenen ledettezkiye adl ve makbulu-ş-şahede

eddükleri

bar olunmağın mucibince müddeiyye-i mezbüre Rasiha Hanımın rüştüne

lundığı tescil ve i'lam olundı tahriren fi-I-yevmi-I-aşır min şehri cemadiü-l-ahir
sitte ve ışrin ve sülüsü mieti elf.
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Tahte-1-kale mahallesi sakinlerinden Hacer binti Hüseyin Meclis-i Şer'i Şerifi
Enver' de zevci dahili Lefkoşa Kasabı Mustafa .bin Hüseyin mahzerinde da'va
iderek mezbür
Mustafa bundan iki ay mukaddem bir lira mihri müaccel tesmiyesiyle
tezevvüç ve dahil olarak zevciyet beynimizde

beni

kaime iken bir aydan beru

nafakamı rü'yet
itmediğinden nafaka ve. kisve beha ve sair levazımı zarüriyem içün üzerine
miktarı kafi nefaka bedeli takdir olunmak muradımdır deyü da'va iddükde
mezbür mustafa zevcesi
:müddeiyye-i mezbüreyi

bi-I-cümle

kelimatı meşruhasında

tasdik ve i'tiraf

tmekle mucibince müddeiyye-i mezbürenin nafaka ve sair levazımı zarüriyesi
çün

zevci mezbür Mustafa üzerine

beli şer'iden bi-t-terakı yevmi yüz para farz ve takdir olunmağın mavekaa bi
-taleb ketb olundı tahriren fi-I-yevmi-I-hadisi ve-1-ışrin min şehri şa'ban lisene
itte ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf
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ve ianehüm ala iktisabehüm asnami-l-muhaseme

I

ve-l-müberrat ve-s-salatü ve-s

selamü ala ve nebiyyihi Muhammed
ve ala elihi ve eshabihi ile yevmi yestezillü-l-mer'ü

tahte-s

sıddikat emme ba'dü işbu vakfiye-i celi-ş-şan ve cedidi bey'i-l-ünvanın

tahrir ve
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Kıbrıs

Ceziresinin

Merkez

Vilayeti

olan Lefkoşa

Kasabası

Mahallatının

Ayasofya Mahallesi sakinlerinden zati isturance karyeli Hacı Mustafa bin Hüfi
ve Mahfi
Mevlana Efendi ta'rifleriyle ma'rife olan müteveffi Mahmud Ağazade Şükrü
Efendi zevcesi Hacı Nazife Hanım ibnetü Hacı Ali Efendi Meclis-i Şer'i Şerifi
nverde ber vechi ati vakfiye-i Ii ecli-t-tescil mütevelli nasb ve tayin eylediği
stironcalı Karyesi Mektebi Muallimi Sabık Mustafa Şevki Efendi ibni Hüseyin
ahzerinde takrir-i kelam iderek 16 288 numarulu Defteri-Hakani istidasıyla
utasmfa olundığı mezkur Ayasofya Mahallesinde birinci numoru ile
erküm tarafları Yusuf Cumali Bey ve Mehmed Çavuş ibni Ahmed ve Mehmed
unir Bey menzilde ve tarafeyni am ile mahdud bir büb mülkü menzili ve

senediyle

mutasamfe

eylediğim

mezkur

Ayasofya

ahallesinde iki numaru ile ve kısmı tarafları cümle bağ(çe) ve su'ada Hanım

yol ile mahdüd birer bab mülkü mezkürumu cemian iki bab mülkü farzı vakf
habs idüp şöyle şard eyledimki
enazili mezküre beher sene bayet mütevelli icar olunub hasıl olan gallesinden
'de-t-ta'mir ve-t-termim fazla-ı gallesinden senevi Ayasofya

ii Şerifi'nde ezberden beş hatmi şerif ve senevi Ömeriye Camii Şerif-i'nde
mevlid-i şerif kıraat ettirilmesine hasıl olan ecir ve sevabı
ela Fahri Kainat Efendimiz Hazretleri'yle sair Enbiya-i İzam ve Ali ve
lad-i Kiram ve eshabi zevi'l-ihtiram hazretlerinin ervfilıi ma'neviyyelerine
saniyen zevciye-i Şükrü Efendi ve Karındaşı Yusuf Ağa ve babası Mahmud
a ve anası Penbe Kadın ve kızları Meryem Hacı Ali Efendi
validem Behiyye Hanım ve karındaşım Ahmed ve Şevki'nin ve aba-i ve
da.di ve ümmehati ceddatı ve sair akrıba-i taallükatı
ahına ve ba'de vefatı kendi ruhuma dahi ihda oluna ve hatamat-ı Şerife'yi
erden kıraat edecek hafız Efendilere
· hatmi Şerif içün onbeş şilin verilmesine mevlidi-şerife içün dahi bir İngiliz
sı sarf edile ve fazle-i gallesinden
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17. dahi üç lira vazife-i tevelliyete virilüb

ve yine fazla kalur ise makamı-Hızır

Aleyhisselama kilim iştirasıyla fehm olunan
vakfı mezküre hayatta oldukça kendim mütevelli olub vefatımdan sonra ba' de
tayin edeceğim kimse mütevelli ola
ve şayet mütevelli

tayine

muvaffak

olamaz

isem. Hakimi-şer'

ve evkaf

me'murluğu ma'rifetiyle bir mü'min kimse mütevelli ta'yin oluna diyü
ta'yin-i

şurüd

ve

zeylü

kuyüd

berlehi-rnenazili

mezkfıreye

mütevelli

mumaileyhe teslim olundığı vakfıyet üzerine kabsan ve teslim
eyledikden

sonra vakıf-ı

mezbüre

vakfı

akar İmam-ı

Azam

ve İmam-ı

Muhammed Hazaratı i'ndelerinde gayri Iazime
ve vakıf-ı munkaat ve vakfı nefsi şart ile batıl olunduğuna

binaen vakfı

mezkurdan rucü ve mütevelli mumaileyh
dahi İmam-ı Ebü Yusuf indinde

vakıfı mücerrer vakfıat dimekle ve imam-ı

Muhammed Hazretleri indinde dahi teslim
.ile-l-mütevelli bulunmağla vakfı sahih ve lazım olur diyü red ve tesliminden
imtina ile murafaat ve beri faslve hısl
taliben olundıklarında Kıbeli-Şer'i

dahi alim bi'Lhilaf beynü'l-eimmetü'l-eslüf

va:kfı-mezkfırı
hakkı

ve

luzümuna

hükmü-Şer'i

Cem'i-Şer'ide

olunmağın min ba' d vakfı-mezkuru-sahih

vakfen

ve

cerhi-mer'i

ve lazım olundı ceddi

ve Fekk ve harrere fi'f-yevmi's-sübi'ı ve'l-ışrin min cemadü'l-ôhir

lisene sitte

ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf.
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İMAM-I SANİLİK ATAMASI

Kıbrıs Ceziresi'nin Mağusa Kasabası'nda

vakı Ayasofya Camii Şerifi İmamı saniyelik

ciheti Mustafa Fethi Efendi Uhdesinden refınden munhal olub
ciheti mezküreyi ifaya Evkaf Me'rnüru rifatlü İrfan Efendi Hazır olduğu halde icra
kılınan imtihanda ehliyet ve Iiyakatı olan

82

ve camii Şerifi mezkur cemaatinin müntehab ve muhtarları aldığı verilen
şehadetnameden nümayan olan Elbistanlı Mehmed Salih Efendi bin Hüseyin Ağa
uhdesine tevciye olundığı tescil ve Kıbrıs Mahkeme-i Şer'iyyesi'nden

i'lam olundu

harrere fi-l-yevmi-l-hamis ve-l-ışrin min şehri ramazan lisene sitte ve ı'şrin ve sülüsü
mie ve elf.
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Ceziresi'nin Dizdar Karyesi ahalisinden zatı ma'rife Ali ibni Hacı
rahim Efendi zevcesi karye-i mezkfı.rede sakine zatı
fkoşa Kasabası'nın Ayasofya Mahallesi'nde sakin Şürüzade Abdulaziz
bin diğer Mustafa ve Ruhsa Efendi Abdu Çavuş
ustafa Galib Efendi ibni Mehmed bin Hacı Hamid Ağa ta'rifleriyle ma'rife
adice Hanım ibnetü Hacı Ali Efendi hazır oldığı halde Kıbrıs Mahkeme-i
r'iyyesi'nde
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Meclis-i Şer'ide Lefkoşa'lı

Mazhar Mehmed Mevlana Efendi ibni Mustafa

fıraşından hasıl ve zevcem rnezbüreden

iken geçenlerde

mezkur

İzmir Limanında

körfezde

mütevellid İzmir' de

olan şirket va:furunda

karikan vefat iden Reşad Sami Efendi 'nin mumaileyh Mehmed Mevlana Efendi
zimmetinde

ciheti-karzdan

yirmi kuruş alacağı

olmağla

meblağı mezkuru

kable'l-akz ve-I-istifa ber vechi muharrer vefat idüb veraseti benimle
validesi mezbfueye munhasıra aldığından
bize eda ve teslime mumaileyh

meblağı mezküri hisse-i irisemize

Mehmed Mevlane Efendiye tenbiye

lunmak matlübumdur
bi-l-verase

da'va eddüklerinde

oldahi cevabında

üteveffayi mumaileyh ciheti mezküreden ol mikdar deyni aldığını
ikrar müddeayani mezbfuandan
üddeilerden

ber minvali

ma'rifan

maada veraseti müddealereyn]

muharrer

mumaileyha

veraseti

Abdü-l-Aziz

müddealereyne

ve Mustafa

inkar itmekle
beyne

taleb

Gaalib Efendiler

dığını beyan ve Meclis-i Şer'e ihfar itmekle şahidani mumaileyha
iştişhad

olundıklarına

mumaileyh

müddea-i

mumaileyh

Ali Rıza Efendi

Reşad Sami Efendi 'nin babası ve mezbüre Hatice

hi validesi olub veraseti mümaileyhaya munhasıradır bunlardan başka varisi
ığı bizim malumumuz değildir biz bu hususu bu vecihle
idleriz şehadet dahi ideriz deyü mütedamme-1-lafz vel-l-ma'Znaedg.i şehadet
eleriyle şahidani mumaileyhima usulu mevdüasına
vfikan Ayasofya imamı Mehmed Salahi Efendi ibni Mustafa ve makberandan
} Mustafa Efendi ibni Ömer ve Abduçavuş Mahallesi İmamı
ail Hakkı Efendi ibni Mehmed ve Fındıkzade Şevket Efendi ibni
bdullah' dan sırran ve alenen lede-t-tezkiye adi ve makbülü-ş-şehade oldukları
~r ve ihbar olunmağın mucibince müddeiyani rnümaileyhimanın verasetlerine
1de-1-hükm
ve-t-tebeyyin mumaileyh Ali Rıza Efendi ve zevcesi
zbüre Hatice Hanım Meclisi mezkürda takrir-i kelam iderek bervechi
arrer vefat iden oğlumuz Reşad Sami Efendinin terekesini mahallinde
84

tahrir ve bey' a ve bizlere muntakil ve mevrusu bi-I-cümle nukut ve eşya ve
emvali menküleyi salifü-z-zikirİzmir'de

ve sair mahallerde vad'ı -1-

yed olanlardan akz ve kabza ve bi-I-cümle muhaakelede taleb ve da'Zvaya ve
muhakeme ve muhasemeye ve imzasıyla her türlü evrakı merci'lerine
takdime ve makbuzunu

bizlere isale ve sulh ve biraya ve-I-hasıl hususu

mezkürun mütevekkıf oldığı umurun külliyesini husulu dereciyesine
kadar ifaya ve ahire dahi: tevkil ve azle me'zün olmak üzere İzmir'de Osmanlı
Ziraat ve Ticareti Matbasında mukayyım diğer
oğlumuz Kıbrıs'lı Cevdet Sami Efendiyi kabulüne mevküfe ve vekaleti
mutlaka-i sahiha ile vekil nasb ve ta'yin eyledik didiklerinde
kıbı-t-tasdik ma vekaa fı-t-taleb ketb olundı harrere fıl-l-yevmi-l-h3amisi min
şehri şevval lisene sitte ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf.
(l)MAKBERA.N: Cenabı-Hakkı'n rahmeti rahmanına kavuşmuş demek.
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fkoşa'lı Sıddıka binti Mehmet Efendi tarafından bervechi ati hususu vekil-i
üseccel-i Şer'iyyesi da'va vekili Cemal Efendi Meclis-i Şer'ide müvekkelesi

.bık zabdiye Raif bin Hüseyin tarafından kezalik ber vechi ati hususu vekili
üsecceli şer'iyyesi da'va vekili Halit Bahaaddin Efendi mahzerinde da'va
85

5

~o
\1

föf 'in müvekkelem mezbüre ile zevciyet beyinlerinde kaime iken firaşından
.asıle ve müvekkelem mezbüreden mütevellide dört yaşında a.işe mezbür
föf nezdinde

olub ve halbükri

hak

nizane

müevekkelem

mezbürenin

ldığından tarafına teslimini ve bundan akdem sağiri mezbürenin nefakası içün

er'iden takdir olunan şehri kırk beş kuruşla ademi kifayesine mebni zımmını
ebi derem deyü da'va iddükde vekili mumaileyh Salih Efendi
vabmda saire-i mezbüreyi anası müvekkele-i mezbüreye teslime hazır isede
ezbürenin sağire ile sakin olacak mahalli olmadığım ve şimdiye kadar
ğire-i mezbüre babasının nezdinde infak ve iksa eylediği halette nafaka-i
ukaddere-i mezküreyi virdiğini binaenaleyh
icrası muvafık ve musalihat olmadığım beyan eyledi ve ahiren müdde-i
Efendi ve müddea'aleyh

bizzat hazır olmalarıyla

e'l-istifah müddeiyyye-i mezbüre pederinin hanesinde bir odada sakine ise de
cuğu iyi bakıyor deyü irad eylediği kelamı mu'teber olmadığından
"ıre-i mezbürenin validesine teslimine ve nafakasının yirim zammıyla belır
vm iki kuruş iblağa hüküm ve tenbiye olundı harrere fi'f-yevmi aşır
şehri şevval lisene sitte ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.
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efkoşalı Berber Hüseyin bin Yusuf Kıbrıs Mahkeme-i Şer'iyyesi'nde

Meclisi-i

r'ide sulbiye kızı Nadire'ye ayrı ayrı günlerdeüç defa da'vetiyle verkası irsal

gelmediği
üddeiyyei merkum

giyaben

gibi bir vekili şer'i dahi göndermemiş
da'vanın

rü'yetini

taleb eylemeği

ve

bulunmuş

lclığından hukukum muhafazaya muktedir
ığı mütehakkık olan Mahzar Mevlana

Efendi mezbüre Nadire içün vekili

usahhar nasb ve ta'yin olunarak vekili mumaileyh muvacehesinde

t

kerimem

etmediğinden bu gibi naşizeye nafaka virilmek lazim gelmediği zahir ve
ayan oldığı muhakkakdır ve mezbüre gayri me'müne olmağla yine
duğunu inkar etmekle ve itaat itmediği

edde evvelce takdir olunmuş olan nefakanın kat'ını taleb ve da'va iderem
Ikde vekili müsekkari mezbür dahi mezbürenin gayri me'müne olduğunu
.
.
ddei mezbür tarafından ihsar olunan Yeni Cami Mahallesi'nde Mehmed bin
cı · Hüseyinve Ayasofya Mahallesinden Mustafa bin Hasan Mezbüre
dire'nin gayri me'müne
ığını ve bulunduğu haneye ecnebi erkekler getirdiği ala tariki-ş-Şehade ihbar
pederi müddei Hüseyin'nın

nezdine

gitmiş ve nefaka-i

' olundığını mezbüreye izafetle vekili müsalıhare tenbiye olundı harrere fi-l
i-s-salisi ve-l-ışrin min şehri-ş-şevval lisene sitte ve -1-ışrın ve sülüsü mie
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amdü lillahi-l-vakıfı ala külli hal elmünezzeh ani-tağyir ve-l-intisal ve-s
tü ve-s-selaü ala seyyidina Muhammedü-l-mevsüfu bi-mekarimi-l-ehlak ve
asini-l-hisal ve ala elihi ve eshabihi -J-aricin ile mearici
emali emme ba'dü işbu vekfiye-i celi-ş-şan ve cedide-i bcdiü-l-ünvan tahrir
inşasına ba'is ve batlı oldur ki Kıbrıs Ceziresi'nin Merkez Vilayeti olan

sofya Mahallesinde sakine zati ta'rif-i Şer7i ile ma'rife Zahide Hanım
tü Hüseyin Efendi Meclis-i Şer'ide takrir-i kelam iderek Ayasofya
allesinde ondört numoru ile
kum ve tarafları Dar sokak ve İbrahim Efendi veresesi hanesi ve Eski Saray
ve Ahmed Şeref Efendi ve Hüseyin Efendi haneleriyle mahdüd bir bab
·· menzilimi hayadda

88

e İmamı Muhammed indinde teslim ile =l-mütevelli bulunmakla vakfı lazım
ldığından tesliminden imtina' eylerem diyü müterafen olmalarıyla İmam-ı Ebi

İmamı Muhammed hazretlerinin kavillerine binaen vakfı mezkürun sıhhat ve
ümuna hükm olunub menzili mezkuri vakfiye-i mumaileyha zahiren haneyi

uharrer şard eylediği tevelliyetine mebni zabt eylemiş iktiza eylediği tescil
dı harrere fi-l-yevmi-t-tasi'

min şehri şevval lisene sitte ve ı'şrin ve sülüsü

METİN
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NİKAH FESHİ

s Ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa Kasabası sakinlerinden Emine
ibnetü Hikmet Ağa'nın bervechi ati hususda vekil-i müseccel-i şer'iyyesi
vekili Mustafa Sadreddin Efendi Meclis-i

Şer'ide Lefkoşa'lı

Safvet

ibni Ali Ağa'nın vekili müsecceli şer'iyyesi da'va vekili
Cemal Efenid mahzerinde

rnezbur Safvet Efendi hazır oldığı halde da'va

ir-i kelam iderek müvekkilern mezbür Emine Hanım
n ikik sene mukaddem gayribuluğa oldığı halde pederi ve velisi Hikmet
ın izin ve icazeti olmaksızın rnezbur Saffet Efendiye mihreyni ma'lume
90

nikahı icra idilmiş ve müahhıran pederi merkumun işbu akde asla rızası
unmamış olmağla müvekkilem mezbüre Emine Hanım Hüseyin
ıığunda hiyarı buluğ ile nefsini bi-I-ihtiyar akdi mezküri fesh eylediğinden
echile akdi mezkürun feshine hüküm olunmak madlübumdur
·· bil-l-vekale

da'va iddükde vekil mumaileyh

ivekkile-i mezbüre Safvet Efendiye

Cemal Efendi cevabında

zevce-i gayri medhul bahası Emine

i baliğa değilse bile akdin icrasında pederi olunan ihbar üzerine akde
zkure rahi oldı ve mezbüre

l nikahına Musa Nami Efendi'yi

vekil eddiğinden baliğa idi deyü müdafa ve

'Ii ve vekili mumaileyh Sadreddin Efendi dahi müvekkilesi mezbürenin

i Efendiye akd ve vekil eddiğinde gayri baliğa olub pederinin izin ve
bulunmadığını bi-I-beyan müddea aleyh vekilinin müdafaasını inkar

afaa-i mezbüre vechi muuddea alleyhden yine taleb olundıkda itam eylediği
lerin şehadeti ve derece-i kafiyesi olmadığına ve başka hiç şahidi
dığını bi-I-beyan taleb-i tahlif oldığına binaen ba'de-t-tahlifi-ş-şer'i
ekkile-i mezbüre Emine Hanım gayri-l-baliğa olarak akdi
ba' del-1-bulug kenisi

dahi mümeyyize

mezkürun ademi sihhatine mebni feshiyle mezbüreye

ea aleyh mezbür Safvet Efendiye tenbiye olundığı tescil ve i'lam olundı.
ir zi-1-kaadebin üçyüz yirmi altı.
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olan Lefkoşa Kasabası

ibnetü Hikmet Ağa'nın
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sakinelerinden

ber vechi ati hususu vekil-i sabiti-I-

ekili Mustafa Sadreddin Efendi Meclisi Şer'ide müvekkile-i mezbürenin
hili Lefkoşalı Mehmed E

endi ibni Ali Ağa'nın vekili müsecceli

afız Cemal Efendi mahzerinde mezbür Mehmed Efendi müvekkilem
müsammayı ma'lüme ile zevci dahili olub

ldığı halde bir kaç aydanberu nafaka velevazımı zaruriyesini rü'yet ve
istinkaf eylediği cihetle müvekkilem mezbürenin Kendi

92
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1,.:;::

a,

I

a, 1_

:2.'.J>

afakasıyla

mezbür

Mehrrıed

Efendi'nin

firaşından

hasıl

müvekkilem

ezbüreden mütevellide ve halen bi hakkı-l-hidane bier ve terbiyesinde olan iki

sağır olunan levazımı zarüriyesi içün zevci mezbür Mehrrıed Efendi
rine mikdan kafi meblağı takdir olunkak muradımdır diyü bi-I-vela da'va
.çlükleri gibi
Cemal Efendi cevabında müvekkili zevci mezbür Mehrrıed Efendi
müvekkile-i

mezbüreyi

iskan içün Mahmud

Paşa Mahallesi'nde

iğinden gelüb zevcesine idaat itmediğinden naşıze olrrıağla kendüsine na

bir hatunun sağır evladına nafaka virilrrıeklazım gelmediğini beyan
miş isede müdde-i

mezbüre vekili mumaileyh Sadreddin Efendi
mihri muacceli olan elli lirayı zevci mezbur Mehrrıed

mezküri almadıkça itaat etmeyeceğini ve meblağı
"··' eda edinceye değin müvekkilesi babası mezbüre ile sağır olunmasının
alarmı
tenbiye olunmasını taleb itmiş ve mumaileyh Cemal Efendi yıne
ında müvekkile-i mezbürenin rrıihri muacceli olan elli lira hiyni akd de
olunmuş ve zevce-i
enin akde vekili Musa Nami Efendi teslimi mezkurisi ikrar ve mezbüre
elli lira rrıihri muacceli makbuz üzerine mumaileyh Nami

vkil ve bu suretle akdi mezkur icra kılındığından müddeiyye vekilinin
ııharrer üzere da'vası sahih değildir diyü müdafaeylerrıiş olmağla
e-i vekili teslim ve tesllürrı ve ikrar-ı mezküri inkarına binaen vekili
eyh Cemal Efendi'den beyne taleb olundık şahidi olmadığım beyan
en sonra mihri muacceli mezküri zevce-i mezbı1reninPederi Hikmet
etdi ve kabzım mahzeri-şuhüd dahi ikrar eyledi ve Nami Efendi
nameye tahrir ittirdi ve tarefeynin beyninde ceryan iden alış veriş
yüz lira iki kuruş muacceli olarak Hikmet Ağa
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inde bırakıldı ve bu vecihle kabzasını ikrar eyledi diyü
v~k!~o'iıJ
deıyye
.
. . ve eôhıren muüdd eaaI eyh'ın vekil
. ey1 edizi
ıinksar ıtmış
ı ta ' yırı
ıgı S':'l::?·t.J.&.f,·
aıiı,r~"":::::c,;:::;:::::/.,,Y
addin Efendi dahi hazır olarak muacceli mezkur elli lira zevce-i
pürenin babasına teslim olundığını isbat ideceğini ve muacceli mezkur hiyn

olunub akdin icrasından bir müddet soma hane satışı meselesinden dolayı
.iğinibeyan itmiş olrnağlamüddeaaleyh vekillerinin
echi muharrer def'i da'valarına tenakuz oldığını ve şahidleri olmadığını
itmesi cihetiyle ref'r muddeaları sabit olmadığından
eli mezkur elli lirayı müddeiyye-i zevce-i mezbüre Hatice Hanım' a eda
ye değin kendi ve sığar oğlu Haşmet'e nafaka ve sair levazımı zarüriyeleri

.pkuz teşrini-sani bindokuzyüz sekiz ·tarihinden i'tibaren Kıbeli Şer'iden
nıezbfu Mehmed Efendi üzerine takdir olunan yevmi bir şilini müddeiyye-

ime müddeaaleyh mezbür Mehmed Efendiye izafetle vekili mumaileyhe
olundığı tescil ve i'Iam olundı fi iki zilkaade bin üçyüz yirmi altı.
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NAFAKA

şa-Kasabası'nm Arab Ahmed Mahallesi'nde sakine Rahiyye Hanım ibnetü

t Efendinin ber vechi ati hususu vekili müsecceli şer'iyyesi da'va
rinden Mustafa Sadreddin
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Tahtelkale Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam vefat iden
ancızade Mehmet Ağa ibni Mustafa'nın duyunu mütehakkıkasmm tesviyesi
,yladı sağireynin
ası içün verese-i kibarı ve iytamı vasisinin rıza ve muvafekatleriyle
dar suyundan bir çuvaldız ma-i carisinin ahire ferağiçün lede-l-muzayede
'tpcı on yedi şilin mütevaffayı mezbürun oğlu Ali üzerine takdir iderek bedeli
ylemiş olmağla ma-i cariy-i mezkürun mezbür Ali üzerine
mm icrasıyla iktiza eylediği tescil -ve . i'lam olundı fi otuz zilkaade bin
METİN : 54
'

;ı,.,c>.'..J,....,_.ı.,r, * ..-,,.ı- ,.. . .•.,..ı.J•• rJ
'

/

• •

'

•

I

•

I

'

~--ıJ

..J ""I

' •

I•

••••••• ,.,..,,,..,

' •/
.
.ı;.ıı..,.,..,............,..,".,,ı
~/
*

•••

,.

'.'-

t ç..~
.

'

Coll

ıJ.ı

•

ı '_) .
41. ı-,
..•.

.... -.

SAYFA:

19

KONU:

VASİ TAYİNİ

!

.:...~~ı ~

~ru,J; t;.,~u~~.ı--. ~~:ht ~·J;~ow~:' ~ .
~:* ~ ı.('j.ılM,.,,,'_µ~~ "'. ~).- d:.,..ı r";..ı:' ••••. ~.J,.;r~ . .,~,_.~
. . . v/..ı,.,f,....ı,..J.r·.;,ıi.,J·j:....
~.,r~,...~......;,~...,../¥~
.... -~ ' . •.. .,;.....;..a..ı:
. ..
.
. '
.

·4"..,

•

I

a Ebukavuk Mahallesi sakinlerinden İsmail binti İsmail sarf ve umurunu
gayri muktedire olub kendi hanesini bila semen
binti Mehmed'e ferağı ve Bahnalı ve Mustafa Şevki'ye otuzliraya bir
,]}de i' da ile meblağı mezkürı almamış ve bu suretle emvalini telef
eylemekde bulunmuş olduğundan hicriyle umurunu rü'yete bir vasinin
,11;1.zıım::m::11

oldığı Lefkoşa'lı Molla Hüseyin bin Ahmed ve kebabçı Ali
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VASI TAYİNİ

oşa Tahtelkale Mahallesi sakinlerinden

iken bundan akdam vefat iden

gancJ Mehmed Ağa ibni Hacı Mustafa'mn sulbi sağir oğlu Safvet

i

~

ulbiye sağire kızları Fatıma ve Cemaliye ve Akile'nin tesviye-i umurlarına
enzillerini taksime ve bir vasinin nasb ve ta'yini lazım olub umuru hayatı
küreye ehliyeti inde-ş-şer'i -I-Enver zahir ve numayan olan anaları Ayişe
tAhmed sığan mezbürunun rüşd ve isdidatlarına
i.n tesviye-i umurlarına

ve menzillerini

verese-i saire ile taksime kıbeli

en vasi nasb ve ta'yin olunmağın ma vekaa' bi-t-taleb ketb olundı
zi-1-kaade bin üçyüz yirmi altı
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oşa sakinlerinden Andıralı Karyeli Hasan Efendi ibni Emir Hüseyin Meclisi
iden zevce-i menkühası Lefkoşa'lı His be Hanım ibnetü Hacı
ed Efendi mahzerinde

mezbüre

Hisbe

Hanım

mihreyni

musammayı

ile zevce-i menküham olub ancak bana itaat ve hukuku zevciyete

diğinden ol vecihle Kıbeli Şer'iden tenbiye olunmak muradımdır

deyü

a iddükde mezbur Hasibe Hanım cevabinda rnüddei-y-yei mezbur Hasan

dahi iken üçüncü defa olarak kendisi tatlik ettiğinden talakı sülüse ile
Ilaka olub itaat etmediğini müdafaa eylemiş ve zevci

; I

98
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evci mezbürun inkarına binaen mezbüreden

müdafaasına

mutabık beyyine

Ieb olulndıkda isbatten.izharı acz ile isaleten tahlif olmağla müddeiyye-i
Hasan

Efendi

ba' de-t-tahlifi-ş-şer'j

Lefkoşa' da

ahallesinde tedarik eylediği meskeni şer'i Kıbeli Şer'iden

Ebu

Kavuk

ba'de-1-müayene

sibe Hanımın zevci mezbur Hasan Efendinin hanesine gidüb zevcesine itaat
hukuku zevciyete muraat etmesini Kıbeli Şer'iden tenbiye
unduğu tescil ve i'lam olundı fi yirmi zi-1-kaade bin üçyüz yirmi altı
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VAKIF

sus-u ati-I-beyanın

mahallinde istima' ve fasliyesiiçün bi t-teması Cenabı

'i Şerifi Enver'den me'zünen bi ahkami a'zam olunan Mahkeme-i Şer'iyye

iıhyiddin Efendi ibni Vechi Efendi Lefkoşa Abdi Çavuş Mahllesi' den Aliyye
ile Hanım ibnetü Şeyh Mustafa Efendi'nin sakin oldığı haneye
b akdi meclis-i şer'i ali ederek zatı Ayasofya Camii Şerifi İmamı üla
hmed Salahi Efendi ve Sarayönü Camii Şerifi Müezzini Hafız Hasani Efendi
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oşa sakinlerinden Hafız Hüseyin Şiraze Efendi ibni basmacı Hacı Hüseyin
Meclis-i Şer'ide takrir-i kelam idüb fi iki rebiü-l-ahiır binüçyüz ondokuz

ylediğim ve fi yirmi bir safer binüçyüz yirim beş tarihlü i'lam ile şurütunu
X eylediğimeğlence çiftliği ebniyesibahçe ve ma-i cariyenin şurutundan yine

mezkur beha tevelliyetini hayatta oldukça bana vefatımdan sonra çiftlik
ve sofunun tevelliyet ve tasarrufu Hacer ve Zehra binti

bahçenin tevelliyet ve tasrrufu mezburatana Hacer ve zehra ile İsmet
ogözlı Hasana aid olup ve mai cariyesine dahi mezburdan Hacer
et ve Zehra ile Galib Efendi ibni Mehmet Ala seviyye mutasarrıf o5lalar
nların vefatında hısse-i tasarrufları Evlad-ı evladlarına badnen bi ba'di

ve Hacer ile Zehra dan biri bila veled vefat eder ise hissesi diğerine
i bila veled vefat ider ise mezbur Galib Efendinin
ıevladına intikal eyleye ve diğer şurudum kema fi-s-sabık baki kala diyü
i şurud eylemekle tescil ve i 'lam olunduı fi ondokuz zilhicce (binüçyüz
altı. (hicri 1326, miladi; 1908)
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Hacı Hüsniye

binti Abdullah

Meclis-i

Şer'i'de zevci muttalıkı

Osman bin Mehmet mahzerinde da'va iderek zevcem merkum Osman

gün evvel tatlik itmekle zimmetinde mütekamr olan elli bir kuruş mihr-i
celim ile iddet-i nafakamı talebi derem diyü da've iddikde mezbru Osman
ında zevcesi mezbüreyi dört gün evvel tatlik edüb mihri müecceli olan elli

şu zimmetinde deyni oldığını ikrar ve iddeti nafakasını
eğini beyan itmekle mucibince mihri müecceli mezkur elli bir gruş ile
eiye-i mezbüreye eda ve teslime mezbür Osman'a tenbih olundığı tescil ve
olundı fi onyedi muharrem binüçyüz yirmi yedi.
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Kasabası Camii Şerif-i İmam ve Hatibi olan Hacı Mehmed Sadık Efendi
ciheteyni mezkureteyn ref i edilerek merahık karındaşı Ali Fehmi

olundığından mezbu Ali Fehmi Efendi kebir olub bilfiil ifayı
t edinceye değin bin-n-niyabe edayı hidmet etmek üzere
-şer' ehliyeti mütehakkık olb ahalinin dahi müntehabı bulunan Hacı Zeki
i ibni Mustafa'ya tevcih olundığıtescil ve i'lam olundı tahriren fılyevmi-s-

şehri muharremil-1-haram lisene seb-i ve ışrin ve sülüsü mieti elf. Bin
yirmi yedi. (hicri;l327, miladi;1909)
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VEKALET

~At!

Konya'lı olub Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi olan Lefkoşa Kasabası'nda
Devlet-i Aliye'nin ermeni Milleti'nden ve şahsı mezkur Lefkoş'da

Peştemalciye ve Soğosun Enserliyan tarifleriyle ma'rife kunduracı
veledi Şakifyan Kuruk Meclis-i Şer'i de takrir-i kelam iderek mezkur
Şehrini çifte Merdivanlı Mahallesinde kain
ıf olduğum ma'Iumu-l-hudud ve-l-müştemillat bir bab menzilimli
akdem icar eylediğim Niğdeli Serkis nam şahsından müterakım edeli

kabza ve menizihl mezkuru tahliye iderek ahirine icara ve makbuzunu
a. irsal ve iade ve bu babda tahaddüs edecek da'va da kaffe-i derecan

muhaseme ve hususu mezkurun mütevekkıf olduğu umurun
ini ifaya tarafımdan mezkur Konya şehrinde mukim tebayı devleti
milleti merkume sinden
veledi kuyumcuyan kabulüne mevküfe vekil Naibi menab nasb ve
ledim dedikde mahüvel vakıı bi-t-taleb ketb olundı. İki safer binüçyüz
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RİC'ITALAK

i03

~4cz:-.,;...Jj_5 L/

gusa'lı olub Lefkoşa' da sakin şahsi ta'rifı şer' ile ma'rife Kadri Behrisli
clisi şer'ide takrnir-i kelam idüb İskele Kasabası sakinlerinden zevce-i
· medhu-lHüda binti Hamdiyeyi talakı ne' ile tatlık eyledim didikde ma
ıı bi-t-taleb ketb olundı tahriren fi-l-yevmi-l-hümis ve-1-ışrin min şehri
ene seb' ve-1-ışrinve sülüsü mieti elf. Bin üçyüz yirmi yedi.
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VAKIP MÜTEVELLİ TAYİNİ

pşa'lı Yusuf Ağa ibni Hacı İbrahim Ağa Meclis-i şer'i'de takrir-i kelam
Çankırızade el- Hacı Yusuf Ağa ibni Abdurrahman fi rebiü-1-ahir bin
kırk bir
vakfıye-i ma'mul bahasında tevelliyeti vakti vefatından sonra evladı
ma ve ba'de hemşirelerinde Zahide ve Fatıma ve Şerife Hatunların evladı
arının ekber ve islah ve irşadına şard idüb vakıfı mumaileyh evladı
iye bulunmağın cihetle tevelliyeti mezkure hemşiresi evlatlarına intikal
esine ve hemşirelerinden şerife hanımın kızı validem pembe· Hatınun
arından kebire kızı Behiyye Hanım tevelliyeti mezkureye mütesarrife iken

vefatıyla tevelliyeti mezküre ekber ve irsad ve elvladı evladiyem cihetle
intikal eylediğinden o vechle uhdeme tevcihini taleb iderem deyü da'va
kfname-i mezkur süreti müserrefasını ibraz ve irae eyledikden sonra hali
r Yusuf Ağa'nın takdir-i meşruhu üzere oldığı Lefkoşalı Mustafa
104

.-

i ibni Hacı Ahmed ve Mustafa bin Hüseyinin

ihbarlarıyla

mütehakkık

ğın mucibince tevliyeti mezkure kıbel-i şer'iden mezbur Yusuf Ağa'ya
olundığı tescil
am olundı tahiren fi'lyevmissedis

aşar min şehri muharremi-l-baram

Ii

ıeba ve-l-ışrin ve sülüsü mieti elf bin üçyüz yirmi yedi.
METİN:
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VAKIF MÜTEVELLİ TAYİNİ

effıye Hadice Hanım binti Hüseyin Efendi'nin zi-l-kaade bin iki yüz elli
rihlü ve Zaim Hüseyin Ağa bin Köse Kethuda Hacı Mustafa Ağa'nın fi
icce bin ikiyüz elli tarihlü
aileyh Hüseyin Ağa'nın fi yirmi bir rebiü-l-ahir bin ikiyüz seksen iki
vakfiye-i ma'mul baha ile vakf eyledikleri evkaf mütevellisi olan Tevfik
ibni Hacı Mustafa
'nin vukuu vefatına mebni tevelliyeti mezküre
Abdullah Nadir ve Hacı

Safvet Efendi'lere

yed etmeleriyle evkaf-ı mezkurenin
ileyh kebir oğlu Mehmet

Şükrü Efendi'ye

şurudu vakfe binaen

tevelliyeti

Kıbeli

intikal

müteveffası

Şer'i'den tevciye

ı tescil ve i'lam olundı.
fi-l-yevmi-s-sadisi min şehri ramazan el-mübarek Ii sene sitte ve ışrin
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NAFAKA

efkoşalı müeveffa Hacı yusuf ağa ibni hacı hasan'ın sulbi sağır oğulları Hasan
e mehmed'in

mensub ve vasileri anaları Lefkoşa'lı Huriye Hanım ibnete Hacı

clis-i şer'ide takrir-i kelam iderek sağiranı mezbüranın nafak ve levazımı
riyelerine bundan akdam ba izin-i şer'i şehir yüz yirmişer kuru' sarf
emekte isede meblağı mezkurun ademi kifayesine ve sağĞiranı mezbüranın
Harı neması musaid bulunmasına binaen tarafı şer'iden nafaka ve kisve beha
sair levazımı zaruriyeleri
miktar-ı kafi meblağı farz ve takdir olunmak matlubumdur dedikde hali
[yye-i mezbürenin takdir-i meşrühu üzere oldığı ve behrine şehri bir lira iki

kaderi ma'ruf meblağı ettüğü Lefkoşa'lı

Molla Hüseyin bin

ed ve Ahmed Hulusi Efendi ibnü Hacı Molla Hasan'ın

ihbarlarıyla

hakkık olmağla mucibince sağiranı mezbüranın
a ve kisve beha ve sair levazımı zaruriyeleri içün mallarından behrine şehri
ra ikibuçuk şilin meblağı farz ve takdir olunkağın mavekaa bi-t-taleb ketb

vmessabia' ve-l-ışrin min şehri muharremi-1-haram li sene seb'i ve-l-ışrin
üsü mimeti elf (1327, 29 ocak 1909)

METİN

KONU

:

67

VEKALET

106

andırzade el Hacı Yusuf Ağa Vakfı'nın mütevellisi olan Lefkoşa'lı
"(a ibni Hacı İbrahim Ağa Meclisi Şer'i'de takrir-i kelam iderek vakfı mezkur
atından olan Lefkoşa' da kain sekiz dükkan ve iki bab hene ile caooagnane
cidi şerifi müşrifı harab olub tamire muhtaç olub ve ledele keşfe yüz
lı;1.ğ lira masrafa muhtaç oldığından ınkaratı mezkure varidatından

tPcrrı,vP

ak üzere meblağı mezkürun istikrazıyla tamiratı mezkurenin icrasına
şer'iden bana izin verilmek bi-t-tesviye matlubumdur dedikde
elliye-i mezburen takdir-i meşrühu üzere olduğı ve dabbağ Mehmed
t.ve Taahsildar
Cemal Efendi ihbarlarıyla mütehakkık olmağın mucibince
istidanesiyle tamiratı mezkureyi icraya

iden izin verildikden sonra yine mezbure Yusuf Ağa Mecli-i
ıFehmi Efendizade Raif Efendi mahzerinde takrir-i kelam edüb
it yüz elli liranın istikrakıyla ta'miratı mezküreye icraya ve
~ vazı imzaya ve hususu mezkurun mütevekkıf oldığı umurun
ifaya bi-tevliye mumaileyh raifEfendiyi vekil tayin eyledim u.ıuu.n.u."'
eti mezkureyi kabul eylemkle ma huvel vakıı bi-t-taleb ketb v ••.•.•.ı ••.•..•
evmi tasi' min şehri muharemi'l-haram lisene seba' ve ışrin ve
If. (1327, miladi;Pazar 31 ocak 1909)
TİN :

68

23
VASI NASB VE TAYİNİ:
İzzet Ağa ibni Ahmed tarafından vekili da'va velkili Salih
ibn-i Selim Ağa Meclisi Şer'i'de takrir-i kelam iderek
İzzet

107

ğa'nin anasi Lefkosa'li

Aliyye Hanim ibnete Mustafa Efendi sinnen

a.'rufen ve umuru ve uhsusunu rü'yete gayri muktedire oldigindan emvalimini

ve israf eylemek oldigindan hicriyle kibeli ser'iden bir vasi nasb
inini bilvekale taleb ederem didükde mali vekili mumaileyh takdiri

'gini Lefkos'Ii Seyh Muhammed Fazil Efendi ve Mehmed Arif Efendi

z Mehmed Efendi'nin ihbarlariyla mütehakkik olmagin mucibince
e Hanim yirmiüç sa'ban bin dokuzyüz dokuz
inde tasarrufati kavliyeden hicr olunmagla umur ve hususuna rü'yete
Tini hifz ve hirasete is bu tarih-i hüccetten i'tibaren oglu mezbur Azad

nasb Ve tayin olunmagin Ol dahi Vesayeti mezkureyi kabul

vLuıı;;,Hı.ıı;;

vakki bi-t-taleb ketb olundi. fi onalti safer bin üçyüz yirmi yedi.
METiN : 69

23
NAFAKA
iken bundan akdam vefat iden Ali bin Haci Hüseyin
e-i menküse-i metrukesi Mehibe Hanim ibnete Mehmet ve babasi

d7e munhasire oldigi bil ihbar inde s-ser'i mütehakkik oldikdan sonra
hure Mehibe Hanim Meclis-i Ser'ide ibni mezbur Haci Hüseyin Aga

zimmetinde besyüz bir krus mihri müecceli hakkim
tı;;rı;;l\.c;-ı

müteveffayi mezburdan daleb iderim deyü da'va iddükde

108

e binaen meblagi mezkur besyüz bir kurusun tereki-i müteveeffayi
·<lan müddeiyye-i mezbure Mehibe Hanim'a eda ve teslimine mezbur Haci
ga'ya ba'da-1-hüküm tenbiye olndugini
e i'lam olundi tahriren fı'l-yevmi's-samin

min sehri saferi'l-hayr

lisene

istin ve sülüsü mieti elf.1327

METiN: 70

SAYFA:

23

KONU:

VAKIF

sa'li Ebu Kavuk Mahallesi sakinlerinden zati Ahmed bin Haci Dervis.
ed ve Mehmed Mevlana Efendi tarifleriyle ma'rife olan zenciye Zeynel:,
Aliyye meclis-i
e bervechi ati vakfa li ecli-t-tescil mütevelli tayin eyledigi arzuhalci H.ı:ıJiz
yin Hüsnü Efendi ibn-i Haci Musa mahzerinde takriri kelam iderek mahelH

z numora ile merkum taraflari Mehmed Ahmed ve Hasan bir ve yol ile
dud bir bab mülkü menzilimi vakf ve habs idüb söyle sard ve tayin
mekle menzili mezkurun tevelliyet ve süknasi hayatta oldukça bana ve
a görünceli kisa hüseyin oglu Arife ve ba'de evladi evladina ve ba'de

109

er kısa Hüseyin oğlu Mehmed'e ve ba'de evladı evladına aid ola ve ba'de-1Kavuk Camii Şerifi mütevellisi olan zat mütevelli ola ve
senede bir hatim ve bir mevlidi şerif kıraat eddirüb kendi ruhumla abai ve
d-ı ve ümmühatı ve ceddatı ve sair akraba-i taallükatımın ruhuna ihda oluna
üvveti tevliyet camii şerifi mezkur mütevelliyesi geldiğinde menzili
kurun icaresinde fadlı galle-i mezkur camii-i şerifin Ievazımına sarf oluna

mezbure teslim olundığı vakfiyet üzere kabz ve teslim
dikden sonra vakfa-i mezbura vakfı akar imam-ı Azam Hazretleri indinde

rte olmağla rucu' meşruhu ve imam-ı Muhammed indinde vakfı munafı'
nefsine şart ile vakfı batıl olundığından rucu ile menzili mezkurı mülkine

ütevelliye-i mezbur dahi imam Ebu Yusuf indinde vakfı mücerred vakf
ekle ve imamı Muhammed indinde teslim ile elmütevelli ile vakfı sahih ve
olur diyordu
ile müterafian aldıklarında kıbeli şer'iden dahi vakfı
urun sıhhat ve luzumuna hükmü sahih-i şer' olunmağın min badi vakfı

oldu ceri zalik ve harrere fi-1-yevmi-r-rabii ışrin min şehir saferi-1-hayr Ii
seba ve ışrin ve sülüsü mieti elf. 1327
METİN: 71
~ ~/f>l,...r!,., ,.,~_ı ..4pı~..::.; . . .•...,µ ~,~.,.:(..;!,...:~ ~;__:,..ıJ..u-,Jo>'~-ı.ı-:~ı

J:'~'"':~12..
+:» ~i ,J
~--:~:~~ ı-:!~~v_(:':--_ıo#~-f'~~-fr":-',,:#-.:__,,,.· "1
..•• ~.:.,.ı..,, ..-".'.'~~ı<re,.,.ı.~.....ı_..,~"r....J~, ı;--

._..;,·<-;,,,...;..,, v~~M.,_j~;?~ı.::.~·,.;,/.~~ ~ ~:' ~ ..~- ..~ ~
ı.(,; ·~ ~ .• ("-:'~""'.:· -:'-'-"..o# l....ı,-v .,s~ ,:.-!,;'~.., -".. w(-"
~d~.v"~·~
~--;~.·.
v.bJJ'c:,o~!.ı~ı.f:""-:'e.~

SAYFA:
KONU:

23

l
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oşa Ayasofya Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem müteveffıye
Mefruha binti Abdullah'ın sadrı murahık oğlu Ali'nin vasii-i muhtarı

110

ıvacı Ahmed Efendi meclis-i şer'ide takrir-i kelam iderek sağire mezburun
faka ve sair levazımı zaruriyesinin bundan akdam takdir olunan şehri
ksan kuruşa ademi kifayesine ve sağiri mezburun mali neması musaid
dığına binaen binaen zammını taleb iderem dedikde hali vasii mumaileyh

ere oldığı İmam-ı Hacı Ahmed Bahri Efendi ve Kayyum Mehmed Efendi ibni
ceb'in ihbarlarıyla mütehakkık olmağın mucibince murahık-ı mezbur Ali'nin

doksan kuruşa kırk beş kuruş daha zammıyla yüz otuz beş kuruş meblağ
diği tescil ve i'lam olundu. Fi beş rebiül evvel 1327

METİN: 72

SAYFA:
KONU:

23

VESAYET

oşa Kazası'na tabii Peristona karyesi ahalisinden Ali Onbaşı bin İsmail
clis-i Şer'i'de takrir-i kelam iderek karye-i mezkureli olub onbeş
eyi mütecaviz bir müddetten beru Lefkoşa Mahmudpaşa Mahallesi'nde sakin
:beveynkız karındaşım Hürmüz Hanım ibneteh-ü İsmail bundan akdam hasta
ak aklına
et gelerek umurunu rü'yete gayri muktedire olmuş ve emvalini israf ile telef
ulunmuş olmağla tasarrufatı kavliyeden hıcnnı taleb iderem dedikde
i. merkumun takdiri meşruhu üzere olduğu mahalle-i mezbure ahalisinden
cizade Ali Efendi ve Hasan bin Hüseyin ve Ayasofya Mahalleli Mehmed bin

arlanyla mütehakkık olmağın mucibince mezbure hürmüz hanıma tasarrufat
vliyeden hicr olunarak malını hıfz ve umurunu rü'yet ve tesviyeye kıbeli
'iden mezbur
111

vasi nasb ve tayin oldikda oldahi vesayeti mezkurey kabul ve
eti lazimesini rü'yeti teahhüt etmegin mavekaa bittaleb ketb olundi tahriren

asar rebiü-1-evvel li sene seba ve isrin sülüsü mieti elf. 1327

METiN: 73
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ÇOCUK_VELAYETI
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psa sakinlerinden Raif Efendi ibni Molla Hüseyin Meclisi ser'ide zevce-i
alikasi Lefkosa'li Siddika Hanim ibneteh-ü Mehmed'in vekili müsecceli

Efendi mahezerinde takrir-i kelam iderek firasindan hasil ve zevce-i
likam müvekkile-i mezbureden mütevellide ve halen bi hakkilhizane hicr

aise nami sagireyi bir hane içinde yalniz birakip disari ·
egin ve sagire-i mezbure bu suretle talakindan huruf edilmegin oldigindan
-i mezburenin tarafıma teslimini taleb iderem dedükde vekili mumaileyh
.l Efendi cevabinda isbu dava-i ahkami ser'i ve olvechle virilen hüküm

.ini taleb iderem deyü müdefaa eyledigi müddei-i mezbur Raif Efendi'nin
igi Lefkosa'li Zabdiye Mehmed bin Hasan ve Mehmed Efendi ibn-i Haci
ed ve Siddika bint-i Mehmed Cavus ve Zehra bint-i Ali ve Siddika bint-i
r Dervis ve Mehmed ve Fatima
mudde-i mezburun takdiri mesruhi üzere oldigini ala-t-tarik

112

ahede ihbar etmelirye müvekile-i mezbure Sıddıka Hanım Gayri me'mune

ğı inde-ş-şer'I -1-enver mütehakkık olmağla sağireyi mezbure Aişeyi babası
efendiye teslime mezbure Sıddıka Hanıma ba'del hüknı tenbiye olundığı
1 ve i'lam olundı. Tahriren fı-1-yevmirrabi'i ve-l-ışrin imn şehri rebiulevvel
e seb'ı ve ışrin ve sülüsü mieti elf 1327
METİN :
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SAYFA:

24

KONU

MÜEZZİN TAYİNİ

Ceziresinin Lefkoşa

~

kasıbasında

kain

Ayiosfya

Camii

Şerifi

Şevki Efendi ibni Hafız Mustafa Efendi ibni Hafız Mustafa
şuyi haliyle
devamı inde-ş-şeri mütehakkık oldığnıdan ciheti mezkurenin uhdesinden
.emezkur muezzinliğe ehliyet ve liyakatı aldığı zahir olan Arab
ıed Paşa Camii Şerifi müezzini Moralı Ahmed Efendi ibni Hacı Hüseyin
e-i mualiceleyle Kıbeli şer'iden tayin alındığı tescil ve i'Iam olundu

·:ye-1- ışrin sülüsümie elf. 1327
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SAYFA:

24

KONU :

MÜEZZİN TAYİNİ

Ceziresi'nirı Lefkoşa Kasabası'nda kain Arab Ahmed Paşa Camii Şerifi
zini Maralı Ahmed Efendi Kıbeli Şer'iden Ayasofya Camii Şerifi

113

zinliğine tayin kılındığı cihetle mezkur Arab Ahmed Paşa Camii Şerifi
zinliğine ehliyeti hütehakkık olan Hacı Mehmed Efendi ibni Ali Kıbeli
gen tayin kılındığı gibi camii
mezkur kayywnluğu dahi münhal olub hayli vaktten berü ifayı hidmet
amaileyh Hacı Mehmed Efendi 'ye mezkur kayywnluk ciheti dahi kıbeli

"'.ı tescil ve i'lam olundı. tahriren fı'l-yevmi's-sadis

ve'l-ışrln min rebiü'l

i sene seba ve ışrin ve sülüsü mieti el£ 1327
METİN

:

76

SAYFA:

24

KONU :

TEREKE

'da Yeni Camii Mahalle-i sakinlerinden iken bundan akdam vefat
alil bin Abdullah'ın her vechi ati varisi oldığını iddia
azabiyan Karyesinde
ayı mezburun

sakin Emine binti Mehmed Meclis-i Şer'i'de

müddeiyyünü

Lefkoşa'lı

Mehmed

Mevlana Efen.qi

am Hatice ile müteveffayı mezbur Derviş Halil'in anası Penbe Ii
kız karındaşları olub anaları Emete binti Abdullah ve babaları Ali bin

Harıyla Arabköy oldığından müteveffayı mezburun veraseti beı.ıiıııl~
Hadice Hanım ibnet-ü Hacı Halil Efendi munhasıren bizden maada

114

teveffayı mezbure müstehak ahır olmadığından hayatında mezbure Mevlana
ndi alacağı olan yirmi kuruştan hisseme isabet iden onbeş
şun tarafıma teslimini taleb iderem diyü da'va iddükde ol dahi cevabında
eveffayı mezbure hayatında ol miktarı meblağı deyni lodığıikrar ve maada
seti mezkureyi inkar eylediği müddeiyye-i mezbure verseti mezkureyi usulu
duasına takbikan evvelen sımn meblağde alenen ledettezkiye adl ve makbul

de ide vekilleri ihbar olunan mahalle-i mezkure ahalisinden Ahmed Hamdi
.çl.i ibni Usta Yusuf ve Hacı Mehmed Ağa ibni Yusuf ile ber vechi şer'i

edeceğim mucibince müteveffayı mezburun veraseti zevcesi Hatice Hanım
üdde-i mezbüre Emine Hatuna Mahsure oldığına ba'da-1-hüküm. tenbiye

am olundı tahriren fı'l-yevmi's-salis

ve'l-ışrin min rebiü'l-ahır Ii sene sebi

şrin sülüsü mieti elf.
:77
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25

KONU:

KAZAY-I RÜŞT-Ü İSBAT

sakinlerinden
meclisi

Hafize Hanım ibnet-ü Barutçuzade

şer'i'de li-ecli'l-mesaliha

Mustafa

vasiy-i mansibe karındaşı

i ibni Mustafa Efendi
erinde akile ve baliğa ve buluğuna rüşdü menhuke olub umurunu

uı-u-rn,ı..-:,

:te kadire ve ianeti-vasiden müstağni oldığına ve da'va ve müddean

rüşdü müddeasına bir evrake-i mesture olan sınan ve ba'de alenen
ezkiye adl ve makbuluşşehade eddiğü ihbar olunan lefkoşalı
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Efendi ve Kamil Ağa ibni Mustafa ile ber vechi şeri isbat etmeğin mucibince
muddeiyye-i mezbure Hıfzıye hanım'ın rüşdüne ba'de-1 hükm tenbiye olundığı
tescil ve i'lam olundı tahriren
'1-yevmi'l-hamisi min şehri cemaziü'l-evvel

METİN

li sene sebi ve'l-ışrin ve sülüsü

78

·'~i~~tra~~:~~,·~ ~
25

KONU

ALACAK İNTİKAL

ve 601 numarolu gönderici Mehmed bin Hüseyin Ağa'nın Defter
ası'na yazılan zeyldir.
'.teveffayı mezburun lefkoşa'lı Mehmed Fazıl Efendi'nin alacağı olub tahsil
an beş lira on şilin karındaşı Ali bin Hüseyin ol mikdar deyni olub vefatıyla
isleri anası Nazife Molla Ali'ye ve karındaşı hasana intikal itmekle meblağı
mezburana iddia kılındığı iş bu mahalle şerh verildi fi rebiü-lahir 1327
METİN :

79
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SAYFA:

25

KONU:

İMAM VE HATİP ATAMA

Ceziresi'nin limasol Kasabası'nda Amavud Mahallesi Camii Şerifi
amet ve Hitabet cihetleri munhal oldığı cihetle asan olunan
urasile-i şeriyye ile on üç seneden beri imamet ve dokuz seneden berü hitabet
ifesini ifa ederek kasaba-i mezkure ahalisinden Mehmed Reşat
~ndi ibni Hasan Ağa'nın ciheteyni mezkureteyni ifaya ehliyet ve iktidarı
ahaliyesinin dahi müntehab ve muhtarlığı iddüği mezkur

Şer'iyyesi'nden

tahriratıyla mulogofi şehadetnameden zahir ve

ayan olmağla mezkur imamet ve hidabet cihetlerine şehri on şilin vazife-i

aileyh Mehmed Reşat Efendi uhdesine tevciye yedine bir kıta berat-ı alişan
virilmiş arz ve i'lam oluna tahriran fi'l-yevmi salisi aşar min şehri
iül ahir Ii sene seba ve i'şrin ve sülüsü mieti elf 1327
METİN:

80

SAYFA:

26

KONU:

MÜTEVELLİ TAYİNİ

oşa sakinlerinden Ahmed Remzi Efendi ibni Hacı Halil Ağa Meclisi şer'ide
ir-i kelam iderek fi 28 1323 tarihlü vakfiye ile vakf
lediğim mebağı gallesinden kıraat olunacak hatamatı şerifenin behrine yiiz
i beş kuruş virilüb hatamatı mezkureyi mütevelli olan Hafız
san Efendi ve baş evladı evladı kıraat ide veya iddire vakfı mezkur
ütevelliyesi Hafız Muhsin Efendini evladı evladiye munkarız

ıındığında hemşirem İsmet Hanım ibnete Hacı Halil Ağa'nın evladı evladı
ne-i ba'de-1 batn mütevelli ola ve diğer şurutum kemafi-s-sabık bakı
117

diyu tayini şurut itmekle ma hüvel vakıı bi-taleb ketb olundı tahriren fı-1i-s-sani ve -f-ışrin min rebiül ahir lisene seba ve işrin ve sülüsü mieti elf

METİN

: 81

SAYFA:

26

KONU:

KIZINA BİLA. NAFAKA BAKMA

Zehra hanım binti Hacı Mehmed Efendi tarafından vekili müsecceli
si ve dava vekili cemal efendi meclisi şer'ide Lefkoşa'lı Raif Efendi
üseyin vekili dava vekili Sadreddin Efendi mahzerined

dava iderek

raif efendinin fıraşından hasıl ve zevce-i ıi:ıuttalikası
Sıddık'a Hanım'dan

mütevellide

beş yaşında Aişe namı saıre anası

enin gayri me'mun olması ciheti ile babası mezbur Raif
e teslimine hüküm olunmuş

isede hak hidane anasının anası olan

ilem mezbure Zehra hanıma intikal eddiğinden tarafına teslimini
Jrnle taleb iderem diyü dava eddikde vekilm mumaileyh Sadreddin Efendi
da sağireyi mezburenin babasına teslimine heme kadar
şeri lahak olmuş isede elan anası nezdinde bulundığından müvekkilem
e ikameyi dava olunamayacağını ve müvekkilim Raif
'-in anası Şerife binti Mehmed Çavuş dahi meclisi şeride hazıra olub
mezbureyi bila nafaka besleyeceğini beyan ile tarafına
i taleb eyledikden sonra müddeiyye-i

mezbure zehra Hanım Meclis-i

larak sağire-i mezbureyi kendisi dahi bila nafaka besleyeceğini

118

beyan etmiş olmağla sagire-i mezburenin

meccanen mezbure Zehra Hanım

tarafından bakılmak üzere tarafına teslimine ve babası Hüseyin talebinden
endusine irae taahhüt eylemiş olmağla ol vecihle hüküm tenbiye olundığı tescil
i'lam olundı tahriren fi yevmi-l-ışrin

şehri rebiül ahir Ii sene seba ve ışrin ve sülüsü mieti elf 1327
METİN : 82

119

SAYFA:

26-27

KONU:

TEREKE

fkoşalı tahtelkale sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden yorgancı bağzı

ğlı mehemd ağa ibni mustafa'nın veraseti zevce-i menkuhesi
trukesi ayişe binti Ahmed ve sulbi kebir oğlu ali mustafa ve kebir kızları
Isüm , Pembe ve sulbi sağir oğlu safvet ve sulbiye sağire kızları fatıma ve

nhasıra oldığı bi-I-ihbar indc-ş-şer'i-l-enver
siğari mezburun tesviye-i umurlarına

zahir ve mütehakkık oldıkdan

kıbeli şeriden vasi nasb ve tayin

lan zevce-i mezbure ayişe ve verese-i saire taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifeti
ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim olunan tereke-i müteveffayı mezbür

vechi atı zikir olunur. Tahriren fi-l-yevmi-s-salis

min şehri rebiul evvel Ii

seba' ve-l-ışrin ve sülüsü mieti elf.
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Dellaliye

I Techiz ve tekfınine sarf olunan/150

ve

haınınaliyeye

Tüccarbaşına deyni olup verilen/150
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1280.20
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i mezbure aişe hanıına/174

Hisse-i binti kebire mezbure gülsüm

i ibni kebir mezbur Ali/221

/110.20

i ibni kebiri ınezbur mustafa/221

· ibni sağır-ı mezbur

I

i binti sağire-i mezbüre

I /ı ıo.zo

Hisse-i

Hisse-i binti kebire mezbure penbe/110.20
binti

sağire-i

mezbure cemaliye

I

Hisse-i binti kebire-i ınezbure Akile
/110.20

/110.20

e-i mezbure aişe ve ibni kebir-i mezburan Ali ve Mustafa ve binti kebir-i
?UratanGülsüm Hanım' a bervechi bala hisseleri olan cean sekizyüz otuz
kuruşu temamen ve kamilen akz ve kabz
ikleri ve ibni saire mezbur saffet ve binti saire-i mezburan fatıma ve
"Hyeve Akile'nin ber vechi bala hisseleri iriseleri olan beşyüz elli iki buçuk
ve on dört
ş

121

sağire-i

mezburaden

nafaka

ve

kisve

beha

ve

sair

levazımı

eriyle menzilleri ta'mirleri içün vasileri anaları
ezbure aişe hatuna aid tahmimini iş bu mahalle şerh verildi. Fi-t-tarihi-
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27
TEREKE
atından Arab AhmedMahallesi sakinlerinden iken bundan akdam vefat
.~mal Efendi ibni Hacı Mustafa Ağanın veraseti zevce-i menkühai

Naı'm Efendi ve sulbi kebir oğlu Mehmed Munir Bey ve kebir
Süreyya Hanımlar ve sağir oğulları Asaf ve Aziz ve Osman Efendiler

hanımlara munhasıra oldığı bi-I-ihbar inde-ş-şer'il-enver zahir ve
sonra sığan mezbı1renin tesviyei umuruna kıbel-i şer'iden vasi

Hatice Hanım tarafından vekili müsecceli şer' iyyesi damadı
Hakkı Efendi ve verese-i saire taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifeti

122

bey' ve tasim olunan tereke-i müteveffayı muınaliyh defteridir ki ber vechi
zikir olunur. Tahriren fi-l-yevmissalis

aşar min şehri cemaziil evvel il sene

ve ışrin ve sülüsü mie elf
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28
NAFAKA
ift'lerindeniken Emine binti Hasan tarafından vekil-i müsecceli Şer'i
iCemal'e kendi Meclis-i Şer'de müvekkile-i mezbureni
qşa'lı Hacı Ahmet bin Abdullah mahzerinde da'va iderek müvekkile
i'mezbuze Hacı Ahmet bundan üç buçuk sene mukaddem
ihri muaccel ve yedi buçuk lira mihri muaccil tesmiyesiyle tezevvüç
ybeş lirasını ifa iderek dahil olmağla olan zimmetinde
n liranın dahi idasıyla nafaka ve levazımı zaruriyesine rü'yete
ak muradımdır deyü bilvekale da'va iddükde mezbur hacı
~hında müddeiyye-i · mezburayi olmikdar mihriye ile tezevvüç
iderek mihri muacceli mezkui temamen ifa eylediğini müdara

inkar eylediğinden mihri muacceli mezkurden mütebaki on liranın
esi diğer da'vayı sabit olarak hüküm olundığı cihetle

on

liranın

müddeiyye-i

mezbureye

edasına

ve

"kurunted' diyesine değin nefaka ve levazımı zaruriyesi içün takdim

<ifasınamerkum Hacı Ahmede kıbeli Şer'iden fi on haziran 1909
de hüküm tenbiye olundığı i'lam olulndı. Fi 17 cemadi-l ahar 1327.
85
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28
NAFAKA
şa'lı Cemaliye binti Hüseyin Meclisi-Şer'f'de zevci-muttaliki Ahmed
bin Mehmed mahzerinde merkumun firaşından hasıle ve kendüsinden

kı'l-hidane hicr ve terbiyesind olan beş yaşında Havva'nın nafaka ve
üzerine miktarı-kafi meblağı takdiri taleb ve da'va

Ahmed Onbaşı'nın tasarrufatına binaen sağirei-mezbürenin nafaka ve
ı zarılriyesiçün bi't-teraki

babası merkum Ahmed Onbaşı üzerine

en şehri yetmiş beş guruş meblağ farz ve takdir olundığı tescil ve i'lam
Fi yirmi cemadi'Lahir sene bin üçyüz yirmi yedi.
METİN : 86

SAYFA:

28

KONU:

VEKALET

s Ceziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa Kasabası sakinlerinden
tiAliye'rıin Ermeni milletinden izzetlü Melekçan Efendi ibni

Mahkemesinde Meclisi

Şer'iyyemiz'e

takrir-i

kelam

iderek

tramvay caddesinde sakine Gülyano binti Çilinger binti

zevcem Virjini hanım bintü Kıferuk Efendi aleyhinde ikame
iği yüz altmış lira da'vasında muhakeme ve dudafaa ve i'tirazı alal hükme
kaffe-i

ve

derecatı

muhakemede
125

bidayeten

ve

istinafen

ve

izenmuhasemeye

ve terekeyi mezbüreye müteallık ve kaffe-i hususattan

na kendi tarafından asaleten ve evlatlarım
ve maluniya Hanımlar ve Kerkör Efendi tarafından vekaleten ve leyh ve
edirilecek

sair da'valdan

ahi müddei ve müddealeyh

keme ve muhasemey ve Derseadette kain hane ve dükkanı ve sair ikarat
rimiz olberatın dahi akzı ve kabzına ve tarafıma irsal ve isal
,i hususatından rü'yete ve tesviyesine vekale-i amme-i mutallika-i sahisa-i
e Derseadette Meclis-i Mebusan A'zay-ı Kiramı'rıdan
ekili saadetlü Kirgör Zihrob Efendi Ahırı tevekkile me'zun olmak üzere
ine mevküfe vekili ve naibi menab nasb ve tayin eyledim dedikde ma

ölundı. Fi on recep 1327
METİN

SAYFA
KONU

: 87

28
İNTİKAL

kıbrıs Ceziresi'nin merkez Vilayeti olan Lefkoşa Kasabalı olup Halep'te
ilen sakine iken bundan akdem müteveffiye olan Hacı Havva Hanım

zevci metruki

mezbur

Azetli Ahmet Bey ile 1i ebeveyn

Halep Şehrinde bulunan

kız karındaşı mezkur Lefkoşa

Hanım ibnete Mehmet Ağa'ya munhasıra oldığı bi ihbar inde-ş-şer'i-1ahir ve mütehakkık

aldıktan sonra zat-ı ta'rifi şer'ile ma'rife

126

olan

e Hanım Meclis-i Şer'ide tarir-i kelam iderek müteveffa-ı mumaileyha'nın
mezbure

Lefkoşa

Kasabası'nda kain ma'lumu-1-hudud

.b hane ile mezkur Haleb'de

Cemile Mahallesinde

ve-1-

kezalik mahallelice

u-1-hudud ve-1-müştemillat bir bab hanemi zevci mumaileyh beynimizde
iderek Lefkoş'da kain mezkur müstakillen hane namıma Halep'de kain
hane dahi zevcim Ahmet namına
'ttirulüp koçan olmak üzere muvafakat eylediğimizden

mezkur hanenin

aileyh Ahmed Bey namına mahalli defter-i Hakani me 'muriyetince
kaydiyyesi icra olunmasına bir güna i 'tirazım yoktur dedikde me
bi-t-taleb ketb lundı fi 12 recep 1327
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29
VEKA..LET
il beyan-ı mahalle-i tescile me'zunen irsal olunan mahkeme-i şer'iyye
et muhyeddin

Efendi ibni Vehbi Efendi Lefkoşalı Abdi Çavuş

Naci Efendi'nin sakine olduğu menzile varıp akd-ı meclisi şer'i Ali
doktor Cemal Efendi ve Hasan bin Aziz ve Mehmet Mevlana

ta'rifleriyle mezbura Aliyye Hamm Meclisi ma'küde mezkure'den
iderek zevci dahilem BafKazasına tabi Anatuyu karyesi
Ali ibni Hüseyin ile fi dört cemaziü-l-ahir

1327 tarihinde mihri

müeccel ve iddeti nafakam üzerine mukaleai sahihe-i şeriyye ile kal'

127

t

ı_

er'iyyesini

istihsal

ile tarafıma

irsal

ve

isale

mezkür

Baf

Kasabalı

ütekaidinden İbrahim Bakai Efendi'yi kabulüne mevküfe vekili tayin eylerem
edikde katibi mumaileyh mahallinde ketb ve tahrir ve Meclis-i Şer'a gelüb ala
"a' inha ve takrir itmeğin kıbı-t-tasdtki-ş-şer'i

ma vekaa bi-t-taleb ketb

dı. Fi ondokuz recep bin üçyüz yirmi yedi.
METİN

: 89

SAYFA:

29

KONU:

VEKALET

şa sakinlerinden Doktor İzzetlü Galib Bey ibni Mehmet Emin Efendi
lis-i Şer'i'de takrir-i kelam iderek mürislerim pederim müteveffa mehmet
Efendi ve validem
Hanım ibnetü İsmail Bey Sidi Şehri'nde olan duyunu müsbetesinin
esi içün mahalli mezkürede terk eyledikleri kaffe-i emval
mekulelerini mahallinde bey' ve feraga ve semen ve bedellerini akz ve
ve me'murin huzurunda muamele-i ferağıyesini icraya ve duyunatı

e bu babda bir da'va zuhur eder ise mudde-i ve muddea aleyh sıfatlarıyla
derecatta muhakemede muhakeme

ve muhasemeye ve hususu-u

mütevekkıf
umurun kaffesini ifaya vekaleti furıme-imutlaka-i şeriyye ile ahire dahi
ile-i mezun olmak üzere derseadette sakin
vekaleti deaviyeden Mehmet Necati Bey'i kabulunu mevkufe vkeili ve
nmenab nasb ve ta'yin eyledim didikde ma hüve-l-vakıı bi-t-taleb ketb
Fi 23 recep 1327
1919

128

90

1
•

erinden iken bundan ak:darn vefat iden Ahmet Cemal Efendi ibni-

a'nın veresesinden zevcesi Hatice hanım ibnetü Na'Im Efendi kebir

üreyya ve zehra Hanım'lar ak:d olunan Meclis-i Şer'ide tak:rir-i
lefk:oşa saray bahçler içinde tarafları hacı ispura dükkanları
m hanı ve tarik-i amm ile mahdüd iki bab dükkan ile viktorye
afları Emine Hanım ve Dervişpaşa Kamil Menzilleri
.ud bir bab nisfı hane üçyüz otuz altı hehimden kırk sehmi
ey ve ferağa ve semenini ak:zave kabza
mütevekkıf

oldığı umurun külliyesini

ifaya hürremzade

Efendi vekil eyledik didiklerinde ol dam hususu şer'I haleti
ul etemğin me vakıı bittaleb ketb olundu. Fi 7 şa'ban 1327

29
NAFAKA

129

SAYFA:

29

KONU:

NAFAKA

sakinlerinden iken undan kadam vefat iden Ahmet Cemal Efendi
Ağa'nın sağire evlatları Vasıf ve Aziz ve Osman Efendiler ve Şefika
anımların vasi mensubeleri anaları
::ı.nım ibneti Na'im Efendinin vekili Şer'isi Hürremzade Mehmed
iderek lefkoşa' da Arabacılar
acı İsporayı dükkanları
a Hanım Hali ve tarik-i anım ile mahdüd iki bab dükkanı ve
e. tarafları Emine Hanım ve Derviş Paşa ve Kamil Paşa menzilleri

ane-i sığan mezbürun üçyüz otuz altı sehmin elli altı sehim

uı;,;,ı;;;ıı;;;ı.

eran sair hisselerini bey' edeceklerinden
n.ber vechi muharrer hisselerini dahi bey' olunacaklarına infa' ve
.ı:ı,bey'ini tarafı şeriden bana izin. verilmek matlubundur dedikde
aileyh takdiri meşruhu üzere oldığı Musa Nami Efendi ve

m.vı.uu..,

i.Jerin ihbarlarıyla mütehakkık olmağın mucibince sığar-ı

ı saire

hisseleriyle mean bey'ine vekili mumaileyh Hakkı

ğin mavekaa bittaleb ketb olundu. Fi yedi şa'ban 1327.

130

ı.:,ı.ı;;;uuı.

SAYFA:

KONU:

30

VEKALET

ve sonradan Adana'dan Mut'undan olup şehir kıbrıs ceziresi'nin
olan Lefkoşa Kasabası'nda sakin Tebay-ı Devlet-i Aliye'nin
Milleti'nden olan şahsı mezkur Lefkoşa sakinlerinden Ohası İsadur ve
afuk tarifleriyle ma'rife Gerhor veledi Agub
idesi Uganna veledi Agub muvacehesinde Meclis-i Şer'ide takrir-i
erek mezkur Adana Şehri'nin bilicar ve bakunturatu
ıf olduğum bir bab etmekçi fırını ve bir bab bakkal dükkanı ve ittisaline
ahzeni gasben işgal eyleyenkimselerden tahliye verildiği
icar ve bedeli icari ahza ve kabza ve mezkur Adana' da sakin çifçi
ğa

Bedikyan kefaletiyle çiftçi Udyen Ağa

zimmetinde bulunan ez-gayr-teslim seksen iki liramı merkumeden
kabza ve bu hususlar içün tahaddüs edecek da'valarda
derecatı · muhakemede muhakeme ve muhasemeye ve hususatı
rı.in mütevekkıf olduğu umurun külliyesini ifaya ve ledilhace tarafından

ahi me'zun olmak şartıyla mezkur Adana sakinlerinden ve Tebayı
liye'nin merkumesiriden Kain validem mezbure
eledi Agübi vekili ve naibi menab nasb ve ta'yin eyledim ve mezbure
ahi vekaleti mezkureyi kabul ettim didiklerinde
1--vakıı bi-t-taleb ketb olundı harrere fi yevmi-s-sani min şehri ramazan
ve ışrin ve sülüsü mieti elf. 1327

131

30
VERASET
ni Camii Mahallesi sakinlerinden

iken bundan akdem vefat iden

bin Hacı Mehmet Abdullah'rn ben vechi atı varisi

t~

iden Gime Kazasına tabi Trabeza Çiftliğinde sakine zatı ta'rifi

ifejşbu habisi-I-vesika Emineli binti Ali
veffayı mezbur Derviş Halil'in anası Pembe ve teyzesi Hatice li
ndaşları olup anaları emine binti Abdullah
Ali bin Abdullah ve maskatı re'si asılları arap köy oldığından
mezburun veraseti benimle teyzesi mezbure Hatice'nin
zevcesi Hatice hanıma ibnetü hacı Halil Efendiye Mahsure
varis ve terek-i müteveffayı mezbure müstehakk-ı ahire
hayatında mezbur mevlana efendi zimmetinde alacağı olan yirmi
eme iseabet eden on kuruşun tarafıma
leb iderem didükde ol dahi cevabında müteveffayı mezbure
fmiktar deyni oldığı ikrar ve maada veraseti mezkure
(;)k müddeiyye-i mezbure

emineli veraseti mezbureyi

usulu

atatbıken evvelen sırran ve ba'de alenen ledettezkiye
ipulu-ş-şehadet iderek vekilleriihbar olunan Arapköylü Hüseyin bin
köylü Mehmet bin Ahmet ile ber nehci
132

etemğin mucibince müteveffayı

mezburun

veraseti zevcesi hatice

teyzesi haticenin kızı emineye ve müddeiyye-i
e emineli Hatuna mahsure oldığına ba' del hükm tenbiye olundığı tesil ve
undı harrere fi-l-yevmi-1-harnisi aşer min şehri
senete seb' ve ışrin ve sülüsü mieti elf.

30
VEKALET
ziresinin Merkez Vilayeti olan Lefkoşa Kasabası
evleti Aliye'nin

ermeni Milletinden

.::ıa1\.1111ı;;1111uı;;u

..A,,22atlli Melikcan Efendi

ey Cezireyi Mezküre
riyyemizde Takrir-i kelam iderek Derseadette pangaaltıiıda
e sakine Gülyane binti Çilingir Agubun müteveffıye zevcem

o

urak

Efendi

aleyhinde

ikame

eylediği

altmış

lira

mudafaa ve itirazın alal hüküm kaffe-i derecatı
istinafen ve temyizen
ye ve tereke-i mezküreye müteallık kaffe-i hususatın icrasına
>asaleten ve evlatlarım Afenin ve Malenin

Hanımlar ve

Maleniye aleyhinde tahaddüs edecek sair da'vada dahi

h sıfatlarıyla muhakeme ve muhasemeye ve Derseadette kain hane ve

hisselerimize

ücretini dahi akz ve kabza ve tarafıma irsal ve

-"-"'rn--, hususatıma rü'yet ve tesviyesine vekaleti amme-i
133

a-ı sahihe-i şer'iyye

ile Derseadet da'va vekillerinden

Faziletlü Edip

.iye Ahırı tevkile me'zun olmak üzere kabulüne Mevküfe vekili
ibi menab nasb ve tayin eyledim dedikde ma vaa bi-t-taleb ketb olundı.
n fi-1-yevmi-t-tasii ve-l-ışrin min şehri ramazan li sene seb' ve ışrin ve

METİN

95

31

VEKALET
ersin ahalisinden olup şimdi Kıbrıs Ceziresinin merkez vilayeti
Kasabası'nda sakine· tebai Devleti Ali yenin Rum
en ve şahsi mezkur Lefkoşa

sakinlerinden· Husantı veledi

veledi Yorki ta'rifleriyle ma'rife asne Kostandınos balyoş
atun Meclisi Şer'ide takrir-i kelam iderek mezkur Mersin
ahlalesinde kain Şarken bayos Garben Hacı Yusuf evlatları
alyos cenüben tarik ile mahdüd ikiyüz zira' atik yüz ondört
üzerinde mebni üç oda maa havlu
anemi talebi namıma fariğ olup bedelini akz ve kabza ve l\.auc,..ı
ıttesviyesine mezkur mersin şehrinde sakin teba-i Devleti
inden İsbir ve Yorki Maveredis vekaleti amme-i mutlaka-i
kabuline mevküfe vekili ve naibi menab nasb ve ta'yin
vakıı bi-t-taleb ketb olundı. Harrere fi-l-yevmi-l-hamis
ükerrem Ii senete seb'a ve ışrin ve sülüsü mieti elf.

134

min

1-~

H
f

31

VEKALET
Kasabası ahalisinden olup Traplusgarb
ilinde Garyen Kazası Reji memuru iken iki sene mukaddem
tiyle vefat iden Mehmet Şerif Efendi ibni Ahmet Raşit Efendinin
.¢z:kur Lefkoşa Kasabası sakinlerinden anası ayişe Afet Hariım ibnetü
ğa sulbiye-i mürahıka kızı Fatımatü-ş-şifa Hanım ile
şehrinde sakinler iken sulbi sağır evlatları Musatafa Nuri ve

rıde-ş-şer'i-1-enver zahir ve mütehakkık oldıkdan sonra· ıııuıaınAa.-ı
vasıyye-ı mensibesi veceddesi mumaileyha Ayişe Afet

urahıka-i mezbure tarafından bi-lvesaye meclisi ma'kudu mezkurde
rn iderek oğlum ve mevrusum müteveffayı mumaliyelh mehemt şerif
enimle varisi oldığım murahıka-i mezbure fatma eş-şifa hanıma
ezkur Garyan Kasabasında kain hane ve dükkan ve bahçe ve arazide
lerimizi mahallinde icar ile bedellerini almak ve yahıt satıp
i alz ve kabza eylemek emvali menkule ve zemmehattan kezalik
almak ve bunlara mudahele eden olur ise kaffe-i derecatı
muhakeme ve muhasemeye ve musalehaya ve-I-hasıl hususu
mütevekkıf oldığı umuurun külliyesine

"L~

mezburenin

hissesinden

makbudatını

kıbrıs itam sandığına

dahi terkiyle me'zun olmak üzere münferiden ve müctemian ifaya
let etmek üzere oğlum ali kemal efendi ibin ahmet raşit efendi ile
san Efendi ibni Hüseyin Ağaya vekil ve naibi menab nasb
Iedim dedikde anlar dahi vekaleti mezkureyi

kabul ve hidmeti

ema yenbaki ifaya taahhüt ve iltizam itmeğin mavekaa bittaleb ketb

:+yevmissamin aşere min şevvali-I-muharrem

li sene seba ve ışrin ve

: 97

31

VEKALET
olup bundan

akdam

vefat

iden Ahmed

bin

zevceleri Niğdeli zeyneb binti Hüsniye ve Raziye binti
mezkur

Nigde

sancağı

ve mühürleriyle

Naibi

mühürülü

müteveffayı

Ali Zühdi

Efendi'nin

ve fetvahane-i

Aliye'den

mezburun oğlu Niğdeli İsmail Ağa

föe müteveffa-ı mezburun kıbrıs ta kain Meniko Karyeli hemşiresi
İsmail

mahzerinde

takrir-i

kelam

iderek

fteri Sava yedinde bulunan hane hissesiyle

eksiyadı karyesinde

mezkur

ayamarina karyeli

kain zeytün eşcarındaki

üzere halam işbu hazire-i mezbure meryem yedinde
135

Meniko

hisselerimiz

almak ve bunlara
muhakeme
mütevekkif

mudahele

ve muhasemeye

eden olur ise kaffe-i
ve musalehaya

derecati

ve-1-hasil hususu

oldigi umuurun külliyesine

ika-i mezburenin

hissesinden

makbudatini

kibris itam sandigina

'ri dahi terkiyle me'zun olmak üzere münferiden ve müctemian ifaya
:kalet etmek üzere oglum ali kemal efendi ibin ahmet rasit efendi ile
asan Efendi ibn-i Hüseyin Aga'ya vekil ve naibi menab nasb
yledim dedikde anlar dahi vekaleti mezkureyi kabul ve hidmeti
kema yenbaki ifaya taahhüt ve iltizam itmegin mavekaa bittaleb ketb

l-yevmissaınin asere min sevvali'l-muharrem

li sene seba ve isrin ve

: 97

31
VE KA.LET
olup bundan

akdam

vefat

iden Ahmed

bin Ismail'in

::ı:izevceleri Nigde'li Zeyneb bint-i Hüsniye ve Raziye bint-i
mezkur

Nigde

ve mühürleriyle

Sancag-i

Naibi Ali Zühdi Efendi'nin

mühürülü

ve Fetvahane-i

Aliye'den

ser'iyye ile müteveffayi mezburun oglu Nigdeli İsmail Aga
müteveffa-i

mezburun

136

kibris ta kain Meniko

Karye'li

effa-i pederim Ahmet İsmail'e
ve mahsur

aid bi-I-cümle emlakı ve arazı ve eşcarı
hisselerimizi

kendi tarafımdan

esaleten

atan zeyneb ve Raziye taraflarından vekaleten halam mezbure Meryem
ile on İngiliz lirası bedel ile mesalihe-i sahihe-i şeriyye ile sulh olup

lhu mezkuri dahi ahza ve kabza ve her birimiz ahiren zimmetini ibraz
dedikde mezbure meneryem dahi tasdik itmeğin ma vekaa bi-t-taleb

-l-yevmi-s-salis ve-l-ışrin min şevvali-l-mükerrem lisene seba' ve

98

32

NAFAKA
eziresinin merkez vilayeti olan Lefkoşa kasabası sakinlerinden
etü İbrahim Efendi Meclisi Şer'ide zevci dahili Lefkoşa'lı

Kamil Mahzerinde takrir-i kelam iderek zevci dahilem mezbur
nafaka ve kisve-baha ve sair levazımı zaruriyemi rü'yeti ve

afi meblağı farz ve takdir olunmak matlubundur diyü da'va
şer'i

müddeiyye-i

mezburenin

nefaka ve

sair

zevci dahilem mezbür Hakkı Efendi üzerine Kıbeli
vmi dörtbuçuk kuruş meblağı farz idileğin mavekaa bi-t-taleb ketb

-l-yevmi-l-hemisi ve-l-ışrin min şehri şa'ban lisene seb' ve ı'şrin ve

137

METİN:

99

KONU:

VEKALET

slı Erzurumlu olup dersaadette mütevattinlerinden

iken Kıbrıs Ceziresi'nin

ez Vilayeti olan Lefkoşa kasabasına müsafıreten sakin ve şahsı Lefkoşa'lı
ammed Arif Efendi ibni Şükrü Efendi Tuzlalı Halil Efendi ibni İb,:rlık'

i ta'rifleriyle ma'rife olan Adana Vilayeti Alaybeyi esbak izzetlü Hüseyin

Cezire-i Mezkure Mahkeme-i Şer'iyyesinde Meclisi
kelam iderek ve Derseadette mahalle-i sairede lehü
imde ikame edilmiş ve edileceği
ümle da'vayı hukukuyye ve cezaiyyeden dolayı ve devairi devleti
'nin kaffe-i derecatından müddeiyye ve müddean aleyh ve şahsı salis
rıyla bidayeten ve itirazen
en eadeten ve temyizen ve tashihen ve ı'tirazı alel gayri sıfatlarıyla
eme ve muhasemeye ve tebellüğu ve tebeliğe ve işhadü ve istihhade ve
ve tahallife
üm ve mümeyyiz ve ehli zabta ta'yin ve tebdil ve azle

ve rü'yete

ebeye ve tetkik-i hak ve hateme ve iflası da'vası ikamesiyle senedi tayin

rvato muamelatını ifaya ve

hacze ihtiyatı ve icrai vazına reddi

kam ve istihsar edilen i'lamatın tenfızi ahkamını
138

11~

ve İcab iden müstediyyat ve levaihi namımca imza ve takdime ve sulh ve
::ı. ve kaza vekabza ve salahiyeti meşuruha dairesine ahire tevkile

riki ve azline ve-I-hasıl İcab iden umurun kaffesini ifa ve icraya ve
dette sultan ahmet de mahmut paşa yokuşunda onbur numorolu

ey Hacı Mehmet Emin Bey Zevcesi validem Züleyha Hanım ile bernehçe
müteşerriken

mütesarrifen

oldığım hanemde büyük adada güzeller

rrıf aldığım bir bab hanemde ittisalinde kain tarafları mavru madi bahçesi
ile mahdüd validem mumaileyh kezalik ber vechi nısfiyeti müştereke
m bir bab arsayı mahallinde icara ve bedellatı icareyi tahsile ve bedeli
riyle idlediğine bey' ve ferağa ve me 'murun huzurunda takdirinde
bedellerini akza ve kabza ve bunlardan dolayı gerek bedel ve gerek
saireye dair zuhur idecek da'valarda

dahi ber vechi bala ifayi

un mufafazasına ve daavayı vakıadan ferağına ve by' vakıı fesh ve
e husuatı mezkurenin mütevekkıf lodığı umurun külliyesini ifaya
ammei mutlaka-i · sahihe-i şer'iyye

ile ve dersaadette çemberiitaşda

bey matbası civarında sakin mektebi tıbbiyye-i Mülkiye talebesinden
um Ali Haşmet Bey kabulune mevkufe Vekili ve Naibi Menab nasbve
ledim dedikde me hüve'lvakıı' bi't-taleb ketb olundı. Fi 9 cemaziü-1-

: 100

SAYFA:

32

KONU:

TÜRBEDAR ATAMA

eziresinin Tuzla kazası dahilinde Definhan Adanın olan Ümmü Haram
lhan Radiye-llahü anhô hazretlerinin tekke-i şerifesi türbedarı
139

Şükrü Efendi iki senden beri terki hidmet eylediğinden
muaddala kaldığından

inde-ş-şer'il-enver

Hidmeti

azliyle oraya ehli müstehak bir zatın tayini

zahir ve mütehekkık olmağla mumaileyh azliyle

hhası izzetlü irfan Efendi dahi bulunduğu halde Meclisi Şer'ide lede
ehliyet ve liyakatı zahir ve numayan olan Adanalı musa-l-kazım
p~darlık ciheti vazife-i ma'neviyyesiyle

Kibel-i Şer'den

undığı tescil ve i'lam olundı tahriren fı-1-yevmi-s-sabık

min zi-l

ife Ii sene seba' ve ışrin ve sülüsü mieti elf. 1327

33
NAFAKA
brahim 'in vekil Hafız Cemal Efendi Meclisi
allakı Lefkoşa'lı Arabacı Hacı Ömer'in vekil-i
vukat Sadreddin Efendi mahzeimde

mütevekkele-i

mezbureninsiki

mihri müecceli ile iddeti nafasını bi-1-vekale da'va eddikde
ileyh cevabında mihri müecceli mezkur ikiyüzbir guruş müvekk:~1¢şf
urun zimmetine deyni oldığını ikrar idüp ancka talak
an 326 tarihinde vuku buluduğundan

nafaka lazım

lemiş ve mudafaasını isbat eylediği şahitler makbulu-ş-şehade
aşka

şahidi

olmadığım

dahi

beyan

itmiş

olmağla

mucibince

mezburenin ikiyüz bir guruş mihri müecceli ile iddeti
içün takdir olunan yüz otuzbeş guruşun müddeiyye-i mezbüreye eda
e mezbur Hacı Ömere fi 22 mart 909
140

başka

şahidi

olmadığım

dahi

beyan

itmiş

olmağla

mucibince

iyye-i mezburenin ikiyüz bir guruş mihri müecceli ile iddeti
sı içün takdir olunan yüz otuzbeş guruşun müddeiyye-i mezbüreye eda
ine mezbur Hacı Ömere fi 22 mart 909
hüküm ve tenbiye olundığı tescil ve i'lam tahriren fi-l-yevmi-s-salis ve
min zilkaadeti-ş-şerife Ii sene seb'a ve ışrin ve sülüsü mieti elf. 1327
METİN:
t
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Adana Ahaliyesi'nden olub elyevm Kıbrıs Tuzla İskelesi'nde sakine
Dimastani ve Dimüstaniistafanu ta'rifleriyle ma'rife Bizdinzade
Kerime'si Meryem Dudu Meclisi şer'i şerif-i enver'de takrir-i kelam
Adana'da Bakuçan mutasarrıfa

bulunduğum

Şamil ibniye müştemilatından

bağçeyi dam nam

üç sehimde bir sehim ve yıne

çiftlikde bir kıta altmış dört dönüm bahçede yedi sehimde bir sehim ve

üç sehimde bir sehim hisse-i şayia.mı orada müşterisi
:(arı' olup bedelini kabz etmeğe ve bundan başka nefsi Adana'da vaki'
icar etmeğe ve orada bazı eşcarımı eşhası

olam mebalığı

tahsil etemeğe ve bu hususlarda

müraceat iktiza itler ise murecaat idüp tarafımdan muhakeme-i şeriyye
iyyenin herhangisi muhakeme oluna ledel icab tarafından
kil dahi me'zün olumak üzere oğlum Diran Efendi bin Karbet Ağa'yı
yledim didikde mezbür Diran Efendi Dahi hazır bulunub vekaleti
141
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VEKALET

1-mikdar dükkanlarımı

·.· ..·

~

o-

ul etmegin mavekaa ib-t-taleb ketb olundi zilhicce 1327

33
TALAK
.Ayasofya mahallesi Sakinlerinden hatice binti Zaim Meclisi Ser'i
efk:osali Hüseyin bin Mehmet her daim gadaplanib agzina yüzüne
anina seb eylediginden biaynene mutallika oldigini da'va ettikde
eyin hazir bulunamamis oldigindan sehadeti hasbiyemde huzuru

igindan mezbureninin ikame eyledigi mahalle-i mezbureli Haci
bin Mehmet ve Mehmet bin Hüseyin Huzuru ser'ide müddeiyye-i
:r nehçi ser'i edayi sehateti seriyye eylediklelrinde müsahedani
ve-t-tezkiye sehadetleri makbule olmagin mucibince
i mezbure
eran zevci mezbur Hüseyinden bayinen mutallika oldigina hüküm
cilve i'lam olundi fi 22 zi-1-kaade 1327

33
KONU:

VERASET

142

Ayasofya Mahallesi sakinlerinden iken bundan kadem vefat idren
Hüseynin sulbi sağir oğlu Arif ve sulbiye-i sağire kızı fatıma'nın
ynsubeleri anaları zatı ta'rifi şeri ile ma'rife zehra binti Molla İbrahim
şeride takriri-i kelam iderek vasileri olduğum sağiran-ı mezburanın
i mezburede dokuz numara ile merkum bir bab mülkü menzilde beşyüz
sehimde ellibir sehim hisseleri

olup menzili mezkur müşfik harap

nı saire hisslerini bey ideceklerinden

sağiranı mezburanın

ber vechi

hisselere dahi mean bey' olunup eşlarını mahallei mezburada kain
ütesarrife oldığım bir bab menzil derununa bir oda inşasıyla namlarına
akhaklarnda infa' olacağından ol vechle beyine tarafı şeriden

n

verilmek matlubumdur

didikde hali vasiyye-i mezburenin

takrir-i

üzerer oldığı Lefkoşalı Salih bin Mehmet ve Mustafa bin Hüseyinin
müıehakkık

olmağın

olvechle

sağiranı

mezburanın

bervechi

ve eşyasıyla kendi menzili derununa bir bab oda

ferağa vasiyye.] mezbureye kıbeli şeriden izin verilemeğin me. vekaa
olındı. Fi bir zilhicce 1327
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34
VAKIF
11ahi-l-vakıfı ala külli hal elMünezzeh ani-t-tağyir ve-l-intisal

7selamü ala Seyyidina Muhammede ni-l-Mevsı1fü bi
·ve eshabihi-l-aricm ile mearici-1-kemal emme ba'dü işbu vakfiye-i
ehayriye-i bediü-1-ünvantahrir ve inşasına bais ve badi

144

ki hususu ati-lbeyanın mahallinde ketb ve tahrir içün Cenab-ı Şer'iden
ünerı e'zam olunan mahkeme-i şer'iyye katibi Ahmed Muhyiddin Efendi

s Ceziresi'nin Merkez Vilayeti olan Lefkoşa Kasabasına Tophane
Ilesinde kain debbağ Mehmet Efendi bin Hacı Salih Ağa'nın hanesine

Aliye iddikde mezbur Mehmed Efendi'nin Damadı Lefke
ı:ı'lı Hüseyin Afif Efendi bin Hüseyin Afif Meclis-i Ma'küdu mezkı1rede

liecli-t-tescil mütevelli ta'yin eylediği Lefkoşa'lı Şeyh Hacı Akif
Mehmet Ağa mahzerinde takdir-i kelam iderek Lefk:e

ahallede tarafları Tevfik Efendi veresesi ve Zehra Hanım Hasan Efendi
Efendi ibni Hasan Efendi varisleri ve Mehmet Ali Efendi varisleri ve

~a ve Ziba Hanım Mevlüd Efendi ve Zekiyye Hanım Tahir Efendi ve
ım Tahir Efendi menezili ve bağçeleri ve yol·ile mahdüd tahtani ve

avı mütesarrıf olduğum bir bab mülkü menzil ile tahminen iki

uvuı..ı.ı.u.

ccmi'ı tevabi'ı ve levahıkıyle ve yine mezkur Lefke

dan nubu' ile havzu ceryan iden Mülkü ma-i cari ve mezkur kuuy
yirmi sekiz sehimde bir sehimi hissemki yirmi sekiz
esi alaturka saat dokuzdan Salı günü günü saat dokuza kadar
ariyi vakf ve habs idüb şöyle
·rıı eyledimki menzili ve bağçe ve mahi cari-i mezkürun tevelliyet
-:A,.deme-1-hayatta bağa aid olub vefatımdan sonra harimim

et Efendi ve vefatıha veresesinden ekber variseyi badnen batde
velli ola ve menzil ve ba'çe ve ma'i carinin gallesinden bade-t-

145

üç hatim-i şerif kırat olunub biri leyle-i kadir ve biri idi edhade ve biride
bi-i-1-evvelde hediye edile ve yine behrisene
ezkurede bir mevlidi şerif dahi kıraat olunarak hasıl olan sevablar ba' de
ndi ruhuma ve abaai ve ecdadı ve ümmühatı ve ceddatımın
iba ve teallükatmın

ervahına ihda oluna ve hatmi şerifleri kıraat iden

yüz yirmişer ve mevlidi şerif içünnde yüz seksen kuruş
fazla-ı galle nevbet-i tevelliyet zevcemde iken kamilen kendisine aid
e veresine badnen ba'de badn ala-s-sıvaya
una diyü ta'yin-i şürüd ve tebeyyini kuyudla menzil ve bağçe ve mai

itevellii mamailehha teslime ol dahi vakfıyet üzere kabsen ve teslime
sonra vakıf mumaileyh vakfı akar İmamı Azam ve İmam-ı
Hazreti indlerinde gayri lazim ve vakıf menfeat ve vakfı nefsine
oldığına binaen vakfı mezkurden rucu'u ve mütevelli mumaileyh dahi
Yusuf Hazretleri indinde vakfı mücerred vekkaftü dimekle
Muhammed Hazretleri indinde teslim ile-I-mütevelli bulunmağla vakfı
ım olur diyü red ve tesliminden imtina' ile müterafian herbiri fasl
taliben oldıklarında katibi mumaliyh dahi imameyn hüma min kavli
zere vakfı mezkürun sıhhat ve luzumuna hükmü sahihi
a-i sarih-i mer'i eylediğini meclisi şer'a gelib ala vukua inha itmeğin
ezkur kıbeli şeriden infaz olunmağın min ba' di
ur sahih ve lazım oldı harrere fı-1-yevmi-s-sadis min şehri zi-l-hicce

hal, Debbağ Mehmed Efendi bin Hacı Salih Ağa,Ve Debbağ Derviş,
Hacı Şükrü Ağa, Kahveci Kara Salih bin Mustafa, Ve Kunduracı
aci Efendi bin Şah Efendi, Ve Niyazi Efendi bin Mehmed Efendi, Ve

146

SAYFA:

35
İNTİKAL

a Ömeriyye Mahallesi sakinlerinden Salih Ağa bin Mehmed Meclis-i
.lqir-i kelam idüb Şükrü Efendi vakfının mahalle-i mezbürede on sekiz

ı:ı,lacartiyan ta'rif olunur bir bab hane ve velileri olduğum oğullarım
©

samiyenin tahti tasarruflarında olub menzili mezkurun
vsi'ı itmeğin haklarında hayırlı olacağından olvech ile bana tarafı
yirilmek matlubumdur didikde hal-i mezbür Salih Ağa'nın
·u.hu üzre oldığı lefkoşa'lı İbrahim Efendi ibni Yahya ve HalilAğa
'tı:ı ihbarlarıyla mütehakkık olmağın mucibince vakfı menzili

il,dlini tevsi'ı muamelesini icraya mezbur Mehnıed Ağaya izin
vekaa bittaleb ketb olundı. Fi üç zi-1-kaade 1327

35
VAKIF
eazze havassı ıbedihi bi sarafı emv=lihim ile envai-l
ve-s-selamü ala Nebiyyi Muhammed Hayri-l-beriyyat ve ala

yestazillü-1-meritahta-s-sıddıkat emme ba' dü iş bu
inşasına badi oldurki Kıbrıs Ceziresi'nin Merkez Vilayeti
Dabbağhane Mahallesi sakinelerinden
hüseyin Efendi
147

usa Ağa ve Hakkı Efendi ibni Hacı Kamil Efendi ta'rifleriyle ma'rife
e Hanım binti Merid Efendi Meclisi Şer'ide ber cechi ati vakfını li ecli-t
mütevelli ta'yin eylediği Lefkoşa Kasabası Muhkeme-i
esi Katibi Mehmet Nazım Efendi ibni Hüseyin ağa mahzerinde takdir-i
iderek10183 numoru ve 25 kanunu evvel 1890 taruhlü koçan mucibine
-i mezburede tarafını Akıle Hanım
· A.kile Hanım ile mahdüd bir bab mefrüz mali menizilimi vakf ve habs
le şart ve tayin eylerem ki vakfı mezküriye tevelliyet ve
ldukça bağa aid olub vefatımdan
i Hakim ve Müfti-i Belde ma'rifetleriyle bir mütedeyyin ve müste~ı:rn
ütevelli tayin olub menzili mezkur mütevelli mumaileyh ma'rifetiyl
rak hasıl olan gallesinden hane-i mezbüre ve derununda ki
u ba' de-t-tamir ve-t-termim senevi Ayasofya camii şerifenin
elde ayrı ayrı iki mevlid-i şerif ve ramazan-ı şerifte iki hatmLş~I'i:l:J
Jrilerek bir hatmi şerif ile
şerifin sevabı ba' de vefatı kendi ruhuma ve diğer bir hatmi şerif Vy
erifın sevabı dahi zevcem müteveffa Manizade Behcet Efendiei
ğa ruhuna ihda oluna ve her hatmi
-i şerif içün onbeş şilinden üç ingiliz lirası sarf oluna ve fazlaş;
evelliyet olave vatin ser hakimi-ş-şer'i vakfı mezbure hepsi nazır
işurud
ili mezkuri mütevelli mumaileyh teslim oldığı kabsen ve te
sonra vakfı mezbure vakfı mezkürden rucu
istirdad eylediğinde mütevelli mumaileyh
den imtina' ile kema hüvel-l-mestür fi-l-mektübu-l-fıkha müterafi
i fasl ve hısme taliben oldıklarında kıbeli şer'iden dahi vafı mezk
zumuna hükm olunmakla
vakfı mezkür sahih ve lazim oldı harrere fi-lyevmi-r-rabii
i-l-hicce lisenete seb' ve ışrin ve sülüsü mieti elf.

148

METİN:

108

SAYFA

35

KONU:

NAFAKA

sakinlerinden Servet binti Şevki Meclisi Şer'i'de zevci gayri dahil
lı Tevfik bin Molla Ali mahzerinde da'va iderek mezbur Tevfik bundan
mukaddem yedi İngiliz
uacceli ve üçbuçuk lira mihri müecceli tesmiyesiyle beni akdi nikah
de muaccelemden henüz bir şey virmediğinden mihri
ifasıyla dahil oluncaya değin nafaka ve sair levazımı
in rü'yet

ve tesviye etmesini taleb iderem deyü da'va

Tevfik cevabında müddeiyye-i mezbüreye

bi-I-cümle

uda tasdik ederek bir aya değin
accelini temamen ifa ile dahil olacağını ve nafakasını
et edeceğini beyan itmekle mucibince müddeiyye-i
ezkürunu ifa ile dahil
değin nafaka ve levazımı zarüriyesi içün zevci gayri dahil
rine işbu tarihi cihetten itibaren yevmi iki kuruş nafaka farz ve
lundı fi 22 cemadiü-l-evvel, 1327

35
VAKIF
149

bu Kavuk Mahallesi sakinlerinden Zeliha ibnetü Molla Yusuf Meclis
takrir-i kelam iderek fi 22 şa'ban

1325 tahihlü vakfiye ile vakf

ir bab hanenin sükna
si hafidlerim

Mehmede

şart eylemiş isemde elhaletilhinde

şartı

rucu ile menzili mezkürun gallesi mezbur Mehmed Hulusi ile oğlum

şin Efendiye munasifeten aid ola ve ba' de vefatıha mezkur vakfı
birinin evladı evladı badnen ba' de badn mutasarrıf olalar ve diğer

·yü ta'yini şurud itmekle gıbt-t-tasdiki-ş-şer'! ma vekaa bi-t-taleb

36
VEKALET
a'lı olup bir müddetten beru Kıbrıs Ceziresinin Tuzla Kasabasında
sı yine Adanalı olub Kıbrıs' da sakinler Eczacı
ııstuni ve Dişçi Dimustuni İstipanidisi tarifleriyle marife Teba-i
'nin Ermeni Milleti'nden Haykazuben veledi Manasa Cezire-i
merkez vilayeti olan Lefkoşa'da Meclis-i Şer'imizde takrir-i kelam
ur Adana'ya mulhak Dörtağaç Karyesinde kain
ııdüd üç kıtada ikiyüz yirmi beş dönüm arazıyı miriye-ile çiftlik
e-i mezkureli Kara Ali bin Yusuf yüz kuruş Osmanlı Lirası

150

bu Kavuk Mahallesi sakinlerinden Zeliha ibnetü Molla Yusuf Meclis
takrir-i kelam iderek fi 22 şa'ban

1325 tahihlü vakfiye ile vakf

bir bab hanenin sükna
si hafidlerim

Mehmede

şart eylemiş isemde elhaletilhinde

şartı

rucu ile menzili mezkürun gallesi mezbur Mehmed Hulusi ile oğlum
sin Efendiye munasifeten

aid ola ve ba' de vefatıha mezkur vakfı

birinin evladı evladı badnen ba' de badn mutasarrıf olalar ve diğer
a fi-s-sabık
ü

ta'yini şurud itmekle gıbı-t-tasdiki-ş-şeri ma vekaa bi-t-taleb
29 receb 1327

36
VEKALET

bir müddetten beru Kıbrıs Ceziresinin Tuzla Kasabasında
Adanalı olub Kıbrıs' da sakinler Eczacı
i ve Dişçi Dimustuni İstipanidisi tarifleriyle marife Teba-i
'iıErmeni Milleti'nden Haykazuben veledi Manasa Cezire-i
ez vilayeti olan Lefkoşa'da Meclis-i Şer'imizde takrir-i kelam
ana'ya mulhak Dörtağaç Karyesinde kain
üç kıtada ikiyüz yirmi beş dönüm arazıyı miriye-ile çiftlik
ezkureli Kara Ali bin Yusuf yüz kuruş Osmanlı Lirası

150

oldığından meblağı mezküri merkum Kara Ali'den akz ve
rehin ve mezkurı red ve fekkine.ve lede-1-iktida da'va ve
uhasemeye ve arazı-ı mezküre
nı sattırub meblağı mezkürı akz ve kabsen ve Adana' da bulunan
ve zimemi nasda olan sair alacaklarımın

dahi

.ıı ve aleyhimde vukua gelen kaffe-i deaviyede dahi mudafa'a ve
-l-hasıl oraca kaffe-i umurumun rü'yet ve tesviyesine vekaleti

e dahi tevkile me'zun olmak üzere mezkur Adana'da
Devleti Aliye'nin Milleti Merkümesinden

sakin

Hırafmanasi veledi

vekili ve naibi menab nasb ve ta'yin eylerem didikde ma
ketb olundı. Fi 15 muharrem 328 ve fi 27 kanun-i sani 910
Hl.

36

VEKALET
olup Kıbrıs Ceziresi'nin Tuzla İsekelesi'nde sakin
Ermeni Milleti'nden ve şahsı Adana'lı olup
~.

çi Sumon Efendi veledi Nikutınus tarifliriyle marife
vedikyan cezire-i mezküre Mahkemesinde Meclis-i

de vuku bulacak kaffe-i daaviye ile ahiren aleyhind
le deaviyede kaffe-i
farıyla muhakeme
151

derecatı muhakemede müddei

ve rucuiyye ve hususatı mezk:urenin mütevekkıf aldığı umurun
ve kaffe-i amme-i mutlaka-i sahihe-i şeriyye ile mezkur Adana
vekili
fendi'yi kabulüne mevküfe vekili ve naibi menab nasb ve ta'yin
~ ma vekaa bi-t-taleb ketb olundı. Fi bir sefer 328, fi 4 sefer 910
: 112
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36

VEKALET
olub Kıbrıs Ceziresi'rıin merkezi olan Lefkoşa
Teba-i Devleti Aliye'nin Ermeni Milleti'nden ve şahısları
usiyan ve Maruyan ve Firadiyan ta'rifleriyle ma'rifeler
bebriyan ve liebeveyn kızkarındaşı Hamparsumiyan

ı;ı.l<lmbiryan ve anaları merkum A.vakimBebriyan zevcesi
eclis-i Şer'i'de her biri takdiri kelam iderek Derseadet'te
. . alle'de Gemici Ohannes Sokağında mükerrer elli dört
sarnf olduğumuz bir bab vakfı menzili mahallinde ahire

lqıbza ve müşterisi zuhurunda ahire ferağ ile me'murun
ydelini akz ve kabza veyahut tensibe ideceği
mukabilinde menzili mezküri terhine ve bi-I-cümle
irsal ve ısale ve bu babda bir da'va tehaddüs eder ise
,._ı;:;ıııı;:;uı;:;

muhakeme ve muhasemeye ve hususu mezkurin
152

oldığı

umurun

külleyisini

ifaya

tebai

Devleti

Aliye'nin

dar' da icadiye Mahallesinde sakin Zenüb Efendi veledi Hamparsumiyani

·rıe mevkufe vekili ve naibi menab nasb ve ta'yin eyledim

e

mavekaa bi-t-taleb ketb olundı fi 5 safer 328 ve fi 12 nisan 910.

36
YEK.A.LET
danalı olup Kıbrıs Ceziresi'nin Tuzla İskelesi'nde sakinler Devleti
Ermeni Milletinden şahısları an aslı
olup Lefkoşa da sakin Vilas veledi Hımadur ve an aslı Diyarbekirli
".k Lefkoşa' da sakin
di Kabril Peştemilciyan tarifleriyle ma'rifeler Artın ve Mefrudiç
an veledi Mefridiç Meclisi Şer'.imizde
itakriri kelam iderek nefsi adana Taşçıkan Mahallesinde pederimiz

Jamına mukayyid olup merkum pederimiz İstipan'ın bundan akdem
im ile saire veresesine mevrus
u-1-hududbir bab haneyi veresei saire ile tefrik ve taksime hazıre-i
namımıza kayıd ile
anilerini akze ve hususu mezkurın mütevekkıf oldığı umurun

Ermeni Milleti merkümesinden Umumcamız . Kuyuruk
kabulüne mevküfe vekili ve naibi Menab
153

tayin eyledik dediklerinde rnavekaa bi-taleb ketb olundı. Fi 7 sefer 328
Sefer 910
METİN

114

37
VAKIF
ye Hacı İsmail Ağa bin Mustafa Ağa'nın vakıfname-i ma'mul baha ile
iği emvalinin tevelliyetini

Biraderi Tahir Ağanın evlatları Mazhar ve

asarı Beylere ve ba' de
.ürlerine ve ba'de-l-inkırasın

umuru tevelliyeti

rü'yeti

muktedir

ııbir kimseye şart ve ta'yin eylemiş ve bundan akdem mumaileyhim
ükür vefat eylediklerinden tevelliyeti mezküre
aileyha karındaşı Hacı Hamid Efendinin oğlu Hacı Bahaaddin
Kıbeii Şer'i'den tevciye olunmışdı bu kerre mumaileyh Hacı
Efendi'nin dahi vuku vefatıyla tevelliyeti
ünhl kaldığından müteveffa ol mumaileyh Mazhar Bey'in Kerimesi
mütedeyyine ve umuru vakfı rü'yete muktedire aldığım Lefkoşa'lı
aid Efendi ibni Fehmi Efenid ve Hafız
fendi ibni Halil Ağa'mn ala tariki-ş-şehade ihbarlarıyla mütehakkık
velliyeti mezküre mumaileyha A.kile Hanım uhdesine Kıbeli Şer'iden
tındığı tescil ve i'laın olundı. Fi yirmi dört muharrem 328

37
154

KONU:
Adana'lı

VEKALET
olup Kıbrıs Lamaka

Ermeni Milleti'nden

İskelesi'nde

sakin ve teba' -i devleti

ve şahsı mezkur Adana'lı

olup Lefkoşa'da

Dişçi Dimustani Efendi veledi İstikanpasi
Veledi İstipanidi tarifleriyle

marife Teba-i Devleti Aliye'nin

Ermeni

d.en ve Tüccardan Kergür Efendi Veledi Karabet Adaliyan Cezire-i
Mahkeme-i Mahkemesi'nde

Meclisi

takrir-i kelam iderek mezkur Adana şehrinde Mahkeme-i Şer'iyye
keme Hukuk ve ceza ve tüccaranda benim ahirende aheyhinde ikame
bi-I-cümle da'valar ile ahiren
ikame ideceği kaffe-i deaviyede

bidayette istinafen ve temyizen

~•·•· ve muhasemeye ve reddi cevaba ve akz ve kabza ve umuru
frü'yete ve tesviyeye ve hususatı mezküre
aldığı umurun külliyesini ifaya vekaleti amme-i mutlaka-i sahiha-i
mezkur Adana'da mukim da'va vekili Babkiyan Hayçır Efendi'yi
evküfe vekili Naibi
b ve tayin eyledim didikde ma hüve-l-vakı'ı bi-t-taleb ketb olundı. Fi
116

37
VEKALET
olup Kıbrıs'ın Lamaka İskelesi'nde sakin Teba-i Devleti
rmeni Milleti'nden olan şahsı mezkur Adanalı olub Lefkoşa'da
çi dimustoni Efendi Veledi İstikandisi
fendi Sıfügusyan tarifleriyle ma'rife Müfrediç veledi Tütünciyan
takrir-i kelam iderek Mezkur Adana'da zimemi nasda olan
ve icarımda bulunan
155

u-l-hudüd dükkan ve hane bedeli icarlarını istihsale ve bu babda bir

zuhur itler ise muhakeme ve muhasemeye ve hususu mezkürun
kkıf oldığı umurun külliyesini ifaya
Adanada sakine validem Marinos veledi Bogos kabulüne mevküfe
.naibi menab nasb ve ta'yin eyledim didikde ma vekaa bi-t-taleb ketb
ere fi yevmi-l-aşrin min şehri
ete semaniye ve ışrin ve sülüsümieti ve elf. Fi yirmi safer 328 fi 18

37

VEKALET
tmüreti-1-Azize Vilayeti Celilesine tabii' Eyfiki Karyesi ahalisinden
Ceziresi'nin Larnaka İskelesi'nde sakin ve şahsı Artin Ağa
n ve diğer Artin Ağa Gıtışyan
ma'rife Teba-i Devleti Aliye'nin Ermeni Milleti'nden Eharun
.bet Cezire-i Mezküre'nin Merkez Vilayeti olan Lefkoşa Mahkeme-i
de Meclisi Şer'imiz' de takrir-i kelam iderek
-Azize Vilayeti Celilesi'ne tabii' Eyfiki Karyesi'nde mukime
binti Ehrun bundan akdam resmen tefri' ve iştira eylediğim
..,.ı,.,,,.,,...:ı,, kain ma'Iümu-l-hudud bir kıta'
156

mahallinde Osmani bulunan kırk adet Osmanlı lirasını viremediğinden
yı validem mezbüreden resmen iştira' eylediğim mezkur bagçe mahallini iki
müddetle validem mezbüreyefi 16 eylül 315
l,9ıiıiü

bir kıta sened mucibince

şayet müddeti

mezküre zarfında meblağı

nakden te'diye edemediğim sürette bagçe-i mezküre valideme ferağı

olub meblağı mezküri dahi şimdiye kadar virememiş
mahallinde

memüri

komisyon

mahsus

huzurunda

bedeli

.-,ıtkur mukabilinde mezkur bağçeyi
'
·1 ile

~rr

validem mezbüreye bey' ve takdiri resmisini icra .vesayet bundan

hususatı saireden dolayı aleyhimde bir güna da'va vukua bulur ise o

gıyaben ve i'tirazen ve iadeterı ve istinafen ve

IE.fizen ve teshihen muhakeme ve muhasemeye ve keza ve imzasıyla istidaa'
~

tanzim ve takdimine ve tebliga ve tebellüüne ve şuhud-u
istima'a deyin teklifine ve ehli hayra mümeyyiz nasb ve tayin ve azle ve
ve iştikai ani-l-hükame

ve lehimde olarak

istihsal ideceği i'lamı

'ı ve tagibi muameleye ve akz ve kabza ve sulh ve ibraya hacz-ı

e fekkine vel-Fikiyaf Furkan oğlu Zirvin veledi-mülkünün

aleyhinde

·va eylediği alacak
177 sınden dolayı salahiyeti ma'büda dairesinde muhakeme ve muhasemeye
.--ıııe

da'va ve hususatımın mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya ve
tevkil ve azle
lmak üzere tarafımdan karye-i mezkürede mukim Kocabaş Makdis
·eledi Maksiukani kabulüne mevküfe taraafından vekili. Merküsa nasb
eyledim didikde ma vekaa
cetb olundı. Fi 3 rebiü-l-evvel 328
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VEKALET
olup Kıbrıs Ceziresi'nin Lamaka İsekele'sinde sakin ve şahsı
ı Pavlaki Efendi veledi Dimustani ve Dişçi Dimustani veledi

Ermeni Milletinden Sitrak Efendi veledi
Şer'ide Takdir-i kelam iderek

Adana

'nin Vayvayak Kifuruk Ağaya satmış olduğu çiftlik
a ma'Iümu-l-hudud kırk altı buçuk arziye-i miriyyenin üç
Iimini mutasarrıf aldığından sülüs hissemi mahallinde bedeli
ferağa me'mürin huzurunda takdirini icraya ve bedelini akz

da'va tehaddüs ider ise kaffe-i derecatı muhakemede muhakeme
ve husususu mezkürun mütevekkıf oldığı umurun külliyesini

muallimi Derviş Efendi veledi-l-mezbür Körgurı
üfe vkeili ve naibi menab nasb ve ta'yin eyledim didikde ma
oldı. Fi 4 rebiü-l-evvel 328
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38

TEREKE
lup Kıbrıs Ceziresi'nin Merkez Vilayeti olan Mahrüse-i
<ian Ömeriye Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam

asan bin Abdullah'ın veraseti mezkur Adana' da sakinler
bdullah ve Ii ebeveyn kız karındaşı havvaya rnunhasıra

159

! \'f

hakkık oldıkdan sonra müteveffiye-i mezbfı.renin duyunu terekesinden
e oldığı cihetle eshab-ı huküka ma'rifeti ve ma'rifeti şer'ile tahrir veterkirf
tereke-i müteveffa-i mezbüre
Bir
müsta'rnel

Döıt

ı

pamuk

ı

yastık/45

Bir

Bir tencere

lkaıyola/360

karyola/153

ınaa kapak/27

,

yorgan/39

1

12

pamuk

tava/IO, jki

iskembe ~ ..• l

şilte/103,

tepsi/8

4 tahta /27
Tecemmülatı I Nargile

Tecernmülat/30,bir
a'mel yorgan/13

I

namusuyye

maa I /20

tente

maa

Tecemmülat/
12

serveınabiriç/I
5

şilte/36, iki keten şilte/49

Bir

Teceınınülat

Bir

sandık/20

36

tarabza/27

orta

Müsta'mel

Tecernmülat/1

Ayna

ve

kanepe şilte

26,

küpe,

on

ve yastık /38

bir kupa çift/

gümüş

4

bilezik63

kanepe maa' yastık/38,
lkanepe rnaa'şilte ve yastık/18
Bir

I

Müsta'rnel

İki

Fisto/18,

iki

ensari bey' fisto 27

çarşaf/18

Altın
yüzük/15

I

Dokuma çarşab/45 ,

I

.ceket rnaa' fisto/36

160

I

Bir çift potin

Paınuk sente maa', yastık/SO, İki , Karyola talıtasıl/3

Dellalie

Eşyalarını

münadiye/Iô,

tatyir

dellaleye

belediyeye

sandığına/21

viıilen/45

Mezkur
içün

tatyirinde

I

Techiz

ve

tekfine

I

sarf olunan

hazır

muavenette

Efendiye/34

Bilade muharrer satılan eşyanın bir kısmı
Ahmed'in

depoda merhun oldığından

rehin-i mezkılrı

merkılıne deyni olup virilen/270

570,

bdurrahman' dan260/909 Lefkoşa Kara Mahkemesinde
ücibince alacağı olan 1941: 1141mine-l-ferman
lerinden Arnatili Şerife binti Mehmet Ali'nin müsbet aım,u0,

Saliha'nın mine-1-ferinan alacağı olan bin yüz
un da'va vekili sadreddin .Efendiye mezbür

kırk kuruş kendisine i' da kılındığı iş bu mahalle şerh
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TEREKE
Merkez vilayeti olan Lefkoşa Kasabası ahalisin
smaniye Yüzbaşı'larından olub
Mahmut Paşa Mahallesi'nde mukim Ahmed Cemaled.g..
ndi bin Fadlı Ağa bin Ali Çelebi bin Mustafa Çelebi
ir Hüseyin bin Abdullah Kıbrıs Mahkeme-i Şer'iyye'sii]
asaba-ı

Mezküre

Ahalisi'nden

Mehıned Efendi b

.tafa'nın oğlu mumaileyh Mehmed Efendi'nin hasren vari
bulunan Mebmed Mevlana Efendi muvacehesinde
162
------·-·=--- -

ve takdir-i kelam iderek benim babam müteveffiye veliddin Efendi ve
Babası müteveffıye Fazlı Ağa ve anın babası müteveffıye Ali Çelebi ve

effiye Mustafa

Çelebi müstehfezan bin Emmir Hüseyin bin Abdullah

üteveffayı mumaeleyh Mustafa Çelebi müstehfezanın veraseti bi tariki-I-

isar el- yevm benimle liebeveyn hemşirem Derseadette sakine
münhasıra

Zehra

ve bizlerden gayri veraset ve terekesine müstehakı ahire

'"ından hayatında

mezbüre Mevlana Efendi'nin

mevrüsu

ve ceddesi

ffayı mezbür Mehıned Efendi Zimmetinde ciheti karsından alacak hakkı

ilhinde eda edilmemiş ve elyevm

vechi mezkur üzere bizlere mevrus

lan on beş kuruşdan hisseme isabet iden on kuruş
muharrer vadi'i-l-yed

oldığı tereke-i müteveffayı mezburdan

teslime merkum Mevlana Efendiye tenbiye olunmasını taleb

dikde mezbur Mevlana Efendi cevabında ceddi ve mevrüsi

Mehmed

rniit,,. .• ,,,.-rfo-.11

Efendinin hayatında müteveffayı mumaileyh

inde olmikdarı meblağı deyni oldığını ve hasren varisi olub
ini ikrar ve maada veraseti mezküreyi inkar itmekle müddeiyye
eyh Ahmed Cemaeddin Beyden ber vechi muharrer müddeasına
· taleb olundıkda Belle Karyesi mütehayyıratından Hacı Hüseyin

e diğer Hacı Hüseyin Ağa bin Abdullah bin Hüsni Meclisi Şer'a'
birü alal infirad istişhad olanaklarında
ka Ahmed Cemaleddin Beyin babası Veliddin Efendi anın babası
nun babası Ali Çelebi ve anın babası Mustafa Çelebi
ir Hasan bin Abdullah olup müteveffa-i mezbüre Mustafa Çelebi
fezanın el-yevm veraseti vechi mezkur üzere mumaileyh Ahmed
ddin Bey ile liebeveyn kızkarındaşı Zehra Hanıma munhasıre olup
an maada varis ve terekesini müstehakı ahire oldığını
163

umuz değildir diyu herbiri

müttefiki-l-lafz ve-l-ma'na ber nehci

ehadeti şer'i eylemeleriyle şahidanı mezbüran usulu mevduasına
bi evrekai mesture mezkur Balala Karyesi İmamı Abdulhalim

.L,.lvHu.l

ed Aziz Efendi ve Muhtarı Hacı İbrahim Ağa bin Ahmed Aziz Efendi
isyon A'zasından Hasan Ağa bin Abdullah'dan

evvelen sırren ve

ede-t-tezkiye adi ve makh(Ilü-ş-şehade iddükleri ihbar

ğın mucibince müteveffayı mezbür Mustafa Çelebibin Emir
'ın oğlu Ali Çelebi ve anın oğlu Fazlı Ağa ve anın oğlu
Efendi ve anın oğlu işbu müdde-i mumaileyh Ahmed
aseti mezküre dahi mumaileyh Ahmed Salaheddin bey ile
si Zebra Hanıma munhasıra aldığını ba'de-l-hükm tenbihe ma
etb olundı. Fi 12 rebiü-l-evvel 328 ve fi 11 mart 326.
METİN: 121
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KONU:

İNFAKTAN ACZİYET

eziresinin Merkez Vilayeti olan Lefkoşa Kasabası ahalisinden
tafa Meclisi Şeride Mahalle-i mezbüre ehalisinden ve asakiri v~mınııy
arından Ahmed Cemaleddin

iVeliddin Efendi mahzerinde takrir-i kelam iderek ben fakire ve
dan sulbi sağire kızım altı yaşında Zehrayı infakından aciz
enevi yüz yirmi guruş
mumaileyh Ahmed Cemaleddin Beye icar ve teslim eyledim ve
den altmış guruşunu senevi nafaka ve kisvesine sarfla mütebaki
u da cihazı içün hıfz ve mumaileyh

164

Hl.lC>.l\..l.l.l

u.ı.uın..u.ı..,

oldahi ber vechi muharrer kabul ve sağireyi mezbüreyi

mekle mavekaa bi-t-taleb ketb olundı tahriren

39
VEKALET
alı olup Kıbrıs Ceziresi'nin Tuzla İskelesi'nde sakin teba'i
:gnneni milletinden ve şahsi Lefkoşa'lı Samuyel Efendi

ma'rife Haykazun Efendi veledi Bizdikyan Cezire
si'nde Meclisi Şer'i şerifte Adanalı olup müsafireten

'zdikyan mahzerinde takrir-i kelam iderek mezkur Adana'da
ak kaffe-i umuriyemin rü'yet ve tesviyesine ve bir da'va

Lvııau.u.

ede muddei ve müddeaaleyh sıfatlarıyla muhakeme ve
kabza ve sulh ve ibraya ve bunların mütevekkıf aldığı
ni ifaya vekaleti amme-i mutlaka-i

i şer'iyye ile biraderim işbu hazın-I-meclis
me'zün olmak üzere vekil ve naibi menab nasb ve ta'yin

vekaleti mezküreyi kabul itmeğin ma hüve-l-vakıı ketb olundı.
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40
VEKALET
ub Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi loan Lefkoşa'da sakin ve
veledi Yusuf Şelis ve Corci vleedi asıf
ma'rife Teba'i Devleti Aliye'nin Maruni milletinden
rıebi Meclisi

Şer'ide

takriri kelam

ahallesinde ma'Iümü-l-hudud

iderek mezkur

ve-1-müştemillat bir bab

ıı.ıu .•..••.. u.

llinde semeni misliyle ahire bey' ve ferağa ve semeni akz

ıx1.11elei ferağıyesini me 'mürin huzurunda takdir ve
·ll

meütevekkıf oldığı

umuurun

külliyesini

ifaya

kabülune mevküfe vkeili ve naibi menab nasb ve
bi-t-taleb ketb olundı fi 24 .rebiu' -l-evvel 328

166

40
VEK.ALET
Tercüme Kalemi Müdiri Apuğuın Efendi ibni İstepan
Meclisi

Şer'ide

takriri-i

kelam

ferhat civarında
Musallla

sokağında

kain beş nuınoru

ile

ve-1-müştemillat bir bab menzili bundan akdam

hissedaranların
olub validem
rıi veresei

müntakıllen

mezburenini

sairesini

müntekil

ve

vefatlarıyla

menzili

oldığından

hisse-i

ele-i intikaliyemi ba'de-l-icra ve mahallinde ahire

a ye bedelini akz ve kabzen ile tarafıma irsal ve isale ve
idecek deaviyede bi-I-cümle muhakemede
husuusu mezkürun
µğu umurun külliyesini ifaya Derseadette mukim İtşam
ksandır Cicizpani Kabülüne mevküfe vekili ve naibi

aa bittaleb ketb olundı. Fi 3 rebiü-l-ahir 1328
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TEREKE
Arabahıned Mahallesinde sakin iken bundan akdam vefat iden
bin Hacı Hüseyin'in veraseti zevce-i Menküse-i Metrukesi
etü Mustafa Efendi
bir oğlu Mustafa Tevfik Efendi ve kebire kızları Havva ve
ve Hıfzıyye Hanımlar ile Sulbi sağır oğlu Ahmed Hilmiye
ihbar inde-şer'il-enver

lb8

wuvıv..ı.l\..

oldıkdan sonra sağırı mezbüre Ahmed Hilmi'rıin tesviye-i

şer'iden vasi' nasb ve tayin olunan anası zevce-i mezbüre
ve verese-i saire taleb
ve ma'rifeti şer'ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim olunan
eveffa-i mezbür defteridir ki ber vechi ati zikir ve beyan olunur
yevmi-s-salis min şehri muharremi-1-haramlisene

I Uç

Teceınmülat/19,
bir
ve

I

müsta'mel

küp//20 , bir

I

Bir eski sandık/18

küp/18

dolab
10,tecernmülat/l O .

tahta

j

sağır

Bir

Kereste

nerdaban/23,

tecernrnülatı/51,
iki iskeınle9,

Kebir nerdeban

iki

etmek tahtası /1 O
Bir gümüş saat/88,

I

Bağçe

icarından

karından I Hane

savenin

zimmeti

olupalınan/180

I

istipandenirı deyni olup
tahsil olunan/49

ideo
Zuhur
iden osarnnlı
parası/162
yekün

17 023

idare kirası/24, harnrnaliye/9,

48
16975
403

ğlu Mustafa Tevfik Efendi rna'rifetiyle sarf olunan

16572
501

atıma Hanımın Mihri müecceli olub virilen

16071

Hisse
kebiri

ibni I Hisse

ınezbür/3515

I

ibnetü I Hisse

binti

kebire-i mezbüre

kebire-i mezbüre

Derviş

Fatıma

Hanını/1757.3/4

Hanırna/1757.3/4

\b'3

I

Bir defa
sandık/17

kebire-i

\ Hisse

binti

Hisse ibni sağir-ı

kebiri

mezbür

ınezbı1re

Hilmi I

Ahmed

Havva Hanım

3515.1/2

/17 57.3/4

rııcz.uu.ı

Fatıma Hanım ve ibni Kebiri mezbür Mustafa Tevfik Efendi ve

mezbürat Dervişe, Fatıra ve Hıfziye hanımlar ver vechi terkim bila

on iki bin beşyüz elli kuruş temamen akz ve kabzan eyledikleri
ezbür Ahmed Hilmi'nin ber vechi termim bila üç bin beş yüz onbeş

ssesiyle validesi mezb3Ure Fatıma Hanımın terbih eylediği ikiyüz
· buçuk guruş ki ceman üçbin sekizyüz

onbir guruştan dosan beş

üçbin yediyüz on altı guruş sağire mezbüre namına

mütebükı

na itam sandığına irsal kılındığı iş bu mahalle şerh virildi.
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VEKALET

Derseadetli

f

t

-

•

~:

olub Kıbrıs Ceziresi'nin Lefkoşa'da

/

•

.,, ~

sakin Teba-i devleti

in Eremeni Milleti'nden olan şahsi ma'rüf papas okansu Efendi

·yanı Cezire-i mezküre mahkemesinde Meclisi Şer'ide takrir-i kelam
iye-i İstanbul'da lenfe-i kapusu haricindeinde Gülhane sokağında bir tarafı sırmak Serkis ve bir tarafı saatçi
eleri ve lebiderya ve tarik-i anım ile mahdud
ile merkum bir bah sahilhanede olan hisse-i şayiai ma'lümem

ile

yetine tabii mükari karyesinde butsan
Arakelbey

Sokağında vakki ve validem

takil ma'lümü'lhudud

i hissedarandan

Müteveffa Emuniya

tahminen yüz otuz zira' arsadan

ve saair vaz'ü-1-yed olanlarından taleb ve da'vaya

· şer'iyye ve nizamiye ve cezaiyyye de ve i'tirazen
iadeten ve temyizen muhakeme ve muhasemeye ve şuhüdu ikame
ç Sitoskorofkine v ekendi imzası tahdında her nev' müstediyyat

nzim ve takdimine ve kabzına vesulh ve ibraya ve hısse-i şayia
in mehayeisini kezalik taleb ve da'vaya ve i'lamat-ı
n icra dairelerince tenfiz ve icrasını talebe ve iştika ani-1 hükkam
ine şahsı salis ve i 'tirazı ligayri
'va ikamesine ve dahil da'va olmasına ve mezkur arsada olan
e hanei mezkuredeki hisse-i şayia-i ma'lümemi
Tagohi Bagsicuyciyan

uhdesine bila bedel ferağ ile

dasına ve -J-hasıl hususuatı mezkürenin
<lığı umurun külliyesini ifaya İstanbul daa adliye dairesi tahtındaki
mukim da'va vekillerinden Lion veledi
yan Efendiyi vekili nasb ve tayin eyledim dedikde ma vekaa
lundı fi onbir rebiü'l-ahir bin üçyüz yirmi sekiz ve yirmibir nisan

171 '
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TEREKE

Kıbrıs Ceziresinin Merkez vilayeti olan Lefkoşa Kasabası ahalisinden
ııadet'te Asakir-i Osmaniye Suvari Yüzbaşı'larından olup elyevm Lefkoşa'nın
Paşa Mahallesi'nde mukim Ahmed Cemaleddin Bey bin Veliyiddin Efendi
&zlı Ağa ibni Ali Çelebi ibni İbrahim Çelebi ibni Mustafa Çelebi Müstehfezan

Hasan ibni Abdullah Kıbrıs Mahkeme'i Şer'iyyesi'nde Meclis'i Şer'ide Kasaba'ı
ahalisinden Mehrned Efendi bin Abdullah'ın oğlu müteveffa Mustafa'nın
Musa ve Mehrned Efendi'nin hasran varisi olup terekesine vadı' yed bulunan
Mevlana Efendi muvacehesinde da'va ve takdir-i kelam iderek

172

evveli mezbür Mustafa Çelebi Müstehfezan bin Emir Hüseyin'in
oğlu İbrahim Çelebi ile sulbiye kızı Kerime hanıma munhasıra ve

kerime hanım dahi bila veled vefat iderek veraseti liebeveyn er

ımezbur İbrahim Çelebiye ve ba'de mezbur İbrahim Çelebi dahi vefat
raseti sulbi oğulları Mustafa Çelebi ve Ali Çelebi ve ba'de mezbur
çelebi dahi bila veled vefat iderek veraseti
er karındaşı mezbur Ali Çelebiye ve ba' de mezbur Ali Çelebi dahi
ek veraseti sulbi oğlu Fazlı Ağaya ve ba'de mezbur
dahi vefat itmekle veraseti sulbi oğulları hacı Mehmed Efendi ile

·veliyyiddin Efendiye ve ba' de mezbur Hacı Mehmed Efendi bila veled
ek veraseti liebeveyn er karındaşı mumaileyh Veliyyiddin Efendiye ve
aileyh Veliyyiddin Efendi dahi vefat iderek veraseti benimle sulbiye
veyn kız karındışım Derseadette sakine zehra Hanıma munhasıra olup
gayri varis ve terekesine müstehak'ı ahire olmadığından
yh Mustafa Çelebi müstehfizanın hayatında mezbur Mehmed Mevlana
in mevrusi ve ceddi müteveffa'i mezbur Mehmed Efendi zimmetinde

alacak hakkı olup elhaletilhinde eda edilmemiş ve elyevm bi tariki'l
ve I-inhisar bizlere mevrus olmuş olan onbeş
hisseme isabet iden on kuruş ber minval'i muharrer vadii'l-yed olduğı
üteveffa'ı mezburdan halen bana eda ve teslime
Mehmed Mevlana Efendiye tenbiye olunmasını taleb iderem diyü
dikde mezbur Mevlana Efendi cevabında ceddi ve mevrusi müteveffayı

müteveffayı

evveli

mumaileyh Mustafa Çelebi Müstehfizanı

de ol mikdar meblağ deyni oldığı ve ceddi mumaileyhin hasren varisi

ikrar ve maada veraseti mezküreyi inkar itmekle müddeayı
Ahmed Cemaleddin Bey' den bervechi muharrir müddeasına

173

Belle Karyesi müteheyyizanından Hacı Hüseyin Ağa bin Hacı
ve idğer Hacı Hüseyin Ağa bin Abdullah bin Hüsniye Meclisi

biri alal infırad istişhad olundıklarında

müteveffayı

evvel

bi müsteflıfızan bin Emir Hasan bin Abdullah7ın
oğlu İbrahim Çelebi ile sulbiye kızı Kerime Hamm munhasıra ve
ure Kerime Hanım bila veled müteveffa olarak veraseti liebeveyn

im Çelebiye ve ba' de mezbur İbrahim Çelebi dahi vefat iderek
roğulları Mustafa Çelebi ve Ali Çelebi'ye ve ba'de mezbur
lçbi dahi bila veled vefat iderek veraseti liebeveyn

erkarındaşı

elebi ve ba'de mezbur Ali Çelebi dahi vefat iderek
oğlu Fazlı Ağaya ve ba'de mezbur Fazlı Ağa vefat iderek vereseti
Bacı Mehmed Efendi ile Velayeddin Efendiye
:bur Hacı Mehmed Efendi dahi bila veled vefat iderek veraseti
ındaşı mumaileyh Veliyiddin Efendi dahi
veraseti sulbi kebir oğul işbu muddeiyye-i mumaileyh Ahmed
ey ile sulbiye'i kebire kızı Derseadette sakine Zehra Hanım
.p bunlardan

maada varis ve terekesine müstehakı ahiri olduğu

eğildir deyu her biri müttefikü'l-lafz ve'mani
i eda'ı şehadet'i

şeriyye eylemeleriyle şahidam mezburan usulu

tbikan bir ay mukaddem diğer veraset meselesinde
sture mezkur

Balala Karyesi İmamı Abdulhalim

Efendi bin

fendi ve Muhtarı Hacı İbrahim Ağa bin Ahmed Aziz Efendi ve

asan Ağa bin Abdullah'dan
adl ve makbulu'ş-şehade
üteveffayı

evvela sırran ve ba'dehu

alenen

iddükleri ihbar olunmağın

evveli mezbur Mustafa Çelebi bin emir Hasan bin

Veraseti alattariki'l-müneseka

ve'l-inhisar işbu müddei mumaileyh

aleddin Bey ile li ebeveyn hemşiresi gaib anil beled Zehra Hanıma
dığına ba'de'l-hüküm
174

ve't-tenbihma

vekaa bi't-taleb

.:rıdı fi onsekiz rebiü'l-ahir bin üçyüz yirmi sekiz ve yirmi sekiz nisaribin
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TEREKE
a Mahmut Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam Vyfj
Hasan bin Hüseyin Abdullah'ın veraseti zevcesi menhuse-i metrükes]
nti Mehmet Kavvas ile sulbiye'i kebire kızı sıddıka ve sulbi kebir oğlu.
İzmir'de sakin Yusuf'a münhasıra oldığı bi'l-ihbar inde'ş..,

mütehakkık oldıkdan sonra gibi mezburun kendisi veyahut vekili şerisi
değin hissesi itam sandığında hıfz olunmak üzere verese'i
leb ve marifetileri ve ma'rifeti şer ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim
ereke'i müteveffa'i mezbur defteridirki ber vechi ati zikir olunur. Fi
rt rebiü'l-ahir bin üçyüz yirmi sekiz
175

İki

acfet~-ki

müsta'rnel
gömlek

ve

müsta'mel

alaca

fistan

bir

don/8

ve

bir

don/8.20
Zevcei

mezbure

nezdinde

olup

teslim
eylediği/440
1516
4.20

1511.20
101

1410.20
Kamil Ağa'nın sarfiyatı olup virilen

276

1134.20

mezbur

I

Hisse binti kebiri

I Hisse'i ibni kebiri gaibi mezbur

ınezbure

Yusuf /662,

Sıddıka/331,

Resmi ıninha/

17

645

bure Hatice ber vechi bila yüz kırkbir buçuk kuruş hissesini
zbure sıddıka dahi kezalik ber vechi bila hissei irsiyyesi
otuz bir kuruş hissesini tamemen akz v ekabz
i mezbur Yusuf'un her vechi bila hissei irsiyyesi mezkuresi
kırkbeş kuruş zuhuruna değin liecli'I hıfz itam sandıına
Ile şerh verildi.
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TEREKE
1
•

erinden iken bundan kadam vefat iden Arap Hacı Mehmed bfü

.ud'un veraseti zevce-i menhuke-i metrukesi Hatice binti

rn:1:sc:1U

oğlu Mehmed'e munhasıra ve ba'de sağir'r mezbur r-ıenmec
veraseti anası zevce'mezbure Haticeye munhasıra oldığı

olmağla zevce'i mezbure ma'rifeti ve rna'rifeti şer' ile
y' olunan tereke'i müteveffa'ı mezbur

defteridir ki ber

tahriren fı'l-yevmi's-salis
.µharremi'l-haram 1i senete semani ve ışrin ve sülüsü mieti elf.
Çanak teceınınülatı

I

Bir

ve

I

teneke teceınınülatı/21,

muhallebi

takırnı/25

lamuncan/18,

I

bir eski saat/5

Bir teneke /2.S, bir
merkep

90,

bir

kazan 72,

üçyüz elli üç otuz para zevce-i mezbüre Hatice
ve kabz eyledikde işbu mahalle şerh verildi.

177

Bir davul/45
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TEREKE
Cedid Mahallesi sakinelerinden iken bundan
binti Halil bin Abdullah veraseti zevci

sadrı kebir oğulları derviş Ahmed ve Mehmet Salih
Hatice ve Naciye Hanımlar ve sadrı sağır oğlu Hüseyin

munhasıre oldığı bi'I-ihbar indeş'şer'i-Enver
sonra sığan mezburun tesviye'i

178

yin olunan babaları mezbur Hasan Ağa ve veresei saire taleb ve
ma'rifeti Şer' ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim

vrnııu.ı.ı

ezbure defteridir ki ber vechi ati zikir olunur. Harrere
'>ve ışrin min şehri rebiü'lahir Ii senete seman v eışrin ve

kadayifsinisi/13.20, bir sahin, bir çorba tası/11,, Beş hamam takımı parça/20.20,beş şise/16,

müsta'mel

Bir

Bir sandık/63,

çarşaf/15
Yedi

Dört

şişe

bardak/9.20
şişe

tecemmülatı/6.20

İki minder sekiz yastık/SO
İki kırık şise/3

Limasol'lu ekmekçide iki lira on şilinde merhun olup dört lira onbirşilin Osman'ın
69, yekün

660.10, dellaliye ve arzıye ve araba kirası minba 13.20: 646 30

130/95numaralı mazbada ile alacağı olup virilen

301
345 .30

karacızade alacağı olup virilen

180 00
165 30

alacağı olup virilen

45: 120 30

Hisse'i ibni mezbur Dervirş Ahıned/18, hisse'i ibni kebir'i mezbur Mehmed Salilı/!8,
Hisse'i binti kebire'i mezbure Hatice/9, hisse'i binti kebire'i mezbure Naciye/9
Hisse'i binti sağıre'i
mezbure Şifa/9,

I Hisse'i

binti binti sağirei

mezbure

İsmet/9

ğır mezbur Hasan Ağa Hissesi olan otuz guruş onbeş
Mezburetan Hatice ve Naciye hisselerie olan dokuz
ekabz
·µneynikebireyni mezburan derviş Ahmed ve Mehmed
etier kuruş hisselerini ve zevci mezbur Hasna Ağa nakden do

:11 ve ibni sağın mezbu Hüseylin ve bintanı sağiretanı mezbure
in ber vechi bala hisseleri olan otuz altı kuruş ile malı mevhubelğ

ki ceman seksen bir rkuruştan iki kuruş resıni bittenzil mütep
kuruş itam sandığına nakden ve sığarı mezburuna babaları
Ağa'nın hibeteyn eylediği dört liralık deyni senedi
kılındığı iş bu mahalle şerh virildi.
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TEREKE
Merkez Vilayeti olan Lefkoşa Kasabası
'i Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam vefat iden Rifat

veraseti zevce'i metrukesi Zehra binti Hüsnü ve sağire oğlu
bi'ihbar inde'Şer'i'l-Enver zahir ve mütehakkık

diyuni terekesinden ziyade oldığı cihetle eshab'ı hukuk
Şer' ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim olunan tereke'i

ati zikir olunur tahriren fi'l-yvemi'l-hamisi ve'l-ışrin
ir Ii senete seman ve ışrin ve sülüsü mie ve elfün.
180

Bir kevbir kavara/22.20

I

Bir

piıyuni,

bir

ı

Bir defa piryuni/I l

Bir tahta vida, bir dünya /5

seldaıi/1/8

Teceınmülat/7

Tahta

Bir

tecemmülatı/23

yolunya/18 bir defa

kebir

I

Bir kösere

Bir
rende/IO.I O

kebir
yalsunya/25 .20
Bir defa dişli rende/9

Bir

aşağı

I

iki

rendesi/16.20

kordon

I Bir

rendesi/15 .20

.

I

ve

I Bir kerpeten ve

. erkekrende/6

geniş

I Bir

rende/17.20

defa

kancık

defa

bir keser/15.20

kordon

I

Bir vünya/7.30

rendesi/12

Üç timürkaleın/15

rende/7.10

İki kancık ve erkek

İki kancık ve

rende/15

erkek
rende/9.10

buçuk

kaça

I Üç ezıniları/20, iki I Bir pergel/8.10

İki reçba ve üç

kalem bir çekiç/13

vida/9.10

fıd

Bir fai nam terazi/15

kancık ve erkek

eğe/10.20

I

rende/12

İki matlab /9.10,iklTiki
nişarıkaşı/3.20

kordon

rendesi /27.20
20

Tecemınülat/9.20, boya

ı

Sakdu pantolon ve yelek/125, iki yelek ve saku/27.20

tecemmülatı/2.1 O

Sekiz gömlek /13.20

Bir
sandık/12

müsta'mel

I

Tecemmülat/2

Bir

sağirr

sandık/3,

Efendinin zimmeti olup alınan/111.10

945. 20 minha

iye ve araba kirası

12

e karındaşı İsazade Halil Efendi ma'rifetiyle sarf olunan

323

Ahmed Efenidiye dükkan kirasından deyni olup virilen 112.20
zburun hastalığında levazımı zarııriyesine karındaşı İsazade Halil
'tiyle sarf edilen mebalığa mahsuben virilen

483
15
945.20

okuz yüz kırkbeş buçuk balada gösterildiği vechile sarf edildiği.iş
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·~

.•..

"·;,

:.l'",)"4"ı.':,...i,...!lt,ı,c~,;
~i.,:. . ~ . _. -~ ·' ·_· ••,.,.,,;:.., ;.tt.>,.,.
# · .. ~
ııl '.t'

' ,,

'

·.

: .

. ....-i-~)~J'.ıf.
ir,'ili'-.

-

I

~

45
TEREKE
si'nin Merkez Vilayeti olan Lefkoşa Kasabası

uııuıı.:,uıı.ıı..,

m vefat iden Barutçuzade Mustafa Hulusi Efendi bin.

hin Abdullah'ın veraseti zevcei menkuhei metrukesi Zinet
olla Mustafa ve sulbi kebir oğullan Salahi ve Ahmed Efendile
iriyye kızları takiyye ve hıfzıyye hanımlar ile sulbi sağır q"
ve sulbiye sağire kızları Naciye ve Şaziye

indeş'şer'i'l-Enver

zahir ve mütehakkık olmağla veresei

şer'i ile tahrir ve terkim ve bey' olunan

ki ber vechi ati zikir ve beyan olunur tahriren
lisene seman ve ışrın ve sülüsü mieti ve elf. 1328.

182

Bir

eski

kömür

I

kiriş

I

demirli

Bir

I

Bir yağ küpü/If

sandık/44.20

sandığı/13

I

Tahta parçaları/9.20

I

Bir

yağ

küpü

/27

Yirmi beş günlük tekaüd maaşı olup komiser dairesinden
ezgayri yol balıa gönderilen/217,
Hane kirasından Mehmed Aİi Çavuştan alman/216
1131.20

Müteveffayı mezburun cenaze masrafına Fatıma binti Hasan tarafından sarf olunup
viıilen /180

kuz

yüz sekiz senesi maliye ve mekteb vergisi olup tahsildar Derviş Efendiye virilen
/551, zevce'i mezburenin müsbet

zinet hanımın müsbet mehri olup virilen
282.30,
1 131.20

üz bir buçuk kuruş makbudiyat ba'da gösterildiği vechile sarf

şerh virildi.
: 133
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NAFAKA
binti Süleyman'ın vekili müsecceli Şer'iyyesi da'va vekili
Hacı Niyazi Efendi Kıbrıs Mahkemei Şer'iyyesi'nde Meclis'i

bure Ayişe'nin zevci Mehmed Sadullah Efendi ibni Akıl Efendi
bi hakkı'l-hidane

müvekkelem mezbura Ayişe'nin hicr ve

d nam gair oğlu'nun nafaka izaiyye levazımı zaurriyesi içün
Mehmed Sadullah Efendi üzerine mikdarı kafi meblağı takdir
1/33

.ı..c.::

deyü bi-l-vekale da'va eddikde mezbur Sadullah Efendi

uıuuuı

lazım gelür ise menasıbı mikdar nafak vireceğini
zevcesi mezbure sağire"i mezbur ile geldikleri halde infak
itmekle vekili münıaileyh Cemal Efendi zevce ayru
~} dahi sair içün nefaka lazım gelen yekün ve merkumun meskeni
<:lığını ve meskeni şeri irae olunsa dahi gidemeyeceğini dermiyan
evce'i mezbure Ayişe itaat etmedikçe sağır oğlu içün dahi nefaka
a.olmadığmı müvekkelei mezbureye izafetle
yh tefhim olundığı tescil ve i'lam olundı, tahriren fi'l-yevmi
hri rebiü'ahir lisene seman ve ışrin sülüsü mieti ve elf fi beş
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TEREKE
inin merkez vilayeti olan lefkoşa kasabasının Ayasofya

ıvrn.ııi:tııc:sı

zatı Pederi Mehmed Ali Efendi ibni Hüseyin Tahsin ve
'idi ibni Mehmed tarifleriyle
e binti elmezbur Mehmed Ali Efendi Meclis'i Şer'ide

sinden iken bundan akdam garikan vefat iden nazım ibni Ali

ine vadiü'Lyed bulunan Celaleddin bin Ali Bey'in
mezbur hayatında bir sene mukaddem on lira mihri
dahilem olup
184

beynimizde kaime iken ber vechi muharrir vefat
ütekarrır mihri müeccili mezkuru olan mezkur on

elaleddin'den taleb iderem deyü da'va iddikde varisi
.lıi cevabinda müdei mezbure birademi müteveffayı ıucz.uuı

Oldığını ikrar ve mihir mezkur mikdarının inkar itmekle
minvali muharrir müddeasını bi emvali baverekai
ailesi Muhtarı hafız
ibni Mesud Osman Efendiye ve komisyon azasından
sirren ve ba' de alanen ledettezkiye

yasofya Mahallesi sakinlerinden Mısırlızade Ahmed ı.avııuı.
yune mahallei mezkure sakinlerinden Ahmed Tevfik
bi'l-muvacehe şehadetleriyle isbat
ince müddeiyyei mezbure kıtıtahlif mihri müecceli

i

rnvL.J.\..ut

müteveffayı mezburdan alarak müddeiye-i mezbureye
re Celaleddin

biye olunduğu tescil ve i'lam olundı tahriren fi'I-yevi's-sabii
tel-evvel lisene seman ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf yedi ccuıauı
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46

Kıbrıs Naibi Esbakı Mustafa Feyzi Efendi
Hanım tarafından hususu ati'l-beyan taleb

ideyni ma'diyen şehadetleriyle sabit
bni Niyazi Efendi Kıbrıs Mahkeme'i Şer'iyyesinde
elem mumaileyha Emine Kıymet Hanım'ın
Havva Hanım ibnete Şakir Efendi muvacehesinde
ine Kıymet Hanim akile ve baliğa ve baliğina rüşti
asiden müstefine
isyei

mezburenin

bilvesaye vadi'l-yed

eylediği

keffı yedini bi'l-vekale da'va iderem didikde vaisyyei

bi'lvesaye vadi'yedini ikrar ve maada rüşd

ıııuuuı;;ı:ı:mıı

bievrekai mestüre tophane mahallesi imamı Hafız
ibni Hacı Molla Hasan
µseyin bin Mustafa ve iplik Pazarı Mahallesi İmamı
ibni Hacı Ali Usta ve Muhtarı Hüseyin Efendi ibni
ba'de alenen ledettezkiye
bul'ş-şehade

iden ve sonra ihbar olunan tophane

çlebbağ Emin Efendi .ibni Hacı Mustafa ve iplik Pazarı

i Efendi ibni Hacı Salih den her biri meclisi şeriden
duklamıda mumaileyha Eimne Kyılmet Hanım akile ve

ianet ve vasiden müstefineye ve kendi
ete muktadire oldığına şahidanı şehadet dahi ideriz deyü
er'i şehadetleriyle isbat etmeğin mucibince mumaileyha
ba'de'l-hüküm

186

tenbiye olundığı tescil

ehri cemadiü'l-evvel lisene seman ve ışrın ve sülüsü mieti
vvel bin üçyüz yirmi sekiz
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VEKALET

Ayasofya Mahallesi sakinlerinden Hüsnü Efendi
d Efendi ibni Receb tarifleriyle marife Hace Nazife

eclis şer'e Ayasofya Mahallesin'de sakin Mustafa
in mahzerinde takrir'i kelam iderek diğer Nazife Hanım

şa'ban bin ikiyüz doksan sekiz tarnihlü vakifname7i
diği eçcar"ı ma'lümenin tevelliyeti halen bi'ş-şuruda

UJ.ıuı;;.ı.uuı;;

eşcarı mezkureyi idare ile hayrat ve müberratını ifaya ve
iyetinin akzı lazım olan galeden sülüsü bana sülüsani kendisine
ak üzere vakfı mezkur umurum idareye her vecihle iktidar
n olan hazır mumaileyh Mustafa şevki Efendi ibni
tevliye tevkil eledim didikde oldahi şeraidi mezkure
eyi kabul ve hidmeti lazimesini kema yenbağı ifaya taahhüt PtrrıPn-,
sdik mavekaa bi'taleb ketb olundı tahriren fı'lyevmi'sabii
i'levvel lisene semen ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf fi
in üçyüz yirmi sekiz

187 .
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46-47

Tereke
allatından Mahmut Paşa sakinlerinden iken bundan akdam
Ali Ağa ile Hacı Salih7in veraseti zevce'i menkuhas'i

oğulları Hüseyin Şevki ve Mehmed Salih ve Ahmed sufut
D.u.,ııuw.,,

ve sağır oğlum Nafi' ve sağire kızı Emineye rı.ıcu.ıı.ıcıoı.ıcı,

indeş'şer'i'l-Enver zahir ve mütehakkık
verese'i mezburenin taleb ma'rifeatlerimi ve ma'rifeti şer'
im ve bey' ve taksim olunan tereke-i müteveffa'i.

ı.uvwUJ.

ervechi ati beyan olunub tahriren fi yevmi
in şehri cemadiü'l-evvel li sene ve ışrin ve sülüsü mieti

Kuru ham deri kanat-kısmet

I Yaş

120.1/2-/1331

altı I Otuz

ham gön kanat

I On adet keçi ve

105.1/2-8/844

siyah

paket

58.1.4/1747.20

I

I02

adet

koyun derisi/54,

kunduracı

I

Beş

çizmesi (22.112)2295,

yağı(! 00)/500,

Debbağ aleti dükkan

Nerdeban

içün

tecemmülatı/27,

ve

tecemmülatı/135,
Dört

banku

bir kadar22,

mermeıiyle

makine yerdah içün/450,
Meşin

pas

pas/45,

keçi

Sarı paket/100, sekiz
koyun

derisi/180

I

dolası 152--

/1256
koyun

I 8(1 OO)defa kayun dolası/800 ı 8(99)defa
dolası/792

189

Defa koyun
yedi defa
/770

koyun

I

6(82)

defa

dolası/492

53(154)

öküz

gönü

iki

I

Elli üç (IOO)defaöküz gönü bir ağız/5300,
gönü /216

ağız/8162

63(65)bütün

2(560)palamut/1120,

paket/4095,

67,5(44)bişmiş

bütün

bir torbada tıraş demiri-bir kulat/135

paket/2970
Bir musta'mel

kuşak,

iki

I

Müsta'mel dolab/34, müsta'mel saat gümüş/72,

şalvar/130, bir pamuk çitle,
bir yastık, bir yorgan/72
56 018

fendinin iştira eylediği bir re'si hayvan esmanı (on lira)1800, kasdı-1-yevmmaaşı

nukudu(onbeş lira)/2700, idhar sandığında hissesi olup alınan (14 şilin, 83
19 840

ileyh Hakkı Efendi ma'rifetiyle vuku bulan tahsilat
Aliden(dokuz şilin yirmi üç lira )4221, banik'r'l-akd

kupuni olup ibni

.bzen eylediği semeni(12 lira )/2160,
.......................Osmiini(beş , bir şilin, 3 lira)/554, Hacı Hafız Ziyai Efendi'den

Iu osmanitaltı-öndört

şilin)1321, Gime kazasında kazabdan Karyesi'nde kain bey'

deki tarlanın icarı (dört, şilin iki)/221,

33501
87

ve ardiye ve haınmaliye

iyai Efendi ve Mehmed Hakkı Efendiler ma'rifteleriyle verileri

i mumaileyh Hatice Hanım/4144, hissei ibni kebiri mumaileyha Mehmed Münir l::ley/4lU'.>.2U.
eyha Zehra Hanım/2414.30

190

binti kebire mumaelyha süreyya Hanım 2417.30, hisse'i sağir"i mezbur AsıfEfendi/4835.20,

hisse'i ibni sağır'ı

Aziz Efendi 4835 .20,

ır'ı mezbur Osman Efendi/4835.20,

hisse'i binti sağıre'i mezbure Şefika Hanım/2417.30,

hisse bintisağırei

mumaileyha Hatice Hamm ve ibni kebiri mumaileyh Mehmed Murıir
binti kebiri mumaileyha Zehra ve Süreyya Hanımlar ber vechi bila
·sei mezbureleri olan ceman olan üçbin
onbeş kuruş temamen ve kamilen akz ve kabz eyledikleri ve ibni
ezbur asıf ve Aziz ve Osman Efendilerle binti sağıre'i mezbure Şefika.

ber vechi bila hisse'i iriseleri olan ceman on dokuz bin üçyüz kırk
dan ve dörtyüz seksen dört kuruş resmi bi't-tenzil
on sekiz bin sekizyüz elli sekiz kuruşdan sekizbin ellisekiz kuruşµ
buruna nefaka ve levazımı zaruriylelerine sarf ve i' da idilmek
ileri temamen akz ve kahsa idüp mütebakı onbin sekizyüz kuruşu.rt
zburun namlarına vasileri anaları muniaileyha Hatice Hanıma
unup alınan deyni sinde itam sandığına irsal kılındığı iş bu mahalle şerh

191
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48
VEKALET

şa'sı Mahallesi sakinlerinden Ali İsmet Efendi ibni
ide on sekiz yaşlarında bulunan
Ahmed Taif Efendi hazır olduğu halde takrir'i
mumaileyh Ahmed TaifEfendi baliğ ve umuruni bi'nefs
e muktedire ve mürecceb oldığından her nevi emlak ve
de'l-iktiza ahire ferağ ve bey' ve daha sair her türlü ıı.ıua.ım,ıau
icrasına hasbi velayet kensine izini amrn ile me'zun kıldım
Ali İsmet Efendi Mahmüdu'l-hal olup vuku'
eyhin takrir'i meşruhı üzere olmağın kıbı't-tasdik ma
iren fı'l-yevmi's-sani ve 'l-ışrin min şehri
ışrin ve sülüsü rnieti ve elf fi 22

192

139

48
VAKIF
el-vakıfü ala külli hal el münezzeh ani't-tağyir ve'l-intikal
's-selamü

ala Muhammed'in

ashabihi'l-aricin

el'mevsı1f bi mekerimi'l-ahlak

ile mearicü'l-kemal

emme ba'd iş bu vakfiyenin

ına badi oldır ki kıbrıs Ceziresi'nin Lefke Kasabası
olup

elyevm

e müsafıreten

Lefkoşa

sakine

193

Kasabası

zatı mahzeri

mahallatından
Mevlana

Ayasofya

Efendi ibni Hacı

.si Efendi ibni Hacı Molla Hasan tarifleriyle marife Ziba hanım
1.MevlütEfendi Meclisi Şer'ide ber vechi ati vakfıyei li ecli't-tescil

oğlu Mehmed Fetin Efendi ibni Rifat Efendi mahzerinde takriri]
645 numorolu fi on mayıs bindokuzyüz on tarihlü bir kıta
ce Lefke kasabasında kain Handek ve Vahide Refet Dere ve katib
ş.Molla Salih Hasan ve Lacianastasi
ahim Paşa Kaçurdi taraflarıyla mahdud mutasarrıfa bulunduğum
yi havi iki dönüm bir kıta mülki bahçemi
· .evvel bin ikiyüz doksan iki tamihlü diğer kuçan mucibince yine
urede vaki Muhammed Bey ve Hasan veresesi ve Ahmed Ağ@

.qnüm bir evlek eşcar müsmireyi havi bağçe maa hane mi cemi
Jııkıyle beraber vakfü ve habs idüp şöyle
ledimki mezkür bağçe ve hane maa bahçemin tevliyet ve vakfıye-J:
madame'l-hayat

bana aid olup

a tevelliyeti mezkuraye oğlum Mehmed Fatin Efendi ibni Rıfat
e vefatihi evladiyenin ekber ve erşedi badnen ba7de
11i ola ve ba'de'l-inkı4rasın

kızımın kızı Feyziye Hanım ibne-tµ.

i ve ba'de vefatihi evladı evladı ve anın dahi evladı
dukdan sonra diğer kızımın kızı Ferdiye Hanım ibnete Mehme

e vefatiha evladı evladı mütevelli olalar el ayazı billah
iz olursa zamanın hakim ve müfti Efendileri rey ve marifetleriyle
e mü'temed bir kimse mütevelli tayin oluna ve vakfı mezkurun
il ve tağyir eylemek yalnız kendi yedimde ola ve mezkur bahçe ve
ğçenin gallesinden bade't-tamir ve 't-termim ikisi
)

e ve diğer birisi leyle-i ıdı edhada ve diğer birisi leylei mevlidü
ak üzere biher sene dört hatmi şerifi kıraat
olan sevabı vefatımdan sonra kendi ruhuma ve zevcem müteveffa
ruhuna ve biraderi Feyzi Efendi ruhuna ve abaü
ii ve ümmühatı ve ceddatım ve cemi akribai ve teallükatım ervahına
{er ve fazlai galle nevbeti tevliyet kimde ise ona aid ola
194

ve tebeyyünü kuyudla mezkur hane ve bağçeleri

üzere kabzü ve teslim eyledikden sonra
tekrar meclisi mezkurda vakfa akar imamı azam
aldığına binaen vakfı mezkürümden
tm,Lfi.UJ.

bağçe ve hane maa bağçeyi mütevelli

ôrum dimekle mütevelliye-i mumaileyh dahi imam

ücerret vakfiyet dimekle ve imamı muhammed
mütevelli bulunmağla vakfı sahih ve lazım olur deyü
in' kavilleri bittercih vakfı mezkurun sihhat ve
di vakfı mezkur sahih ve lazım oldu
i'l-hamisi min şehri cemadiü'l-ahir lisene semani
beş cemadiül-ahir , bin üçyüz yirmi sekiz.
vakfiye iş bu sicilin 244 numarasında zeyli

49
MALTAN İMTİNA'
Lefkoşa Mahallatı'ndan Arabahmed Paşa
tüccardan Hacı İbrahim Efendi ibni Hacı Ali

195

LJ.vııuı

iderek gerek elyevm sakin oldığım mahalle-i mezkürede k.ai
dı1d hanemde ve gerek ittisalinde bulunan ve zevcem Hace Ra15i1
Osman Efendi'nin

mülkü olan hanemde mevcud mefruşat

evaniyy-i nihasiye ve'l-hasıl üzerime labis oldığım elbiseden
ali idlak olunur bi'l-cümle emval ve eşya-i menkule gaibe Juıis
mümaileyha Hace Rabi'a Hanımın mülkiyesi olub benim asla.
ve müdhalem yokdur didikde gıbı't-tasdik
fren fi'I-yevrni's-sübi'I

ma veka'a bi't--t~ı

min şehri cemazil-ahiri lisene semaı:ii

üsümie ve elf fi 7 cemadi'Lahiri 1328
üftü-ü Cezire Faziletlü Mehmed Ziyaeddin Efendi, Mahk.em.e+
ibi Hürremzade Mehmed Hakkı Efendi, Mahzer Mehmed
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İMAM VE HA TİP ATAMA
ı'nda iplikpazarı Cami- Şerifi imamı ve Hatibi uuıuuaıı.ı
Ali'nin bila veled vukü'u vefatına mebni mezkur
cihetleri münhal kalmış oldığından bu kere Kıbrıs
ün'akid Meclis'de EvkafMe'mı1ri

ıv1,u.Ll\.c;111c;71

İrfan Efendi Hazır

kılınan imtihanda cihteyn-i mezkı1reteyni ifaya her
numayan olan ve cami'I Şerifi Mezkur cemaatının
ve muhtarları oldığı cema'at-ı mezküre tarafından mu'addi
1meden anlaşılan küçük medrese müderrisi
ed Hamdi Efendi ibni Halil uhdesine ciheteyn-i
nesiyle tevciye olundığı tescil ve i'Iam olundı

····---~196

aşere min şehri cemazi't-ahiri

-ı.ıcu u.ı.o.ı

lisene semaniye ve

lisene semaniye ve ışrin ve sülüsümie ve elf fi 15
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VAKIF
Paşa'rıın

Cezirei

Kıbrıs'da

i Şerife Ayişe Radika Hanım'ın

vakı'ı vakfının
Derseadet

tasarruf

ve

Evkafı Humayun

kadısı Mehmed Nuri imza
i fetvahane celtleden musaddık bir kıt'a hücceti şer'iyye natık üzere
+mezkur umurunu rü'yete ve taleb ve da'va ve akz ve kabza ve'l-

kurun mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ifayavekaleti mutlaka-i
vekili olub Kıbrıs Mahkeme'i

şer'iyyesinden muaddi fi 15 cemazi'f-

kıt'a i'lam mucibince vakfı mezküre kaimi-mekamı mütevelli olan
Asıf Bey'in uhdesinden mezkur mezkur Kaimimekamlık bu kerre ref

--·-197

esôliha nısfı ahirine dahi kaimimekam

mütevelli ta'yin ve hususu

da hususu re'yi olunan ve elyevm Lefkoşa Kasabasında müsafiren

Vefai

Efendi ibni Rüşti

Meclis'i-Şer'i'de mumaileyh

Efendi

Kıbrıs Mahkeme'i

Asıf Bey muvacehesinde

Asıf Bey bin üçyüz yirmi
sene musadif bin sekizyüz doksan sene'i-miladiyesinde vakfı
arafı şer'i'den kaimimekôrn mütevelli nasb olunub tarihi mezküreden

mezkur umurunda tasarruf eylemiş isede bu kerre vechi muharrer
mezkürun nısfı mütevelliyesi vekili ve nısfı ahiri içün kaimimekam

an vakfı mezkürun bi'l-cümle tasarrufı tarafıma aid olmağla tarifi
bu ana kadar vakfı mezkur hesabatı ve nuküdu ve evarıkını bağa devir
e mümaileyh
'e tenbiye olunmak matlübumdur deyü bi'l-vekale ve bi'n-niyabe da'va
fuumaileyh Asıf Bey dahi cevabında vakfı mezkur üzerine ber minvali

kam mütevelli oldığı ve tarihi mezkurdan bu ana kadar vakfı mezkürda
itiraf idüp ancak müdde'i-mümaileyhin vakfı mezkur hakkında

ibatını akze ve salahiyeti olduğına kail olmadığını beyan itmekle vekil'i
kam müdde'i-mılmaileyhin vakfı hakkında tasarrufı muteber ve

oldığından tarihi mezkurdan bu ana kadar mezkı1re aid bi'l-cümle
nuküd ve evrakını müddei-mümaileyhe teslime

olundığı tescil ve i'lam olundı tahriren fi'Lyevmi's-salisi ve 'rşrin min
semaniye ve 'ışrin ve sülüsü mieti ve elf. Fi 23
i'I-ahir 1328
METİN:

143
198

Mahallatından

Arabahmed

Paşa

erinden zatı biraderi Müfti Cezire Fazileletlü
din Efendi ve Hüseyin Bey ibni Hacı Emin Ağa tarifleriyle
fet Hanım ibnetü Hacı Mustafa Ağa Meclisi Şeride
iderek

mahalle-i

mezburede

kain

olub Lefkoşa

Kaza

isturtin tahtı isticar ve işgalde
ile ittisalinde bağçe ve maa suyu icar ve iltizam idüb bedeli
e ba'sen deyunumun ifası
dam vekilim bulunan ve damadım Abdulaziz Efendi ibni
u günden itibaren vekaletten azl
onak bağçe ve suyun icarını ve bedeli icarını kabz iderek
vergisiyle tamiratı
eddikden sonra mütebakısını tarafıma irsal eylemesi ve
ba' dema konağımın bedeli icar ve
edecek olursa hükümete muracaatla mudahalesini men'
tarafından da'va vekili taayyün

199·

µnıaileyh Aziz Efendiye olan hesabımızı rü'yete ve lede'l
. ve muhaseme ve sulh ve ibraya me'zun olmak
ağı ve bağçeyi ve suyu vekaletten fek ile behasım buldığı
eya kısmen satub müşterisi namına
bedelini kabz eylemiş ve bedeli mezkurkurden

benim içün

e satun alup namıma kayıt iddürüb
e deyununtesviyesi

içün bir taraftan luzümuna kadar para

amıma olanların deynisinden yine
konak ve bağçe ve suyı vekaleti devriye ile terhin eylemek
viye oldukda feki rehin eylemek
merhum Cemal Efendinin damadı Hürremzade Hakkı
eti mutlaka'i sahih ile vekil ve naibi menab
yledim dedikde oldahi vekaleti mezkureyi kabul itmeğin ma
i't-taleb ketb olundı tahriren
adisi ve'l-ışrın min şehri cemazi'l-ahir lisene seman ve ışrin
ti elf. fi 26 cemadi'l-ahir.
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VEKALET
rili olub Kıbrıs Ceziresinin Lefkoşa Kasabasının Arabahmed
si'nde sakinler zatlar lefkoşa'Iı Mehmed Mevlana Efendi ibni

Murad veledi Anastasi tarifleriyle ma'rifeler tebai Devleti
imeni Milleti'nden Karabet ve Artın veledi Burus'dan herbiri

Şer'ide kezalik zatı Dikran veledi Hacı Kifuruk
merkum Murat tarifleriyle ma'rife Maryanini Hatun veledi

takriri kelam iderek salifü.'z-zikir Kayseri Kasabasında Sancağı
inde vaki'i canibi yemini İstanbullu oğlu Bedir vasi ve canibi

Kifuruk ve Arkası Simon Hanesi ve tariki hası ve vechesi tarik ile
sarfı mülkü bir bab hane balası
ce müştereken tahti temellük ve tasarrufumuzda olub bu kerre
haneyi hazırayı mezbüre Maryenni veledi Serkes sekiz bin kuruş
makbuz mukabilinde

201
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eylediğimizden hazırai mezbüre dahi olvecihle iştira' ve
vechi muharrer üzere bey'i mezkurumızı mahallinde

ve muamelei lazimei sairesini icraya ve senedi hakanisini
mına istihsale ve i' daya ve'l-hasıl hususu mezkürun
oldığı umurun külliyesini ifaya marü' z-zikir

Kayseri

Çanıkçı Mahallesinde sakin diğer Serkes veledi

evkufe vekili ve naibi menab nasb tayin eyledik dediklerinde
:büre Maryenni Hatun dahi mukarin mezbürani tasdik itmekle
l:ıi't-taleb ketb olundı tahriren fı'l-yevmi't-tasii'

ve'l-ışrin min

.diü'l-ahiri lisene seman ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf. Fi 29

I ,~.

145

~y~ ~,..;v;;_;;;;.,;.;.....::ıv:-.;,!.:J'?....-U.,:,/;./v~
v•- _;.;.ı~ ~ )r ~ ./'..-"'<C' '}...,.,_p~_,.,.,.,.::. !-'./J•;.,,h V,;t,;,
v~~

12.

,,. ,,:, "' ,._.vp-ı, ._:.:. ı,..,:.,f, ,_,;,.,, J;,r .•.,:_;,.,.,... ı,,,.:;:. ı.-"' ..••~_;,;., ' '.l
·ı,tJ-": ·""' ,..,,.,., ,.,;. ı,::,.;;,:•~,,/;., ~ <':.,...,,--:".,_;,:;,,~uf':,;,!' I"

~.f o,,p;-,,::,!,;<°'~ ,:'.:,~ o....(.J.:~;:<_,? ;,,;.:'.,_;,. ;_.: V \ r
~--~ ,,,,.,,;,ı c,t//i<;/ ı .(,;,Jh'j::-::-'.w'_ ~'
!,._,P/., , ~
:,~<.i,,,:,;, ~ J'.M;.:,J,,...;; u;..,,..lı;-' .:>W.,,.,. .,, ;~:-ı,!-t?~ ;;..• I.••.

_? '-".,.,.

+~,,;..:.,;/~

;ı;,;':'~ "v-~ .,-r, :.:-.l~.>.,....,_,~;.,__ı,.;.,-.,,ı.ıı,-!'•, ~·u,w ;;..;:...,;, 1 t
50
EVLATLIK
ak.inlerinden ma'rifeti'z-zat Ayişe Hanım ibnete Muhammed
Şer'iyyesinde Meclisi Şeride Dizdar Karyeli

zati karındaşları Derviş Ali ve Salih ibni Ahmed tarifleriyle
afize binti'l-mezbur Ahmed Mahzerlerinde takdiri kelam iderek
hmedin fıraşından hasıla ve mezbure Hafızeden mütevellide iki
a.-ıuıua.

ve işbu mahallede hazır olan Zehra nam sağireyi

202
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Aciz olmalarıyla sağirei mezbüreyi
evlatlık namıyla akz ve teslim ve nafaka ve

iyesini müteberriai tekeffül eyledikden sağirei mezbüreyi
vci virinceye kadar nafaka ve saire namiyle gerek ebeveynden
a'de'l-buluğ kendisinden hiç bir para talebine hak ve salahiyetim
ebeveyni mezbüran. dahi ilerde sağirei mezbüre içün ücret

erini müteahhid bulunduklarından işbu makalemiz zabt ve hıfz
diyü sağire"i mezburenin ebeveyni mezbüran

ukarin Irad edildiği kelamı zabt ve tahrir olundı tahriren fi izzeti
ete seman ve ışrin ve sülüsü mieti ve elf 3 recep 1328
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VEKALET
KONU:
evleti fakhriyesinden ve devleti müşarunileyhanın Kıbrıs Larnaka
olub Lamaka Kasabasında mukim Mösyo Alkonsu Gelia

e'i Şer'iyyesi'nde İzmir'de Teşrifiye Caddesinde yüzon numarada
id tarafları Karaman ve Cevahircioğlu ve Futbadi Menzilleri ve
mile mahdüd zemini

203

Sultan Vakfıyesini on guruş mukataalı ve fi 8 Haziran 1299 tarihlü
ve altı sıra numarasıyla muharrer iki kıta Defteri Hakanisindeleri
·.nee maa müştemillat
hane salifü'z-zikir İzmir Şehri'nde sakin iken bundan akdam vefat
ine doevleti müşarunileyha

tebasından

tahtı tasarrufu

liebeveyn

kız karındaşım

ve temlikinde

olub vefatıyla

sairesini müntakıl ve mevrus olmağla mezkur haneden

eek talebini semen ve bedeli misliyle katiyyen bey' ve ferağa ve
Iecek muamelesinin icrasını ve evrak tanzimimini ve vad' imzaya
ve bedelini akz ve kabzan
ı huzurunda takdiri resmisini

icraya veledi'l-iktiza

ikamei

e müddei ve müddeialeyh sıfatıyla muhakeme ve muhasemeye ve
ede olan hazırı
vechi layıkıyla icôre ve'l-hasıl hususu mezkuru müteveffık
temamiyle ifaya ahirini dahi tevkil ve azle

İzmirde mukim karındaşım Mösyo amıst Gelüayı
mevkufe vekili merhusu nasb ve ta'yin eyledim didikde ma vekaa

'l-yevmi's-sani aşare min şehri receb ilsene seman ve ışrin ve
ve elf. Fi on iki receb bin üçyüz yirmi sekiz.
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METİN: 147

,,v

~~--::·~ ı:,.., ;:ı_;..;.,..,<_;,._,_:...-":',,.,f '(..I.,:..,,,-' ,../t.--,;?-~-ı:..~\!-'!:' ,!,$_;;:_...,,_/'..,-~~
,;·c;;y I,~/.."• ~ ,JV' c/1..-;:,._.
V t/~
y:>_;. ,_,-- ,.,...tt,,_,, ~ ,_;,,; ,,__:.-,..-.,..._ _,-,.;:

0~

J;'C-:,?..:-j-:/~_;-.;:.;- ,~_,,..- ;-,-,.,...; •--,'/

,uJ":,. ,Ü-0c.:~
-p_!;.,,-d'.'.ı.
----

"'""'

VI/

_;-.

J_ t..:::V,.

.!-,:!_;.!,J,,....-~_., •
.•__

-L-

-

,..

.!-,:

~,;., rf'--: (--::-:;;'-'

~.!>.v'./::
~·

,ç.""

l
I"\

··0 :,~·~-"'

~.

,.:.-ı-;-!'/~..,r'~,_.,..--J'0"'~
}/..-~'V

>-.,....}~

-

~j

'ı,

!-;

I~--:-;./

,._$~,:..JP-"'
'ııtr''

--

__

•••• ,..

~-

••.••...

,.!.-('_,.:.....,.,

~-!;" ......,.-:-:: ~ J_. ;..,,.:f"'.-Jz:;.
V,.

'-...

"'""Ir.

""'

~....•...-c..:.- ,...,;:,..-,
..

"°\..""-

t

-·

.•..•..

.,,

~iJ.,.....,--"

I

-

..

,...

ft.:-!!
·-.
'""-'.ı""-...

.....•.
.

;

'l~

. •. - ~

-

\\\

.

-,

).-~_:::::"~-.:'- \ \ 'l,

..•..

~

-

~~.-/
~

-ıw,C......
;,

>~~., - .
..•...•.

I

>-~ .•._;~
- ---=.
•.. ...

-c...,.

,

_::::..uı.~·

,J.-~

/

--

'

".

'-~v

>-..£v--.r;..,,./,:;:.
--.
~v

-

~t.~~
,,,... ,p,

j

...ı:-..-

[\f_l

"'~4.P..:'J~

:,,.J; ı• LV .;.;!_
..,,__....

"Ir-"

, .•. A

---ı·pt

.••. -

,,,_,i:,/.£,..-vf -'-.?-';.r"';.,ı.,, >,-,ç..t~u_?"i~-'
-~
-~
.
Z-"i<...
..c-------------::::::==:"'=-----------'...,......,.
""L-.., .• .:::..A
_. _;.J.,.• v~,,.;.-.
~ ~o
-r:,l,.ıp,ı.,-•
r

-->~-Ü-·~~
----~
""'
,4

~...

~~ıt.,,,.-v-ı.

> ~_,,_;_.,,.
,!-....,.,,. ...•
t.::·,
_...
____..4

,...
---

u,,.Jf....
~--t,.-

_!.-~

••••. ,.rıı.,.

~

<....~

k'..,,.~~-"i/""

'e.;..¢" ••..;;...,_::...,_.;...,.
.•

~..,;;
'

~~~

>.ct''!"'~_,
,ıı-

-

. I \.,

;.£. ı....:. y,--':"";,-; ~~

11:+"'"

!,ıı::s~

.••.• ,.*t-•.".,.._:;...~-'4".#
.
~~~

_.A..;..-....h

-·

j

.I'

'
,. - _I
·····'".ı"'""'-

.vibı,çt;-pµ;r1•_:_ı;;-=_,U£)~

\~ ~:

I

'",,.-.!!.._

;ıo
l

.,...._~~~~~.;._~~~~_;_--::::::::::::::::::::;;;:::::::::=:::::::-~~~~~~~~~-'~~
••• 'le......

~

. -

v~/~ı;.,_.,.,~~·..i#~.,.;~

'

ııı

i

·------z:5"7
-•w•

] 2. ~

__ .. _,.,--·----"

< ~ .,.. - ""'

y>.:- ••._,.ı;;/

<• ~
•

o/~~j

<ı..V -1,;.. • ,ıı.

,,,,,.

'"'\."'\..

J.. ,.

~

;

~~-::--"""-"'» •...,..,,,..._/_;... :.:?- t ~_.Yl,,,-P...-;}.,&'.: ,---(/<!:ı-~-...,:"/'";""' ;-ı.. f"
_.·p_,.,.:__,::_.;,:::1..:.-,..::,_' ~ _¢."~,, ••,;-'..::.,,;_;.....,,~ •.••• ~-!''~_:_;..
t 3v ;t_,. t,.ı.; it '2
,. .:v--.;.v ~, ;;..,?<C:.'~;,.~;--'~?
r~.:::-» ~~1:-..••6 ~?;"'~.-; i \ ')..
;;~,,,:ı

';..,,,-J

'

205

51-52

SAYFA:

TEREKE
KONU:
Kasabası Mahallatından İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden iken

kdam maktülüne vefat iden Havva Şifa binti ormancı Cemalin
sadriye sağire kızı Penbe ve validesi Zehra binti Osman ve Pederi
Cemale mahsure oldığı bilihbar inde'ş-şer'i'l-enver zahir
ehakkık oldıkdansonra veresei mezbfuenin taleb ve ma'rifetleri ve

i şer'ile

tahrir ve terkim ve·bey' ve taksim olunan terekei müteveffai

irki ber vechi ati beyan olunur tahriran fı'l-yevmi'l-hamisi aşare min
eçeb lisene seman ve ı'şrin ve sülüsü mieti ve elf fi onbeş receb bin

Bir değirmen I Birtarabza35,

defa

I Bir

sandalye/30,

tarabza/30,

taraza/18,

Bir yaylı sandalye/27,

I üç

Tel

dolab/14,

lanba/10.20

Dabak

takımım/22.20,

Hamam

tası

ve

sahn/16.20,

Küçük

J

Şişetecemmülatı/31

aynı/9,büyük ayna/94.20, tecemmülat/14, İskarpin/19,

Pamuk

Defa

şilte/165.20

çarşafıyla/33,

I Tecemınülat/3

yorgan \ Karyola

Büyük
dolab/193.20

tahtalarıyla/2
37,

defa
bir

I

Bir pamuk
çilte/60,

I

I Pamuk
yastık/70.20,

Kanape
menderiyle/4

Defa

kanape

sanderiyle/95,

I

İki
şemsiye/15.20

menderiyle/11
5,

9.20,

Bir
defa
iskarpin/36

Defa kane-pe

sarmalı

Tecemmülat/1

iki

97,

yelek/54,

Müsta'mel

Beş

antere/14,

çarşaf/9 .20,

yelek/13,

Bir defa fisto

Bir defa fisto

ceket/30,

ceket/18.20,

\ Bir
namusiye/58.
20,

Bir

iplik

çarşaf/94.20,

basma

Bir

entari/20,

Bir kadife fisto ceket/22.20,
Üç fisto ceket ve entari/I O,

206

Dört

festü

fisto

iki

fisto

Bir defa fssto

Bir kadife fisto

Bir entari, bir

ceket/45,

ceket /81,

fisto

I Burma

Bir

fisto

parça/I 6,

ceket/40,

Bir

Müsta'mel

ceket/I 8.20,

Bir

Dört entari ve

Bir

entari

Musta'mel

göınlek/27.20,

humayun/22.

huınayin

çarşaf/16

entari/21

Bir defa altım

Bir defa altun

yüzük/27,

yüzük/28,

20

ceket/IS,
Bir

Yüzük

sandık/19.20,

lirasından

Bir

ingiliz

küfe

çift/193.20,

müsta'mel/108,

Bir

defa

·ı

altıun

I

Bir defa latun

Bir

yüzük/31

gümüş

mekke

I· Zuhur

iden

nukud/360

yüzüğü/J,

yüzük/24,

4.028

mezbure havva şifanın zimemi olub tahsil olunan ber vechi ati beyan olunur.
Mahar sandığında

I

olan eshümi olub

Padişah kumandanlığı tarafından teslim olunan altınlardan
osman!/1800

tahsil olunan/8465,
basında

alacağı

olub

tahsil

I

Ali mehmed de basında alacağı loub tasil olunan/90

35 148

ı olub Mustafa onbaşıya verilen/249

Dellaliye , hammaliye, arziye, araba kırası olub virlen/90
339
34 809
Hisse'i

.1/2

ümmü I Hisse'i ibni mezbur

mezbüre
435

cemal/I 1.603

Zehra/

16.969 .1/2

5 .801.1/2

bur cemal ve ümmü mezbure Zehra bervechi bala hissei irisiyye'i
olan on yedi bin dörtyüz dört buçuk kuruş
n ve kamilen akz ve kabzen eylediklerive binti sağirei mezbüre penbenin
esinden dörtyüz otuz beş kuruş resmi bi't-tenzil
207

ala mütebaki on altı bin dokuz yüz altmış dokuz buçuk kuruş itam
ılındığı iş bu mahalle şerh virildi.
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52
VEKALET
olub Kıbrıs Ceziresinin

merkez vilayeti olan Lefkoşa

ahallatından Baş Mahallede sakin teba"i Devleti Aliye'nin Ermeni

tairesi kitabesinden Ale'l-vucud Ağub Efendi veledi Serkes
emei Şer'iyyesi'nde Meclisi Şer'iyyesi'nde takrir'i kelam iderek

minare caddesinde kain me'lfunu'l-hudud ve'l-müştemi'l'lat 106
bir bah hane ve tahtında vakıı 108 numorulu
an validem Sofi'nin kızkarındaşları Takohi ve Agabet benatı Avak
ların müştereken tahtı tasarruflarında olubmukaddimen mezkur
an sabuncu oğlu Artin veledi Kifuruk namına yetmiş adet lirayy-ı
ukabilinde ve fariğ olmuşlar idi deyni mezkurlarını kablu'l-eda ve' -

mezbüre Sofi'nin kadın bundan akdem vefat iderek benimle diğer iki
dını terk itmekle deyni mezkürden tarafımdan te'diyesi
len yediyüz yetmiş yedi kuruş deyni mumaileyh eda ve teslim ve
ane ve dükkandan hisse'i-müntakillemi usuli dairesinde rehinden kalan
208

\'L

onra zuhur idecek talibine bedel misliyle bey' ve ferağa ve me'rnüri
atakririni icraya ve bedelini akz ve kabza ve bi babda bir da'va
iderse kaffe'i-derecatı-muhakemede
ezkürin mütevekkıf

muhakeme

oldığı umurun külliyesini

ıyer' de Pazarbaşı Caddesi'nde

ve mudüfeaya

ve

ifaya Derseüdetde

17 numorulu menzilde sakin Kifuruk

Iedi Hemberson Soburıcuyani kabulüne Mevküfe
naibi menab nasb eyledim didikde mavekaa
'l-yevmi's-aalisi

bi'taleb

ketb olındı

ve'l-ışrın min şehri recep lisene semani ve ışrin

inieti elf fi 23 recep 1328.
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53

KONU :NAFAKA
Kasabası Mahallatından

Abdi Çavuş Mahallesi

sakinlerinden

'';z-zat Akile Hanım ibnete Hasan Tahsin Efendi Meclis'i-Şer'i'de zevci
Efendi ibni Mustafa Efendi muvacehesinde mezbür
Efendi ile zevciyet beynimizde kaime iken fıraşından hasıl ve benden

bi'hakkı'l-hidane Hier ve terbiyemde olan dört yaşında Zekiyye nôm'ı
malı olmayup nafakaya muhtace olmağla babası mezbür

nafaka farz ve takdir olunmak matlubumdur dedikde
Mahmud Efendi dahi cevabında müddeiyyei-mezbfueyi da'va'yı

209

.iib ancak kendisi fakir ve muhtaç olub nafaka virmeğe muktedir
p.ıbeyan eylemiş isede sağirenin mali olmadığı suretde
hervecihle

pederine aid oldığından

sağirei-mezbürenin

nafaka ve

· arüriyesiçün yevmi iki buçuk kuruş farz ve takdir olunub
efrüzun mezkürenin nafaka ve saire levazımı zarüriyesine hare ve
de'l-hace istidaneye ve ınde'z-zafer mezbür Mahmud
üa' müddeı'yyei-mezbüre

Akile Hanıma izin verilmeğin ma vekaa'

olundı fi gurrei-Şa'ban 1328
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VEKALET
nbul'lı olub elyevm Kıbrıs Ceziresi Merkez Vilayeti olan Lefkoşa'da
Oteli'nde misafıreten mukim Seyyidi'l-Hacı Mehmed Vefai Efendi
Mahkeme'i-Şer'iyyesi'nde

Lefkoşa İslam

dık Emini Hüseyin Raif Efendi ibni Fehmi Efendi mahzerinde
olub

işbu

Meclisi-Şer'a
Kadılığı'ndan

210

ibraz

eylediğim

'Q

;::-i:J~ :i ı ı...

53

·· Efendi Cezire'i-mezküre

\l.

Derseadet'de

Evkafı

mu'di ve herbiri Fetvahane Celile'den

sureti ve iki kıt'a vekalet hucceti natık oldukları üzere Haremeyni
uıu.uı=

Kıbrıs Ceziresi'nde vakı"; kuyudan Ca'fer Paşa Vakfı

e nısfı hissesi validem

Şerife Ayişe

Sıddıka

Hamm

Bahri Efendi ve diğer nısfı hissesi-tevelliyeti

etü'l-müteveffa

Celal uhdelerine

tevciye

ibnetü'l

dahi Fatıma

olunub vakfı mezkürun

asebesini ve umurve hususatını rü'yete ve devairde olan ·
talebe ve şayet vakfı mezküre aid da'va ve niza' zuhur itler ise icab
uhakemi-Ser'iyye
J1

ve Nizamiyyede bidayetten ve istinafen

ve teshihen taleb ve da'vaya ve akz ve kabza ve sulh ve ibraya ve

:z;kfı.r müteveffık oldığı umurun külliyesi ahire dahi tevkil
me'zun olmak üzere sali:fü'z-zikir iki kıt'a sali:fü'z-zikir iki kıt'a
'iyye muciblerince mütevelliyatan mumaileyha

taraflarından

vekili

bi'l-cümle

umuru

iş bu salahiyyette binaen vakfı mezkürun

e sabık kaimi-makam mütevelli Asıf Bey ve Devairi Eşhası
.uhasebesini rü'yete ve vakfı-mezkurun

alacağı olan mebalığı icab

i eşhasdan tahsile ve emvalini ıcare
lediyesi tarafından zabt idilen su ve saire vel-hastl vakfı mezküre
le husüsatta icab iden devair
e .akz eylemiş oldığı fazla ücret ve saireden dolayı mumaileyh Asıf
rinde ikaame-da'vaya ve ahirini dahi
ye bi'l-cümle makbuz3atım hakim ve Müftü Efendiler ma'rifetleriyle
üriyesi tesviye olundukdan sonra tarafıma irsal ve ısAle
zkür mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya senevi on iki ingiliz
tıe hazır mumaileyh Hüseyin Raif
· Fehmi Efendiyi vekil ve nasb ve ta'yin eyledim didikde mumaileyh
aif Efendi dahi vekaleti-mezküreyi
ık maveka'a bi't-taleb

kabul etmeğin

ketb olundı tahriren fı'l-yevmi'l-hadisi

an lisenete semani ve 'rşrin ve sülüsümie ve elf fi şa'ban 1328
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KONU:

NAFAKA

Mahallatı'ndan

~)~;J;I~~ ~;.,.))

I

:fl

Akkavuk Mahallesi Sakinlerinden Zatı ma'rife Fazliye

ibnetü Salih'in hus-u ati'l-beyanda

vekil-i müseccel-i şer'iyyesi Molla

bin Ahmed Meclis-i Şer'ide
a Mahallesi'nde

Mehmed Efendi ibni Çerkes İbrahim muvacehesinde

elem Fazliye Hanımı bundan akdem mezbür Mehmed Efendi onbeş lira
uaccel ve yedi buçuk lira mihri müeccel
siyle tezevvüç ve duhul itmiş isede mihr-i muaccel-i mezkürun beş
kable'd-duhül

te'diye

idüb

mütebakı

on lirayı

elyevm

te'diye

inden meblağ-ı mezkürun
ini ve müvekkelem mezbfuenin nafakasını ve ibraz ittiğim defter-i cihar
ce mezbür mehmed Efendi hanesinde olan müvekkeleme

eşyasının

a'va iddkde mezbür Mehmet Efendi cevabında mezbüre Fazile Hanım
-i mezküreyni

ile zevce-medhül

on lirayı dahi teslim

bahası

oldığını ikrar idüb mihr-i

eyledim ve şahidierim vardır lakin burada

ıklarından mehil isterem ve zevcem mezbüre benimle geçinme arzu iderse
deceğim mesken-i şeriyyeye gelebir ve taleb olunan eşyanız nezdimdedir
rıca tedarik edeceğim haneye zevcem gelirse teslim idereknı deyü kelamı
212

/ı

Q

mu7acceli meselesi fasl idinceye kadar mu'teber olmadığından zevcesi
e içün zevc-i mumaileyh Mehmed Efendi üzerine behr-i yevm yarım

zevcesi mezbüreye te'diyesine ber mucibi Defter-i eşyayı mezkürenin
zevcesi mezbüreye teslimini mezbür Melımed Efendiye ba'de'l-hüküm

tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'Lyevmis-sabi' ve'J-ışrin min şehri

ne semani ve ışrin ve sülüsümieve

elf. Fi 27 receb 1338
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NAFAKA
ahallatı'ndan Ömeriye Mahallesi sakinlerinden zatı ma'rife Şerife
Hacı Hüseyin Meclisi-Şer'ide

mahdumu da'va vekili Mustafa

i Ali Efendi mahzerinde akrir-i kelam iderek ben fakire ve nafakaya
~kisbeden acize bulundığım halde işbu hazır bi'I-meclis
tafa Sadreddin Efendi üzerine kadri ma'rüf nafaka takdir olunmak
r didükde oldahi cevabında müddei-mezbüre validem
ar ve parası oldığı zamanlar validesine de para vereceğini beyan
dde'ıyyei-mezbfue içün mahdumu mumaileyh Sadreddin Efendi
i on şilin nafaka takdir olunub te'diyesini ba'de'l-hüküm tenbiye
il ve i'lam olundı tahriren fi'l-yevmi's-sani 'aşar
'banı'l-muazzam lisene semani ve 'ışrin ve sülüsü mieti elf. Fi oniki
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VAKIF
KONU
li'llahi'l-vakıfı 'ala külli hal el-münezzeh 'ani't-tağyir ve'kl-intikôl
.tü

ve's-selamü 'ala Muhammedi'l-mevsuf

bi mekerimi'l-ahlak ve

i'l-hisal ve 'ala ôlihi ve eshôbihi
ile ma'arici'l-kemal emma ba'd işbu vakfiyenin tahrir ve inşasına badi
Kıbrıs Ceziresi'nin Lefkoşa Kasabası Mahallatı'ndan İbrahim Paşa
si sakinlerinden Hacı Hasan Fehmi Efendi ibni Hacı Muttalib ibni
ah Muttalib Kıbrıs Mahkeme'i-şeriyyesinde Meclisi-şer'ide ber vechi ati

214

ta'yin eylediği Faziletlü Müftü Ziyaeddin Efendi mahzerinde
§.ID

iderek ondört bin altıyüz doksan altı numorolu

eylül 1902 tarihlü bir kıt'a koçan mucibince Lefkoşa Kasabası'nda
aşa Mahallesi'nde kain tarafeyni İbrahim bin Ahmed bin Sayisbaşı
ve tarafeyni
ile mahdüd fevkani üç oda tahtında bir setıh ve bir dükkanı
utasarrıf bulunduğum bir bab sarf bulunan hanemi cem'i tevabi'ı ve
beraber ve ayrıca
imden ifraz eylediğim yirmi ingiliz lirasını ve vakf ve habsi idüb
ve ta'yin eyledimki mezkur hane nukudlarını tevelliyet tevelliyet ve

çleme'l-hayatta bana aid olub vefatımdansonra tevelliyeti-mezküreye
ce Emine Hanım ibnetü
ed Efendi ibni ve diğer Hacı Muttalib ve ba' de vefatı mezbür
fendi'nin mahdümi Mustafa ve ba'de vefatı erkarındaşlarım ve
rımın ekber ve erşed evladı
ladı badnen ba'de badnen mütevelli ola ve zevcem mümaileyhadan
ti tevliyet her kimin olursa Hakim ve Müftü'ü-belde mütevelli
evelli olan kimse mumaileyh nevbeti faaliyet her kim olursa
ütevelli tayin oluna ve mezkur hanede sakin olmak veya ahire icar
.nim yedimde ve benden sonra yalnız zevcem hacı Emine hanım

dun tebdil ve tağyiri yalnız kendi yedimde ola mezkur hanenin ve
nemasından mezkur hanenin ve Mahmud Paşa Mahallesi'ni Kanlı

ittiğim çeşme ile Arab Ahmed Mahallesi ile Mahmud Paşa
asında inşa iddiğük diğer çeşmenin tamir ve termiminden .sonra

ettirüb hasıl olan sevabı vefatımdan sonra kendi
kraba ve teallugatımın ervahına ihta eye

215

:bi idadi talebesinin en .fakirlerinin havaici zaıfu:iyeleirine senevi bir
müfti-i belde ma'rifetiyle sarf oluna fazla-ı galleiyelli yet
ona aid ola diyü ta'yini şart ve tebeyyini kuyutla mezkur hane ve
ütevelli mumaileyhe teslime oldahi vakfı yet üzere kabz ve teslim
sonra vakfı mumaileyh tekrar meclisi mezkürede bazı eimme indinde
vakfı nefsine tahsisi batıl ve ba hususu vakfı akar
am Hazretleri indindegayri -lazım ve vakfı nukudu gayri caiz
binaen vakfı-mezkurden rucu itmemle mezkur hane ve nukudu

den istirdôd iderem dimekle mütevelli mumaileyh dahi vechi
zere vakfı akar ve nukudun cevaz ve sıhhat ve luzumuna hail olan
efıyye
ül-Ilah akvaline temessükle red ve teslimden imtina' ile müterafian
fasl ve hısme taliben olduklarının kıbeli-şer'i'den dahi vakfın cevaz
luzuınuna kail olan eimmenin kabulleri bi't-tercih vakfı mezkürun
at ve luzümuna hüküm olunmağla min ba' di vakfı mezkur sahih ve

ı' -1-yevmi'l-hamisi min şehri şa'ban'ı-1-muazzam lisene seman ve
ülüsü mieti ve elf fi 5 şa'ban 1328
· Müftü Hafız Ziyaeddin Efendi, Başkatip Hürremzade Mehmed
ndi, Katibi-sanı Mehmed Ratib Efendi.
154

v~v:!~~~w~~vf'~~~~ı--'-"'/0!-~'tJ.::%;,~..ı-,~":v:~
~
ı%'~.:,C, .,~y,..,,,,,-; t..,~ıur(.!~~'(v-:'1~v~!,'7'~(..P;(Ô°;'~'.,-:'~~
"L
~~ . .-11~,Jlı~..v~:4'J~~t~:~<'~'~>'~~~~1~_~::-ts-~~J., 1
'..I l..;v;.'...vl...>~ ,.....,:;.ı..._.;~~~., .;...,..v.
,,......ı (": ~.ıf.ıw..tı ı.ı,-:" ı~v(~..,; 4

·w.;

~~~~~ıvt~0~JÜ·~p~~--t/'V""~l?~'~~~
SAYFA:

57
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TEMLİKTEN İMTİNA'
216

S'

ziresi'nin

Lefkoşa

Kasabası

Mahallatı'ndan

Arab

Ahmed

Paşa

sakinlerinden ve Tüccardan Hacı İbrahim Efendi ibni Hacı Ali Efendi

am iderek gerek elyevm sakin oldığım Mahalle'i-MezhCıre'de

kain

,lıudüd hanemde gerek ittisalinde bulunan ve zevcem Hace Rabi'a
etü Osman Efendi'nin mülkü olan hanede mevcı1d mefrüşad ve yatağı
sakiye? .. vel-hasıl üzerime labis oldığım elbiseden
si mal idlak olunur bi'l-cümle emval ve eşyai-menküle

gaibi ani'l

em mümaileyha Hace Rabi'a Hanım'ın mülkü olub benim asla
aka ve müdahelem yokdur didükde gıbı't-tasdik ma veka'a bi't-taleb
rtahrıren fi'l-yevmis-sôbi't min şehri cemazi'l-ühiri lisene semani
sülüsü-mieti ve elf fi 7 cemadiü'l-ôhir 1328

Mehmed Ziyaeddin Efendi, Mahkeme'i-Şer'iyye

Başkatibi

e Mehmed Hakkı Efendi, Mahzar Mehmed Mevlana Efendi.

217
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57
İMAM-HATİP ATANMASI
Kasabası'nda

İplik Pazarı Cami'i imamı ve hatıbı bulunan Ahmed

ndi ibni Ali'nin bila veled vukü'u vefatına mebni mezkur
hitabet

cihetleri

münhal

kalmış

oldığından

bu kerre

Kıbrıs

'i-şer'iyye'sinde evkaf me'muru İrfan Efendi Hazır
~Ide icra kılman imtihanda ciheteyni mezküreteyni
ahir ve numayan olan ve cami'i-Şerıfı-mezkfu
i:ntehab ve muhtarları

ifaya her vecihle

cemaatının

oldığı cema'ati mezküre tarafından muaddi bir

adetnameden anlaşılan Küçük Medrese Müderrisi
µ. Ahmed Hamdi Efendi ibni Halil uhdesine ciheteyni mezküreteyn

muayyenesiyle tevciye olundığı tescil ve i 'lam olundu
fı'l-yevmi'l-hamisi aşere min şehri cemôzi'l-ahiri lisene semôniye ve
sülüsümieti ve elf fi 15 cemaditl-ahiri 1328

218

: 156DEVAM

~..:.:..~ r~·<.__ .,..~.,-:-~:,: t.l..~ ·"'.ll? i-.,ıf-:ı_.ıı.. ,,,.•... .4"'li'~~ ı:.-1'
f~-:-'-:-1)~...-,_:;,

u:;... ~"'_;.....<-;q.~ ..•.,;.......,;~·~ ':'~,... ~t.:J_.;.,:"'~2.'1

. .•.~--:'_;:,t".'. ~
~ '. ...._.., _.fl.,.~

!'f" ~---:< ;:.J_.;

r""._'
'
<• •
t'
LF , ~ •••.•..•.•
,..)'"v""
.:.,.,,.,.

• 1
Jı
,J

':"°'.;;..J~=" "¢',...:...~ ~..:- 'l.S
_...,_:,...!.,_:.. _£;,. t!:: .:J./,:,ı_;, 1.. t)

-(<,. ~ -::~ ~

.-V--

L .,,......,.....,~
• ,'J
>
..-:t., I._,t..,' •.•._..,. ı,...• ,,,:-1

,k~ :ı~:. ~ı

. t: ~'.."·..;,~;~ ~
~-vb'a.,:.: rf"'.L:~--

~..:-e . ;_;-.;

-::'=<:;~

.J~

l,ı, .:;.,

I~

.:.-,

,J:P,;. .,,._... ı;-• .,.>' 1"_ '1_,,- "'l-- +·

~·.:-:ı,.:~-~·+;.,:;,;

.,.,.~

µ,;~~~':'"" w:"'::-+· :.:,:; "'J~

f ~ı;;:-1':',: J~":'"'~ ,hı_.;1,oı,;-}

ı

t!'.:~

.... ~.. ~.:,<"1'$
... tc,;:,
~~~,..,_..~_ı,_.
~'

...t~-;-.--J

..)'_.~~:,~

t-!i--:ıı~ .ı,ı_..:..: ~_:... ,,.....; . • ..ıı.. ~~~~

W~,ç<.. J ,~'

rı.. 3

~
'JO

..!,,• ;.£ .• .,...h ~-t.Ö if/IV • ' i
~!~ ':'...-..1..,;;,..., 0.!-.:-;~.~~.. ,:;_;ı[•.•. r-:4-t"~'..ı;.._~;.~"'!'"'~ ""l.
~••,;. ;1;-;_.;;,,,.,ı.4 4•.} ~ to ••,;.;~
~
.:,.;,,ı• ~J
:':' ~
o-;, -t,A,,.;;. .,..ı..:,t...;,ı... 3
ıi~ ..£ ~ . . .,J;_ ~

·-w~~,.....i;~·! ....~~ .;;~.. ~ . _:.~,--~~~

~gt'~ ::.;1:,•~i>;.,i ~~~·.;ı,:. .. ,...;~,.ı~~~.ı:'
•

ı/

..n

pLgr·

/_

,,..ıı,;rl.-,-:""-'t.,~,...,,.._..~,;'(~ _..,:..ç-\': ~~

"I

I

• '

f

,..(_

•

t

I - .

fl

.J.....~

• •••L> ~.,/;

•

•

~.

,ı.

• •
.,,,_.,.,

.,Ji.' #;.. ...:..,:; ;:,. ,;~::» .;.;.•.,
ı o",

•

•

..,aJ.;

~-~

.;..,..-4> •
•

I

-ve ~

,.

~

.;ı;
t

·O

. .ııı,r-t

"'\.

-;-v

l L-.\

, r. . , .' ,.

,

•

•

.•.

J~ .:,I

ı

t

Pf -

-v~

r...:'

""'";..,& .•.• ~
••• T"'.;-.J•• ,ıı,J •.•••
:,..:ı,..i~ .•.•..•~..• ....{

~-

•

••.•..,.... ~ .•...• ~

_;.,,.;..:ı.,. ,.;ı,:~

dft~~ ~~'
#..r4-l-t-'Jl.1,I.,

:..ı.::..
_..:.-.4~..

•• ., .;. ı:.

,ıj..,::.. ~

•

,· ı

. ~;~~:i...,~_: ..

•.• •

;~.S ~z;;~
·~~ı.:i?

••

A,'..;'-~.-/.-

• Jj I
..•.•.;ı.,...• ,:r.,,,.,

;..,.,. ~~~'~

r

I

. • __;, ır

.,..,.

_!j .J.,.-1·,V,h

•.

,:ıv,r: ,}",:!_-1~ ....•.•?' :.?'.J.,ı..s:J.. P-.:/,"!' ~1.
/'1)~, ~ ..f-~,..;.. ~r0 .:,.~ -~
_;..., ~ . ..£ .,_; . ,. ";;:., ~ .J.r lııJ

~::ı,".- ~:)r,§j··
,I'

-;' ıo;;ııır,"

__ •

fr~~

,r,,::r:;ıv,.,-ı.~
;- • •'- ·

I

-ı.ı.

••••
~

..,___:.ı ., ---...:.....

_...,. ~~.,:._,.,

.ı,.(J••

J.k° ;,.:. ..• 1 ..i;.,.
·

~,

~ ..••. ~~~

~I#.;~

:.~ıı.:.~

"f,#

1I
r '; t I
J "
J
"I-' I
I I '
ı(~,ı:,..J...b
.,,.,,._.,......_.
•. ,,,..,,ç·~
"-:•,,...,,,,<_-:'

••••.••.••_..

°*-? ..,''::"",c·:r" ~ ~~ ,I'.·-- .• ~~,,
?c;.,~ ~.. ~.>..:.Cf::~;r- ,ı/:.,:.,,re.1
,,,..

ç"" •.• ~,.

~-:ıı +
~-~~..-.ı..,,•~ ~

..tf;,:y '~ ~-: ~ {!;':
ı,:.,.J•••.-i., .;..., ~ı":,:..ı._,,;,..A ~;.;..., -.ı;• X ....;.:,.»:
'
~'
• I /•
h,c,h,ı..ııı:..
1...-9/_

' •••.•.•

•• ~-::,«:.,

'"""':...._. ,.;.,-:

«~~;....; '"'~"':~ ~ f

..ıfa•• • u+-:!"" <:""'"w••. 1::r
"'"

~

••

_;i ~ı Jı:!,l_i-

~.J'-'
•

•

\.:

_.,

L ~

4 ,.
'

4.'\
Lı.6

,,.

~..P".,...I", .•..••..•.•.. .,.,.,,. ~~

...>...:~~µ~ .J£v., ;..,.; ~.i: t ı
4

i~~~_..,..Ç ~·ı;,.r ,:"~~:,.,~

~ ;~\.:,;~·

.,t<r..ı~/....,;_.ı~~ı... ~_.t~.,_. .•. !':,..••......e,~

~~ ~
,Ç' t:l

-~ ıi£. .S:li,: :r>l/7,._;..;/ ~./;,, ';'-' :..i, :: .;ı.,ı ~J~ 4:;. ~. -;-; ;~ ~ ~..... ç I
.c k-..JJ/.t .• ..;.,_; tJ-,,t,,) ,r~/,.4J~ .;:,.;-..ı-.• .........-)....,l,t. •• ..J ~.::.~ .,....};.ı- ÇL.
.,,ç.. .s;... '.~ ~ı ,,...,......µ ı.:.,.~ ~ ~ •• ..-ı--"7'-ı .)iıı. 'l v..;.ı~ ,J;. :,..-...t,.r ~.ı ,ıır.,. ç- n,
•;_; .ı L!' ~ ;,.diJ;..;:~ ~ 0 .ı--!'-: ~,:;),-if~ <6' i..,,.;, &---:: •e ~ _;/J.ı. ~ .;- '-'ı
'~~~~ .•• ...,.=ı_.ı.ril'f M;,.•. ,·~ ',.i) _;ii,, •.~ •. ;J v'~ ,;.1tw,, :;,.;/.;:;!.;•,-,,v t;f
••

..•

+

•

•

•

•.

.

•

r,ıııt'

•

••

•

•

.ııı.,,,

I'-

~

•

•

~.:, .i;:ı.;;~.ı. ~~;d 4_....µ_;:._.ı., ,1,~i ;,ı.,£,~ :,.r~ C.;.;J.. ç~
;.~ ...~_..u1~;.v .~;; ~..:--: ~~-b; :;&t ~ .r=!1~ ;.,;i,.:;~ r.,._
I.Pk

Q,.
.
•
1 ~j. ..:..... ~·:ı;_;~ ...
~J·

~,ı,:..

~~ı;.,.ı.J d.J,'0

i...J,'.:j~ !"h; ,.,~~$

u-1).,~.,s,.i.9

-"R> •.• ~ ,sÇ.,.,_.

:.:~ •..,..;~ ıd~~ ••

~I

,:;/

;e..

..;_;..ı..J.• t

c~

~...,~_:.ı"'.'~ ~....t~ı -..:;r 6o
,,.At•"
..
__,
;.."
_.,, , '-" ~~
.r::"·Y •• ,.,.~~c,;J"--::--'..:.; •.ı-~_.,._ıJ;,.
~ •• ;.,• ~.-!
.• ..:,;:.,J,~.....v.;;- ~:.tq"~.., ,?•.f/.-,.J>' ·•,,4..rl:J; b '2-

;: ~~·~~11,v~~..J.l~A&".:~
.,..., '.J.ıfr
'ı .••.
.f\";'İ'V""
_..•.••.•• U-~"::!' -;,...:ıı

.;. • .ı;.,.. ••••.• ,L

ç8;

220

r••

l

;-JI

'",

6'

ETİN : 156'YA DEVAM
.,.:... '!,• ı,'

I--»~
'

-

4,•'\

.,)..,!_,wJ':-{ • ;.._.,.;,

.t It' ~
•

4

<'\.•"1

-

1-1

'\• ,#o ,' ,...,

'

~~,y" ...• .ı:-:.. ~ ,.,.:..,. ;.,

/.

.ı,L

• •

b ;>

'\'it--=

,.,.,.,....1-•...•• ~.,. ...,.,,.., •.•.••~ı.,.v,..,.--:-,..t.;-r.1":' """· ,._.,., . ,_.._ '"""' ef..:,a. ~--~ .• .,..,,. C:ı~
r

I •

• ,,.

•

f

• '

' ,' "

'

P

•

'•

·r •
ı,,..-.,.,,
, . r .,),,,,,,...,,
ı
·
"· •
,
'
'
•
,
/V-;- ":'•~....,.,o
a,;,,:,,
-'-;', r e:Jı,_,.,,,.,
.,• w
,,.,.,,.,,.,
~,; ı;; ,0! .;. "',i, .f....,._;ı,' ;.;".'~ tK"J{;:.: .;:; 6-' /,/:;' , ••. i.:., ~;,
ı

J

1

•

. (c'l.;~ ',,.;,;..(

ı

• ~,

--t

-,ı.,; j,:. µ,;; ~ :ı,,,( ;):;J'/,(.ı.' ;.if

b

>

(, '

;.; ' J_;, .,..o' i: ı.ı; i (, ~

-~.ııq ,.,,:1.~, ~" ':> ,.- ~"' :ı:-...: • "'2> .t·..:. ;, ,~ . ~.. .,ıı,,,, :.ı_.. ,,/r-:'~"'-' ls •
~~; 'µ µ)p (!',,;.,,. ~ ;.;J J.:,, ~..:,,,...,: .;ı, ,J,/.:. '.;,c', '".:. ,ı( ,)I, '!'..I,'~

ıl'I , _ VFN
'l >
·jl
-.ı;,.ı.ır.r
. . -'i

I
.,. ,
'
.,..,,.,,.ı-.,.ı,tl:"

'

r,("

'.)

·

.,......,.~ •••

'

.-,.-

'

"\\•

;,

' '
,,,_,.Jc

j '\_
{'Tô

~:,;o· i

~;.._:.., .;., p ~.;.~ .;!.••••
'l-1
,::.: !;.,_, ;. W'J;., J~ ;.;
.:.:;~tJ;.. ""-,,;;
, ,!. Jr.,;, •• "--,.,._; ~ ,.;..~
,
•
,, RJ.,, it
I "l.

ı;1,; .;;, 1' .;:.1 };;,

,;,,,;,~; '.-'' ;.;,,.,, "',,, ,., t',,;~,,,-::.~ ,;J' :, 'Oc'.J,
.:;•+ ¥' ~;, ../;·/,tr ~.;, ~;, I !.J,' ,i? .-. . ı~ , L ~- ,.ı; Ll""'ı

,;- "'. ; . +
' '. I

O

'•
I
ı,.v.,,.';>'

•ıf, ,.,~; G : -:' -:"" ,ı,',•.:,.ıı;..

~·V(<. M~
J;..;.ıı,.:
~1
•

'
/"•
d ,1"
,.,..,.,,,.,,.,.,7..,.
,...,ll<'
..,

_,PJ.-' A,,....t ,.y-j..-,ı.Jl..v

,:..!. o,.;..,:>, V
/

~J'

{;; ~ı,'.,,~' ;,.; Jı ı;_. ~
~ -:'-""~'~

•

I

.•

,...:4 ..••.~ .•
•• .';", ;,:,.:.ı

~-'.,~.,;~;;:. ~

...t,.ıf. • ( ' •

I •

v:

.J~

-

,,, .

•

..--t_..f...._.

·ı,IW--..>'l.,J..tJı) ••

'<,• s»•~ jJ,,..L,.;". •,_.,,;. ~ ~
• ı::;.,;,

)h ~

•

:,O"\/'

/.,..-o

;:...ı., ! 'H

»t~,c ,; .i,,,I.,,,.•! './.?,

.;;,.., ;;,ı~ ; .f:°, .-::I .,..f.; ':" Vi :::~',,,;,,1,.!,·•.ıı.f 1;,•-:;,d :4<-'.f 1-:',, (;ı-ı

·::.:•.:. 1;. ·~ v~• , W ,,,.:.... ;." "'."'."'. !..:-'~,.,;;0 « :Y ~,.. •.; r,;, ::t; -.. cı
··:.,? ;.:,,,!.~.(';' .P~'i,_,••.-#~ '' _.,,ı,;,,, J,,; ~ ~ ,,, ,F ,!ı, ,,', ~~ i ~ .
t ,.t;,,} ~' :~\,,~ i' ';• )..J•,,..• J...,ı)...;.:.;;_: J,!- ,A;
riı.;J'.;-!~ J ~; '-,;ı; \-\
cf,.,.,?•,: V,.;c,~ ; ij; ' ./, r ~·:; ; .,i,~.,, ):., ..ı J.ı'./ ,,ı. ..iJJ'.) ,.li V•,,..:. ,'; lt"L
.,.,i;,! ;!.J;'J:, ~, .,j'j, .;ı; ıı,,;; '..} M, <:'~
~;. ~~,, i~ ;J,'~ ı:.,~ {,,;" ·,~ VI
.• ~ .. 2..ı;\.¢'ı:,;ı..,.,v....:?ı,...,...v;V t!ı, 6' '-o\
1

z;.~....-,

"'-:''lo"'

.

'

.

55,56,57
VAKIF
ziresi'nin Mağusa Kasabasına tabii Obsola Karyesi ahalisinden ve
'i'den mezun Mehmed Salih ibni Hasan Ağa'nın vekili müsecceli
lup zikri ati
zalik tarafı şer'iden hazır mütevelli rey olunan dava vekili Sadreddin
Ali Efendi ve Mehmed Arif Efendi ibni Şükrü Efendi ve Osman
Hacı Niyazi Efendi
ezkure mahkeme-i Şer'iyyesinde Meclisi Şer'i Enverde Lefkoşa
tından Arap Ahmet Mahallesi sakinlerinden Hafız Tayyip Efendi ibni
· Rifat Efendinin hususu ati'i-1-beyan
üsecceli şer'iyyesi mesud zade derviş Efendi ibni Osman Efendi
besinde Lefkoşa Turgut Efendi mahallesinde Merhum İbrahim Zihni
tarafından bütün levahıkı
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.beraber vakfedilen bir numorulu ma'lumul-hudud bir bab hanenin
·p.i evvela nefsine sonra zevcesi daha soma evlatlarına şart idüp bir

ba' de zevcesi bila veled vefat etmeleri üzerine vakfı mezukurun
\yakıfın biraderi olup tevliyete ehil olan Hasan Ağa ibni Ali Ağanın

[mak iktiza ider iken o zaman Müfti i sabık Ali rıfkı Efendi'nin oğlu
yh mumaileyh Hafız Tayyib Efendi'ye tevciye olunmuş isede iş bu

biraderi mumalileyh Hasan Ağa dahi vefat itmekle
1'v'.[ehmed salih Efendi tevelliyete ehil aldığına ve vakıfın akarından

n caiz olamayacağına binaen tevelliyeti mezkCı.renin mumaileyh
ideriz dhediklerinde müddealeyh mumaileyh
Efendi'nin vekili
erviş Efendi cevabında bu vakfın müvekkilem Tayyib Efendiye
ası mahkemei-şer'iyye canibinden virilen i'Iamı şeri üzerine

hi olan kendi nefsine ba'de haremine ve ba'dehü evlad ve evladına
iri bulunmadığı halde hakim ve müfti Efendilerin tenbihleriyle
ve müstekim bir zata
ası meşruttur. Bu halde kardeş kardeş evlatları ve vakfiyede
matlığından Muhammed Salih Efendinin bu yolda da'vasına harici
Ağa ve karındaşı oğulları mevcud oldukları halde vakıf
kfiyesine derç etmemiş vakıfı maksüda vekil iddi ki derç itmiştir.
maileyh Mehmed Salih Efendinin vekilleri dahi her ne kadar vakıf
e familyasına ve evlatlarına tevelliyeti şart itmiş idi de mütebaki
-i ahkamı
htı tekellüfündedir. Ve derviş Efendinin ifadesinde sarihi şeriyyeye
beraber deriz ki müfti i sabıkan oğlu Tayyib Efendide maksüdi
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Hilafı şeri olarak Tayyib Efendiye tevelliyeti tevciye idileceğini de
it itmez idi. Mamafih safiye bu vakfının tevliyetin tevcihinde vakfiye

üftinin re'yi de lazım geldiğinden halbuki Tayyib Efendiye bu vakfın
tevciye edildiğinde Peder Ali Rıfkı Efenidinin Müftü bulunduğundan

re 'y virilmiş müteber olmadığı vğe şearit vakfı icra ediliyorsa da ve
da mütevelli hiçbir hesab virmediği

gibi izni şeri ol miktarına

olmadığı halde
asraf ihtiyacıyla vakfı hanenin bazı aksamını tağyir ve tebdil eylemiş
olmayarak mütevelli mumaileyh iki sene kadar bir müddet mezkur
in olmuşdur. Bundan başka ....
sene be sene almak lazım gelir iken varidat buulmadığı zamanlar
eye bırakarak isiini birden bir sene içinde aldığı ve gallesinden
mek lazım gelür iken
cud olmadığı halde

rhsatsız

olarak ikinci sini teraküm

edecek

a idiyor ki bu hem vakfı mezkuri idhar hemde bütün bütün mühalif
ayrıca mütevellisi olduğu abukavuk deftere karyesinde arazı eşcarını
riye fuhat eylediğnden bu vakfıta yedinde.
muvafıkı şer değildir. Diyü da'va itmelerine ve sicili muhakemede
olup tezyif ve tasfiyeden salim olan vakifı mumaileyh vakfiyesinde
ezkurde beherine
velli icarı olunup hasıl olan gallesinden ba' de tamir ve termim senevi
kuruş vazifei tevliyet virilüp mütebakısından beher her sene mevlüd

ii Şerifinde bir mevlidi şerif ve akabırdoa bir hatim şerif ve beraat
yle-i kadirde dahi irer hatmi şerifden ceman üç hatmi şerif virilen

mii mezkur hadimlerinden hafız ve mecrur bulur ise ne vakit ister ise
olduğu halde mushabı şerif içünde camii mezkurda
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bu cihetle müstehak hadamat bulunmaz ise haricinden münasib
Müftü-Ü Belde marifetiyle intihab olunarak tayin oluna mevlidi şeri

hatimi şerif içün yüz ellişer kuruş virile ve işbu vazifelerden
fazla kalır ise yine camii mezkurde hatmi şerifi kıraat eddirile
ise hatmi şerifler dahi meblağa göre kiraat eddirile ve beher ben
hayatta oldukça vakfı mezkuriye mütevelli olup menzili mezkurun

veyahud ahire icar etmekliğim kendi yedim de ola alınacak galle
a aid ola ve bade vefatı zevcem gülsüm hanım ibnetü Hüseyin ağa

e-i mezkurde sakin ola icar ettiği halde galesi kendisine aid ola ve
fıha evladım var ise badnen ba' de badn kezalik mütesarrıf ola
nkirasın ve yahut evladım yok ise hakimi'l-vakti müftü belde bulunan
marifetiyle mütedeyyin ve salih bir kimse mütevelli tayin oluna ve

kaffesini icra eyleye ve müftü'ül-vakt dahi vakfı
e hasabi nazır ola deyü muharrir bulunmasına binaen ne diyeceği
h derviş Efendiden
akfı mezkur hesabının eda eylemesi beyan olundukda mumaileyh
endi balada beyan olunan müvekkilemin eaneti vakf içün fazla para

ibe verilmesi iddiaları bu daaviye şumuli yoktur. . Müftü Efendinin
.rey cihetine hükmünce ol vakt hakimi-ş-şeri Osman Nuri Efendi

hakim Efendi ile birlikte bir re'y virilmiştir. Dimekle bade tefhim
üvekkelem ile bilmüsavere bu madaya müteallık hesabatı bir yevmi

i beyan eyledim dimekle yevmi muhakeme işbu bin üçyüz yirmi sekiz
criyesi şa'bani gurresine sene tealluk olunmuşidi yevmi mezkurde
vekilleri kema fissabik
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rak ber mucibi vakfı vakfı mezkure nazır olan müftü faziletlü Mehmet
Efendi dahi hazır oldığı halde müddeaaleyha vekili Derviş
takım evrak ibraz etmiş isede evrakı mezkure musaddık olmadığı gibi
urun esas defteri dahi olmadığından esas defterini mecalisi
müddea aleyh mumaileyh vekilinden taleb olundu, vekili mumaliyeh
ilem tayin Efendi diyorki takdim itmiş oldığım yedi senelik
defterleri

usulu

dairesinde

br muhasebedar

indinde

olan esas

iş bu takdim ettiğim defterleridir başka defterim yoktur diyü ibraz

an başka defteri olmadığını beyan ve mezkur pusulalar zirini vekili
imza itmekle işbu i'lam mazbatasında

muharrir imzasını ve atide

ızere vakfı mezkur hakkında mütevelliyenin sarfı.yan ve ta'miratı şeri
Iefe oldığı görülmekle mezkur muhasebe pusulalarında gösterilen

müvekkili mütevekkili
bu tasarrufatta

mumaileyhin

sakin olduğu ve vakıf

nazır vakfın re'yi müzmem olup olmadığı

mumaileyh
iden tekrar lede's-sual

mumaileyh derviş Efendi cevabında vakfı

icra edilen tamirat ve masarifat müvekkili mütevelli tarafından icra

i menzum değildir ve mezkur vakıfhanede müvekkelem mütevelli
sakin

oldığını

bilmem

dimesi

üzerine

müdde-i

vekilleri

.m bu cihetine ibtakı içün
diyede muharrer muharreril esami kesani meclisi şeri ihzar idüp
:ümaileyhin kavlisi oldığını mezkur hanede bir seneden ziyade sakin

meleriyle mumaileyh derviş efendi şahidün mumaileyhin teziyeye
r, müvekkilem mütevelli mumaileyhin mezkur hanede sakin oldğı
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lakin pereri mütti sabik ile evkaf memurunun izinleriyle ecri
erk sakin olmasında şeran bir mazeret olmadığından zehabında

.e dermiyan ve virmiş oldığı hesab pusulalarında ki galleden fazla
masarıfı müvekkili mütevelli mumaileyh istikrazı iderek menzili

itirafla beraber ancak müvekkili mütevekkili tayin aldığını
meşru harap olup na kabil sükna bir halde tamiri bir

kara çamurla sıvanmış ve her sene altında mertekler bu siklete
ı:,miyerek kırılmakda odalarını yalnız furkani kısmını mermerli

ersiz ve dahi altı katı çakıl döşenmiş ve temelleri sakat ve ahşabı
ı:ı;ıuş bir halde idi müvekkeli mütevelli oldıkdan sonra damlarına

ermer vaz iderek temellerini mühkem kapu pencerelerini tecdid
unasebetle .hanei mezkurun dahi bedeli icarı terki etti ve

kında görülen masarıfat nizami dairesinde evkaf tarafına istida
ayin ve yapılanlar keşf defterini bil imza ruhsatala yapdırıldı
eyan itmişler isede vakfı mezkurun

sabıkan nazırı olan

eredi Ali Rifat Efendi ve evkaf me'murunun izinleri olsun dahi
şeran caiz olmadığı gibi mütevellinin vakıf
1.:ufa salahiyeti oldıkdan sonra evkaf idaresine müracaatla evkaf
ücibince tamirat icra idilebileceği ve halbuki vakıfda kafi galle

nazıren re'yi bulunması hesabıyla mütevellinin salahiyet-i

•ye evkaf idaresine muraceat mecrur mütevellilerin hiyni ta'mirde
zarat içün olub yoksa mütevellice haiz olmadığını bir salahiyeti
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olmadığı ma'lum bulundığından

bu babda ki vakf-ı mültehak olmadığı

ekkelem mumaileyh Tayyib Efendiye izafetle vekil-i mumaileyh Derviş
di'ye ba'de't-tefhim-i
ür vakfiyede ba'de't-ta'rnir ve't-termim
r ona göre kıraat ettirilmesini

galle noksan kalur ise hatm-i

şart olunmuş iken ibraz olunan mezkur

ilerinde muharrer olundığı ve muddei aleyh vekillerin taht-ı tasdik ve
nda bulundığı üzere 903-904 senesinde elli bir guruş olan ziyade ve 904üz beş senesinde doksan iki kuruş yirmi para ve dokuz yüz beş -dokuz

ı senesinde yüz altı kuruş otuz para ve dokuz yüz altı -dokuzyüz yedi

olup işbu bindokuzyüz

on senisnde dört aylık muhasebe de nisan

dan temmuz gayesine kadar varidat vakfı senei sabumkanda mevcud
ceman binyediyüz yirmi beş
para ve masrufat min ciheti'l-mecmuu

üçbin dörtyüz yetmiş bir kuruş

olup şuhuri atide tahakkük edecek bedeli icare mahsub olmak üzere
ııin müste'cirde

akz eylediği mebalığı dahi tenzil edilse yediyüz üç

i para fazla mesailifvar iken hatamatı şerife içinmaiyyen mebaliğin
:e'diyesi şard vakufa muhalefe oldığı gibi tamir ve term.im masrafı
sonra kalan galeden hatmi şeriflere ücreti tevliyeti nisbet dairesinde

en mütevelli mumaileyh 905-906 senesinde hatmi şeriflere muayyen
amen te' diye edüp ücreti içün para kalmadığında senei atiyede yine

Ide iki senenin

ücretini akz iderek vakfı borçlandırması ve şartı

ince evvela tamir term.im masrafından sonra vezaifı mezkure icra

:;c:;rn,;:,111uc

ber vechi bila tamire ihtiyaç variken evvelen galle-i vakf

sarf olunarak mütevelli mumaileyhe ve vekilinin ikrarı
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iştikrazın olunması dahi seratı vakıf şeri şerifi muhalif olup kütübü
erre-i fetevadan "tenkihü'l-hamidi"namı

cevabında "füru'"

kitabda mütevelliyenini

"ize lem yera' şurüt-u'f-vakıfe

azline

' kanunnôrnemizi

adı ve haze işaret ile ona 1i inzal-i mücerrer vel-hilaf bi't-tescil ve'l-

itab-ı mezkürede " la tasihhi'f-istidane

ala'Lvakfı'l-ibôde

bi'f-kadı"

"- oluna ve şart-ı vakıf-ı mevcuha vakf-ı mezküre müftü-Ü vakt-ı

~ileyh re' ve itlaı' mundem oldıkça mütevelliyenin

tasarrufi sahih

mütevelliye-i mümôileyh Tayyib Efendi'nin işbu 910 senesinde hane-

ve süiresindeki tasarrufı
J.'), •.

nazır-ı mümaileyh

re'yi ve ma'Iümatı

oldığını vekili mumaileyh Derviş Efendinin ber vechi bala kezalik
kan-ı'n'nazır bi ma'na'l-mütevelli o bi
şerref ve hüma emme vekilen ani'l-vakfı o vesıyyen fi'li kül

asarruf

bi-dünu-ilmü'n-nazar

ve'I-itla'"

ve

teslimine

ve

mürnaileyha mezkürhanede bervechi bala bir seneden ziyade
.olub ecr-i mislin-i vakfe
iği vekil-i mumaileyh Derviş Efendi'nin kezalik ikrarıyla tahkık

ab-ı mezkürde ise "ni'me ecri'l-vakfmin nefes o sene bi-ücreti'lmin ibn evvabin" ve ketebi fıkhiyyeden ibni'l-abidin namıyla
nam-ı kitabede mütevelliyenin azli bahsinde metin ve

el-vakıfı vardır. Fakire bi'l-evvel " gayr-i memün" denildiği
ize lem yera'i'l-vakf li-gayri lehü'l-gadı ve fi
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kayyirn li-nefsihi yahrüce't-kadı
el enne'n-nazar

min yedehü kale'l-beydi

ye'küzü

ize imtene'a min i'ünete ketebi'l-mevkG.fe kene li'l-

e mine' s-sani
i'n-nazır darü'l-vakf ve lev bacirü'Lmisl
ek.mel innehü la yecüz lehü's-sükna

lehü azle li ennehü kadı fi
ve lev bi ecri'l-misl"

diye

ulunmasma ve bu babda mütevelli
e kayyum

bir ma'naya

olmasına binaen

muciblerince

mütevelli

Hafız Tayyib Efendinin tevliyeti mezkureden azl olundığı tescil ve
ıtahriran fi'l-yevmi
şçhri şa'ban li sene seman ve ı'şrın ve sülüsü mieti elf fi dört şa'ban
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K.AZAY-I RÜŞT-Ü İSBAT

allatı'ından

Arabahmed Mahallesi sakinlerinden Abdulhamid ve

fendiler ile ibni Mehmed Arif Efendi Meclis'i-Şer'i'de Pederleri

dulhamid Ağa muvacehesinde her birimiz el-yevm yirmi yaşını
il ve baliğa ve buluğumuza rüşdümüz

mütedammım olup

i'n-nefs rü'yete
§nei-veliden müstesfı olmamızla validemiz müteveffa .Afet Hanım
Ii Efendiden mevrüs emvalimize bil-velaye vadi'ü'l-yed
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hazırı bi'l-meclis

pederimiz

Mehmed

Arif Efendinin

emvali

küffi yediyle bize teslimini tenbiye olunmak matlubumuzdur

;.,ııııL,u••...ıı

,.,.,,_.,_,..U\,UUUvU

mumaileyh Mehmed Arif Efendi emvali mevruselerini

~ vadı'ı'l-yed bulunduğunu ikrar ve maada rüşdü-müddealarını
kle müddeiyyanı-mezbüran ber vechi muharrer müddealannı evvelen

i mestüre Yeni Cami İmamı Hafız Mehmed Nedai Efendi ve Muhtarı
ve Ayasofya Mahallesi Muhtarı Hafız Osman Efendi ibni
an Efendi ve komisyon a'zasından Mustafa Efendi ibni Ömer'den
alanen lede't-tezkiye akdl ve makbüle'ş-şehade iddükleri ihbar
Cami'I Mahallesi sakinlerinden İsa .oğlu Mehmed Salih Efendi
ustafa Ağa ve Ayasofya Mahallesi ehalisinden şekerzade Abdulaziz
ustafa Efendiden herbiri Meclisi Şer' e
[stişhad olunduklarında müddeiyyanı mümaileyha Abdulhamid ve
Efendiler yirmi yaşlarına mütecaviz akil ve baliğ
ına rüştleri . mütedammım olub emvallerini bi'n-nefs rü'yete
duklarına ve iane-i veliyye'ye muhtaç olmadıklarına şahidiz ve

bi'l-muvücehe ber-nehci-şer'a

şehadetleriyle isbat etmeğin

mümaileyha Abdulhamid ve Ahmed Faiz Efendilerin rüştlerine

tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'f-yevmi's-sadisi ve'l-ışrin min
-muazzam lisenete seman ve ı'şrin ve sülüsü imeti ve elf.
iN:
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VAKIF
i'nin Merkez Vilayeti olan Lefkoşa Kasabası ehalisinden İbrahim
Büyük Ali hayatında fi 8 receb 1310 tarihlü Sicili Mahkemede
kıt'a vakıfname ile vakf eylediği mezkur Lefkoşa Kasabası
Korkut Efendi Mahallesi'nde yediler sokağında bir numoru ile

üştemillat bir bab menzilin tevelliyetini hayatta oldukça kendi
; de zevcesi gülsün hanıma ve ba' de vefatıha kendi evlad ve

ve ba' de'l-inkırasın Hakim ve Müfti-belde ma'rifetleriyle
Jiz lirası vazife ile mütedeyyin ve salih bir kimse mütevelli ta'yin

evvelen vakıfı mümaileyh ve ba' de zevcesi mümüileyha bila
eleriyle tevelliyeti mezküre Arab Ahmed Mahallesi ahalisinden

ibni Ali Rıfkı Efendiye tevciye olunmuşudı fi 4 şa'ban 1324
orulu bir kıt'a i'Iam-şer'I mucibince mumaileyh Tayyib Efendi
kürden azl olunub tevelliyeti mezküre ınunkal kalmış oldığından
Eaziletlü Hafız Ziyaeddin Efendi hazrı ve rayi
olduğu halde vakıfı mümaileyhin li' ebeveyni erkarındaşı
ed Salih Efendi ibni Hasan Ağa ibni büyük Ali saliha ve

idareye iktidarı oldığı Hürremzade Mehmed Hakkı Efendi
amil Efendi ve Mehmed Ratıb Efendi ibni Ahmed Efendi ve

fa Efendi Ala tarikı'ş-şehade Meclisi Şer'ide ihbarlarıyla tahkık
1yeti mezküre mumaileyh Mehmed

231

Salih Efendi vazifei

dığı tescil ve i'lam olundı tahriren fı'l-yevmi'ks-sabi'ı
'bfuıı'l-muazzam

ve'L'ışrin

lisene semani ve 'ışrin ve süsülü-mieti-elf

Fi 27
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VAKIF

eazzi hevassı ibôdehü bi sarafı emvalihim ile envai'L
".tü ves-sclômü ala Nebiyyihi Muhammed Hayri'I-beriyyüt ve

.:sıddıkat emme ba' dü işbu vakfiyenin tahrir ve inşasına badi
eziresi'nin Lefkoşa Kasabası Mahallatı'ndan Akkavuk
ôkinler Hacı İsmail bin İbrahim bin Abdullah ve zevcesi zatı

binti diğer İbrahim bin Sucı Muhammed Cezire-i Mezküre
'iyye'sinde Meclis-i Şer'i bervechi ati vakıflarına li-ecli't-tescil
eyledikleri Hafız Muhsin Efendi ibni Hacı Halil
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nde takrir-i kelam iderek on yedi bin yüz kırk dört numorulu ve fi yirmi
191 O tarihlu koçan mucibince mahalle-i mezbürede
feyni mukaddimen Badıseba nam Kadının hanesi ve iki tarafı yol ile
müşterekenmutesarrıfbuludığımız bir bab sarf-ı mülk
en ifraz ve taksim idüb el-yevm bir taraftan mezbüre Badısebü ve iki
arik-i amm ve taraf-ı rabi' kendi hanemiz ile mahdüd
bir sundurma ve saireyi müştemil bir bib mutasarrıf hanemizi cemi'ı
e Ievahıkıylaberaber vakf ve habs idüb şöyle şart
yledikki mezkur hanenin tevelliyet ve vakfiyet üzere madame'l-hayat
· zevcem mezbür Hacı İsmail bin ibrahimime
atından sonra tevelliyet-i mezküre Emine binti İbrahim ya'rıi zevce-i
.tasarrıfe ola veba' de vefattha Ayasofya Müezzinlerinden
in Efendi ibin hacı Halil mütevelli ola ve ba'de vefat-ı Hakim ve
taraflarından mütedeyyin ve mu'temed bikrimse mütevelli ta'yin

üzerine habsi nazıra olalar. Ve mezkur hanede sakin olmak veya
emek bizim yedimizde ola ve vakf-ı mezkur şurütunu
,yır eylemek kendi yedimizde ola bizden sonra mütevelli olanlar
de sakin olmağa ve tebdil-i şurüda kadir olmayalar ve mezkur ·
sinden ba'de't-ta'mır

ve't-termim senevi bir hatm-i şerif ve bir

kırat iddirüb hasıl olan sevabı vefatımızdan sonra ruhlarımıza
e' allükatımız ervahına ihda eyleyeler ve mütevelli olan senevi yüz
ret tevelliyet ala şurüd-u mezküre ifa olundıkdan sonra
azla-i mezküre ile ramazan-ı şerifde hatimler kıraat ittirile deyü
ve tebeyyin-i kuyüdla mezkur haneyi mütevelli mümaileyhüya
vakfiyet üzere akz ve teslim eyledikden sonra

evkafın

meclis-i mezkür haneyi mütevell-i mümaileyhden istirdad

lazımdan oldığına binaen vakf-ı mezkürumuzdan rucü'
haneyi mütevelli-i mümaileyhden istirdad ideriz

233

mütevelli

mumaileyh

dahi vech-i muharrer

üzere

vakf-ı akarın

a kail olan eimme-i hanefıyye rahimehümü'l-llah hazretlerinin akvaline
le devr-i teslimden
e .müterafian ve her biri fasl ve hısme talibenlehü aldıklarında kıbel-i
A

vakfen luzümuna kail olan eimmenin kavilleri
f-ı mezkürun luzümuna hükm olunmağla min ba' di vakf-ı mezkur

":z;ıın oldı tahriren fı'l-yevmi'r-rabi'

an ve ışrin ve sülüsümie

ve'Lışrin min şehri şa'bün

ve elf.fi 24 şa'ban 1328
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VAKIF
;g-i'l-vakifü ala külli hal el-münezzeh ani'tağyir ve'l-intikal ve's
ü ala Muhammed'i'l-Mevsufbi mekarim-i'l-ahlak

ve mehasin-

~l emme ba'dü işbu vakfı.yenin tahrir ve inşasına badi oldur ki
fnin

Lefkoşa

Kasabası

Mahallatı'ndan

Arabahmed

Paşa

erinden Hacı İbrahim
in İbrahim Kıbrıs Mahkeme-i Şer'iyyesi'nde

Meclis-i Şer'i'de

fına li-ecli't-tescıl mütevelli ta'yin eylediği Mehmed Ratib
Efendi Mahzerinde takrir-i kelam iderek
fi 8 haziran 904 tarihlü koçan mucibince kasaba-i mezkürede
Ayayani Külliyesi ve Sıddıka Hacı Ali ile Mahdüd bir bab
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ve habs idüb şöyle şart ve ta'yin eyledimki mezkur dükkanın
akfiyyet üzere tasarrıfı madame'l-hayat bağa aid olub vefatımdan

elliyet-i mezküreye mutasrrıf ola ve ba' de veFat-ı zevcesi Hace
LPaşa mütevelli ola bundan sonra mütevelli ola ve andan sonra
evladı ve evlad-ı evladı mütevelli ola
zamanın Hakim ve Müftü Efendileri ma'rifetleriyle bir
mu'teber kimse mütevelli ta'yin oluna bizden sonra mütevelli
mi bir" Yasin"-i Şerif kırat iddürüb
kendi ruhuma ve ramazan-ı Şerif'de kıraat-ı
Ahmed Cami-i Şerıfi'nde bir hatim-i Şerif kıraat idüb veya

k kendi ruhuma ihda eyleye
kur galesi mütevelli olan kimseye aid ola deyü ta'yin-i şurüt ve
.yfı.dla mezkur dükkanı mütevell-i milmaileyhe teslimi oldahi
kabsen teslim eyledikden sonra
eyh tekrar meclis-i mezkürde vechi muharrer üzere vakfı-imfım-ı
eri indinde uküd-u gayri lazimeden oldığına binaen vakfırucü' itmemle mezkur
evell-i mfımaileyhden [stirdad

iderem

dimekle mütevelli

hı bir minval-i mezkur vakf-ı akarın luzümuna kail olan Eimme-i.
imehüınü'llah Hazretlerinin akvaline temessükle
den imtina' ile müterafian ve her biri fasl ve hısme taliben
ibel-i şer'iden dam vakfın luzfı.munakail olan eimmenin kavilleri

üm olunmağla min ba' di vakf-ı mezkur

sahih ve lazım oluna

evmi'l-hadi aşer min şehri şevvali'l-mükerrem lisene seman ve
ve elf.
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KONU:

VAKIF

li'l-lahi'l-vakifü ala külli hal el-münezzeh ani'l-intikalve's-salatü
ü ala Muhammed'i'l-rnevsüfu

bi-rnekarimi'l-ahlak:

ve nıuhasini '];

me'ürici'l-kemşj emme ba'dü işbu vakfiyenin tahrir ve inşasına badi
Ceziresi 'nin Lefkoşa Mahallatı 'ndan Arabahmed Paşa Mahallesi
lerinden Hacı İbrahim Efendi ibni Ali bin İbrahim Kıbrıs Mahkeme-i
de Meclis-i Şer'i ber vechi ati vakfına li-ecli't-tescil mütevelli
iği Mehmed Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi
takrir-i Kelam iderek 133 numrolu ve fi bir mayıs 1291 tarihlü
ince mahalle-i mezkürede kain Ahmed Efendi ve bağça ve sahib-i

amüre suyuyla bir bab sarf-ı mülk hanemi cem'i tevabi'ı ve
89 numrolu ve fi 26 temmuz

886 tarihlü koçan mucibince

Karatafık veresesi ve sokak ile mahdüd bir bab sarf-ı mülk
numrolu ve fi 886 tarihlü koçan mucibince yine kazgancılar
İbrahim Efendi ve Aliye Hanım ve hace Fatıma Kadın
bir bab sarf-ı mülk diğer dükkanımı ve 15053 numrolu ve fi

Hekimbaşı Çarşısı'nda Barutçuzade Hacı Ali veresesi
ed Efendi ve Hacı Tafüdulu veresei ve kokak ile mahdüd
la bir bab sarf-ı mülk diğer dükkanımı ve 15047 numrolu ve 8
Iü koçan mucibince uzun çarşuda kain Hacı Mesud
acı Havva ve Hacı ve İsmail Derviş ve Yusuf Ziyai ve sokak
sarf-ı mülk diğer dükkanımı ve 16928 numrolu
8 tarihlü koçan mucibince uzunçarşuda kain bakkalbaşı Hacı
kak ve A.kıl Efendi Müderris ve ayyesen ve eskatibi ve Hacı
hududuyla mahdüd bir bab sarf-ı mülk dükkanın 1640/5760
.Ü ve bir kanunusani 85 tarihlü koçan mucibince

---~''
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f"·

1

Aydalı Karyesi'nin

Ağzide tarlasındamefrüd

ondört sak zeytün

7679 nomrolu ve fi 22 kanunusani 1910 tarihlü koçan mucibince
aryesi'nin Abdülkerim ve abdurrahman ahmet'in mutasarrıf aldıkları
ğuna mukayyid tarlalarda mefrüs üç sak zeytün cşcanmı ve 7678
ve 22 kanini sani 91 O
an mucibince Laktiyye Karyesi'nin Hacı Mıkyaili Zaize'nin
ldığı 10/7 ve kıza mukayyid tarlasında rnefrüs iki sak zeytün

velev ve fi 22 kanun-u sani 91 O tôrihlü koçan mucibince
esi'nin Halil Hasan'nın Kadu LaktiyyeKülleyisi'nin

mutesarrıf

;, ~ eşcarımı ve 7683 numrolu ve 22 kanuni sani 910 tarihlü koçan
tiyye Karyesi 'nin Halil Hasan'nın mutasarrıf oldığı 14/121

rcıon.ıvıcı

üç sak zeytün eşcarımı ve 7684 numrolu ve fi 22 kanuni

koçan mucibince Laktiyye Karyesi'nin !azarı Hacı Iiğuri'nin
14/22 bölügünde mukayyid tarlasında bir sak zeytün ağacımı
ve fi 22 kanün-i sani 91 O tarihlü koçan mucibince mevcüha

oldığı 10/54 bölüğünde mukayyid tarlasını iki sak zeytün
numrolu ve fi 22 kanuni sani 910 tarihlü koçan mucibince

aguz.c:ı.uc;

Hüseyin Efendi 'nin mutasarrıf oldığı 1717 bölüğünde

bir sak zeytün ağacımı ve 7685 numrolu ve fi 22 kanuni

Laktiyye Karyesi'nin Hacı Yorki Alagati mevki'ında
Dimitri'nin mutasarrıf oldığı 14/52 bölügünde

ağacımı ve 7688 numrolu ve fi 22 kanunusani 910
Laktiyye Karyesi'nin Karalambu Hacı Mihyaili'nin
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de muk:ayyid tarlasında mefrüs sekiz sak zeytün eşcanmı ve 7687

fi 22 kanunusani 910 tarihlü koçan mucibince Laktiyye

ndi'nin mutasarrıf oldığı 17/11 bölügde mukayyid tarlasında mefrus
in ağacımı ve 7680 numrolu ve fi.22 kanunusani 910 tarihlü koçan
aktiyye Karyesinde Hacı Mihailizade'nin

mutasarrıf oldığı 10/41

uk:ayyid tarlasında mefrüs sekiz sak zeytün eşcarımı cümleten vakf

rt ve ta'yin

eyledimki mezkur hane ve dükkan ve zeytün eşcarmın

akfıyyet üzere tasarrufı madema'l-hayatta

bağa aid olub

Rabi' a Hanım ibnetü Osman kalbi Efendi tevelliyet-i mezküreye
ve ba' de vef'atiha ekber ve erşed evladı ve evlad-ı evladı batnen

inkırazın zamanın Hakim ve Mü:fti Efendileri ma'rifetleriyle en
dan mütedeyyin ve müstekim bir zat mütevelli ta'yin oluna
atlığı surette mümaileyha
kabir mütedeyyin ve müstekim kimse mütevelli ta'yin oluna ve
bir sütre ve nali Mustafa Hakkı ibni Halil Nazır ola ve

im yedimde oldukdan sonra mütevelli olanlar yedinde ola ve
uru.dunun tebdil ve tağyiri yalnız kendi yedimde ola mezkur

nden mutasarrıfüt-ı mezküre ba'de't-ta'mir ve't-termim senevi
abahmed Cami-i Şerifi'nde kıraat ve akabinde dahi bir hatm-i

fya cami-i Şerifı'nin beher gün iki hafızdan birisine kable'z
a'de'zuhür birer hizb Kur'an-ı Azimü' ş-Şan kıraat iddirile

Ayasofya' da birer hizb kırat tilavet idecek Hafızlardan her
virile ve turunçlu Camii Şerifi''nde behr-i cum'a Yarım
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tnü'ş-Şiin tilavet iddirile ve okuyan Hafıza miilıiye iden sekiz guruş virile ve
Kasabası 'nda Müderris Hafız Ali Efendi bir hizb kıraat Kur' an beher gün

ıltnaileyh sahiye otuz beş guruş virile ve yine kasaba- mezkürede bir
1;!-i şerif ve akabinde dahi bir hatm-] Şerif Kır/lat ittirilüb hatim içün yüz

zeli guruş sarf oluna ve ıd-i said-i fıtırda on fukaraya zirde virilen ve
irile ve bunlardan hasıl olan sevabı ecdad ve üınmühatım
· ruhuma ve familyamın ruhuna ve akrabai ve teallükatım ervahına ihda

.ı ve işbu masiirıfi çıktıktan

sonra fazla galle kalur ise nazır-ı milıniii!eyh

senevi iki lira virile ve senevi iki lira saray önü mektebine virile ve
dahi fazla kalur ise senevi beş lira hacı Salih ibni Sadık ile familyası

üştereken virile ve bunlardan danı fazla ka1ur ise mütevelli olan

id ola deyü ta'yin-i

şurut ve tebeyyin-i kuyudla mezkur hane ve

umaileyhe teslim oldahl vakfıyyet üzere kabsen ve teslim
onra vakfen mumaileyh tekrar Meclis-i Mezkur'da vakf-ı akar

o1dığına binaen vakfı mezkurumdan rucu' itmemle mezkur
ve eşcan mütevelli mfimfü1eyhden istirdad iderem dimek1e

"vechi muharrer üzere vakfı akarın luzumuna kail olan eimmei
·:ı:nehimü'llah hazretleri akvaline temessük1e red ve teslimden

hısme taliben oldık1arında kıbel-i şer'iden dahi vakfın
eimmenin kavilleri bi't-tercıh vakfı-mezkfirun sıhhat ve

min ba'di vakfı-mezkur sahih ve lazım oldı tahriren fi'1min şehri şevval-i 1-mükerrem lisene seman ve ışrin ve

-240

METİN: 162

@bel-i Lübnan'ın
Merkezi

Şuf Kasabası Ehaliyesi'nden

olan

Lefkoşa

olub elyevm Kıbrıs

Kasabası'nda

Arabahmed

Paşa

a'ruf doktor müslihim Efendi Felihan cezire-i mezküre Mahkeme-i
de takrir-i kelam iderek cebel-i lübnan'da Ayn-i Zehlita
!4ftdı dahilinde Havvece

Selim Eyüb hüda ve ile müşterek olan

az ve taksime Ayn-i Zahlita va'desi bakıyyemizi
uhal sairede mevcud bi'l-cümle emlakımı layıkı vechile idareye ve
küremde mefrüs eşcarım hakkında mesakat
şeriklerimi şirketten ihraca ve kaff e-i imlak ve eşcarımın mahsulat
kz ve kabzı ve böyle ve esman-ı camilesini
em-i nasda olan alacaklarımı taleb ve akze ve Iede'l-iktiza emlak-i
ey' ve terhin ve ıcare ve deyün-u matlübemi

husümat-ı mezküreden ve saireden devlayı bi'l-cümle eşhası
lede'l-icab ikame-i da'vaya ve bidayette ve istibakan
inde'f-icab mecalis-i şuyuhda müddei ve müddei aleyh
ve muhaseme ve mudataaya ve imame-i şuhüda ve
ve taleb
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ve fek-i hacze ve her nev' i'lanatı icraya vekaffe-i tevabi' ve istid'a
endi imzasını vad' ile lazım gelen
e takdime ve eştika ani'l-hükkam

ve redd-i i'fa ve nakil ve da'vaya ve

k. i'lamatı icraya ve'l-hasıl husüs-u mezkur
oldığı umurun külliyesini ifaya ahirini dahi tülil ve azle me'zün
mezkur Ayn-i Zehletan Karyesinde

daşım Doktor Emin Efendi Felihanı kabı1Iüne mevkı1fe vekalet-i
iha-i şer'iyye ile vekil ve naibi rnenah
eyledim didikde ma veka'a bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'I.
aşere min şehri şevvali'l-mükerrem Iisene seman

kir'li olub el-yevm Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi olan Lefkoşa
Mahallesi 'nde
Agub Efendi Negaşyan

sakine

Zatı

Artin

Efendi

ife Teb'a-i devlet-i Aliye'nin Ermeni Milleti'nden Luti binti
Iciyan cezire-i Mezküre Mahkeme-i Şer'iyyesi'nde Meclis-i
lam iderek mezkur Diyarbekir Şehri'nin
ı ittisalinde iki tarafı mezkur hane ve diğer tarafı Mezdic
raf-ı rabi' sokak ile mahdüd bir bab dükkanımı mahallinde
talebine bey' a ve semenini
me'müri huzurunda takrir-i resmisini i'daya ve mu'amele.ı
husus-u mezkur mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya
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Mugüt Efendi Gazazyani kabüline Mevküfe vekili ve naibi menab nasb
eyledim didikde gibi't-tasdik ma veka'a bi't-taleb ketb olundı tahriren
i 'r-rabi' aşer min şehri
uharrem lisene seman ve ışrin ve sülüsümie ve elf.
164
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\ f"lNAFAKA
allatı'rıdan Akkavuk Mahallesi Sakinlerinden zatı ına'rife Fazile
-~ Salih'in hususu ati'l-beyanında vekil-i müseccel-i şer'iyyesi

Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'rıden Mehıned Efendi ibni
muvacehesinde müvekkelem Fazile Hanımı bundan akdem
Efendi onbeş lira
ve yedi buçuk lira mihr-i müeccil tesmiyesiyle tezevvüç ve
ede mihri mu'accil mezkürun beş lirasını kısmı'd-duhül te'diye

itmediğinden meblağ-ı mezkürun te'diyesini ve müvekkelem
afakasına ve ibraz ettiğim defteri çehar mucibince mezb3ur
i henesinde olan müvekkeleınin
talebi derem deyü da'va iddikde mezbür mehmed Efendi
Fazliye
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Hanım

mihreyn-i mezküreyn ile zevce-i

idüb mihr-i muaccel-i mezkurdan mütebaki on lirayı dahi teslim

şahidlerim vardır lakin burada olmadıklarından mehil isterim ve

imde olub ayrıca edai ideceğim haneye zevcem gelirse teslim iderim
ccel-i mezkurdan mütebaki on lira hakkında müddeiye vekillerinin

defi müddeasını isbat içün ihmal olunmuşudi ta'yin olunan yevmi
Mahallesi Sakinlerinden Hacı Hasan bin Hacı Ali ve

e:n Gülsüm binti mehmed ve Ayasofya Mahallesi Sakinelerinden on
müddeiyyenin kız karındaşı Şifa binti İbrahimi şer'iyye ihdar
ber nehci şer'i
ediklerinden ve müddei dahi diğer şahidleri olmadığım beyan ile
oldığından müddeiye-i mezbüre meclis-i şer'a hazıre olub gıbı't-

ince mihr-i muaccel-i mezkurdan mütebaka on lirayı müddeiye-i
mezkürı te'diye idüb bir mesken-i şer'i tedarik

mezb3ure içün takdir olunmuş olan yevmi yarım şilin nafakayı
müddei aleyh mezbür mehmed Efendiye ba7de'l-hüküm tenbiye
i'Iam olundı fi 23 şevval 1328
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VELAYET
Merkezi

olan Lefkoşa Malıallaü'ndan

'
Tahte'\-kala

olub Ef'aniye Karyeli müteveffa Molla Hüseyin bin

iô iden şahsi ma'ruf Kam.il nanı kimsenin hususu 1>.ti'\-beyanda
şer'iyYeleri Mesüdzfıde Derviş Efendi ibni Osman Efendi ve
ibn Hacı Niyazi Efendi Cezire'i-mezkfu'e Malıkeme'i
Magusa Kazasına tabi'ı Efüniye Karyesi

Hüseyin'in biraderi olub terekesine vadi' yedi-mütehal<kıkolan
ismllil bin elnıezbilr Ali'nin kezalik vekili mUSecceli-
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ni Şükrü Efendi ve Sadreddin Efendi ibni Ali Efendi muvacehesinde
Kamil müddeaaleyh

merkumun biraderi müteveffa mezbür Molla

İsmail bin el-merkum Ali'nin oğlı olmağla müteveffayı merkumun
trükesinden mezbür Hasan'ın keffi yedini taleb ideriz deyü da'va
mumaileyhima Mehmed Arif

ve Sadreddin

Mehmed Arif Efendi dahi cevabında merkum Kamil'In
mezbürun heme suretle olursa
oldığını inkar inkar iderem ve Kami.l'in vôlıdesiyle müteveffayı
a Hasan'ın hiçbir güna münasebeti miyanelerinden nikah gibi bir
yyeleri
-ıµıdan başkada da merkum Kamil müttelli'ş-şu'ür olub hiçbir şey'i
dir değildir deyü müddei vekilleri dahi merkumun şuurunda asla
. kelam eylemelerine nebaen lede'l-havale atba'i-ha:z,ıkadan
Nuri Beyler merkum Kamil'In şuurunda asla halel
eyan ve işar eylemeleriyle müddea vekilleri mumaileyhimadan
arrer müvekkileri merkum Kamil'in müteveffayı mezbür Molla
lu olduğu müddealarına mutabık
undukda Lefkoşa'nın Haydarpaşa Mahallesinde sakin müsvedü'l. yazi Efendi ibn Osman ve Mora Karyesi İmamı Mustafa Sıddıkı

faniye Karyesi sakinlerinden Mehmed Kamil Efendi ibni Osman
ehmed bin Osman Çavuş'tan her biri Meclisi şer'i'de hazır olub
kda müteveffayı mumaileyh Molla Hüseyin Müddei Kamil içün
oğlumdur "deyü hayatında defaatle ikrar eylemişdir biz bu veche

dahi ideriz deyü bi'l-muvacehe bernehci şer'i edayı-şehadet
çqıuuuvıı

mezbürdan olan bi-evreka'i-mestüre Haydarpaşa

Sami Efendi ibni Yorgancıbaşı Ahmed Ağa ve Muhtarı Rifat
il Ağa ve Mora Karyesi Muhtarı Hacı Halil
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Mehnıed Onbaşı ibni Hasan ve Efaniye Karyesi Muhtarı Hüseyin
, Komisyon A'zası'ndan Akil bin Mustafa Çavuş ve Ahmed
Çavuş ve Rıza bin Hüseyin Ağa ve Hasan bin Mustafa' dan sırren
en lede't-tezkiye
ücibince

adl ve makbulu'ş-şehade

müddeı-mezbı'.'ır Kamil

iddükleri ihbar

müteveffayı-mezbı'.'ır

Molla

tenbiye olunduğu tescil ve i'lam
fi "l-yevmi'Lhamisi
aade lisene seman ve ı' şrin ve sülüsümie ve elf.
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VASİ ATAMA
ehaliyesi'nden
olan Zehra Hanım ibnetü

olub bundan

akdam Gime

Gubritzade

Ahmed Efendi

olub hayri şerden ve nef ı zarardan

temyize kadire

Kasabası Naibi tarafından mezbüre tasarrufatı kavliyeden

Efendi vasi tayin olunduğu ve bu kerre mumaileyh Raif Efendi
ezkı'.'ıredenisti'fa eylediği fi 7 muharrem 327 tarihlü
in imza ve hitmani havı hüccetden vasiyyi mümaileyhin isti 'fa
ve mezbürenin dahi el-yevm mahalle'i-mezbı'.'ırede sakine

halen devam eylemekde
Mehmed

247

Ali Efendi

bulunduğu

ibni Hikmet

Korkud Efendi

Ağa ve Tophane

asan'ın ala-tarıki-ş-şehade ihbarlarıyla numayan olmağın mezbürenin
an ehliyet ve istikameti mezbüranın kezalik ihbarlarıyla mütehakkık

Hacı İbrahim vasi nasb olunduğu tescil ve i'lam olundı tahriren
sabi'i min şehri zi'l-kaade lisene seman ve ı'şrin ve sülüsümie elf.
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VEFAT-I İSBAT
Merkezi olan Lefkoşa Mahallatı'ndan

Mahmüdpaşa

inlerinden Mehmed Celaleddin Efendi ibni Hasan Faik Efendi
"re Mahkeme'i-Şer'isi'nde
Mehıned Mevlana

Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi

pederim mumaileyh Hasan Faik Efendi ibni Mestan'mmezbür
i zimmetinde ciheti garzdan seksen
akkı olub kable'l-akz pederim mumaileyh Çeşme kazasında fi 3
itmekle veraseti benimle validem ve diğer iki er

unhasıra olub meblağı mezkurdan hisse'i-mensibemi mumaileyh
diden taleb iderem deyü da'va eyledikde müdde'aaleyh mezbür

ümaileyh Hasan Faik Efendi'ye Hücceti-Mezküre'den olmikdar
ikrar ve mumaileyh Hasan Faik Efendi'nin vefat eylediğini inkar

248

l...ı

7'
'6
'j

elaleddin Efendi' den pederinin vefatı mutabık beyne taleb oldıkda
uharrer müddeasını sırran ve alanen tezkiyeleri icra kılınub adl ve

ldıkları işür ve ihbar olunan Lefkoşa'nın

Arabahmed Paşa

de sakin Meclisi-Kavanin a'zasından Mehmed Efendi ibni Hacı Veli
fKasabası
ve tüccardan Hafız Ramazan Efendi ibni Eyyüb Efendi'nin
Faik

Efendi'nin

vefat

eylediğine

bi'l-muvacehe

isbat itmeğin mucibince mumaileyh
fendi'nin vefatı subutuna ba'de'l-hüküm tenbiye olundığı tescil ve
jahriren fı'l-yevmi't-tasi'ı min şehri zi'l-kaade li'sene seman ve

249
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SATIŞA İZNİ
µ!erinden Mahcüre AliyyeEfend Hanımibnetü Mustafa i'nin oğlu
az .İzzet Ağa ibni Ahmed Meclısi.:ş~r\\de takriri-kelam iderek
•.. ' ·' .

;~<::~.-:. •.····

"ileyha Aliyye Hanım· ibnetü Mustafa'nın kable'l-hıcr
mukabelesinde

uhdei-tasarrufunda

ve fi 12 mayıs 904 tarihlü

bulunan

istidane

Değirmenlik

koçan mucibince

Serkaniye

değirmeni ve bir oda ve ahura ve bir mah yedi gün ve gece ve

54 54 numorolu ve fi 12 mayıs 904 tarihlü koçan
aniye Mevki'ı'nde

baş değirmenle ma'rüf su değirmeni ve bir

dakika günlük mai-dirisini ve yine karyei-mezkürenin 54 87
mayıs 904 tarihlü koçan mucibince behr mah beş gün ve beş

u.ıuıı.,.ıuı.,

ma'ruf kezalik mai dirisini ve yine karye-i mezkürede

fi mayıs 904 tarihlü koçan mucibince Ayaendır ve Nikof

dimekle ma'rüf beher mah bir gün ve bir gece ve yirmi· bir
ba vekalet devriye terhin eylemişdi.

el'haletil-

ciheti tesviyesi mefküd olunduğundan balada zikir ve ta'dad
ve saire mai-carileri bey' olunub diyünu-mezküresi
validem mümaileyha

hakkında

infa'

olundığından

Kıbeli-Şer'i' den bağa izin virilmek matlübumdur

emvali

didikde hali

Kavuk Mahallesi Ehalisinden Hafız Hüseyin Hüsnü Efendi
ı Musa ve İbrahim Paşa Mahallesi

emval ve miyahı-mezkürenin
ma veka'a

Ehalisinden

Aliyye bin

bey'ine mumaileyh İzzet Ağa'ya

bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'Lyevmi'I-hadi

ve'l-

kaade lisene seman ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf. Kadı'ı Kıbrıs

i zamanında isdar olunan i'lamat ve hüccec, Miişanıµil~yfün
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NAFAKA
allatından Arabahmed Paşa Mahallesi ma'rifeti'z-zat Aişe Hanını
İbrahim Ağa Meclisi-Şer'i'de oğlu Adem Efendi ibni Hacı Lutfı

ve nafakaya muhtaç ve kisveden acize bulunduğumdan işbu hazır
oğlum mumaileyh Adem Efendi üzerine kadri kifaye nafaka takdir

251·

oldahi cevabında mezbüre

validesi fakire aldığını i'tiraf idüb lakin

evladı kendisi olmayub üç kız evladı daha bulunduğum ma'a
er'i'den

.

ne mikdar nafaka takdir olunursa razı aldığını beyan itmeğin

·yyei-mezbüre

içün mahdumu mumaileyh Adem Efendi üzerine bi'teraki

Kadı Nu'man Efendi Merhum tarafından farz ve takdir olundığı zabten
uharrer ve mumdi bulunmağla ma veka'a bi't-taleb ketb olundı harrere
i's-sadisi
· şevvali'l-muharrem li sene scnıaniye ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.
METİN:
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Egeli olub Kıbrıs Ceziresi Kadısı iken işbu bin üçyüz yirmi sekiz senesi
dokuzuncu

Nu'man

günü

cezirei-mezkürenin

merkezi

olan

Efendi ibni Osman Efendi ibni Abdullah'm

ti zevce' i menküse' i-metrükesi mezkur Lefkoşa Kasabası 'nda sakine ve
adetli Hafız Zehra Hanım İbnetü

253

'izade Hacı Hasan Efendi ve anası Aişe ani'l-beledi-mezkur iken kasasında
Hanım ibnetü Hasan Tatari ve sulbi sağır oğlu olub anası zevce'i
eyha nezdinde bulunan Kemal Bey'e munhasıra aldığı bi'l-ihbar
er'i'l-enver Zahir ve mütehakkık oldıkdan sonra ibni sağire-i-mezbür
sidadına değin tesviye'i-umuruna kıbeli-şer'iden
b ve ta'yin olunan
7.evce'i-mumaileyha Hafız Zehra Hanım ve vasiyye'i-mumaileyha üzerine
Zehra Hanımın babası

Derseadet Tüccar

ratından Mani' zade
Hasan Efendi ve ümmü-gaibei-mezbfue Ayişe Hanımın Tereke'Iye mün'alaka umur ve hususatını rü'yet ve tesviyeye ve hisseien tarafına irsal ve isaline nazarete kayyım
kılınan Mehmed .Arif Efendi ibni şükri efendi taleb ve ma'rifetleri ve
· şer'ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim olunan tereke'i-merhum
-- ileyh defteridir ki ber vechi ati zikir olunur.
fi.'1-yevmi't-tasi' ve'l-ışrın min şehri zi'l-hicce'i-ş-şerif lisene seman ve
e sülüsümieti ve elf.

şübesinde
mevcüd
akz

Hiyni

Hini

vefatınd

vefatında

Mahkeme-

Efrenci bin dokuzyüz on senesi kanuni

katibi-sanisi

evvelden on iki günlük me'aşı yevmiyesi

Ratıb

hükümet mahallinden il.lınan/1097

Efendi

a

çekınecesin

çekınec

de

esinde

iden

alacağı

nukfıd/1980

tahsil olunan

zuhur

zuhur

ingiliz

iden
nakdi/1

lirası/11

zinunetinde

/900,

olub

İngiliz

lirası/5

980,
/onbir
ingiliz
lirası/34

o
--6

2yorgan/l 80,

yorgan,

beş yastık, bir

yastık/135
3

iki

seccade/1440,

kebir seccade/3 60

254

bir

yastık,

bir

battaniye/760

Yedi
bandolon

...... ve
ve sair

elbise takımı/1800

ve

Bir tahta/11, bir tahta havan/8, bir kantar/36.20,, Bir masa/16.20, , İki Küçük

ı Bir

tarabza/14,, Bir sade yağı küpü/42

sandık
k.itab/13
50
maa

I

koltuk

Altı

Yağ

iki

Trabza
maa

bardağı/7.2

iskemle,

meşrnu'

O,

iki

I

Bir lamba çift/118

ve

koltuk
maa

/31,büy

minderi

ük

yastık/409.20

trabza6
3,
ulgur

I

büyük

İki

mangalı/14.

. . . . ....

. ..............

20,

bir elek/6

lamba/1

o

Lamba

Konsul

çaydanlık

ayna/679.20,

çiçeklik/14.20

ispirto/8, bir· kahve

./4,

Bir karpuz laınba/27

masa/20,

Bir

teneke

Bir

Bir

./14.2

6.20,iki
lenger/8

ve
bir

I İki

Sofra

iki

tenceresi

sofra

tabaktan/22

tenceres

I

tabakta

Kebir ınangall3 9 .20

ınaa
bir

değirmeni/40,

.20

n/22.20
Fincan tecemmülatı ve maa tabak ve tepsi/45, , Bir saat minhali/53, , Min bahli küçük
saat/27, Bir tahta perde/27, bir idare lambası/6,

Muşabba/6.20,

kadelı/13,

8

teceınmülatl 8.20,

çaydanlık!0.10,

leğen ibrik/63,,

Jenger/7 .20,

On

tecemmülat/13,
üç

cezve

iki

I

Yedi kebirtabak/27

maa

iki I On iki dabak23, beş perde maa görünze/60, bir bardak/36, bir tencere/54,

defa
tabak/I
8,
Bir kadayif sinisi/45, sade yağı maa teneke/75, ufak
pala

ve \ sini/14,

pala

ve tenceresi/27,

aşka tahta maa

I Beş

oklava/IS,
küp/18,
bir karyola/141,

bir

kazan/I 17, bir tel

pa'du sahn/18,iki

255

kuşane maa

I

sahın

tabak/63,

İki sahın maa kapak/12.20

maa

/3.20,

Dolab/5,tava
bir

I

bir

I

Dört sandık ve teneke/5.20,

ınangal/2.20,
teceımnülat/5.20,

döşek/7,

bir

I

On iki balık yağı şiş/135,

Yekünü'l-mezkı1riit79641.20

um müşarün ilayha inde'ş-şer'a

münhal
zimmetinde

efendiye

virilen/135,

esmanından zimmetinde

virilen/297,

l

kalub

Hüseyin

ınütehakkık deyü nal olub virilen.

Muradın bil defter masariifatı olub virilen/1835,

mergum

radın dört aylık maaşı olub virlen/720,

Mustafa

J

öemer Efendiye bir sandık karsuyu esmiinından

bi olub viıilen/54,

I Aşcı

Hacı Meryem Hanımın

onbir günlük maaşı olub

Hen/33,

donanmayı

I

Delliiliye ve hamiiliye/67.20, yekünü'l-ihriiciit/7294.20,

olub

Liray-ı Osmiini/250, Dersôadette topran naibi sabıkı İbrahim
Fahreddin

Efendide

bil.

sened

alacağı/4860,

liray-ı

Osmiini/30,

Yekünü'z-zimem/aôôôü,

li'taksim beyne'l-verese,

hisse-i zevci-i mümaileyha Hafıza Zehra Hanım/fi'l-

lçyha Ayişe Hanım; fi'l-mevcüd: 12057, mine'z-ziınem7560:19617,

resmi min hakkıhe'l-

ümaileyh kemal bey;fı'l-mevcı1d51245, mine'z-zimem32130, 83 370, resmi min hakkı'!-

256

ha Zehra Hanım'ın bila mevcudun hisse-i irisesi olan dokuz yüz

mümen akz ve kabsen eyledikleri zimemenden ber vechi bala
yetmiş guruş lede't-tahsil hissesi oldığı ve ibni sağır kemal beğin
evcüdun nissei-irisesi elli bir bin iki yüz kırk beş
olan bin iki yüz seksen üç guruş ba'de't-tenzil mütebaki kırk

yüz seksen

z yüz altmış iki guruş

hesabıyla

i't-tahvil iki yüz yetmiş yedi lira on bir şilin beş guruş hisse-i
lidesi Zehra hanıma ba sened i' da kılındığı ve zimmemden ber

.11

yüz otuz guruş kezalik ledt-tahsil hissesi oldığı ve ümmü
işe Hanıma ber vechi bala mevcuddan hissesi olan on
guruşdan resmi olan içün iki guruş ba' de't-tenzil mütebakı on
elli beş guruş kezalik İngiliz lirasına
ş beş lira altı şilin guruş aiyeye mumaileyh irsal ve isal kılınmak
smüniciği ilee makam-ı Celil müsbet hanesine

e mümüileyhônın dahi zimmetinden ber vechi bala yerdi bin beş
hissesi oldığınıa işbu mahalle şerh vrildi.

ş
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66
NAFAKA
ahallatından Karmanzade Mahallesi sakinlerinden zatı ta'rifı-şer'ile
11

baisei-l-vesika ŞaziyeHanım ibnetü özengici Hasan Ağa'nın

secceli şer'iyyesi ve biraderi Ahmed Tahsin Efendi ibni özengici
Meclisi-şer'i'de müvekkele-i mezbüresinin zevci-muddalıkı Ali Rıza

ehesinde mumaileyh Ali Rıza Efendi müvekkele-i mezbürem Şaziye
kiz sene mukaddem on beş lira mihri müeccil ve otuz lira mihri

e duhul itmiş ise de fi altı kanuni-evvel dokuzyuz on tarihinde
.Arçuze hareketi esnasında müvekkei-mezbürem Şaziye Hanımı
ile tatlık eylediğinden
iddeti munkaziyye oluncaya değin iddeti nafakasıyla mihri
ezkür on beş liranın teslimini ve mumaileyh Ali Rıza Efendi ile
-mezbüre Şaziye Hamm beyninde
kaime

iken

mümaileyhanın fıraşından hasıl ve müvekkile'i

den mütevellid ve halen bi hakkı'l-hidane müvekkile'i mezbüremin
iyesinde olan sağır
n Tahsin ve sağire kızı A.kile içün pederleri mumaileyh Ali Rıza
rine kader'l-kifaye nafaka farz ve takdir olunmasını taleb iderem diyü
Efendi cevabında müvekkele'i-mezbüreyi
tezevvüç eddiğini sağiranı mezbüran kendi evladı

müvekkelei-mezbüreyi Ramazanı-Şerifin yedisinde tatlık idüb iddeti
aziyye aldığından nafaka talebine hakkı olmadığını ve mihri müecceli

ötuz üç lira mikdarı müvekkelei mezbürenin yanında eşyası
dan onbeş liralık mikdarı eşyayı mihri müeccele mahsuben ba'del-

taleb edeceğini ve evlatlarının nafakasını virmekde olub ba'dema
,\

258

takdir olunacak nafakayı dahi kabul edeceğini beyan eylemek
müecceli mezküri ikrar eylediğinden

mihri müecceli mezkur

müvekkeli mezbüreye edasına ba'de-l-hüküm

ve-t-tenbinbiye

ve

ezbfuanın nafaka
lan içün babaları mumaileyh Ali Rıza Efendi üzerine yevmi iki şilin
z ve takdir ve meblağı mezküri sağiranı mezbüranın nafaka ve kisve

rfa ve lede-1-hace istidaneye

ve inde-z-zafer

mumaileyh Ali Rıza

cüa müvekkelei mezbüreye izin verilmeğin mavekaa bi-t-taleb ketb

ze-i muharremi-I-haram

lisene tis'a ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf.
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66
İSLAMLA MÜŞERREF OLMA
na Vilayeti dahilinde Kayseri'ye

sancağı'nda

en olub bir seneden berü Kıbrıs Lefkoşa'sında

Denin Madeni Şehri
müsafireten

sakin

illeti'nden tahminen yirmi yaşında terzi esnafından Serkes veledi
f . akil Meclis-i Şer'i'de arzuy-u vicdanisiyle kelime-i Şehadeteyni
şerefi İslam ile müşerref olmağla talebiyle ismi Zekeriya tesmiye
Mahkeme-i Şer'iyyesi'nde i'Iam oundı tahriren fi'l-yevmi
min şehri zi'l-hicce li- sene semaniye ve ışrin min şehri zi71semaniye ve işrin sülüsü mieti ve elf.
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esi'nin Baf Kazası Alıalisi'nden olub İzmir Vil§yeti'nde Çeşme
Hasan Faik Ef<>ndi ibni nıestan 'nin veraseti zevce;.
ibnetu Abdullah ve Kebir öğu!Jar, Ahmed Ceınaı ve Mehuıed
giiib ani-l-beled Osınan Ferhad Efendi'ler ve kebir kızı Penbe
oldığı bi'l-ihbar
Ziilıir ve ınütelıakkık oldıkdan sonra beynü'l-veresetaksiın
üteveffayı ınilmaileyhilıun defteridif ki ber vechi iiti' bejiaJ)

şehri ınulıarreıni-l-haranı lisene tis'a ve ışrln ve sülüsUJ)lietj
aileyhfuun kasdi.J-yevıı:ı hasabıy]a hüküınetten

gelen

ım olunan
tire Nazife Hanıına/206, hissei binti keb!rei-ınezbure Penbe
ibni kebfri-ınezbiir Ahıned Ceınaı Efendi/410, Hissei ibni
260

Mehmed Celaleddin Efendi/410,
kebiri mezbür gaib Osman Ferhad Efendi
üsei mezbüre Nazife Hanım hissesi olan iki yüz altı kuruş ve ibni
bür Ahmed Cemal Efendi dahi hissesi olan dörtyüz on kuruş ve ibni
;bur Mehmed Celaleddin

i hissesi olan dörtyüz on kuruş ve binti kebirei-mezbfıre Penbe
!hissesi olan iki yüz beş kuruşu tamamen akz ve kabz eyledikleri ve

Ferhad Efendi'nin dahi hissesi olan dörtyüz on kuruşdan resmi
kuruş bi-t-tenzili-mütebaki

üçyüz doksan dokuz kuruş li-ecli-1-hıfz

67
TEREKE
inlerinden Hasan ve Ali ve Hadice ve Dervişe nam-ı sıgarın vasileri
Hudaverdi Çavuş bin Hasan Meclis-i Şer'i'de takrir-i kelam iderek
Ömeriye Mahallesi'nde
mucibince tarafları yol ile mahdüd bir bab hanede seksen sehimde
sigar-ı
ve altmış iki sehimi benim tahtı temellük ve tasarrufumuzda
-i şayia-ı mezburemi bey' ile tesviye-i deyn ideceğimden :sıı..c:ı.1 . . 1

261

sı haklarında

infa'

ve evli oldığından

misliyle

bey'

idüb

sığar-ı

bedellerini

mezbürun

mahkeme-i

im eylemek içün K.ıbel-i Şer'i'den bağa izin verilmek bi'l-vesaye
dikde hal-i mumaileyh
.u üzere oldığı mahalle-i mezbüre ahalisinden Naim Ağa ibni
Mahallesi Muhtarı Mustafa Efendi ibni Zaimenin ihbarlarıyla

ber vechi muharrer hisselerinin

dahi kendi hissesiyle mean

ezbürun hisseleri bedeli semeni mahkeme-i

Şer'iyye'ye

teslim

y'a izin verilmeğin ma veka'a bi't-taleb ketb ol~dı tahriren
isi ve'l-ışrın min şehri .muharremi'l-haram

li sene tis'a ve ışrin

67
NAFAKA
atı'rıdan Ayasofya Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam
Mefrüce binti Abdullah'ın Sadri Berahik oğulları Ali'nin vasi

Hamdi Efendi Meclis-i Şer'i'de takrir-i kelam iderek sağir-i
nafaka ve sair levazımı zarüriyesiçün

bundan akdam takdir

sine ve mürahık mezbürun mali neması müsaid oldığına binaen
mıyle mikdarı kifayeye iblağını talebi derem dedikde hal-i vasi
üzere

262

mukaddere-i

mezbürenin

şehri yüz seksen kuruşa iblağı

muslihat bulundığı Mehmed Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi
Ali Efendi ibni Hasan Tahsin'in
mütehakkık olmağın mucibince murahık-ı mezbür Ali'nin Nafaka-i
si olan yüz otuz beş kuruşa kırk beş kuruş daha zammıyla yüz seksen
"!eylediği
i'lam

olundı

tahriren

fı'l-yevmi's-salisi

ve'l-ışrin min şehri

-haram lisene tis'a v'e ı'şrin ve sülüsü mieh ve elf.
176

67
: ... MÜLK BEYAN TEYİDİ
"-·esi'nin Merkezi olan Lefkoşa Kasabası Mahallatı'ndan

Ayasofya

kinlerinden Mehmed Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi ve Mehmed

Hace Şerife Hanım ibnetü Hacı Mehmed Zeki Efendi
Şer'iyyesi'nde munkaid Meclis-i Şer'i-Şerifde
iderek el-yevm
u hazır bi'l-meclis Hacı Mehmed Ali Efendi ibni Hasan Tahsin ile
mahalle-i mezburede kain hanede mevcüd esası

mehasin ve .sandık ve dolaplarda mahfuza nisaya
ise ve elmas iğne ve yakut yüzük ve saire ve'l-hasıl üzerime labis

263

maada menkul olarak cinsi mal itlak olunur bi'l-cümle
hazır bi'l-meclis

zevcem mumaileyh

im asla ve kafa alaka ve mudahelem

Hacı Mehmed Ali

yokdur didikde gıbı't

bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi's-sümin
:yr lisene tis'a ve r'şrin ve sülüsümieti

min

ve elf fi 8 safer 329

ed Hakkı Efendi ve Mehmed Arif Efendi ve gayrihim.
177

68
MÜFTÜ ATAMASI
üslimin ula velatü'Lmuvahhidin

ma'deni'l-fazl

eriati ved-din ve varisü ulümül-enbiya

ve'I-yükin

ve'l-mürselin . el

dı'neyeti mülükül-mu'In
.teremeyni muhteremeyni payelülerinden Meclis intihab ve sicil
ıbrıs Ceziresi Ahali-i müslimesinin mesalihi şer'ilerini rü'yete
tayin kılınan
Rifat Efendi zeyyedet fezailihi tevkı'ı refı'ı humayünum vasıl
Ahale-i Müslimesi'nin mesalihi
te me'rnür olan merhum
i'nin yerine birinin ta'yini lazim gelüb senki Mevlanayı
akranın ve emsalin beyninde gevheri-ilim ve fazl ile
oldığın ve umuru idareye

264

bulunduğun
şeyhü'l-İslam

cihetle cezire-i mezküre kadılığına
ve Müftil-Enam

e'lemü'l-ulemiii'l-müstecırin
zli ve.'l-yakin

ta'yinin

olub birinci rütbeyi mecidi

efdalü'l-fudelai'f-mütevcrriin

Mevlana Musa Kazım Efendi idamullahi Teala

müteallık ve şerefsudı'.'ır olmağla mucibince me'mı'.'ıriyetine
Divanı-Humayünumdan işbu Emri-Celili-Kadrim isdar ve i'da

iktidasınca beyne'f-ehôli icrayı-ahkamı-Şer'iyye'i-binebeviyye ve
Sallallahü teala ala Şariihaya bezli-mukadderat

ışrin min şehri zi'l-hiccete'ş-şerife lisene seman ve r'şrin ve sülüsü

178

na'lı olup yedi aydan beri Kıbrıs Ceziresi'nin Tuzla İskelesi'nde
sakin zati Lefkoşa'da Tüccardan Setrek veledi Agub Tulumciyan ve

di veledi Karesi Çavuşiyan ta'rifllleriyle ma'rife ve tabiiyeti

k

muhafaza eylediğini kendi ifadesinden anlaşılan ve ermeni

milletinden Ogan veledi

265

.A..rsilinyan Cezirei-Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

Meclisi-Şer'imizde

iderek nefsi Adana'da Kasab Bekri Mahallesi'nde pederimizden

bab hanede olan hisseieşayiamı semeni misliyle talebine katiyen
eve semenini akz ve kabza ve değirmen oğlu mevkıınde kezAlik

simiyel hissei-şayiam içün namıma Senedi-Hakanınin akzıne ve
da kezalik mezkur araziyenin bedeli misliyle katiyen ferağma ve

takdiri-resmisini ve muftmilei-lôzimesini icraya ve
i mütevekkıf oldığı umurun külleyiseni ifaya ve ahirini dahi

nefsi Adana' da sakine validem Mariyem veledi
evkfı.fe vekili ve naibi-mendb nasb ve ta'yin eyledim uıuı!\.u.y

hriren fı'l-yevmi's-samirı ve'l-ışrln min şehri saferi'l-hayr lis
sülüsümieti ve elf.
179

68
VEKALET
tabi' Lukaruni Karyesi'nden olu
Abdi Cavuş Mahallesinde sakine ma'rifeti'z-zat E

266

şeriyyesi da'va vekili Osman Cemal Efendi ibni Hacı
eclisi-Şer'i-Şerifı-Enver'de

bi'l-vekaleti-takriri-kelam

Yeni Cami Mahallesi'ndesakin

ile ınüvekkelem

Ali

mezb3urenin zevci

aileyh Ali Rıfkı Efendi'nin firaşından Hasıla ve müvekkelem

tahtı hicr ve terbiyesinde

buulnan Rasiha nam

erimesinin nafaka ve sair levazımı zarüriyesiçün babası mezbur

mikdarı

kifaye

meblağı

farz

ve takdir

olunmak

dikde mumaileyh ali Rıfkı Efendi dahi neticei-cevabında nafaka

an itmişisede sağirei-mezbürenin nafakası babası üzerine şer'an
¥ eni Camii Mahallesi ahalisinden terzi Mehmed Tevfik bin

e .Akkavuk Mahallesi ahalisinden Kahveci- Mehmed Ali··• ibni
c:lullah ihbarlarıyla kadri ma'rüf iddüğü lede'l-şeri'l-enverzahir

allesi hesabıyla
'/Rıfkı Efendi

yevmi üç kuruş sağirei-mezbüre

içün babası

üzerine işbu tarihi kitabdan i'tibaren farz ve ve

lağı mefrüsu mezküri harç ve sarfa ve lede'l-hace

istidaneye ve

Ali Rıfkı Efendi üzerine rucu' a ınezbfueye

Efendiye izin verildiği ma vekaa bi't-taleb ketb ve ibla olundı
mi's-sôlisi ve'l-ışrin min şehri saferi'l-hayr lisene tis'a ve 'ışrin
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59
nafaka
Nahiyesi'ne tabi' Lukrunu
bdi Çavuş Mahallesi'rıde

Karyesi'nden olub elyevm

sakine ma'rifeti'z-zat

Emine Hatun

eaaleyh sıfatıyla muhakeme ve mühasemeye ikameyi şuhüd ve
oldığı umurun külliyesini ifaya vekili müsecceli şer'iyyesi olan
Cemal Efendi Meclisi-Şer'imizde Yeni Cami Mahallesi'nde
ı Efendi muvacehesinde

bi'I-vcküle

üzerine da'va ve takrir ..i

aileyh Ali Rıfkı Efendi müvekkelern mezbüre Emine'yi bundan
tesmiyesiyle tezevvüç ve duhul ve ba'de
itmekle mezkur ve ma'küdunaleyh olan beş lirayı mezbüre içün
~li şer'iden mumaileyh Ali Rıfkı Efenidye tenbiye edilmesi bi'l.:.

fi'l-hakika müvekkelei-mezbüre
mihir tesmiyesiyle

Emine Hatun bir buçuk . sene

zevcei-menküsei-medhı'.'ıl

behası . club

ylediğini tayi'anve katiyen ikrar ve i'tiraf
blağı mezküri mezbüreye temamen ve kamilen eda ve teslim ve
eclisi şer'ide muayene olunan izinnameye dahi terkimidilmişdir
nı.umaileyhin inkarına mukarm ıı:ad
üddeasına ikame eylediği şahidlerin

şehadetleri hayzi-kabulde

dan istihlaf itmekle Meclisi-Şer'a da'vet olunan müvekkelei
'1-muvacehe zatı ta'rifi
268

ber nehci şer'i tahlif olunmağın
Rıfkı

Efendi

def'ı

mucibince dafi'r mezbür

mezkı1riyle

bila beyne

mezbüreye

ba'de'l-men sôlifü'z-zikir ikrar ve i'tirafıyla lazım

ımezkur beş lira mihri mezküreye

eda ve teslime ve mumaileyh

ndi'ye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'l-yevmi'r

xın min şehri saferi'l-hayr lisene tis'a ve "ışrin
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59
TEREKE
atı'ndan Ayasofya Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam
ime Hanım ibnete Mustafa Efendi 'nin veraseti zevci Ahmed
di ve Pederi mezbür
validesi Emine Hanım ve Sadri sağır oğulları Necmeddin ve
sadriye sağire kızı Rasime'ye mahsüre oldığı inde'ş-şer'i'lütehakkık oldıkdan sonra
nin taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifeti şer' ile tahrir ve terkim ve
olunan terekei-müteveffai-mezbure defteridir ki bervechi ati
iren fı'l-yevmi't-tasi' ve'l-ışrin min şehri safer

I

Bir konsul/250, dört pencere

Bir

perdesi/72,

·· eek

bir

yorgan/SO

bir

seccade/45,

müsta'mel

gorgan/26,

bir

çarşab/198,

I

Bir

I Bir

yastık/27,

Bir

takım/117,

meydan

kıtuk

I

keçesi kebir/91,

bir

I

Bir tencere maa'

ceket/162,
Meydan

keçesi/40,

I

kapak/23,

karpuzlu lamba çift/68,

Bir kalaylı tava
/6.20,
Bir tencere/20

karpuzlu

lamba

I

çift/118.20, iki şişe/10,

İki defa şişe/5.20, iki
şişe3.10,

iki

iki defa şişe/7.20, iki def'a
şişe/3.20,bir şişe çiçeklik/ bir

İki kebir gümüş

tütün şişesi/23

takımı/
27

Şişe bardak28, iki fincan beş

Kının fotör ve

tabak/6.1 O,

ceket/135

tecemmülatı/5.10,

def' a şişe/2.20,

I

şişe
bir

........... ./50,
Karun

entari/36,

çengür

6153.30

mihri

92.20
6061.10

müecceli olaiı/365,

Delllaliye/49

Hamaliye/3J
Araba kirası/12.20
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Taksim
beyne'!
-vereka
Hissei-ümmü mezbı'.lre
Emine Hanım/1010.10

I
I

Hissei

ebi mezbür Mustafa

I

Hissei

I

Necmeddin/101

mezbür

Efendi/1010.10,
Hissei

I

sağiri

sağirei-mezbüre

Hisse ibni sağiri
mezbür samih ve

I ..... ./1010

o

rasiıne/

25.10
25 .1 Oresıni

505

Resmi minha

harç

12.25 resim minha

984.30

984.30

492.25

h.Salalıaddin E fendinin

hissei-varisiyyesi

olan bin beşyüz

otuz parayı ve ebi mezbür Mustafa Sabri Efendi dahi hisse-i
nkuruş on parayı temamen akz ve kabzeyledikleri
µre Emine Hanım ber vechi bala hisse-i irisesi olan bin onguruş
'1-kabde'l-kabs

sıgar-ı

mezbürüne

hibe eylediği ve sığar-ı

se-i iriseleri olan ikibin beşyüz fülün
eleri olan bin on kuruş ve on para ki cemanüçbin.beşyiiz:otu.z
resmiolan

seksen

sekiz

kuruş onpara . . ba'de'tenzıl

bin sekizyüz yetmiş yedi kuruşun Itamı-mezbürunun pederleri
ba kifüle edane

olarak alınan deynisinde ile

irsal kılındığı işbu mahalle şerh verildi.
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NAFAKA
ası Mahallatı'ndan Ömeriye Mahallesi sakine zatı ma'rife Havva
Rıza Efendi Meclisi Şer'i'de zevcim müteveffa terzi Ahmed
san'ın li'eclilmusaliha itamına vasi tayin olunan Mahzar Mevlana
eehesinde takriri-kelam iderek zevcem müteveffa terzi Ahmed
san hayatında zimmetinde mütekarrır ma'küdun aleyh beş lira
alacak hakkım olub kable'l-eda vefat itmekle meblağı mezkur beş
ezbür Mevlana Efendi'nin va'd-yed oldığı terekei-müteveffayı
lebi derem deyü da'va iddikde vasii-mezbür Mevlana Efendi
eveffayı mezbürun terekesine bilvesaye vadı'l-yedini
zbüre Havva Hanım müteveffayı-mezbfı.run zevcei-menkühei
wını ikrar ma'ada müddeası olan beş lira mihri müecceli inkar
maverekai mesture Akkavuk Mahallesi İmamı Mehmed Seyyid

ç.Muhtarı Mehmed Bin Ahmed bin Şükrü Hüseyin ve Ömeriye
ı Hacı Akif Efendi ibni Hacı Mehmed ve Muhtarı Mustafa Zaim
iş.'ten sırren Haydar Paşa Mahallesi ahalisinden Osman Cemal

ndi ve yine Mahallei-mezküre ahalisinden barutçuzade ·Hacı
endi ibni Hacı Ali Efendi ve Ayasofya Mahallesi Ahalisi'nden
i.Hacı Kamil Efendilerden alanen lede't-tezkiye
iddükleri

ihbar olunan

Akkavuk Mahallesi

bin Tahincizade Hasan ve. Ömeriye Mahallesi
;µt1:çu Halil İbrahim bin Behlullah Ali' den Her biri
olub istihşah olunduklarında mümaileyha .Havva Hanım
fendi'nin zevcei-menküsei-metrükesi olub byş Jira mihri
eda mezbür Ahmed Efendi vefat itmekle zimmetinde
"ırıa şahidiz şehadet dahi ederiz deyü bi'Lmuvacehe ber nehci
isbat itmeğin ba'de't-tahlifi'ş-şer'i mucibince mümaileyha
i müecceli mezküri olan beş lira terekei-müteveffa
272

müddeiyyei-mezbüreye

edaya ba'de'l-hüküm

mumaileyh

i'ye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriren fı'l-yevmi's
i.rebii'l-evvel lisene tis'a ve işrin ve sülüsümie ve elf.
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VEKALET
yanın mahallinde ketb ve tahriri içün kıbeli-şer'i'den Me'zfuıen
ahkemei-şer'iyye baş katibi Hurremzade mükerremetlü Hakkı
hmed Kamil Efendi Kıbrıs Ceziresi'rıin Merkez idaresi
Kasabası Mahallatı'ndan Ayasofya Mahallesi'nde kain Sami
ustafa Hıfzı Efendi'nin hanesine varub zirde muharreri'Lesami
larıyla akdi-meclisi şer'i-meali eyledikleri hanei
ine zatı Sami Efendi Efendi İbni Mustafa Hıfzı Efendi ve
iibni Salahi Efendi ta'rifleriyle ma'rife gayri

veche bulunan

ibnetü Hafız Mehmed Ali Efendi ibni Hacı Feyzullah Efendi
iderek bundan akdam Kilis Kaymakamlığından mutekaid>iken
evcem Mustafa Hıfzı Efendi ibni Mehmed Efendi ibni Emir
lkiye tekaüd sandığınca mahsus maaşım şimdiye kadar
Mearif Nezareti Celilesi İta Tasdik Kalemi Müdiri
Bey

vekalet

ve

ma'rifetiyle

akz

olunarak

<e isede mumaileyh Abdunnafı' Bey'in kesret
iyle vekaleti mezküreyi ifa edemediğinden yerine Hafıdim olub
ektebi Hukuk üçüncü sınıf talebesinden bulunan Mehmed Hıfzı
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Efendiye mezkur maaşımı mezkur sandıkdan akz ve kabza
ve ahire dahi tevkile me'zün olunmak üzere vekil ve naibieyledim dediğini
tahrir ve mean mebusu inae ile medisi-şer'e

gelüb ala

ır itmeğin mavekaa bi't-taleb ketb olundı tahriren fı'l-yevmi'lşehri reb'i'i'l-evvel lisene tis'a
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DEVİRHAN ATAMA
Haram Radüanha'r-Rahman
dergah-ı feyzi iktinôh-ı allycde Vakı'ı Camii-Şerifin
cihetleriyle Kasabai
ında medfüne turabi hazretlerinin zaviyedarlık cihetine mütesarrıf
fendi'nin vuku'u vefatıyla Kıbrıs Ceziresi'nin Tuzla Kasab
et ve hitabet cihetleri ba' de'l-buluğu binnefs edayı hidınete kesbi-

in tarafından Hacı Ali Niyazı Efendi bi'n-niyabe .ifaya hidmed
rnüteveffayı-merkCı.munmahlülundan sulbi sağır oğlu Mustafa

·ye idilüb mezkur zaviyedarlık cihetine
ğı Sicil Mahkemesi'nde mukayyid olunan fi 18 zilkaade 1312
.umoru ve fi yedi zi'l-kaade1318 tarih ve 306 numorulu iki kıt'a
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bulunan
mescide

dahi evkatı

zatın

muşarunileyh

kamsede

imamet

turabi
iddiği

ür zaviyedarlık cihetin sığan merkum uhdesine hamli kanunen
b hariçten ehil ve erbab tevcihi lazım geldiği ve lede'l-isti'lam

lira vazife i'da edilmekle ol dahi evkaf rne'muru Irfan Efendi
ılan derkenarın bir fıkrasında gösterildiği

icabet

iden

rna'lürnu'l-esarni

ma'küdu

Şer'i

cihetle taleblerinden

efendilerin

Kıbrıs

Meclisi'mizde

Ceziresi
Müftü-ü'l-

Mehmed Ziyaeddin Efendi ile me'mfuu mumaileyh hazretlerinde

tihanda Ali Faik Efendi ibni damadı Mustafa Efendi'nin tecviden
i'Jmen diğerlerine haiz rüchan oldığı numayan ciheti mezkürenin
enesiyle mumaileyh
amelei meriyyenin ifası iktiza eylediği i'lam olundı tahriren fi'lşehri rebıi'l-evvel

lisene tis'a ve ı'şrin ve sülüsü mie.ye e\f,

185

71
VEKA..LET
ahallatı'ndan

Ömeriye Mahallesi Ahalisinden iken buııdartakdam

.Terzi Ahmed Efendi Hasan'ın veraseti zevcei mcnkühei-metrükesi
111m ibnetü

Rıza Efendi
275

'I.Hatice ve Munire ve Rızaya mahsüre oldığı Ömeriye Mahallesi
Hacı Ali bin Ahmed ve Mehmed Mir' atı bin Rıza Efendi
inde'ş-şer mütehakkık oldıkdan
mezbCırunun tesviyei-umuruna kıbeli-şer'iden

bir vasi nasbı ehem

mağın emanet ve istikametle mevsüfe ve her vecihle vesayeti

@lik balada muharrerü'l-esamei-müslimin
ve nümayan olan sığarı-mezbürunun

ihbarlarıyla inde'şer'i'l
valideleri mezbüre Havva

ü.Rıza Efendi
,urunun vaktı rüşte ve istidadına değin kıbeli-şer'iden vasi nasb ve
oldahi bervechi muharrer

vesayeti

mezküreyi kabul ve

ema yenbeği edaya teahhüd ve iltizam itmeğin ma vekaa bi 't
. lundı tahriren fi'l-yevmi't-tasi' aşara min şehri rebri'l-evvel lisene
"nve sülüsü mieti ve elf.
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VEKALET
si Kadısı Faziletlü el-Hacı Ali Rıfat Efendi Mahkemei-şer'iyye'de
ve takdiri-kelam

276

ile

İstanbul itam

u-itamdan tarihden üç mah mukaddem lirayı-osmani yüz sekiz

a· beşbin

beşyüz kuruş istikrasın ve kabs iderek mukabilinde

elması kol yüzüğümü ve bir çıkın derununa vadı' ile üzerine
ile mahsus ile müştereken bi't-takdimi-teslım eylemiş idim
bu kere darı-aliyede
müdiriyeti-umumiyesi umuru hukukiye kaleminde biraderim
ey'e irsal eylediğim cihetle müdiriyet müşarun ileyha veznesine
slim te'diyei-deyn ve tahlisi rehn
akz ve kabza ve itrat ideceği deynisinde ile mean
ve isale ve hususu mezkfuun mütevekkıf · oldığı umurun
iyle amil ve hervecihle
ak.üzere taraflarından mfunaileyha Hüsni Bey Efendiye kabfılune
ve Naibi Menab ta'yin eyledim didikde ma vekaa' bi't-taleb
iren fı'l-yevmi'l-hadi ve'l-ışrin
?I-ahir lisene tis'a ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf. Şuhüdu'l-hal.Baş
Hakkı Efendi , İkinci Katib Mehmed Ratib Efendi.
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71
NAFAKA
Tophane Mahallesi Sakinlerinden berber Hüseyin Efendi
Meclisi-Şer'imiz'de

Yeni

Cami Mahallesi

sakinlerinden

Hanım ibnetü Mahmud tarafından Hususu ati'l-beyanda
277

şer'iyyesi da'va vekili Osamn Cemal Efendi ibni Hacı Niyazi
nesınuc bundan akdam beş lira mihri müecceli

ve on ilar mihri

mezbüre Fatıma Hanım ibnetü Mahmud
medhül beham olub sakin bulunduğumuz menzilimizi terk ile
cuı:,muvu

ve mihiri muacceli olan meblağı mezkur tevürıhı

iye olundığından edae
i şer'iyyeye gelüb baga idaat ve inkıyad ve hukuku zevciyete
ııi mezbüre Fatıma Hanıma izafetle Cemal Efendiye kıbeliolunmak matlübumdur deyü da'va
kili mumaileyh

Osman Cemal Efendi

Fatıma Hanım Müddeiye-i

cevabında

fil-hakika

mezbür Berber Hüseyin

i-menkühei medhulbehası oldığını ikrar idüb
üeccelin

te'diye olundığını

bi'l-inkar

müvekkelesine

mihri

on liranın edasına ve bir meskeni şer'i eraesine değin mezbüre
urun fıraşından hasıl ve müvekkelem
tevellid ve halen bi-hakkı'l-hidane

tahtı hicr ve terbiyesinde

sulbi sağır oğulları Mustafa'nın her birerleri içün mumaileyh

takdir olunması matlCı.bumdur didikde müddei-merkum

mihri

un teslim olundığı müddeasına isbattan izharı-acz ile talebi
zerine Meclisi-Şer'a celb olunan
mezbüre Fatıma Hanım ibnetü Mahmud bi'l-muvacehe

tahlif

ibince mihri muacceli-mezkfu on lirayı Mezbüre Fatıma Hanıma
evci mezbüre berber Hüseyin Efendiye ba'ttayin meblağı
ve

meskeni-şer' ı

iraesine

değin

zevcei~:rı:ienküb.ei

atıma Hamm ve sulbi sağir oğlu Mustafa içün bi't--terakl'yevmi
mezbur Berber Hüseyin Efendi üzerine
Jiuııuıı:;ı

tescil ve i'Iam olundı tahriren fı'l-yevmi'l-aşir

tis'a ve r'şrin ve sülüsü mie ve elf.
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min şehri

188

71
NAFAKA
atı'ndan Abdi Çavuş Mahallesi sakinelerinden ma'rifeti'z-zat
ibnetü Salih Çavuş bin Ahmed'in hususu atil'l-beyanda vekili
iyyesi da'va vekili Osman Cemal Efendi
Meclisi-Şer'imiz'de

müvekkeli mezbüre Fazile

imuttalikı Mehmed Efendi ibni Çerkes İbrahim Ağa mahzerinde
derek müvekkelei-mezburem Fazile Hanım ve mumaileyh
.di ibni Çerkes İbrahim Ağa ile zevciyet beynimizde kaime iken
fıraşından hasıl ve müvekkelei-mezbürem
1dan

mütevellide ve halen bi-hakkı'l-hidane hicir ve terbiyesinde

sulbiye sağire kızımın nafaka ve kisve baha ve sair levazımı
babası mumaileyh üzerine kadri-kifüye bir meblağ takdir
ekale matlü.bumdurdeyü da'va eddükde
ehmed Efendi ibni Çerkes İbrahim Ağa cevabında şağirei
Akile içün yirmi üç kuruş virmeye .ikdida.rı olub fazla
olmadığını beyan eylemiş ise de
Muhtarı Molla Hüseyin bin Ahmed ve Ayasofya Mahallesi
bin Hacı Ali'nin

tarafeynin haline nazaran yevmi üçbuçuk

iddüğü ihbarlarıyla mütehakkık

279

tarihi-kitabeden

i'tibaren

sağirei-mizbire

içün

babası

yevmi üç buçuk kuruş farz ve takdir
i'Iam olundı tahriren fi'l-yevmi's-sadisi

min şehri

ti' a ve ı' şrin ve sülüsü mie ve elf.
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TEREKE
ahalisinden olub Baf Kasabasına musafireten

sakine iken

vefat iden İsmet Hanım ibnetü İbrahim Efendi'nin veraseti zevci
ibni Mustafa ve saire kızları Behiye ve validesi Şerife
beveyn kız karındaşı Zehra Hanım ve er karındaşı ŞevketEfendi
bi'l-ihbar inde'şer'i'l-Enver zahir ve mütehakkık oldıkdan sonra
taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifeti

ve terglm

ve bey' ve taksım olunan terekei-müteveffayı-mezbftrun

er vechi ati zikir ve beyan olunur tahriren fi'l-yevmi's-sani
-evvel lisene tis' a ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.
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min

sini/12.20,

Bir ayna/94.20, şişe

Bir yorgan39.20,

Bir meydan keçesi/27.20, bir

kadife

tecemmülatı/25, bir

bir

def'a keçe/27.20,

lamba çift/26.20,

yorgan/16.20,

yastık/11.20,
dört

müsta'rnel

köşe

yastığı/9.20,
Üç minder, dört

I Bir tahta boru maa' I Tahta

kebir

I

Bir musta'mel sandelye/5.20,

dolab/153,

pamuk şilte, 14 I ınermer/72
yastık, 14 yastık

Araba kirası/ 10,..Dellaliye ve hamaliye /12.20, 816.00. 22: 793.20

Hissei

aki

minha I Hissei-zevci Emir

Şevket Efendi/44,

I Ali /198.20

Zehra

Ali hissesi olan yüz doksan sekizbuçuk kuruş Ii-ebeveyn ·. er
µkrü Efendi hissesi olan kırk dört kuruş Ii-ebeveyn hemşiresi

ezbüre Şerife Hanım'ın hissesi olan yüz otuz üç kuruş temamen
ve binti sağırei-mezbfıre Besımenin hissesi olan üçyüz doksan

.ii.tebaki üçyüz seksen altı kuruş li'ecli-1-hıfz itam sandığınairsal

!

.~

11 \

,:ı,. ~
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72
NAFAKA
tel-kale Mahallesi sakinelerinden Sıddıka binti nam hatununu
hmud Paşa Mahallesi sakinlerinden Halil bin Abdülkadir
dimen ba arzuhal ikame eylediği da'va üzerine
fi llagustos 910 tarihinde bi'I-muvücehe ceryan eden
lyyeleri neticesinde merkum Halil zevcei-mezbüresiyle taht ve
de bulunan sekiz yaşında Mehmed ve beş yaşında
uçuk yaşında Mustafayı hanesine kabul ve infak ve iaşeden
üzerine tarefeyn haline nazaran siğün-mezbürundan Mehmed
ldığından bahisle zevcei-mezbüre
-mezbüran içün beher yevm dört buçuk kuruş nafaka farz ve
btı-veziri Kadı-Sabık Numan Efendi Merhum tarafından imza
Meclisi-Şer'imiz' de zevci-mezbür

Halil

lede' s-süal merkum Halil bin
vabında fi'l-hakikatarih
er'ide dört buçuk kuruş nafaka takdir olunmuş idi lakin ben
yerleşmedikçe ne nafaka veririm ve nede bunları naneme
· kaziyenin minvali.
ve hükmü şer'iyye'nin o suretle Iuhügını tai'an ve
mucibince bir meskeni şer'i tedarik ve iraesine değin
.,._,

•.• LVU

meblağı mezkürun
edaya merkum Halil bin Abdülkadir' e tenbih
olundı tahriren fi'l-yevmir'r-rabi' ve'Lışrin min şehri

a ve ışrin ve sülüsü mietü elf.
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KAZA Y-1 RÜŞTÜ İSBA. T
atı'ndan Ömeriye Mahallesi sakinlerinden Mehmed Efendi ibni
d. Meclisi-şer'ide

vasisi validesi

Şerife Hanım ibnetü Hasan

esinde ben elyevm yirmi yaşına mütecaviz ükıle ve baliğa ve

i'nefs rü'yete muktedir ve ianei-vasiyyeden

müsta'ni olmağla

ffa Yorgancı Ahmed'den mevrüs olub zimemi-nasda ve elyevm
liradan ibaret emvalimi bi'Lvesaye vadiü'Lyed
azır bi'l-meclis

mezbüre Şerife Hanım emvali mevrüsesinden

a teslime tenbiye olunmak matlübumdur

deyü da'va eddükde

anım cevabında emvali mevrüsesine bi'Lvesaye
rve maada rüşt ve müddeasını inkar itmekle evvelen baverekai:
fya Mahallesi İmam-vekili Musatafa, Şevki Efendi ve Mıılıtıırı
ibni Mesud Osman Efendiden

sırren ve Arabahmed

bin ebi oğlu Hacı Mehmed

ve Ömeriye Mahallesi

üyük Medrese fenerci Hasan Efendi ibni Ali Efendilerden
adl ve makbülu' ş-şehade iddükleri ihbar olunan Ayasofya

283

.3

Kunduracı Hasan Efendi ibni Osman ve yine mahallei-mezküre
iyükmedrese Bevvabi Mehmed Naci Efendi ibni Abdu'l-baki'den
i--şer'a hazır olub istişhad olunduklarında müddei
ed Efendi yirmi yaşına mütecaviz

akil ve baliğa ve buluğuna

mım olub emvali bi'nefs rü'yete muktedir ve ianeyi vasiyyeden
a şahidiz ve vehadet dahi ideriz diyü bi'l-muvacehe
şehadetleriyle isbat itmeğin mucibince mezkur Mehmed
üne ba'de'l-hüküm vasiyyei-mezbüre Şerife Hanım nezdinde
liranın mümaileyh mehmed Efendiye teslimine tenbiye olundığı

i'l-yevmi'i-üşir min şehri cemadiü'f-evvel lisene tis'a ve ı'şrin ve

192
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73
VEKALET
Lefkoşa

Mahallatı'ndan

Dabbağhane

Mahallesi

zatı-zevcesi Melyanizade Mehmed Kazım Efendi. ve Mevlana

a'rife Rasiha Hanım ibnetü Kaymaklılı Emin Haçı.. Jylelını.ed bin
Hatun kemali-ak! · ve sıhhatinde Meclisi-Şer'ide mahdumu
Efendi ibni Melyalizade
m Efendi mahzerinde takriri-kelam idüb ben bi emri'Isllahi Teala
mde cemi' terekem ya'ni gerek emvali-menküliyem ve gerek
menkülem bey' olunub
284

i ma'rüf

meblağ ile levazımı techiz ve tekfınim görülüb

saniyen

betem zuhur iderse ba'de'Leda baki kalan terekemin sülüsüni bi'l-

enevi bir hatmi şerif ve bir mevlidi-şerif kıraat eddürülüb anların
ilere verildikden sonra heme fazla kalınsa vasi-mumaileyh
Efendi ma'rifetiyle

Hafıdem işbu hazır bi'l-meclis

Rasiha

Ziya Efendi'nin levazımı zarürına ve cıhazına harç ve sarf oluna

ümaileyh Ziya Efendi'yi vasiyi muhtar nasb ve ta'yin eyledim

i wesayeti-mezküreyi

kabul ve hidmeti Iôzimesini kema yenbaği

·zam itmeğin maveka'a bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi'l
şehri cemadiü'l-evvel lisene tis'a ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf.
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TEREKE
allatından Ömeriye Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam
erzi Ahmed Efendi ibni Hasan'ın veraseti zevcei-menkühei
.yva Hanım ibnetü Rıza Efendi ve sulbi sağır oğlu
·ye sağire kızları Hatice ve Munire ve zevcei-mezbürenin batnında
altı aylık hamli-mütehassıra oldığı bil-ihbar inde'ş-şer'i'l-enver

aleb ve ma'rifetleri ve ma'rifeti şer' ile tahrir ve terkim ve bey' ve
terekei-müteveffayı mezbür defteridir ki ber vechi ati zikir ve
ahriren fi'l-yevmi's-sadisi min şehri-cemadiü'l-evvel
tşrin ve sülüsü mie ve elf.
arla beraber araba aksamı/ 5040.7

ve

araba
ayrılan

I

......... esnafından

Hane
kirasından ..............

Derviş Efendi'nin
ba'de'f-isbat ve'l-

ve'l-hulf

Ba'de'l-isbat

hulf alacağı olub

alacağı olub virilen/306,

virilen/ 198
olub

I

Derviş

MUteveffayı-rnezbfırun
zevcesi

Havva

ba'de'l-isbat
rnihri

I

Araba esnafından

Hatuna
ve'l-hulf

müecceli

olub

Mehrned

I
I

bin

Harnid'in ba'de'lve'l-hulf

isbat
alacağı

virilen/ 900.

olub

virilen/ 145

l'!üseyin bin Musatafa Koşabay'ın ba'del-isbat
alacağı olub virilen /270,

I

Yekünü'lihracat2782.20
Taksimi
beyne'veresei '1-

mezbüre
sağır Rıza I Hissei-ibni Cemal

Hissei-binti sağlre

I

Hissei-binti

mezbüre

Hatice

sağire
Munire

329.20

658
329.20
Resmminha

Resmrninba/8.20

16.20
Resrnminha 8.20

321.00

641.20
321.00

641.20

286

Hanım hissesi olan ikiyüz seksen iki buçuk kuruş
ve kabz eylediği ve sığarı mezbüreden

Hatice ve Munire ve

leri olan bin üçyüz onbir kuruş
olan altıyüz elli sekiz kuruş ki ceman bin

urun hissei-mevküfesi
"İŞ beş

kuruşdan resmisi olan elli kuruş bi't-tenzili mütebaki bin

· beş kuruşu li-ecli'l-hıfz
irsal kılındığı işbu mahalle şerh verildi.
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VAKIF
tllezi e'azze havassa "ıbôde bi-sarafi evmalihim ila envüi'I.
lve's-selamü ala Nebiyyihi Muhammed'in Hayril-beriyyat ve
ila yevmi yestizi'l-mer'e tahtes-sıddikat emme ba'd işbu

badi oldur ki Kıbrıs Ceziresi'nin Merkezi İdaresi olan Lefkoşa
atı'ndan Mahmüdpaşa Mahallesi sakinelerinden Ali Rıza
ed Efendi ibni Hacı Ali Efendi
Mahkemei-Şer'iyyesi'ne Meclisi Şer'i Enver'de ber vechi ati
tescil mütevelli ta'yin eylediği Hacı Mehmed Akif Efendi ibni
a mahzerinde ikran-sahthi-Şer"i idüb
fi 22 kanüni-ahiresi 1299 tarihlü ve 12986 numrolu ve fi 20
ü

koçanlar mucibince mahallei-mezkürede kain yol ve Emine

hmed Efendi ve Mehmed Efendi ibni Tahir
ıza Efendi ve Hacı Ahmed Nafiz Efendi ve Ahmed bin Hacı
ıyla mahdüd vakfı-ati'l-beyanın

sudüruna değin yedimde

küm olub bir tarafdan veya hukuku emriyesi için
defteri Hakanı yasası tarafından bi'l-muhabere cevaben varid
orolu ve fi 18 mayıs 911 tarihlü tezkeri-resmiyeden anlaşılan
}lk-,hanemi cem'i-tevabi' levahıkıyla
·ebbed ve hepsi sarihi muhallide.ile vakf ve habs eyledim ve
ledimki menzili-mezkür ecai vahide ile müşahireten veya
ire icar olarak hasıl olan
kür hane ha'de't-ta'rnir ve't-termime yüzyirmi gurµş.şı:trfıylı:ı..her
µ'I-evvelde mevlidi-şerif kıraat ve yüzmişer guruş hediyesiyle

dahi birer hatmi-şerif tilavet ettirilerek hasıl.olacak ecir ve
elen bi'z-zat Fahri-Kainat Peygamberimiz Salla'llahü Teala
Efendimiz Hazretlerinin ve Cezirede medfun
ü-Haram Radıya'llahü anha e'r-Rahman Hazretlerinin ervahı
e ba'dehü bu acize ile zevcem Havva Hanım ibnetü Pabuççu
288

in Efendi ve ecdad ve ümmühat ve ceddatımızın ervahına ihda

alursa mütevelliye aid ola ve menzili mezkı'.'ırun ma'rifeti şer'ile
.yyün idecek bedeli icazı-senevi bi't-te' diye sakin olarak şeraıtı

f1ibas hayatta oldığım müddetçe tevelliyeti yedimde ve vefatımdan
muharrere vecihle zevcem Havva hanım mutasarrıfa ola ve
hi vefatından sonra evladı ma'neviyye
im Melek Hanım ibnetü Mehmed Efendi Cilavi ve ba'de vefatıha
lanlarının evladı badnen ba' de batn tevelliyeti şeratiti mezküre
11i ola ve ba'de'f-inkırôzın Kül Cezire-Kadısı
de bulunan zevatın re'yileriyle mütedeyyin ve müstekim bir zat
en mütevelli ta'yin ola ve vakfı mezkur şurudunun tebdil ve
rba'de ba'de ahire yalnız kendi yedimde ola deyü
e tekbini-kuyüdla mezkur haneyi mütevelli mümôileyha teslim ol
üzere kabsen ve teslim eyledikden sonra vakıfı-mümüileyh tekrar
.urdavakfı akar İmamı-A' zam
inde menzilei-üriyyei olmağla rucü-meşrü' ve imamı Muhammed
inde indinde vakıfı menafi' vakfı nefsine şurudu batıl oldığına
mezkürun rucüu menzili-mezkı'.'ırı
ülküme istirdad iderem dimekle mütevelli mumaileyh cevaya
· ali ber minvali-mezkur oldığı cayı-istiğmal .değilidir lakin İmamı
retleri indinde vakfı mücerred
ve İmamı-Muhammed Hazretleri indinde teslim ile'l-mütevelli
mezbür sahih ve lazım oldı deyü red ve teslimden imtina'
imi mevkı'ı Sadri-Katib Tolcale Hüsnü-meab
..

:teleri huzurunda müterafian ve her biri mütebagıyesince fasl ve
oldıklarında hakimi-müşarünileyh esbağ Nu'man aleyh Hazretleri
ölmesine nazar ve mutabıkı-hayr
azer idüb alimen bi'l-hilafi-l-cari beyne'l-eimmei'l-eslaf vakfı
at ve luzümuna hüküm itmeğin min ba'di vakfı-mezkur sahih ve
emen yule ba'demô semi'a fe innemô
289

yübeddilüne'l-llah'a

semiün alım ve ecri'Lvakıf ala'l

·n-Kerım ceri zelik ve harrere fi'f-yevmis-sôrıi

min şehri

lisene tis'a ve ışrin ve sülüsümie ve elf.
aşkatib Mehmed Hakkı Efendi, ikinci katibi-mahkeme Mehmed
uhafız Mehmed Ali Efendi, ve gayrihim.
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NAFAKA
latı'ndan Tahte'l-Kale Mahallesinde sakin zatı Cemal Efendi
fendi ve Mahzer Mevlana Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi
'rife Akile binti Haşim Meclisi-Şer'i'de
agirli Mehmed bin Hasan muvacehesinde mezbür Mehmed bin
akdam beş lira mihri -müecceli tesmiyesiyle mütecaiz vec ve
'.ben bir buçuk aydan beri beni bila nafaka
menzilimizde terk eylediğinden beni bir meskeni şeriyyede
idinceye kadar mezbür zevcem Mehmed Ağa üzerine kadri
kdir ve lede'Lhace istidaneye izin
humdur dedikde merkum Mehmed Ağa ibni Hasan cevabında
Hanım ibnetü Haşim zevcei-menkühei medhü'l-bahasıoldığını
iki buçuk kuruş nafaka vereceğini
zevcei-mezbüre dahi yevmi ikibuçuk kuruş nafakaya razı
.Hl'-'""'-'-'rn

şer'i tedarik eraesine değin mezbüreye yevmi iki buçuk

ve takdir olarak

290

Mehmed'e tenbiye olundığı ve lede'Lhace istidaneye ve
zevci-mezbüre rucüa mezbüre A.kile'ye izin virildiği tescil ve
iren fı'lyevmi'r-rabi' min şehri
ene tis'a ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.
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75
KAZAYI-RÜŞT-Ü İSBAT

Merkezi idaresi olan Lefkoşa Mahallatından Arabahmed
Ahaliyesi'nden zatları Debbağ ve Debbağ Hilmi Efendi Bektaş
ed Rifat Efendi ta'rifleriyle ma'rife Huriye ve Naciye ve Melek
er biri Cezirei-Mezküre Mahkemei-Şer'iyye'sinde Baş katibimiz
Hakkı Efendi'nin bi'n-niyabe akt eylediği
erifi-Enverde Ma'küdu meclisi-şeri'mizdc

fi bir cemadiü'I.

ihlü hücceti şer'i'yyede kıbeli-şer'ide vasiyyei-mensübeleri oldığı
alideleri Naile Hanım ibnetü
muvacehesinde takrir-i kelam ile biz elyevm her birerlerimiz
mütecavize akile ve baliğa ve buluğumuza rüştümüz mündam
ııbi'nefs rü'yet ve tesviye
291

vasiyyeden mütefenniye
Mehmed Rifat Efendi'den

emize vadiatü'I-yed

olmamızla

mevrüs olub zimemi nasda elyevm

bulunan

Hamm emvali-mevrüsemizden

Naile
mevrüs emvallerine

pederimiz müteveffa

işbu hazır bi'l-meclis

mezbüre

kafi-yedle bize teslime tenbiye

Hanım

bi'l-vesaye

cevabında

vadiü'Lyed

müteveffa

bulunduğunu

ve

sadriyei-kerimeleri ve her biri
yea.vize bulundığını ikrar ve i'tirôfidüb ancak rüşt müddealannı
müdfiyan

mezbürattan

müddealarına

mutabık

beyn

taleb

bi-evrekai-mestfira
Mahallesi İmam Vekili Hacı Mehmed Ali Efendi ibni Abdullah
asından Hüseyin Veysi Efendi ibni Şükrü Efendi'den sıran ve
ahaddin Efendi ve ibni Sufi Mehmed Efendi

4. Hamdi Efendi
iddükleri

ibni Aliyye'den

ihbar

olunan

alenen lede't-tezkiye adl ve

Arabahmed

Paşa

Mahallesi

Debbağ Tevfik Efendi ve Debbağ Hilmi Efendi İnban
Mehmed Rifat Efendi her biri Meclisi-Şer'Ide

hazır olub

hukuka mezbürat Huriye ve Naciye ve Melek hanımlardan her

ulunduklarına rüştleri mundam olub kendi umurlarını bi'zat
ye muktedir ve ianei vasiyeyeden müstefine olduklarına şahidiz

biri müttefiki'l-lafz olmağla hi'l-muvacehe bemehci şer'i
mezbüran Huriye ve Naciye ve
rüştlerine ba'de'l-hüküm
ş meblağın taraflarına eda ve teslime vasileri mezbüre Naile
olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'l-yevmi'l-hüdi aşar
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75-76
TEREKE
olan Lefkoşa

Kasabası'ını

İbrahim Paşa

kin iken hulülu-eceli-mevfı.diyle bundan akdam bila veled vefat
in bin Mertekçi Mehmed Fadır bin Mustafa'nın
sinden evlatlığını

iddia eden liüm biraderesi

mason Kasabası'nda

müsafireten

olub cezirei

sakin borucu Mustafa

bin

ddin bin Abdullah tarafından hususu ati'l-beyanda

i aldığını ve ahire tevkile me'zün bulundığını kasabai -rnezküre
an Niyazı Efendi'nin

imza ve hatmine havi bir kıt'a hücceti

itolan Lefkoşa Kasabası ahalisinden Kahveci
bin Mustafa tarafından

tescil ve tevkil olunan da'va vekili
müteveffayı-merkfımun

vekili-müsecceli-şer'iyyesi

liebeveyn kız

teb'ai-Devleti-Aliye'den

ve

ipti Efendi ve Omorfa Nahiyesi'ne tabi Dina Karyesi'nde mukim
ayı merkumun

liebeveyn müteveffi

biraderi Mustafa'nın

oğlu

dan kezalik tescilan tevkif olunan İbrahim
ahya'dan

her biri Cezire-i Mezküre

isi-Şer'imizde

müteveffayı-mezbürun

Mahkemei-Şeriyyesinde

zevcei-menkühei-metrükesi

Hace Zehra Minlan ibnetü Ali'nin hususu ati'
fından vekili müsecceli şer'iyyesi bulunan da'va vekili Osman

i ibni Niyazi Efendi muvacehesinde
erkümun Hacı Hüseyin

z karındaşları

her biri takrir-i kelam idüb

ile mezbüre

Kezban ve müteveffa

olub pederleri ismi Mertekçi Mehmed ve dedeleri

~Ve valideleri ismi Rahime binti Abdullah olub Barutçu Mustafa
fayı merkumun li um biraderi olub
ehmed Kudbeddin bin Abdullah ve validesi ismi mezbüre Rahime
sleriLefkoşa Kasabası olmağla müteveffayı-merkumun
sei-metrükesi müddeialeyha Hace Zehra
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veraseti

ile liebeveyn kız karındaşı Kezban ve liürn erkarındaşı
müteveffa Mustafa'nın oğlu
oldığından müteveffayı
v.l\..v.:>ıuu.ı:;ıı

olmak üzere mukarreratı zabıt defterinde muharrer ve

Hatun'un vadiate'l-yed oldığı zihayr ve hayvanat ve zimemi-

ile esas beytten veraseti

mahkemelerine binaen

eden hissei-irisiyyelerinden

kafi-yediyle taraflarına

e Zehra Monlaya izafetle vekili
Cemal

Efendi'ye

tenbiye

olunması

bil-vekale

deyü tefsilatı zafbtiye muharrer oldığı vecihle ve her biri başka
iklerinde mfunaileyh Osman Cemal Efendi
evablarında müvekkelesi mezbüre Zehra Monla Müteveffayı
:vcei-menkühei-metrukesi oldığını ikrar idüb ma'ada müddeieresei-müddeasına
kkelesinin vadi'u'l-yed oldığı hakkındaki müddealarını külliyen
eveffayı-merkumun silsilei-nesebi şekli ahirde bulunduğu cihetle
ir güne dheti-verasetleri
alavei-keffar

itmesiyle

müddeıden

merkumun

vekilleri

mutabık beyne taleb olundıkda her biri başka
eyledikleri ati'z-zikiri-şuhüd ile bi'l-muvacehe
'i isbatı-müddei iddiklerinden sonra tezkiyeleri icra edileceği
veffayı-merkfunun silsilei-nesebi müddeünu-merkümun iddiaları
dığını ya'ni nefsi sarfe
aleyha vekili Cemal Efendi tarafından veraseti muhakkiyeye dair
ilerden Borucu Mustafa Vekili Sadreddin Efendi tarafından ma'rüsu
"me olunan madbüdu'
ba'de'l-istima' adven mertebei-revütürde görülemediği gibi
Cemal Efendi şuhüdiyenin beyanatı dahi nefyi-mütevatir
ve şeratı tevaturi cami'
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müddeadaıı

merkumun

taraflarından

evvelce ikame ve

vecihle racih olunmıs cihetle evvelen ba verekai-mestüre İbrahim

ibni Hacı Ali Rıfkı Efendi ve Komisyon A'zasından Mehmed
ibni Sadık Efendi ve Arab Ahmed Mahallesi İmamı Mehmed
Hacı Ali Rıfkı Efendi ve Muhtarı Hilmi Efendi
cı Mehmed Efendi ve kezalik İbrahim Paşa Mahallesi İmamı
fız Munir Efendi ve Muhtarı Hacı Mustafa onbaşı ibn Hasan
i.İmamı Ali Faik Efendi ibni Hacı (66. sayfaya devam.
mir Ali ve Muhtarı Hacı Mustafa bin Emir Aliyye' den sıran ve
allesi ehalisinden Hacı Salih bin Sadık bin Mehmed ve Debbağ
dir bin Hacı Ali ve Kufi bin Tahir
ve Ahmed bin Hacı Mustafa bin Hacı Aliyye'den
pıakbülü'ş-şehade

alenen lede't

iddükleri ihbar olunan İbrahim Paşa Mahallesi

Surtalı Ali bin Osman bin Ali
Mahallesi Elıaleyesi 'nden Kamil Ağa ibni Mustafa bin Ali ve
Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden

Raif Ağa ibni Monla Hüseyin

,.ndo Karyesi Ehaliyesi'nden
s.bin Salih Kavas bin Çoban Ali'den her biri Meclisi-şer'a hazır
olundıklarında

ı Hüseyin'in
ebeveyn

fı'l-hakıka

liüm

kızkarındaşı

müddeünu-mezbürundan

erkarındaşı
ve

ve Kezban

Mustafa

bin

Borucu

dahi müteveffayı

Mustafa

Fadru

dahi

ezbfuun liebeveyn erkarındaş
şahidiz ve böylece şehadet dahi ederiz deyü her biri müttefikü'l.tna bi'f-muvscche

bernehci-şer'i

edayı-şehadeti-şer'iyye

itmeleriyle

ı' olmağın mucibince muddein mergümunun verasetlerine badc'L

çlea-aleyhamezbüre Zehra Monla vekili Cemal Efendi müteveffayı-

296

mevcüd her devre yüki beş şilin kıymetiyle ondört yogi
,elesi-mezbüre

Zehra Molla vadiatü'l-yed

aada mezbüd müddealart

aldığını tayian ve

inkar itmesi üzerine müddeiler ve

ileyhden her biri dahi cevaplarında iddiagerdeleri olub vekili

eylediği zabt cerıdesinde muharrer nuküd ve sair emval ve eşya
hak davaları mahfuz kalmak üzere tahtı i'tirafında
ve samandan :müvekkilerinin hissei-iriselerine isabet iden
~yediyleteslimine tenbiye olunmasını taleb itmeleriyle veresei-

sehimden olub üç sehim zevcei-mezbüre Zehra Mollaya ve iki
ustafaya ve altı sehimi mezbüre Kezbana

ve bir sehmi mezbür

olmağla vekili-mumaileyh Cemal Efendi'nin ikrar ve i'tirafı
fuu'l-mikdar buğday ve samandan müddeiden merkümuna bir
kendilerine eda ve teslime müddeüalcyha

a. Mollaya izafetle

mumaileyh Cemal Efendiye tenbiye olundığı

· min şehri receb lisene tis'a ve ı'şrın ve sülüsümie ve elf
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TEREKE
fain Lefkoşa Mahallatı'ndan İplik Pazarı Mahallesi sakinlerinden
san'ın vekili müsecceli-şer'iyye'si da'va vekili Salih Bahaeddin.
Mahkemei-Şer'iyye' sine
isi-Şer'i'de Emin Beytü'l-Mal'da bulunan Cezire Defterdarı
sele ve hususu re'yi olunan Mehmed Munir Efendi ibniCeın.al

lifede mazbüd ifadesinin bulasatü'l-hulasa mahsübatında bundan
en Kalaycı Hacı Mehmed bin Hüseyin bin Abdullah'nı zahirde

ıyla müfredatı zabtı muharrer ve kıymetleri cem'an verese bin
dokuz guruşdan ibaret olan esas beyti sarfı-müvekkelesi mali
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'le.

'c::

I';ı

esine canib beyti'l-malinden
üteveffayı-merkümun
kkelei-mezbürem

bi'f-emane

vad'ı- yed ve müdahale

zahirde varisi ancak zevcei-menkühai

Seher binti

).<a varisi dahi olmadığından müteveffayı-mezbür
kain ma'Iümü'Lhudüd

si bade't-te'diye

Hacı Mehmed
merhün bir bab

fazlası zevcei-menkühei-mezbüresinin

vasiyet idüb musırran ale ısai vefat eylediğinden

olsun

ol vecihle

L-muzayede
ütebakısınm rub'ını farzan ve sülüsei erbe'ını vasiyeti mezküre
'lemin malı olan mezkur esas beytiyeyi tarafına teslimi tenbiye
aleti
yü da'va iddikde müddea aleyh mumaileyh
ndi inkar etmekle müddeiyyei-mezbüre

Emin beytü'Lmal

vekili Salih Efendi' den

~bık beyne taleb olundıkda
kai-mestüre

Ebu Kavuk Mahallesi

İmamı

Mehmed

Seyyid

·.:ı:n Efendi ve Muhtarı Hüseyin bin Mehmed bin Ahmed Şükrü

allesi İmamı Hafız Mustafa Faik Efendi
Muhtarı Hüseyin bin Mustafa Yusufdan sıran İplik Pazarı
iyesi'nden Osman Faik Efendi ibni Hüseyin ve Ebükavuk
· esi'rıden Salih bin
adl ve makbulü' ş-şehade iddükleri ihbar
avık Mahallesi Ehaliyesi'nden Hasan bin Yusuf bi vurudu
allesi Aha1iyesi'nden
lil Onbaşı her biri Meclisi-Şer'a hazır olub istinşad olundıkda
yeffayı-mezbür Kalaycı Hacı Mehmed Kemali-akl.ve.sıhhatinde

Mahallei-Mezbürede merhun bulunan hanem bey'
rrıüsbetem zuhur iderse ba'de't-tesviye fazlası Seher binti Hüsne
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77
VEKALET
Vilayeti
olub Kıbrıs

Kazasından

Ceziresinin

Mağusa

Telenziyyet

kasabasına

tabi'

Karyesi
Karpas

evm mukim bulurian ve zatı Kemal Efendi Hacı Molla Hasan ve
ibni Hacı Kamil Efendi ta'rifleriyle

ma'rife Ya'küb Efendi ibni

cir ibn Hacı Hasan
re-Mahkemei-Şer'iyye'
iyesinden

oldığı

sinde

hamil

Meclisi-Şer'i-Şerif de

oldığı

tezkerei-Osmaniyesi

Karyeime'zün

Zülfi.bin Mustafa
Ide takdiri-kelam iderek pederim müteveffa Mehmed Havvece ve
ıaderzadem

müteveffa

Ahmed

bin

Bekri ve ammizüdelerim

ed bin Osman ve müteveffai Emine
biraderim Hacı Mehmed Efendi'den bana mevrüs ve müntekıl
elenziyyet Karyesi'nde kain ve vakı' bulunan emlak ve erüziyeyi

makbuzları olacak bi verkai-icareyi

ve arzu ederle ise mezkur

rine ra' ile bedeli icarını tarafıma irsale ve mezkur
ahire tarafından

müdahale

olacak

olursa müddei

ve

salis suretleriyle tarafımdan muhakeme iadesinin her nev'
301

muhakeme ve muhasemeye ve tarafımdan ba'de'l-istinad

sulh ve

su mezkur mütevekkıf oldığı umurun külliyesine ifaya işbu hazır

stafa ile mezkur Telenziyyet Karyesi Ehaliyesinden

gaib ani'l

in Tosôni münferiden ve müçtemi'an ifaya ve vaziyefe me'zün

il ve naibi-menabnasb ve ta'yin eyledim didikde merkum Zülfü
hi vekaleti-mezkfı.reyi kabul ve kema yenbeğl ifasını teahhüd
ekaa' bi't-taleb ketb olundı tahriren fı'l-yevmi'l-hamisi

aşer min

nıuazzam lisenete tis'a ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.
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77
VEKALET
ibi Hürremzade Mehmed Hakkı Efendi ibni Kamil Efendi Kıbrıs
Kasabası

Mahallatından

Yeni

Cami'

Mahallesi

ibdiyei-OsmaniYüzbaşılığından mütekaid Mehmed Nuri Ağa ibni
ine varub akdi-meclisi-şer'i-aliye iddükde mumaileyh Mehmed
ustafa Meclisi-ma'kfı.du-mezkurdatakriri-kelam
ilayeti Emvaline muhavvel ezgayri tenzil şehri iki yüz guruş
Hinde akz ve kabza ve tarafıma irsal ve irsale ve evrakı-lazimeyi
"ı-imzayave hususu-mezkur mütevekkıf
külliyesini ifaya gayriyi tevkile me'zun olunmak üzere İzmir 'de
Ketebesinden Hiristo Korisi Kemali Efendiyi kabulüne
naibi-menab nasb ve ta'yin

302

imzayı-şer'ile

me'an ma'büd katib mumaileyh Hakkı Efendi

a itmeğin makeka'a bi't_taleb ketb olndı fı'l_yevmi's_sadisi
i şa'banı'l_m.uazzam

lisene tis'a

sü mie ve elf. Şuhudu'l-hal,Ahmed

Muhyiddin Efendi ibni

hmed Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi ve gayrihim.
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77
KÜRSÜ VAİZLİÖİ ATAMASI
Merkezi vilayeti olan Lefkoşa Kasabası'nda vakı'ı
ii-Şerifi Kürsi vaizliği ciheti uhdesinde olub ciheti mezküreyi

Akif Efendi ibni Hacı Mehmed Ağa'ya
ğinden bahisle ma'lumei-lazimesinin ifası Cezırei-mezkure Müftüsi
~hmed Ziyaeddin Efendi tarafından taleb edilmiş ve cihetirnüfti mumaileyh uhdesinde oldığı
ısı faziletlü Ebu'l-Hayr Efendi'nin

Zamanı-iradesi-sicilinde

!yirmi beş rebiü'l-evvel 306 tarihlü ve ·dokuznumrolu tercih İlamı
ümaileyh Hacı Mehmed Akif Efendi'nin
eye ehliyet ve istihkakı mumaileyh Mehmed Ziya Efendi ile Evkaf
zzetlü Musa İrfan Efendi Hazretleriyle icra kılınan imtihandan
lmağla ciheti mezkfuenin
Hacı Mehmed Ziyai Efendi'nin takdirinden mumaileyh Hacı
if Efendi uhdesine vazifei-muayyenesiyle iktiza iddiği ciheti
azimesinin ifası ile yedinde iktifa iden

I 303

sıdka ve ihsan buyrulması

biseb ricası Kıbrıs Kadılığından

ya arz ve i'Iam olundı tahriren fı'l-yevmi'l-hadi

ve'l-ı'şrın

min

'la ve 1i sene tis'a ve r'şrin

203
••

•

•

••

..,.,,.••,,.,.,_.,., ,rpJ..'_./....,

• '
,ırU!P.,

'
' ~ • ' ,ı/
••• ,.
"' _. •••• ,_,.,,..,.-vtı-

; .,,..,,is:,/,(:;)l;~v L~~'~/;..r'~
. . .•

"'

•

.•

.

,

l{' .,.,,..,.. .,).;, ••~

A,

.•

•

'

.

~

••

,,..,, ,.,.,~.,

•

.•• ••

,.

F

.,_,,4,-'

I

·,p
~ •

•

•.••..: .,.._,.~

\

4;... •JI':,, ~,,,,,;/'eı;_;;;,;.,...ı,,
1
.
. .
. .
.•••••.••• ~~...-,.ı..
;.,.,p..,. <_.,,,., ........•.. \. .3
•.

• ••

•

••

\

"'

•

,

\,.

'

.•

\.,

•

••

_..,.);,>,, ;;., :w ,.;;,-;; ,j., h

• ..:.~ ;., ı,µ'_.?:_.,::,,.,., J·;.-ı;_~..,.._, .,_,...,_,

~ ;;:

• ,.,,.

.> ., .,,••.,) .A-- ,..-;.v ı,ı. J .,..

·~--·.>'.:,5 \;, w.£, vı.•.: ~~ 1-~~~ ;,,;. ~./; : ~;, '.ri,_. :,;.,. ,., , .,
·"', ~'v..,J~~;; .: J,.r•,;ı;. p;.:~;;v> J.,- ·-~~_:..;j ~.~ .; ~·;.,_,
,~;v~~:-·~ .i-,,-; ı.\ .:_;.,·..-.,,.. ;;;
,
,I 1

•

•

&",\,

r.. •

"',. 'J. I

r
ı

.J__j.,·~ ~
1

"1c",.,.,!, \O\... c?t-'/
;r'

,ı

~'.ı):>.J~;J~~ ~~
~~I;;~;.,.,...,
e-ı'~ ~_..,.<

.

~;..;·;_;.../ ~.,-ı.;~:

(ı

. ~;vv

r

'

(!".,}.•

.,

t

•

•

,

/.,yr,'.,! t!' ,.,,-.,..
••

,,. '" ""

,

;

•

'

G-lr" r',.;VJ
•

,

/,

•

•

.

""

•

.,,,,.,,_,).,., }..- \,
I

~~· --:'-"~,/.... ~.,~,.;,;.,·~~,>P ,)::,,}>• ~
µi ,y;;::., ~'.,.;.:, 'f,Wu" /\-J ,P; t ~ .{..ı ,/;, j_,..' ho

~;ı;,-,/;_,, ~.,.~.,;,,_./,;,ı; ~~~~·ı··~.;,$:.;:. l\\
I

78

NAFAKA
Paşa Mahallesi sakinlerinden zati Hacı
i ibni Abdullah ve Mustafa bin Mehemd ta'rifleriyle ma'rife
ed Meclisi-şer'i-Şerıfıde zevci-muddalikı
ezzinlerinden Ahmed Efendi ibni Hacı Hüseyin muvacehesinde
d Efendi ibin Hacı Hüseyin fi. onbeş zi'l-hicce bin ikiyüz doksan
diyüz elli guruş mihri müecceli tesmiyesiyle zevci dahim iken
ınah mukaddem bir tatlık haniyle beni tadlik itmekle zimmetinde

y ma'küdualeyh olan mihri müsemmayı-mezkur yediyüz elli
daya tenbihe ve iddetim inkzasına değin
ye nafaka takdir olunmak matlübumdur deyü ba'de'd-da'va ve's
yh AhmedEfendi dahi cevabında mezbüre Sıddika Hatun ibnetü
i-menkühei-medhülbehası
ayısı efrenciyenin on yedinci günü mezbfıreyi bir talakı bayinle
iisaöıkan ve katian ikrar ve ikran idüb ancak tüsemmiyei-mihri
riıüddei-mezbüre
304

.ı.

akiren tarafından bir babda muhakeme ve muhasemeye ve

yi tevkil eylediği da'va vekili Sadreddin Efendi ibni Ali Efendi
mihri hakikiye müddeasına mutabık
dıkda Esbak Karyesi Kadısı Mehmed Şevki Efendi'nin Hatmini
yi müvekkilesinin

sebk iderek muhakemesinde

mazbut olan

icra ve mihri müeccelemin yediyüz elli guruş tesmiye edildiği
fı onbeş zi'l-hicce bin ikiyüz doksan iki tarihlü izinnameyi ibraz

bi tahlif olmuş isede müddei-aleyh mezbür Ahmed Efendi tasnif
ti kabul ve idardan nakil itmeğin merhüfe

rayih vecihle ve't-terahı

mihri müecceli

maktüan takdir olunan beş şilin

mezbüre Sıddıka Hatuna eda ve teslimine mumaileyh Ahmed
e olundığı tescil ve i'Iôm
fi'Lyevmi'r-rabi' vel-ışrin min şehri şa'bani'l-muazzam

lisene

e sülüsü mie ve elf.
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78
NAFAKA
a.llatı'ndan Tahte'lkala Mahallesi Ehaleyesi'nden

Mustafa bin Ali

Şerifde takdiri kelam iderek sulbi sağır oğlum Derviş nefakaya

sos

I

muhtaç olub ceddesi Penbe binti Halil'den
ve mevrüs Ayabani Mahallesinde

bi'dariki'l

Osman bin Osman

ylatları ve Ayişe Mehmed ve Serkaf ve Hacı Sofıkalli Hacı Mina
ir bab sarfı mülk hanede on iki sehim i'şariyla
,i şayiasının başka malı olmadığı ve mezkurhanede sair hissedôran

ini bey' idecekleri cihetle yetimi mezbürun mezkur
n on iki sehimde üç sehim hissei-şayiasının bey'ı izhar ciheti
ve ula bulunduğundan hissei-mezküra semen misliyle bey'
~tınr Mahkemei-şer'iyyeye teslim eylemek üzere kıbeli-şer'iden
[mekhesabi'l-vilaye matlubumdur dedükde hakikati hali mezbür

.1..1

üzere oldığı Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'nden Mustafa Lutfı
ehmet ve Tahte't-kala Mahallesi ehaleyisinden Kamil bin

farından numayan mezküru'f-hudüd hanenin mutasarrıf ola Penbe
8/12 sehmi Mehmet bin Emir Hüseyin'e ve 3/12 sehmi Derviş

1/12 sehmi mustafa'ya bi tartht'f-munüsaha intikal eylediği ibraz
gstos dokuzyüz onbir tarihlü ve 18328 numorulu senedilinden müsteban olmuş ve Iede'f-musayede mezkur hanelerin
ri doksan lirada tabusu uhdesinde oldığı ve meblağı
lira mezkur hane hususu umumeyisinin semeni-misli iddüğü
ahallesi Ahaliyesinden Etmekçi Mehmed bin Ahmed ve Dellal
in Hasan ihbarlarıyla
akkık bulunmuş olmağla sağiri mezbürun ber vechi muharrer
ederün ile mean bey'ile zerf merküınun üç sehimine isabet iden
il-istirbah mahkemei-şer'iyyeye te'diye edilmek şartıyle

veli

fa bin Ali'ye izin virilmeğin maveka'a bi't-taleb .ketb olundı

i'i ve'r'şrin min şehri şa'bani'l-muazzam lisene tis'a ve ı'şrin ve
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VEKALET
liin Merkezi İdaresi olan Lefkoşa Kasabası7nın Arabahmed Paşa
ukim iken vefat iden Haremeyni Muhteremeyn Payelülerinden

üre Müftiyi Sabık Ali Rıfkı Efendi'nin veraseti zevcei
esi Atiye Hanım ibnetü Osman Efendi ile sulbi kebir oğulları
etlü Hafız Tayyib ve Baf Kazası Adliye Hakimlerinden
ehmed Feyzi ve Eimmeden Hafız Şefik
r Efendilere Mahsüre oldığı mahkemei şer'iyye Başkatibi
Hakkı

Efendi'nin

bi'nniyabe

cezirei-mezkürc

akd eylediği memclisi-şer'i enverde Mazer Hasım bahududda
şer'i sabit ve subüt verasetlerine hükmü-şer'i lôhık
verasei-mezburundan mumaileyh Hafız Şefik Efendi Katib
ahiren bi'l-munüyebe muhakemei-mezkurede
Adiye Hanım ile mümôiteybim Mehmed Feyzi ve Hafız Tayyib
munir Efendiler' den her biri dahi katib mümaileyhin kezalik
iyübe müteveffayı muşarunileyhin hanesinde tevarihi

eylediği meclisi-şer'i-Aliye'de takriri-kelam ile mevrüsümüz
tahdiyesinden .kanun mucibince

307

nizamei muayyen olan ikramiye ve tazminatını kablü'l-akz
· itmiş oldığından

mezkur

ikramiye

ve tazminattan

hissei-

ı tahtında isnad olmasıyla akz ve kabza ve makbüdatı bizlere irsal
hususu mezkur mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya
erseadeti-Humayun Kalemi Müdiri Kıbrıslı
bey Efendi Hazretleri ibni Mehmed Beği kabulüne mevküfe vekili
~b nasb ve ta'yin eyledik didikleri Katibi-mumaileyh tarafından
meb'üs isnad ile Meclisi-Şer'a gelüb
itmeğin mavekaa bi't-taleb ketb olundı fil-yevmi's-süni aşar min

mukerrem lesene tis'a ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.
ehmed Ziyaeddin ibni Hacı Veliyüddin, Hafız Osman Efendi
zer Mevlana Efendi, Mahzer Mehmed Ali Efendi

206

79

TEREKE
Ehaliyesinden olub elyevm Kıbrıs Ceziresi'nin Lefkoşa
allatı'ndan Arabahmet Paşa Mahallesi sakinlerinden Teba'i
i Eremeni Milleti' i nisvanından oldıkları

I

308

nu:fus tezkarelerinden

nümayan olan ve zatları Pederleri

i ibni Hırebet Efendi ve Doktor Nuri Bey ibni Tevfik Efendi
ifeler Antin ve Maruyene
y Melekyfuı Efendi Cezirei Mezküre Mahkemei-Şer'iyye'sinde
atib Mehmed Hakkı Efendi'nin akd eylediği Meclisi-Şer'i
takdiri-kelam iderek ve Dcrseadet'te Kadı Köyü'nde Ca'fer

ebil Orta ve Yeni Çeşme sokaklarında iki ve dört ve dört ve altı
ab muhterik menzili-arsalarında olan yedi hisse i'tibônyla bir
ôlub tebai-muşarunileyhin
esi Nisvflnından ve Rezine

Melekyan

binti

kifürük

icareteyn suretiyle tahtı tasarrufunda olub ba'de vefatiha hisseirimiz gaib ani'l-meclis teb'ai-müşarünileyhaden
elikyan Efendi ile bizlere ariyyen ve sırriyyen intikal eylemekle
talibine bedeli misilleri olan seksen lira veya daha ziyadeye
tefrida ve me'mürin huzurunda
>dayı takdire ve mezkur bedeli akz ve kabza

ve makbüdatı

ve isale ve yirmi senedenberü teyzemiz Eskihü

Hanım

önyürak Kapamacıya'nın mezkur haneler
i?l-vekale tahtı idaresinde bulundığından şimdiye kadar makbüzı
reyi ve'l-istima' ba'de'l-ihtirak Sey:fü.r tariki mubaniyesinden
.yanneHanımlar nam
büzı olan satarak bedelinden hissemize isabet iden mikdarı
an akz ve kabza ve lede'l-hace aleyhinde muhakeme Nizamiye
her nev' ve derecesinde her
a'vü ile muhakeme ve muhasemeye ve istihlafe ve inde'l-iktida
&,kile me'zun olmak ve hususatı-mezkürenin mütevekkıf oldığı
sini ifaya Derseadet'te mukim Celaciban
idayı kabulüne Mevküfe vekili naibi-menab nasb ve ta'yin
rinde maveka'a bi't-taleb ketb olundı fi'l-yevmi'r-rabi' ve'l-ışrin
ali'l-muharrem lisene tis'a ve ı'şrin ve sülüsümie ve elf.
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Melikyan Efendi ibni Garebet Ve Doktor Ferdi Bey ibni Tevfik

yh Cilaciyan Yunifık Efendi Analili yerine Mihran Cilaciyan

.rı ettikleri 213 numrolu kaydında bulunduğına.
207

~~-.

}

. ~

"r

-·--·

---~

ıı?.'.,· <i,t}'· FJ
~~lr.
79
NAFAKA
sakinlerinden

zati Bedri Receb

ed Ali Efendi ibni Hasan Tahsin ta'rifleriyle

ma'rife

Ülfet

ep Ağa Meclisi-Şera zevci dahili mihrimi
Ahmed Muvacehesinde üzerine da'va ile Kahveci Hasan Ağa
ir 1321 tarihinde dokuzyüz elli bir guruş mihri müecceli ve beş
eli tesmiyeleriyle beni tezevvüç ve duhul
evm beni ve her biri merkumun firaşından hasıla ve benden
iz yaşında Fatıma ve beş yaşında

cinden ma'ade

Sıddıka ve on aylık Ayişe ve

bir meskeni şer'iyye'de iskan itmediğinden bir

darikiylc bize infak ve i'aşeye merküme kıbeli şer'i'den tenbiye
darik edinceye değin üzerine
takdir olunmak ve lede'l-hôce
da'va eyledikde

mezbür Hasan

Ülfet Hanım mihreyni-müsemmiyeyi

\ 310

istidaneye

izin

bin Ahmed

esmiyesiyle

zevcei-menkfıhei-medhül-bahası

her biri kendi fıraşından

oldığını ve sığan

Hasıl ve mezbfueden

mütevellide

Hayi'an ve katian ikrar ve i'tiraf
ni şer'i tedarik ideceğini beyan eylemesi üzerine meclisi-şer'a
istihbar kılınan Kunduracı Mustafa Efendi ibni Mehmed

ve

Efendi ibni Mustafa Efendi taraflarından
e ile sığarı-mezbfuun
.rikü'ş-şehade

içün yevmi on iki guruş kadri ma'rüf

ihbar

olunmağın

mucibince

bir meskeni-şer'i

edinceye değin zevcei
arı-mezbfuun içün yevmi on iki guruş mezbüreye edaya merkum
tenbiye

ve lede'l-hüce

plundı fı'l-yevmi'l-aşir

istidaneye dahi mezbüreye izin i'da

min şehri şevvali'l-mükerrem

lisene tis'a

Iüsü mie ve elf.
ehmed Ratib ibni Ahmed, Hacı Mehmed Ali Efendi ibni Hasan
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TEREKE
bası Mahallatı'ndan Ömeriye Mahallesi Ehaliyesi'nden Mehmed
i ibni Mustafa Rıza Efendi Mahkemei-Şer'iyye'de Meclisi-Şer'i
ed Ratif Efendi ibni Ahmed Efendi muvacehesinde bundan

I

311

I

ustafa Rıza Efendi ibni Hacı Ziya veraseti itmesiyle zevcei
esi gaib ani'l-meclis Aliye Hanım ibnetü Derviş Mehmed ve
··1-meclis liebeveyn kebir biraderim Hasan Tahsin
ati ani'l-Meclis kebiratı liebeveyn hemşirelerim ve Havva ve
e ve Şefika ve İkbale mahsüre olub bizlerden gayri varisi
İÇ..~sine müstehakı ahire olmadığından müteveffayı
.yatında mumaileyh Mehmed Ratıb Efendi zimmetinde ciheti
iyüz altmış altı guruş alacağı hakkı olub elhaleti'l-hinde eda
evm vechi mezküre üzere
olmamış olan mezkür bin ikiyüz altmış altı guruşdan hisseme
bağa eda ve teslime mumaileyh
fendiye tenbiye olunmak
yü da'va iddikde mümAileyh Mehmed Ratib Efendi cevabında
n olmikdür meblağ deyni oldığını ikrar vema'adô vechi mezkur
ar eyledikde müddei
üddeasına mutabık beyne taleb olundıkda evvelen ba verekai-

e Mahallesi İmamı Hacı Akif Efendi ibni Hacı Mehmed ve
endi ibni İbrahim'den sırren ve ba'dehü
Ağa ibni Yusuf ve Ahmet Şefik bin Ahmed'den alenen
ve makbülü'ş-şehade

iddükleri iş'ar ve ihbar olunan Ömeriye

sinden Derviş ve Bahaaddin
eyin'den herbir Meclisi-Şer'a hazır olub Iedel-istişhad ber
şehadeti şeriyye itmeleriyle mecruha mezbürenin verasetlerine
mezkür meblağı ıner'ıyye-i
Mirati Efendiye eda ve teslime mumaileyh şükrü Efendiye
tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'Lyevmi's-sani min şehri zi'l
ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf.
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ATAMA FERMANI
edara arzı Dai-i Kemineleridir.
si'nin Magusa Kasabası'nda

vakı'

Ayasofya

Camii Şerifi'nin

nin ciheti ba i'Iamı şer'i mütesarrıf olan Ahmed Akif Efendi'nin
vuku'u vefatına ve kebir oğlu
ım Efendi'nin Ademi ehliyetine mebni ciheti-mezkürenin
uhdesine

tevcihe

Mustafa

idildiği Kıbrıs Mahkemei-Şeriyye-Sicilinde

yirmibir zi'l-kaade1323 tarihlü i'lamda muharrer bulunmuş
ramazan 1326 tarihlü i'lamı-şeriyyeile

ciheti-mezküre mümaileyh

· uhdesinden ref olarak Salih Efendiye tevcihi görüşülmüş isede
alih Efendinin vazıfei-mezkureden
·.ği Cezirei-Evkaf idaresine ba istid'a beyan ve ebna itmesi üzerine
küreyi muvakkaten 'ifaya biemrasilei-şeriyye

Hacı Hüseyin Efendi

lmiş aldığını celb ve mesali'a olunan
si muhabere ve mu'amele

kuyudundan müsteban olmuş ve zikir

a.met cihetinin münasebeti tevcihiyle i'Iamı-şer'Iyye'nln ve tesyari fi
ahir1329 ve 21 numrolu tahrirat
ştentapai-aliyede

ezyar buyrulmasına

mebni

meclisi-şer'a

ümôileyh Hacı Hüseyin Efendi ibni Ali'nin Cezirei-Evkôf

da'vet
me'müri

usa İrfan Efendi hazır oldığı halde
lede'l-icra kıraat ve u'Iemai-ehliyet

ve iktidarı numayan aldığından

nan imamet cihetinin vazifei-ma'neviyesiyle
atı-Alişa'nın merkan
\ 313

tevcihi ile yedinde iktida

Rihabı payei-serir i'Iaye

arz ve i'lam oluna bakı

tahriren fi'l-yevmi'r-rabi'

se tis'a ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf.
lillehi velatü'l-Aliyei-O'smaniye

210

314

emrü

min şehri şevvalil-
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VAKIF
Lefkoşa

Kasabası

Mahallatı'ndan

Korkud

Efendi

Sakine Ma'rifetü'z-zat ve Fahri'l-Mükedderat Hadice Hanım
}ı

Sufi Efendi tarafından hususu-ati'I-beyanda vekili

jiyyesi Osman Cemal Efendi ibni Hacı Niyazi Efendi Cezire-i
emei Şer'iyyesi'nin Ma'küd Meclisi-Şer'imiz'de

bi'l-vekale

iderek Kasabaı-Mezkürede Sahibü'l-Hayrüt ve'f-hasanat

endi'nin yedinde olub işbu Meclisi-Şeri-Şerifde Kıraat olunan
Ali Efendizade Mehmed Esad Efendi .zemanı-idaresi-sicilinden
ezirei-Mezküre-Naibi
i Efendi'nin mahllei-asliyei-muvafakatı musaddık ve mumhi
i'l-kaade 1291 tarihiyle müverrah vakfie-i-ma'mülbeha sureti-

maicarinin hasıl olan galatından ta'miratı-munkadiyye icra
ma Ayasofya Camii-Şerifi'de bir nefsi Hafız beher yevm bir
ü' ş-şan tilavet idüb
asıl olan ecr ve mesübatını evvelen ve bi'z-zat Fahri-Kainat
Efendimiz

Hazretlerinin

Ruhu-mübareki-

e ve saniyen Cemi'<Peygamberanı-Azim aleyhimü's-salavatü

elerinc ve Vakıfın valideyn ve evdadı-evdadı ve kendi ruhuna
ukabilinde şehri otuz guruş vazife i'da ve beher sene Turunçlu
Mevlidi-Şerifi-Risaletpenühibir hatimi-şerif kıraat olunub ecir ve mesubatı kema fissôbık
mesarifü içün ikiyüz gruş virile ve mütevbakı fazlasını

vakfı mezkürun tevelliyeti labisi libas hayatta oldukça vakıfı
nefsine ve ba'de vefatı zevcesi merhumun Fatıma Mollanın
Mollaya ve ba'de vefatiha

315

Sufi Efendi Kerimesi müvekkelem mezbüre Hatice Hanıma ve
mümaileyhanın

Validesi Behiye Hamına ve ba'de vefatiha

ustafa Sufi Efendi'nin batnen ba'de ba
'1-asl evladı-evladı-evladının
merreten ba'de

ekber ve esleha şart ve ta'yin ve şeraiti

uhra tebdil ve tağyirini ve vazffel-mezkürenin

rgi ve tedennisi her kerede ligayri merreten
fatından sonra vakfı-mezkürda mutasarrıf olan dahi kezalik tağyir
vazrfei-mezkürenin dümmü ve teraki ve tedennisi yedlerinde olub
..beyan mevlidi-şer'ifve hizbi kıraeti
tilaveti vazifeleri ba'de'Leda

fazla kalan galleden makazatı ve

ve mai-cari Hargının ba'de'ta'mir ve't-termim

ve fazlayı akz eyle

.e tahsisi kuyüd ve tebeyyin ve tenfisi
imuharrer bulunmuş ve nevbeti-tevliyetini

müvekkelem mezbüreye

üzerine fazlai-gallatından Basmacılar

Çarşısı7nda kain 12 8 24

mucibince ma'Jünıu'l-hudüd
e maa- müştemilat
ma vakfiyei-mezkürde

bi'f-iştira

vakfı

mezküra

zümmü ve'hak

beyan olunan salahiyete binaen ve keffı

rııtunı şöylece tebdil ve ta'yir iderki
ınezkur müstegillat ve galatlından ıa'mtratı-makdiyyesi
şarün ileyhanın vakfiyei-mezkürede

ba'de'l-iera

muharrer şeraiti muayyineyi

a ile beraber beher beher yevm Ayasofya Camii Şerifi'ne
'an-ı Azimü'ş-şün tilavet idüb veya aynı verüb bu suretle senede

· am olacak üç hatıni-şerifden hasıl ohan ecir ve sevabı hersene bir
da ve diğer yasin
e diğer bir yüsin'i-şerif şehri-rebıü'l-evvel'de evvela Fahri-Kainat
i't-tahayat Efendimiz Hazretleriyle ali ve eshabı-Kiramı ve saniyen
Efendi'nin ve Emin Efendi Zevcesi Fatıma Molla ile Fatıma
Jıemşiresi Penbe Molla'nın ve müvekkelemin validesi Behiye
Hacı Sufi Efendi'nin vefatlarından sonra müvekkelemin ve
Efendi'nin ervahına ihda

316

vıwmıı

menzilin süknası hayatta oldukça müvekkelei-mezbüreye ve

kerimesi naime Hanım binti Ali Tevhid Efendi'ye ve ba'de
ı zukür ve anasının ekber
e bila veled vefat iderse zevcioluna ve zevci olmadığı takdirde
buranın oğlı Mustafa Naci bin Ali Tevhid Efendi'ye ve ba'de
i-evladı-ev ladının

aın ekber ve ersedine ve bila veled vefatı halinde zevcesine ve
ığı veya olub nevebit sükna kendisinde iken vefat eylediği surette

ed Nafi Efendiye ve ba'de vefatı evladı-evladı-evladınınzikre ve
ve erşedine ve evladı yok ise zevcesine ve zevcesi oldığınıveya

vefat eylediği suretde dahi müvekkelei-mezbüremin pederi
ufi Efendinin evladı-evladı-evladınınzikir ve anasınını ekber ve

n tevelliyeti merkum Hatice Hanımın vefatından sonra oğulları
e Ahmed Nafi' Efendiler müştereken mutasalrrıf olalara ve
herhangibirisi vefat iderse
adının zikür ve anasının ekber ve erşedi Pederi gibi hayatta
n vakfı mezkürun tevliyetine muktedir ola ve her ikisinin vefatı

ünaslarının ekber Raşidleri pederleri gibi kezalik müştereken
tevliyetine mukteir olalar ve evladları bulunmadığı surette
a Naci ve Ahmed Nafi'
celeri dahi kezalik müştereken yalnız birisinin zevcesi
ıllen zevceleri dahi bulunamazsa müvekkelei-mümaileyhanın
Hanım ibnetü Ali Tevfik Efendi
" "mm zikur ve anasının ekber ve erşedi mütevelli ola mezbüre
evlad-evladı-evladının zikur ve anasından sonrada Hacı

I
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-evladının

zikur

ve enasının

ütevelli olanlara aid olub

ekber

erşedi

mütevelli

şukadar varki mütevelli

ola ve
bir vechi

';i.ştereken mutasarrıf bulundıkları
,j:-mezkure mütesôviyen ve münesefekaten beynlerinde taksim oluna
·· Teala

evlad ve akrabai-teallükat

münkariz

olursa

olzeman

ve müfti bulunan
tensibleriyle

mütedeyyin ve müstekim bir kimse vakfı-mezküra

in olunub gale ve nafakadan ta'miratı lazıme ba'de'f-icra ve umüri
yyeneye mahsus olan ba'de'l-ifahanenin
e ve hasılatı Kıbrıs Lefkoşa'sında

bulunan İslam Ünas Mektebi

sının ihtiyacatına ve dükkan ve müştemilatlının mütebakı gale ve
slam mektebi i'dadiyesine
fukarai talabeisinin

ihtiyacatına sarf oluna deyü şart ve ta'yin

.y'l-yevm bu şartı sani ile amel oluna dedikde hifzen lilmekan ketb
ıtahriren fi' I-yevmi'

mih şehri zi'l-kaade lisene tis'a ve ışrin ve sülüsü mie ve elf.

.ebesi Fahri Bey, Mahkemei-Şer'iyye Başkatibi Mehmed Hakkı
· Sani Mehmed Rafi' Efendi, Mahzeri Sani Mehmed Ali Efendi,
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82
VEKALET
eziresi'rıin

Lefkoşa

Kasabası

Mahallatı'ndan

Ayasofya

Mahallesi

nden zatı Mehmed Ali Efendi ibni Hasan Tahsin ve Mehmed Mevlana
i Mustafa ta'rifleriyle ma'rife A.kile Hanım
Mahzer

Bey Kavanin

A'zası'ndan

İzzetlü

Şevket Bey ibnü

1ı Hacı Ahmed Efendi Hazır aldığı halde başkatib Mehmed Hakkı
iMehmed Efendi'nin binniyabe akd
eclisi -Şer'i-Aliye'de takriri-kelam iderek 27 muharrem1315 tarihlü
iyye mucibince mütevelliyesi bulundığım Menteşzade İsmail Ağa ve

idaresi şimdiye değin tarafı cariyanemden

vekili-şer'i

bulunan

i Bey tarafından ifa idilegelmekde idiysede

mumaileyh yedinde

yenin ademi hutüniyesine mebni mumaileyh bi'Lrrıuhakeme mezkur
etini meşrüd bahası bulunduğum cihetle uhdeme tevcihini taleb ve
e gerek muhükemei-şcr'Iyye
nizamiyenin

ç işbu

ve gerek

kaffei-derccatında

ikamei-da'vaya

da'vada kaffei-tedôbirei-şeriyyel

muhakeme

ve

icra ve ifaya ve tevelliyetini

umur ve hususatını rü'yet ve tesviye ile tanzimi icabet iden kaffei
imzaya ve hususatı mezkürenin

mütevekkıf

bulundığı umurun

ııya
ümaileyh Yordamyalızade Şevket Bey'i vekil ve naibi-menabnasb
dim didikde mumaileyh Şevket Bey dahi vekaleti mezküreyi kabul

edaya teahhüd itmeğin maveka'a bi't-taleb

ketb olundı tahriren

min şehri zi'l-hicce lisene tis'a ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf.

319

212

II

82
VEKALET
Lefkoşa

Kasabası'nın

İbrahim

Paşa

Mahallesi

i.'nden ve Hükümet Mahallesi Jandarma Onbaşı'sı Hasan Ağa ibni Ali
ezküre Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
. . Mezküre Ehaliyesi'nden

Ma'kudu-Meclisi-Şer'imiz'de

Salih Ağa ibni Hacı Rıza'nın Mahzerinde

elam iderek bundan akdam Cezireden Adana'ya

firar iden zevcei

m İsmet binti Merkum
ku'ubulan müteramiatıma

mebni Adana Vilayeti'nin

iş'arı üzerine

.e derdest ile hasbi ve tevkif idilmiş ve bana itaatle hukuku-zevciyete
··meğin üzere Kıbrıs'a avdet
hazır bi'l-meclisii-kaim
olmağla

mezbüre

Pederim merkum Salih Ağa ile tarafıma iş'ar
aleyhinde

hukuku-umumiye

da'vasından

emezbüre ile nezdinde bulunan sulbi sağır
uhyiddin ve hemşirem Fatıma binti Ali' den her birini beraberindealub
getirmeğe

ve

bu

babada

Mahalli-Muhakimi-Şer'iyye

ve

iyesi'nin her nev'i derecesine muraceatle Iede'l-hace
ye hidaneden
yla takdim

suküd ve da'valarını

ve istida ile mezbüretan

ini taleb ile bu babda ittihazı lazım gelen

320

ikameye

ve Hükümeti-Mülkiye

ile sağiri-merkümun

tarafıma

''·

.

icraya ve lede'Lhace ahiri dahi tevkile me'zün olmak üzere
Ağa ibni Hacı Ramazanı vekil ve naibi-menab nasb ve ta'yin

kaleti-mezküreyi kabul ve hizmeti lüztmcsini kema yenbeği ifayı
ğin ma vekaa' bi't-taleb ketb olundı tahriren fı'l-yevmi's-sadisi
i zi'l-hicce li_sene tis'a ve ışrin ve
e elf. Şuhudu'l-hal;Mahkemei-Şer'iyye Baş Katibi Mehmed Hakkı,
ehmed Efendi, Katibi-sanı Mehmed Rafı' Efendi ibni Ahmed
arrefi-süni Mehmed Ali Efendi ibni Hüseyin Tahsin Efendi.Ve

82
VEKALET
şeadet ehaliyesinden olub elyevm Kıbrıs Ceziresi'rıin Lefkoşa
allatı'ndan Arabahmed Mahallesi sakinlerinden tebai-Devletimilleti Nisvanından
\ 321 \

eyledikleri

nufüs tezkerelerinden

numayan

olan ve zatları

elikyan Efendi ibni Hayrebet Efendi ve Doktor Nuri Bey ibni Tevfik

Maruyanne

Hanımlar

:.şer'iyyesi'nde

ibni Melikyan

binniyabe

Efendi

beş katib mehmed

Cezırei-Mezküre
Hakkı Efendi

ibni

fendinin akd eylediği Meclisi şer'i-Şerif de
takriri-kelam

iderek

Derseadette

Kadı

Köyü'nde

Cağfer

Ağa

de Bilal arsa ve yeni Çeşme sokaklarında iki ve dört , dört ve altı
,rt bah muhtarik
alarmda olan yedi hisse i'tibüriyla bir hisse validemize olub teb'ai
merkümesi

nisvanındanve

tasarrufunda

Rezine

Melikyan

olub ba' de vefatınha

gaibi ani'l-meclis teb'ai-devleti imüşarunileyhadan

binti

hissei-mezküre
Kergur veledi

fendi ile
intikal itmekle işbu hissemizi
lira veya daha ziyadeye kat'iyyen

talibine bedeli
ferağ ve tefviz

e i'dayı takdire ve mezkur bedeli akze ve gabze ve makbüdatını
irsal ve ısa.le değirınesini bana ve teyzemize İsguhi Hanım Gulubyan

mezkur

haneler

kabli-ihtirak

bi'l-vekale

kadar makbüdatı olan bidellatı

tahtı

idaresinde

icareyi velasiyyema

sından Anının ve Maruyanne Hanımlar nam ve hesaplarına makbuzu
rta bedelinden

hissemize

isabet

iden

miktarı

ve lede'f-hace aleyhinde muhakemi-nizômiye

mezbüre

İsguhi

ve şer'iyye'nin her

erecesinde her sıfatla ikamci-da'va ile muhakeme ve muhasemeye ve

1
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tevkile me'zun olmak ve hususatı-mezkfırenin
i.yesini ifaya Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

senesi şevvali'l-mukerreminin
i-şer'iyyesiyle

kabulüne

mütevekkıf oldığı
senei-hazır ya'ni bin

yirmi dördü tarihi ve 206 numorulu

mevküfe

her birerlerinin

tarafından

ilaciyan Yunofo Efendiyi
.den elyevm mumaileyhi
'1.llukım

azliyle yerine hususatı mezküreyi ifaya

Mihran Cilaciyan Efendiyi kabülune mevküfe vekili ve

eyledik didiklerinde ma vekaa'

bi't-taleb ketb ve i'lam olundı

ı'şrın mih şehri zi'l-hicce lisene tis'a ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf.
214

83
TEREKE
Lefkoşa
n ma'rifetü'z-zat

Kasabası'na

tabi'i

Budamya

Ayişe binti Peraro Meclisi-Şer'i-Şerıfde

Karyesi
Emini

ulunan Canibi-Defterdarında
.µ.susu-re'y olunan Mehmed Münir Efendi Muvacehesinde üzerinde
yedimde olub işbu kıraat olunan halen İzmir vilayeti

323

zade Abdu'l-hamıd Efendi imza v ehatmine havı fi 9 rebiül-ahir

bir kıt'a hücceti-şer'iyye ile hususu aıi'Lbeyana beni tevkil iden an
aliyesi'nden ve izmir'de
Hüseyin bin Yusuf bin Abdullah'm
bundan akdem Cezırei-MezkO.redevefat iden Zenci Patır binti
veraseti gaib-ani'l-beled
üvekkilem Hüseyin bin Yusufa Mahsüre olub andan başka varisi ve
j.istehakı ahiri olmadığından müteveffayı-mezbürenin Yeni Camii
.e kain hanesi bundan akdam kıbelil-muzayede talebine katiyen bey' olunarak esmünından divanı
mütebaki sekiz lira sekiz şilin ile rubhi olan bir lira ve yedi şilin

i kuruş elyvem itam sandığında mahfuz olub Emin binti vaziyeti
.rafından vadı'ı yed

ve mudahele idilmekde olma'la meblağı

n ve veraseti-Mahkiyesine
ım selahiyeti şer'iyye'ye binaen müvekkelem zevcim mezbüre
içün bana eda ve teslime bi'l-me'müriye emtnü-beytü'f-müle
aileyh Munir Efendi'ye tenbiye olunmak
atlübumdur deyü da'va eyledikde mumaileyh Munir Efendi dahi
raseti mezküreyi inkar eylemekle müddei-mezbür vekili-mezbüre

da evvelen ba verekai-mestüre Yeni Camii Mahallesi İmamı Hafız
dai Efendi ve muhtarı Hacı Hüseyin Ağa bin Ömer' den ve
zküre ehaliyesinden Ali Ağa ibni 'ısazade
Hacı Hüseyin'den alenen icra edilen tezkerelerde adl ve
ehade iddükleri ihbar olunan mehallei-mezkOre ehüliyesinden
Efendi ibni Hacı Osman Ağa
ibni Ali'den her biri Meclisi-Şer'i'de hazır olub Iedel-istişhad ber
ve şehadeu-şer'ivve itmeleriyle mucibince mezbüre Zenci
mezbür oğlu

I
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süre aldığına ba'de'l-hükünı

itam sandığında mahfuz olan mezkur

vekili ve zevcesi ayişe binti Bayrama eda ve

aileyh Münir Efendi'ye

tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olurdı

çvmi's-sadisi ve'l-ışrin min şehri zi'l-hicce lesene tis'a ve ı'şrin ve

215
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VASıTAYİNİ
bası'nın Mahmud Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden Hürmüz Hanım
Mahkemei-Şer'iyye' de

Meclis Başkatibi Mehmed Hakkı

'n-niyabe akd eylediği Meclisi-Şer'i-Aliye'de
Iiha vasi' ta'yin olunan Mehmed Ratib Efendi ibni Ahmed E fendi
de üzerinde da'va ile aklıma hiffet gelerek umurumu rü'yete gayri
eemvalini sarf
ek.de bulunmuş oldığınını liebeveyn biraderim Ali onbaşı ibni İsmail
me eylediği bilene üzerine fi 27 rebiü'J-fihir 11327 tarihlü i'lamıtasarrufatı-kavliyyeden

I
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mezkur İbrahim Ali Onbaşı Kıbeli-Şer'i'den urnuruınu rü'yet ve
:mvalimi idareye vasi ta'yin idülüb bir müddet sonra dahi ademi
ib emvali tebeyyin eylediğinden
m 1329 tarihinde azl eylemişidi elyevm işbu Meclisi-Şer'a ibraz
,r Nuri ve Cemal Efendi'lerden

muayene raporlarından müsteban

:bir dallil olmayıb tami'ş-şuur ve'l-akl ve kesbi salah ile emvalimi
muktedire ve ianei-vasiyyeden

bi'l-vesaye

va'dı-yed

müstefine

olmağla vasiyi-

eylediği emvalimden keffi-yedle

tarafıma

e teslime tenbiye olmak matlüburndur dedikde vasiyi-mümaliyeh
Efendi ibni Ahmed Efendi cevabında mezbüre
smail 'in kesbi-salah ile umurum israf ve telefinden zarar iderek
muktedire bulundığı beyan eyledikde müddei-mezbfı.re Hürmüz

utabık biline taleb olundukda evvelen baverekai-mestfıre Korkud
si Komisyon a'zasından Hasan Efendi ibni Hacı Adem Efendi ve
Efendi ibni Abdü'l-baki
Hüseyin bin Ömer ve Komisyon
et Refik Efendi Hacı Osman' dan sıran ve ba' de Berber Ali bin

li bin Hasan Tahsin'den

alenen lede'tezkiye

adl ve makbüleş

ri işar ve ihbar olunan Korkut Efendi Mahallesi Ehaliyesi'nden

1i ve Yeni Camii Mahallesi Ehaliyesi'nden
f'tan her biri Meclisi-Şer'a

Keçeci Mehmed Ağa

hazır olub istişhad olundukda fi'l-

.üz Hanım kesbi-salah iderek umurunu bi'nefs idareye muktedire
tdahi ideriz deyü müttefikü'l-lafz

ve'l-ma'na

şer'iyye itmeleriyle mezbürenin tamu'ş-şufır

oldığı kesbi-salah

ifaya muktedire bulundığı fennen ve şer' an

I

326

mucibince mezbüreye bundan evvel vuku'u
ve rüştüne ba'de'l-hüküm

bulan hicri ref

emvalini bi'n-nefs idare itmek üzere

ve teslime mumaileyh Mehmed Ratıb Efendiye tenbiye olundığı
olundı tahriren fi'l-yevmi't-tasii'

min şehri zi'l-hicce lisene tis'a
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VAKIF TEFTİŞİ
rhüm ve meğfurla Seyyid Abdullah Paşa'nın Kıbrıs'ta kain
eb ve çesmesiyle Deri-aliyede Nışantaşı'nda vakı'ı mektebi ve
i'l-meşrud tevelliyesi
Hasan Tahsin Bey'in

vakfiyede muharrer şeraiti-

e hesebatı i'da etmediği gibi umur vakfı rü'yet

ve tesviye içün

şer'iyye'si dahi gayri ma'Iüm
iktidayı şer'iyyesin ifası Hükümeti-Seniyyei-Osmaniye'nin
rmuri Musa İrfan Efendi tarafından taleb olunmuş ve me'ınüri
ikde Evkafı-

I
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·dareye Hükümeti-Mefhümei-Krali
ri ile müştereken

tarafından me'mür olan Lefkoşa

bu mesele hakkında

mahkemeyle

ceryan eden

rakı ve vakfı
şeraiti muayenesini
ime

bi'l-icra

havi mersül

vereka

vakıfı-muşürünieyhin

süreti ba'de'l-mudalea

Hazinei-Evkafi-Humayunda

in yüz altmış bir tarihlü ve vak'ası
e beher sene lazım gelen muhasebesini

ma'rifeti-şer'

ile rü'yet

etmek şartıyla mumaileyh Hasan Tahsin Efendi uhdesine tevelliyeti
ldığı evrakiyyede

ani-aliyei-meali

şeref-sudur

olmuş olan sicilde mukayyid

fi

Celiliyesi'nden ve tevelliyeti mezkürenin uhdesine

esinden şumduye değin vakfı-mezkürun

şeraitin muayyinesini ifa ve

azım gelen hesebatını i'da itmemiş
dolayı gallei-vakfı-mezkurdan

te'diyesi meşrud olan vedaife ile

ehyi bulunan camii ve sairenin devamı ma'müriyyet ve te'rnin

.eti zimmetinde ihtiyacatı içün idarei-mezküreden
ile hasıl olmuş olan mebalığı-cezire

evkaf varidatından bi'l

te'diye ve ifa olundığı evkaf idaresi kayıtlarından i'dayı hisab içün

uu' bulan da'vet ve izahatı-ademi-icabetle bi'z-zat gelmekden veya
er'iyye vekili-şer'i-üzam itmekden imtina' ile zimmetine şer'an ve
itmediği dairei-mezkürede mahfüz iki kıt'a
utaleasından numayan olmasına mebni idaresi muhtel ve müşevves

varidat ve mesanfütının

vakfiyesine tevfikan tanzimi ve şeraiti

ini temamiha tenfizi icab itmeğin mümaileyhin ve bavekili
e muraceatle Fermanı-ali-mendük

e'l-yevm mer'i olan Evkaf Nizamnamesi'nin ahkamı-mahtüriyyesine
a'rifeti-şer' ile vakfı-mezkur hesabatını i'da ve rü'yet ve şeraiti
ini ifa idinceye değin

I 328 .

İrfan Efendi vakfı-mezküre
asb ve ta'yin olundıkda mümaileyh

mütevekkıi

kaimi-mekan

dahi bi'l-makbul

ve kema

mı teahhüd ve iltizam itmiş vakfı mezkur varidatını
atından ve Kıbrıs Dahilinde kain olub canibi hükümetten vakfı
vellisi nam ve hesebatı cebaniyye olunan Karpaz Sancağı hasilatı
baret
mezküre mc'mürlanndan
münfehim

ve me'mılri-mılmaileyh

olunmağla

mümaileyh

İrfan

İrfan Efendi'nin

Efendi'nin

galatlı-

brıs Ceziresi Veznedarlığı 'na
e ve kaimi-mekanı mütevelli sıfatıyla akz ve kabz ile sair veredatı
llü Evkaf Sandığı'na vad' itmesi ve vakfiyesinde muharrer şeraititemamiyle ifa ve mütevelli
ı-vakıftan

mütehakkınına

aid kısmının

dahi bervechi-meşrılh

değin mezkur sandıkda hıfzı iktidü eyelediği Kıbrıs-Mahkemein i'Iam oluna
vmi'r-rübii min şehri ınuharreıni'l-haraın

lisene selasin ve sülüsü

217

~_:,.,·.,.,:=-~·..:.,;.,.,;. r-;' .j ~; .:.,_.,_. ~/~_,;,,:-,,..Cı, _;_:.ı,. ,:...,..~ ~ vı:_., .,;,, e/--:
\.
,.
.
r,
•
,,.)_, ""::".:.1.;. <:c.1;.,: -1:' •..~ ..,,ı-.., .,,,:: <.ıh'-;..,.,''":.,.,<""~ v~.,.,..u,
"

\'

,

I

•

•..

,.,.

<. '"

"

•,

I ,

'I

I

_,

'"

•'

I

•

•

~,,.. ..,,,:'ı.:;v. .,.,.,.,.,.• , . . •.,..~~· .• ..,.J,(fa.- ..,:.ı,,<. ,.:,_.,)•Jı:; 1v_;::,.,
µ)_.;_, A, 1 /.) ~
~_,.:.;,I/., • :fl .S~ ı ,;_,,;~ ,r~ Jr'

'

•

:,.,,/ :-,:•., 3
.;, •; -~

<>~~ w' ,,/,y ( ·~c~;...w C(-'' ,_;.,~~: ı;.,~ıt:.J_.,,'-(..J.,ı
.;;~ ~~_.ç..vv,..:..,()(/.,V,v
'"v

~W'(~~- J).,'_y1,,;, ,?'~./,ı..

I

. ~.ı
..,;))

'

'' JI .

. ,;ı1

'.ıJ

.

83
VEKALET
Lefkoşa Kasabası'nda Arabahmet Paşa Mahallesi'nde
Vilayeti-Tercümanı İspiogın Efendi ibni İstipan Otociyan Efendi
y Mahkeınei-Şer'iyyesi'nde

\ 329

1

Y.

elisi-şer'e

hatiri-lazimi't-tevgirde

takriri-kelam

iderek Derseadet

~n iken bundan akdam vefat iden validem Seryohi

Hanım ibnetü

evrüs ve müntakil bulunan Kınalı Adası'nda kain ma'Iümu'Lhudüd
kat'iyyen bey' ve temlik ve ferağ

hı emvali mevdüası dairesinde i' da ve takdire ve semenini akz ve
tarafıma irsale veled'f-hüce

isbat veraseti ve hususu

n külliyesini ifaya Derseadet'te Rumeli Hisarı 'nda Eniştem Mihran
kabülene mevküfe vekili ve naibi menab nasb ve ta'yin

ketb ve imla olunur fi'l-yevmi's-sômin

min şehri

lisene selesin ve sülüsü mie ve elf.
Mahkemei-Şer'iyye Başkatibi Mehmed Hakkı Efendi ibni,
Katibi-sani Mehmed Ratib Efendi ibni Ahmed EfendiVe
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TEREKE
llatı'ndan Ebükavuk Mahallesi Ehaliyesi'den bundan akdam vefat

.ti Mustafa'nın veraseti-zevci Ahmed bin Hüseyin ve validesi
lil ve pederi mezbür Mustafa Bekir İbrahim
ğlu Hasan'a mahsüre oldığı bi'f-ihbar i'nde'ş-şer'i'l-Enver zahir
oldıktan sonra sağiri mezbür velisi ve pederi mezbür Ahmed ve
aleb ve ına'rifetleri ve ma'rifeti-şer'ile tahrir
ve taksım olunan terekei-müteveffai-mezbüre

defteridirki

ve beyan olunur tahriren fi'l-yevmi'r'rabii'

min şehri

ram lisene selesin ve sülüsü mie ve elf.
J
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5. .

divan

Bir

bir

sinisi/45,
bakırlı

tavaiki

bir

Bir

Bakır

değirmerı/25,

tecemmülatı/36,
gah

maa

takını/126,

altı

dest

bir sandalye/Id,

sandalye/83,

kuluplu
tava/21.20,
şilte

Pamuk

hamur

Bir

maa yastık/76,

tekneki

üç yastık

mangal/IO,

bir

'

bir

Bir

Bir yorgarı/19,

Şişe
tecemmülatı/I

mak'ad

25,

O,

minder
mak'ad/36,

bir

I

Bir

ipekli

Bir

Bir

ve

şilte

çafut/15,

mak'ad/ 20.20

çarşaf/36, bir

üç

Müsta'mel

Bir

tül/ 9,

entari

kadife

,

iki

............ /36,

entari/15.20,

bir

entari

çarşaf

hırka/IS,
Bir silecek, bir gömlek/18, bir

Bir güvlü çarşaf

Lenyör

na'lin çift/6, iki çarşaf güveli/Bl,

çift/100

ve
ceket/63.20,

Bir entari, bir ceket, bir fistan/45,
Bir

leğen

Bir

yorgan

iki

yüzü/21.20,

örtüsü,

bir

yastık yüzü/27,

fisto

Bir boru maa

İki

mermer/ 198,

kapağı/14,

sahan

I

Bir

sandık

ınalıalli/15,

seccade/18.20,
Yekilnü'l-ınezkilrat/2583
olub
tahsil

I

36

I

I

arziyye

\ (dellaliye/18,
araba

kirası

4.20,
7.20,

haınmaliye6))
2547
Hissei-zevci-

Hissei-üınınü -

Hissei-ınezbilre

Hissei-sağlri-

mezbür

mezbür Penbe/

Mustafa/424.20,

mezbür

ahıned/636,

424.20,

Hüseyirı/l 062,
27
(resim ıninha)
1035

ur ahmed ber vechi bala hissei irisesi olan altıyüz otuz altı kuruşu ve
zbür Pembe ber vechi bala hisse-i irisesi olan dörtyüz yirmi dört
ş

ve ebi mezbür Mustafa ber vechi bala hisse'i
dörtyüz yirmi dörtbuçuk guruş temamen akz ve kabz eyledikleri ve

hür Hasan'ın ber vechi bala hissei-irisesi olan bin altmış iki guruşdan

bin otuz beş guruş li-eclil hıfz itam sandığına gönderildiği iş bu
erh verildi. Fi't-tarihi'l-rnezbur.
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VEKALET
Lefkoşa Kasabası civarında

Çiko Manastırında

mukim

·-Aliye'nin Rum Milleti'nden oldığını ifade eden mezkur manastır

Cezirei-Mezküre
Tisi-Şer"ahatiri-lazimi't-ta'yirde
füin Milleti-Merkfunsi'nden

Mahkemei-Şer' iyyesi 'nde

terekece bildiği cihetle Teb'ai

oldığını beyan

deaviyeden Paskal Efendi'nin

vasıtai-tercemesiyle

takriri-kelam

,.ir vesinin Balıkpazarı Mevkı'i'nde diğer Çiko Manastırı külliyesi
inde iki bab tahtani ve bir bah fevkani oda ile bir miktar havlu ve
e ile fevkanisi olan bir büyük oda bilasened müstakillen tahtı
asarrufumda olmağla bunları taliblerine icare ve müşterisi zuhur
ni misliyle veya daha ziyadeye kat'iyyen bey' ve temlik ve ferağ

an ve bey' iddiği surette dahi semen ve bey'ı-müşterisinden

akz ve

ı:tkbüdatını tarafıma irsal ve isale ve mezkur emlakim içün usülen

raceatla Senedi-Hakani akzine ve Iede'l-hace bubabda Mahkemeiher nev' ve derecesine mürace'atle

I

333

icab idenler

muhasemeye ve hususu mezkur mütevekkıf oldığı umurun külliyesini
ini dahi tevkile me'zün olmak üzere Teb'ai-Devleti-Müşarünileyha

Efendiyi vekil ve naibi-menab

nasb ve ta'yin eyledim

vekaa bi't-taleb ketb ve elzem muharreri'l-yevmi's-sani

a'şere min

.rremi'l-haram lesene selasin

220

86
VASİ TAYİNİ
hallatı'ndan Ebu Kavuk Paşa Mahallesi Ehaleyisi'nden Yeni Cami'
iıallimi Hafız Hüsni Efendi ibni Hacı Ahmed Ağa bi'n-niyabe

r'i-Aliye'de takdiri-kelam iderek Kasabaı-Mezkftrede Korkut Efendi
de sakine validem Emine Kadın ibnetü Hacı Salih seksen yaşını
emval ve emlakini hıfz ve hıraseti adımi'l-iktidar
kıbeli-şer'iden

bir vasi ta'yin olunmak

ur deyüb fi'Ivakıı' mezbüre
dm seksen yaşını tecavüz edüp müssine ve ma'trühe ve bi'nefs
'yet ve tesviyeye bi gayri muktedire bulundığı ve mumaileyh Hafız

tle ma'rüf ve umur ve sayesi rü'yet ve tesviyeye muktedir oldığı
zküre Mahallatın'ndan Korkut Efendi Mahallesi Ehaliyesi'nden
ed Fazıl Efendi ibni Osman Efendi

I 334

fendi ibni Cengizzade Hasan Efendi taraflarından bi-tariki-ş-şehade
ağla makbühe

bulunması

cihetle

zata tasarrufatı

kavliyeden

mezbüre Emine Hatun'un
~t ve tesviyeye Kıbeli-Şer'iden

mahdümı mumaileyh Hafız Hüsni

nasb ve ta'yin olundıkda mumaileyh Hafız Hüsni Efendi dahi

isini kema yenbeği ifayaı teahhüd ve iltizam eylediğini tescil ve
tahriren fı'l-yevmi's-sadisi

ve'l-ı'şrin

lesin ve sülüsü mie ve elf.
221
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VAKIF
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min şehri muharremi'l

eazzi havassı ibadehü bi sarafı emvalihim ila enva'i'l-hayrat

-selamü ala Nebiyyihi Muhammed Hayrü'l-beriyyat ve ala ôlihi
yestezillü'Lmerai tahte's-sadekat emme ba'dü işbu

ve badi oldırki Kıbrı Ceziresi Eşraf ve Handandan ve
n Cemal Devleti-Aliye'den seadetlü İzzet Efendi Hazretleri'nin
leb ve iltimaslarıyla hususu ati'l-beyanın mahallinde
kıbeli-şer'iden

me'zunen

bi'l-hükmi

inhiram olunan

Başkatibi Hürremzade Mükerremetlü Mehıned Hakkı
(;hmed Kamil Efendi Cezırei-Mezkfüenin Lefkoşa Kasabası'nın
llesi'nde vakıı' konağına
abda rnektübu'l-esarni-rnüslirnın huzurlarıyla akdi-meclisi şer'iüşarünileyh İzzet Efendi Hazretleri Meclisi-Ma'küdu-Mezkürda
fei-li-ecli't-tesdl mütevelli
. rnüderrisıni-Kirarndan rnükerrernetlü Hacı Münir Efendi ibnü
Efendi Mahzerinde ikrarı-sahıhi-şer'i ve i'tirôfı sarihi-şer'i idüb
şbu rnahallei-şer'i'de rnutala'a olan fi.yirmi iki temmuz 1904
numorulu koçan mucibince Ayasofya Mahallesinde vakı' Ayişe
(; Sarni' Efendi tariki ile mahdüd vakfı atı'l-beyanın sudfuuna

ir bab hanemi cemi'i-tevabi'i ve Ievôhıkıyle beraber hisbeten li'l
kfı-sahıhi-rnü'teber ve hasbi-sarıhi-muhallede ile vakf ve habs
şart eyledim ki ben !abisi-libas hayatta oldığırn müddetçe

lliyet ve zimmeti ba' de ahire ve şurutunun tebdili ve ta'yiri yalnız
ola vefatımdan sonra hidrnetçirn Hatice binti Mustafa tevelliyeti
tasarnfe ola ve rnezbfuenin vefatından sonra evladekber ve erşedi badnen ba'de badn vakfı-rnezkfue mütevelli.ola
sakin olmak veya ahire icar eylemek mütevelli bulunan
olub mezkur hanenin ta'miri dahi
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zata aid ola ve süknası kendisine meşru olan kimse senevi bir
raat eddirüb Fahri-Kainat aleyhi ve ala elihi ve ashabihi ekmeli't
dimiz Hazretleri'nin ruhu-Envarları'na
ba'de'l-inkırasın
rifetleriyle

ve kendi ruhuma

Cezire Kadılığı ile Müftülükte bulunan zevatın

mütedeyyin

ve müstakim

bir zat kıbeli-şer'lden

in oluna ve işbu mütevelli mezkur haneyi ahire icar iderek bedeli
de't-ta'rnlr

ve't-termim

fazalasından

birer hatmi-şerif

içün yüz

.e:diyesiyle senevi iki hatmi şerif kıraat ettirilerek kendi ruhuma ve
ümmühat ve ceddatım ervahına ihda ile ve andan
hırsa mütevelliye

aid ola deyü ta'yin -şart teybini-kuyud

ile

i mütevelli mümaileyhe teslim idilmekde oldahi vakfiyet üzere
eyledikden sonra vakıfı-mümailcyh tekrar mehabisi
kfı akar

lmamı-A'zam

Hazretleri

indinde

menzilel-üdiyette

İmamı Muhammed Hazretleri indinde dahi vakıfı munafi"i vakfı
badıl olmasına binaen vakfı mezkürden rucu'
üri

ke'l-evvel.mülküme

istirdad

iderem

didikde

mütevelli

aya tasdi idüb badn olunan minval üzere oldığı hali best olunan
ludığı lakin İmamı Ehi Yusuf Hazretleri indinde evkaf
fet dimekle ve İmamı-Muhammed

Hazretleri indinde teslim ile

mağla vakfı mezkur sahih ve lazim oldı deyü red ve teslimden
!'biri müterafian ve kabzen sicn ve farz ve hisme taliben
atibi mumaileyh dahi tarafına ola şeraid ve zabtı Hayri olazır idüb ülimen bi'f-hilüte'l-cari

beyne'l-eimmei'l-islaf

vakfı

at ve lüzümüna hükm eylediğini
gelüb Ala vukuuha inha itmeğin vakı'ı hali ba'de'tefyizi'şer'i
>min ba7di sahih ve lazim ve mütehattim oldı femin bedele ba'de
lmen isme ali'z-zeyn yübeddilevne
iün 'alım vacirü'f-vakfı a'lı'l-hayyi'l-cevvadi'l-kiram
ı'l-yevmi'r-rabi'

ceriz elik

vel-ışrirı min şehri muharremi'l-haram

lisene

üsümie ve elf min hicreti min lehü elfve'l mücerr ve'ş-şeref.

nakiyyeti'l-Eşraf Kaimi-Mekamı el-Hacı Vahid Efendi.Yorgancı
i Efendi.
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VEKALET
allatı'ndan Abdi Çavuş Mahallesi sakinlerinden zati Hakkı ve Rifüt
'b:nan Hacı Kamil Efendi ta'ri:fleriyle ma'rife Gül Hanım ibnetü
Pederi mezbür Mehmed Ağa ibni Hüseyin

iderek Marsta Karyesi Ehaliyesi'nden
leyhinde

ikômei-da'vü

zevci dahilem Mehmed bin

ile mihri müeccelemi

ve kadri kifaye

zevci-mezburun hanesinde bulunan kendi malim olan işyômı talebe

izamiye'nin her nev' ve derecesinde müdde'i ve müddeaaleyh
akcme

ve

mbüsemeye

le nafakai-iddetim

ve

lede'J-hace

mihri-müacceli

ve

üzerine mukali'u ve sulh ve ibraya ve hususu

·yesi rfaya ve ahirini dahi meren ba'de ührô tevkil ve azle me'zun
pederim mezbür Mehmed Ağa ibni Hüseyin Balcı'ya

vekil ve

asb ve ta'yin eyedim didikde mezbür Mehmed Ağa
i-mezkfüeyi

kabul ve hizmeti-lazimesini

kema

yenbeği

ifayı

J]izam itmeğin maveka'a bi't-taleb ketb olundı fi'Iyevmi's-südisi
lisene selasin ve sülüsümie ve elf.
Salih bin Sadık, Rif at Efendi ibni Hacı Kamil Efendi, Hakkı
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87
TEREKE
Ceziresi'nin

Baf

Kasabası'na

tabi'

Hursufı

Karyesi

olup Nefsi Halebde müsafiren ikamet itmekde iken bundan
vefat iden Asakiri-Devleti-aliyei-Osmaniye

Miralaylığından

et Bey ibni Şükri bin Terzi Ali'nin varisi oldığını iddia iden ve
r Cemal Efendi ibni Nuh Naci Efendi ve Mustafa Efendi ibni
yle ma'rife Karyei-mezkure sakinlerinden

ibnetü Şükrü bin Terzi Ali Meclisi-Şer'i-Şerıf'de
Medyunlarından
da'va

iderek

aryesi Ehaleyisi'nden
mah

an

aslı

ibni hasan

Cezırei-mezküre'nin

Tahsin
Baf

olub nefsi Haleb'de ikamet etmekde iken

mukaddem

nınmiralaylığından

Ali Efendi

Mehmed

müteveffayı

vefat

iderek

mütekaid liebeveyn

askeri-Devleti-

biraderim

mumaileyh

rimin ismi Şükri dedemiz ismi Terzi Ali ve validemiz ismi Zeliha
acı Hüseyin olmağla müteveffayı mümaileyhanın veraseti farzan
olub benden gayri min ciheti

\ 339

Jü'l-nisbiyye

varisi ve terekesine

yı-mümaileyhanın

hayatında

müstehakı-ahire

mumaileyh

Mehmed

olmadığından
Ali

Efendi

e ciheti-karzdan otuz guruş alacak hakkı olub kable'l-akz ve'l-istifa
le vechi mezkur üzere hasren bana mevrüs olmuş olan mezkur otuz
fıma eda ve teslime mumaileyh

Mehmed Ali Efendiye Tenbiye

atlübumdur deyü da'va eyledikde mumaileyh Mehmed Ali Efendi
ciheti mezküreden
re veraseti

olmikdar deyni oldığını ikrar ve maada vehi

inkar eylediği

müddei-mezbüre

sıddika Hanım'dan

a mütAbık beyne taleb olundıkda evvelen baverekai
rabahmed Paşa Mahallesi İmamı Mehmed Talib Efendi ibni Ali Rıfkı
Muhtarı Hilmi Efendi ibni Hacı Mehmed'den

sırren ve ba'de Salih

11di ibni Mehmed Efendi ve Ali Fehmi Efendi ibni Derviş Ali'den
edilen tezkirelerinde adl ve makbülu'ş-şehade
'zası'ndan

Faziletlü

oldıkları ihbar olunan

Mehmed Efendi ibni Hacı Veli Efendi ve

fendi ibni Ömer Meclisi-Şer'a hazıran olub
ad fi'I-hakika

müddei-mezbüre

Hatice

Hanım'la

müteveffayı

Ahmet Bey'in babaları ismi Şükri ve dedeleri ismi Terzi Ali ve
smi Zeliha Hatun ibnetü Hacı Hüseyin
ihle

müteveffayı-mezbürun

verasetini farzan ve redden emre göre

atice Hanım'a munhasıran ve bundan başka varisi ve terekesine
ahire oldığı ma'lfunumuz değildir biz bu hususa burada zirde
şehadet dahi ideriz deyü her biri müttefıkü'l-lafz

ve'l-ma'na edayı

r'iyye itmeğin mucibince müteveffayt-mezbürun

veraseti farzan ve

beveyn hemşiresi mezbüre Hatice Hanım' a
ldığına ba'de'l-hükm

meblağı-mezkürı

Efendi'ye

mezbüreye eda ve teslime

tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı

aşere min şehri saferi'l-hayr

/
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lisene selesin ve
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87
VEKALET
i'nin Merkez İdaresi olan Lefkoşa Kasabası'nın

Arabahıned Paşa

Teb'ai-Devleti-Aliyei-Osmaniye'den

ve

zatı

ehmed Hakkı Efendi ibni Mehmed Kamil Efendi ve Mevlana

a'rife

Cezirei Mezküre

Müddei-U'mümiyesi

Muavini Tüccar

di'nin mühteremesi Hursi Hanım ibnetü Artin Güldiyan Meclisi

zımı't-tevgırdc takriri-kelam iderek nefsi
z Caddesi'nde kain on ve oniki numrolu ma'Iümu'l-hudüd
hanedeki hususu irisei-şayiamın

sarfı

namıma muamilei-intikalini

ve ferağ ve tefvize ve muamelei-mezküre

ve müteallika bulunan

ve defatıra tarafından va'dı imzaya ve akz ve kabza ve hususu
kkıf oldığı umurun külliyesini ifaya mezkur
şehri 'de mukim tüccardan ikizler Efendiyi kabi'ı.lüne mevkG.fe
menab nasb ve ta'yin eyledim didikde ma veka'a bi't-taleb ketb
I'I-haınisi ve'l-ışrin min şehri saferi'l-hayr
ve elf. Şuhudü'l-hal, Hürrem Zade Mehmed Hakkı Efendi,
fendi, Mehmed Mevlana Efendi.

\ 341
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87
BOŞANMA
Mahallesi Sakinleri'nden zatı ma'rife
llal Bolulu Abdü'l-Aziz'in hususu ati'l-beyanda tarafından vekili
'iyye'si da'va vekili Osman Cemal
Mahkemei-Şer'iyyesi'nde ma'kftd-Meclisi-Şer'i-Şerıfi-Enverde
zevci gayri dahili Zihni bin Mustafa muvacehesinde tevrarihi
ezbüd ifadesinde muharrer oldığı
i'l-vekale da'va iderek müvekkelem mezbüre Zehra binti Abdü'l
ihri müacceli ve bir lira mihri müecceli tesmiyesiyle işbu hazır
pra binti Mustafa'nın Zevcei-mezkürei-gayri-medhulbehası
Zihni Meclisi-Müteaddidede mezbürayi mükerrer talakı sülüse ve
itmekle zimmetinde mütekarrer ve ma'küdualeyh olan mihreyni
i-mezküriyede nısfı oldığını kabül olunan
lini-mezbftreyi izafetle tarafıma idası bi'l-vekale matlübumdur
fü Zuhnu bin Mustafa cevabında mumaileyh Cemal Efendi

ezbüre Zehra binti Abdü'I-Aziz zevcei-menkühei
342

behası oldığını ve mihreyni-mezkCıreyni nefsi bir lira on şilinden
ığını nabian ve katiyen ikrar idüb ancak bir minvali muharrer talakı
ddia olunan eyyam ve leyalisi
ulundığından ika' idüb itmediğini derhad idemediğini beyan itmek
ar itmekle

müddei-mezbüre

vekili-mumaileyh

Osman

Cemal

üddeasına mudabık beyne taleb olundıkda

rakai mesture Ömeriyye Mahallesi İmamı Mehmed Ragıb Efendi
ndi ve muhtarı Mehmed Şükri Efendi ibni İbrahim ve Ayasofya
am Vekili Mustafa Şevki Efendi ibni Hüseyin ve Muhtarı Hafız
Mesud Osman Efendi Vekili-Camii Mahallesi .İmamı Hafız

"ı

Efendi ve Muhtarı Hacı Hüseyin ibni Ömer' den sırren ve
İsa.zade ve Hüsni bin İsmail ve Hüseyin Resmi bin Mustafa
taraflarından alenen lede't-tezkiye adl ve
iddükleri ihbar olunan Ömeriye Mahallesi ehaliyesi' den
Mehmet Ali bin Yusuf ve Ayasofya Mahallesi Ehaliyesinden
bin hasan bin Hüseyin ve Malıallei-mezküre Ehaliyesinden
Mustafa bin Muhafız Mehmed Ağa vekili-Camii Mahallesi
Kunduracı Ahmed Rif'at bin Mustafa bin Salih Karacı Meclisi-

ledel-istişhad mezbürundan Berber Ahmed'den Mehmed Ali
elvacı Hüseyin bin Hasan bin Hüseyin oğlu fi'Lhakika işbu
zihni ile efrenci şubatın dördüncü günü
zartesi gecesi bir mahallede oturıyorduk mezbur Zihni'ye tahtı
kızı Zehra'

terk it didiğimizde Zihni dahi

siz dahi şahid olun mezbüre Zehra benden boş olsun deyü
tekrar eyledi ve Kunduracı Ahmed Rifat bin Mustafa ve
Zihni bin Mustafa Efrenci Şubatın beşinci pazartesi
Ağa'nın Dükkanı'nda bulunuyorduk oradan geçen
Abdü'l-Azız

-
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k sen benim kızımı bırakmışsın deyü Zihni dahi cevabında ben
bırakalı bir sene oldı ve Ömeriye Mahallesi ehalisi bütün biliyor

dokuza kadar bırakdım o sağ ben selamet dedi. Biz bu hususa
lı.idiz ve şehadet dahi ideriz deyü edayı-şehadeti-şeriyye

qibince Mahkemei-Şer'i'yye

-Başkatibi

Mükerremetlü

'nin bi'niyabe akd eylediği meclisi-şer'imizde
Aziz'in vuku'u talakına ba'de'l-hüküm

idüb

Mehmed

mezbüre Zehra binti

tarafeynin ikrar eyledikleri

zkfıreynin nısfı olan bir lira on şilini mezbüre Zebraya eda ve
üm Zihni'ye tenbih eylediği cihetle ba'de't-ta'yin tescil ve i'Iam
fi'l-yevmi's-sabi'

ve'l-ışrin min şehri

isene selôsün ve sülüsü ınie ve elf.
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TEREKE
llatı'ndan Mahmud Paşa Mahallesi Ehaleyisi'nden
en odacı Hasan Onbaşı ibni Hacı Hüseyin'in
'c11in tesviyei-umuruna Kıbeli-Şer'iden

iken bundan

sulbi sağır oğlu

vasi ta'yin olunan validesi

ibnetü Mustafa Efendi Başkatib Mehmed Hakkı Effendi'nin
meclisi-Şer'i-Aliyede
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takdiri-kelam

iderek bundan

:

zevcim odacı Hasan Onbaşı ibni Hacı Hüseyin den fi 5 mart

numorolu koçanda çıkmaz sokak ve iki tarafı Hafız Ahmed ve
Bakı': bin Mehmed Çavuş veresesi Salim Efendi ve Ahmed
Ağa ve müezzin Ahmed Efendi südüruyle mahdüd sarfı
hanenin altmış dört sehimde ondört sehmi kebir oğlı Mustafa
iye ve ondört sehmi sağır oğlı Ahmed Hilmi'ye ve yedi sehmi
vva'ya ve yedi sehmi kebire kızı Dervişe
kebire kızı fatımaya ve yedi sehmi kebire kızı Hattce'ye ve sekiz
metrukesi Fatıma hanıma mevrus ve müntekıl oldığı görülmüş
ane ise yevmen fe yevmen harab olarak kıymetsiz nefekat
n sığan mezbürun mezkur hanede olan on dört sehim hissei
ini bey' hakkında infa' ve evli bulundığından sair hisseder/in ile
ezküreyi semeni misliyle bey' olarak
ekematı Şer'iyye'ye teslim eylemek üzere Kıbeli- Şer'iden bağa
esabı'l-vesaye matlftbumdur didide hakikat mali hisse-i mezbüre
a takdiri-meşrfthi üzere oldığı Mahmud Paşa
kinlerinden Müezzin Ahmed Efendi ibn Hacı Hüseyin

ve

mahallesi sakinlerindne Kunduracı Musatafa Efendi ibni
tarihi'ş-şehade ihbarlarıyla numayan ve lede'l-muzaycde

seleri altmış liradan beş guruşu sende oldığı mumaileyh mezbür
ezkür hane hissesi-umumiyesine semeni misli iddüğü mezkur
ed Efendi ve Ali Rıza Efendi ibni Mehmed'in ihbarlarıyla sabit
k bulunmuş olmağla sairei-mezbftrun vervechi muharrer hissesini
n ile mean bey'ile sağir-mezbftrun mezkur on dört sehime isabet
Tiecli'l-istirbah muhakemei-şer'iyye'ye te'diye
yla mezbüre Fatıma Hanıma izin virilmeğin mavekaa' bi't-taleb
'1-yevmi's-salisi ve'l-ışrin min şehri rebiü'l-evvel lisene selasin ve

ıvıeııuıeu

Ratib Efendi ibni Ömer Efendi, ve Mehmed Ali Efendi

ve Gayrihim.
345 \

227

,,
I

<

•

''~;;.>!J'~~';P~ı~(; ~"':;;#
~()ı ;; ı, "'-': :_,:;., E.~~_:.v-~·~,J;~
~

(

oh,,.ı;. J;v~

I

'

. ,,

~

~· ı.1//~'w~cıt,,.ıı,'.:,ut,. ~_.#,/~),,),,..,,?:Pl/~~-;'-''•~

r.j~·:v~i., <~~-.~~\.-'.ı~·,,.;;(~1.+t/.,\;u·~~:<~~.£;}.ı '{.)JI' 14),, · r ~ '~~;/
,.,, I •

{(!rA,J_.v,,, .ı~

r,::

'

,

t,,,ı.';'~·

t

_..

,·,,

'

f

~,,

,.'.,e-~,,~ı:_.ı

..,_,w w?' .:,ı;.ı~

~ı,.ı,.,&:.,ı;ı '?"~,.ı
~/

,..

'

I

,

\ı., ..•....,,•...••
.;fl,

;f, ~ ~/~ N iı:,,.ı.ı

~.)., '~

~,,.,:ve, tfV)'_,..., ..,\$..ıı+..ıı.v'

.J-1,,.ı,

•

I

I

; '

'/.

I

~.'

·t..·-v,.f'.-j'.~_..-tı,.•) ' >

.

•• "'/, f

./ ~;,..,..

.

f

/

•

~ ••

:-s

,..Jl.4~~·

C.::ı.v.., .ı.:,...,J-,., .•:.ıJ~.'.,;.• ~.: '-\

.v1

':-v v,...:..ıJ .;...,..,J~ ı/.J ..rı:J.,.-~Urv
,

,

.

-

t ••

:V., t:;'

t!J) ~~

,,... ,

~)_..,..ıı,,_.,.J...,
, ,

'

(_,.~,-I!)

,,

I

ııı

I

':"L, -l:,~

.,.

I

#

II

b

•

~.Jlılp
/

f

;

:::".,..,

~

i,,i; ,.,_..:,,~
b, :~• I 2;,
•
•.

J~J.,/.-ı/-v.:4 &'ç-;-J1ı·~;-.;,;_,·j~.-1~v~l·x1
\. ,.,.·y

cc«

I

I

<

,

..•

•

'

·.

•

t..:...---"',jJı·•. .

.

il . - '

~

Il ,

. , ıJİ.'

.• ıd

ı:.

ı.>'

f

89
VEKALET
eyanında mahallinde istima' ve tahriri içün me'zünen inhiram
ei-şeriyye başkatibi Hürremzade Mehmed Hakkı Efendi Lefkoşa
orta oda nam mevkı'de kain Nikola'nın

.

elisi-şer'i-ali eyledikde tuzla Kasası Adliye Hakimi izzetlü Hilmi
bn Ahmed Ni'metü'l-llah Efendi Meclisi-ma'kıldu-mezk:urda
ket Bey ibni Hacı Ahmed Efendi hazır
takdiri-kelam iderek ba i'Iümı-Şeri

mütevellisi bulundığım

cı İsmail Ağa ve Belkıs Hanım ve Hatice Molla Evkafı-Şerifesi
e tahsilatı vakfı-mubôyatı
Iti-Iüzimesiniifaya ve hesebatını evkaf idaresine i7da ve evkafı,teallık leh veya aleyhinde ikame olan deaviyede müddei ve
£atlarıyla muhakimi şer'a
her nev' ve derecesine muhakeme ve muhasemeyc ve hususu
kkıf oldığı umurun külliyesini ifaya ve ledel-hace ahirini dahi
r!zfın ve bi'ttevelliye'l-mukarre oldığım
reti-vekalet olarak mumaileyh Şevket Bey'e aid ve re'yile amil
kan evladı vakfından bulunan mumaileyh şevket beye vekaletii-sahiha
346

e vekili menab nasb ve ta'yin eyledim dediğini mumaileyh Şevket
yekaleti mezküreyi sahi-kabul ve hidıneti lazimesini kemayenbeği
üd eylediğini katibi-mfunaileyhe tahrir ve mean meb'üs
ile Meclisi-şer' a gelüb alavukuatihô .innehô takdir etmeğin mavekaa
ketb

olundı

tahriren

fi'l-yevmi't-tôsi'i

ve

"l-ışrin

min . şehri

I-haram lisene selesin ve sülüsü mie ve elf.
Mahzar Mevlana Efendi, Halil Hilmi Efendi.
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TEREKE
rahim Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam vefat
anım ibnetü Ekmekçi Ahmed'in

veraseti validesi Aliye binti

ğir oğulları Mustafa ve Ahmet mahsure oldığı bilahare
zahir ve mütehakkık

oldıkdan

Adem bin Mustafa veresei-saire

sonra sairanı mezbüranın
taleb ve ma'rifetleri

ve

tahrir ve terkim ve bey' ve taksım olunan terekei-müteveffa-i
ki ber vechi ati zikir ve beyan olunur tahriren fi'l-yevmi'l
zi'l-hiccei'ş-şerife
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lesene tis'a ve r'şrin ve sülüsümie ve elf.

bir

defa

20,
maa

I

Bir pamuk şilte/76.20,
dört

beş

pamuk

yastık/36. , üç

takım

kıtık

minder,

onbir

yastıkbir

I

Bir makine/540, dört

I

İki entari/ 19

hamam
takımı/16.20,

maa
maksüdumuz/12
1.20,

1112.
20
Dellaliye
4.20
· Ii-taksim beyne'l-

I Hissei-üınmü-mezbür

Hissei- sağtri-ınezbür

Aliye

Mustafa/

Kadın/185,

461.20

I

Hissei-sağiri-mezbür
Ahıned/461.20
Resıni h. 11.20

Resmi minha 1 1.20
450.00
450.00

e Aliye Kadına hakkı irsesi olan bervechi bala yüzseksen beş
n akz ve kabsan eylediği ve sağirünı-mezbüraıun hisselerinden
ı1 mütebakısı ber vechi bala cem'an dokuz yüz guruş
ezbüre Aliye Kadın'a basened edane olarak alınan deynisinde itam
derildiği iş bu mahalle şerh verildi. Fi't-terıhi'l-mezbfu

:

ı ~
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SAYFA

89-90

KONU

VAKIF

ü lillahi'f-lezi eazzi Havassı ı'bôdihi bi-sarafi emvalihim ile envü'I'J
es-salôtü ve's-selômü

ala beni Muhammed Hayrü'l-beriyyat

ve ala

shabihi ile yevmi yestezillü'l-mer'i
dekati amme ba'dü işbu vakfiyenin tahrir ve inşasına bais ve badi
ıbrıs Ceziresi'rıin Lefkoşa Kasabası'nın Debbağhane Mahallesi
den zati müezzin Mustafa Efendi ibni Hüseyin

Çavuş ve Hafız

Emin Efendi ibni Mustafa Efendi teklifleriyle ma'rifeler ile ma'rife
lalı hatün ibnetü Debbağ
Cezirei-Mezküre

Mahkemei-Şeriyyesinde

r vechi ati vakfıe li'ecli't-tescil

ma'küdu-meclisi-şer'i

mütevlli ta'yin eylediği Mehmed ratib

i Ahmed Efendi
de ikrarı-sahihi-şer'r idüb fi 31 nisan 1291 tarih ve bin ikiyüz numrulu
cibince mezkur Lefkoşa kasabası'nın Mahallei-mezküresi'rıde
stafa ve Çirgagu ve Hacı Hüseyin Ağa ve yol ile mahdüd vakfı ati'l
ııdürına değin yedimde müstekıllen mülküm olan bir bab hanemi
abi'; ve levahıkıyla biraber vakfı-sahihi

müebbed ve hasbi sarih

He vakf ve habs eyledim ve şöyle şart eyledimki ben labisi-libas

349 \

ve merreten ba'de ukra vakfı mezküruşerüdunun
kendi yedimde ola veFatımdansonra

tebdil ve

Lefkoşa Kazası'na

tabi'i

Hacı Hafız Ali Efendi'nin zevcesi Zehra Hanım ibnetü Mustafa
ezküreye Mutasarrufa ola ve mezbürc'rıin veatından sonra ekber ve

Yelli ola ve mezbürenın vefatlarından sonra dahi evlad ve evladı
ekber ve ersedi Mütevelli ola ve ba'de'l-inklarsın

re'yi

ve ma'rifetleriyle

mütedeyyin

Cezire Kadılığı

ve müstekim

bir zat

oluna ve mezkur hanede sakin olmak veya ahire ıcar eylemek

senini yedinde olub ta'miri dahi . mütevelli olan zata ait ola ve
dilerine meşrüd olan kimse senevGi bir hatmi-Şerif ve bir mevlidi-

ruhuma ve abai ve ecdadım ve ümmühat
da eyleye deyü ta'yini-şurüd

ve tenbihi-kuyüdle

ve sadatım

mezkrür haneyi

Aileyh teslim
üzere kabsen ve teslim eyleikden sonra vakfei-mezbüre

mahallesi

akfı -akar İmômı-a'zam Hazretleri i'ndinde menzilei-ariyinde
imamı-Muhammed

Hazretleri indinde dahi vakfı münAfı' vakfı

batıl olmasına binaen vakfı-mezkürden rucü' ve menzili-mezküri

tirdad iderim didikde mütevelli mumaileyh cevabe li'tasdi idüb hali
minval üzere oldığı hesabı işkal değildir lakin İmamı ebi Yusuf
indinde vükıfı-mücerrer

vakfe

i'ndinde teslim ile'l-mütevelli

dimekle ve İmamı Muhammed

olmağla vakfı-mezkur

sahih ve .Jazim

Iimden imtina' eyledikde hakimi mevkı'ı sadrı-kitab-ı tübabüle

ve

Efendi Hazretleri Huzurunda müterafian ve her biri mütegasika ve

350 \

I... ~

çlıklarında hakimi-müşarün ileyh sem'ü-1-llah ni'mealeyh Hazretleri
olmasına nazar ve mübeddeli-hayr olmakdan hazer idüb
vakfı-mezkürun sihhat ve luzümuna hüküm
in ba'di vafı-mezkür Sahih ve lazım oldı fihe bedelühü ba'de ma
yübeddilünehü enne'l-lahe semiün alım ve ecrü'l-vakıf
i'l-cevari'l-Kerım Ced zalik ve sadr fi'l-yevmi't-tasi'I a'şere min

n ve sülüsümie ve elf.
1, Mehmed Mevlana Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi, Mahzarı-sôni
Ii Efendi ibni Hasan Tahsin, ve gayrihim.
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TEREKE
lıallatı'ndan Ömeriye Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bundan akdam
Debbağ Münasib Hüseyin bin Hasan'ın veraseti zevcei-menküsei
mine binti İsmail ile sulbiye saire kızı Havva ve sulbi
ehmed ve mahsüre oldığı inde'ş-şer'i'l-Enver zahir ve mütehakkık
müteveffayı mezbürun mahallei-mezkürede kain ve itam
bir bab hanesi hükümet ma'rifetiyle be' olunarak

351 \

evvelen deyni ba'de't-tesviye
n bi'J-rnevrüd beyne'l-verese

ve't-tenzil

mütebakısı

canibi

taksım oldığı mübeyyin defteridir ki

ati zikir olunur tahriren fi'f-yevmi'Lhadi

a'şere min şehri muharrem

ın ve sülüsü mie ve elf.
i-Hükümetten vurüd iden, mihhe'l-ihrücat,
Kasab Emir
Hüseyin'in müsbet
alacağı olub
virilen/315,

Hissei-sairei-ınezbüre

Hissei-sağiri-mezbur

Havvi\392.20,

Melımed/786

Resmi

Resmi

Minhii 10.

Harç

383.20

19.
766.20

Emine bervechi bala hissei-irisesi olan yüz altmış sekiz buçuk
en ve kamilen akz ve kabz eylediği ve sagiranı-mezbüranın
yüz yetmiş dokuz kuruştan
fmi dokuz buçuk guruş ba'de"-tenzıl mütebaki bin yüz elli
i'l-hıfz itam sandığına irsalini iş bu mahallei-şer'a mihirleri fi't-
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91
NAFAKA
llatı'ndan Tahte'l-kale Mahallesi Sakinleri'nden ma'rifeti'z-zat
ibnetü Hüseyin Meclisi-Şer'r-Şerif'de zevci dahili Hüseyin
Mustafa muvacehesi'nde takriri-kelam iderek zevci-dahilem

...ıJ_.

mezbür Hüseyin Efendi Cedde bin Mustafa'ya
infak ve iaşe eylediğinden Kıbeli-Şer'i'den

bir meskeni şer'i'de

nafaka ve kisve beha ve

knave sair levazımı zarüriyem içün kadri-kifaye
zevci mezbürem üzerine farz ve takdir olumak ve Iede'Lhace
ve inde'z-zafer

rucü'a izin virilmek matlübumdur dedikde mezbür

fendi Cedde cevabında müddei-mezbüre Derviş
etü Hüseyin zevcei-menkühei-medhül-bahası

oldığırn ikrar ve bir

~r'i tedarik edinceye kadar tarafeynin rızalarıyla mezbfıre içün yevmi
nafaka farz ve takdir olunub ve nafaka
baha ve sair levazımı zarüriyesine
ve inde'z-zafer

harç ve sarfa ve lede'Lhüce

mezbür Hüseyin Efendi üzerine rucü'a

müddei

ervişe Hamına izin verilmeğin maveka'a bi't-taleb ketb olundı
'l-yevmi's-sani

aşer min şehri saferi'l-hayr

lisene

sülüseyn

ve
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TEREKE
Ayaanı Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam vefat iden
Abdü'l-Kadir'in varisei zevci Ali bin mehmed ve validesi Zehra
ve Mehmed ve sağire sadriye kızları Emine ve
mahsüre oldığı inde'ş-şer'i'l-Enver zahir ve mütehakkık oldıkdan

lan mezbür Ali bin Mehmed ve veresei-sairc taleb ve ma'rifetleri
· -şer'ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksım olunan terekei
ezbüre defteridirki ber vechi ati

olunur tahriren fı'l-yevmi's-sanı min şehri zi'l-ka'ade lisene tis'a
Müsta'mel

Hamam takımı/19.20,

yorgan/6.20,

yemeni
Bir baş çarşabı/9, küçük
tencere/18,

leğeni/8,
bir hasır/10.20,

I

kadife

ı

sinisi/

12.20, beş minder zarı/ 50,
Bir küçük tencere/IO, iki

Bir

iki

kulplu

tava/9,

ı

Bir sandık/28,

Tabak

tecemmülatı/",

salın, bir kapak:/13.20,

Müteveffayı-mezbftrenin
tecemmülatı/I O,

ınihri müecceli olub zevci
Ali

tahsil

tarafından

olunan/271.

Para

guruş
1160
Belediye'ye

ve araba

kirası

ve

hammaliye ve

arziye

ve

dellaliye

olub
108

virilen

lıissei-ümınü-mezbftre Zehra

204.25-5.00resmi harç: 199.25,

354 \

20

binti

Velı/175,

20

hissei-sağıre-ınezbfır

Eınine102.15-2.23resıni
Cemaliye 102.15-2.20:

harç.: 99.35,
resmi harç : 99.35

r Ali bin Mehmed ve ümmü mezbüre Zehra binti Veli ber vechi bala
n cem'an dörtyüz otuz sekiz guruş ıemarnen ve kamilen akz ve

:buran Mustafa ve Mehmed ve bintani-sağiretanı-mezbüretan

Emine

'nin ber vechi bala hissesi irisesi olan altıyüz ondört guruştan
nzıl mütebakısı olan beşyüz doksan dokuz guruşu sığarı-mezburunın
den takdir olunan nafaka yerine mahsuben pedemleri mezbür
ede i'da kılındığı işbu mahalle şerh verildi.
233

92
NAFAKA
esi'nin Merkezi İdaresi olan Lefkoşa Kasabası'nın

Debbağhane

kinlerinden zati Mira.ti Efendi bin Rıza Efendi ve Mehmed Mevlana
Hacı Mustafa Efendi ta'rifleriyle

ma'rife

Servet Hanım ibnetü

Bekir Baliğa Cezırei-Mezk:fıre Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

Başkatib

ıEfendi ibni Mehmed Kamil Efendi'nin bi'n-niyabe akd eylediği
i-Şerifde

zevci-mukali'a

Tevfik

bin

Molla

Arif mahzerinde

mezbür Tevfik bin Molla Arif on lira mihreyni tesmiyesiyle zevci
olub ademi-hüsnü-muaşeret ihtimaline binaen mehrim bulunan on
gayri medhül baha oldığım hicrinden nısfı

'\

üzerine zevcim mezbür Tevfik Ağa ile muhalia'i-sahıhai-Şer'iyye
~ımda ol dahi hal'ı-mezkfui ba'de'l-kabül hukümuz cihehetine
aka ve sair de'aviyeden her birimiz ahiren
,ra ve isküd ve biz her birimiz ahiren ibrai ber minvali-muharrer
dedikde gibi't-tasdıki'Ş-Şer'ı ma hüve'l-vakı'i bi't-taleb ketb
mi's-sabi' min şehri rebi'u'l-evvel li-sene tis'a
ülüsü-mie ve elf. Şuhudü'l-hal; Mehmed Mevlana Efendi, Hacı

92
NAFAKA
allatı'ndan Ömeriye Mahallesi Sakineleri'nden ma'rifeti'z-zat
Mustafa Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyye'sinde Ma'kudu-Meclisi-Şer'ici-dahili Berber Kazım ibni
.ü.'1-Azız muvacehesinde takriri-kelam iderek tahminen on dört mah
ezbür Berber Kazım bin Abdü'l-Azız üç lira mihri müeccel ve
-muaccel tesmiyesiyle zevci356

bir müddetten berü beni iskan ve infak ve iaşe eylediğinden bir

'ı tedarikiyle infak idinceye değin benim

ile merkumun fıraşından

den mütevellide
K:ı'l-hidane hicr ve terbiyemde bulunan iki aylık Jevet namıaka ve kisve baha ve mi'netü sükna ve sair levazımı zarfuiyemiz
erber Kazım üzerine
ir meblağ farz ve takdir olunmak ve lede'l-hace istida.neye ve
ezbfır üzerine rucü' a bağa izin verilmek matlubumdur dedikde
zbüre Melek zevcei-menkuhei-medhulbahası olub sağirei-mezbfıre
n hüsıle bulundığını ikrar ve i'tiraf iddükden sonra meskeni şer'i

Iebiyle merküme bir hafta mehil i'da edilmiş ve tedarik idemediği
a'rüf nafaka farz ve takdir olunmak meşrudiyle mehli-mezkur

ş

virmeği teahhüt itmesine mebni mucibince olunmuş iken

·-murür iddiği halde bir mesken tedarik ve erae ediği ve ahiren
tevkil
Abdü'l-Aziz'in Meclisi-Şer'a gelüb müvekkilem oğlum merkum
mesken tedarikine muktedir oldığından bir basında benim ve

alı haneye oğlum merkumı kabul edeceklerinden mezbfıre Melek
üb nezdimde zevci merkume itaet ediyor deyü vakı' olan teklifi
ulden imtina' itmesine mebni meşru.a ve şayanı-iltifat olmadığı
eli-müddea aleyh merkum aynıca bir meskeni şer'i tedarik ve

:k Hatun ile sağırei-mezbfıre Servet içün merkum Kazım üzerine
· -ma'ruf oldığı numayan olan yevmi dört guruş nafaka
.ıunmağlameblağı mefruzu-mezkfıru işbu tarihi-kitaptan i'tibaren
i-mezbure için harç ve sarfa ve'l-hace istida.neye
r zevci mezbfır Kazım üzerine rucüa izin verilmeğin mavekaa
olundı fı'l-yevmi't-tasi'i ve'l-ışdn min şehri safer lisene selesin
357
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TEREKE
llatı'ndan Ak.kavuk Mahallesi Sakinlerinden iken bundan akdam
fıriye binti Arif'in veraseti zevci Muhsin Ağa ibni Siraç Hasan
riye sağire kızı Süreyya Sadri sağır oğlu Hasan ve Validesi
ibnetü Hatibzade Mustafa Efendiye mahsüre ba'de kable'l-kısme
,üre Zehra Hanım dahi vefat idüb veraseti kerimesi Munire Hanım
hemşireleri munise ve Emine ve Hatice Hanımlar liebeveyn

i'ye Mahsüre kable'l-kısme sağiri-mezbur Hasan dahi vefat idüb
dri mezbür Muhsin Ağaya mahsure ve tashihi-mesele miratları bi
enasaki'ş-şer'a yüz seksen beş sehimden olub sehami-mezkureden

358

i-mezbür Muhsin Ağa'ya ve otuz beş sehmi sağirei-mezbüre
on beş sehmi-mezbüre Müride Hanım'a ve üçer sehmi-mezburat
ı:ne ve Hatice Hanımlara ve altı sehmi mumaileyh salahı
tahkik ittikden sonra veresei-mezbürdan

taleb ve ma'rifetleri ve

e tahrir ve terkim ve bir tashihi-mezkur taksim olunan müteveffa
I-füriye Hanımın terekesi defteridirki
ir olunur tahriren fı'lyevmi't-tasi' min şehri şa'ban li-sene tis'a

bir

I

ve

şişe

kazania sinisi/ 14, bir I tecemmülatı/10,

iki
yedi

Karyola/54.20,

tas,

iki

kapaklı

I

Üç

garlı

minder,
yasdık/60.20,,

salm/20.20,

Minder örtüsü/7.20, bir \ Hamam takımı/20.20,
....... çarşaf/56,

baş

çarşabı/11,

döşek

çarşabı/25,

fisto

entari ve hırka/30.20,

çeket/50,
Teceımnülat/20,

fisto I Artıınlu

bürüncek

ceket/54,

ceket/27,

I

Müteveffayı-mezbfuenin
ınihri

müecceli

olub

zevci. .. alınarı/251,

1194. 10

Dellaliye ve hamaliye v
earziye ve raba kirası

I 1169.lO

25. 00

Munise \ Mezbüre Salahi
meride I Mezbüre
Mezbüre
Sağıri-mezbfıre
mezbüre Efendi
Süreyya lıissesi/228- I lıissesi/97.20, mezbüre I hissesi/19.20,
hissesi/39,
Hatice hissesi/19.20,
Amine lıissesi/19.20,
resıni harç 6: 222,

Muhsin Ağa ber vechi bala zevcei-mezbüresi

Huriye'den ikiyüz

.para ve sağır oğlu mezbür Hüseyin' den dörtyüz elli dört guruştan
-tenzil mütebakısı olan dörtyüz kırk üç guruş

iyüz otuz beş on.paradan ibaret olan hisseleri temamen ve kamilen
eylediği ve mezbüre Müddenin hissesi olan bervechi bala doksan
uşu ve mumaileyh Salahı Efendi'ye

359

dokuz guruş kamilen ve temamen akz ve kabsen eyledikleri ve
· se ve Amine ve Hatıce Hanımların bervechi bala hissei-iriseleri
llisekiz buçuk guruşa muraceatlarında
i'da edilmek üzere li-ecli'l-hıfz
eyya'nın

mal sandığına tevbi' ve sağirei-

ber vechi bala hissei-irisesi

i ba'de't-tenzil

olan ikiyüz yirmi sekiz

mütebakısı olan ikiyüz

dahi liecli'l-hıfz itam sandığına irsal olundığı iş bu mahalle şerh

236
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VEKALET
Cezlresi'nin

Mağusa Kazası'na

olub Lefkoşa Mahallatı'ndan

tabi'i Ayandırınugu

Karyesi

Abdi Çavuş Malıallesi'ndemuklm

Ketebesi'nden Mehmed Zihni Efendi ibni Mustafa Emirali
?de takriri-kelam idüb tecevvüze talib oldığım Lefkoşa'lı olub halen
?sinde sakine Şaziye ibnetü merhum Mandıracızade Hacı Mustafa

ihri müecceli tesmiyesiyle şuhftdu-alişan huzurunda ber nehci şeri
zevvüc ve icra akdi-nikaha me'zftn olmak üzere mezkur Tuzla
liyesinden Meclisi-Kavanin a'zasından izzetlü Mustafa Hami
zım Efendi'yi kabulüne mevkftfe vekili naibi-menab nasb ve ta'yin
dik.de mavekaa bi't-taleb ketb olundı fı'l-yevmi'l-hamisi

ve'l-ışrin

ebıü'l-ahir lisene selesin ve sülüsümie ve elf.
al, da'va vekili Osman Cemal Efendi, Mahzer Mehmed Mevlana

360
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NAFAKA
ahallatı'ndan Abdi Çavuş Mahallesi Ehaliyesi'nden Dülger Mehmed
ni Adalı Efendi'nin hususu-ati'l-beyanda vekili-müsecceli-şer'iyyesi
l.i.seyin Efendi ibni Ahmed Meclisi-Şer'i-şerifi-mezbür
zevcei-menkfıhei-medhülbehası Penbe
netü İbrahim Ağa'nın kezalik Hususu ati'l-beyanda vekili-müsecceli. da'va vekili Sadreddin Efendi muvacehesinde
bi'l-vekale

da'va iderek vekili-mumaileyh Sadreddin Efendi'nin

esi mezbüre Penbe Hanım ibnetü İbrahim yirmi İngiliz lirası mihri
e on İngiliz lirası mihri müeccil tesmiyesiyle müvekkelern
ülger Mehmed Adalı Efendi'nin zevcei-menkfıhei medhül bahası olub
lm mezbur Mehmcd Adalı infaya itaat ve hukuku zevciyet murüat
iğinden olvecihle müvekkelem mezbürun
ceği meskeni -şer'iyye gelüb itaet ve hukuka zevciyete murüat
ini müvekkelei-mezbüre Penbe Hanım'a izafetle mumaileyh Sadreddin

e tenbih olunmak bi'l-vekale matlubumdur deyü
ve's-sual

mumaileyh

Sadreddin

Efendi

dahi

cevabında

ei-mezbürern Penbe Hanım ibnetü İbrahim Ağa mezbür Mehmed
endi'nin zevcei-Menkuhei medhülbehüsı
361

taliben ba'de'l-ikrar

müvekkelesi

mezbürenin

itaatına

mania olan

uhtevi olmak üzere mekanı define irad idüb zabd eddirdiği ifadei
neticei müddeasında müvekkeleme
fadan sarfı nazarla beraber diğer zevcesinden

mütevellid

evladımı

oturtmamak üzere hale münasıb kendi eşyasıyla mefruş bir hane
ini ve meskeni şer'I erae edinceye
ri kifaye nafaka takdirini taleb eylerem dedikden sonra zevci mezbür
dfü Efendi'nin Abdi Çavuş Mahallesi'nde kain erüe eylediği menzili
inhiram e'zam olunan Mahkemei-Şer'iyye

Başkatibi

akkı Efendi'ye Vekilen mumaileyhü huzurlarıyla bil-muayene başka
kla Müteaddid surette .ve müştemilat saire ile levazım ve eşyayı

i muhtevi bulundığı müsteban olundığından meskeni
oldığı Meclisi-Şer'a gelüb inha olunmuş olmağın ve vekili
Sadreddin Efendi dahi meclisi-şer'a gelüb menzil hakkında

bir

yub lakin müvekkilesinin merkum menzilinin
teslimini taleb etmiş isede eşyanın cihetiadliyede
si ve derdest rüyet oldığnı vekilen mümaileyhanın sıka ve nekkadıyla
plmağın mucibince eşya hakkında neticei
Ye intizar olunmak üzere mezbı'.lrenin tedarik olunan meskeni
görüb zevci merküm Mehmed Adfü Efendiye itaat ve inkıyade
izafetle vekili-mümaileyh
Efendiye Tenbih ve eza itmemesi hakkında dahi merküm Adai
izafetle vekili Molla Hüseyne ihbaratı-lazıme i'da edildiği tescil ve

ı. Tahriren fı'l-yevmi
.r min şehri rebiü'l-ahir lisene selasin ve sülüsümie ve elf.
238

/;,p~
,.. •• :.

\ı,)

f

,,

/

/1

••

I

•. •.

,ı..f,1».:,c'.u.flt'.-,,ı,,;_.:.,.,...,..
••

,ı

<;-' .-,.-,/ "':

,://~tp

I'

f

,

~

t

"

• •••••.•

•

,.,,.,(J)~-..»:r-,,;,,~ ,h/.),.,ç' r~
•

•••

./"

.,

,

,ı

"

'

, •

<;,{_ı\

•

;..r ~Vt,),.,;--:~ :J/ı;/ (-1¥".'.;..,ı eı::.:ı/.,..V --~"":'I ~ I 'L

~

~.-,:_';;~/~',ı,_jJ/_, ~ı~,;~{J ~.:..:.~v..»' ":'-' ı;;,;,v) t'';;;~·~'.1f,& ~~(

ı,. '],

.;tır:,;;/:-ı;
'.:'~ ·~ ·;,·;;J,ı~~~~ . . ·.,_.,.;;
. ~,~~ . . . , .r::.,.ı_,•..;:~
.
. , . ,. . ,.
. ,. . .
. - ,
..v1..,

!!:

;yJt
,/ ıl.

362

;0..;.r;,ıJ.,.ı11ı.A/',.,.v,.v41.,)'<t'..:~
'...J ~
,
. .

ı,:

r;,

r

94
VEKALET
brıs Ceziresi'rıin Lefkoşa Kasabası Ehalisi'nden olub bir müddetten
ahire'de ikamet etmekte iken liecli'mesaliha cezire gelen Osmanlı
uşluğu'ndan mütekaid Yaver
bdullah Meclisi-Şer'i-Şerifde takriri-kelam iderek Cezirei-mezküre
lgraf çavuşluğu'nda iken bundan akdam tekaüde sevkli idilerek ber
fa idaresi tahsisatından
esi olub mahsus olan yüz elli gruş tekaüdiyemi mahallinden akz ve
ıma irsal ve isale ve lede'f-hace evrakı-lôzimiyye namıma olarak
ve hususu-mezkur
oldığı umurun külliyesini ifaya bir karyede sakin Kıbrıslı Mustafa
i.bini Halil Ağa'yı kabulüne mevküfe vekili ve naibi menab nasb ve
didikde ma vekaa
etb oluna fı'l-yevmi's-sadisi min şehri cemôziü'l-evvel lisene selesin
ie ve elf.şuhüdü'l-hal ; Mehmed Arif Efendi ibni Şükri Efendi, ve
fa bin Hasan, ve gayrihim.
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94
VEKALET
:ı.na'müretü'l-Azize velayetü tübi'ü Yığıkı Karyesi Ehaliyesinden olub
eziresi'nin Tuzla İskele'sinde müsüfiren sakin Devleti-Aliyei-AliyeiErmeni Milleti'nden

363

braz eylediği fi 8 şa'ban 300 tarihlü tezkeresinden

nıımayan ve zatı

lmacıyan ve Artin Peştemilciyan Efendiler ta'rifleriyle

Azarkiyan

ma'rife olan

Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

Cezirei-Mezküre

iderek

takriri-kelam

hazırı-lazımı't-tevgır' de

ma'küduVilayeti-

in mezkur y ığıki
dudı dahilinde yerimiz İsak Azarkiyani benimle Ii-ebeveyn biraderim
kiyani mevrus olan ma'lümu'l-hudud bir bab hane ile iki bağın
kanice namımıza muamilei-intikaliyesinin icrasıyla nısfı-hissei
emi makbuzsen olan kırk liraya mezkur Yığıki Karyesi ehüliesinden
pası Okan Bülbülyan Efendiye katian bey' ve temlike ferağ ve takvife
huzurunda i'dayı takdire ve ledel-hace bu husus içün tanzim
nacak evrakı resmiyeye tarafımdan vad'ı-imzaya ve hususu-mezkur
umurun külliyesini

ifaya

mezkur

Yığıki

Karyesi

adyan Ağa'yı kabulüne mevkG.fe vekili ve natbi-mensb nasb ve
im didikde mavekaa bi't-taleb ketb olundı. Fi+l-yevmi's-salisi aşer

,vvel lisene selüsin ve sülüsü mie ve elf.
240
, .(
· • ',r ' , ./ . . ' ,I I I , ~. . • ' , ~
.
.ıı.ı t
' " ' •'
:;ıp:,e.ıv
ı/\•. )1,, ~ittırh~ ı;t'...-.,ı!V/~·~';..Jv, Jw.,.:lt-'1·~-!,;.,,.,...•vı"ı-;·?'lı""~,.,ı,F'"1,UI """''
,ı; '.~
:.,,ı
! l•' ,e';:.,- ••• {ı,, r·ıı//
'
/f
·' · · . ~:
_,.,, :.t,}J,,w---t?!ı,ıtv.f
u» ,ı'·"ı',·,.../.J·
1\~t,;a:t.flltıı,~..:., t'Y' ,,,...ld;,l,/'1''!t!lJ '. ı...
1

I

./,J.

"lı'

,,,111

I

JO

',

·

-

~

ı'

.,

\'

,!l
'1'1
,..WU .,,
)

I

·•

~t,,.•.v,ıl....ı'ı..,/ ,:..,!£..-r,,
.,..

4

•

.·

,1

,ı·

•••••

'.J

.•

,•
t).,t..(l.J ı;..>!

,•

lj
;J

"'jl··.'

.

. :::,

•

.. .

ı•.

ıtıı.s.'.,./ ..

,. • ,.

·

•

.ıt''r··

,.

I.

:

.

• ·., '·"

..• ,ı.,

•

,'l~·

·

.

• ,

:

•

.~·

ı..,..ı~4;,.,j\./1"~.;J!..~rı.1~-~...ı~;!,/..,.~--: .,.ı,ıııı !,b.,.J;,"J,,.if
ı,

.,,

t

il>

••

.t

ıt

'

--~

.ı,

"'

,,,~~· ,,:(}))~/#:;;;;) t, Jih~;~.0 ~.: ı-;1)f.ijıtll1.:.;iJt.,b~~t ,' ,'.,:;'..'tl"'ı J'.;ı,•'.i:.-Jtf.1~~,t
_.,_

f,

ıi

ı,

·•

.'

.

"'

il ~-

i"

·,ıı,.
'.

.

,.,.

ıı,-

-

.,,-tr"'

r

. ır

"", ~

ii-

-~

~·

,>

•..

.

. . .

"

-

.r

Ir,,

'

.;,ı

l"'

•

.ı' ";,).-,.

~\vı '¥?)/4,ı;;;..)1 'vi' )1'?'1-"':Y.
.P'

1

•••

iM

"

.

If · ,

•.

~

.I'

.

~

_,

.• '..
, ,r , .
f .
,
Lıi)/~.,./"1L"'' •, ~,.Vı'.;4>',r'p

•

-

.

~~ "

1ı1,v

t

:ı r

1

,..

..•.

ı: . .

_.,

"'

4

·.

;I'

!'

•'.

ill

lt..ı.J,,.,,,,)'1t-,ı,ti~~ ,,..
t

, •

.

,, ,

.

"'

ı . ,

"

,,

4

•

ı.,.,\ı;--/.,,ı r ı..1.ı..>h.:/,/;,ı.,. ,,,,,..,.,.,, /,,ı ~t .:.,:,? J;, r,P',',.ı.1'"e,..~
1

1

,-:~/;N,,,;.i,/;,~,t'.;.; 1,.,ı.".,;.,/ ,,,j'/J.i;ti,ı,;l";~,/1,..:;~ı~~t~ ~t-'W:~ .ıı.)~1,,-:rbr
1

;;~r~ 1.,J~5ıu» ~Jı;~1i;-., fpı!,_ı,•'.!J.!, ,,;,;; ;ı,...-

·._•

••••

j,j;_,htv )/
'

1"

.,.,

.

1,~1r)J

-•

fl"
I.)

j

_..,

1

+, ...,

'

6

,ı

.;,

"' ' ' ':.

,ıı--'Jl'.-.t!/

,._

f

.,

,.,..J~.J)vı.ı.::~•.fıfJt~V~,.\ı,ı.;,~1:;,::_:ı/,~.c)..•• 1,r:l1 ;.,.~:} .ı;~t1.-"''Y#':--r"1v·'.bu"f(:.,
1;.rıJ;,
•• .

t;ıı

t

•.

,::.iıl.t /~,,.P/:.Pr>·'L,f/';,.,l,.,,, ~;:../,.ıttf/tl..ı:'.ı1,ı;'..,JYı),,Q;.,~Jts,~Ji),•
·•,ıl~1y:tıPj:'ı-ı,tJI
,ı

•t

..J

y

f ()

_0y\.b vı,~., c,ıJ4:1ii·t> ,;!//tJJ¢,ı-'~..,)rqt;Lı-_..h .:;r..[l..ı1 ııi.ı,,-J. :ı ı r

.r

~

•

,,...

•

.,.

/

.• ,

,,..

.,.

I'

,.

1~ ,0
,,,

,.

.t

364

' .•

ı..lV

fl

-:.f<"
1ı .... _· ,. .
.
"I
,
: A,~, ).' ,,,. J, ,1 ., , . i',./;.
. .,ı, ,;, _j.Y- ıı')
...11' v·
, •... 'IV'.
f'L1 ·: .- .,,Y.T,~-"'r
.I'

95

NAFAKA
Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bi emri'Llahi-Teala vefat
acı Mehmed Şah ibni Hacı Yahya'nın veraseti zevcei-menkühei
ddika Molla ibnetü Hacı Mustafa
biraderi Hüseyin Şermi Efendi'nin oğlu gaibi ani'l-beled Besim
süre oldığı inde'ş-şer'i'l-Enver Zahir ve mütehakkık oldıkdan
ai-mezkfuenin Ayaani Mahallesi Ehaliyesi'nden
Veledi Angelidi Başkatib Mehmed Hakkı Efendi'nin bi'n-niyabe
Meclisi-Şer'i-Aliye'de

veresei merkümeden zevcei-mezbüre

anın vekili-müsecceli şer'iyyesi Kunduracı
ibni Derviş Mehmed ve mumaileyh Besim tarafından hususu-ati'l
ili-şeriyyesi oldığı ve ahirini dahi tevkile me'zün bulundığı
Abdullah Şermi Efendi'nin
hatmine havi olub Fetvahanei-ali tarafından dahi musaddak olan
·ı.ıeti-şer'iyye ile sabit bulunan Cezire-Müftüsü Mehmed Ziyaeddin
indan tescilen tevkil olunan
kkı Efendi ibni Emin Efendi muvacehelerinde üzerlerine da'va
veffayı-mezbfu Mehmed Şah ibni Hacı Yahya'nın Hali-hayatında
irmeden ciheti karzdan kabzen ve teslim eylediği
sen bir guruşla tarafımdan iştira eylediği eşyayı esmanından altmış
altıyüz kırk altı guruş alacak hakkım olub kable'l-eda ve'l-

vefat

eylediğinden

meblağı-mezkG.ri-müteveffayı-mezkürin

n tarafıma eda ve teslime varisanı-müvekkelanı-mezbürana izafetle
a Hakkı ve Mehmed Naci Efendilere tenbiye olunmak
dedikde vekilan mümaileyha
müteveffayı

mezbür

Hakkı ve Mehmed Efendiler

Mehmed

Şah

Efendi'nin

ciheteyni

yyden mezbür Yorgo Ankiridis altı yüz kırk altı
U-vefatı zimmetinde vücibi'l-eda sahihan deyni oldığını tayian ve
ar itmeleriyle ba'de't-tahlif bi'ş-şer'I mucibince meblağı-mezküri
oldıkları terekei-mütevffayı
365

olmak

üzere

müddei-merküme

eda

ve teslime

müvekkelen

afetle vekilen mümaileyha Hakkı ve mehmed Efendilere tenbiye
e i'Iüm olundı tahriran
sübi'i min şehri cemôzi'l-evvel lisene sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
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VEKALET
rseadet Ahaliyesi'nden

olub otuz iki senedenberü Kıbrıs Ceziresi'nin

resi olan Lefkoşa Kasabası'nda

bulunan ve teb'a-i

mukim ve cezirei-mezküre

Devleti-A.liyeimiz'in

Defter-i

ErmeniMilleti'nden

anlaşılan Yunifık Efendi Mufriç Cilaciyan Cezirei

zde ma'kG.du-Mecelisi-Şer'a
rscadet Ehaliyesi'nden

erkümesi'nden

Hatırı Lôzımı't-tevgır'de

takriri-kelam

iken bundan akdam vefat iden Teb'aı-Devleti-

Amucem Celaciyan Ohansu Efendi'nin

veraseti oğlu

Derviş Efendi ve kızı Ebru Hanıma munhasıra olub Teb'ai-Devleti

366

sinden mumaileyh Karakaş Rubin Efendi Dahi vefat iderek veraseti
üşarünileyhônın

Milleti-Merkümesi-nisvamndan

liebeveyn

kız

la bana ve diğer amucazadeleri Armensan ve Mihran ve Diran ve
munhasıra

bulundığından

müteveffiyanı-mümaileyhimü

Karakaş Rubin Efendiler'den bi-tariki'l-müııasika

vel-usübei'rı

olan bi'l-cümle emval ve emlak ve nuküdı vadı'l-yed

ve tarafıma irsal ve isale ve lede'l-hace muhakeme-şcr'iyye ve
Her nev' ve derecesine müddei ve müddeaaleyh sıfatıyla
muhasemeye ve hususu-mezkur
oldığı umurun külliyesini ifaya ve ahirini dahi merreten ba' de uhra
olmak üzere Derseadette mukimDevlet-i Osmani

biraderim Mihran Efendi Cilaciyani kabfıline
kil ve nüibi-menab nasb ve ta'yin eyledim didikde maveka'a bi't-

ve'l-ışrin min şehri cemadi'l-evvel lesene selasin ve sülüsümie

Melekyan Efendi ve Mehmet Ratib Efendi.
242
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VEKALET
ın Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bi-Emri'l-llahi Teala vefat
duracı Mehmed Şah ibni Hacı Yahya'nın veraseti zevcei-menkühei
· Sıddıka Molla İbnetü Hacı Mustafa ve liebevyen biraderi Hüseyin

oğlu gaib ani'l-belde Besim Efendi'ye Mahsüre oldığı i'nde'ş
er zahir mütehakkık oldıkdan sonra Kasabai-mezküre'nin Ömeriye
Ehalisi'den Hafız Mustafa Faik Efendi ibni İbrahim Ağa baş katib
bi'n-niyabe

akd

eylediği

Meclisi-Şer'i-Aliye'de

veresei

en zevcei-mezbüre Sıddıka Molla ibnetü Hacı Mustafa'nın vekili
'-şer'iyyesi Kunduracı Mehmet Naci Efendi ibni Derviş Mehmed ve
Şermi Efendi tarafından
''I-beyanda vekili-şer'iyyesi oldığı ve ahirini dahi tevkile me'zün
Üsküdar Naibi Abdullah Şerih Efendi'nin imza ve hatmine havi olub
i-aliye tarafından dam musaddık olan bir kıt' a hüccet
abit bulunan Cezire Müftüsü Faziletüsü faziletlü Mehmed Ziyaeddin
rafından tescil

ve tevkil olunan İbrahim Hakkı Efendi İbni Emir

.uvacehelerinde üzerlerine da'va idilerek müteveffai-mezbür Mehmed

ya'nın hali hayatında malımdan ve yedimden ve ciheti farzdan kabzen
ediği dokuz lira onaltı şilin dört buçuk kuruş alacağım olub kable'l

fa mezbür şah Efendi vefat eylediğinden
ezküri müteveffai-mezbfuun terekesinden tarafımdan eda ve teslime
üvekkelen mezbüreye izaftele mümaileyha Hakkı ve Mehmed Naci
tenbiye olunmak matlübumdur dedikde vekilen mümaileyha
Mehmed Efendiler cevaplarında müteveffayı mezbür Mehmed şah
ciheti-mezküreden mumaileyh Mustafa Faik Efeniye dokuz lira
buçuk guruş ile'l-vefat zimmetinde vacibü'l-

. 368

deyni oldığını taliben ve katiyen ikrar eylemeleriyle ba'de't-tahlifi
bince

meblağı-mezküri

vadiü'l-yed

olmak üzere müddei-mümaileyha
müvekkelen

mezbürane

oldıkları

terekei-müteveffai

eda

izafetle

vekilen

mümaileyhahakkı

ve

aci Efendilere tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriren :fı'l
ii' min şehri cemôzi'Levvel lisene selasün ve sülüsümie ve elf.
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VEKALET
ı.ı Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'ndcn iken bi-Emri'l-llahı Teala vefat
.µracı Mehmed Şah ibni Hacı Yahya'nın veraseti zevcei-menk-fıhei
ıddıka Molla İbnetü Hacı Mustafa ve liebevyen biraderi Hüseyin
di'nin oğlu gaib ani'l-belde Besim Efendi'ye Mahsüre oldığı i'nde'ş

r

zahir mütehakkık oldıkdan soma Kasabai-mezkfıre'nin

Ömeriye

Ehalisi'den Hafız Mustafa Faik Efendi ibni İbrahim Ağa baş katib

bi'n-niyabe

akd

eylediği

Meclisi-Şer'i-Aliye'de

vereseı

u zevcei-mezbfıre Sıddıka Molla ibnetü Hacı Mustafa'nın

vekili

şer'iyyesi Kunduracı Mehmet Naci Efendi ibni Derviş Mehmed
leh Besim Efendi tarafından hususu-ati'l-beyanda

vekili-şer'iyyesi

iihirini dahi tevkile me'zün bulundığı Üsküdar Naibi Abdullah Şerih
imza ve hatmine havi olub fetevahanei369

an dahi musaddık olan bir kıt'a hüccet şer'a ile sabit bulunan
ü

Faziletüsü faziletlü Mehmed Ziyaeddin Efendi tarafından tescil

an İbrahim Hakkı Efendi İbni Emir Efendi Muvacehelerinde
'va idilerek müteveffai-mezbür Mehmed Şai Efendi ibni Hacı Hacı
ali hayatında malımdan ve yedimden ve ciheti farzdan kabzen
ği dokuz lira onaltı şilin dört buçuk kuruş
Jub kable'l-eda ve'İ-ifa mezbür şah Efendi vefat eylediğinden
küri müteveffai-mezbürun terekesinden tarafımdan eda ve teslime
ekkelen mezbüreye izaftele mümaileyha Hakkı ve Mehmed Naci
nbiye olunmak matlübumdur dedikde vekilen mümaileyha Hakkı
çl Efendiler cevaplarında müteveffayı mezbür Mehmed şah
iheti-mezküreden mumaileyh Mehmed Seyda
kiz guruş ile'-vefat zimmetinde vacibü'Lyed deyni aldığı taliben ve
ar etmeleriyle ba'de't-tahlifi-Şer'I

mucibince meblağı-mezküri

aldıkları terekei-müteveffai
olmak üzere müddei-mumaileyh eda ve teslime ve müvekkelen
izafetle vekilen mümaileyha Hakkı ve Mehmet Naci Efendilere
<lığı tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'l-yevmi's-sabii'
cemôzi'l-evvel lisene selasün ve sülüsümie ve elf.

370
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VAKIF
Lefkoşa Ahaliyesi'nden olub elyevm Lefkoşa kasabası
dan Abdi Çavuş Mahallesi'nde Müsafıreten sakine ma'rifetü'z-zôt
ibnetü Hacı mevlüd Efendi
hususu-ati'l-beyanda vekili-müsecceli-şer'iyyesi

Osman Cemal

Hacı Niyazi Efendi Cezirei-mezküre Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
eclisi-şer'imizde bi'l-vekale takdirirek mezkur Lefkoşa Kasabası Ehaliyesi'nden sahibü'l-hayrat ve'l
Hanım ibnetü Hacı Mevlüt Efendi yedimde olub işbu meclisi
kıraat olunan Kıbrıs
371

rhum Nu'man

Efendi ibni Osman hatmiyle mühür ve müteveffayı

ha zamanı-idaresi

sicilinde

ve fi 5 cemadiü'l-ahire

yüz otuz dokuz

numorulu

kaydında

behada müvekkelem mezbüre'nin

Meclisi-

1328 sene

üverrah vakfiyei-ma'mül

kriri-kelam ile bin altıyüz kırkbeş numorolu ve filO mayıs 910 tarihlü

.cibince lefke Kasabası'nda

kain Sıdık ve Vahide ve rifat ve Katib

ektaş Molla Salih Hasan veliebi Anastası varisleri ve İbrahim paşa

a mahdüd mütesarrıf bulundığım eşcar ve müsmireyi havi iki dönüm
mülkü bağçemi

ve fi 10 teşrini-evvel 1293 tarihlü koçan mucibince

ezkürede vaki'
Bey ve Hasan veresesi ve Ahmed Ağa taraflarıyla mahdüd beş dönüm
eşcan-müsmireye

havı bağçe maa hanemi cemi' - tevabii' -levahıkıyla

'yın eyledimki mezkür bağçe ve hane maa bağçenin tevelliyet ve
üzere tasarrıfı

müdüme'l-hayat

bağa aid olub vefatımdan

sonra

i--mezkfueye oğlum Mehmed Fatin
ba'de vefatihi evladının ekber ve erşedi badnen ba'de badn mütevelli
'de'l-inkırasın

kızımın kızı Feyziye Hamm ibnetü Mehmed Efendi ve

tiha evlad ve evlatları anın dahi
ırasın bulundıkdan

sonra diğer kızıman kızı fevriye Hamm ibnetü

Efendi ve ba'de vefatiha evlad-evladı mütevelli olalar el-iyazü bi'llah
inkariz olursa zemanın
e müftü efendileri re'y ma'rifetleriyle

mütedeyyin ve mü'temed

bir

ütevelli ta'yin oluna ve vakfı mezkürun şurudunu tebdil ve tağyir
endi yedimde ola ve mezkur bağçe ve hane
ğçenin galesinden ba'de't-tamir

ve't-termim ikisi leylei-kadirde ve diğer

Iei-idiedhada ve diğer birisi leylei-mevlıdi'n-nebeviyyede
dört hatmi-şerif

372

olmak üzere

hasıl olan hasıl olan sevabı vefatımdan sonra kendi ruhuma ve
iteveffa Rifat Efendi ruhuna ve biraderi Feyzi Efendi ruhuna ve aba

aba ve teallükatım ervahına ihda eyleyeler fazlei gale
deyü ta'yini-şurut

nevbeti

ve tebeyyini-kuyud

uharrer bulunmuş olmağla şeraid
tebdil ve tağyiri hususunda vakfiyei-mezbürenin

hiyni vakfında

eylediği halen hayatta ve mezbüre tarafından haiz oldığım vekalet

t::lliyeti madüıne'Lhayaıta

kemaken müvekkelei-mezb3urem

vakıfe

aid olub ba'de vefatiha mezkur 5645 ve fi 10 mayıs 910 tarihlü

çenin tevelliyetine kızının kızları mezbüretan feyziye ve Ferdiye
üşterekei mutasarrıfa ve ba'de vefatıha her ikisinin evladı-evladları
lliyeti-mezkureye müştereken
olalar ve salifü'z-zikir

fi 10 kanun-u evvel 1293 tarihlü koçan

diğer beş dönüm bir evlek miktarı bağçe ile hanenin tevelliyetine

mezbüre vehide Hanım mütesarrıfe
adı-evladı tevelliyeti-mezküreye

ola ve ba'de

müştereken mütesarrıfe olalar ve

rt hatimi-şerifden ikisini
mezbüretan

feyziye ve Ferdiye Hanımlar ve evladı-evladı

kıraat

iki hatmi şerifi dam mezbüre Vahide Hanım ve evladı-evladı kıraat

hasebi't-tevliye
rı emvali-mevküfeyi

mutasarrıfe

olunalar

ba' de't-ta'mir ve't-termim

mütevellisi

galatlından şeraiti

ba'de'f-icrü fazilesine mutasarrıfa olalar.
vakfıkemaken

ibka oluna deyü bi'f-vekale

şeraiti

vakfiyei

ta'dil ve tebdil eyledim ba'de 'I-yevmi sahh bu şartı sanisiyle amel
·ği hıfzen lilmükale ketb
[undı fi'l-yevmi'l-hamisi

373

min şehri cemüdi'l-ühiri lisene sülüseyn ve

beşinci sicilin 123.üncü numarusuna zeyl yapılmıştır. Katibi Sani
atib Efendi, baş Katib Mehmed Hakkı Efendi.
TİN
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KAZAYI-RÜŞTÜ-İSBAT

Karamanzade sakinelerinden buluğuna mukayyide ve hesabı dahi
tehammile olub her vechi-ati rüştünü iddia iden ve sini yirmiyi
ldığı mahallei-mezkfı.re-Heyyeti-ihtiyariyesinden
mezbür bir kıt'a ilim ve haber me'lümundan müsteban olan
-zat ÖzengicizüdeHasan Ağa Başkatib Mehmed Hakkı Efendi'nin
akd eylediği Meclisi-Şer'i-ali'de müteveffi yedlerinin defter
sabi oldığı gösterilen biraderi Ahmed Tahsin Efendi ibni
~de Hasan Ağa muvacehesinde üzerine da'va iderek beyne'l-yevm
mı mütecavize akile ve baliğa ve bulüğuma rüşdüm mündam olub

tesviyeye mütekarrır ve ianei-vasiyyeden müstağni olmamla
müteveffüyı-mezbfu Özengicizade Hasan Ağa'dan mevrüs ve el
ü'J-vesaye Ahmed Tahsin üzerinde mevcüd yüz elli guruş miktarıkafi-yedle tarafıma eda ve teslime vasıyyeı
h Ahmed Tahsin Efendi'ye tenbiye olunmak matlübumdur dedikde

374

Ahmed

Tahsin Efendi cevabında

müddeiyei-mezbbüre

Layika

mvaline bi'l-vesaye vaz'ü'l-yed
.ll

ikrar ve ma ada rüşdü-müddeasını inkar itmekle müddeiyyei

l1

müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda evvelen bü verkai

phane Mahallesi İmamı Hafız Mustafa Faik Efendi ibni İbrahim ve

eyin Efendi ibni Mustafa' dan sırren ve ba' de Etmekçi Süleyman bin
Mustafa Onbaşı ibni Derviş'den Alenen lede't-tezkiye adl ve
ehade oldıkları ihbar olunan mahallei-mezküre ehaliyesinden
ibni Mehmed ve Rüstem Ağa ibni Hüseyin Meclisi-Şer'a haziran
istişhad fi'l-hakika mezbüre Layika Hanım ibnetü Özengicizade
yirmi yaşını mütecavize akile ve baliğe ve bulüğuna
am olub kendi umürını bi'n-nefs idareye muktedire iddüğine ve
eden müsteğine oldığına şahidiz ve şehadet dahi ideriz deyü iddai
deyü idea-işehadeti-şeriyye itmeleriyle mevcüha-mezbüre

ala mücibi-akrare müddeiyyei-mezbürenin bi'lvesaye
bulundığı emvali-mevrüsesinden kafi yelde mezkur yüz elli guruşı
".ve teslime mumaileyh Ahmed Tahsin Efendiye tenbiye olundığı
amı-imza tahriren fi'l-yevmi's-sadisi ve'l-ışrin min şehri cemazi'l
~ sülüseyn ve sülüsümie ve elf.

375

97
İMAM HATİP ATAMASI
'nin Lefkoşa Kasabası'na

Tabii Lefke kasabası'nda

vakıı' orta

met ve hitabet cihetlerini ifa itmekde iken bila veled vefat iden

di'nin yerine mezkur lefke kasabası müderrisi mükerremetlü

i

Efendi ibni Hacı Emin Efendi'rıin
me'mılrluğundan

ta'yini munasib olacağı

i'da olunan fi 10 şubat 912

le Camii şerifi mezkur mütevellisiyle cereyan eden muhabereyi
evrakınan

müsteban

ve müteveffayı-müınaileyha

biraderleri

e ahmed Kazım Efendiler
feteyn mezküreteyni ifaya liyakatleri olmayup ziraat ve ticaretle
varid olub mahkemeye

ve muhtari

mührüyle

tevbi'

mahdüd bir kıt'a hatm ve haber ve

an numayan olmasına ve ciheteyni mezkılreteynin müteveffayı
hdesine

tevciye

eylediğini

dair i'Iamı-şer'ü

kaydına

destüresi

ileyh Hüseyin Zihni Efendi'nin Evkaf me'rnüru izzetlü Musa İrfan
uyla

imtihani

Iede'l-icra

kıraat

ve

diraset

ve vazifeteyni

Hfaya liyakat ve ehliyeti bütün ve ciheteyni mezkureteynin
cihini istida iden mezbur Said Efendinin icra kılınan imtihanda ise
derccei-kifüyede

olmadığı

tahkik eylediği

cihetle

zikir olunan

hitabet cihetleri vazifei-muayyenesiyle
Hüseyin

Efendi uhdesine

tevcihiyle

yedine iktiza iden beratı

dıka ve ihsan buyrulması ricası Payei-seriri e'laya arz ve i'lam oluna

s-saursı vel-ışrin min şehri rebtü'l-evvel

376

lisene sülüseyn ve
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SEYYİDLİK BERATININ DEGİŞİMİ
Ceziresi'rıin Lefkoşa Ahalisi'nden

olub Derseadette ikamet

bundan akdam vefat iden Ma' arifi Umumiye istatistik
Mustafa Hıfzı Efendi ibni Mehmed'den veraseti
firede mükime validesi Lutfiye Hanım ibnetü Hafız mehmed Ali

e mukimeler zevcei-menkfilıei mezküresi Hatice Melek Hanım
Said Efendi ibni Basri Efendi ve sulbiye sağire kızı Zehra

dir Efendiye munhasire oldığı me'zunen bi'l-hükmü a'zam olunan
r'a katibi-sanisi Mehmed Ratib Efendi'nin Kasabai-mezki'ırede
Paşa Mahallesi'nde
Efendi ibni Mustafa hıfzı Efendi Hanesinde akd eylediği meclisimahzeri-hasmı-cahidede şahideyni-muadileyn şehadetleriyle ber

377

Raşitlerine hükmü-şer'i

lahik oldıkdan soma hususu-ati'l-beyünın

etb ve tahririne kıbeli-Şer'iden me'zünen a'zam olunan mahkemei-

'1

Hakkı Efendi kasabai-mezkürede kain mümaileyhôami Efendi
.b akdi-Meclisi-ali eyledikde veresei-mezbürundan ma'rifetü'z-zat

ım Mechsi-Ma'küdu-mezkürda takriri-kelam iderek müteveffayı
ğlum Abdü'rı-Nafi' Efendi ibni Mustafa Hıfzı Efendi ibni Mehmed

matlübatımı

gerek

hazineden

ve

gerek

tekaüd

eşhası saireden istihsal ve istişfaya ve evrĞakı-

hususu mezkur mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya ahirini
e azle me'zün olmak üzere Derseadet'de mukim
ukı- Osmani müteha sınıf talebesinden Hafidim Mehmed Hıfzı
Samı Efendi ibni Mustafa Hıfzı Efendiyi kabulüne

ab nasb ve ta'yin eyledim didiğini esnai-şer' -ıle mean mebus katib
1i vuku' ai takrir ve inha itmeğin ma vekaa bi't-taleb
tahriren fi'l-yevmi's-sadisi aşer min şehri receb lisene selesin ve

248

378

98
VASI TAYİNİ
atı'ndan Akavuk Mahallesi sakinlerinden sahibei-Arzuhal
atike Hatun ibnetü İsmail Baş Katib Mehmed Hakkı Efendi'nin
eylediği sahi meclisi-Şer'imize mezbüre içün hlni-hicrinde

an medyünundan Ii.eclil-mesüliha mezbüre Hatike hatuna vasi
usümeti re'yi olunan mahallei-mezküre Muhtarı Mehmed Ağa
" muvacehesinde üzerine
yirmi beş zi'l-kaade sene bin üçyüz yirmi altı tarihlü i'lamı
telef ve sarf itmekde bulunduğım cihetle tasarrufatıolunmuş idim elyevm kesbi salah
idareye muktedire ve iaııei-vasiden müstefid
inezkürun üzerimden refile bi'l-vesaye vadi'ü'l-yed bulunduğı
a eda ve teslime mezbüre Mehmed Ağa
ükrü'de tenbiye olunmak matlübumdur dedikde mezbür Mehmed
da

Mahcürei-mcabürenin

emvalınebi'l-vesaye

vadiü'f-yed

ar maade ketbi-salah eylediği müddeasını
müddei mezbüreden rnüddeasına mutabık beyne taleb olundıkda
erekai-mestüre Abdiçavuş Mahallesi İmamı İsmail Hakkı Efendi

esi muhtarı Hakkı Ağa ibni Hüseyin ve komisyon a'zasından
?,1-fetva el-hacı Niyazi Efendi tarafından sırren ve ba'de Hüseyin
ikmet Ağa ve Mustafa Efendi ibniSandıkçı Mehmed
enen lede't-tezkiye adl ve makbule'ş-şehade iddükleri ihbar olunan
kkı Efendi ibni Halil ve Suleyman Ağa ibni Osmandan her biri
hazır olub lede'l-alice şehadet
mezbüre Harika Hatun kesbi silah iderek kendi umurum israf ve
hazle idareye muktedire ve ianei vasiden müstefine oldığını şahidiz

379

müttefıkü'l-lafz

ve'l-ma'na edayı şetıadeü-şerıvye

itmeleriyle

,.-üre üzerinden kaydi-mahcureteynin refiyle şartı-salah ve rüştüne
I'l-vesaye vadi'ü'l-yed bulundığı emvalini
teslime mezbüre Mehmed Ağa'ya tenbiye oldığı tescil ve i'Iam
receb lisene selasin ve sülüsümieh ve elf min hicrei minle elf ve

249

98
VASİ TAYİNİ

.i'nin Magusa Kasabası Ehaliyesi'nden olub Lefkoşa'da ikamet
bundam akdem vefat iden Kunduracı Mehmed Bey Hüseyinin

rına kıbeli-şer'i'den bir vasi nasb ve ta'yin olunmak ehem ve
ğla emanet ve istikametle ma'rüfe ve mevsüfe ve hervecihle

sinden gelmeğe muktedire iddüğü
fendi ibni molla Hüseyin ve Mustafa bey Mehmet ihbarlarıyla
ehakkık olan sağiranı-mezbüranın valideleri Emine Hatun ibnetü
amiz sairanı-mezbüranın vaktı-rüştü-sidadına
·-umurlarına kıbeli-şer'iden vasi nasb ve ta'yin olundıkdan sonra
e Hatun dahi vesayeti-mezkureyi kabul ve hidmeti-lazimesini

kaa bi't-taleb ketb olunur tahriren fi'J-yevmi'a-sübi't min şehri
esin ve sülülümie ve elf.

380

8.:

250
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VEKALET
ası ehflliyesinden olub Lefkoşa kasabasında ikamet itmekde iken
riı vefat iden kunduracı Mehmed bin Hanif sulbi-sağir olmakla
iz'in ba-hücceti-şer'iyye vechi
ôlideleri zati Hafız Mehmed nesüi Efendi ve mehmed Mevlana
riyle ma'rife Lefkoşa Kasabası Ehaliyesi'nden iken Emine Hatun
Ruhi Hasan bin Hüseyin hazır oldığı halde
iderek bin sekizyüz kırk nomaru ve on eylül bin dokuzyüz on
mucibince Magusa Kasabası'nda Kasab Ahmed Mahmüd ve
İbrahim ve Hüseyin ağa İbrahim
eyin ve yol ve kasab Ahmed Mehmed Hudud ile mahdüd bir bab
iyedi bin altıyüz kırk sekiz sehimde dokuzyüz altmış altı sehmimi
i yedi bin altı yüz
cem'an beşbin Dörtyüz sehmin dört sehmi sağiranıve Ramiz'in olub sağiranı-mezbüranın

mezkur hissei-

ir hissedarün ile mean bey' itmek içün
ür Niyabeti-Şer'iyyesine

bi'Lmüracea mesübu-şer'iyye'ye şer'iyye

ali-me'züniyet ve niyabeti-mezkfueden bey' izin aldıktan sonra
issei-şayiamı gerek sağıranı-mezbfuanın

381

talibine semen misliyle kat'iyyen bey' ve temlike ve mahalli
me'müri

huzurunda i'dai-takrir

ve icrayı-ferağa

semeninden

· kabs ile bağa ve sağiranı

elerini dahi me'müri mumaileyh vasıtasıyla Kıbrıs Mahkemei
sandığına irsal ve isalini talebe ve hususu mezkur mütevekkıf
killiyesini ifaya
i'J-vesaye zevci hazırem mezbür Hasan Ağa ibni Hüseyne vekili
ab nasb ve tayin eyledim dedikde mezbür Hasan bin Hüseyin dahi
"reyi kabul ve hidmet
ma yenbeği ifayı teahhüt itmeğin ma vekaa bi't-taleb ketb ounur
evmi'r-rabii' ve'f-ışrin min şehri receb lisen selesin ve sülüsü mie

251

382

TEREKE

99
z tren yolu Ameliyatı ikinci Tabur Katibi bulunan Mehıned Tevfik
Süleyman bin Ahıned narmi't-tilsüni ibni İbrahim Tarafından

rnuhakemi-şer'İyye

ve

nizamiye ve muhakeme v

e ve ferag ve tefti' a ve bey' şeraya ve icar ve isticare ve taksim ve

sulha ve ibraya ve hususu mezkur rnütevekkıf oldığı umurun
aya ve ahirini dahi tevkile me'zün olmak üzere vekili-şer'Isi oldığı

kez Naibi Faziletlü Ömer Kaşif Efendi'nin imza ve hatmine havi
ahi vilayeti mezküre istinaf mahkemesi heyeti tarafından musaddık
z senei-Hicrisi cemazi'Lcvvelin yirmi beş tarihlu bir kıt'a hücceti
abit ve zatı kunduracı Hasan Efendi ibni Osman ve Helvacı Ahıned

muarref Beyrut Nizamiye Fırkası idare Reisi Alay Katibi Rifatlü
ir Efendi ibni Hasan Kıbrıs Ceziresi Muhükemci-Şer'ivyesi'nde
clisi Şeri-Şerif' de
sabası Ehaliyesi'nden iken bundan akdam vefat iden Ahıned Naim
hıned Naımi't-Tıblasani ibni İbrahim terekesine bi'l-verase ve bi'lühei-metrükesi Zehra Hanım ibnetü Ömer ile Emin binti'l-hali
ürsel ve gaib ani'l-belde mumaileyh Mehıned Tevfik Efendi içün
iden kayyim ta'yin olunub husumeti
olunan İzzetlü Münir Efendi ibni Cemal Efendi muvacehelerinde
.~m iderek müteveffayı-mezbür Ahıned Na'im Ağa'nın Pederi İshak

im olub müvekkelem mumaileyh Mehıned Tevfik Efendi'nin dahi
Süleyman veredesi ismi Ahıned Na'ımi-Tilsani ibni İbrahim
suretle müteveffayı
383

raseti zevcei-mezbüre Zehra Hanımla

min cihetü'Iv'n-neslbe

li'eb

ymanın oğlu müvekkelem mumaileyh Mehmed Tevfik efendiye

mumaileyh müteveffayı-mezbfuun

terekesinden eşyai-mübeyyine

olan iki bin ikiyüz doksan sekiz guruştan hissei irisesine isbat

irmi altı guruş tarafıma eda ve teslime müteveffa ve mezbürun
di'ü'l-yed

bulunan mezbüre Zehra Hanımla mumaileyh

Münir

.biye olunmak bi'l-vekale matlübumdur.
eyledikde mezbüre Zehra Hanım ve mumaileyh
müteveffayı-mezbürun

terekesine vadi'ü'l-yed

Munir Efendi
olduklarını ikrar

aileyh Mehmed Tevfik Efendi'nin

ddea sını İnkar eylediklerinde müddei Mumaileyh Mehmed Tevfik
ekili mumaileyh Abdü'l-kadir Efendiden müddeasını mutabık
lundıkda naib
mer Kaşif Efendi'nin mihriyle mühür ve bin üçyüz otuz seneifü'l-evvelinin yirmibiri tarihiyle mevrüh abdi'ibere bir kıt'a i'Iümı-

le lede'l-karae hulasei-malinde müteveffayı merkum Ahmed Naim
aseti zevcei-mcnküsei-metrükesiylc lieb biraderi Süleyman bin

d Tevfik Efendiye Mahsürc iddüğü mahzer hasımı cehidede
beynei ma' dile ile ber nehci şer'I sabit ve olvecihle subüt

muharrer veledi't-tedkik mezküri i'Iam tasni' ve tezvirden selim
cellenin bin sekizyüz yirmi birinci maddesi hükmünce bila beyine
caiz olur ve süikı-şer'Iyye

cümlesinden ma'düd olmağın

zevcei-mczbüre Zehra hanımla mumaileyh Mehmed Tevfik
erasetlerine ba' de'l-hüküm

384

Mehmed Tevfik Efendiye terekei-müteveffayı merkumdan isabet
üçyüz yirmi altı guruştan ibaret bulunan hissei-irisesini vekili-

eda ve teslime mümaileh Munir Efendiyle zevcei-mezbüre Zehra
Tenbiye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'l-yevmi'l
re min şehri cemadi'l-ahir
µlüseyn ve sülüsümie ve elf. Min hicrete min lehü'izze ve'Imecid ve'ş-

rkez Naibi Şer'iyyesi'nden fi 13 recep 1330 tarihi ve 193 numorulu
ire mucibince isdar idilen fi 5 şa'bün 1330 tarih ve 254 numrolu
müteveffayı-merkumun inhisar veraseti tebdil itmekle işbu i'lamı
arüreten muntekiz aldığı şerh verildi.
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98-99
TEREKE
Iatı'ndan Tahte'l-Kal'a

Mahallesi Ehaliyesi'nden

iken bundan

en Ahmed Nairn Ağa İbni Ahmed Naimi't-Tilsôni

Efendi'nin li

şı oldığı
ifetü'z-zat Ni'meti Hatun ibnetü Mustafa Ceziresi Mahkemei
Başkatib Mehmed Hakkı Efendi'nin baliğane

zevcei-menkühei-metrükesi
Ömer ve müteveffayı mezburun

akd eylediği

ma'rifetü'z-zat

Zehra

lieb biraderi oğlu Mehmed

'nin vekili -şer'iyyesi
ibi Ömer KaşifEfendi'nin

imza ve hatmine havi ve zuhuri istinaf

yeti tarafından musaddık yirmi beş cemadiü'l-evvel
arihlü bir kıt'a hücceti-şer'iyye

bin

ile sabit olan ve müsafireten

ukim bulunan bir vakti nizamiye fırkası idare reisi
bdü'l-kadir

Efendi ibni Hasan Efendi muvacehelerinde

Üzerlerine

müteveffa Ahmed Nairn Ağa ibni Ahmed Naimi't-tilsani

li-üm er

iz ismi Akıle Hatun ibnetü Mevlüt olub mezbürun bilaveld vuku'
ni veraseti benimle zevcei ınenkühei metrukesi işbu hazıra
Zehra Hanım ve gaib ani'l-belede

müteveffayı-mezbürun

lieb

Mehmed Tevfik Efendi mahzerinde olarak bizlerden başka varisi

müstehakı-ahire

olmadığından

müteveffayı

mezbbürun

terekesinden eşyai-mübeyyin esmani ve saire olan ikibin ikiyüz

e isabet iden üçyüz seksen sekiz guruş tarafıma eda ve teslime
ehra Hamla gaibi mumaileyh vekili Abdü'l-kadir

Efendiye

unmak matlübumdur deyü ba'de da'va ve's-süal mumaileyh Abdü'l
di ve zevcei-mezbüre cevaplarında müteveffayı mezbürun terekesine
bulundığını
386

mezbüre

Nimet

Hatunun

vasii-mezkür

ar itmeleriyle müddei-mezbüreden

zbüre Nimet Hatun müddeasını

üzere

veraseti

müddeüsına mutabık beyne

evvelen ba verekai-mestüre

allesi muhtarı Hafız Osman Efendi ve Komisyon

a'zasından

Efendi ve Tahte'l-kala Mahallesi
met Efendi ve Komisyon

A'zasından

Ahmed bin Mehmed

iren ve ba' de Hüseyin Hüsni Efendi ibni Ahmed ve Hasan bin Ali
İbrahim ve Mustafa
Tarafından

alenen

lede't-tezkiye

adl ve makbülü'ş-şehade

.ı)olunan Kunduracı Hasan Efendi ibni Osman ve Ahmed Ağa ibni

isbat itmeğin mucibince mezbüre Ni'met Hatun'un

verasetine

meblağı mezkürun eda ve teslimine mumaileyh Zehra Hatun ve

}ye olundığı tescil ve i'Iam olundı hasren hürrire fi yevmi'r-rabii'

cemüdiü'l-ühir lisene sülüseyn ve sülüsümieve elf.

387
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100-101
TEREKE
Lefkoşa Kasabası Mahallatı'ndan

Tahte'l-Kala

Mahallesi

bundan akdam vefat iden Ahmed Naim Ağa ibni Ahmed Naim

metrukesi Zehra Hanım ibnetü Ömer veliüm kız
t

Hatun ibnetü Mustafa ve li-eb er karındaşı Süleyman bin

d-tılsani ibni İbrahim
.'I-belde Mehmed Tevfik Efendiye munhasıre iddüği bi'l-ihbar
zahir ve mütehakkık oldıkdan sonra mezbüretarı ve gaib

allık hususütı içün kayyim ta'yin olunan Mehmed Munir Efendi
emal Efendi gelüb ve ma'rifetleri ve ma'rifeti-şer'ile tahrir ve
ve taksım oluna terekeyi müteveffayı
idirki bervechi ati zikir ve beyan olunur tahriren fi'l-yevmi'r-rübi'
i şevval lisene tis'a ve ı'şrin ve sülüsü mie ve elf.
İki · müsta'rnel I Bir saat/18, altı I Bir tepsi/4.20,
.....maa
elbise

sandık/40, altı defa

bir

I

takımı/55.20

sandelye/31.20,

defa

I

Bir kança/31, altı

Altı

defa

sandalye/54,

sandalye/54,

kança/60,

Beş

küçük

tarabza I15, bir

........ ./54,

Bir

defa

defa

bir

büyük

I

Altı

defa

sandalye/45,

askı

Bir

trabza/12.20,

tahtası/I O,

Teceınmülat/25.20,

Onbir

büyük

ınaa

tarabza/18.20,

bir

Bir Büyük askı

küçük

tepsi/21,

libası 56.20,

Dama

ınaa

tahta/6,

bir

küçük ayna/18,
ınaa
fincan

I

Büyük
tarabza/6.20,

I Bir kança/31, bir

ve

Hane

büyük

kıraathane kirası

tarabza/14.20,

olub

tahsil

olunan/1427
2893.20

561

389

Hissei-gaibi
mezbür Mehmed
Tevfik Efendi/
1360.20-resmi
harç 34:
1326.20

zbürun mühallefatından

eşya ve mubile esmanı ve emvali gayri

li icaresi olub mahkemece kabz ve mikdarı balada terkim olunan

hissesi olan beşyüz seksen üçbuçuk guruşu akz ve kabz eylediği
iresi olub mahkemenin bin üçyüz otuz senei
iül-ahirenin ondörtdü tarihlü i'Iam ile veraseti hakkında hükümü
Ni'met hatuna dahi hissei-irisesi olan
ekiz buçuk guruş i'da eylediği ve gaibi merkum Mehmed Tevfik
olan bin üçyüz altmış buçuk guruştan resmi olan
ba'de't-tenzil mütebaki bin üçyüz yirmi altı buçuk guruş dahi
mer KaşifEfendi'nin hatmine havi mezbür
bin üçyüz otuz sene i-hicriyesi rebiü'J-evvelin yirmi biri tarihiyle
tün veraseti i'Iamı üzerine Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nden
n üçyüz otuz senei-hicriyesi

cemazi'l-ühirin

on bir tarihliyle

ki yüz ellibir numorulu i'Iamı -mahkemei ve bin üçyüz otuz
!--evvelinin yirmi beş tarihlü vekalet hücceti şeriyyesinde muharrer
;iyyesine binaen Beyrut Nizamiye Karyesi idare reisi olan
bdü'l-kadir Efendiye itaet olundığı iş bu mahalle şerh virildi.

390 I

254

TEREKE
Demir Karyesi Ehaliyesinden olub elyevm
ıbrıs Ceziresi'nin

Lefkoşa

Kasabası'nda

mukim

ve zatları

e ehiiliyesinden Hacı Ferah bin Abdullah ve Ahmed bin Hüseyin

nefislerinden
ani'l-belede

391

I

asıl

ve

mezkur

Demir

Karyesi

rıza ve mehmed anan Ahmet bin Ahmed

i bin İbrahim ve Mahmut ve Ahmed ve Mehmed bin Ahmet
hi ikamei-da'va ve muhakeme ve muhasemeye ve bey' ve
kabza ve hususu mezkur mütevekkıf oldığı umurun külliyesini
velayeti

müşarileyha merkezi naibi mezkuretani ve

mer Kaşif Efendi'nin imza
.vi olub zuhuri vilayeti mezküre İstinaf Mahkemesi heyeti
üd on yedi receb bin üçyüz otuz tarihlü arabi'l-ibare ve bir kıt'a
e mantıkınca vekili-şer'i oldıkları zahir ve numayan olan
suvari tahsildarı cemil müzika muallimi Salih ve bakkal Ali
Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

ma'küdu-meclisi-Şer'I-şerif' de

yesi'nden iken bundan akdem eceli mer'üdiyle vefat iden Ahmed

i İbrahim terekesine vadiu'l-yed bulunan zevcei-menkühei
Iunan Zehra Hanım İbnetü Ömer ve li-üm kız karındaşı Ni'meti
Mustafa muvacehelerinde bilü hale ve bi'l-vekale üzerlerine da'va
ed Naim Ağa'nın veraseti işbu hazıratani bi'l-meclis Zehra ve
larya li'eb biraderi oğlu Gaib Ani'l-belde ammizademiz Mehmed
diye mahsüre za'miyle mezbüretan ile gaibi-mumaileyh Mehmed

yesi Abdü'Lkadir Efendi müteveffayı mezbürun müıehalligatından
doksan sekiz guruşı beynlerinde taksim itmişler isede bizde
Terimizden her birerlerimiz müteveffayı-merkum Ahmed Naim

'1'1-usubetü'n-nisbiyye .enbiye li-eb biraderleri oğulları oldığımız
iteveffayı mumaileyh zimemi-Nasda alacağı olub bi't-tahsil elyevın
zirdelerinde olan yüz yirmi guruştan hissemize isabet iden elli altı

den hissei-irisemize isabet iden kafi-yedle tarafımıza eda ve teslimini
tan Zehra ve Ni'meti Hatunlara tenbiye olunmak bila halde ve bi'l
atlübumuzdur deyü müctemi'an da'va iddüklerinde mezbüretan
\ 392

metih Hatunlar dahi cevaplarında terekei-müteveffayı-mezbüre
olub meblağı-mezkur yüz yirmi guruş ınakbfı.daları oldığını ikrar
deiler ve ınezbfı.ranın bila-Hale ve bil-vekfıle veraseti
inkür itıneleriyle müddeün mezbürundan müddealarına

mutabık

ndıkda naibi naibi mümaileyh Ömer Kaşif Efendi'nin

ınihriyle

receb bin üçyüz tarihlü mevrühu-arabi'I.
i'Iômı-şer'I ibraz etmeleriyle Iede'l-karae lede'Lakran
eveffayı-ınerkfı.ın
ükesiyle

li'eb

Ahmed
biraderi

Nairn
oğlu

Ağa'nın

Mehmet

veraseti

Tevfik

hulase-i
zevcei

Efendi

ibni

ı Şahideyni-ına'dileyni şehadetleriyle sabit olarak yirmi bir

pin üçyüz

otuz tarihlü ınevrfı.hen bir kıt'a i'Iamı-şer'I isdar

hakikatı-halde med'ünu
üddeaları bulunan İbrahim el-Tılsani'nin vefatıyla veraseti oğlı
Ttt-Tılsani'yi ve mezbür Ahmed Naimi 't-Tılsani 'nin vefatıylada
ı Ahmed ve Mehmed ve Süleyman ve müteveffayı-

Naim Ağa'ya ve mezbür Ahmed'den vefatıyla dahi veraseti
biyye cihetinden oğulları Cemil ve Rıza ve Mehmed ve mezbür
fatıyla dahi veraseti kezalik nefsi asabei nesebiyye cihetinden
@d ve Salih ve Mehmed Said ve Mahmud ve aliye ve mezbür
efatıyla dahi veraseti kezalik nefsi kabsen nesebiyye cihetinden
ed Tevfik Rızaya ve müteveffayı ınezbfı.rAhmed Naim ağa'nın

menkühei-metrükesi Zehra Hamın ve li'üın kız karındaşı
ve li'eb biraderleri mezbürun Ahmed ve Süleyınan'ın oğulları
ve Mehıned ve Salih ve Ali
Mehıned Sefid ve Mahmud ile Mehmed Tevfik ve Ziya mahsüre
~r Hasım cahide lede't-terafi' beyine ile ınuadilde ile ber nehci
olvechle bütün verasetlerine hükmü-şer'I lahık
rer ve ledet-tedkik mezkur i'lam tashih ve tezvirden salim olınağla
bin sekizyüz yirmi birinci maddesi hükmünce bila beyine
amel ve hüküm caiz olur ve saiki-şer'a
393

ma'düd

ve

veraseti

hakkında

niyabeti-mezküreden

sudüri

uracade beyne tahririnden azlolunan i'Iamı-sôik hükmi zarürei
a'namücibincc
Zehra Hanım ve Ii-üm kız karındaşı

Ni'meti Hatun

ile

li ve Rıza ve Mehmed ve Salih ve Ali ve Ahmed ve Mehmed
d ve Mehmed Tevfik ve Ziya'nın verasetlerine ba'de'l-hükümü
müteveffayı-mezbür

terekesinden

olub nezdlerinde

bulundığı

ri meblağı mezkur yüz yirmi guruşdan bila hale ve bi'l-vekale

araflanna eda ve teslime mezbüretan Zehra ve Ni'meti Hatunlara
ı tescilve i'Iam olundı tahriren fi'f-yevmi'f-hamisi

min şehri

am lisene selasin ve sülüsümie ve elf. Min hicreti

255
4 C 0

100

VER.A.SET TEBDİLİ
Naibi-Şer'iyyesi'nin

on üç recep bin üçyüz yirmi tarih ve yüz

.ıımrolu i'Iamı-ahiri mucibince isdar idilen beş şa'ban bin üçyüz
ildyüz elli ve dört numrolu
.teveffayı-merkümun

inhisar veraseti tebdil · iderek işbu veraseti

hei-metrükesi Zehra ve li-üm Kızkarındaşı Ni'meti hatunlar ile li
'iüğulları Cemal ve Rıza ve Mehmed ve Salih ve Ali
aid ve Ahmed ve Mahmud ve Mehmed Tevfik ve Ziyaya mahsüre
olunmak üzere iş bu mahalle tedkik edildi tahriren fi'l-yevmi7s
şehri şa'ban Ii-sene sülüseyn ve sülüsü mie ve elf.
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llahi e'azze Havassı ibôdehü bi sarafi emvalihim üe'l-emvalü.'l
alatü ve's-selômü ala Nebiyyihi Muhammedin Hayri'l-beriyyat

ve

rrıer'e tahte's-sadekat emme ba'dü işbu vakfiyenin tahrir ve inşasına
'.oldır ki Kıbrıs Ceziresi'nin Mağüsa Kazası'na tabi'i Paşaköy
en olub Lefkoşa Kasabası'nda Ayasofya Mahallesi'nde

sakin Hacı

bin Sa'de'd-din

Mahkemei-

395

Cezirei-Mezküre

ı?miz'de

her vechi-atı

vakfı'i

li-ecli't-tescil

mütevelli

Mehmed Nidai Efendi Mahzerinde ikrarı-Sahihi-Şer'İ
i'tirafı-sôrihi-meri

ta'yin

ve i'tirafı

idüb edibi-mal

i,:rıalimden bi'l-ikraz kemali-imtiyaz

ile mümtaz eylediğim altmış

'z lirasını Hisbeten Ii'f-Ilahi'l-shed vakfı-sahih müebbed ve hasbi
ile vakfı
şart eyledimki meblağı mezkur ona onbir hisabı
avı ve kefini-mali veya ikisinden biri ile ala vechi'Lhilal istirbah

'h ve numasından Ayasofya Camii-şerifi'nde

iki Hafıza yevmi

?an-ı Azimi'ş-şan kırat iddirilerek mukabilinde şehri on şilin ihda

den hasıl olan ecir ve mesübatı evvelen Kainatı-Aleyhi ekmeli't
'iniz Hazretleri'nin

Ruhu-Peranderlerine

ve Ali ve Ashabi Kiramı

huma ve abai ve Ecdadı ve ümmühatı ve ceddatım ve bi'l-cümle
katım ervahına ihda idile ve ben labisi libas Hayatta oldığım
fı-mezkfuun tevelliyeti

e ola veFatımdansonra

oğlum Mehmed Nedai Efendi tevelliyeti

ıütesarnfe ola ve ba'de vefatihi Kerimem Safiye Hanım ve anın
n sonra oğlı ve sağirl-Iakkı
elli olalar ve onların vefatlarından

sonra oğlu evladı-evladı

batnen ba'de batn ekber ve erşedi mütevelli

ola ve ba'de'l

Hakim ve Müfti efendileri
ifetleriyle mütedeyyin ve müstekim bir zat mütevelli tayin oluna ve
lan kimseler tevelliyeti-mezküreyi

hisbeten li'llah idare ideler deyü

d ve tebeyyünü-şurüd ile nukül
ezküreyi rniitevelliyei-hazirei

mumaileyh Nedai Efendiye def ve

diğini ol-dahi kabs ve teslim ve bi't-tevliye vakfiyet üzere tasarruf
kde gıbı't-tasdikı' ş-şer'I vakıfı

396

mti vifaktan canibi-şikaka azim ve bi'z-zat husumet ve niza'a
vakfı-nuküdve hatminde takdir olunan kuyüd ve şurud eimmei-

ikü'l-Gaffar Hazaratı indlerinde sahih ve nafiz olmadığından ben
rucu' ile mebalığı-mezküri kel-evvel mülküme istirdad
e mütevelli mumaileyh
i ile vakfı nuküdu eimmei muşarünileyhim indlerinde kebirce
fiz değilsede İmamı Abdullahi'f-i'sari

aleyh rahmetü'Lflari

vüyetiyye üzerine İmamı
rahmetü'l-Melikiindinde sahih ve lazım oldığından bahisle
red ve iadeden imtina' ile her biri kanaatince

ıbeli-şer'iden dahi vakfı-mezkfirun evvela sıhhatine ve saniyen
olunmağla fıma ba'd vakfı-mezkur sahih ve lazım olub naksen
cali mahal ve tebdil ve ta'yiri
al olundı femen bedele ma semi'a fe innema ismihü ala'l-lezine
inne'Ilahe semiün Alım ve ücre'Lvakıf ala'Lcevvadü'l-Kerirn
arrere fi'l-yevmi'f-hamisi min şehri şa'bani'Lrnuazzam lisene
lüsümie ve elf min hicreti minle elf. Ve'J-mecid ve't-terfı
baş Katib Mehmet Hakkı Efendi, Katibi sani Mehmet Ratib
et Arif Efendi ibni Şükrü Efendi, Mahzer Hacı Mehmed Ali
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allatı'ndan Ömeriye Mahallesi sakinlerinden

zati biraderi Ahmed

i İbrahim ve Hafızı-Lisani Efendi ibni Molla Hüseyin Ta'rifleriyle
a Hanım ibnetü Haşim Meclisi Şer'i-Şerifi validesi Zehra
Ahmed Hazıre oldığı halde takdiri-kelam

iderek Tuzla İskelesi

en zevci gayri dahilem Hüsni Ağa ibni Ruba Hatun mezkur
"'1-müracea min mihri muaccilemle nafakamı taleb
e muhakeme ve muhüsemeye ve lede'l-hüce muhaliüya ve hususu
vekkıf oldığı umurun külliyesini

ifaya işbu hazıre bi'l-meclis

Ore Zehra Hatunı vekile ve naibei- menab nasb
im didikde mezbüre zahi vekAleti mezküreyi kabüle ve hurrneti

emü yenbeğl İfaya teahhüd itmeğin maveka'a bi't-taleb ketb olundı
ffyevmi's-sanı ve'l-ışrin min şehri şa'ban Ii sene sülüseyn ve sülüsü

Mehmet Ratib Efendi ibni Ahmet Efendi, ve Molla Hüseyin
çızade, ve gayrihim ve gayrihirn.
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Ceziresi
üzelhisar

Ehaliyesinden

olub otuz beş senedenberü

Aydın

Kasabası Mahallatı'ndan Debbağlı Mahallesi'nde

kere memleketine
şa' da ikamet iden ve zatları Hacı Mustafa Efendi ibni Hacı Ali ve
eyin ta'rifleriyle ma'rifeler Bağçivan Halil Ağa ibni Arif bin

asabası Ehaliyesi'nden Sıddıka Hatun ibnetü Arif bin Abdullah
e Mahkemei-Şer'iyyesi'nde Başkatib Mehmed Hakkı Efendi'nin

Aliye'de Lefkoşa Kasabası Ehaliyesi'nden iken tahminen altı ay
iden Hatice Hatun ibnetü Arif bin Abdullah'ın

Medyunlarından

Efendi muvacehesinde üzerine da'va iderek
ehınet Mevlana Efendi Li ebeveyn Hemşiremiz Müteveffayı
ice Hatun ibnetü Arifin hayatında

399

elinden ciheti-karzı-şer'iden

akz ve kabsen ve umuruna sarf ve

iği otuz guruş zimmetinde alacak hakkı olub kıbeli'l-akz

veraseti bizlere mahsüre bulundığından

ve'l-

mablağı-mezküru

rafımıza eda ve teslime mümüileyh Mehmed Mevlana Efendiye
bi'l-verase matlümuzdur deyü
lerinde

mfunaileyh

Mehrned

zbüreye ceheti-mezküreden

Mevlana

Efendi

cevabında

ol miktarı-meblağ

deyni aldığını

alarmı inkar eyledikde müddeiyyanı-mezbüanın

müddealarına

müddeiyyanı-mezbüranın

taleb olundıkda Aydın

Vilayeti Celilesi 'nin Güzelhisar Aydın

fendi'nin mihriyle mürnhür diğer bin üçyüz otuz senei-hicriyyesi
yirmi ikinci günü tarihiyle mevrüh olub zuhurı Ievai-Aydın

ının tasdikleriyle musaddık ve hükümeti-kıraliyenin
eşrüh

bir

kıt'a

i'Iamı-Şer'I

ibraz

itmeleriyle

konsolosluğı
lede'l-kırae

veraseti Ii-ebeveyn hemşiresi mezbüre sıddıka hatunla
ındaşı mezbür Bahçivan Halil Ağaya mahsüre iddüği mahzer

beynei-ma'dile

ile behnehci-şeri sabit ve olvecihle subüt ve

ümü-şer'I lahık aldığı muharrer ve lede't-tedkik mezkur i'lümı

ı:Uim ve mecellenin binsekizyüz yirıni birinci maddesi hükmünce
admüniyle amel ve hüküm caiz olur ve saiki-şer'i cümlesinden

ibince mezbüre Sıddıka Hatun ve mezbür Halil Ağa'nın lıasren
ba'de'l-hükmü-meblağı-mezkür

400

otuz guruşı taraflarına

eda ve

evlana Efendiye tenbiye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı
-yevmi's-sôbi'

ve'f-ışrin min şehri şa'bôni'I-muazzam

lisene selesin
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esi Kadısı Faziletlü el-Hacı Ali Rifat Efendi Mahkemei-Şeriyye'de
eclisi-Şer'iyyemizde

ikrarı-tam ve takdiri-kelam ile İlmiye Tekaüd

fesi emvaline geçen üçyüz on yedi senei-maliyyesi-teşrini-evvelinin
ihiyle müverrah senedi-mantıkınca ve beş
akd oldığım mebalığı

ma'lOmenin

te'rnin istifası

·ıa hükmü maaşımdan icra kılınan tevkifatı
ilzamı şer'I teahhüd bir sehmi resmi olmaksızın

eyyamı-mare

yla idhal olunub takdim eylediğim istida üzerine
rei-emvali-itamca

tarafıma reddi kararı-kebir olub Maliye Nazaran

tebliğ ve işar olunan sehmi meddi ondokuz guruş hesabıyla iki bin

şı Nezaratı-Muşarünileyha

veya Mahalleyi-Mezkur
Sandığından

401

rehin

veznesinden ve

mukabilinde

istidane

~Telgraf Nezareti Umuru-hukukiye kalemi Kalfasından Derseadet'te
atlü Hakkı Beyin deyni olan ikibin kusur guruş kefaletim hasbiyle
'le tevkif
istifa idilmekle fazla tevkıfatları

olub kezalik

di-Iazimgelen mebalığı kendi i'fasıyla
erek akz ve kabza ve makbüzan tarafıma irsal ve isale ve bu babda
gelen kaffei teşebbüsat ve rü'yet
ebiri tedabiri-şer'iyyeyi

ve kônuniyyeyi

icra ve ifaya ahiri dahi

ün olmak üzere mütevekkıf olundığı umurun
arafların mumaileyh Hasan Bey Efendiyi kabulüne mevküfe vekili
ab nasb ve ta'yin eyledim didikde harrerre fı'l-yevmi
şehri Ramazan lisene sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
, evkaf me'müri Musa İrfan Efendi, ve Katibi-Sani Mehmed Ratib
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i'l-lezi Şerhi sudüri-ı'bade envai'Lhayrat ve zeyni-kulüb esdikai
ıkı lema yühibbü ve yerzahü min sunüfü'I-müberrat

la

yenkatı' esereha ber'u's-saati's-sôati ve's-saati

a Nebiyyihi Muhammed noktaten dairetü'l-mcvcüdftt

ve ceale'l-

ve's-salatü
ve aleyhi'l-

+:daati emme ba' dü işbu vakfiyenin tahrir ve inşasına bais ve badi
Ceziresi'nin Lefkoşa Kasabası Eşrafı ve Hanedanından
an Ricali-Devleti-Aliye'den

Seadetlü İzzet Efendi Hazretleri ibni

i'nin vuku' bulan taleb ve't-temasilleri
b ve tahririne Kıbeli-Şer'iden
mei-Şer'iyye

Başkatibi

ile hususu ati'l-beyanın

me'zünen bi'l-hükmü'f-A'zam

Hürremzade

Mükerremetlü

Mehmed

ibni Mehmet Kemal Efendi
renin

Lefkoşa

Kasabası'nın

Ayasofya

rub zeyli kitabda mektubu'l-esami

Mahallesi'nin

vaki'

Süleyman Hazretleriyle akdi

liye eyledikde müşarün ileyh İzzet Efendi HazretleriMeclisi:kfuda bervechi ati vakfei li'ecli't-tescil mütevelli ta'yin eylediğini

Iiaziletlü Hacı Vahid Efendi ibni Hasan Basri Efendi Mahzerinde
~r'ı ve i'tirafı sarihi-müddei idüb yedimde olub işbu Meclisi-

an bin dokuzyüz on iki senei-miladiyesi
ü

temmuzunun

yırmı

tarihiyle müverrah onsekizbin yediyüz altmış altı numorulu

allei-mezkürede vakı' Hafız Zühdü Efendi ve Ayişe Abdullah ve
Bey ve Mehmed Arif ve yol ile mahdüd vakfı Ati'l-beyanın
yedimde müstakillen emlakim
bab fevkani ve dört bab tahtüni odaları müştemil bir bab hanemi

i tevebı'ı ve levahıkıyla birbab hisbeten lillahi'l-Ahed vakfı sahih
404

uhallid ile vakf ve habs eyledim ve şöyle şart eyledimki
galle ve ref'inden

Ta'mirat

ve termimat

lazimesi

icra

Ayasofya
iki Hafız behri başka başka olmak üzere yevmi birer hizb
--Şan tilavet ittirilerek mukabilinde ma hiye herbirine beş şilin

alırsa nısfı mütevelli olan kimseye aid olub diğer nısfı dahi
adım

beyninde

ala's-seviyye

taksim

idile

e mesübatı birisi leylei-mevlıdi'n-nebeviyyede
. si leylei beratta ve birisi leylei-mi'racide

üinat aleyhi ekmcli't-tahayyat

ve

hatamatı-

ve birisi leylei

ve birisi leylei-idi-

Efendimiz Hazretlerinin Ruhu

ali ve ashabı kiramı Ervahı-şerifesine

ve ba'de vefatı benim

pederim Hüseyin Efendi ile
ım ve biraderim Kamil Efendi ve kerimelerirn Ayişe ve Nahide
vcem Aliye Hanım ve Dayım Osman Efendi ve sair bi'l-cümle

atamaıı-mezküreden

başka yüzyirmi guruş hediyesiyle bir hatmi

.t iddirilerek leylei -Kadirde ihdü idile ve ben

atta oldığım müddetçe vakfı-mezkürun tevelliyet ve merreten
ütununu tebdil ve ta'yiri yalnız kendi yedimde ola vefatımdan

Hanım ibnetü Hasan Basri Efendi vakfı-mezküre mütevelliye ola
1 vefatından sonra oğlum Mehmed Asım Efendi tevelliyeti-

dahi vefatından soma mumaileyh Asım'ın üzerine evladından
'le mümtaz olan mütevelli ola ve onların vefatındansonra dahi
--evladımın batnen ba'de batn erşed ve ekberi mütevelli ola ve
yi ecri-misliyle ahire icar eylemek veya ecri-misliyle mezkur
olmak mütevelli olan kimse yedinde ola el-iyazü billahi ba'de'l
hakim ve Müfti Efendileri re'y ve ma'rifetleriyle
405

dan bir zat mütevelli ta'yin ola Hakim ve Müfti Efendiler
olunan mütevelli haneyi ba'de't-tamir

ve't-termim

ve

.~a iddikden soma mahiye yalnız beş şilin ücreti-tevliyet

akz

·-mezkfue ifa olundıkdan soma her ne fazla
ezküre zevi'f-erhaınım

cihetinden bana akrab ve erşad olana

eyledim ve tebeyyünü

kuyud ile mezkur haneyi

oldahi vakfı.yet üzere kabsen ve teslim eyledikden sonra vakıfı
krar meclisi-ma'kfı.du-mezkG.rda vakfı-akar İmamı A'zam
menzilei-adiyetinde

bulunmuş

ve

imamı-

Muhammed

.e dahi vakfı menafi' vakfı-nefsine şartla batıl olmasına binaen

ili-mezküri

ke'l-evvel

~ileyh cevaba tesaddi

.mülküme

istirdad

halen kendi mülküme

İmamı-Ebu

Yusuf Hazretleri

iderem

dedikde

idüb hali bast

indinde

vakıfı

dimekle ve İmamı Muhammed Hazretleri indinde teslim ile'l-

ezkür sahih ve lazım oldı deyü red ve teslimden imtina' ile hen
e mütefasika hal ve fadle Taliban oldıklarında

h dahi tarafına ola sene nazar ve mübeddali-hayr olmakdan
alimen bi'l-hilafe'f-côri beyne'l-islafvakfı-mezkfı.run
ve saniyen luzümunahüküm eylediğini ketb ve tahrir ve mean
'le Meclisi-Şer'a gelüb ala vuküaha inneha ve takdir itmeğin

vakfı-mezkur min ba'di sahih ve lazım ve mütehattim oldı femen

e semiahü feinnemô ismuh''ü ala'l-lezine

yübelligfı.nehfi

Vacibül-vakıf ale'l-hayyü'l-cevvadü'l-Kerim

Ceri

min şehri ramazan lisene selesin ve sülüsümie
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auı-::,am

Mehmet Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi, mısırlızade
Alemdar Niyazi Türbedarı, Hafız Zühdü Efendi ve
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.tı'ndan Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'nden olub sini yirmiyi
ve baliğ ve reşit oldığını istida iden Mustafa Şemsi Efendi ibni
Ağa
müteveffai Munise Hanımın Defteri kasasından
arrer olub husumeti re'yi olunan Dedesi Mahmud Efendi İbni

erek elyevm sinim yirmiyi mtücaviz akile ve balığa ve biliğuma
rn olub kendi umuruımı bi'n-nefs idareye muktedir ve iane
mümaileyhin hasbi'I-vesaye nezdinde mevcüd olan elli guruş
imden kef:fi-yedle tarafıma eda ve teslime vasi-mumaileyh
diye tenbiye olunmak matlübumdur
407 I

aileyh Mahmud Efendi cevabında meblağı mezkur elli guruş
ığını ve sair emvaline vadi'ü'l-yed bulundığını ikrar ve maade irsad
ı inkar eyledikde
"ileyhden müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda Ayasofya
aliyesi'nden Mehmed Efendi İBNİ Çereks İbrahim Ağa

ve

allesi Ehaleyisinden Molla Hüseyin Efendi
c:len her biri Meclisi-Şer'a hazır olub Ied'l-istişhad fil-hakika
~Heyh Mustafa Şamlı Efendi yirmi yaşını mutecüviz akıle ve

üşdi mündam olub kendi umurum bi'n-nefs idareye muktedir ve
müsta'ni oldığına şahidem ·ve şehadet dahi iderem deyü bi'l-

edayı-şehadeti-şer'iyye etmeleri ve müddea aleyhin taayyün
şahidanı-mezbüran Mehmed Efendi İbni Çerkes İbrahim Ağa ve

ekai-mestürc Ayasofya Mahallesi Muhtarı Hafız Osman Efendi
man Efendi ve komisyon a'zasından Mustafa Efendi ibni Ömer

ve mehmed bin Şükrü ve Komisyon a'zasından Hüseyin bin
ve Mehmed Celal Efendi ibni Raşit ve Kitapçı Hüseyin

zkiye adl ve makbülu'ş-şehade iddükleri işar ve ihbar olunmağın
Mustafa Şamlı Efındi'nin

rüştüne ba'de'l-hüküm

meblağı-mezkfui elli guruşun müddei -aleyh merkum Mahmud
tahsil müddeıi-mümaileyhe teslime iktidü eylediği tescil ve i'Iôm
min şehri şa'bani'l-müazzam li-sene sülüseyn ve

408
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TEREKE
:jresi'nin Merkez idaresi olan Lefkoşa kasabası'mn Arabalunet Paşa
ehaleyesinden olub mezbür müddetten berü nefsi nefsi İzmir de
ekde iken bu kere memleketine avdetle mahallei
mukim bulunan ve zatı Mehmed Mevlana Efendi ibni Hacı Mustafa
ve hafız Muhsin Efendi ibni Mustafa Efendi ta'riflerile ma'rife
fendi ibni Arnavutoğlu
san Ağa Meclisi-Şer'i-Şerıf de müteveffa validesi Ayişe Hatun ibnetü
Ağa'mn

Medyüni Mehmed Ali Efendi ibni Hasan

Tahsin

sinde üzerine da'va iderek
beş sene mukaddem mahallei-mezkürede sakine iken ecli-mevüdiyle
n validem Ayişe Hatun ibnetü Mustafa'mn veraseti benimle gaibün
clisi zevci pederim
409

!

....•.

ğa ve Terzi liebeveyn hemşirelerim Melek ve Nazife Hanımlara
bizlerden bizlerden başka vôrisi-ınuşrühi ve terekesine müstehakı
ndan müteveffayı-mezbürenin
mumaileyh Mehmed Ali Efendi zimmetinde ciheti karzdan otuz
k hakkı olub el-haleti'l-hinde eda edilmemiş ve el-yevm vechi

olan mezkur otuz iki guruşdan hissei-iriseme isabet iden ön dört
ağa eda ve teslime mumaileyh Mehmed Ali Efendiye tenbiye

aileyh Mehmed Ali Efendi cevabında müteveffayı mezbüre .Ayişe
ezküreden olmiktan deyni oldığını tabian ikrar ve maada vechi
veraseti
ar eyledikde müddeii-mezbürden müddeasını mutabık beyne
a evvelen bi-evrekai-mestüre Korkut Efendi Mahallesi Muhtarı

A' zasından Hikmet Ağa ibni Genç Ağa ve Akkavuk Mahallesi
ed Ağa ibni Mesud ve Komisyon A'zasından Hüseyin bin Ali
ve Mahmud
Ehaliyesi'nden Rıza bin Hasan ve Mehmed Efendi ibni Hafız
Abdi Çavuş Mahallesi Ehaliyesi'nden Mehmed Necmeddin bin
in Mustafa taraflarından
tezkiye adl ve makbülü'ş-şehade iddükleri işar ve ihbar olunan
i Mahallesi Ehaliyesinden Mehmet Fadıl Efendi ibni Osman ve

aliyesinden Hamamcı Ömer Efendi ibni Hacı Ahmed Mülazım
birini Meclisi-Şera

hazır olub lede'l-istişhad

fi'l-haktka

ezbüre Ayişe Hatunla
urunun mesgud reisleri Lefkoşa Kasabası olmağla beraber veraseti
ırı bi'l-meclis Hüseyin Efendi ile gaibün ani'l-meclis zevci Kasab

410

Melek ve Nazife Hanımlara munhasıre olub bunlardan başka varisi
e· terekesine müstehakı -Ahire oldığı ma'Iümem değildir deyü her biri·

»l-ma'na bi'l-muvücebe edayı-şehadeti-Şer'Iyye
ülde olmağın mucibince müddei-mezbüre

itmeleriyle şehadetleri

isabet iden on dört guruş

mumaileyh Mehmet Ali Efendi'ye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam
·İren fi'f-yevmi's-sümin

min şehri şevval lisene selasin ve sülüsümie
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Vilayeti-Celilesi

Merkezi

nden ve teb'ai-Devleti-A.liye'nin

olan

nefsi

Yarıya

Kasabası

Hiristiyan Milleti'nden oldığı zirde

ileyha Nüfus Nazaratı tarafından mümhür ve müsaddik ibraz.

r

5 ağustos 322 tarihlu tezkerei-osmüni

senedi-müsteban

ve zatı

ın Hi yam Efendi Andoli Mihaili Bambolu Efendi ta'rifleriyle ma'rife
s Ceziresi mekatibi ibtidfilyyesi
Anastası

Efendi

veledi

p.de ma'küd-Meclisi-Şer'I-

Ürodimriliı.ezirei-Mezküre
Haydı-Iazımı't-tevgirde

inden Teb'a-i Devleti-Müşarünileyhadan
cümesiyle

Mahkemei

Ve Türkçe lisanı

mumaileyh Naim Efendi

takdiri kelam iderek mezkur Yanya Kasabası hududu

müstekıllen mütesarrıf

oldığım derseadct Çarsısında vakı'ı üç bab ve

şme Sokağında vakı'ı bir bab ki cem'an
411

anlarım ile zevaidiyye Mahallinde vaki' bir bab Hanemi ahire
icanndan

mezkur akaratın vergülerini ita

Ta'miratı-lazimei-

alırsa tarafıma irsal ve isale mezkur Yanya Kasabası 'nda mukim
ili Arabi numra

kabulüne mevküfe vekili Naibi-Menab Nasb ve

dedikde müveka'a bi't-taleb ketb olunur tahriren
.bi'i aşer min şehri şevval Ii sene selesin ve sülüsü mie ve elf min
ü'l-elf ve'l-mecdi

ve'ş-şeref

Şuhüdü'f-hal, Baş katib

Mehmed

Katib sani Mehmed Ratib Efendi , ve gayrihim.
264
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VEKALET

Vilayeti- Celilesi'nin Merkezi olan Nefsi Dıyarbekir
iyesi'nden olub onaltı seneden berü Karasi Ceziresi'nde ikamet

Efendi veledi Uzunyan ve Dikran veledi Karabet Arak Cinciyan
a'rife olan devleti aliyeyi-Osmaniye'nin Ermeni Milleti'nden

laşılan Tomas Veledi Karabet Arak Cinciyan Cezirei-mezküre
'iyyesinde

Ma'küdu-Meclisi-Şer'I

Hatırı

Iüzımı't-tevkırde

imezkurenin Molla Bahaeddin Mahallesinde Kain olub basenedi
illen namımda

412

mukayyid bulunan

Ferhat Furüni bulunan

a'Iümu'l-hudüd

sarfı-mülk

bir-bah

Hanemi

semeni-misliyle

en bey' ve taksime Ve me'müri huzurunda ferağı takdirini icraya
e kabza ve hususu mezkur
dığı umurun külliyesini ifayı kabulüne mevküfe vekili ve naibi

bi't-taleb

ketb olundı tahriren fi'l-yevmi's-sümin

ve'l-ışrin min şehri şevval lisene sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
mahkemei-şer'iyye

baş katibi Mehmed Hakkı Efendi, Mehmed

Şükrü Efendi, ve gayrihim.
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106-107

TEREKE
ahallatından Korkut Efendi Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bundan
at iedn Şükrü Bey Hacı Mustafa Ağa ibni Hacı Salihin veraseti
ükei-metrükesi Havva Hanım
im ve Kebire kızları Hatice ve Penbe Hanımlara kebir oğulları Salih
bdü'l-kadir ve Ahmed ve Hüseyin Efendiler ve sağire oğulları
Ii ve İsmail mazher oldığı
inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldıkdan sonra zuhureynden
emval ve eşya veresei-mezbüreden Havva ve Hatice Hanımlara ve

ve Hüseyin Efendiler ile sağiran Mehmed Ali ve İsmfillinmalları ve
ldığı ve müddei mezbür Salih Ağa mahzerinde bi'n-niyabe inde'ş
et olunmağla
büran Salih ve Penbe Büçe şer't maarifeden ba'de'l-men'ı sağiranı
hisselerini li-eclil feranı-kibôrı-mezbürun ve sağiranı-mezbüran

Havva Hanım ma'rifetleri ve ma'rifeti-şer'ile mezkur eşya tahrir ve
bey' olunarak beyne'l-müstenhıkin ala't-tesviye taksım olundığı ber
ir ve beyan olunur.
'J-yevmi't-tüsi' ve'l-ışrln min şehri cemadiü'f-ahiri lisene selasin ve
elf.

414

şekeri

I

Dörtyiiz

Atmış

leblebi

seksenikibuçük

nışasta/252,

saçtan/760.20,

nuhut

İkiyüz

otuzdört

üç

Atmış

kırık

leblebi/120,

kavrulmuştan/1085,
Otuz

altı

leblebi/153,
54,
şeker

I

şeker
kırk

15.3/4

çift

kavrulmuş leblebi,

bir buçuk portakal
şekeri
bademi/146,

Bir tunç baltası bir 131
terazı

takımıyla

topra

/82.20,

nakden zuhur

I Yekünü'l

iden İngiliz lirası ,

mezkürat

bir

Osmanlı

lirası/bakır

11450.20

yedibuçuk/1789.20

Dellaliye
28.20;
11424.00

li't-takslm

Hüseyin
sağiri mezbür
Ali/1632- Resim

415

çamlı

teneke/15,
yemiş

beraber/75,

9

Yedi

tenekesi/I 8,

8

Tecemmiilat/27,
bir
sacı/100

leblebi

a ve Hatice Hanımlar ve abdulkadir ve Ahmed ve Hüseyin Efendiler
seleri olan ceman sekiz bin yüz altmış guruş kamilen ve temamen akz
., leri ve sağiranı-mezbüran
smail hisseleri olan ceman üçbin ikiyüz altmış dört guruştan resmi olan
a'de't'tenzıl mütebakisi üçyüz seksen üç guruş
sandığına irsal kılındığı iş bu mahalle şerh virildi fi't-tarihi'z-zükür.

266
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107

NAFAKA
sına mülhak Değirmenlik Nahiyesi'ne tabi' Teyzan Çiftliğinde mukim
ifa bin Ali Balıkesir'li Veli Kara Hasan bin Abdullah ta'rifleriyle

er'i-şerif'de Takriri-kelam iderek Baf Kazasına tabi' Poli Karyesinin
itmekde bulunan gaib ani'l-meclis Firuze Hatun ibnetü Hacı İbrahim

mihri müecceli ve üçyüz guruş mihri muacceli tesmiyesiyle zevcei
iken bundan akdem mezbüre firuze Hatun mihreyni

talebiyle havi karyei mezküre heyeti ihtiyariyesi tarafından
di imzasıyla mümdi irsal eylediği vereka üzerine ben dahi işbu tarihi

ay mukaddem mezbüre Firuze Hatunı tatlık ve mukalli dini kabul

i hıfzen lil-mükal ketb ve imla olunur fi 'l-yevmi's-sadisi min şehri
ve sülüsüınie ve elf. Min hicrete men elf min hicrete men lehü'l
d ve'ş-şeref.şulıudü'l-hal: Harsofi Kazasında Anar ve likü karyesi
n Mustafa bin molla emin , ve 3041 numrolu zabt ramazan bin

416
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107
VEKALET
ahmut Paşa Mahallesi Ehfiliyesinden iken bundan akdarn vefat
Ağa ibni Hacı Hüseyin'in sulbi murahık oğlu Ahmed

·• Şer'iden bir vasi nasb ve ta'yin olunmak ehem ve elzem olmağla
ikametle ma'rüfe ve umuru hayatı idareye muktedire iddüği

Ahmed Efendi ibni Hacı Hüseyin ve Kunduracı Mustafa
andıkçı Mehmed ihbarlarıyla zahir ve müstehak olan murahiki

a murahıkı-mezbürun vakti rüşdü sidadine değin tasviyei-umurine
Efendi tarafından bi'n-niyabe vasi nasb ve ta'yin

muharrer vesayeti-mezküreyi kabul ve hizmeti-lazimesini kema
taahhüd ve iltizam itmeğin gıbı't-tasdiki-şer'i ma vekaa' bi't-

ve'l-ışrin min şehri muharrem lisenete sülüseyn ve sülüsü mie

417
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107
NAFAKA
Mahmud Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bundan
iden Odacı Hsaan Ağa ibni Hüseyin'in murahık o 3ğlu Ahmed

J7Yesi Fatıma Hanım ibnetü Mustafa Talebiyle bi'n-niyabe başkatib
ı Efendi murahıkı-mezbür Ahmed Sulhiye'nin Pederi müteveffa

itam sandığında Mahfilz parası nemasından işbu tarihi-kitabdan
iddüği Mahmut Paşa Mahallesi Ehaliyesinden Abbas Rıza Efendi
d ve Arab Ahmed Paşa Mahallesi Ehfiliyesi'nden Kunduracı
.ndi ibni Sandıkçı Mehmed tarafından ihbar olunan şehri beş şilin

a ve sair levazimi-zarüriyesi farz ve takdir idüb mebalğı mefrudu
hıkı-mezkürin nafaka ve kisvebaha ve sair levazımı zarüriyesine
ve lede'l-hace istidaneye ve inde'z-zafer mali-nemasını rucüa izin
r't-tasdiki-şeri ma vekaa bi't-taleb ketb olundı fi'l-yevmi'
-ışrin min şehri şevvali senete vesülüsü mie ve elf.

418
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108
NAFAKA
bası'nın Akkavuk Mahallesi sakinlerinden zatı Topçu Hüseyin bin
Arabacı Mehnıed bin Hasan Ta'rifleriyle

ma'rife Hayriye binti

Meclisi-Şer' i-şerif de
andaralı olub el-yevm Lefkoşa "da mukim Hacı Tevfik bin Hacı
acehesinde üzerine da'va iderek yedimde olub işbu Meclisi-şer'a

ere yedi lira on şilin mihri müecceli ve dört lira nakd ve on bir lira
lmak üzere ber vechi ati bir döşek ve iki takım yorgan ve bir etmek

bir karyola ve bir deneke ve bir orta gazgan ve bir boru ve iki
adet bakır salın ve iki tencere ve bir yemek sinisi ve raf takımı ve

aded yün minderden ibaret esas beyti mihri muacceli-tesmiyesiyle
Tevfik bin hacı Mehnıed zevci dahilim olub el-yevm beni infak ve

419

".,-mezkfuuından dahi yalnız dört lira ile beş şilin kıyletinde bir
slim idüb diğer mezkürei'l-esami

eşyamı teslim eylemediğinden

olan mihri muaccelemi

temamen

eda ve ifa

· ifaya değin zevci mezbürum üzerine kadri kifaye nafaka farz
:bi derem didikde
acı Tevfik bin Hacı Mehm.ed cevabında mezbüre Hayriye binti
yedi lira on şilin mihri müecceli ve dört lira nakd ve on bir lira

vcei-menkühei-medhulbahası
acceli-mezkür

oldığım tayi'an ve kati'an ba7de'l

dört lira ile mezkurei'f-esami

eşyayı mezbüre

ve eda eylediğini
e beyan ve mezbüre dahi inkar eylekle merkum Hacı Tevfıkden
ddeasını mutabuık beyne taleb olnudıkda ikômei-şuhurden izharı-

e tahlif olunmağın mucibince müddeiyyei-mezbüre

Hayriye'nin

eli mezkürından mütebakı eşyayı-mezküreyi ba'de'Zl-eda bir
raesiyle zevcei-mebfı.reyi
idinceye değin nafaka ve levazımı zaruriyesisiçün işbu tarihi
a.ren Şekerzade Abdülaziz Efendi ve Topçu Hüseyin bin Abdullah

üği numaayan olan yevmi dört buçük guruş farz takdir olunmağla
iye tarafından eda ve teslime zevci mezbür Hacı tevfİfa tenbeyi
i'lam
n fi'f-yevmi'Zl-hadi aşar min şehri zi'l-kaade lisene sülüseyn ve

420
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108
VEKALET
Vilayeti-Celilesi

dahilinde merkez Kaza olan nefsi Elbistan

iyesinden olub el'yevm Kıbrıs Ceziresinin Lefkoşa kasabasında
şa Mahallesi'nde mukim oldığını ifade iden ve Mersin
luğundan muaddi ibraz eylediği bin üçyüz yirmi senesi teşrini
iimibirinci günü tarihiyle muverreh tazkerei-osmaniyede

vilayeti

a dahilinde Elbistanda ikiyüz seksen sekiz tarihinde
mekteb muallimi olub Camii-Şerif Mahallesi'nde

yüz doksan altı

ede yabancı olarak mukayyid bulundığı muharrer ve zati tüfenkçi
·· Aspakyan ve kullapçı Karapit veledi Astıryan
a'rufteb'ai-Devleti Aliye'nin Ermeni Milletinden Gitoni ancilikile
veledi
e ma'küdu-meclisi-şer'a

Galos cezirei-mezküre-mahkemei

hatırı lüzımı't-tevgırde takdiriri-kelam

ur Elbistan Kazasının Akansu kasabası'nda

nefsi Akansu kal'a

allesi'nde vakı' ma'Iümü'l-hudüd bir bah Hirfe meslek .hane her
üşarünileyhanın milleti-merkümesinden

421

oldıkları halde

\,

kalmus ve validem Nazeli Hatun ve Erkarındaşım Rahib
· ve kızkarındaşım Kuharden benimle veresei saireye bi'tariki'l
siha mevrus ve müntakil olunmağla benim hissei-mensibei
züli ve vad'ı yed ve mııdahile idenlerin men'i mudaheleleri
uhükemi-şer'tyye ve nizamiyenin her nev' ve derecesine ve
e rniiraceatla müddei ve müddea-aleyh ve şahsı salis sıfatlarıyla

ç temyizen ve i'tirazcn ve iadeten ve teshihan taleb ve da'va ve
e mubasemeye ve lede'Lhace isbat verasetle hususu-irisemi
mücibince tefrik ve taksime ve diğer eshabı seham hususu

i-bey'ilerinde şeraiti şefaka-i .icra ve husumet tevcih idenlerle
ikame ve muhakeme ve muhôsemeye ve namıma olarak hususu
evekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya.semeni misliyle iştiraya

n külliyesini ifaya ve ahirini dahi merreten ba' de uhra tevkil ve
bistanda mukim Doktor okansu Makriyan Efendiyi kabulüne
''ive naibi menab nasb ve ta'yin eyledim didikde ma vekaa
olundı fi'Lyevmi'r-rabi' ve'l-ışrin min şehri zi'l-gaade lisene

Katib Mehmet Hakkı Efendi, Mahzer Mevlana Efendi, ve

422
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VEKALET
üretl'l-aziz Vilayeti'nin

Telteziyyet Karyesi Ehaleyisi'nden

olub

sine bi'f-azime Magüsa Kasabasına mülhak Karpas Nahiyesi'nde
ryesinde ikamet itmiş olan
Efendi ibni Mehmed Havvece'nin

yanında bulunan evladı

tahminen yirim sene akdam Emine ve on beş sene akdam Ömer
kaddem Muharremden her biri bila veled vefat iden
rasetleriyedleri mezbüre Hacı Mehmed Efendiye ve mezbüre hacı
di'nin dahi veresesi olan tuzla iskelesinde vukuu' vefatına mebni
ye kızları Hamide ve elyevm Mersinde
ani'l-belde

zeyne ile liebeveyn biraredi gaib ani'l-belde
oldığı

CezEirei-mezkılre

clisi-meclisi-şer'i-şerif'de

I

423

ya'küb

Mahkemei-şer'iyyesinde

m caddede Şahideyni-ma'dileyn

şehadetleriyle ber nehci-şer'i sabit

rasetlerine hükınü-şer'I lahık oldıkdan sonra veresei-mezbürundan

olub

elyevm

Lefkoşa'da

bulunan

ma'rifetü'z-zat

Hme Hatun ibnetü mezbüre Hacı Mehmed Efendi Ahiren ma'küdu
ı--enverde takriri-kelam idüb
em vefat iden pederim
bana mevrüs

Hacı Mehmed

ve müntakil

Efendi

olan mezkur

ibni Mehmed

telneziyyet

Karyesi

ilinde bi'I-cümle emlakı ve eraziyemi vad'ı yed
idenlerin men' rnüdahelelerini iktida idenlerden kendi imzasıyla
a ve levayıh-tanzim

ve takdim iderek aid oldığı muhakeme ve

üddeaaleyh ve şahsı salis sıfatlaryla bidayette ve istinafen ve
i'tirôzen ve iAdeten ve teshihan taleb ve da'va ve muhakeme ve
ve ikame ve istiaı-beyniyyeye
ve sudur idecek bi'l-cümle i'Iamat ve evrak lazimeyi tebliğe ve
mevakı'r-icrüya vad' ve tenfıze ahkamını talebe ve hazcı-vad' ve

içün ehli habere ve erb3abı vukuf nasb ve ta7yin velede'Zlhace sülh
amiyesinde hakanı akzine ve talibine semen v ebedeli meselleriyle
'. ve temlike ve ferağ
Iede'l-iktida ahire icare ve akz ve kabza ve her nev'i makbüdatını
e ve isale ve hus~su mezkur mütevekkıf oldığı umurun külliyesini

erreten ba'de uhra tevkil ve azle me'zün olmak üzere vekaleti
ıhai-şeriyye ile elyevm mezkur Telteziyyet Karyesinde

bulunan

üb Efendi ibn
aceyi kabulüne mevküfe vekili ve naibi-menab

nasb ve ta'yin

mavekaa ib't-taleb ketb olundı fil-yevmi'f-amisi ve 'ışrin min
lisene sel/\sin

424

ehınet Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi, ve Mehıned Mevlana

ı. Mustafa Efendi, ve gayrihim.
272
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VEKALET
eti'Lazize vilayeti Merkezi olan mezarım Atik saray Mahallesi
olub elyevm Kıbrıs Ceziresi'nin

Lefkoşa Kasabası haricinde

Zatı Adanalı Kuyumcu Dikran Manukyan ve Artin Peştemilciyan
ı:ı.'rife olan Teb'ai-Devleti-Aliye'rıin

numayan

olan

Semare

veledi

Ermeni Milleti nisvanından

Orhansu

Cezirei-Mezküre

'a hayt lüzımı-t-tevgırde takriri-kelam iderek yedimde olub işbu
ibraz eylediği fi onbir cemadiül-ahir
etli-hakanı

mucibince

1326 tarihlü ve kırk dokuz

zikir olunan mezrôa kasabasının

ağvan

vaki' cônibiyemini Müfettiş
:i.

zevcesi variseleri terzi Hufası Arkası behaeddin Efendi haneleri

i-amm ile mahdüd bir bab sarfı-mülkü hanemi talibine semeni
bey' ve temlike

425

ıyesini me'müri huzurunda takrir ve icraya ve makbuzu olacak
irsal ve isale ve hususu mezkür mütevekkıf oldığı umurun
Kasabai-mezküre
agnb Cancikyan Efendi'yi

kabulüne meküfe vekili ve naibi

ta'yin eyledim didikde maveka bi't-taleb

ketb olundı fi'l-

ye'l-ışrın min şehri
·ı::·

sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
ş katib mehmed Hakkı Efendi, Başkatib Efendi havvace, ve
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TEREKE
mulhak
en ma'rifeti'z-zat

Mesarya

müsta'de

Nahiyesinde

Sinde

hatun ibnetü Mehmed

Karyesi

Mahkemei

katibi Mehmed Hakkı Efendi'nin bi'n-niyabe akd eylediği
aliyede karyei-mezküre

Ehaliyesinden olub bundan akdam vefat

in Halil Pehlivanın oğlı oldığı bi'l-ihbar inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve
mezbüre
426
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kendi ikrarıyla numayan olan Halil muvacehesinde üzerine da'va
kizyüz doksan dokuz senesi mayısının ondokuzuncu günü tarihiyle
ıımeclisi-şer' a

m bir kıt'a izinnamede gösterildiği vad'ile mezb3ur müsa bin Halil
· kitabeden on üç sene mukaddem bin bir guruş mihri müeccel ve
ş mihri muaccel tesmiyesiyle
ç ve duhül idüb zevciyet beynimizde kaime iken mihreyni
mezkfueynimi bağa kablel eda ve'l-ıfa vefat idüb bervechi
iki bin beşyüzbir guruş alacak hakkım olan
zevcem müteveffa ve mezbürun terekei-vasiyyesinden olmak
ve teslime üvey oğlum mezbür Halil Ağa'ya tenbiye olunmak
dedikde mezbür Halil cevabında
ezbüre üvey validesi Müsta' de hatun ibnetü Mehmed babası
zbürun zevcei-menkühei-metrükesi oldığım ve terekesine vad'ıma'ada müddeasım inkar
eiyyei-mezbfueden müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda
kai-mestüre akkavuk Mahallesi İmamı Mehmed Said Efendi ibni
e komisyon a'zasından
bin Hüseyin tarafından sıran ve ba' de Lefkoşa kasabası
Ahmed Kalfa bin Ali Kunduracı Mustafa bin Sandıkçı Mehmed
lede't-terekiyye adl ve makbülü'ş-şehade
ve ihbar olunan mahallei-mezkure ahaliyesinden Mustafa
ibni Hüseyin muhallebeci Yusuf bin Ali 'den her biri meclisi.b lede'l-istişhad
Musa bin Halil Pehlivan halı hayatında
inen on üç sene mukaddem müddeiyyeyi-mezbfue müste'de

ve bin beşyüz guruş mihri muacceli tesmiyeleriyle tezevvüç v
beyinlerinde kaime iken mihreyni müsemmiyeynive'l-ifü vefat

427

a mezbure mezbüre Müste'de Hatuna mihreyni mezküreyninden
ikibin beşyüz bir guruş zimmetinde deyni oldığına şahidiz ve

ve'J-ma'nô

ber nehci-şer'r

mucibince

edüyı-şchadeü-şeriyye

müddeyyei-mezbüre

müste'de

itmeğin
Hatuna

eriımiyeyni-mezküreyni evvelan ikibin
ş müteveffayı-mezbür
Halil Ağa'ya tenbiye

terekei-vafiyesinden

olmak üzere eda ve

olundığı tescil ve i'lam olundı tahriren

ehri zi'l-ka'ade lisene sülüseyn ve sülüsü mie ve elf.
274
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VEKALET
Lefkoşa Kasabası Mahallatı'ndan Akkavuk Mahallesi
zatı Mahmud Paşa Mahallesi Muhtarı Molla Mehmed bin Molla
avuk Mahallesi Ehaliyesi'nden Hacı Derviş Mehmed
li Ta'rifleriyle ma'rife Ziha Hanım ibnetü Karagözlüzade Yusuf
i-Mezküre Mahkemei-Şer'iyyesi'nde ma'küdud meclisi-şer'i-

428

işbu meclisi-şera ibraz ve kıraat olunan bin üçyüz iki seneı
n yirmi ikinci günü tarihiyle müverrah ve iki bin yediyüz doksan

muharrer bulunduğu vechile Derseadette
Ayvansaray

Caddesinde bir tarafı

ine müşarünileyh yalısı ve bir tarafı Bulgar Danaşı'nın dükkanı ve
iki-amm ile mahdüd evkafa mulhak balçık iskelesinde Cezire

ani Hüseyin Paşa Hazretlerinin binüi-vasiyya eylediği Mescidi
yei-latif

vakfından

olub el-yevm

bi'l-icareteyn

mütesarrıfe

rbab vakf
talibine kat'iyyen ferağ ve tefvife ve makbuzu olacak bedeli keffi
fa ve muamelei-ferağiyesini

me'müri huzurunda takdir ve icraya

ldıği umurun külliyesini ifaya ahirini dahi merreten ba'de uhra
olmak

üzere vekaleti-mutlaka-sahihei-şeriyye

ile

iri-Osmaniye zabıtanından tabur katibi oğlum mükerremetlü hacı
üsi Efendi ibni Halil Ağayı kabulüne mevküfe vekili ve naibi-

dim dimeğin maveka'a bi't-taleb ketb olundı fi l-harre zi'l-hiccei
te-selesin ve sülüsümie ve elf.
Ayasofya müezzinlerinden Hafız Muhsin Efendi ibni Hacı Halil
Ratib Efendi ibni AHmed Efendi, gayrihim .

.I
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VASİYYET
İdaresi olan Lefkoşa Kasabası'nda Nevbethane
Jiyesinden iken bundan akdam bila veled vefat iden Bağçeli
fendi ibni Hüseyin'in
hemşiresi

Emine Hamm ibnetü terzi Hasan ve li-ümm

lla Hüseyin Efendi ibni terzi Hasan'a mahsure iddüği inde'ş
™1ir ve mütehakkık oldıkdan sonra müteveffayı
ı;ıı.malinebervechi ati mumaileyh oldığı istid'ü iden Çerkes Hasan
dullah ceztrei-mezküre mahkemei-şer'iyyesi'nde

430

baş katib

eylediği

Meclisi-şer'i-aliyede

müteveffayı

mümaileha

lub terekesine vad'ı-yedi kendi akranından numayan olan mezbür
Efendi ibni Terzi Hasan
üzerine da'va iderek müteveffayı-mumaileyh

bağçeli Mustafa

Hasan'ın mührüyle mümhür ve evvel tarihinde Kıbrıs 'ın
esi vekaletinde bulunan
'ifti'i-belde faziletlü Mehmed Ziyaeddin Efendi tarafından mahrum
olub işbu meclisi-şer'ide

tarihiyle

kıraat olunan bin üzyüz on yedi senei-

müverrah bir kıt'a vasiyetname

natık oldığı üzere

ümüileyh Mustafa Sami Efendi Hali-hayatta ve kemali-akl ve

eylediğinde ala-vechi'Ilah techiz ve tekfınime icra ve duyunu
.ur itler ise eda olundıkdan sonra mütebaki bi'l-cümle emlak ve

ede eylediğim çerkes Hasan murad bin Abdullah vasiyetim deyü
içün

vasiyet

idüb

musırren

ala'f-isüle

vefat

eylediğinden

,:rnumaileyha ten:fine
sülüsü mezkfı.rı bi'I-ikrüz tarafıma eda ve teslime mezbür molla
endiye

tenbiye

olunmak matlübumdur

dedikde

mezbür

molla

endi cevabında terekei-müteveffayı mumaileyh
i Efendiye vad' yedini ikrar lakin müddeı-mezburun

bervechi

iyeti-müddeasım inkar eyledikde müddeı'i-mezbfı.rdan müdodeasma

tophane Mahallesi Ehaliyesi'nden

debbağ Emin Efendi İbni Hacı

tophane mahallesi ahaliyesinden debbağ Mehmed Efendi ibni Hacı
bbağ hasan Ağaibni Hüseyin ve Ayasofya
haliyesinden yorgancıbaşızade Mustafa Sami

Efendi ibni Ahmed

r biri meclisi-şer'a hazır olub lede'l-istişhad fi'l-hakıka müteveffayı-

431

Efendi ibni Hasan Halihayatta ve kemali-akl ve sıhhatinde bizim
bi'emri'l-lahi teala vefat eylediğimde ber vechi mesnün techiz
ve duyunu
rider ise eda olundıkdan sonra mütebaki bi'l-cümle evvelen ve
umun sülüsü Çerkes Hasan murad bin Abdu'llah'a vasiyetim
de kabzen iderek kafi
eylesün deyü vasiyet ve musırren ala's-saat vefat eylediğini
et dahi ideriz deyü mezkur vasiyetnamesinde

edayı-şehadeti-şer'iyye

ric' atine muvafık

itmeleriyle evvelen büverekai-mestüre

lesi muhtarı Hüseyin bin Mehmet ve Komisyon

a'zasından

yndi ibni Hikmet Ağa ve Tophane.
Jıırı Hüseyin bin Mustafa ve İmamı Hafız Mustafa Faik Efendi ve
allesi Muhtarı Hafız Osman Efendi ve Komisyon a'zasından

:n ve ba' dehü hafız Ahmed Hulisi Efendi ibni Bekir ağa ve
]Efendi ibni Ahmed Efendi taraflarından alenen lede't-tezkiye adl
ehade iddükleri iş, ar ve ihbar

ı aleyh

ve müddeinin da'vasını ber vechi meşrüh ·inkar. bi'l

ima' eyledikden sonra meclisi-hakimden

ta'yin eylemiş isede

sekizyüz otuzbirinci maddesinede
üddei'nin da'vasını inkar idüb müddei bi'muvacehe müddeasına
iddikden sonra kıbeli't-tezkiye

ve'l-hüküm müddeialeyh meclisi

ib ile hakim anın gıyabında beyine-i
üm idebilir deyü sarih bulunmasına

mebni mucibince müddei

¢siHasan murad ağa'nnı mumaileyh bi's-sülüs oldığına ba'de'l
fayı mumaileyh bi'l-cümle emlak ve akvalinden

tesini ba'de'l-eda ve'l-ifa usulu meşrü'asına tevfikan sülüsenin
aileyh mezbür hasan murad Ağa tarafına tenfize vesayasısı içün

fı'l-yevmi'l-ışrin
ı-ıııvvıu

lisene sülüseyn ve sülüsümieve elf min hicrete

veş-şeref
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276

111

TEREKE
atı'ndan Tophane Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bundan akdam
,tiden bağçeli Mustafa Sami Efendi ibni Hasan'ın veraseti li-ümm

san ve li-ümm erkarındaşı Monla Hüseyin Efendi ibni terzi Hasan
zahir ve mütehakkık oldıkdansonra

n Mahmud Paşa mahallesi Ehaliyesinden Derviş Efendi ibni
isi-şer'i-şerif de mezbüre molla Hüseyin Efendi ibni terzi Hasan
e üzerine da'va
effa mumaileyh Bağçeli Mustafa Sami Efenidinin Hatile muharrer
Mahzer Bey Dokuz yüz on iki senei miladiyesi haziranın on ikinci

.verreh yedimde olub işbu meclisi-şer'ide kıraet olunan bir kıt'a
erildiği vecihle müteveffayı-mumaileyh zimmetinde ceheti karzı-

ngiliz lirası alacak hakkım olub kable'Leda ve'l-istifü mumaileyh
mmetinde mütekarrer olan mezkur yüz lirayı müteveffayı mezbürun
433

inden olum.ak üzere tarafıma eda ve teslimini müteveffayı
şine vad' -ı-yedi mütehakkık olan mezbur

molla Hüseyin

e olunmak matlubumdur dedikde
"seyin Efendi ibni terzi Hasan cevabında müteveffayı mezb3ur
Mustafa Sami Efendi'nin terekesine bi'l-verase vad' yedini

ôlunan salifü'z-zikir bin dokuzyüz on iki senesi haziranın on
le müverrah bir kıt'a senedi-mevrusi müteveffayı-mezbur
a Sami Efendi'nin Hattıyla muharrer ve imzasıyla mumdi
alığı-mezkur yüz lira mumaileyh Derviş Efendi ibni Mustafa

abul ve ikrar ve i'tiraf itmeğin mucibince terekei-müteveffayı
olmak üzere deyni-mezkfudan hissesine isabet iden elli liranın
leyh Derviş Efendiye eda ve teslimi ile mezbfu Molla Hüseyin
lundığı tescil ve i'lam olundı tahriren fı'l-yevmi'r-rabi'i ve'l-

sülüsümie ve elf min hicreti min lehü'l-elf ve'l-hicr ve'ş-

-
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TEREKE
sı'nın Tophane Mahallesi Ehaliyesi'nden

iken bundan akdam

t.iden Bağçeli Mustafa Sami Efendi ibni Hasan'ın dayılarından
den Hafide
ibni Mustafa Efendi tarafından hususu ati'l-beyanda

vekili

Cemal Efendi Kıbrıs Mahkemeima'küd-meclisi-şer'i-şerifiveffayımümaileh

veresesinden li-ümm kız karındaşı olub Tuzla

kime ma'rifeti'z-zat Emine Terzi Hasan'ın tebliğ olunan ikinci

tarafımdan

tescilen

tevkil eylediği Şükrüzade

Abdü'l-aziz

ehesinde veraseti li-ümm erbiraderi monla Hüseyin Efendiyle Ii-

iden mumaileyh Bağçeli Mustafa

Sami

asan Efendi hayatında bin dokuzyüz on iki senesi haziranının on

erreh ve kendi imzasıyla mümdi ve hattıyla muharrer olub işbu
\ibraz eylediğim ve vereseden merkum Monla Hüseyin tarafından
ide kabül ve i'tiraf olunan

437

de gösterildiği vechile müvekkelem Derviş Efendiye yüz aded
ihet karzı-şer'iden

zimmetinde deyni oldığı ve hali hayatta ve

de tayian ve katiyen ikrar ve işhad idüb kable'l-eda ve'l-ifa vefat
e meblağı-mezkfuun bil-verase vüdiü'l-yed oldığı müteveffayı

·

ei-vafıyesinden eda ve teslime mezbüreye izügetle vekili Abdü'l
tenbiye olunmak matlfı.bumdur deyü tarihi mezkur ile mevrüh ve
eli Mustafa Sami
di olub metni ba mukaveke ve şeraiti-hafidim mehmed Derviş
inin senedi olub cihetdi-karzı-şer'iyyeden

ya'rıi bila faik olmak

Ptibaren on sene vaide ile ki bin dokuzyüz yirmi iki senesi şehri
inci gününe değiön mezkur şerait vechile mumaileyh Mehmed ve

im bala yalnız yüz aded İngiliz lirası deyni-sahih oldığını nadık
bi'tenzinm imza ve seneimezkur va'de temümına değin nezdi

.füaceti-vaktızasında mumaileyh Derviş Efendiye kendi umunda
?lavei-beyanve mukavele kılındığı natık ve ma'Ii takdıri-meşruda
di-mezküri ibraz ile da'va iddikde gıbı's-sual vekili-mumaileyh
bdü'l-aziz Efendi dahi netıcei-cevabında müteveffayı-merkumun

e'l-ikrar verese-seyanında mecnun ve yetim oldığı ve müteveffanın

b ma'rifeti-şer'ile rü'yet ve hüküm idilmiş oldığını bi'l-beyan
ve bu gibi da'valar tebeddülü-idareden berü muhakei
asla rü'yet olunmadığı cihetle muhakemei-nizamiyeye havalesini
ve vekili mumaileyh
di'nin halasai-cevabi dahi da'vayı terekeye müteallık vasiyete binaen
ülüsü Hasan Murat tarafından iddia edilmekde olub deyni vasiyyei-

438

Tük iden hukuk ise bi'l-hassa umfuu-mezhebiyyeden bulunması
eti-şer' ile rü'yeti muktedi ve mahkemei-şer'iyye'nin vazifesi

"ir bulunmuş olmağla bi't-teemmül terekei-meyyite teallük iden
ahkfunı-feraiz icab ve muktedayatından olub bu

syyetin usulü-meşruasına tevfikan tenfizi derecede mukaddem
evvelemirde sübut ve tesviyesine mütevekkıf bulunması

teallük iden bugibi deaviyenin aslan ve fer'an rü'yeti
yyenin vazife ve salahiyeti cümlesinden oldığı ve bmaanaleyh

:ridi'nin esas cevab virmesi lüzumu tarafına tefhim olundıkdan
h Abdülaziz Efendi hülasetü'l-hülase cevabında müstenid iddia

beli-şer'iden

irfte olunan mezkfuusinden had ve imzası

lub olmadığı mechüli oldığını ve ihtimalki müteveffa Mustafa

<lir cümlesini dahi ilaveten kiftür ile ifade iddikdensonra mezkur
a. tarikiyle aldığını ve havi oldığı para sayabilmediğini

.~resesini hakkım ibdal içün yapılmış oldığını tezkar ve da'vanın
izamiyeye havaliyesini musırran taleb ve dermiyan eylesi üzerine

as da'va hakkındaki beyanatı mevrusesine ikrar ve nede inkarı
lmadığı cihetle mecellenin bin sekizyüz yirmi ikinci maddesinin

harrer oldığı vecihle şer'an inkare mahmul ve ba'de'l-inkar
tağyir muvada'a iddiası gayri mesmu' olmağla müddei vekil

111uwum.

beyne taleb olundıkda mezbüdu'l-esümi şuhurden Abdi

Ehaliyesi'nden tahsildar Cemal Derviş Efendi ibni Mustafa

439

')

müteveffa Bağçeli Mustafa Sami Efendinin Hafidi Derviş
yüz lira borcı oldığını ikrarına şahidim

hali-hayatında ve kemali akl ve sıhhatinde mezbür Derviş
deyni oldığını ikrar eyledi vefatından zan ederim bir ayl evvel

ı ve bana gösterdi ve dididkde ikrar ettiğim yüz liraya işte bir de

edi ve müteveffayı-mezbfuun yazısını bilirem gerek yazısı
1.

meşhur ve mütearifdir ve müteveffayı mezbürun veraseti kız

erkarındaşı Hüseyin Efendiye mahzuredir ve zan iderem
mi Emine Hanımdır.
n tarafıma irae olunan sened şekerzade Mustafa Sami Efendinin
ana gösterdiği senedir ve yazı v eimza müteveffayı mezbu gerek
böylece sahidim şehadet dahi iderem ve tophane mahallesi
rkes Hasan Murad bin Abdullah meclisi-şer'a hazır olub lede'l-

zade bağçeli Mustafa Sami Efendinin hafidi ve Derviş Efeniye
dir dedi ve fatından üç ay evvel işbu senedi bağa gösterdi
ciiğineyapayım hafidim ve Derviş Bey varis Değildir bunun içün
m ve yüz lira borcumdur ve bir çok defalar buni ikrar
isem rumca bir left var var bu sened anın içindedir vir bağa
evirdi ben ölür isem vir dedi ve kıbeli-şer'iden irae olunan işbu
azısı ve imzası müteveffa-mustafa Sami Efendinindir ve bağa
ir ve müteveffayı-mezbfuun verasesini li-ümm hemşiresi Emine
biraderi Monla Hüseyin
ıradır ve müteveffayı mezbf:ı.run yanımda bir çok yazısı var ve ve
meşhur ve mütearifdir ve mütevffayı-mezbür

büyüyünceye kadar yanında idim ve hizmet itler idim. Ve bu
ve kemali-akl ve sıhhatinde ikrar itmiş idi ve ben bu hususa

440

şehadet dahi iderem karamanzade Mahallesi Ehaliyesinden Ahmed
di ibni özengici hasan Ağa dahi meclisi şer'a hazır olub lede'l-

kerzade Bağçeli Mustafa Sami Efendi babamın akrabası oldığından
.yı der idim ve yirmi seneden berü evine oyuma girer çıkar idim

tanırım ve imzasını dahi tanırım senedi görüb şehadet
i.Derviş Efendiye karzan virmiş oldığı iddia olunan senedin
zasına şehadete geldim müstenid iddia olub kıbeli-şer'iden

bağa

in dokuzyüz oniki senesi haziranın onikinci tarihiyle müverrah
azısı müteveffa şükrüzade Bağçeli Mustafa Sami Efendi'nin kendi
imzası oldığını bilirim ve tanırım ve müteveffanın yazısı meşhur
rtaharri itsem yazısını yazısını yanımda bulurum ve müteveffanın
m hemşiresi Emine Hanım ve li-ümm biraderi Monla Hüseyin
suredir ve mütevekkıf ve mezbür
er belediye defterlerini teftiş iderdi belediye defterlerinde

dahi

ben bu hususu böylece şahidim ve şehadet dahi iderem
. bi'l-muvacehe

edayı-şehüdeti-şer'Iyyc

akkında bir ifadesi

itmeleri üzerine

olub oldığı vekili-mumaileyh

şuhüd

Abdülaziz

'vanın nizamen rü'yeti lazım geleceğini tekrar beyan ile bir şey
musirren söylemiş olub burada muhakeme ve mucaviyeden

uhüru-merküme ise muvacehesinde
Oleyha mucaviyeden

istima' idildiği cihetle Artık

temerrüd ve imtina aleyh meclisi-şer'iden

eti vahdet ve Mecelle'nin

bin sekizyüz otuzbirinci maddesinin

kmucibince tezkiyenin icra ve hükmü-şeriyyenin i'dası hususlarında
iyet mevcüd oldığından

bubabda tekrar tebellüğat ifasını hacet

mahiyeti da'vaya nazren sureti-şehadet
karz iken şehadet vakı'anın

medyun müteveffanın ala'Litlak

dair olmuş ve şahidlerden Çerkes Hasan Murat
\ 441

eyh ve hemde müteveffanın hizmetkarı olmasında çünki şehadetine
yh kendi aleyhinde ve ba' de vefatihi vuku'bulması cihetiyle ref'i

,pelerinden arı bulunması ve müteveffanın gerek deyni ve ferek
ia olunan senedi ikrarı ve işhadına ne yapayım hafidim Derviş

.un içün bu senedi yazdım deyü yalnız merkum Hasan Murada
uhakemeyi ifadenin danı ma ba'de'l-müverrese izafeti suretiyle

n temliken bir şey i'dasını ifaya delalet idecek bir mahiyet ve
edamın oldığı gibi derürunda muharrer meblağın hacet ve iktidôsı
· müddei mumaileyh Derviş Efendiye te' diye ve ifa edeceğine dair
teahhüdini havi senede bir fıkrai-şart muharrer

ned hakkında müteveffanın tayian ve vuku'bulan ikrareyni ta'Iil ve
yı tebdil idecek şehadetinde bulunmadığından mesrüratı mebhusenin

.bulü-şehadete gayri mani'

ve binaanaleyh şahidün mümaileyhima

erviş ve Çerkes Hasan Murat Efendilerin müteveffayı mfunaileyh

attı ve imzasıyla müstenid iddia olunan senedi tahrir ve i'da iddiğini
:ta ve kemali-akl ve sıhhatinde ikrar ve i'tiraf ve kendilerinin işhad
mütehaddi'l-ma'nô

vuku'bulan

şehadetleri

ve

şuhüdu

an özengicizade Ahmed Tahsin Efendinin beyanatı hiyni kabulde

olan bi evrekai mesture abdi çavuş mahallesi imamı İsmail hakkı
muhtarı Mehmed Adai Efendi ibni Adaı ve Tophane Mahallesi

yon a'zasından Mehmed bin Hacı Salih ve Hafız Şefik Efendi ve Hafız
ebnan Hacı Ali Rıfkı Efendi tarafından sırren ve ba'dehü Debbağ
Efendi
\ 442

ve Hüseyin Raif Efendi ibni Fehmi Efendi tarafından alenen
ve makbülü'ş-şehade

iddükleri iş'ar ve ihbar olunmuş ve

örece müeccil oldığı sened me'linden numayan olursada lede'l
bir

zaman

ile

muayyen

olmayarak

hak

air mezkur senede bir fıkra şard ve teahhüd mevcüd olması böyle
.un vefatıyla deynin vakti te'diyesi hulul ideceği iktidayı-şer'i-ali
ağın ba'de't-tahlifi'ş-şer'!

mucibince meblağı müddeaya evvelen

ekei-müteveffayı mezbürdan olmak üzere nısfı evvelen elli liranın

,riyesi şevvalinin yirmi dördüncü günü tarihiyle müverrah ve kiki
i'Iôm mucibince

vereseden

monla Hüseyin Efendi

ı müddeaaleyha Emine Hanım hıssesinden mesellerinin bi't-tahsil
.ileyh Derviş Efenidye eda ve ifası ve mütevffanın başka deyni

üz otuz senesi şehri mezkürunun yirminci günü tarihiyle müverrah
miş beş adadli i'lamı mantıkınca usul meşrü'iyyesine tevfikan
rz olundıkdan sonra bakiyyei-muhalefatının bi hükmü'l-feraik
a eylediği tescil ve i'lam olundı tahriren fi'Lyevmi'l-hadi min şehri

te sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicrete menlehü'l-ızze ve'l-
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TEREKE
sabası'mn Tahte'l-kala Mahallesi Ehaliyesinden iken bundan akdam
Ülfet binti Aliyye'nin

Sadri-sağır oğlu Mehmed'in

Pederi Derviş

üru'f-hal iddüğü Lefkoşa Kasabası Ehaliyesi'nden Mehmed Emin
ve Mustafa bin Arif tarafından ihbar olunan Ömer bin Mustafa
talabiyle

kıbeli-şer'iden

sağlri-mezbür

Mehmed'in

validesi

ı-mezbüre Ülfet'ten mevrüs olub itam sandığında mahfuz
sened işbu tarihi-kitabeden kadri-ma'ruf iddüğü mezbüran Mehmed
ustafa tarafından vicahen ihbar olunan şehri on şilin ücreti-erdaiyye

zarüriyesi içün farz ve takdir olunub meblağı -ınefrüdu
ğiri-mezbürun bi'l-cümle

levazımı-zaruriyesine

harç ve sarfa izin

mavekaa bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi'
men şehri zi'l-kaade lisene sülüseyn ve sülüsü-mie ve elf.

\ 444
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113-114
TEREKE
allatı'ndan

Tahte'l-kala

Mahallesi Ehôliyesi'nden

iken bundan

jden Ülfet bin binti Aliyye'nin veraseti zevci Ömer bin Mustafa ile
ğlu Mehmet 'e mahsüre oldığı bi'l-ihbar inde'ş-şer'i
ir ve mütehakkık

oldıkdansonra

er ma'rifeti ve ma'rifeti-şer'ile
ei-müteveffai-mezbfue

sağıri-mezbürun

velisi pederi

tahrir ve terkim ve bey' ve taksım

defteridir ki ber vechi ati zikir olunur

in min şehri zi'l-kaade lisene sülüseyn ve sülüsümie ve elf.

445 \

(.:)

Bir tencere/

kadayif

Bir

büyük

Bir

23,

sinisi/IS,

tencere/5

bir el

bir

1.20,

leğen

yemek

i/45,

sinisi/
35,

pala

fki

Üç

Bir

saka/
13.20

Bir

kapaklı

hamam

Dört kase/I 0.20,

gazgan/3

salın/ve

leğeni/5

beş

5.20,

bir

5,

döşek

kapaksız

tabak

sahın/45,

11,

beş

maa
takıın/
·126, çift
ayakkabı/
36,

Bir

adet

caifesi

Bir

İki minder maa

İki def a yastık

takıın/3

/33.20,

mısır

yorgan

hasırı

/63,

I 22,

yastık/14

6,

iki

bir
yorga
n/ 63,
adet

Bir

ve

Fisto

Defa

ceket//45

karyo
la

Bir

fisto

entari/5

iki

4,

gömlek,

takım

bir

/45,

ceket/61,
Bir

Hamam

basma

ceket/ 55,

maa

kadife

Uç

ve

sadakür

Elbise

Bir

ceket,

takımı/1

çarşaf,

namıısi

tecemmü

bir

6.20,

bir

ye/48,

latı/27.20

canfe

çangur

s

çarşaf/68

I

I

ceket
/31.2
O,
Yekünü'l-mezkürat
Dellaleye ve arziye ve araba kirası

2573 .20
31 .20

. ------·
2542

Zevci mezbürun hissesi iıisesi olub virilen
635 .20
Sağiri mezbür mehmedin hissei-irisesi olan /1907. 20 -resmi minha 47. 20, :
1859 .00

hıdık/55,

©mer ber vechi bala hissei-irisesi olan altıyüz beş buçuk guruşu
ümilen akz ve kabz eylediği ve sağiri-mezbür

Mehmedin ber

ei-irisesi olan bin dokuzyüz altıbuçuk
olan kırk yedi buçuk guruş ba'de't-tenzil mütebaki bin sekizyüz
ş liecli'l-hıfz

itam sandığına irsal olunan iş bu mahalle şerh

280
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VAKIF
ahi'f-lezi azze havassı ibôde bi-sarafı emvalihim ile erıvai'l-hayrat
e's-selamü

ala Nebiyyihi Muhammedin Hayrü'l-beriyyat

ve ala

ihi ile yevmi yestezillü mer'e bi tahte's-sıddikat
işbu vakfiyenin tahrir ve inşasına bais ve badi oldurki Kıbrıs
Lefkoşa

Kasabası'na

mülhakatından

sakin zati Evkaf muhasebecisi Fahri Bey

447

küçük

kaymaklı

I

I ~

\-5'

ıb

ı ,,-

atib Efendi ta'rifleriyle ma'rife Hacı Osman Ağa ibni Hacı Hasan
e Mahkemei-Şer'iyye'sinde

ma'küdu-meclisi-şer'imizde

ber

i-li-ecli't-tescil mütevelli ta'yin eylediği
.e. Ehalisinden Osman Ağa ibni Veli mahzerinde ikrarı-sahihiı-meri-müddei idüb edyabı-mali ve enfüsi menalımdan kemali
.tar eylediğim on bir aded tam
hakken gıtatü'l-ahad vakfı sahih-i li-ecli vakfı sahili mueyyed ve
uhallede ile vakf ve habsi eyledim şöyle şart eyledim ki meblağı
oniki hesabi üzere rehni-kavi ve kefili-mali
nbiriyle

ala vechi'l-hilal

iştirbah

aryei-mezküre Camii-Şerifı'nde

olub hasıl

senevi

olan rebh

ve

bir hatimi-şerif ve bir

ıraat eddirülüb mukabilinde
yüz elli guruş hediye virile ve fudalası Camii-şerifı-mezkürun
ile levazımı içün sarf idile ve hatmi şerif ve bir mevlidi-

atı evvelen Kainatı-Ekmelettehayat

Efendimiz Hazretlerinin rühu

al ve eshabı-kıramı-ervahı-şerifesine

vefatımdan sonra kendi

ve vakfı mezküreme Karyei-mezküre-Camii
lli bulunan kimse mütevelli ola ve mütevelli olan kimse tevelliyeti
bsi idare eyleye deyü ta'yiniyyünü kuyud ile nuküdu-mczküreyi mütevelli hazır-mezbür Osman
li'nin def ve teslim eylediğinde oldahi kasb ve teslim ve bi't-

't-tasdikı'ş-şer'I

vakıfı-mczbür semti vifakın-canib-sekake

azim ve

et ve niza.a hazım olarak vakfı-nuküd ve hatminde takdir olunan

aleyhim Rahmetü'l-meliki'l-Gıfar

hazaratı

indlerinde

z olmadığından ben vakfı-mezkürumdan rucü' ile meblağı-mezküri
ülküme istirdad iderim didikde

448

aileyh cevaba ta'di ile vakfı-nukud

eimmei-muşarünileyhim

ve nafiz değilsede İmamı-Abdullahi'l-ensari

aleyhi Rahmetü'l

rivayeti üzere imamı Züfer
1'1-llah ille Züfer indinde sahih ve nafize oldığından bahisle nakd
ezküreyi red ve iadeden imtina' ile her biri mütebağısince hal ve

mileyh Hazretleri dahi alimen bi'l-hilôf ala kavli merretenyerah
'.I-müçtehidin vakfı-mezkılrun

evvelen

üm itmekle fiya ba' de vakfı-mezkuru-sahih
ve nakifeten mecali-mehal

hüccetine

ve saniyen

ve lazım

ve tebdil ve tağyiri ademi'l-ihtimül

bedele ba'de ma semi'a kaimen isme ale'l-lezine

yübeddil"'üne

i'ün alim ve ecrü'l-vakıf ala'l-hayyi'l-Cevadıalik ve muharrer fi'l-yevmi'l-hamisi

aşer min şehri zi'l-hicce

sülüsümie ve elf min hicreti men lehü'l-mecde ve'l-izze ve'I-
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SAYFA:

113

KONU

NAFAKA
tahte'l-kala

Mahallesi

.

Ehaliyesi'nden

mm ibnetü Hüseyin Meclisi-Şer'ide zevci mutallikı

a Ağa'nını

'

ma'rifetü'z-zat
Cadde Hüseyin

hususu ati'l-beyanında vekili müsecceli şer'isi

449

Ir""

sınan Cemal Efendi'nin

muvacehesinde

üzerine da'va iderek

mal Efenidye müvekkeli Cadde Hüseyin bin Mustafa

beşyü elli

imüecceli ve altı lira mihri muacceli tesmiyesiyle zevci dahilim
n beş gün mukaddem

dahi bini bir talakı

immetinde mütekarrer ve ma'küdualeyh

baniyle

tadlik

olan beşyüz elli bir

eccelim ile iddetim münkadıyye oluncaya değin kadri ma'ruf
e takdir

olunmak

matlübumdur

dedikde

gıbe's-s-fıal vekili

mal Efenid dahİ cevabında mezbüre Dervişe
elem mezbür
üecceli

Hüseyin'in beşyüz elli bir

ve elli lira mihri muacceli

olub tarihinden

Hanım ibnetü

beş gün mukaddem

tesmiyeleriyle
bir talakı-baniyle

zevcei
tatlık

ian ikrar ve i 'tiraf eyledikden sonra
isi-şer'ide · nefakai-iddet içün yevmi üçbuçuk guruşdan cem'an
ekiz guruş üzerine bitteraki sulh olundığını beyan ve mezbüre

gurudan ma'ada zevci muttalıki-mezb-fır zimmetinde başka bir
lmadığını dermiyan eylemeleriyle ala mucibi ikrare mezbfuenin
o lan beşyüz elli bir guruş
:t olmak üzere yevmi üçbuçuk guruş hesabıyla bi't-teraki ta'yin

ikleri ikiyüz doksan sekiz guruşki ceman sekizyüz kırk dokuz

müvekkeli-merk-fımCadde Hüseyne izafetle vekili mumaileyh
e tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahrirern fı'l-yevmi's
i receb lisene sülüsüseyn ve sülüsümie ve elf.

282
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114-115
TEREKE
ası'mn Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'nden

iken bundan akdam

at iden Kunduracı Mehmed Şah Efendi ibni Hacı Bilyani'nin

i,..menkG.hei-metrükesi Sıddıka Monla ibnetü Hacı Mustafa ile
a.deri oğlı gaib ani'l-belde
oldığı

Besim Efendi ibni Hüseyin Şermi

inde'ş-şer'i-1-enver

zahir

ve

mütehakkık

hususu atı'l-beyanın mahallinde istima' ve fadli içün bi'l-iltimas
.üküm inhiram olunan mahkeme baş katibi mehmed hakkı efendi
üre'nin

Tophane

Mahallesi

vakı'

kunduracı

Mehmed

Nacı

nesine vürub inde meclisi- şer'i-ali iderek mezkur hanede sakine

Hanım ibnetü Hasan Tahsin Efendi Meclisi-ma'ktldü-mezkfırde
eden zevci-mezbüre
u kKunduracı

Sıddıkô

Molla'mn

vekili

müsecceli

Mehmed Naci Efendi ibni Derviş Mehmed ve

tarafından hususu ati'l-beyanda vekili-şer'iyyesi

oldığı ve ahirin

e'zün bulundığı Üsküdar Naibi Abdullah Şerih Efendinin imza ve
lub fetvahônei-üli tarafından
olunur bir kıt'a hücceti-şer'iyye

ile sabit bulunan cezire müftüsü

ed Ziyaeddin Efendi tarafından tescilen tevkile olunan İbrahim
bin Emin Efendi muvacehilelrindc

ed şah Efendi hali-hayatında
abü! ve teslim eylediğim

ozerlerine

da'va iderek

malımdan ve yedimden

ciheti

yirmi iki lira onbir şilin altı guruş

alacak hakkım olub tescili-I-eda ve'Ifa mezbür Şah Efendi vefat

451

meblağımezkı1ri müteveffayı mezbürun terekesinden tarafıma eda
e•erkfunı mezbürane izafetle mümaileyha hakkı ve mehmed Naci
.biye olunmak matlübumdur dedikde vekilen mümaileyha hakkı ve

aplarında müteveffayı-mezbfu

Mehmed

Şah Efendi'nin

ciheti

mezbür Naciye Hanıma yirmi iki lira ecri misleyn altı guruş ile'l
Ii-eda deyni

oldığına

tayian

ve katiyen

ikrar

ba'l-t-tahlıfı'
bi'J-vekale

vadi'I' -yed oldıkları terekei

ezbürdan olvechi üzere müddeiyyei-mezbfıreye
rnezbürane izafetle vekilen mümaileyh

eda ve teslime

hakkı ve Mehmed Bald

hbiye olundığı
vaki' tenfız ve meblağı mezkur müteveffayı
V$1

mezbürun

deyni

lehümadan İzzetlü Sami Efendi dahi huzüru-şer'tde ikrar ve

rei-zabd zeyline imza eylediği tescil ve i'Iam
fı'l-yevmi'l-hamisi min şehri muharremi'l-haram lisene sülüseyn

I?....

\ 452

115
TEREKE
Ceziresi'nin

Lefkoşa Kasabası Ehaliyesi'den

olub bir vasi

olis memuri iken bin üçyüz yirmi dokuz senei-hicriyesi şehri

zkür Beyrut Şehrinde vefat iden Mustafa'mn

peder ve varisi

.en Raif bin Süleyman cezirei mezküre trıahkemei-şer'iyyesi'nde
Hakkı Efendi'nin

çli eylediği meclisi-şer'i-şerifde

müteveffayı

mezbürun

Mehmed Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi mavacehesinde
rek Beyrut ta Polis me'müri iken mezkur
ı:ı'da vefat iden mezbur oğlum Mustafa 'nm veraseti benimle

r ani'l-meclis

Meryem binti Ahmede mahsure oldığından

_z:burun mumaileyh Mehmed Ratib Efendi'ye
eti karzdan otuz guruş alacak hakkı olub kable'l-akz ve'l-istifü
lyevm vasi mezbür üzere bizler mevrus olmuş olan meblağı

iden yirmi guruş taraıma eda ve teslime mümaileyhimü tenbiye
.pumdur dedikde gıbı's-süôl mumaileyh Mehmed Ratib Efendi
veffayı mezbüre ol mikdar
"krar ve maada veraseti müddeasını inkar eyledikde müddeiddeasına mutabık beyne taleb olundıkda evvelen bavereka
Paşa Mahallesi Muhtarı Hacı

ı ibni Hasan ve komisyon a'zasından fahri bey tarafından sırren
sinan bin Salih ve Ahdü'l-kadir bin Mustafa tarafından alenen

eri işôr ve ihbar olunan mahallei-mezküre Ehaleyisinde Mustafa
mehmed bin Hüseylin Meclisi -Şer'a hazıran olub led'J-istişhad

tafa mezkur Beyrut da yolis iken vefat idüb veraseti validesi
ryem binti ahmed ile pederi müddei mezbüre Raif bin Süleymanın
olub bunlardan
453

ve terekesine

müstehakı-ahire

olmadığı

ma'Iümemiz

u hususua bu veche üzere şahidleriz şehadet dahi ideriz deyü her

a'na

bi'Imuvacehe

ber

nehci-şer't

edayı-şehadet

itmeleriyle

'yni-kabAlde vaki' olmağın mucibince mezbür mustafa'mn vasiyi-

'de'l-hükmü-meblağı-mezkfırden

müddei mezbür hissesine isabet

şun merkum Raife eda ve teslimini mumaileyh mehmed Ratib
iye eylediği ba'de't-tenfiz
olundı tahriren fi'l-yevmi't-tasi'

aşere min şehri muharremi'l-

e ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
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115
Tereke
akkavuk mahallesi Ehaliyesinden

iken bundan akdem

ice binti Kaninin veraseti Sadri kebir oğlı Raşid ve Sadri sağır
e Cemal mahsüre
şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık

oldıkdan sonra varisi kebir

ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksım olunan terekei-müteveffai
ridir ki ber vechi ati zikir ve beyan olunur.
evmi'r-rabi' min şehri şevval lisene selesin ve sülüsümie ve elf.
defa

117, çıkrık ve yay ve I Bir

I

Bir pamuk şilte ,

I

Üç mısır entare/24, bir
sandık/14

tencere/18.20,

iki

bir adet kadayif

yastık/49,b

sinisi/12,

ir

miktar

iplik/30
k/13.20, tahta/ 33.20,

I

Hırdavat menzil/51.20,

I

Yekünü'lmezkürat

I
I

410.00
Dellaliye
Vearziye
15
395.00

beyrıe'l-verese,

Hissei-ibni kebir Raşit/

Hissei ibni sağır cemal/131.30-resmi minha

131.20, hisseiibni

sağır

3.10:
128.20

Ziyii/131.30resmi

minha;

128.20

yüz otuz bir buçuk guruşı temamen ve kamilen
sağiranı-mezbüranın hissei iriseleri olan ceman ikiyüz

ıbuçuk guruş ba'de't-tenzil mutebaki ikiyüz elli yedi guruş li-ecli'l
dığına irsal kılındığı işbu mahalle şerh virildi fi't-tarihil-mezkür.
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TEREKE
tophane mahallesi ehaliyesinden
Mustafa

Hıfzı Efendi

ed ve valedesi

iken bundan akdam

ibni Tahsin Efendinin

veraseti

zevcei-

Rüştiye Hanım binetü Hüseyin ile sulbiye sağire

re ve Nahide ve sulbi sağır oğlu Behcet mahsüre oldığı bilbeyne

tehakkık oldıktan sonra müteveffayı mezbürün kefaleti müteselsile
cibince meaşetine

tevkif idilen mebalığı ile kastı'l-yevm

oşa komiserliğinden

dokuzyüz

ve ve canibi-defterdarından

on iki senesi teşrini

hesabı

evvelinin

senei-mezkürde teşrini saniyenin yirmi

ne'l-verese taksim olunan mebalığı defteridir ki ver vechi Ati zikir ve
tahriren fi'I-yevmi's-semin

456

min şehri zi'l-hicce lisene sülüseyn ve

Kasdı'l-yevm
Tevfik

I

olub

maaşı

canibi

hüküınetten
canibi

I

vürü

didilen/

112

1367
Raif efendinin ba'de'l-isabet ve'l-hülfve'l-hüküm

Müsbet alacağı olub virilen ----------------------------- 315
1052

Hissei-zevcei-mezbüre

Hissei

.

sağirei-

ı

Hissei-sairei-

dervişe

mezbüre

mezbüre

hanım/131,

Munire/186

Nahide182.20

hissei-ümmü

.20-

-(res.

mezbüre

4.20(resıni

Minha)4.20:

Rüştüye

minha):

182,

182,

sağire

Hanım/175,

hissei

mezbüre
behcet/

373-

'resmi minha)
:364

Dervişe Hanım hissesi olan yüz otuz bir guruşı ve ümmü
tüye Hanım dam hissei-irisesi olan yüz yetmiş beş guruşı temamen
an eyledikleri ve sığan mezbürenin
iriseleri olan ceman yediyüz kırk altı guruşdan resmi olub ve olan
ş

ba'de't-tenzil mütebaki yediyüz yirmi sekiz guruş liecli71-hıfz

ma irsal kılındığı
e şerh verildi fi't-tarihi'l-mezkür

451
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VAKIF
yanın mahallinde ketb ve tahriri ve hatminde me'zünen inhiram
::p:ıei-şer'iyye başkatibi hürremzade mükerremetlü Mehmed Hakkı
ş::ı.kasabası'nın ak.kavuk Paşa mahallesinde kain işbu bais
yha Hatun ibnetü Yusuf Efendinin hanesine varub akdı-meclisi

. ği eyledikde mezkur hanede sakine zatı Ayasofya müezzin Başısı
1.,ni Mehmed Şerif ve İsmail ağa
ta'rifleriyle ma'rüfe mezbüre züleyha hatun ibnetü Yusuf efendi
du-mezkürde Takdiri-kelam iderek bin üçyüz yerıni
gurresi.tarihiyle müverreha

üç senesi

Osman Nuri Efendi sicilinin dörtyüz doksan dokuz aded
bir kıd'a vakfıyei-ma'mül biha nadık oldığı üzere
ede vaki' ve bir numuru ile merkum olub
e Mustafa menzilleri ve yol ile mahdüd ha.koçan mutasarrıfe
sarfı-mülk menzilimi vakfı-sahıhi-şer'i ile vakf ve habsi ile
labisi-libas hayatta oldıkça nefsime vefatımdan
afız Muhsin Efendi ve ba'dehü diğer oğlum Ahmed Remzi
de diğer oğlum Hacı Mustafa Efendi ve ba' dehü kızım
et hanımın evlatlarından kızı Hayriye ve ba'deha oğlı
ve ba' de vefatı oğlum mezbür Hafız Muhsin Efendinin kızı
ba'dehô kendi evladı-evladımın badnen ba'de badnen ekber
ta'yin ve ba'de'l'inkırazın evkaf
ve ilave oluna ve menzili mezkur icar olunub ıcaresinden
't-termim fazlasının bir sülüsü mütevelliye ve birer sülüsü dam
ayriye ve hulusiyye aid ola ve mütevelli olan
timi-şerif ve bir mevlidi-şerif kıraet iddürüb hasıl olan sevabım
ruhama ihda eyleye deyü tebyini kuyüd iddikden sonra geçen

zamanın yirmi üçüncü günü tarihiyle müverrah ve naibi
manın idaresi sicilinin altıyoz otuz üç aded kaydında mukayyid
-na.tık oldığı üzere ben eraid
:!<,üreyi ta'yiri ve tebdili eylemiş isemde hiyni akd ve kasde
e uhra şurud vakfın tebdil tebdil ve ta'yirini yedimde ibka
ihetle asıl vakfiyede muharrer şurüdun i'Iamıdil ve ta'yiri gayri meşrüh ve vakfın merreten ba' de uhra izin
ıyle yalnız mütevellilerin tebdili-meşrü'u olmasına mebni vakfıelliyeti ile'l-vefütı bağa
.fi oğlum Hafız Muhsin Efendiye ve ba' de ve vefütihi mumaileyh
Efendinin evladının ve evlad-evladının bad'nen ba7de badn ekber
ola ve ba'de müteveffai-

Hatunun ekber ve erşed evladı bad.nen ba' de badn mütevelli ola
oğlum Ahmed Remzi ve Hacı Mustafa Efendilerin badnen ba' de
vladlarınnı ekber ve erşedi
ve vakfiyede muharrer

olan sülüsü mütevelli

olan tevelliyet

.kz eyleye deyü yalnız müteveliye aid olan şurüdunı bu suretle
didiğini katibi mumaileyh tahrir ve enha
ürenin takdir ve tevelliyetine munhasıra evvelen tebdili-meşrfihi
'i-ali görülerek tenfiz olunmağın hıfzen li'l-makali ketb ve imla
evmi71-hamisi aşer min şehri muharremi'
ihdü ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
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VEKALET
..beyanın mahallinde ketb ve tahriri içün me'zünen e'zam Kıbrıs
.hkemei-Şer'iyyesibaşkatibi Hürremzade mükerremetlü Mehmed
i Cezire vilayeti tercümanı Apyugum Efendi
Otociyan Efendinin Lefkoşa Kasabası'nda Arabahmet Paşa
va'kı' hanesine varub akd eylediği meclisi şer'i haydı-lazimi'trnaileyh Apyugum Efendi

460

J
't

fderek Derseadet Ehaliyesinden iken bundan akdam vefat iden
Efendi veledi çuhadurun bin ikiyüz yetmiş altı senei-hicriyesi

bin ikiyüz doksan beş senesi teşrini saniyesinin yirmi üçüncü
müverrah iki kıt'a vakfı-temessük mucibince uhdei-tasdıkinde

Müntakıl

buluna şehri mezkürun

adalar kazasının

Burgaz

fdan lebi-deryô beyninde olan sed üstü ve bir taraftan Aynuka

anili ve Hereyosima binti Bagus arsaları ve tarafı-rabi'i tariki
ikiyüz zira'dan ibaret ve Kabzalı Adada vakı' Saraydaroğlu

rpiççi Mefrüyeçi

veledi Bedrusi arsası ve bir taraftan engürli

ir taraftan Sakühi binti Karabet arsası ve ve tariki-rabi' Saraydar

altmışbeş zira'dan

ibaret arsaların

muamelei

lazimei

ômıma olarak icra ittürüb diğer teskere tarafıma aid olan hissemi
ferağ ve tefvizine ve me'mürin huzurunda takdirini icraya ve
irsale ve isale ve lede'Lhace

isbat ve veraset ve

muhOakeme ve muhasemeye ve sulh ve ibraya ve şuhudu mezkur
her hürzade olursa olsun peder8imden müntakil ve mevrus gerek

aldeki hususu-irlseme dahi bervechi-meşruh muamele tfayasına ve
erreten ba'doe uhra nasb ve tebdile me'zün olam üzerede hususatı
müteallika

umurun

külleyisini

Otociyani

ifaya

ve Derseadette

mukim

kabulüne mevküfe vekaleti-mutlakai-

.enab nasb ve ta'yin eyledim dediğini katib mumaileyh zabt ve tahrir
'ai-neha ve takrir itmeğin maveka'a bi't-taleb ketb ve imla olundı

in şehri saferi'l-hayr lisene ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.

461
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VAKIF
Iahi'l-vakifü ala küllihal el-münezzeh ani'I-ta'yir ve'f-intikal ve's
elamü ala seyyidina Muhammed el-mevsüfü bi-mekarimi'l-ahlak
'sal ve 'ala alihi ve eshabihi'Lôricin

ile mearici'l-kemül

ve

emme

tahrir ve inşasına bais ve badi oldurki Kıbrıs Ceziresi'nin
sabası mahallatı'ndan

Abdi Çavuş Mahallesi

sakinelerinden

zati

mükerremetlü Mehmed Hakkı Efendi bin Mehmed Kamil Efendi
Mevlana Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi ta'rifleriyle ma'rife olan
rat ve'l-hasenat

ve rağibetü'l-cennet

er Cezirei-Mezküre

ve'd-derecat

Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

Zehra Hanım

ma'küdu-Meclisi-

akfei-li-ecli't-tescil

mütevelli ta'yin eylediği Kıbrıs Mahkemei

ei Katibi Melımed Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi mabzerimnde
eri ve i'tirafı sarihi meri idüb yedimde olub işbu meclisi şer'i-

oniki senei-mıladiyei-ağustosunun
'iverrah ve onsekizbin

yirmi ikinci günü

sekizyüz bir numorolu

koçan mucibince

a Mahallesinde vaki' yol ve Mehmed Ataı ve Mehmed
üseyin Aylakçı ve Sirrac Ali Kalfa veresesi hududuyla

vakfı ati'l

urune değin yedimde müstekılleten mülküm olub bir tarafa deynim
merhun ve mahcuz dahi bulunmadığı mahallei-mezküre heyeti
tarafından virilen bir kıt' a am ve haberden müsteban olan bir bab
'i-tevebi' ve Ievôhıkıyla beraber hasbeten lillahi'l-Ahad vakfı-sahih
e habsi-sarihi-muhallide

ile vakfve habsi eyledim ve şöyle

i mezkur hanenin galle ve rey'inden ta'mirat ve termimatı-Iazimesi
dan sonra munasib bir miktar hediye ve sarfıyle senevi bir hatimi
evlidi-şerif kıraat eddirilüb
sevabı ba' de vefatı kendi ruhuma ve müteveffı

zevcem Ahmet

lsanı Efendi ruhuna ihda idile ve ben labisi-libas hayatta oldığım
akfı-mezkürinin tevelliyeti bağa aid ola vefatımdan
ileyh Mehmet Ratib Efendi· vakfı-mezküre mütevelli ola ve ba' de
ber ve erşed evladı badnen ba' de batn mütevelli ola ve fazla galle
lana aid ola ta'yin olunana mütevelli haneyi ahire icar eylemek veya
le mezkür hanede sakin olmak mütevelli olan kimse yedinde ola ve
raz ma'rifeti-şer'ile

mütedeyyin ve müstekam bir kimse mütevelli

ve ma'rifeti-şer'ile

ta'yin olunan mütevelli haneyi aıhire bi'l-icôr

dan ta'miart ve termimatının ba'de'I-icra
ve mesanfatı

hatimi-şerif ve mevlidi

dahi i' da eddikden sonra senevi bir lira ücret

zile ve şeraıidi-mezküre ifa olundakdan sonra
alırsa mezkür fazla mekatibi-ibtidaiye-şakirdôni

fukarasına ketb ve

içün sarf idile deyü ta'yini-şurüd ve tebeyyinin-kuyüd ile ve

iFa olundıkdan sonra

463

yet üzere kabsen ve teslim eyledi dedikde gıbi't-tasdikı-ş-şer'i üre tekrar meclisi-ma'küdu-mezkürde takdiri-kelaam ile vakfı-akar
hazretleri indinde fazlaiasına ve imamı Muhammed hazretleri indinde dahi vakıf munafı'
şartla batıl olmasına binaen vakfı-mezkürden rucu' ve menzili-evvel mülküme istirdad iderem didikde
Ratib Efendi cevaba tasaddi idüb hali-kast
cayı-eşkal değildir lakin İmamı-Ebu Yusuf

dinde vakfı-mücerrer vakfiyet dimekle
uhammed Hazretleri indinde kısmı ile'l-mütevelli olmağla vakfı
ılı ve lazimi evladı deyü red ve teslimden imtina' ile her biri
mütegasiha hal ve fasla taliben oldıklarında
" - ileyh Hazretleri dahi tarafeyn ola nazır ve mubadılı-hayr

idüb alimen bi'l-hilafi'f-cari beyne'l-eimmei'l-islaf

vakfı

ela sihhatine ve saniyen luzümuna hükmü-sahihiai-sarlhi-merl buyurmalarıyla vakfı-mezküru-sahih ve lazım olub
sen ve nakidai-mecelle-mehalli ve tebdil ve ta'yiri adimi'I-ihtimal
nbuluna ba'de ma semi'a kaimen esme
beddilüne enne'llaha semi'un alım ve icra livakıfı ale'l-hayyi'l
im cera zalik ve sarafi salihi muharremi'l-harfun lisene ihda ve
sülüsümie ve elf min hicreti men lehü keffi ve'l-mecid ve'ş-şerif
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abası'nın Korkut Efendi Mahallesi ehaliyesinden Ali Tevhid Efendi
ustafa Mahkemei-Şer'iyye Başkatibi Mehmed Hakkı Eferıdi'rıin
.d eylediği meclisi-Şer'i-Şertf de İbrahim Efendi
mahzerinde takdiri-kelam iderek kasabaı-mezküreden Akkavuk
akinlerinden validem Zeliha Hatun İbnetü Hüseyin Ağa seksen
'iz idüb mense ve ma'tühe ve hemşirem
ibnetü Molla Mustafa dahi mecnuna olub bi'z-zat emval ve
idareye akimi'Liktidôr bulundıkları cihetle tesviyei
ir vasi nasb ve ta'yin
em ve elzem bulundığından mumaliyeh İbrahim Efendi ibni Yahya
eli-Şer'iden mezbüratane vasi nasb ve ta'yin olunmasını talebi
hususu-mezkur hakkı dahi
.~zası Komiserliği canibinden dokuzyüz on iki senesiteşrini evvelinin
· .güni tarihiyle müverrihan mevrüd tezkerede mezbüre Zelha Hatuna

\ 465 \

ğı işar ve Iede'l-isticar meclisi-ma'küdu-mezkürda hazıran olan
abası'nın Ayasofya Mahallesi Ehfiliyesinden Musatfa Lutfi Efendi
tıve Mehmet Mevlana Efendi
µstafa Efendi taraflarından dahi fi'l-vfild' müdde'I mumaileyh Ali
di'nin validesi Zeliha Hatun ibnetü Hüseyin Ağa seksen yaşım
mense ve ma'tühe ve hemşiresi
İbnetü Molla Mustafa dahi mecnüne olub bi'n-nefs kendi
maktüre bulundıkları ve mumaileyh
di ibni Yahya'nın dahi emanet ve istikametle
uru hayatı rü'yet ve tesviyeye muktedir oldığı bi tarikı'ş-şehade
olmağla ma'tuhe ve mecnüne bulunmaları cihetiyle zaten
avliyeden mahcuretan olan
n umurlarını rü'yet ve tesviyeye katibi-mumaileyh tarafından
rahim Efendi vasi nasb ve ta'yin olundıkda
.yeti mezküreyi kabul ve hizmeti-lôzimesini kemayenbeği

ifayı

iltizam eylediği ma veka'a bi't-taleb ketb ve imla olunur fi'l
in min şehri muharremi'f-haram lisene ihdô
sülüsemie ve elf.
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Ceziresi'nin Lefkoşa Kasabası Ehaliyesi'nden bir müddettenberü
viyyeti-Celile Muhafaza Divanı Ketebesinde bulunub li'ecli't
Lefkoşa Kasabası'na gelerek dokuz
enesi teşrini evvelinin"oktubirinin"yirmi birinci günü bila veled
üseyin Hamdi Efendi ibni Hacı Re'fet Efendi ibni Hamdi
a.seti validesi Zehra Hanım
afız Mustafa Efendi ile liebeveyn kız karındaşı Hatice Hamm
isi Mustafa Nazife Efendi ibni Hamdi Efendi'ye mahsüre oldığı
re Mahkemei-Şer'iyyesi'nde Ma'küdu-Meclisi-Şer'i-Şerifi
ı cahidde şôhidini-muaddileyn şehadetleriyle ber nehci-şer't sabit

rasetlerine hükınü-şer'i

lahık oldıkdan sonra müteveffayı

mmisi mumaileyh Mustafa Nazife Efendi ahiren ve kasd
takriri-kelam iderek müteveffayı-mumaileyh
gerek maaşeten müterakimesinden ve gerek
muriyyece i'da oluna böylece her nev' adaya ve mür saireden

~baligadan benim hissei-iriseme isabet iden mekadın aid olundığı
halden akz ve kabzen ve bi'l-cümle makbüdatını tarafıma irsal ve
liğı mezkürenin istihsali zimmetinde tenzimi
her nev'i evrake tarafımdan imzamı vad' ile talebe ve lede'I-hace
r'iyye ve nizamiyenin her nev' ve derecesinde müddei ve muddea
muhakeme ve muhasemeye ve ikamei ve istima'ıususu-mezkür mütevekkıf oldığı umurun külliysesini ifaya ahirini
eten ba'de uhra tevkil ve tebdile me'zün olmak üzere Kahire'de
il:)i'l-'Umümibi'l-muhakemi'l-ehliyye
iş Beyefendi ibni Salih Efendiyi kabulüne mevküfe vekili ve naibi
ta'yin eyledim dimeğin ma veka'a bi't-taleb ketb ve imla olunur
aşere min şehri saferi'l-hayr lisene ihdô ve sülüsün ve
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beyanın mahallinde fasl ve hımsı içün me'zünen bi'f-hükmü iğram
emei-şer'iyye

katibi-sanisi

Mehmet

Ratib Efendi ibni Ahmet

Ceziresi'nin Lefkoşa Kasabası'nın Arabahmet Paşa Mahallesi'nde
izi izzetlü Sami' Efendi'rıin hanesine varub akdi-rneclisi-şeri-ftli
ezkür hanede sakine ma'ntetü'z-zôt Lütfiye Hanım ibnetü Hacı
ed Ali Efendi ibni Hacı Feyzullah Meclisi
kudu-mezkürda mütevelli oğlu Abdü'n-nafi'

bin ibni Mustafa Hıfzı

Mehmed'in medyunlarından Mehmet Ali Efendi ibni Hasan Tahsin
nde üzerine da'va iderek an aslı Cezirei-Mezki'ı.renin
zküre Ehaliyesinden
üdürlüğü'nden

olub Derseadette

mukim mearifi umumiye

mütekaid iken hamüli ecel mev'üdiyle

iı'nafi' bey ibni Mustafa Hıfzı Efendi Mehmed'in

1
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vefat iden

imle mukım.ler zevcei-menkühei

metrukesi Hatice Melek Hanım

lü Hacı Vahid Efendi ibni sulbi sağire kızı Zehra Hanım ve sulbiye
bdülkadir Efendiye mahsüre
n başka varisi-meşrü'i ve terekesine müstehakı-ahire olmadığından
mümaileyhin hayatında mezbüre Mehmet Ali Efendi ibni Hasan
etinde ciheti karzdan iki guruş alacak
kable'l-akz

ve'l-istifü vefat itmekle elyevm vasi' meşrühi üzere

üs olmuş olan meblağı-mezkur Tahsin iki guruşdan hissei-iriseme

teslime
dedikde

mezbür

mehmed

gıbıssual

mezbür

mumaileyh ciheti-mezküreden

ali

efendiye

mehmed

tenbiye

Ali Efendi

olunmak
cevabında

olmikdar deyni aldığını sayi'un ve

mezkur üzere veraseti müddeasını inkar eylediğini müddeiyyei
müddeasına

mütabık beyne taleb olundıkda evvelen baverekai

"re Müflisi Faziletlü Mehmed Ziyaeddin ve müsveddetü'l-fetva
azi Efendiler

tarafından

sırren ve ba'de

kavanin

A'zasından

ai Efendi ibni Hacı Veli Efendive Ak kavuk paşa mahallesi İmamı
id Efendi ibni Fehmi Efendilerden Alenen Alenen lede't-tezkiye
bülü'ş-şehade

iddükleri iş'ar ve ihbar olunan mezkur Lefkoşa

aliyesinden mükerremetlü Hacı Hafız Munir Efendi ibni Ali Rıfkı ·
ükerremetlü Mehmet Hakkı Efendi ibni Mehmed Kamil Efendi

zküre Hazıran olub lede'l-istişhad fi'J-hakika salifü'z-zikir Lefkoşa
aliyesinden olub Derseadette mukim iken bundan akdem vefat iden
'Efendi ibni Mustafa
.di ibni Mehmed'in veraseti veraseti Kasabaı-mezküre

ehaliyesinden

I-mezbüre validesi Lütfiye Hanım ibnetü Hacı Hafız Mehmed Ali
\Hacı Feyzullah ile elyevm Derseadette mukimler zevcei-mezkürei-

I
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Hanım ibnetü Faziletlü Hacı Vahid Efendi ibni Basri Efendi ve
kızı Zehra Hanım Zehra Hanım ve sulbiye Sağire oğlu Abdü'l
mahsüre olub başka varisi ve terekesine müstehakı-ahire oldığı
değildir biz bu husususa böylece şahidiz ve şehadet dahi ideriz

· i bi'l-cümle ber nehci-şer'I edaı-şehadet idüb şehadetleri hiyi
' olmağın mucibince müteveffayı mumaileyh abdinnafi'
ei-mezkür üzere inhisar verasetine ba'de'l-hüküm

meblağı

müddeiyyei-mezbüre hissesine isabet iden on iki gruş eda ve
zbür Mehmed Ali Efendiye tenbiye idildiği Katib Mümaileyha ve
'nba'de't-tenfiz
fi'Lyevmi's-sabi'

aşere imn şehri recebi'l

ne selesin ve sülüsümie ve elf min hicreti min elf ve'l-mecid ve'ş-
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resinin Lefkoşa Kasabası Mahallatından Arabahmed Paşa Mahallesi
çl.en olub zatı Mehmet Ali Efendi ibni Hasan Tahsin ve Niyazi Efendi
a'rifleriyle ma'rife 'ismet Hatun
eyin bin Abdullah Cezirei-Mczküre Mahkemei-Şeriyyesinde Ma'küd
r'i-Şerif de takdiri-kelam iderek ben fakire ve karü-kesbiden acize
dan Kahire 'de mukim

\ 470

·yyeti-Celiliyye

Evkafı- 'Umümiyye

Dairesi ketebesinden

bulunan

um Salih Efendi ibni Rahmi bin Sirac Salihi orada Mahkemeeibilcelb benim içün
oğlum üzerine kıbeli şer'iden kadri kifaye nafaka takdir idilmesini
a'vaya · ve muhakeme

ve muhasemeye

ve lede'l-hace

nafaka

· akz ve kabzen ve makbüdatını tarafıma
ve hususu-mezkur

mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya

merreten ba'de uhra tevkile ve tebdile me'zün

olumak üzere

tm Kıbrıslı Mustafa Salih Efendiyi
yekaleti-butlakai-sahıhai-Şer'iyye ile kabulüne mevküfe vekili ve
nasb ve ta'yin eyledim dimeğin mavekaa bi't-taleb ketb ve imla
,vmi's-sani min şehri rebı'ü'l-evvel
sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicreti menle elf ve mecid ve'ş-

Şer'iyye Başkatibi Mükerremetlü Mehmed Hakkı Efendi, Mahzeri-

\
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VAKIF
Lefkoşa Kasabası Mahallatından Ayasofya Mahallesi
iken bundan akdam bila veled vefat iden Kunduracı Mehıned
ibni Hacı Yahya bin Abdullah'ın veraseti zevcei-menkühei

Ha ibnetehü Hacı Mustafa ve liebeveyn biraderi müteveffa Hüseyin
di'nin oğul gaib ani'l-belde Mehıned Besim Efendiye inhisarı
kasabai-mezkürenin tophane mahallesi ehôliyesinden ve

1,

le

Mehmed Naci Efendi ibni Derviş Mehmed
de müteveffayı-mezburun

terekesine

Kıbrıs Mahkemei

ve emniatl'l-yed

bulunan

ühei-metrükesi mezbüre Sıddika Molla ile Emin
Ii tarafından mürsel ve gaibi-mezbur içün Kıbeli-Şer'iden

kayyum

.b husumeti dahi rey' olunan Mehmed Munir Efendi ibin Cemal
acehesinde tafsilatı zabtına muharrer oldığı üzere
-merküm

ben bi'emrillahi

Teala vefat

eylediğimde

Ale ve gayri-menkG.lemin sülüsü bi'l-ikrôr

bi'l-cümle

yirmi beş İngiliz

eli-inhiramıyla sahhi ifa ittirile ve elli İngiliz lirası bi't-tasdik
'yle

idare

ve

istirbah

olarak

üç hatim ve bir mevlidi-Şerıf

Nemasından

Ayasofya

Camii

kiraat iddirilerek vakfı-mezkürun

bunları ifa olundıkdan sonra sülüsüher ne fazla kalur ise bağa aid ola deyü bin üçyüz yirmi dokuz
nı.ubareğinin yirim yedinci gününde ve muharremi şuhudde vasiyet
de beni ruhi muhtar olunub
derek musırran ale'J-besdir vefat itmekle müteveffayı merkumun
Irı.vali-metrG.kesi sülüsünün vesayesinin tenfizi içün tarafıma eda ve
eet-mezbüre sıddıka molla ile kayyum mumaileyh Mehmed Münir
enbiye olunmak matlübumdur doeyü ba'de'da'va ve's-süal mezbüre
I-cevabında müteveffayı-mezbürun

emvaline vadıt-yedini ikrar idüb

eşrüiyyeyi tayiôn i'tirafve kabul
kayyümü-mümaileyh

bi'l-kifaye

inkar

itmekle

müddeiye-

beyne taleb olundıkda ben üçyüz yirmi dokuz senesi ramazam'lin yirmi yedinci ve bin dokuzyüz onbir senesi eylülünün
·· leri tarihleriyle müverrah ve Mehmet Şah Hacı Yahya imzasıyla
.b hulasei-madumunı kendisine emri hak vakı' olur ise Kıbrıs Ceziresi
vakı' ve tahtı tasarrufunda bulunan bil-cümle emlak
e su ve sairesi ile eşyai-menküle ve nuküdı ve zimemi-nasda basened
fter matlübatının sülüsü ifraz olunub işbu sülüsden yirmi beş İngiliz
edeli haccı-' a' zam ve elli İngiliz lirası

473

namına vakfen ve şeraiten ve kadı arzu ettiği gibi ifa ile
amii Şerifinde senevi üç hatim ve bir mevlidi-şerif kıraat iddirimek
anenin sokak divarına
esi inşa ve mutasamf oldığı suyı işbu hazineye icra iddirerek daimen
şrafları cümlesini mezkur elli İngiliz liranın hasıl olacak galesinden

evli oğlu Mehmed Naci Efendiyi her ne zaman azl iderse mensub
e vasi nasb ve ta'yin eylediğini natık ve tasdik me'müri tarafından
memhür ve musaddık ve hakikatı-emri
:ı:aber ikame idüb evvelen bi evrekai mesture Ayasofya Mahallesi
ili Mustafa Şevki Efendi ibni Hüseyin ve komisyon

a'zasından

ndi İbni Ömer Taraflarından sırren ve ba' de Mahmud Çavuş
Efendi ve Ahmed Kalfa ibni Ali Taraflarından Alenen ledettezkiye
bülü'ş-şehade

iddükleri iş'ar ve ihbar olunan Mahallei-mezküre

en hafız Osman efendi ibni Mesud Osman Efendi ve Abdü'z-zerrak
• Hasan ve yorgancıbaşı Sami Efendi ibni Ahmed Ağadan her biri
.'a hazır olub eseri'l-istişhüd

neticei-şehadetlerinden

mezkürü-mal

enin tanzim ve ba'de'f-kırae.müteveffayı-merkümun
imza ve işhad idildiği numayan olunmağla şehadetleri hayrı-kabulde

ğın müteveffayı-merkümun

sülüsü malini evvelce adliye mümeyyizi

Efendiye dahi vasiyet eylediği bin üçyüz
z senesi zi'l-hicceti'ş-şerifesi'nin

yedinci güni tarihiyle müverrah ve

san adedli ialamda gösterildiği üzere ber nehci şeri sabit olunub bu
etide verese müceyyiz olması

·

taksimi

maksüd olsa sülüsü-mezkürun

mevsi biha beyinlerinde

iktidarı-şer'i-üli

mucibince

bulunmağın

müteveffayı

sülüsü mali ib'ikraz bil-ifraz vucuhu beri olan
ası vasi-muhtar mezbür kunduracı Mehmed Naci Efendi ma'rifetiyle
şrü'a ve nızamı-mezdü'a

tevfikan tenfizi ve elli liranın dahi ala

saye vakfiyetine ber nehci şer'I
mütebakiyetine müddei-mezbür
ndi beynlerinde

474

ala's-sudiyyi

Mehmet Naci Efendi ile mumaileyh
taksimi iktida eylediği baş katibimiz

efendi tarafından

bi'n-niyabe

hükm ve ıcali vecihle

ayyım mumaileyh Nunlr Efendiye tenbiye olumağla tenfiz ve gaib
Mehıned

besim Efendi'nin

Ziyaeddin

. vasiyet

olan

Efendi'nin

salifü'z-zikir

ba hücceti-şer'iyye
tescilen

tevkil

sülüslerden

vekili Müftü

eylediği

yalnız

bir

atarzade

sülüsü

ima beyinlerinde taksım eylemek üzere ikrar ve kabül eylediğini
e zabda tebdil eylediği tescil ve i'Iam
ıren fi'l-yevmi's-sabi'i

294
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min şehri zi'l-hicce lisene tis'a ve ı'şrin ve

120
VAKIF
.ıresinin Lefkoşa Mahallatı'ndan

Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'nderı

kuzyüz on bir senesi teşrini evvelinin dokuzuncu günü vefat iden
ehmed Şah Efendi ibni Hacı Yahya'mn veraseti zevcei
etrükesi sıddika Molla İbnetü Hacı Mustafa ve liebeveyn biraderi
Hüseyin şermi Efendinin oğlu gaib ani'l-belde
ahsüre oldığı inde'ş-şer'i'l-enver

Mehmed Besim

zahir ve mütehakkık oldıkdan

Arab Ahmed Paşa Mahallesi ehaliyesinden

Adliye Mümeyyizi

ibni Hıfzı Efendi tarafından hususu-ati'l-beyanda

vekili müsecceli

a'va vekili Osman Cemal Efendi Meclisi-Şer'I-Şerifi

müteveffayı-

adiarü'l-yed bulunan zevcei-menkfıhai-metrCıkesi mezbüre Sıddıka
min beytü'l-mal

tarafından vasi ve gaibi-mezbür

içün tam ta'yin

umeti re'y olunan Mehmed Munir Efendi ibni Cemal
;yacehelerinde üzerlerine

da'va

iderek tefsilatı

zabtiye muharrer

re bundan akdam bila veled vefat iden Mehmet Şah Efendi ibni
hayatında ben bi-emrillahi Teala vefat eylediğimde
mvali-gayri-menküle

ve menkülemin sülüseyni senevi bir hatimi-

mevlidi-şerif kıraet itmeleri üzere Sarni Efendi ibni Hıfzı Efendi
nefsi içün akz ve sarf eyleye deyü vasiyet iddürüb mumaileyh
Samı Efendi dahi ber vechi muharrer vasyyeti-mezküreyi
an ala ısai vefat eylediğinden sülüsü-mezkfırun

ba' de'l

terekesinden bila

kkelem mumaileyh Sarni Efendi tarafına eda
mezbüre Sıddika Molla ile mumaileyh

Munir Efendiye tenbiye

iıı-vekale matlübumdur dedikde mezbüre Sıddıka Molla cevabında
-rnezbürun emvaline vad' -yedini ikrar ve mumaileyh münir Efendi
asiyeti-mezkfıreyi külliyen inkar eylerneleriyle müddeiyyei-mezbüre
aileyh Cemal Efendiden müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda

a,verekai-mesture Ayasofya Mahallesi İmam-Vekili Mustafa

I

476

fendi ibni Hüseyin ve komisyon a'zasından

Mustafa Efendi ibni

Tophane Mahallesi Muhtarı Hüseyin bin Mehmed

ve komisyon

Mehmed Ali Efendi ibni Hikmet Genç Ağa tarafından sırren ve

İbrahim Cemal bin Ahmed ve Mehmed Nafi' bir Hudaverdi bin Hacı
ehmed .Aşır bin Derviş tarafından alenen lede't-tezkiye

dükleri

adl ve

işür ve ihbar olunan Ayasofya Mahıallesi Ehaleyesirıden

ehmed bin Ahmed ve Tophane Mahallesi Ehaleyesinden Mustafa

i ibni Hafız Mehmed Ali Efendi Mecalisi-Şer'ü
.b lede'l-istişhad

fı'l-hakıka

müteveffa

Kunduracı

mehmed

Şah

acı Yahya hali Hayatında sülüsü-malını mumaileyh Sami Efendiye
eyü her biri ber nehci-şer'i edayı-şehadetieleriyle şehadetleri hıynı kabülleri vakı' olmağın ve müteveffayı
hmed Şah Efendi bi'l-cümle emvaline süslünden yirmi beş lira
elli lira dahi vasiyet suretiyle vakf idüb
kendi nefsi içün sarf itmek üzere evvelki oğlu Kunduracı Mehmed
e vechi muhtar nasb ve ta'yin eylediği bin üçyüz yirmi dokuz

.tarihiyle müverrah ve ikiyüz doksan üç adedli i'Iamda gösterildiği
hci-şer'i sabit olub bu gibi vasiyyetde verese mücber olmuş veya

sülüsü mezküre mümaileha binlerinde münaseğate taksimi iktizayı
ağın mucibince müteveffayı mezbürun sülüsü mali bi'f-ifraz
evvelen vesayası
Kunduracı
ı ve nizamı

mevdü'a

Mehmed

naci

Efendi

tevfikan ba'de't-tenfız

Ma'rifetiyle

mütebakiyyesini

mezbür Sami Efendi ile mezbür Mehmed Nacı Efendilerinde
taksimi iktida eylediği başkatibirniz Mükerremetlü Hakkı Efendi
bi'n-niyabe

hükmü-imayı-vecihle

~ımaileyh Munir

Efendiye

\ 477

tenbiye

mezbüre
olunmağla

Sıddıka
tenfız

Molla

ile

ve Gaibi

Efendinin ba hücceti-şer'a

vekili Müftü Faziletlü Mehmed

fendi 'nin tescilen tevkil eylediği atarzade İbrahim Hakkı Efendi
olunan sülifü'z-zikir sülüslerden yalnız bir sülüsü
e mümaileyha beyinlerinde taksim edilmek üzere ikrar ve kaboül
.a.de itmekle zabtını tebdil idildiği tescil ve i'JA$am olunur tahriren
sabi' min şehri zi'l-hicce lisene
ve sülüsümie ve elf.

295

119
VEKALET
üratü'l-azlze

vilayetine tabi' Yeniki Karyesi Ehaleyisinden olub

Tuzla

İskelesinde

Müsafiren

sakin

Devleti' aliyei-

in Ermeni Milletinden oldığı kendi ifadesinden
kerei-Osmaniye ibraz idemeyen ve zatı karabet veledi Nigogosyon
eştemiyalciyan Efendiler ta'rifleriyle ma'rife olan Kayu veledi Ayak
Cezirei-mezküre-Mahkemeig.e ma'küd Meclisi-şer'! Hatirı-lazımı't-tevkarde
zkürenin

mezkur

Yeniki Karyesi

Hududu

takriri-kelam iderek
dahilinde

pederimiz

lyak Ezerkiyandan benimle liebeveyn
ogi Ezerkiyan mevrus olub Defteri-Hakaniye Namımda mukayyed
bab hane ile iki kıt'a bağda olan nısfı hissei-şayian irisemi makbus

I

478

I

yegıkı karyesi ehaliyesinden Ermeni Papası ve Ehanbülbülyan

·yen bey' ve temlik ve ferağ ve takvife ve me'müri huzurunda
ve lede'f-hüce bu hususu
olunacak evrakı-resmiyeye tarafımdan vad'ı imzaya ve husus
vekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya mezkur yeniki "karyesi

µne mevküfe vekili ve naib ve ta'yin eylemeğin ma veka'a bi't
imla olunur tahriren fl'l-yevmi'l-hadi aşer min şehri rebi'i'l-evvel
sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
Memuru İzzetlü Musa İrfan Efendi, Mahkemei-Şer'iyye
erremetlü Mehmed Hakkı Efendi, ve gayrihim.

296
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121
VEKALET
Lefkoşa Kasabasında Arabahmed Paşa Mahallesi'nde
Vilayet TercüınanıAypugum Efendi ibni İstiban Otociyan Efendi
ure-Mahkemei-Şer'iyyesinde ma'küdu-meclisi-şer'I
t-tevgırde takriri-kelam idüb Derseadet Ehaliyesinden pederim
iye Pederi ceddim Mikador ile müteveffayı-zevcesi validem
ibnetü Gazzar Mison ve mezbüre validem
a dahi validesi ceddemErmavani Kadından mevrüs ve müntakıl
dahi vefatlarıylagerek bitariki-ş-şehade ve gerek bi'tariki'f-intikal
asarrıf bulundıkları Derseadette
v etevabi'mde bulunan bi'l-cüınle emva ve aka.rat vesaire her nev'ı
müsta'Iatından benimle sair veresesine mevrüs veya adiyyen
hususu irisem içün namıma olarak
icra ittikden sonra tarafıma aid olan ihsası
ve temlik ve ferağ ve tasdika ve me'rnüri
.~dirini ifaya ve makbüdatının tarafıma
lsale ve lede'l-hace isbat veraseti ve muhakemenin her nev'
muddei ve muddea aleyh sıfatıyla muhakeme ve muhasenmeye ve
a ve ahirini dahi merreten ba' de uhra tevkil ve tebdile me7zün
hususan mezküreye menalika umurun külliyesini ifaya Derseadette
&,derim Armenak Efendi otociyani kabilüne mevküfe vekaleti
füai-şeriyye ile vekil ve naibi menab
yin eyledim dimeğin maveka'a bi't-taleb ketb ve imla olunur tahriran
füsani aşer min şehri rebiü'l-evve lisene ihda ve sülüseyn ve sülüsümie

baş katib mükerremetlü mehemd hakkı efendi, mahzer hacı
efendi, ve gayrihim.

\ 4so
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VASİ TAYİNİ
n luzume mebni hususu-ati'l-beyanın mahallinde fasl -ı cem'i için
zam olunan mahkemei-şer'iyye başkatibi Hurremzade Mehmet
iLefkoşa Kasabası'na vaka'ı sabık Girne Adliye
rinden Abdullah Nadiri Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi'nin sakin
sine varub akdı-meclisi-şer'iôli eyledikde mumaileyh Abdullah
kaderi Hacı Saffet Efendi ve diğer birisi Süreyya
ran oldıkları halde damadı Hüseyin hami bey ibni hacı Halil Efendi
'kudu-mezkurde olan o babdaki arzuhalde bestü-ternhid eylediği
iri-kelam iderek mumaileyh kaimi-pederim Abdullah Nadiri
,tela oldığı hastalığından şu'üri mu'tel olarak umurını bi'z-zat rü'yet
adtmi'l-iktidür bulundığı cihetle tesviyei-umuruna kıbeli-şer'iden
ve ta'yin olunması matlübumdur deyüb fi'Ivakı'
Abdullah Nadiri Efendi'nin bir heyeti tıp tarafından ba'de ma ifayı
gayri mütead bulundığı ve işbu ademı'f-isü'ôadın
heyeti-mezkürenin tavsiyesine binaen tekaudı

I

4s1

daimi oldığı

sebk iden istiklame cevaben Lefkoşa kasabası Komiserliğinden
dokuzyüz on üç senesi subatının sekizi tarihiyle müverrah tezkere
ve mümaileyhin bi'lmu'ayene tebeyyin
dolayı şuüri ve mıtki müktel

olub hali zaman iktidar itmesi

lmağla beraber gayri-kabil tedavi iddüğü dahi etbai-haizedaden
Bey Efendi tarafında mah mezkfuun

iyle müverrahen

i'da olunan müberrez

rapor münderecatından

lmuş ve lede'l-isticar meclisi-ma'kfı.du-mezkfude

hazıran evvelen

abası Ehaliyesinden Mustafa Fazıl Efendi
iyazi Efendi ve Mehmed Nedai Efendi ibni Hacı Emin Efendi
ahi müddei mumaileyh Hüseyin Sami Beyin Kaimi Pederi Abdullah
di muhteli'ş-şu'ur

olub bi'n-nefs kendi umuruım

sviyeye gayri muktedire bulundığı ve hazır bi'l-eclisi İbrahim Hakkı

! Emin Efendi'nin danı emanet ve istikametle ma'rüf ve umur
ıtyet ve tesviyeye muktedir oldığı bi'tariki'ş-şehade

°fş olmağla mukteli'ş-şu'ür

bulundığı kanüen ve ihbaratı-mezküre ile

olması cihetiyle zaten tasarrufatı

kavliyeden

mahcur bulunan

umurum rü'yet ve tesviyeye mumaileyh
ı Efendiye vasi ve mezbfuan hacı Saffet Efendi ve Süreyya

f nazarları nasb ve ta'yin eylediğini ve anlardan her biri dahi vasiyet
:ı.n.ezkfı.reyi kabul ve hidmeti
lkema

yenbaği

ifayı teahhüd

enha itmekle ba'de'tenfiz

ve iltizam

eylediklerini

katimi

ma vekaa' bi'taleb ketb ve imla olunur.

f:·rabi' min şehri rebi'l-evvel lisene ihdô
ve sülüsümie ve elf min hicreti menle elf ve mecid ve' ş-şeref.

I

4s2
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TEREKE

sabası'mn Ayasofya Mahallesi Efaliyesinden kiken bundan akdam
Şerife binti İbrahim veraseti zevci Ahmet bin Salih ile Sadriye sağire
ve Sadri sağire oğlu Mehmede
oldığı inde'ş-şer'i'l-enver

:bır taleb

ve ma'rifeti-şeriyye

zahir ve mütehakkık

oldıkdan

sonra

tahrir ve terkim ve be' ve taksım olunan

iteveffai-mezbüre der:fteridirki ber vechi ati
eyan olunur tahriren fi'I-yevmi't-tüsi' min şehri muharremi'l-haram
e sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
Bir tas/15,bir çıknk/IO,

bir kazan/18, bir

yorgan/7, bir namusiye ve bir çarşaf/9, bir
çarşaf/I 5,
şafı/3.20, bir entari ve ceket/20,20, bir sandık/27,
tık/ 28, zarfürn/0.20, hadürat menzili/14.20,
ayı-mezbürenin mihri-müecceli olub zevcei-mezbüre Ahmed'den alacağı/51,
Yekoünü'l-mezkürat/czô.zü-

ıl'l-baki li't-taksim beyne'l-verese
hıssei-zevcei-mezbüre Ahmed/104, hissei-sağirei-mezbüre

Emine/104. 1 O-resmi binhü 3J O

101.00, hissei-sağirei-mezbüre Mehmed/208.20-resmi minhil4.20: 204.00

483

Ahmedin Hissesi-irisesi

olan ber vechi bala yüz dört guruş

kamilen akz ve kabsen eylediği ve sagiren mezbür on bir vechi bala

i iriseleri olan üçyüz onüç
smi olan sekiz guruş ba'de't-tenzil mütebaki üçyüz beş guruş
ıtam sandığıma irsali olundığı işbu mahalle şerh verildi.
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TEREKE
,ı:ıın Tahte'I-kale Mahallesi Ehaliyesinden iken bundan akdem vefat
e binti Mustafa Kalfa'nın veraseti-zevcesi Hafız Yusuf Efendi ibni
validesi Ni'met Hatun ibnetü Mustafa ve sadriye -sağire
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a ve Fatıma ve Sadri-kebir oğulları Ali ve Mustafa ve Sadri-sair
et ve ve hini mahsure iddüği bi'l-ihbar inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve
oldıkdan soma vereseiürun taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifeti-şer' ile tahrir ve terkim ve bey'
olunan terekei-müteveffai-mezbüre
ren fi'l-yevmi'l-hadi

defteridirki

bervechi ati zikir

ve'J-ışrin min şeri muharremi'l-haram

lisene

'

-iiseyn ve sülüsümie ve elf.
Q, bir gazgan/62, bir tencere/42, bir kadiiyif

I

brik/15, bir küçük tencere22.10,

Bir kadayif sinisi/I O, bir tencere/I 7.20, altı sahın/27, bir iki kulplu
tava/ ve bir adet bir kulplu tava /10,

ın/30, bir ayna/40.20, beş salım sekiz jak/20, def'a tabak/13.20,
tıısı/14.20, iki... ./4.20, karyola/108,
Sekiz kase/14, iki camekanlık şişe/5, şişe tecemmüliitı/31.20, bir

'44.20, altı defa tabak/8.20, iki lamba/20,

boru/I 71, bir yeni yorgan/70,
et/47, iki entiiri37.20, bir namusiye maa

Som takımı maa boğça /63, hudiivat menzili/27.20,

tari bir hırka/38, minder takı/72,

Bir sandık/I 12.20

zbürenin mihri müecceli

olub zevci

I

1985.00

Yekünü'l-mezkürat
Dellaliye ve arziye

:ufefendiden alınan/SO 1,

18.20

1966.20
imi'l-beyne'l-verese
hür Hafız Yusuf Efendi/492, hissei-

ı

i'meti Hatun/327.20

Hissei-sairei-mezbüre Zehrii/115-(resmi minhi\)3.20: I 12.20,
Hissei-sagirei-mezbüre Fatıma/115-(resmi minhii)2.20:112.10,
Hissei-sağirei-mezbür Ahmet/229.20,(resmi minhii)S.20:223.30

bür

Hasan/229.20-(resmi minhii)S.20:

I

Hissei-kebiri-mezbür Ali 229,
Hissei-kebiri-mezbür Mustafa /229,

Hafız Yusuf Efendiye bervechi bala hissei-irisesi
ümmü-mezbüre

olan dörtyüz

ni'meti Hatıuna hissei-irisesi

olan ber

guruşı ve kebir oğulları Ali ve Mustafamn bervechi bala cem'an
eri olan dörtyüz elli sekiz guruş ve temamen

akz ve kabs eyledikleri

hissesi irisiyyeleri olan altıyüz seksen dokuz guruşdan resmi olan on
ba'de't-tenzil mütebaki altıyüz yetmiş iki guruş liecli'l-hıfz
na irsal kılındığı işbu mahalle şerh virildi.

-ıss I

TİN
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VASİ TAYİNİ
asabası Ehaliyesi'rıden

Mahcüri Abdullah Nadiri Efendi ibni Hacı

endi'nin bin üçyüz otuz bir senei-hicriyesi rebiü'l-evvelin

dördüncü

le müverrah bir kıt'a hücceti-şeriyye ile
den mensüb

vasisi

İbrahim Hakkı Efendiye

a Hükünıeti-Mahalliye

Olunmak üzere

talebiyle

Mahcüri

tarafından tahsis olunan takaidiyyesinden

kadri-ma'ruf

vekifaye

iddüği

ve

Kasabai-mezküre

den Hacı Sadreddin Efendi ibni Adem Efendi ve Mehmed Kazım Bey
asan Efendi ihbarlarıyla numayan şehri altı lira mahcur
nafaka ve ücret tedavi ve sair levazimi-zarlfriyesiyle
ve takdir olunub meblağı-me:frudu-mezkuri

nefakai-hôimi

mahcüru-mümüileyha

ezküreyi içün harç
ası-mumaileyh İbrahim Hakkı Efendiye izin virilmeğin ma vea'a bi't

b ve imla olundı fı'l-yevmi's-samin aşere min şehri rebi'ü'l-evvel

e ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.

--486

301

123
VEKA..LET
resi'rıin Lefkoşa Kasabası Ehaliyesinden
ibni

Ömer

ve Tüccar makberandan

Cezırei-mezkO.re-Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

iderek Adana Vilayetine tabi' Hannar Kazasına mulhak Gelendere
isinden ve tüccardan iken bundan akdam vefat iden Cemalzade

muamelatı tüccariyeden dolayı üçyüz
<lığından müteveffayı-mezbünın

aded İngiliz lirası Alacak

bi'l-cümle

emlaki ve terekesine

eve feyke
zimmetinde lede'f-hace

muhakeınei-şer'iyye

ve

n-her nev' ve derecesine mureceatla veresesi ve bu babda hususmet
ler ile muhakeme ve muhasemeye ve hususu
tenzimi icab iden her nev' istid'a ve levayiha tarafımdan vad'ı
eblağı-mezkı1rı akz ve kabza ve tarafıma irsal ve isale ve hususu-

ahirini dahi merreten ba'de uhra tevkile ve tebdili
nefsi adana'da mukim

487

mütehayyizandan

Ba'dadizade

vküfe vekili ve naibi-menab

nasb ve ta'yin eyledim dimeğin

-taleb ketb ve imla olundı fi'l-yevmi's-samin

ve'l-ışrin min şehri

sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
Müftü-Cezire

Faziletlü Mehmed Ziyaeddin

Efendi, Ayasofya

· Salahı Efendi, ve gayrihim.
302

123
VEKALET
Lefkoşa

Mektebi-İ'dadisi

endi ibni Osman Tahir Efendi
t::.•

Müderrisi
Cezirei

İzzetlü

Mezküre

Mehmed
mahkemei-

Ma'kudu-Meclisi-Şer'i-Şerif de· Ma'küdu-meclisi-Şer'i-Şerif"

de

iderek Kasabayı-Mezkürede sakin
haneden zuhur iden hariki-eşyai-tabiyyem

meyanında müherrik

üz elli beş bin yirim dokuz nomorolu karadi konisya .tahvilati
ısır Mahkemei-muktalidasınca

haczi-muamelesini

cbabdaki evrekai bu hususdan dolayı tarafımadan vad'ı-imzaya

ve

kür mütevekkıf · oldığı umurun külliyesini ifaya ve lede'l=-hace
arrere veche ahirini dam
bdile me'zün olmak üzere cezirei-mezküre
tazesinin

Izzetlü Rasim Bey ibni Hamdi

kili ve naibi menab nasb ve ta'yin

I

488

defteri-akani

Dairesi

Efendiyi Kabulüne

imeğin ma vekaa bi't-taleb

ketb ve imla olunur fi'l-yevmi's-sani

ü'l-ahiri lisene lisene ihdô ve sülüseyn ve

min

sülüsümie ve elf min

le elf ve mecid ve'ş-şeref
"1; Mahkemei-Şer'iyye

Başkatibi

Mehmed Hakkı Efendi, Mehmed

i; ve gayrihim.
TİN :

303

123
NAFAKA
sabası Ehaliyesinden ma'rifetü'z-zat Naile Hatun ibnetü Mehmed
'i-şerif' de zevci muddalikı Polis neferatından Kemal bin Mehmet
cehesinde işbu Meclisi-şer'i-şerif de ibraz ve kıraet olunan dokuz
enesi teşrini evvelinin on beşinci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a
gösterildiği vecihle mezbur Kemal bin Mehmet Emin yüz elli bir
· müecceli tesmiyesiyle zevci dahilim iken
lJir buçuk mah mukaddem beni tatlık eylediğinden zimmetinde
ve ma'küdu-aleyh olan yüz elli bir guruş mihri-müaccelem ile

bni cinsi ve mikdarı muharrer eşya ve saylat ile beraber tarafıma eda
deyü ba'de'd-da'va ve's-sual zevci muttalikı mezbür

ii cevabında mezb3ure naile binti Mehmed yüz elli bir guruş mihri
slimiyle zevcei-menkühei-medhülbahası olub
dam baniyen tatlık eylediğini ikrar idüb ancak mihir-müecceli
endisine hediye eylediğini ma'risan def a beyan itmekle ikame
idleri müddeasına mutabık edayı-şehadet

I 489

cihetle talebiyle
meblağı-mezküri

mezbüre

vechi-şeri

yüz elli bir guruşı

üzere tahlif

olunmağın

zevcei-mutallekai-mezbüre

a ve teslime mezbür Kemale tenbiye
eşyai-mezküre da'vasının

dahi merciinde başka bir hal ve faslı

ediği tescil ve i'Iüm olunur tahrirene fi'Lyevrni's-sômini-aşere

mın

'1-evvel lisene ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
304
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TEREKE
ud Paşa Mahllesi Ehaliyesl'nden

iken bundan akdam vefat iden

,Azize'nin zirde müfredatı muharre emvüli-mcnkülesi müteveffayı
babası Azize bin Osman ile zevci Hüseyin
taraflarından bi'f-muzüyede

furüd olan ikibin altıyüz seksen dört

ei-şeriyyesi mucibince muharrer veresei-mahsuresi

miyanelerinde

ere mergihan tarafından defteriyle beraber mahkemei-şer'iyye'ye
ası üzerine lede'tahkik

terekei-müteveffayı-mezbure

merkümen

muhakemei-şer'iyye'nin

ma'lümanı olmiktanru satılmış

emeye takdim eyledikleri tereke defterinde gösterilen hesabatta bir
e emikabları olmadığı mahancı-mezküre

muhtarı tarafından mevrüd

fterine berbut geçen bin dokuz
nesi mah kanuni-evvelinin yirim dördüncü güni tarihiyle müverrah
ealinden ve mezbürenin veraseti zevci Hüseyin ile pederi mezbür

.ti hasan ve Sadri sağır oğulları mehmed ve ahmede mahsure oldığı
im Paşa Mahallesinden

Burgucu Hasan bin Ahmed ve Kahveci

n Hacı Ahmet ihbarlarıyla müsteban olmağla
yyfnei-mezkürenin

cinsi ve mikdan

ve esmanın beyne'l-verese

:rvechi ati zikir ve beyan olunur tahriren fi'l-yevmi's-salis

min şehri

el lisene ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
a kıtık yatak/120, bir
bir

ayna/60,

Bir döşek/135, bir boru/250, bir kapaklı tencere/45, bir sini/36.1/2, bir

bir

tencere 30, bir tencere/40,

eme maa takım/228,

Dört sahm/36,
Beş sahın/30
Bir tarabza/16.1/2, bir \ İskarpin ve na'lin/81,
yapoş hissesi/12.1/2,

· ceket/31.1/2, bir basma

I

Bir yedirme cetet/23,
iki yün eııtari/15.1/2,

I

bir şişe/5.1/2, bir tekne

I

bir

./9,

Bir yemeni

yorgan

/60,yemeni yorgan /55

Bir

çarşaf/15,

bir

fanyantari/21,

I

Defa yemeni yorgan
maa ipekli ceket/72,

çarşaf/17.1/2, iki entari/13.1/2, iki defa entiiri/20, hamam takımı/23.1/2, üç ceviz sandık/37, bir siyah

la takımı/SO, dört elbise/I 8, namusiye/45, iki iskarpin çifti! 9,

I

491

Mihri

müecceli

zevci

olup

I

Yekünü'l-

Hüseyin

ınezkurat/2684

Haşimden alınan 551,
ksiın beynel-verese
bin

I

Hissei-üınınü mezbüre I Hissei-ibni

-ebi-mezbür aziz bin

I

Fatma

ür

Hüseyin

hasan/447,

. binti

I

sair I Hissei

Melunet/559.2014(resıni ıninhii):545,

I

ibni

sair

aluned/559.20-(resıni
ıninhi\)14.:545.20

Hüseyin hissei-irisesi olan ber vechi bala altıyüz yetmiş bir guruşı
ür azız ve ümmü mezbüre fütıma dam hisseleri olan bervechi bala
yüz doksan dört guruşu
ve kabsan eyledikleri ve sağıranı-mezbüran Mehmet ve ahmed 'in

an

bin yüz ondokuz guruşdan resmi olan sekiz gruş ba'de't-tenzıl

'.I-hıfz itam sandığına bırakıldığı gibi eşyai-mezkfırenin hud-bü-hüd
ahkemeye ma'Iümen virilmemesinden dolayı merkümen Hüseyin ve

ı muamelei mtlbabiye ve karye ve mahallatı islômiye muhtarünma
en vesayen icrayı-hizmetine komiserliğe mezküre i'dası derdest
ıişbu mahalle şerh virildi
zbüran Ahmedin ahiren vuku'u vefatıyla dam veraseti ceddeimezbüre Fatıma ile Pederi mezbür Hüseyine munhasıra olmağla

beş guruş itam sandığına bi'l-celb ve artan mezbüran beynlerinde ala
h taksım idildiği ve mezbüre Fatıma hissei-irisesi olan doksan bir

hissei irisesi olan dörtyüz elli dört guruşu temamen ve kamilen akz
yledikleri işbu mahalle zeylen şerh virildi. Tahriren fi71-yevmi'ln şehri rebı'ü'l-ahir lesen
:yn ve sülüsümie ve elf.

\ 492
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ÖGRETMEN TAYİNİ
iresi'rıin mezkez idaresi olan Lefkoşa kasabasında ArabAhıned Paşa
de vak'ı Ahmed Raşid Efendi Hayratından

olan ve dershanede

üta Bezzarlar sokağında
dükkan
yirmi

bin

birinci

ikiyüz

otuz sekiz

güni tarihiyle

seneyi-hicriyesi

müverraha

şa'banı 'l-

bir kıt'a vakfıyei

sureti-musaddıkası ve nuküdu-mevküdesi
hı bin ikiyüz o5tuz beş seni-hicriyesi
bir kıt'a vakfıyei-ma'mÖUl

şevvalının on iki tarihiyle

bahası natık oldığı üzere mezkur

'kcihetine bin üçyüz
esi saferi'l-hayrı'nın

yirmi dokuzuncu güni tarihiyle müverrah bir

ı şeriyyeyle mütesarrıf olan mehıned ziyai Efendi ibni Hacı veli
bu kere cezlrei-nıezkürenin
e baf kazaları niyabeti-şeriyyesine

ta'yin oluması üzerine ciheti

unhal kalmış ve müftizade Mukerremetlü Hacı Hafız Mehmed Munir
mezkur müderrislikği
cezjrei-mezküre

mahkemei-şeriyyesi'nde

rna'küdu-meclisi-

müftii-belde faziletlü mehıned Ziyaeddin Efendi ve evkaf me'müri

irfan Efendi

I 493

tib Mükerremetlü Mehmed Hakkı Efendi hazır oldığı halde icra kılınan
an ve ber-mücibi-şartı-vakıf

Mahallei-mezkfıre

Ehaliyesinden

e oldığı dahi olbabda tanzim ve ziri müftii-mümaileyh

bi'l-

tarafından bi'l

ıb ve tasdik olunan bir kıt' a mazbata münderecatmdan

müsteban

üderrislik cihetine salifü'z-zikir iki kıt'a vakfiyeler mucibince vazifei
eleriyle mumaileyh Munir Efendi uhdesinde tevcihiyle bideyni iktiza

işa'nın sıdka ve ihsan buyrulmuş ricası Payei-serrri-i'Iüya

arsan ve

dı bakı umurunun sıfat kıstasların mürekkebdir. tahriren fi'l-yevmi

l-ışrin min şehri rebiü'l-ahiri ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min
leh elfve'l-mecid ve'ş-şeref.
306

124
TURUNÇLU CAMİİ'NE İMAM-HATİP ATANMASI
ezüesi'nin Merkezi İdaresi olan Lefkoşa Kasbası'nın Karamanzade
i vakı ve'l-yevmi Dükkanlar önü Camii-şerifi namıyla binam evkafa
dan Trunçlu Camii-şerifi Hitabet ve imamet cihetlerine
µz onbir senesi rebfü'l-evvelinin gürresi tarihiyle müverrah i'lamı
mucibince vakfından almak züzere veztfel-me'neviyye ile mutasarrıf
Efendi ibni Hacı veli Efendinin bu kere Cezirei-

I

494

BafKazaları Niyabeti-şeriyyesine ta'yin olunması üzerine yeri hali
atı münhal kalmış ve bafi Abdü'r-Rahman Fevzi Efendi ibni molla
ciheteyni mezküreteyni ifaya klfüyei-ceztrei-mezküre

ma'kfıdu-meclisi-şer'imiz'de

müfıi-belde Faziletlü Mehmed

evkaf me'müri izzetlü müsa irfan Efendiler ile işbu husus içün
küre mevkute kaimi-mekamı mütevelli ta'yin
Efendi hazır oldıgları halde icra kılınan
numayan olamağla iki kıt'a vakfiyei-ma'mül behasına nazran
mezküretey vazifei-muayyinesiyle mumaileyh abdu'r-Rahman Fevzi
desine tevcihe yerine iktida iden beratı-alişünın

sıddıka ve ahbar

sı ricası payei-seriri-a'Iaya ars ve i'lam olunur bu babda vekatibei
mru-ferman hiffet
'kiram herrera fi'l-yevmi'l-hadi ve'J-ışrin min şehri rebiü'l-ôhir lisene
ülüseyn ve sülüsümie ve elf. Min hicreti menle elf vel-mecid ve'ş-
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TEREKE
asabası'nın İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam
A.kile Hanım ibnetü suyulcı Mehmed Ağa'nın verasei zevci zevci
ğa ibni Hacı Mustafa Efendi ile pederi
.ehmedAğa ve valedesi Sıddika Hatun ibnetü Salih ve sadriye saAAife
mahsüre oldığı bi'Lihbar

inde'ş-şer'I'l-enver

zahir ve

oldıkdan sonra veresei-kibar taleb
leri ve ma'rifeti-şerile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim olunan
''teveffai-mezbfue defteridirki bervechi ati zikir ve beyan olunur
ı'l-yevmi's-salisi min şehri rebiü'f-evve lisene ihdô ve sülüseyn ve

I

dört tahta/225,
bir
bir

defa

I

Bir defa küçük tencere/36, kebir
mangal/81.20,

Yedi

I Bir

Kapaklı

hak/90,

büyük

tencere/5 I,

hamam
kalaysız

I

Dört çinko tencere/22.20, iki tas ,

büyük

I

Bir

el leğeni bir

bir şam'adan/20,

ibrik/70,

Bir bakine , bir ota/540,

Bir

boru/104,

bir

I Bir kalaysız yemek

pamuk şilte/I 13.30,

Sekiz sandelye/90,

Sekiz

pamuk

sinisi/72,

I

yasdık/136,

Dört kıtık minder 16
yasdık,

maa

makad//324,
Bir nômusiye/IO,

Bir yorgan/27.20,

I
I

Bir

müsta'rnel

5, bir sini ayağı, bir

I

Bir karayüzlü lamba çift/61,

altı
bir

sandık

seccade/I0.20,

bir

baş

I

çarşabı/I2.20,

Üç

destere

Bir cepheli saat/23,

iki

I

Bir sağirayna/68.20,

J

Onbeş tabak/48,

bardak/8, bir çangar
gazgan57.20, 9,
On kese/72, 16 tahta
kaşık

13

demir

kaşık/15.20,
onüç

I

bir

I

Altı şişe/21.20, altı

bir

I

çiçeklik/36,

İki şişe 6.20, bir masa/32, iki çinko

I
I

tası/13.20,

Dokuz

ma'den

kaşık

çanak/12.20,
............ kalaydan/13.20,
şişe/9, beş bardak

I

maşaba, sekiz tabak, iki çiçeklik

497 r

Yirmi şişe , bir gül

güguın/14,
Üç yastık örtüsü/15.20, bir baş

I Dört

çarşabı/62, iki beyaz çarşab/31.20,

yedi

divan askısı,
ikili

hamam

örtüsü/189.20,
fki

minder

örtüsü,

iki

yastık

I

Bir parça hemayün,

Sekiz peşkir/18,

eteklik

bir

yüzü/23.20,

entari/SO,
Bir

entari,

bir

Bir siyah ceket/22,

ipekli

İki

ipekli basına

entari/40,

parça/27 .20,

def a çarşaf/27 .20

İki çarşaf/37, iki defa çarşab/69,

Bir def a çarşaf/31,

Bir silecek/22, iki
entari/27,

Onaltı alaca zira'/20, müsta'mel
kırk

alaca

I

I

miktar

Bir

baş çarşabı/18,

iplik/60.20,

İki def a gügül çarşab/118,

İki

gömlek

I

İki şal çarşab/234,

I Bir

yemeni
bir

yorgan/62,

zira' /25.20,

şemsiye, ve bir potin
çift/36.20,
Bir kırmızı yemeni yorgan/50.20,

I Bir

bir namaz seccadesi/IS,

fotin bir ceket

I

ipliği/36,

Yedi silecek/17, iki göınlek/28,

I Yedi

Bir defa fotin , bir
ceket/26,

bogça/15, iki

I

İki fisto, bir ceket/9

entari/IO,

İki entarCüç fanila/12.20,

altı
zarüratı-

Üç somya takıını/27,

Yirmi

dört sargı/15,

bürünecek
zira'/46,

işleme

yedi
gömlek
otuz

bir

gömlek zira'/54,
Üç fanila, bir yastık/9.20, iki don

I

Beş çorab ceket/13,

I

Ondört yemeni/SO,

bir bohça/21,

beş çocuk

I

boğça

kırmızı

I

İki çarşab/27, dokuz hak/13, bir

Bir

sandık/45, bir yemek dolabı/20,

dokuz

Nakiden

zuhur iden/13.20, bir

beşli Osmanlı altını/864,

hamaliye,

I

emriyle

tedavisi

Hüseyin

biraderi

Efendi tarafından sarf edildiği bi'l
beyne sabit olarak ba'de't-tahlif
ve'l-hüküm mezbüran virilenl026,

beyne'l-

kolye

altın

Bir
yüzük/54.20,

çift/37,
Müteveffayı-mezbürenin

ınilıri

olub zevci Mehmedan alınarı/1001,

Müteveffai-mezbürenin
için

I

darabza/27,
altın

müecceli

Mehmet

I Hissei-üımnü-mezbı1re

Sıddıka I Hissei-ebi-mezbı1r

Hatun/1365.10,

Hissei-sa3irei

Mehmet

ınezbüre

Ağa/1365.10,

Sıddika/4098-(resmi
ıninlıa)ıo2:3995,

fır Mehmet Ağa hissei-irisesi olan bervechi bala ikibin kırk yedi
mü-mezbüre Sıddıka Hatun ile ebi-mezbür mehmed Ağa hissei-

hücceti ikibin yedi yüz otuz gruş yirmi parayı temamen

ve

z ve kabz eyledikleri ve sağırei-mezbfıre Sıddıka'nın hissei-irisesi
echi bala veresesi bin doksan sekiz gruşdan resmiolan yüz üç gruş
ı1 mütebakı üç bin dokuzyüz doksan beş gruş
ma li-ecli'l-hıfz irsal olundığı işbu mahalle şerh virildi.
(308)

127
MAGUSA CAMİİ-ŞERIFtN'nin
RİTA.BET BERATI-A.Li-ŞAN SURETİ
i-Muhteremeyn Hazınesi'nden mazbut Evkafından Hatimekan Sultan
an Tabı-turalı Evkafı-Şerifesi'nden

olmak üzere yevmi otuz akçe

yle Kıbrıs Ceziresi'nde Magusa Kalesi'nde Kain
-yı Kebir Camii-Şerifı'nin

İmamet ve Hitabet cihetlerine ber mücibi

'rüfi Seyyid İsmail bin Seyyid Mustafa'nın
azaran vefatı derkar olub müstehak bulunan

499

tarihi-atik ile uhdesine

cihetle mahlülünden hitabet cihetinin lede'l-iı~tiı(an ehline
\

camii-Şerifl-Mezkürun

İmamı-evveli işbu Rafı' ı-tevkı' -refi' ı' ş-

ustafa Nuri Zeyd Salaha
ihe iş'ün-mahalli

ve mahkemei-evkafın

"fı-Humayundan

bi't-telhis

lede'l-ars

i'Iamı üzerine Makamı
bin

üçyüz otuz

senesi

rfe'nln on üçüncü günü şeref nüh
den

Hazırt-Humüyunu-Şevketi-Makarden

ezküre mumaileyh

tevcih olunmağın

Şahanem

mucibince

bir Beratı-Humayunıım'ı

yurdum ki mumaileyh salifü'z-zikir hitabet cihetine
eviyyesiyle bila kusur edayı-hıdmet itmek ve terk ve tekasül ider
ire virilmek şartıyla mutasarrıf ola tahriren fi'l-yevmi's-sabi'

aşer

ali'ş-şerıf sene sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
(309)

127
MAÖUSA CAMİİ-ŞERIFİ'nin
İMAMI-SANİLİK BERATI-ALİŞAN
i-Muhteremeyn

Hazinesi'nden

n tabı turalı

Evkafı-Şerıfesi'nden

SURETİ

Mazbut Evkaftan Hatimekan Sultan
olmak üzere yevmi beş akçe

yle Kıbrıs Ceziresi'nin Mağusa Kal'a'sında kain Ayasofya
rifi'nin İmamı-Sanilik cihetine ber mucibi kayd bila tarihi-mutasarrıfı
bin

Hasan'ın

vefatıyla

mahlülünden

ve

rnüstehakı-tebrihan

dığından lede'l-imtihan ehalisine numayan olan işbu rafi'ı-tevkı' -

ı_soo

Hakani Hacı Hüseyin bin Ali Zeyd Salaha uhdesinde tevcihe iş'ar
e Mahkemei-Evkdf'm i'Iamı üzerine Makamı-Nazaratı-Evkafı
'dan ba telhisı ifade kılınma'la mucibince tevcih
ermanım olmağın bin üçyüz otuz senesi Ramazanı-Şerifi'nin beşinci
eratı-Humüyunum'u virdim ve buyurdum ki mumaileyh sülifü'z-zikir
ilik cihetine vaztfei-mersümesiyle bi'n-nefs bila kusur
et itmek ve terki-tekasül ider ise ref inden ahire virilmek şartıyla
oluna tahriren fi'f-yevmi's-sabi' aşer min şehri şevvali-şerife sene
e sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
308
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ı/

KAZAYI-RÜŞTÜ-İSBAT
Kasabası'nın

İbrahim Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden

Mustafa Cahid

m Efendi Meclisi-Şer'i-Şer'ifımizde pederi ve velisi mezbür adem
ni Mustafa muvacehesinde üzerine da'va iderek ben
yaşını tecavüz ve ekmel ile yirmiye vasıl olarak ve akıle ve rüşd ve
ulunduğumdan binnefs kendi umurımı rü'yet ve tesviyeye muktedir ve
liden musta'ni olmamla bi'l-velaye vad'ılundığı emvalimden keffı-yedle tarafıma teslime pederim mezbür Adem
e tenbiye olunmak matlübumdur deyüb hali ber minvali-meşrüh iddüği
Adem tarafından Taliban ve kati'an ikrar
oşa Kıbrıs Ehaliyesi'nden Hüseyin bin Nazlı Ahmet ve Hacı Ali bin
a taraflarından dahi bi'l-muvacche ihbar olundıkdan maada oğlu mezbür

\ 501

idareye ve lede'l-iktida ahira bey'ı-katiyyen
icrasına hasbü'l-velaye

bey' ve temlike her

izin virıniş olmağın ma vekaa' bi't-taleb

a olundı tahriren fı'l-yevmi
min şehri cemadiü'l-evvel

lisene ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve

309
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TEREKE
asabası 'nm Ömeriye Mahallesi Ehaliyesi'nden

iken bundan akdam

Zehra Hanım ibnetü Rıza Efendi'nin veraseti zevci Mehıned bin
ehıned ile validesi Aliye Hanım ibnetü Mehıned Mir'üti ve Sadri

ı Penbe ve Sadri sağır oğulları Hasan Tahsin ve Hüseyin Enver ve
a mahsure

oldığı bi'l-ilıbar

zahir ve mutehakkık

oldıkdan sonra

bar taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifeti
,hrır ve terkim ve bey' ve taksim olunan terekei-müteveffai-mezbüre
ki bervechi ati zikir ve beyan olunur tahriren fi'Lyevıni's-sabi' ve'l
şehri zi'l-kaade lisene sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
inder, dokuz yastık, maa
rt minder tahtaları/82, bir

I Uç sandalye/3420, Bir I Bir
eykeli baş harşabı/81

sadakurlamış

I Bir

çarşab/108, bir entari ,

defa entare bir

ceket/36,

bir hırka/I 8,
Üç hamam takımı/21,

\ 502

I

Bir entari iki çarşab

I

Şişe takımı/27

iki entari, bir hırka/20,

I

bir ceket/11,

Yükünü'l
mezküıat/Llô-l(della!iye

arziye

hamaliye

araba

kirası)22.20: 1141.20

Melııned/285.20,
ve Aliye Hanım/

I Hissei-sagire
penbe/96-(resıni
ıninha)2:94,

sağire

hissei-

Hissei-sağire Hüseyin

Hissei-sağire

Enver/ 190-(resıni

Mustafa/190-(resıni

ıninlıa)5: 185

ıninha)5: 185

basan

Tahsin/190-(resıni
ıninha)5:185

fır mehmedin her vechi bila hissei-irisesi olan ikiyüz seksen beş
şı ve ümmü mezbüre Aliye Hatun'un dahi ber vechi bala hissei
yüz doksan guruşu temamen ve kamilen akz ve kabsen eyledikleri
zbOreninbervechi bila hissei irseleri olan cem'an altıyoz altmış altı
esmi olan on yedi gruş ba'de't-tenzil

kırk dokuz guruş itam

afakai-mukaddirelerine
ve kamilen pederleri mezbOr mehmede verildiği işbu

503
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TEREKE
n İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam vefat
binti Ali Çavuşun veraseti zevci Batlı Mehmed bin Hüseyin ile
ehra Hatun veresesi mezbür Ali Çavuş bin Mehmet
sağire kızı A.yişe ye mahsüre oldığı bi'l-ihbar inde'ş-

Şer'i'l-Enver

ütehakkık oldıkdan sonra veresei-mezbfuden taleb ve ma'rifetleri ve
şer'ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksım
erekei-müteveffai-mezbfue defteridirdi ber vechi ati zikir ve beyan
ahriren fı'l-yevmi's-samin min şehri rebi'ü'f-ahir

lisene ihda ve

ve sülüsümie ve elf min hicre min leh elfve'l-elfve'l-mecidi'ş-şeref
le, üç kıtık minder/162, bir I Bir pamuk şilte/63, bir I Dört minder zarı/
dört

pamuk

üç minder tahtası/SO,
rka/36.20,

bir

entari,

bir

alaca çarşab, bir humüyur

nüınusiye/Jô, bir baş

20.20, bir karyola, bir

çarşabı/22.20,

ri'a/18.20,

iki

entari/25.20,

üç

yastık , iki tente//14,
bir ipekli fisto, bir
ceket/42.20,

\ so4 \

Dört

top/12.20,

sandık/20,

bir

Bir karyola iki kıtık
şilte/135,

gan/47.20, bir tencere maa kapak/22.20, Bir defa kapakasız tencere/19.20,
27.20, bir hamam teknesi/9, bir kadayif sinisi/17.20, hırdavat menzili/14.20,

mezbur

olub zevci Batlı Mehmedden alınan//51,
ve

Hissei-ümmü-mezbür

Hissei-binti-sağlre

Ali çavuş/I 53 .20,

.A.yişe/462-(resıni
ıninlıa)l2: 450,

hür Mehnıed Ağa her-vechi bala hissei-irisesi olan ikiyüz otuz bir
ümmü mezbüre Zehra Hatunile ebi-mezbür Ali Çavuş her vechi-bala

eleri olan cem'an üçyüz yedi guruşu
ve karnilen akz ve kabz eyledikleri ve sa3irei-mezbüre Ayişe'nin ber
hissei-irisesi olan dörtyüz altmış iki guruşdan resmi olan on iki guruş
mütebaki dörtyüz elli guruş
z itam sandığına irsal kılındığı işbu mahalle şerh virildi.
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128-129

TEREKE
Akkavuk Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden
yişe ibnetü Kavvas Hasan'ın veraseti sadrı-kebir kızı Şerife ve kebir

cl ve Sadri'ye sağire kızı Penbe ve sadri-sağir oğlu Ahmed' e mahsure
beyne inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık oldıkdan sonra

ar taleb ve ma'rifetleri ve maarifi-şer' ile
terkim ve bey' ve taksim olunan terekei-müteveffayı-mezbüre
ki ber vechi ati zikir ve beyan olunur tahriren fı'l-yevmi's-sani min
1'1-evvel lisene ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
Bir
elek/14.20, bir tava/14,

I

tencere/18,

bir

I

Bir yorgan/45, bir defa

şilte, biryastık//54.20,

yorgan/40,

bir

yün

satık/80,

bir tahta

I

Bir

zebran/13 .20,

ZarOratı-menzil/20, üç

onbeş

beyaz

ibikli

hacer, bir soyar oğlu ,

alaca

I Otuz

Kırk

alaca

defa

İki

çarşab/29,

bir

hamur tekenesi, bir
sini-IS.

bir küçük deste/6,

tava bir susta/40,
kanepe/15, 25

I

defa

alaca

zira'/30, iki defa alaca

zira'/42,

zira/30,

... bir zira'/35,

on altı

I

Yirmi
Gömleklik

dokuz I Sekiz

gömleklik

I

yirmi bir

ve

ala

çarşaflık

zira'/30,
Beş basma parça/45,
birbattaniye/23.20,

zira'/15.20,

I

zira' /31.20,
On
zira'/15.20,
pamuklu
parça/25.20,

I so6

bez

hümayün

Beş basma parça/SO,

bir

bir namusiye/22, dört

basma

entari/9,

()\, \w,mam

\.a\-.m,\ 'II:. \

peşkir/27,

\\ç_\ - ~l:ı'i\ı:.\s.
\ parça/21,

l,'3X'i\afü'E,\ \ Ui'ı\t ö.ıınl\1,
dört

entari

müsta'mel/27.20,
çarşab/8.20, bir bir j Bir sandık/60, hırdavat
menzili/45, yekünü'l
ilıriicat/1537.20
Minhel ilıriicat
a

hakkı

efendi'nin

I

müsbet alacağı olup

ı olub virilen/249,

Dellaliye

Tüccan-muhtalığın

I

,

arziye

,

araba kirası/26,

virilen/477,
Yekünü'l
ihriicat/752.20

rıza/157, hissei-ibni-mezbür hasan/157, Hissei-ibni mezbür Melunet/15,

Hissei-binti-mezbüre

i-binti sagire-mezbüre Peınbe/78.20-(resıni ıninha):76.20, hissei-ibni sagjri-mezbür Aluned/157-

:J..•.mezbürenin

bervechi bila veresei-mezbürunun hissesi iriseleri olan

d.iyüz seksen beş guruşdan sağire aid olan resmi ba'de't-tenzil
ediyüz yetmiş dokuz guruş

Karyesi'nde sakinler veresei-kibarın hissesi
ndilerine tevzi' ve i'da ve sağtrônı-mezbüranm hissei iriseleri dahi
ı İtam Sandığına bir hesabı-mahsus
iktidiiyı-şer'iyyesi ifa olunmak üzere Kazayı-Mezkfıre Naibi lahiki
kkı Efendi tarafından ba ılımi-vecz'ı'-.resmifarz eylediği işbu mahalle
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VEKALET
'I-beyanın

mahallinde istirbah ve faslı içün me'zünen bi'f-hükümü

nan Mahkemei-Şer'iyye

Başkatibi Hürrem Zade Faziletlü Mehıned

] Efendi Kıbrıs Ceziresi'nin

Lefkoşa Kasabası Mahallatından

Yeni

allesi Ehaliyesinden zatı Hafız Muhsin Efendi ibni Hacı Halil
Naili Efendi ibni Emin Efendi ta'rifleriyle

ma'rife

Moravizade

ım ibnetü hacı Ahmet Efendi hanesine varub akd eylediği
r'ialiye'de Yeni Cami Mektebi Muallimi Hafız Hüsnü Efendi ibni
ed Efendi mahzerinde ikrar ve takdiri-kelam idüb bin sekizyüz
kuz senesi şubatının· on altıncı günüyle mevsüh bir kıt'a alın ve
a.de ve beyan eylediğim vecihle ben bi emrillahi Teala
ydiğimde bi'l-cüınle emval ve emlakin ve nuküdumdan ikiyüz guruş
meblağı-mezkürden ala vechi'ş-şe'n .techiz tekvinim icra
en sonra mebalığ ile ıskatı salat ve keffarati-savmve yemin ve tezviratı

e'devri fukarai-müslimine

virile ve kezalik münasib miktar sarfiyle

'iddirülüb id'am oluna ve şer'an muayyen olan
ediyesiyle dahi iki hatmi-şerif kıraat iddirüb sevabını kendi ruhuma
eye ve mebla'ı-mezkürden

her birine fazliye kalır ise

uhterem kendi nefsi içün harç ve sarfe ide deyü vasiyet ve tenfidine
leyh Hafız Hüsni Efendi 'ye nasb ve ta'yin eyledim
e oldahi vesayeti-mezküreyi

kabul ve hidıneti-Iszimesini

kema yenbeği

eahhüd ve iltizam iddügüni katibi mumaileyh hıfz ve tahrir
clisi-şer'a

gelüb ala vukü'a inha ve takdir itmeğin ba'de't-tenfiz ma

bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'J-yevmi's-sadisi
ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.

\ sos

min şehri saferi'l-hayr

313
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VASI TAYİNİ
Tophane Mahallesi Ehaliyesi'nden Mahcüre Zehra
etü Kopersit 'nin ba-Hücceti-Şer'iyye

vasisi bulunan Mehmed Ağa

aid eşya ve sairesi hakkında ta'disi vuku'
siciline merkumun Aziziye Mahallei-mezküre ehaliyesi tarafından
evrud ve bin dokuzyüz on üç senesi nisanının dokuzuncu günüyle
ir kıt'a mazbata ile iş'ar olunmuş ve evsiyanın
dilleri vasii-mekut ta'yiniyle anın tebdiliyle muhasebesinin rü'yet ve
bi'l-Muhakeme Hükmü-Şer'i

mahrükai-.mütevekkıf bulunmuş

ğadan mer'ci'inde taleb muhasebe ve muhakeme ile beraeti hükmen
değin mahcürei-mezbüre Zehra Hatun'un kaffei-umuru-

tesviyeye emanet ile ma'ruf ve istikametle mevsuf olub umuru
"faya muktedir iddüğü zirde muharreri'f-imzü bulunan
acı Saffet Efendi ibn Hacı Mustafa Efendi ve Hüseyin Ağa ibni Hacı
upersit'in.ihbarlarıyla zahir ve numayan olan mahallei-mezküre-

Ağa ibni Mehmet kıbeli-şer'i'den bir vasiyi-muharrer vasi nasb ve
lundıkda mezbür dahi vesayeti-mezküreyi kabülve hidmeti-lazimesini

\

509

nbeği edayı-teahhüd ve iltizam itmeğin maveka'a
ı'l-yevmi's-sülüseyn

ib't-taleb

olundı

min şehri cemüdi'f-üla lesenete ihdô ve sülüseyn

314
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NAFAKA
ahallatı'ndan Akkavuk Mahallesi Ehaliyesi'rıden mecnuna Emine
}la Mustafa'nın tesviyei-umuruna ba hücceti-Şer'iyye ma'üdüb ve
folan İbrahim Efendi ibni Yahya Meclisi-Şer'i-Şerıfı Enver'de bi'l
ar ve takdiri-kelam
nünei-mezbüreniıı mahallei-mezkürede kain tarafları sokak ve Zeliha
üseyin ve Kunduracı Musa ve Kahveci Ali ve Lefkc'Ii Hacı Hatice ve
Mehmet huzurlarıyla mahdüd on dokuz
bin dokuzyüz on üç senesi mayısının dokuzuncu günü
koçan mucibince mucibince bir bab malkü-menzilde beş
bir sehim hissesi olub hissedaran saire
-mezkürdı be' ideceklerinden mecnünen mezbürenin ber vechi bala bir
hissesi dahi me'an bey' olunmak hakkında min küllü'l-vucuh enfeh ve
ığı ve bey' olunmadığı sürette murüru eyyam
üdu avam ile müşerrif harab ve ma-turab olub imaret ve merretine dahi
nei-mezbürenin vefa eder mal olmadığından maada galesi meünete

t itmeyüb te'hir olunursa bi'I-külliyye
s10

I

olarak mecnünei-mezküreye
ezküri

semeni-misliyle

ahire

kadri külli olmak mukadder olmağla
bey'ine

tarafı-şeriden

bağa

izin

metlüoumdur dedikde hali-vasi mezbürenin
cruhu

gibi oldığı mahallei-mezküre

Ehaliyesinden

Hacı Derviş

ğa ibni tütüncü Ali Derviş Efendi Efendi ibni Yahya ihbarlarıyla

'i' Enver zahir ve mütehakkık olmağla mecnünei-mezbürenin
ezkürde olan salifü'z-zikir

beş sehimde bir

sehim hissesini

ı-saire leyle hisselleriyle me'an bi'l-muzüyede semeni-misliyle bey'
li-ecli'l-istrbah mahkemei-şeriyye itam sandığına teslim
ere vasiyi-mezbür İbrahim Efendi'ye izin virilmeğin ma vekaa bi't
olundu. tahriren fi'l-yevmi'r-rübi' aşere min şehri cemazi'lahir lisene
lüseyn ve sülüsümie ve elf. Ve'l-mecid ve'ş-şeref
effı, mahkemei-şeriyye başkatibi Ahmet Hilmi Efendi, Katibi Sani
atib Efendi, gayrihim.
315
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VASİİ TAYİNİ
Mahallatından mahmud Paşa Ehaliyesinden iken bundan akdem vefat
ağ Ii Ağa ibni Hacı Salih'in sulbi saire oğlu
ulbiye sağire kızı Emine'nin ma'rifetü'z-zat valideleri ve tesviyei
a kıbeli-şer'iden mensüb vasi'leri Munire Hanım İbnetü ahmed

si'nde ma'küdu meclisi-şer'imizde bi'vesaya takdiri-kelam iderek
i bulundığım Sadri-sağır oğlum nafi' ile sadriye sağire kızım

kisve bahaya ihtiyaçları olmağla pederlerinden muntakil ve itam
vvelen malları namüsından kadri-ma'rüf nefaka ve kisvebeha farz
olunmak ve lede'l-hace istidaneye ve inde'z-zafer malları nemasına
ğa izin virilmek bi'l-vesaya matlübumdur didikde hali-mezbürenin
.~cihle olub zikri ati meblağı kadri-ma'rüf iddüği zirde muharreri'l
·ıslimınihbarlarıyla inde'ş-Şer'i'l-Enver zahir
yan olmağın sağirünı-mezbüranğ babaları müteveffayı-mezbüreden
emuntakil malları numasından ve işbu tarihiden i'tibaren şehri on beş
ika ve kisve baha farz ve takdir olarak meblağı-mezküri sağiren
ın nafaka ve kisve ve sair havaici asliye ve Ievüzımı-zarüriyelerine

ve lede'l-iktifüya istidaneye ve inde'z-zafer sağiran mezbüanın
a-rucü'a vasiyyei-mezbüre munire Hatuna izin virilmeğin mavekaa bi't
:bolundı tahriren fı'l-yevmi
şere min şehri şa'büru'l-muazzam.Iiserıete sülüseyn ve sülüsümiete ve
icrete men le elaşer ve'l-mecid ve'ş-şeref
'"hal, Mahallei-mezbure ehüliyesinden Raif Efendi ibn Tahir, Mahallei
ehaliyesinden Süleyman bin Hasan ve gayrihim

512
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Devlet-i mekine arz-ı dai-ı kemineleridir.
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VAK.IFKONAGI'IN SÜKNA
VEMÜTASARRIFLIK BERATI
eziresi'nin merkezi idaresi olan Lefkoşa Kasabası'nın İbrahim Paşa
i'nde vakı' eshabı hayratından Hatib Ahmet bin Mustafa 'nm

-dahiliye ve hariciyede buyütu adide ve bahçeleri müştemil konak
ü'Iemadan ve sülehadan ehil ve mütedeyyinve talebei-umüma

ta'id bir kimseye meşrüd aldığı beyaniyle mahkemei-teftişinden virilen
e evkafı-Humayun Nazaratı Makamı'rıdan ba telhisi vakı'r olan arz ve
senesi şehri rebiü'l-evvelinin dördüncü güni tarihiyle
olan bir kıt'a beratı-ülişan ile mutasarrıf olan

li Rıfkı Efendi'nin vuku'u-vefatı cihetiyele mezkur konağın sükna ve
rrıflığı munhal kalmış ve müteveffası mümaileyhin mahdümundan olub
an mütedeyyin ve tedrise
513 \

ve talebei-ulumdan

olub Müfti'i

Belde

in ba mazbata intihabı üzerine bi'J-imtihan

ile Mahallei-Mezküre
tahkik iden ehliyet ve

mebni bin üçyüz otuz
riyesi rebi'ü'l-ôhirinin
eshabı-hayratdan

yirmi biri tarihiyle isdar olunan i'Iamı-şer'I

Ahmed Raşit Efendi

Medresesi

ayden müsteban olan ülemadan Mükerremetlü
bulunduğı

Meclisi-şer'ide

Osmanlı

Evkaf

ile

Müderrisliğine

Hafız Münir Efendi

me'müri

Rif'atlü

irfan

zır oldığı halde müfti vekili Naklbü'lFaziletlü Hacı vahid Efendi tarafından
olmağla

menzili-nıezkürin

sükna

ve

mütesarrıf

ifade ve beyan
bulunmasının

h Hafız Munir Efendi uhdesine tevcihiyle yerine
r Beratı-Alişanm sarfı ve ihsan buyurulmuş ricası payei-seriri i'Iaya
olundı t tahriren fı'l-yevmi's-samin
ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.

514

ve'J-ışrin

min şehri cemadi'l
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TEREKE
Mahallesi Ehaliyesinden

iken bundan akdem vefat iden Bektaşziide

bin Hüseyin'in veraseti kebir oğlu Salih ve Kebire kızları Enine

ile sulbi-sağire kızları Zehra ve Meleke munhasıre oldığı bi'l-ihbür
zahir

ve

mütehakkık

oldıkdansonra

vesei-mezbürun

ahrir ve terkim ve bey' olunan terekei-müteveffa defteridirki bervechi ati

e

beyan olunur tahriren fi'I-yevmi'Lhddi aşer min şehri beri'ü'Lahir
de ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf

........ /78, iki adet tavuk, bir

Tahta hıdaviitı/27, bir

iki adet büyük kafes/16, bir

araba

adet

Bir

tahta

adet

kovan/14,

takımıyla/229.20,
tecemmüliitı/21,

I

Müteveffayı-mezbürun

bağçesinde

olan

buzhanenin

bedeli-icarına

mahsuben olmak üzere Kiyuruk Kuyumcuyan tarafından virilen/81O,
yı-mezbürun

bağçesi

icünna

Serkis Efendi tarafından iki
Baf

Muteveffayı-mezbilrun baf kapısı civarında olan dükkan
mahsuben Bedrisü tarafından iki defada virilen/72,

kapusı I Yekünü'l-

\ 515

bedeli ile

odanın bedeli tcanna

I

ınezkılrat/2044

med Kestane tarafından

ezbürun techiz ve tekFinine sarf idildiği ve kadri-ma'rüf oldığı bi'l-ihbiir

I Müteveffayı

u Salih evirilen/ 270,

ınezbfırun

itam

sandığına
virilen/1661,
Resmi deyn/41,

1987.20
-taksim beyne'l-verese

I

iri-mezbüre Siilih/18.20, hissei-ibnetü kebirei-mezbüre Emine, hissei ibnetü Hissei-sağire
Fatıma/9.20, hissei-sağirei/mezbfıre Zehrii/9.20,

ve

ınezbür ve Melek

-mezbür Salih ber vechi bala hissei irisesi olan on sekiz buçuk guruşı
kızları Emine ve Fatıma ber vechi bala hissei-iriseleri olan dokuz

gene cem'an otuz yedi buçuk guruşı temamen akz ve kabs eyledikleri
ı-mezbôuretan Zehra ve Melek'in ber vechi balla hissei-iriseleri
'an ondokuz guruş li-ecli'l-infük li-eb kız karındaşları ve vasiyyeleri
ezbüre Emine'ye virildiği işbu mahalle şerh virildi.
METİN:
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Mahallatından Yeni Camii mahallesi ehalisinden iken bundan akdam
Ayişe binti Alinin sardi sağir oğlı Mustafa 'nın Mahmüd'ül-hal

rviş ve Emine binti Mehmet'in
kabli-şeriden

oldığı

Sadri sağir oğlu Mehmet in li ümm

mensüb vasisi bulunan Mehmed bin Edib meclisi şer'i

iri- kelam iderek hulasaisağiren mezbüranın

yeni camii mahallesinde

yol ve yol ve Mü'mine

Hatice

kain tarafları Zehra

Mustafa hududlarıyla

mahdüd ve

umro ve bin dokuzyüz on iki senesi teşrini evvelinin sekizinci güni
üverrah koçan mucibince mukayid bir bab sarfı-mülkü-menzlde

oldığım oğlum mustafaya
Mehmet

yüz

ve beş sehmi dahi vasisi

bin Refika mevrüs

ve muntakil

olub

sair

hususu şayialarını
olmalarıyla sağiranı-ınezbüranın

dahi ceman onyedi sehimleri bey'

eyyam ile müşerref turab ve maili-turab

olub

,11ın vefat idüb emvali olmadığı cihetle mezmum ve kıymetine noksan
ağından sağiranı-mezbüranın

hissesi süyiai-mezkürelerini

dahi semeni-

r'iden bağa izin virilmeğin

bi'l-velaye

matlübumdur

inde's-sual

hazırı-veli

ve bi'l-vesaye

ve vasiyyei-merkümuntakrir

eylediği minval

ehaliyesinden Mustafa bin İbrahim ve Halil bin Ali ihbarlarıyla inde'ş
nver

zahir ve mütehakkık

olmağın

sağiranı-mezbüranın

menzili-

ış sehimden on yedi sehmi hissei-şayi'alarını

bi'Lrnuzayede

müşterine bey' ve semeni-mahkemei-şeriyyeye

teslim itmek üzere veli

yi-mezbfır mehmet'ten

\ 517 \

semeni

môveka'a

bi't-taleb

ketb olunur tahriren fi'l-yevmi'l-hümisi

in şehri cemadi'Lehiri lisene ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
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TEREKE
kasabasında

tophane Mahallesi Ehaliyesi'nedn

iken bundan akdam

a.de vefat iden Ahmed bin Cengiz zade Hacı Ali bin Osman bervechi
ldığını iddia iden Tophane
ehaliyesinden debbağ Esnafından Mehmed Efendi ibni Moryalızade
ih bin Mustafa Kıbrıs Mahkemei-şer'i-Şerıfı-Enverde

müteveffayı

mevrüsuna tahte'l-kale Mahallesi
inden Mehmet Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi muvacehesinde li-ümm
Mustafa bin Cengizzade Hacı Ali hazır oldığı halde üzerine da'va ve
lam idüb müteveffayı-merkum

. 518

benim li-ümm

Iub validemizin ismi Ni'meti Kadın ibnetü Hacı Ahmed bin Alican
i'l-meclis

Ii-ebeveyn ve diğer kardaşı Mustafa olub babaları ismi

e Hacı Ali ve dedeleri ismi hacı Osman
ri ismi Ni'meti Kadın ibnetü Hacı Ahmed bin Alican olub
. . mezbürun veraseti benmle Ii-ebeveyn diğer kardaşım hazır bi'l
usaddıkı-mezbür Mustafa Ağa'ya mahsüre olub
aşka varisi-meşrüi ve terekesine müstehakı-ahire olmadığından
. .merkumun medyunu-mumaileyh zimmetinde ciheti-karzden altmış
acak hakkı olub kable'l-akz ve'l-istifü
merkum Mustafa vefat itmekle meblağı-mezkür mezkür altmış
er birimizin hissei-muayyine irisesini eda ve teslime medyun
Mehmet

Ratib

Efendi'ye

tenbiye

olunmak

bi'vesaye

merkumun tasdikine mukarin ba'de'da'va gıbi's-süôl-medyun
dahi cevabında fi'l-hakika müteveffayı-merküme ciheti-mezküreden
~imeblağıezbürun her-minvali-muharrir veraseti-da'vasını

inkar eyledikde

ezbür Mehmed Efendiden muddeasını mübeyyin beyyine Taleb
er biri udülu-ahrarı-rihal süleyman'dan Abdu Çavuş Mahallesi
en İbrahim Hakkı Efendi ibni Emin Efendi ve Tophane Mahallesi
Debbağ Emin Efendi ibni Hacı Mustafa Nam keminseler li-ecli'şclisi-şer'a hazır olub iştişhad oldıklarında
müddei-mezbür

müte

vffyı-merkümun

li-üm

kardaşı

loub

in ismi Ni'meti Kadın ibnetü Hacı Ahmed bin Alican oldığı ve işbu
. . meclis Mustafa ağa dahi müteeffayı
n Ii-ebeveyn karındaşı olub babaları ismi Sakızade Hacı Alı ve
smi hacı Osman ve valideleri ismi Ni'meti binti hacı Ahmet ve miskat

müteveffayı-merkumun veraseti li-üm kardaşı ve debba' Mehmed
ni milyalizade Hacı Salih ile diğer hazır bi'l-meclis Ii-ebeveyn kardaşı
bin Cengizzade hacı Ali'ye mahsure

·\ 519

olub bunlardan

başka

meşrü'i

varis

ve terekesine

müstehakı-ahiri

oldığı

ma'lumumuz değildir biz bu hususa bu veh üzere şahidiz ve şehadet dahi ideriz
deyü her bir müttefikü'l-lafz
ve'l-ma'na

bil-muvacehe ber nehci şer'i edayı-şehadet

merkümen evvelenbaverese-i

itmeleriyle

mesture mahallei-mezbüre

şahidan

muhtarı Hüseyin bin

Mehmet ve imamvekili Mehmed Vasıf Efendi ibni Hacı Mahmud
ve Abdi Çavuş Muhtarı Mehmet
tarafından sıran ve ba' de
abdü'f-kadir

Ata ve imamı İsmali Hakkı Efendi'ler

velayeti kavası Hüseyin Ağa bin Hasan ve zabıt

Ağa'dan alene ledet-tezkiye adl ve makbulü'

ş-şehade oldıkları iş'ar ve ihbar olunma'la şehadetleri hin-i kabulde vaki' ve'l
ma'nô

mevcuhe mümaileyharıın

meblağı-muddeaya

olveche inhisar verasetlerine

ba'de'l-hüküm

mezkürun seddesi

olan on guruş li-üm karındaşı mezbür debbağ mehmed Efendiye ve mütebaki
elli guruşı dahi liebeveyn karındaşı mezbür Mustafa Sakızzade Hacı Ali'ye eda
ve teslime mumaileyh
mehmed Ratib Efenidye tenbiye olundığı tescil ve i'lam olunur tahriren fi'l
yevmi's-semin

aşere min şehrni cemadi'l-ahire

lisene ihdô ve sülüseyn ve

sülüsümie ve elf min hicreti men le elf ve'l-mecid ve'l-elif.
METİN : 320
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SAYFA :

133

KONU

VEKALET

:

An aslı Derseadet'Ii

olup

elyevm

Lefkoşa'nın

Arab

Ahmet

Mahallesi

sakinlerinden Sakız ticaret muhaseme Reisi Esbakı İzzetlü Melekcan Efendi
ibni Bekri
Efendi ile teb'ai- Devleti-aliyei-Osmaniye'nin

Ermeni milleti Nisvanından ve

Zatları Mehmed Mevlana Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi ve Mehmed Ali
Efendi ibni Hasan Tahsin
ta'rifleriyle

ma'rife

olan anın ve harbisma nam diğer Maliyanna

hanımlar

ebnetan mumaileyh Melekçan Efendiden her biri Kıbrıs Ceziresi Mahkemeier'iyyesinde
ma'küdu-meclisi-şer'i

hatin-Iazımı'l-tevgırde

takriri-kelam

iderek müveffayı

zevcem ve ealide mezbür Ziyna Hanımdan mevrüs ve muntakil dört
kadı karyesinde Ca'fer A'za Mahallesinde otuz üç mükerrer numrolu bagdan
mefruz ve cedid otuzbir numro ile merkum dörtyüz yirmi üç
arsada

olan hissei-şayiamızı

ikiyüz

Osmanlı

lirasına

ve yine

mahallei

rnezkürede otuz üç numro ile merkum mühterik göçük arsasında olan
hissesi-şôyiamızı
silsilede

dahi sekizyüz lira bedeli fera ile ve derseadet ve biladı

mamımızda

mukayyid

bulunan

diğer

emvalimizin

dahi

talibi

zuhurunda
es's-süôlü

tarafımızdan Alacağı ta'Iimat üzerine bedel ve semeni misilleriyle

taliblerine katiyen bey' ve temlik ve fora' ve tefvide bedel ve ferağlarından her
birerleri
hissesesini tarafımıza irsal ve isale ve hususu mezkur mütevekkıf oldığı umurun
külliyesini ifaya derse'adette mukim Banka-Osmani me'murinden Mehir
Efendi ibni Cilaciyan Efendiye her birerlerimizi kabulüne mevküfe vekili ve
naibi-menab nasb ve ta'yin eyledik didiklerinde

gıbı't-tasdik

maveka'a

bi't

taleb ketb olundı
. tahriren fi sebhi cemadi'ül-aher

lisene ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.

Min hicreti min lehü'l-izzi ve'l-mecid ve'ş-şeref.

\
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TEREKE

fkoşa Mahallatından

Korkud Efendi Mahllesi Ehaliyesinde

ehmet şah Efendi ibni Hacı Ahmed ağanın tesviyei-umuruna

mecnun hafız
kıbeli-şer'iden

i ta7yin olunan kardaşı hafız hüsni Efendiler

eclisi-şer'i'şerifi-Enerde bi'l-vcsayc takdiri-kelam idüb bundan akdem vefat
en validemiz müteveffa Emine Hatun ibnetü Hacı Salih Ağadan mevrus ve
üntakil ve mahallei-mezküredekain
f arsa ve ve vakf dükkan ve tarafeyni yol ve tarafeyni vakfı-arsa
utlarıyla mahdüd ve ondıkuz bin yirmi dokuz numro ve bin dokuz yüz on üç
nesi martın sekizinci güni
müverrah koçan mucibince bir bab mülkü menzilde beş sehimde iki sehmi bağa
ve iki sehmi kardaşım mecnun mezbür hafız mehmed şah Efendiye ve bir sehmi
kız karındaşımız hace Naciye hatuna môvrüs
oldığı gösterilmiş olub mezkur hane ise yevmen feyevmen harab olarak
kıymetini noksan sarı olmakda bulundığından mecnüne merkumun mezkur
hanede olan iki sehmi
mezküruni sair hissedaran ile maan semeni misliyle bi'f-muzayede bey'ı hakkı
info' olunmağla kıbeli-şer'iden bağa izin virilmek hasebi'f-vesaye matlübumdur
dedikde hali vasi mümaileyhin gibi

\
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ğı ve mezkur hanedeki hissei-şayiasını ta'mir içün mecnunu-merkumun
aca mali olmadığı cihetle hissei-şayi'ai-rnezküre'nin

bey'ı hakkında infa'

evli bulundığı mahallei-mezküre
hmed Hafız
~ larıyla

ibni Osman ve Mehmed Efendi ibni Hafız Süleyman Efendi

inde'ş-şer'il-enver

Zahir

ve

mütehakkık

olma'la

mecnünu

-=zburun menzili-mezkürda olan salifü'z-zikir beş sehimde iki sehim
- edaranı saire ile me'an bi'f-muzayede

semeni-misliyle

ve semenili'ecli'l-istirbüh Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyye

Talibine Katiyen

itam sandığına teslim

ek üzere vasi mumaileyh Hafız Hüsni
· e virileğin ma vea'a bi't-taleb ketb olundı tahriren fı'l-yevmi'l-hadi aşer
·

şehri receb lisene ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicrei min
ü'l-iz ve'l-mecid ve'ş-şeref.
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VEKALET

Hususu ati'l-beyanın mahallini ketb ve tahriri hidmeti bizzat daileri Sadri Sadri
esbak Übühhetlü Kamil Paşa Hazretlerinin şerefi-kayyım
\
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fkoşa'nın hısaraltında vaki' Rasim beğin hanesine azimetle zirde muharreri'l
esami Süleyman Hazretleriyle akd eylediğim Meclisi-Şer'ienverde müşarünileyh

hazretleri takdiri-kelam

ile Aydın Vilayeti-Celilesinin

erkezi Olan İzmir Kazasının Mersinaltı cihetindeki
sahilde

baseneid-hôkani

uhdei-tasrifde

bulunan ma'lümu'l-hüdud

arsanın

bedeli misliyesi ile toptan veyahud parça parça zuhur
taliblerine katiyen ferağ ve takdime ve kezalik kasabai-mezküre'rıin

Karanbata

ahallesinde vaki' bir bab hanemi dahi diğer bahasıyla talibine katiyen

e temliken tebdil ve semenlerini akz ve kabsen ile evrakını imza ve me'rnüri
huzurunda da takdirini i'daya ve makbuzunu bağa irsal i7da
ve hususu-mezkur makbüdat oldığı umurun killiyesini ifya tarafından İzmir
makbcram-tücceranmdan

ve İngiltere Devleti-fakidesi teb'asından

edvar Vitol Cenablarını-mutlakai-sahihai-şer'iyye ile kabulüne mevküfe vekili
naibi menab nasb ve ta'yin eyledim didiklerinde ma veka'a bi't-taleb ketb
tahriran fi'Iyevmi's-salisi aşere min şehri receb lisene ihda ve sülüseyn ve
sülüsümie ve elf.
şühüdü'l-hal,

Se'adetlü Ahmet İzzet Efendi, Müftüzade Faziletlü Mehmet

Tayyib Efendi, ve gayrihim.
METİN
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NAFAKA

Baf Kasabası'na tabi' Lokroni Karyesi Ehaliysendin olub Lefkoşa'da
Paşa Mahallesi'nde sakine ma'rifetü'z-zat
Kıbrıs

Mahkemei-Şer'iyyesinde

İbrahim

Ba:flı Emin binti İsmail

ma'küdu-meclisi-Şer'Imiz'de

Lefkoşa Hapishanesi Zabtıya Kardiyanlarından

zevci

sabıkı

üçyüz Oçiyan üçyüz yirmi

numrolu Ba:flı Seyyid Ali bin Salih Muvacehesi üzerine da'va ve takdiri-kelam
iderek mezbür seyyid Ali izinnamede merkum oldığı üzere
mihreyni tesmiyesiyle zevci dahilem iken tarihinde on üç gün mukaddem beni
ir talekı bayin ile tatlık itmekle zimmetinde mutekarrer ve ma'küd-aleyh
olan mihreyni ba7de da'va itmek üzere iddetim inkızasına değin nafakai-iddet
ve müennesi-süknam içün mezbür Seyyid Ali üzerine
kıbeli-şer'iden
muradımdar

kadri-ma'rüf nafaka farz ve takdiriyle edaya tenbiye olunmak
deyü da'va ittikleri mezbür Seyyid Ali cevabında

izinnamede

merkum
mikdar mihreyni tesmiyesiyle mezbüre Emine zevcei-menkühei-medhül-bahası
olub tarihden onbeş gün evvel mezbüreyi bir talak ve üçden
dokuza diyerek mahzeri-şuhüdde

tatlık eylediğini tayi'ün ve katiyen ikrar itmiş

ve Lefkoşa sakinlerinden tüccar Veysi Bey ve Mehmed
Arif Efendi Ebnam-şükri

Efendilerden

Iede'I-istikbôr

kadri-ma'rÜf

oldığı

numayan olan yevmi yarım şilin nafaka farz ve takdir idimiş
olmağın meblağı-mefrüdu-mezküri

iş bu tarihi kitabeden i'tibaren i'tibarederı

iddeti inkıfasına değin merkumdan akz ve kabs ile kendi umurına harç ve sarfa
ve lede'l-hace

istidaneye ve inde'z-zafer

zevci-mezbür

Seyyid Ali'ye rucü'a

müddeiyyei-mezbüre Emine Hatuna izin verilmeğin mavaka'a bi't-taleb
ketb olundı tahriren fi'l-yevmi's-samin

ve'l-ışrin min şehri receb lisenete ihdô

ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicrete minlehü'l-izze
şeref.
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aslı Kıbrıs Ceziresi'nin Lefkoşa Kasabası Ehaliyesinden olub Derseadet'de
sköy Polis Komiseri iken bundan akdam vefat iden
stafa Haşmet Efendi Emin Şükrüi Efendi'nin li'ebeveyn karındaşı ve
olduığını iddia iden Mehmed Arif Efendi ibni Şükri Efendi

'i'yyesinde Mahkememiz başkatibi Mükerremetlü Aluned Hulusi Efendi
iaları bi'l-beyan akd eylediği Meclisi-Şeri-Şerifi-Enver'de

müteveffayı

maileyhin medyunlarından
Inned Ratib Efendi ibni Aluned Efendi muvacehesinde üzerine da'va ve
diri-kelam iderek Derseadette Hasköy'de polis komiseri iken vefat iden
mailcyh liebeveyn karındaşım Mustafa Haşmet Efendi'nin veraseti benimle
beveyn diğer karındaşlarını gaiben ani'l-meclisHüseyin ve Yasin ve Ali
hmi Efendiler

j26

I

.. ,...,

..

Efendiler ve güibei-ani'l-meclis validemiz Hacı Zehra Hanım ve
Derseadette mukim gaibi ani'l-belde zevcei-menkühei-metrükesi
Halime ibnetü Abdülkerim ile sulbiye-sağire kızları Şaziye ve Nazire
olub bizlereden gayri varis meşrüi ve terekesine

"ından müteveffayı mümaileyhin hayatında mümaileyh Mehmed ratib
ibni AhmedEfendi zimmetinde ciheti-karzden yetmiş iki guruş alacak

meblağı-mezkur meselci-mirasımız vechiyle bizlere
omlaş oldığında meblağı-mezküri yetmiş iki guruştan hissei-iriseme

guruşı halen bağa eda ve teslime müddei aleyh mumaileyh Mehmed
endiye tenbiye olunmak matlübumdur didikde ba'de'da'va ve 'l-istindak

ciheti-mezkürden olmikdar deyni oldığı tayi'an ve
ikrar idüb ancak müddeii-mezbürun ber-minvali-muharrer verasetimümaileyhden müddeasına mutabık beyyine taleb
da her biri udülü-ahrar ricali-müsliminden olub evvelen baverekai
e Haydarpaşa
lesi Muhtarı Hakkı bin Hüseyin ve İmamı yorğancıbaşızade Mustafa
Efendi ve Abdi Çavuş Mahallesi Muhtarı Dülger Mehmet Ataı Efendi ve
ı İsmail hakkı
diler taraflarından sırren ve ba'dehu mehemd sadık Efendive Derviş Cemal
di taraflarından alenen lede't-tezkiye adi ve makbülü'ş-şehade iddükleri

olunan

mezkur Lefkoşa Kasabası Ehaliyesi'nden Ahmed Derviş

ndi ibni merhum Hacı Mesud Efendi ve Bodamyalızade Mehmed Kazım
y ibni Hacı Hüseyin
endi Meclisi-Şer'ı-Hazıran

olub lede'l-istişhad fi'l-hakika

sülifü'z-zikir

fkoşa Kasabası Ehaliyesi'nden olub Derseadet'de mukim iken bundan

527

dem vefta iden Mustafa Haşmet Efendi ibni Şükri Efendi'nin

veraseti

sabai-mezküre Ehaliyesi'nden Mehmed Arif ve Hüseyin ve Yasin ve Ali

ce Zehra Hanım ve elyevm derseadet'te mukimen

zevcei-menkühai-

trükesi Naciye Halime Hanım ibnetü Abdü'l-kerim ve sulbiye-sağire kızları

ımlara munhasıra olub başka varisi ve terekesine müstehakı-ahire oldığı
'1ümumuz değlidir biz bu hususa böylece şahidiz şehadet dahi ideriz deyü

-muvacebe ber nehci-şeri edayı-şehadeti-şeriyye

itmeleriyle şehadetleri hini

mucibince müteveffayı mumaileyh Mustafa Haşmet
dinin vechi mezkur
inhisar

verasetine

ba'de'l-hüküm

meblağı-mezkürden

müddeai-

aileyh hissesine isabet iden bir guruşun eda ve teslimini münrAileyh
ed ratib Efendiye
iye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahr3iren fi'f-yevmi's-sani min şehri
bAni'l-muazzam lisenei-ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf. Min hicreti
n lehü'l-ızzü ve'l-mecid ve'ş-şeref.
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VEKALET·

Kıbrıs Ceziresi'nin Lefkoşa Kasabası Ehaliyesinden olub Deraliye'de
köy' de Polis komiseri iken vefat iden Mustafa Hikmet
ndi ibni Şükri Efendi'nin veraseti zevcei-menkühai-metrükesi Deraliye'de
im Naciye Hanım ile mezb3ure

bulunan sulbiye sağire kızları Şaziye

Nazire'ye ve li'ebeveyn er karındaşları her biri Kasabai-mezkürede mukim
:hıned Arif ve Ali Fehmi ve Hüseyin Veysi Efendiler ile valedis Hace Zehra
ım ibnetü hacı Ahmed
inhisarı tahkıkdan soma hususi-ati'l-beyanın mahallinde ketb ve
Kıbeli-Şer'i-Enver'den

me'zfuıen

bi'f-hükümü-a'züm

olunan

emei-şeriyye başkatibi mükerremetlü
fız Ahmed Hulusi Efendi zikir olunan Lefkoşa Kasabası'nda Ayasofya
ahallesi'nde vaki' Hüseyin Veysi Efendi'nin sakin oldığı menziline varub
muharrei' -esami-müslimün
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akdi-meclisi-şer'i-ali
hzade AhmedHulusi

iddükde

veresei-mezbürundan

Efendi ve Mehmed mevllana

zati

Efendi ta'rifleriyle

e ümmü-mezbüre Hace-Zehra
ile mümaileyhima
· si-ma'küdu-mezkürde

Mehmed Arif ve Ali Fehmi Efendiler'den
mumaileyh

Hüseyin

Veysi

Efendi

her biri

mahzerinde

-kelam ile mevrüsümüz müteveffayı
ürun bi'l-cümle mukallakatına vadı'ati'l-yed

olan zevcei-mezbüre Naciye

e Hanım ile sair icab idenlere ve inde'l-iktifai
şJveyahud

bu babda beynel-mali-

.

üessesatı-müliyeyeve
eatle hissei-irisemizi

zimemi-nasda

alacakları

var

ise

medyunlara

talebe ve le'l-hace bunlar ve sair husumet tevcih

aleyhlerinde müddei ve
ea-aleyh ve sahsi salis sıfatlarıyla muhükeme-şeriyye ve nizamiyenin her
ve derecesinde kendi kendi imzasıyla arzıhal ve levayıhı takdimiyle
i-da'va ile muhakeme ve muhasemeye ve sadır olan
.tı akz ile tenfizini talebe ikamei-şuhudurde

tahlif ve tahlife ve sulh ve

ve akz ve kabza ve makbüdatı bu kere irsal ve isale ve hususu mezkur
ekkıf oldığı
n külliyesini ifaya ve merreten ba' de uhra ahire dahi tevkil ve azle

On olmak üzere mumaileyh Hüseyin Veysi Efendiye her birimiz
imızdan vekil ve naibi-menab nasb
'yin eylediklerinde oldahi vekaleti-mezküreyi kabul ve hidmeti-lazimesini
" yenbeğı edayı taahhüd ve iltizam iddikden sonra ümmü-mezbüre hace

üdu-mezküriye mumaileyh Hüseyin Veysi Efendi mahzerinde tekrar
iri-kelam ile istihbaratı-vakıaya nazran Naciye Halime Hanımnefsine
neleri oldığı sağiretanı-mezbüŞaziye ve Nazire'ye ecnebi olan kimseye tezevvüç itmiş oldığı ehaliyeden
ıdane kenduden sakıt olmağla sağiratanı-mezbüretan valideleri mezbüre
inden nez' ile hakimü'l-hidüne bağa teslimlerini mezbüe ile sair husumeti
piye idenlerden aid oldığı muhakimi şer'iyye ve nizamiye'nin her kısım ve
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va ile istihsal ideceği i'Iamatın tenfiz ve icrasını istidaya ve mugiretanı
etanı akz ile nezdime getirüb bağa teslime ve hususlara mutesarrıf
umurun külliyseni ahire dahi tevkile me'zun olmak üzere oğlum ve
mumaileyh

Hüseyin Veysi Efendie tevkile ve naibi-menôb

vekaleti mezküreyi kabul eyledim dediğini katibi-mumaileyh

ta'yin

tahrir ve

meb'üs ifadei-şer'ile meclisi-şer7a gelüb Ala vuküahe
takdir itmeğin mavekaa bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'Lyevmi'r-rsbi'
şa'bani'l-muazzam

lisenete ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min

lehü'l-izze ve'l-mecidi'ş-şeref
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kasabası'rnn Korkut Efendi Mahallesi muhtarı Molla Hüseyin Efendi
ehmet Ali Meclisi-Şşre'i-şerif'

de takririr-kelam iderek mahallei-mezküre

elerinden carı-molla mukim Hacı Muhsin kara
ü Hüseyin seksen yaşım mutecavizidüb mense ve maksühe olub bi'z-zat
al ve emlakini hıfz ve idareye akımeti'l-iktidar

bulundığından

tesviyei

na bir vası nasb ve ta'yin
ak ehem ve elzem olmağın mezbüreye kıbeli-şer'iden
talebi derem deyüb hususu-mezkfıre hakkında
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bir vasi ta'yin

etbai-hazikadan izzetlü

ından bin dokuzyüz on üç senesi haziranın tescil gün tarihiyle müverrah bir
raporda mezbüre Hace Muhsin kadın sekseni mütecaviz bir sene ve

uhteli şu'ür olduğını iş'ar ve lede'l-isticar meclisi-şer'i-şerif de hazıran
Lefkoşa mahallatından yeni cami' mahallesi Ehaliyesinden Keçeci Hacı
ed Ağa ibni usta Yusuf ve Ayasofya
allesi Ehaliyseinden bakkal Azız Efendi ibni Nalbant İbrahim tarafından

fı'l-vakı'ı mezbüre hace Muhsin kadın seksen yaşını tecavüz idüb
Iüdü'l-kelam ve ma'küd

kendi umurını bi'nefs idareye gayri-muktedire oldığını ve li-ümm karındaşı
ed isminde bir akrabası var ise de cezirede olmayub el-yevm bulundığı

µndığına ve hazır bi'l-mecalis mahallei-mezküre muhtarı molla Hüseyin
ndi ibni Mehmet Ali emanet ile mevsuf ve istikametle ma'ruf olarak ve
atı uhdesinden gelmeğin hakkı-fikir
mezbürden vası ta'yini bi'vicahe munasib bulundığı Ala tarikı'ş-şehade ihbar

ilmiş olmağla makhür bulunduğı cihetle zaten tasarruFatı-kavliyeden mahcüre

urını rü'yet ve tesviyeye mumaileyh molla Hüseyin Efendi kıbeli-şer'iden
hı nasb ve ta'yin olundıkda oldahi vesayeti-mezküreyi kabul ve hidmeti
imesini kema yenbeği ifayı teayyün
iltizam eylediği ma vekaa bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'f-yevmi's-sulasin
şehri cemazi'l-ahir lisene ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf mine'l
menle elf ve '1-mecidve'ş-şeref.
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fkoşa Mahallatı'ndan

Arabahmet Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden

olub yirmi

in.da olduğu Mahallei-Mezküre Muhtarı tarafından muaddi ve bin dokuzyüz
'ç senesi haziranın onuncu günü tarihiyle müverrah şehadetnamede muharrer
ibni

Ahmed

Şakir

Ağa

Kıbrıs

Mahkemei-

[isi-Şeri-Şerif" de babası ve velisi Ahmed Şakir ağa muvacehesinde üzerine
iderek elyevm benim yirmi biri mütecaviz akıl ve büliğa
u.lüğuma rüşdüm mündam olup kendi umurumı bi 'n-nefs idareye muktedir
ei-vasiden müstağni olma'la validem hadice binti Nuriden mevrüs ve

ığında mahfuz olan malımı bi'l-velüye ve bi'f-vesüye vadi'i-l-yed bulunan
hazır bi'l-meclis'de

pederim Şakir Ağa'nın

emvali-mevrüsenıden

kafi

tarafıma eda ve teslimi

ur Şakir Ağaya tenbiye olunmak matlübumdur didikde mezbür Şakir Ağa
ında müddei-mczbür oğlu mehemt'in mali-mevrüsuna bi'f-velaye ve
saye vadı'ı'l-yed bulundığı
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ına'ada

rüşdü-müddeasını

mutabık

beyne

inkar

taleb

eyledide

olundıkda

her

müddei-mezbürden

biri udülu-ahrar

ricali-

ed Paşa Mahallesi Ehaliyesinden bulunan Mustafa bin Hacı İbrahim ve

i

Süleyman Ağa ibni İbrahim Meclisi Şer'a Hazıran olub lede'L-istişhad

kika
Efendi Halen akıl ve büliğa ve buluğuna

Mehıned

olub umurını bi'n-nefs

ı oldığına
ideriz

rü'yete

rüşdi

kadır ve ianeti vasiyyeden

şahidiz şehadet

deyü

bi'Lmuvacehe

ber

nehci

şer'l

edüyı-şehadeti-şer'Iyye

riyle şahidan mezbüran Mustafa bin Hacı İbrahim ve etmkçi Süleyman

n bi'evrakai-mestüre

Arabahınet Paşa Mahallesi muhtarı debbağ sulbi

· ve kumisyon a'zası'ndan tüccar Veysi Bey'den sıran ve ba'de Hafızan

hıned Vasıf Efendiler tarafından alenen lede't-tezkiye
f-hüküm müddeayı-merkümun

nı-merkümanın

yirmiye mütecaviz

beyanatı-ühirelerinden

tadil ve mucibince
oldığı dahi lede'l-

olarak zabtına tezyili-olunmağın

etle merkumun bi'n-nefs idayei-umurütiyem üzere Veysi
Ur yedinde ve itam sandığına mahl'üz bulunan mübalığa yedine teslimi

a eylediği

tescil ve i'Iam olundı harrerer fi'l-yevmi'Lüşır

min şa'bônı'I.

zam lisene ihdô ve sülüseyn ve sülüsüsei ve elf.
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Mahallatı'ndan

Yeni Camii Mahallesi sakinelerinden ma'rifetü'z-zaz

binti Ahmed Nam Hatun Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

ma'küdu

. -şer'imiz'de
ahili Hamal Mehmet bin Deveci Mustafa muvacehesinde işbu hazır bi'l
Hamal Mehmed Zevci dühilem olub yirmi dört gündenberi beni infak
den ve ve vülidesiyle birlikte bir odada ikamet itmekleğin teklif ile bir
i-şcr'I eraesinden eba ve imtina' itler olmağla bir meskeni-şer'I
idinceye değin üzerine kadri-ma'rüf nafaka fars ve takdiriyle ledel-hace
eye izin verilmesi matlübumdur deyü ba'de'd-da'va ves-süôl merkum
vabinde mezbürenin

ifadatını tali' an ikrar ve tasdik ve bir mesken

ve tedarik idinceye

değin yevmi üç guruş i'dasını

in taahhüd itmekle kıbeli-şer'iden
n ile yevmi meblağı-mezkur

mezbürenin

dahi tarihi kitabeden i'tibaren teradıı

nafaka farz ve takdir kılınmış oldığından

un mezküri akzle umürını sarf ve lede'l-hüce istidaneye ve inde7z-zafer
mezbür cemal Mehmede rucü'a mezbüre Meryem hatuna izin
eğin maveka'a bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sadisi

ve'l-ışrin

şehri receb lisene ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicrete
elıü'Lrzz, ve'l-mmecidi ve'ş-şeref.
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TEREKE

Mahallatı'ndan

Arab Ahmed Paşa Mahallesi

Sakiııeleri'nden

iken

akdem vefat iden Melek binti Hasan Ağa'nın verasei Pederi
Hasan Ağa ibni Ali ile Sadri sair oğulları mehmed ve Fuade munhasıra
nde'ş-şer'I'f-Enver

zahir ve mütehakkık oldıkdansonra vereseden

hasan ağa ma'rifeti-şerile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim olunan
müteveffayı-mezbüre
fi'l-yevmi'l-hamisi

defteridirki ber vechi ati zikir ve beyan olunur.
aşere min şehri şa'bam'Lmuazzam

lisenete ihdô ve

ve sülüsümie ve elf min hicrete minlehü'l-izz ve'l-mecid ve'ş-şeref
şilte/17.20,

bir

pamuk

I

Bir silecek, bir hatgu, bir ipek kuşak, bir bağul, iki don, bir peşkir, iki
kasa, bir küçük aynı, iki fincan, bir tabak/4.

yastık , bir

194
araba kirası/IO, belediye nizam mahsusunca tefkiriyye
virilen/36

48

146

ili't-taksim beyne'l-verese

mezbür hasan bin Ali/24, hissei ibni sairi-ınezbür ınelımed/61-3.ZO(resıninıninlıa9:59.20, hissei ibni sairi
zbür Fuad/ôl-fresim ıninlıa)3.20:59.20,

bala ebi-mezbür Hasan bin Ali hissei-irisesi

olan yirmi dört guruşı

ve kabz idüb ve satrünı-mezbüranın hissei-iriseleri olan
i iki guruşdan resmi olan üç guruş ile iki guruş postal order ücreti gene
. beş guruş bi 't-tenzil mütebakü yüz on yedi guruş
olan iki kıt'a postalı Tuzla Kazası İtam Sandığına bir hesabı-mahsus
iktifali-şer'iyyesi ifa olunmak üzere postaya tevzi'an Kazayı-Mezküre
gönderilmiştir.

I
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şa Kasabası'nın

Tahtelkala mahallesi sakinelerinden zatı Zabtiye abdu'l

bin Mustafa ve aşcı mehmed bin Ahmed Köse ta'rifleriyle ma'rife sahibei
ayişe binti İbrahim nam hatun Kıbrıs Mahkemei-Şeriyyesinde

ma'küdu

şer'i-şerifde zevci dahili üçyüz yetmiş dokuz numrolu zabdiye
bin Ali muvacehesinde

üzerine da'va iderek mezbür Hüseyin ikiyüz

guruş mihri tesmiyesiyle zevci dahilem olub lakin ben ve ferüşından
benden mütevellid halen bi-hakkr'I-hidane

tahtı-hicr ve terbiyemde

an sulbi sair olu üç yaşında Muhammedi infak ve iaşe itmediğinden bir

tedarikiyle

bizi inFak ve hukuku-zevciyeti

müraat

itmesi luzümuna

isine tenbiye ve bir meskeni tedarik idinceye değin kadri-ma'rüf

nafaka

takdiriyle

didikde

lede'f-hüce

istidaneye bağa izin i'dası matlübumdur

's-süel zevci-mezbür Hüseyin dahi cevabında mezbüre ikiyüz elli
guruş mihri tesmiyesiyle zevcei-menkühai-medhülbehası

ve sairi-merküm

firasından hasıl ve mezbüre den mütevellid sulbi oğlu oldığını ve meblağı

zimmetinde mezbure deyni bulundığı tayi'an ikrar ve i'tiraf ile beraber
eye işbu meclisi-şer'ide

bir talakı-bayin ile taklık itmeğin ala mucibi

meblağı-mezkuru ikiyüz elli bir guruşa cem'an ve iddeti inkıdasına değin
•~ i-iddet ve müeyleneti-süknôsı

olmak üzere zimmetinde

muharreri'I-

tn ihbarlarıyla tarihi kitabden i'tibaren farz ve takdir oulnan yevmi yüz
Hüseyin istihgakında

ve sağiri-mezbôur

mezbüreye eda ve teslime merkfun Hüseyin e

içün dahi kezalik bi'f-ihbôr

kadri-ma'ruf

oldığı

olmağla babası merkum üzerine farz ve takdir olunan yevmi altmış
dahi kezalik tarihi kitabdan i'tibaren babası merkumden akz ile sağiri
umuruna sarf ve led'J-hace istidaneye ve inde7z-zafer mezbür
rucu'a

mezbüre

ayişe hatuna izin verildiği Kıbrıs mahkemei

sinden i'lam olundı tahriren fi'l-yevmi'Lışrin min şehri cemadi'f-ühir
ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
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Ceziresi'nin Lefkoşa Mahallatı'ndan Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'nden
yaşına mütecavize oldıkları mahallei-mezbüre muhtarı ve imamı
arından muaddi bin dokuzyüz on üç senesi temmuzunun onbeşinci günü
yle müverrah şehadetnamede muharrer bulunan ma'rifeti'z-zat Melek
zliye Hanımlara numayan Cerkez İbrahim Ağlardan her birerleri cezirei
üre-mahkemei-şer'iyyesinde ma'kudu-meclisi-şer'ı-şerıfi-enverde

cedde

Hanım bintü Abdullah muvacehesinde üzerine da'va ve takdiri-kelam
k ben elyevm yirim yaşımı mütecavize akıle ve baliğa ve buluğumzda

ınımızı bi'n-nefs rü'yet ve tesviyeye muktedire ve eanei-vasiden müstefı'ne
i:lmızla pederimiz müteveffa Çerkes İbrahim Ağa ibni Abdullah' dan mevrüs

sandığında mahfuz olan paramız vüdi'aıü'I-ycd bulunan işbu hazırei-bi'Zl
lis cedde vasiyyemiz Havva Hanım emvali-mevrüsemizden keffı yelde bize
e tenbiye olunmak
biir da'va eylediklerinde vasyyei-mezbüre Havva
m Cevabında müteveffayı-mümaileyhden mevrus mallarığnıa bi'Lvesaye
iatü'l-yed bulundığı
mezbüretan kendi hafı'dileri olub her biri yirmi yaşını mutecavize
· ikrar ve i'tiraf idüb ancak rüştü müddealarını inkar itmekle

büretandan müddealarına mutabık beyne taleb olundıkda udülu ve ahrar
i-müsliminden olub evvelen

bü verekai-mestüre Ayasofya Mahallesi

limed Salahı ve komisyon A'zasından Tüccar Mustafa Ömer Efendiler'le
avuk Paşa Mahallesi İmamı Mehmet Seyyid Efendi ve Komisyon
zasından Bakkal Hüseyin
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eli Hüseyin tarafından sıran ve ba'dehü Zahiren Şükrü ve Mehmet Salih
yin Efendiler tarafından alenen lede't-tezkiye

adi ve makblflü'ş-şehade

eri ihbar olunan
fya Mahallesi Ehaliyesinden Mehmed Efendi ibni Çerkes İbrahim Ağa ile

zuk Paşa Mahallesi Ehaliyesinden ve muhtarı Molla Hüseyin Efendi ibni
d' den her biri meclisi-şer' a
olub lede'f-istişhad

fi'l-hukükiyyei-mezbüretan

lardan her birerleri yirmi yaşlarındı

Melek

mütecavize

ve Fazliye

akıle ve balığa ve

nna rüşdleri mündame olup
umurlarım bi'n-nefs rü'yet ve kisveyeye muktedire ve ianei vecheden
fine oldıklarına şahidiz ve böylece şehadet dahi ideriz ideriz deyü her bir
ıkü'l-lafz ve'l-ma'na
;µvacehe ber nehci şer'I edayı şehadeti-şeriyye itmeleriyle şehadetleri hini
e vükı'ı ve müddea aleyha Havva Hatun mahluseden ta'yin itmiş isede
:yesinin birisi sekizyüz
cu maddesi mucibince

gaybubeti şuhüdun terekesi ile tevkı' hükmü

gayri mani' olmağın mücibi-müddeiyyen

mezbüretan Melek ve fazliye

farın rüştlerine ba'de'l-hüküm
erinden mevrus emvalin taraflarına eda ve teslimi iktida ittiğini tescil ve
olundı tahriren fi'l-yevmi'f-hüdi

ve'l-ışrin min şehri şa'banı'l-muazzam

te ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
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Mahallatı'ndan

Ömeriye Mahallesi Ehaliyesin olub yirmi bir yaşını

ittiğini mahallei-mezküre

muhtarı ve imamı tafar:flarından muaddi ve

yüz on üç senesi ağustosun ikinci güni tarihiyle müverrah şehadetnamede
er bulunan Tahsin bin Hakkı Ağa Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
du-Meclisi-Şer'i-Şerif'de

babası ve velisi Hakkı Ağa ibni Hudaverdi

muvacehesinde üzerine da'va iderek ben elyevm sinim yirmiyi
viz akil ve baliğa ve buluğuma rüşdim mündam olub kendi umurımı bi' rü'yete

muktedire

ve eônei-vasiyyden

müstefine

olmamla

validem

effai Naciye Hanım ibnetü
Ağa'dan mevrüs ve müntakil ve itam sandığına mahfuz olan malıma bi'l
vadı'r'f-yed

bulunan işbu hazır bi'l-meclis

pederim

Hakkı Ağa'nın

edle bağa tesl3ime kıbeli-şer'ıden mezbür pederim Hakkı Ağaya tenbiye
ak matlübumdur didikde gıbı's-süôl mezbür hakkı ağa cevabında müddei-

in yirim paşını mütecaviz oldığını ve ınalı-mevrüsini

i ikrar leğin müddei-mezbürun

bervechi-muharrer

bi'l-velaye

vad' -

rüşdi-nemasını

inkar

ürden müddeasına mutabık yine taleb olundıkda her biri udülu ahrar ricali
zikir olunan

Ömeriye Mahlallesi

Ehaliyesinden

bulunan

ibni Ali ve caniben Ömer bin Mustafa nam kiminseler li-ecli'ş-şehade
isi-şer'a haziran olub lede'l-istişhad

fi'l-haklka müddei hazır Tahsin el-

yaşına mütecaviz akıl ve baliğa ve bulügına rüşdi müündam olub kendi

nm bi'z-zat rü'yete muktedir ve ianei vasiyyeden müsta'ni oldığına şahidiz
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ideriz deyü her biri müttefikü'l-lafız

ve'l-ma'na bi'l-muvacehe

beh nehci -

.itmeleriyle şahidanı-mezburan evvelen baverkai-

edayı-şehadeti-Şer'iyye

imamı Şeyh Hacı Akif ve muhtarı Mehmed Şükri
ilerden sırren ve ba'de Molla Hüseyin Efendi ibni Mehmed Ali ve Tüccar
Efendi ibni Ömer taraflarından
n lede't-tezkiye

adl ve makbülü'ş-şehade iddükleri iş'ar ve ihbar

ağın mucibince mezbüre Tahsin rüştüne ba'de'l-hüküm

emvali

üsesine tafarafına eda ve teslimine
ezbür hakkı Efendiye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriran fı'l

·,r-rabi' min şehri remazanü'f-mübarek lisene ihdô ve sülüseyn ve
ie ve eff min hicre min lehü'l-izz ve'l-mecid ve'ş-şeref.
METİN :
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u-üti'f-beyanın mahallinde istima' ve tahriri içün kıbeli-şer'iden
mahkemei-şer'iyye

ceziresinde

merkez

Ehaliyesinden

idaresi

başkatibi Hafız Ahmed Hulusi

olan Lefkoşa

ve Asakiri

me'zünen

kasabasının

zabziyei-Osmaniye

yüz

yeni

camii

başılığından

d Nuri Ağa ibni Mustafa Efendinın hanesine varub akdı-meclisi-şer'ı-ali
min ihtiyar olmakla beraber tasarrufatı nafız oldığı
a ve Gime Kazaları Naibi faziletlü Ahmed
ed Neda.I Efendi

eclisi

ibni Şevket Efendi

ma'küdu-mezkürde

takriri-kelam

Muhyiddin

ihbarlarıyal

iderek

Efendi

mütehakkık

Kıbrıs

ve
olan

Mahkemei

sinden istihsal eylediğim bin üçyüz yirmi dokuz senesi şa'banını
ltıncı güni tarihiyle müverrah hücceti şeriyye ile tekaüdü-meaşımın

akz

ıiçün tevkil itmiş oldığım Hiristoforusi Kemali Efendi'nin vukü'ı
mebni Aydın vilayeti emvaline muhavvil ezgayri tenzil şehri ikiyüz
e'aşımı mehallinde akz ve kabda ve tarafıma irsal ve isale ve evrakı
imzaya ve hususu-mezk.fı.run mütevekkıf oldığı umurun külliyesini
iren dahi tevkile me'zün olmak üzere İzmir'de sakin
Vilayeti Orman Dairesi Başkatibi Abdullah Nadiri Efendi ibni Hüseyin
kabülune mevküfe vekil ve nüibi-menab

nasb ve ta'yin eyledim

"i-Şer'ile me'an meb'üs katibi mumaileyh Hafız Ahmed Hulusi Efendi
ve ala vukü'a enha ve takdir itmeğin ma veka'a bi't-taleb ketb olundı
an fi'f-yevmi't-tasi'

min şehri ramazanü'l-mubarck

lisenete

ihda ve

ü'l-hal, Lefkoşa ve Gime Kazaları Naibi Faziletlü Ahmet Muhyiddin
i, Mahzer Mehmet Mevlana Efendi , Mehmet Nuri Efendi.
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rıs Ceziresi'nin Larnaka Kasabası'nda mukim olub Fransa Devleti Fakimesi
'asından oldığı ifade iden ve zatı Mahkemei-Adliye Tercümanı Mehmed
aeddin Bey ibn Ali Efendi ile hüküm.et Emiri İlya Petru Yornisi ta'rifleriyle
ife olan Tüccar Mösyo Seldenbır ve veledi Mişelbir ve Kıbrıs Mahkemei-

;kudu-Meclisi-Şer'a

hatırı-Iüzımı't-tevgırde

aileyh İlya Petro Yornisi Efendi'nin

türkçe bildiğini söylediği halde

vasıtai-tercümesini

takdiriri-kelam

ayı-DevletA'zalığı'ndan mütekaid müteveffa Mehmed Said Ali'nin
metinde kabul idilmiş böylece mevdüha mütebaki matlübum bulunan
yüz altmış beş İngiliz lirası sekiz
in maa' fark ve mesarıfı tahsili zimnınde mumaileyh Sadi Bey'in veresesi ve
icab idenlerle bi'l-cümle muhakemede müddei ve müddeaaleyh ve şahsı
. s ve müdahil da'va
makrusu'l-gayr

sıfatlarıyla

bidayette ve inhiraden

ve istinafen iadeten

taleb ve da'va ve müdafaya ve tebliğ ve tebellüğe protesto ve

\ s44

J

cı-vad'a ve fekke ve talebi-iflası ve mevkut ve daimi senedinin nasb ve
ve azle ve tahkikı duyunu ve kongardatu akd ve aleyhine i'tiraza ve onun
eve ikamei
eye ve muhayyer ve hükmü ve ehli habere nasb ve ta'yin ve azle ve
i-teklif ve kabulüne ve tahkime ve sulh ve ibraya ve akz ve kabza ve
rini tevkil ve azle ve hususatı-mezkürenin
ekkıf

aldığı

umurun

külliyesini

icra

ve

rinden galezede Adalet Hatunun on dokuz

ıfüya

Derseadet

da'va

ve yirmi numorolarda sakin

Munir Raci Efendiberat
rahi Efendiyi kabulüne mevküfe vekili ve naibi-menab

nasb ve tayin

didikde mavekaa bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi'f-aşır
amazanü'l-mubürek
METİN :

min

lisene ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
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s Ceziresi'nin

Lefkoşa mahallatından Ayasofya Mahallesi Ehaliyesinden

ma'rifetü'z-zat

Havva Şifa Hanım ibnetü Çerkes İbrahim Ağa Kıbrıs

emei-Şeriyyesinde

Ma'küdıı-Meclisi-şer'i-Şerlf'de

ceddi ve vasiyyesi

nan Mehmed Efendi ibni Mustafa muvacehesinde

üzerine birine da'va ve

iri-kelam

\ 545

beyne'l-yevm işbu Meclisi-Şer'i'de

ibraz eylediğim bin dokuzyüz on üç

si ağustosunun yirmi birinci güni tarihiyle müverrah Ayasofya
allesi Muhtarı ve İmamı taraflarından

muaddi bir kıt'a şehadetnamede

arrer oldığı üzer yirmi yaşımı mütecavize akıle ve baliğa ve buluğuma

ımı bi'n-nefs

görmeğe kadire ve ianeti vasiyyeden

rim müteveffa Çerkes İbrahim Ağa ibn Abdullah'dan

müstefine

olma'la

mevrüs ve müntekıl

'il'l-yed bulunan işbu hazrı bi'l-meclisi ceddim ve ve vasim Mehmed Refik
Ii-mevrüsemden

kef:fi-yedle bağa teslimi tenbiye olunmak matlübumdur

ürnüfiz cevübnda müddeiyyei-mezbüre

kendi-hafidesi

olarak pederinden

üs maline bi'l-vesaye vadı'ü'f-yed bulundığı ve sini yirmi yaşını
üz iddiğini ikrar ve i'tiraf idüb lakin her vechi muharrer rüşdü-müddeasını
,1.L-eyledikde-müddeiyyei-mezbureden--müddeasına

uve isdar ricali-müsliminden

-mutabık+beyne

olub evvelen bü verekai-mestüre

taleb - ·

mahallei

üre imamı hatibzade mehmed salahı ve muhtarı Hafız Osman Efendi
arından sırren ve ba' de Arzuhalci Hafız Hüseyin Hüsni Efendi ve kamil
ibni Mustafa taraflarından alenen lede't-tezkiye adl ve makbülü'ş-şehade

olunan Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'nden
si Efendi Desteban Çerkez.İbrahim

Mehmet Efendi ve Mustafa

Ağa'dan her biri Meclisi-Şer'a

hazır

hakika mezbüre Havva Şıfa Hanım yirmi yaşını mütecavize akile ve baliğa

bıılüğuna rüşdi mündam olub umürını bi'n-neefs rü'yete kadire ve ianeti
tefinedir biz bu hususa böylece şahidiz şehadet dahi ideriz deyü her biri
müttefikü'l-lafz

ve'f-ma'na

I

s46

ber nehci-şer'a

edayı-Şehadeti-

şehadetleri hini-kabulde vakı' olmağın mucibince mezbüre Havva
rüşdine ba'de'l-hükürn

emvali-mevrüsesisini

eda ve teslime

ut Efendiye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriren fı'l-yevmi'l
in şehri ramazanı'l-mubôrek
MET.İN

lisene ihdô ve sülüseyn ve sülüsürnie ve elf.
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şa Mahallatı'ndan Akkavuk Paşa Mahallesi sakinelerinden ma'rifetü'z-zat
Hanım ibnetü Abdürrahman Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

ma'küdu

isi-Şer'i-Şerif' de
--muttalıkı Ahmed bin Mustafa muvacehesinde

üzerine da'va ve takdiri

iderek mezbür Ahmed bin Mustafa yüz elli bir guruş mihri

müecceli

yesiyle zevci dahilim
arihden beş gün mukaddem beni tadlik eylediğini zimmetine mütekarrır ve
üdualeyh olan yüz elli bir guruş mihri müeccelemi halen bağa edaya ve

aya değin beni infaka merküm Ahmed'e tenbiye olunması matlübumdur
de gıbı's-sual zevci mezbür dahi cevabında mezbüre Penbe Hanım yüz elli
ruş mihir tesmiyesiyle
ei-menkühası olub tarihadan beş gün mukaddem kendisini tatlık eylediğini
an ba'de'l-ikrar nafakai-iddeti olmak üzere mezbüreye ikiyüz yetmiş

\ s41

i'dasını taahhüd ve mezbüre dahi kabul itmeleriyle ala mucibi ikrare
Iğı-mezkür yüz elli bir guruş mihri-müecceli halen ve nafakai-iddeti olmak

terahi muayyen olan ikiyüz yetmiş guruşı dahi istihkakına mezbüreye eda
eslime zevci-mezbür

Ahmet bin Mustafa 'ya tenbiye olundıkdan

sonra

~ Hanım meblağı-mezküri akz ve sarfa ve lede'l-hüce istidaneye ve inde'z
zevci-merküme rucü'a izin virildiği tescil ve i'Iam olundı
en fi'l-yevmi'r-rabi'i aşere min şehri ramazan lisenete ihdô ve sülüseyn ve

METİN

337

SAYFA

140

KONU

ŞEREFİ-İSLAMA KAVUŞMA

sh İskenderun Ehaliyesi'nden

olub elyevm Mağusa Kasabası'nda

sakin ve

Yusuf bin Hasan ve Ali bin Ahmed taraflarından ihbar olunan tahminen

i Arzuhalci veledi Nikola namı-akıl mahkemei-şeriyye
bi'n-niyabe

başkatibi ahmed

akd eylediği Mecalisi-Şer'i-aliye'de

arzuyu-

"--iyesiyle
eteyni-şehadeteyni

ityan iderek

elei-mer'iyyei-şer'a

bi'f-icra talebiyle ismi Yusuf Ziya tesmiye olundığı

şerefi-islam

ile

müşerref

Mahkemei-şer'iyyesi'nden

i'Iam

tahriren fi'l-yevmi's-sülisi

min şehri şevvali'l-mükerrem

olmağla

lisene ihdô ve

ve sülüsümie ve elf. Min hicrete men lehü'l-izzi ve'l-mecid ve'ş-şeref.
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slı İstanbul'u olub Kahire'de müteveddın ve elyevm müsafireten lefkoşa'da
teb'ai-Mısır Ermeni milletinden oldığını ifade
ve şahsı Hükümet-Meclisi'nin

Maliye Müfettişi Muavinlerinden

Andon

ve Lefkoşa'da Eczehanei-Osmani sahibi Toma Efendiler
eriyle ma'rife Mısır Şemendifer memurlarından Yervôrıet Efendi veledi
n Kıbrıs Mahkemei-Şeriyyesi'nde

Ma'küdu-Meclisi-şer'i Hazırı

ı't-tevkırde takriri-kelam ve ifüdei-meram idüb Der'i-aliye'de Ortaköy'de
varisen sair hissedaran ile uhdei-tasarrufumuzda
an ma'Iümu'J-hudüd

ve'l-müştemillat

hanedeki hissei-şayi'amı

semen ve

eli-misliyle talibine katiyyen bey' ve ferağa semen ve bedelini akz
kabza

ve mu'amelei-intiküliyesini

icraya

ve hususu-mezkur

hakkında

akeme-şer'iyye ve nizamiye'rıin her nev'ı ve derecesinde
ddei ve müddea aleyh şahsı salis sıfatlarıyla bidayette ve i'trazan ve istinafen
ahyizen muhakeme ve muhasameye ve akz ve kabza
her nev' evrak tanzim ve bi'Limza takdime veledi'l-hace sulh ve ibraya ve
habere ve mümeyyiz nasb ve ta'yin ve azline ve hususu
müevekkıf oldığı umurun külliyesine ve lede'I-iktida
ahiri dahi merreten ba'de ura tevkil ve azle

şeraiti-muharrere

ı ..

olmak üzere İstanbul'da Ortaköy'de mukim muhasebeci Tomas
Efendi veledi Petrosi Yeseyan
Yeseyan

tarafından

vekaleti-ammei-mutlakai-sahıhai-şer'iyye

ile

lüne mevküfe vekili ve naibi-menab nasb ve ta'yin eyledik didikde
kaa' ib't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi'Lhamisi min şehri şevvali'l
.rrem lisenete ihdô ve sülüseyn ve sülüsmie ve elf.
dü'l-hal, Mükerremetlü Şer'iyye Başkatibi Mükerremetlü Hafız Aluned
si Efendi, Katibi-sani Mehmet Ratib Efendi, Hükümeti Mahalliye Maliye
:ttişi Mu'avinlerinden Anderun Habvani, Eczehanei-Osmaııiye Sahibi
Efendi ve gayrihim.
METİN :
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-vakı'r ve tahkık iden antler şörıye binaen husus ati'l-beyanın mahallinde

hımsı içün me'zünen bi'l-hükmü a'zam olunan mahkemei-şer'iyye
ibi Mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi Efendi Lefkoşa kasabası'nın Arab
Paşa Mahallesi İmamı Faziletlü Hafız Tayyib Efendi'nin Mahallei-

varub akdı-meclisi şer'i-ali eyledikde Dare'l-funfmu-Osmani
si'nden ve hanei-mezk:fıredemüsafireten sakin olub Adana valisi merhum

Hilyasi müteveffayı Gülefşan Hanım ibnetü Mehmed Efendi'nin ber vechi
resesinden oldığı iddia iden ve şahsı Müftizade Faziletlü Hafız Tayyib ve

diler ta'rifleriyle ma'rife İbrahim Veysi bin ibni'l-merhfım müşarün ileyh
Paşa Meclisi-ma'kfıdu-mezkfu de mfımaileyhanın medyüni Cemal Efendi
mehmed Ağa
acehesinde üzerine da'va ve takdiri-kelam iderek müteveffai-mfımaileyha
fşan Hanım ibnetü mehmed Efendi benim valedim olub ve halen veraseti
le liebeveyn
karındaşlarımg"aibfın ani'l-meclisi Ahmetli-muhtar Zekeriya Beylerle lieyn hemşırlerim Aliye ve Vicdan Hanımlar benimle Şakir Paşaya mahsure
terekesine müstehakı-ühire olmadığı ve mevrfısumuz
aileyhanın hayatında mezbür Cemil Efendi ibni Mehmed Ağa zimmetinde
· -garzdan sekiz guruş alacağı
kable'l-akz ve'l-istifü vefat iderek benimle ve diğer kardaşlarım gaibün
I-meclis ahmed muhtar ve Zekeriya beylerle hemşırelerim Aliye ve Vicdan

rüs oldığı cihetle meblağı-mezkfu sekiz guruşdan hissei-iriseme isabet iden
guruş halen bağa eda ve teslime mezbüre Cemal Efendiye tenbiye olunmak

-----

-

551

bumdur

dedekde

gıbı's-süôl

mezbür Cemil

Efendi

dam

cevabında

effayı-mümaileyhe mezküreden ol miktar deyni oldığı tayi'an ve katiyen

üddei mümaileyhin ma ada vechi-meşrühi

üzere veraseti-müddeasına

ılliye inkar eyledikde müddei-mümaileyhden müddeasına mutabık beyne

da evvelen ba verkai-mestüre Arab Ahmed Mahallesi İmamı Mehmed
ve Mütüzade hafız munir Efendiler tarafından sırren ve ba'de sadrı -

ı Samileri Süreyya Beyler ile Mehmed Mevlana Efendilerden alenen
iddükleri iş' ar ve ihbar olunan an aslı
etli olub Lefkoşada
reten mukim Doktor Esad Halil bey ve Mahmud Bey ibni müşarünileyh
başa Mahallesi ma'küdu-mezkürde haziran olub lede'l-istişhad fı'l-

Veysi bey ve gaibun ani'lmeclis Ahmed Muhtar ve
a Beylerle Aliye ve Vicdan Hanımlar müteveffayi-mümaileyha Gülfeşan
n evladları olub babaları
Paşa ve dedeleri ismi Salih Efendi ve
ri ismi müteveffai Gülfeşan Hanım ibnetü Mehmed Efendi olub
leyhden İbrahim Veysi Bey'in
ve Ahmed Muhtar Bey'in Trabluşşam ve Zekeriya Bey'in Malatya
s ve Ferhunda Hanım'ın Muğniye Şehirleri maksedi-rei'sleri olub

Sadri kebir oğulları müddeiyyei-mümaileyh İbrahim
ile Gaibün ani'l-belde Ahmet Muhtar ve zekeriyya beylerle sadriyye
e kızlarla Aliye ve Vicdan
lada muhsire olub veresei-mezküreden gayri varisi-meşrühi ve tekesine
ma'Iümumuz değildir biz bu hususu böylece şahidiz

552

her biri bi'lmuvacehe
hini-kabülde

ber nehci şeri edayı-şehüdeti-şeriyye
vakı'r

ve'Ima'na

muvacehesine

itmeleriyle

müteveffayı

ileyha Gülşen hanımlar vasiye-mezkfı.r üzere inhisar
ten ba'de'l-hüküm

meblağı-mezkfı.rden

iden iki guruşuneda

müddei-mümaileyh

ve tesliimini-mezkür

hissesine

Cemal Efendiye

tenbih

·ğini katibi katibi mumaileyh mahalline

e Tahir ve ba'de aula enha ve takdir itmeğin ba'de't-tenfız

ma vekaa' bi't

etb olundı tahriren fi'I-yevmi's-sabi' min şehri şevvali'Lmükerreme
ihdô vessülüseyn ve sülüsümie ve elf.
··'I-hal, Müftüzade Faziletlü Mehmed Tayyib Efendi, Mehmet Ratib ibni
Efendi, Mehmet Mevlana Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi
METİN: 340
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alisi Şakir Paşa Merhumun oğlu kebir olub Darü'Lfünunu

Osmani

.inden ve el-yevm muvakkaten ve müsafıreten Lefkoşa da mükim ve şahsı
izade faziletlü mehmed Tayyib ve Mehmet Ratib
ibni Ahmed Efendiler ta'rifleriyle ma'rife bulunan İbrahim Veysi Bey
Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

ma'küdu meclisi-şer'işerif'de takriri-kelam ve

-meram idüb merhum müşarün ileyha
i-menkühei-metrükesi

validemiz

müteveffai-Gülfeşan

Hanım

ibnetü

ed Efendi'nin veraseti Sadri oğlı aldığı cihetle benimle diğer Ii-ebeveyn

d muhtar ve zekeriyya Beylerle liebeveyn Hemşirelerim Aliye ve Vicdan
lar bütün merhum Şakir Paşa'ya mahsüre ve mezb3ure Gülfeşan hanımın
ile'l-vefatı -rnalımm mütesarrıfını
a'de vefatiha cedde salifü'l-esami

sair veresesinde mevrüs ve müntakil

e Adana'da vakı'ı ma'lümü'I-hüdüd

ve'l-mikdar tarla ve bağ ve bağçe ve

i'l-verase intikale
ve müştereken uhdesine temlik ve tesarrıfında

olmağla ve resei

eden mumaileyh muhtar bey İzmir mahkemei-Şeriyyesinden

mu'addi ve

ei-aliyeden musaddık bin üçyüz
enesi zil-hicceti'l-şerifenin

yirmi kinci güni tarihiyle müverrah hücceti

e ve ahiren muharreri Hamişi-natık oldığı üzere menzili-mezkuru tarlada
eve bahçeyi ve haneyi
mı ve mevrüsei-mezbürundan
llei-şer'iyyesi'nin

bin

üçyüz

Aliye Hanım
senesi

dahi Eskişehri

zi'f-kaadeti'ş-şerife'nin

Kkazası
yirmi

ncü günü tarihiyle müverrah
alik fetvahünei-aliyeden musaddık hücceti-şer'iyyye

mantükunca mezkur

ve bağçe ve hanede olan hissei-şayiasını ve mezbüre Vicdan Hanım dahi
·.-aliye'de mahdüd Paşa Mahallesi'nin
üçyüz otuz bir senesi rebiü'f-ahiresi

yirmi biri tarihiyle müverrah ve

henei-aliyeden musaddık h9ücceti-şer'ialiye

_/_554

natık aldığı üzere mezkur taral

sei-şayiasını talibine katiyen bey' ve temlik ve ferağa ve tefvize ve semen ve
ellerini akz ve kabza ve lede'Lhace ahire tevkile ve 'I-hasıl tahsilatı mezkur
kıt'a hücceti- şer'iyye'de
.harrer oldığı vecihle bu husus hakkında icrayı-muamele

iddüklerinde her

atta ve mevrusla muhakemeye beni taraflarından vekaleti mutlakai-sahihai
'iyye ile vekili
naibi menab nasb ve ta'yin eylemiş olundıkları cihetle ben dahi haiz oldığım
etle

meşrühaya

beni

hususütı-mezküreye

hücceti-şer'iyyei-mezk:urede

ığ veche ifaya ve sülifü'z-zikir haneyi ve tarla ve bağ ve bahçede validem
ezbüreden bana mevrüs ve muntakil olan hissei-şôyiaını hususu-mezküre ile
e'an talibine katiyen bey' ve temlike ve ferağ ve tasdik tefviz ile mecmuunun
akbüzı olacak semen ve bedelini akz ve kabs ile tarafıma irsal ve suhusatı
ezkürenin mütevekkıf
ldığı umurun kulliyesini icraya tarafımadn bi'l-vekale ve bilahale Lefkoşa'da
orkut Efendi Mahallesinde mukim Şeyh Mehmed Fazlı Efendiye
tlakai-sahihai-şer'iyye

vekaleti

ile vekil

sb ve ta'yin eyledim didikde mezbür şeyh mehmeed Fazıl Efendi dahi
:kaleti-mezk:fueyi kabul ve hidmeti-lazimesini

kemayenbeği ifaya teahhüd ve

'zam itmeğin mavekaa bi't-taleb

rb olundı tahriren fi'l-yevmi's-samin min şehri şevvali'Lmükerrem lisene
de ve sülüseyin ve sülüsümie ve elf. Min hicrete minlehü'l-ızz ve'l-mecid ve

üdü'l-hal, mahkemei-şer'iyye başkatibi Mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi
fendi, Mağusa Camii-Şerifi İmamı ve Ratıbı Mükerremetlü Mustafa Nuri
fendi, Müftüzade Faziletlü Mehmet Tayyib Efendi, ve gayrihim,
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VEKİL TAYİNİ
Lefkoşa

Mahallatı'ndan

İbrahim

Paşa

Mahallesi

yesi'nden Raif bin Süleyman ve zatı Kiracı Ahmed bin Ali ve Boyacı
afa bin İsmail ta'rifleriyle ma'rife Meryem Binti Ahmed Kıbrıs Mahkemei
esinde ma'küdu-meclisi-şeri-şerif'

de her biri takriri-kelam iderek

h Lefkoşa'lı olub Beyrut Merkezi Vilayeti'nde

polis memuru iken vefat

ğlumuz Mustafa bin Raif'in Mahlufatmdan
s ve müntakil hissei-irisemize dairei-aidemize iadesinden taleb ve imzası
desinde i' dasıyla akz ve kabza ve makbüzını bize irsal ve tsele
.ususu-mezkfu mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ıfüya tarafımızdan
s 1ı Tüccar İbrahim Hakkı Efendi ibni Halil'i kabulüne mevküfe vekili ve

e ta'yin eyledik didklerinde maveka'a

bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l

i's-samin şehri zi'l-kaade lisenete ihdô ve sülüseyn ve sülüseyn ve sülümie

ü'l-hal, mahkemei-şer'Iyye

Başkatibi Mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi

Katibi sani Mehmed Ratib Efendi.
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Mahallatı'ndan

Ayasofya

Mahallsei

sakinelerinden

hra Hanım ibnetü Hacı Ahmed Efendi Hususu-ati'l-beyanda

ma'rifetü'z-zat
vekili müsecceli

r'isi Hafız İbrahim Efendi ibni Odacı Musa Kıbrıs Mahkemei-şer'iyyesi'nde
'kütlü-meclisi-şer' ı-enverde Mahallei-Mezkürede

Sakine

-imeli Molla Hüseyin Ağa ibni Osmanın Kezalik Hususu-ari'l-beyanda

vekili

üsecceli-şer'Isi Molla Hüseyin Efendi ibni Ahmed muvacehesinde bi'f-vekale
'va ve takriri
lam

idüb müvekkelem mezbüre Zehra Hanımın ikiyüz ellibir guruş mihri

üecceli ve üçyüz ellibir guruş mihri-muacceli tesmiyesiyle zevci
hili

bulunan

mezbüre

Molla

Hüseyin

Ağa

ibni

Osman

ve iaşe itmediği gibi mihri-muacceli-mezkürden

ruş

dahi

zimmetinde

eskeni-şer'i-eraesiyle

müteakrrir

oldığından

müvekkelem
mütebaki

müvekkelei-mezbüreye

bir

kendisini infak ve iaşe ve meblağı-mezkur ikiyüz altmış

\ 557

ş dahi müvekkleme

edaya zevci-mezbfır Molla Hüseyin izafetle vekili

aileyh Molla Hüseyin tenbiye olunmak matlübumdur dedikde lede's-süôl
:kili-mumaileyh Molla Hüseyin Efendi cevabında mezbüre

Zehra Hanım

:rvechi-meşrüh ikiyüz ellibir guruş mihri-müecceli ve üçyüz ellbir guruş
·-muacceli

tesmiyesiyle

müvekkelenin

zevcei-menkühai-medhülbehası

ığı ikrar idüb lakin mihri-muacceli olan meblağı-mezküre mahsuben on şilin
abdına hesebatı-muharrer ve müddei on şilin kıymetinde eşya iştar ve irsal
rek mütebakı yüz yetmiş bir guruş elyevm zimmetinde deyni iddüğüni
I-vekôle beyan ve tezkere ve müddea ve kili dahi-mezküre'Lkayyime

eşyayı

zküreyi hediye tarikiyle irsal kılındığını dermiyan ile da'vanın bu cihetini
ar itmekle işyayı-mezküre'nin

mihri-muacceli

mahsuben irsal olundığının

atı zimmetinde beyana cevaline oldıkdan sonra müddeiye vekilinin talebi ve

yh vekilinin muvakatı üzerine mihri muaccelinin subütuyla meskeni iraesine
ğin bi't-teraki yevmi üçyüz guruş nafaka fars ve takdir ve lede'lce istidaneye ve inde'z-zafer

zevci-mezbür Molla Hüseyin rucü'a mezbüre

bra Hanıma izafetle vekili Hafız İbrahim Efendiye izini'ş-şeref
ilmeğin mavekaa bi't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi'r-rabi'r
'banı'l-muazzam

min şehri

lisenete ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf an hicrete men

ü'l-izzü ve 'l-mecid ve'ş-şeref.
udü'l-hal, Mahkemei-şer'iyye

Başkatibi Mükerremetlü Hafız ahmed Hulusi

endi Ahmed Hulusi Efendi. , katibi-sani mehmed Ratib Efendi, ve gayrihim.
METİN

:

342

SAYFA

143

KONU

VASİ TAYİNİ
\ 558

oşa Mahallatı'ndan

Ömeriye Mahallesi Ehaliyesi'rıden iken bundan akdem

at iden Yorgancı Hacı Mehmet bin Hüseyin'in sulbiye sağire kızları Safiye
alsara'nın tesviyei-umuruna kıbeli-şer'iden bir vasi

b ve ta'yin olunmak ehem ve elzem olmakla emanet ve istikametle ma'rife
mesüfe ve her veche ve vesayet-uhdesinden

gelmeye mukaddire iddügı

Him Mustafa Hulusi Efendi ve Ramazan Hüseyin ihbarlarıyla
ve mütehakkık
tü Hüseyin

olan sağiretanı-mezbüretanın

sağlretanı-mezbüretanın

vakti

valideleri Munise Hatun
rüşt

ve

sidatlarına

değin

larına kıbeli-şer'iden vasi nasb ve ta'yin olundıkda
zbüre Munise Hatun dahi vesayeti-mezküreyi

kabul ve hidmeti-lôzimesini

ma yenbeği ifayı teahhüd ve iltizam itmeğin maveka'a ib't-taleb ketb olunur
fren fi'l-yevmi'f-hamisi

min şehri şevvali'f-mükcrrcm

ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf. Şuhüdu'l-hal, mahkemei-Şer'iyye
Katibi Müterremetlü

Hafız Ahmed Hulusi Efendi, Katibi-Sani Mehmet

Efendi, ve gayrihim.
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;falebi vakı' ve tahkik idüb anda bir şer'ıyyeyi nebilen husüsatı- ati'l-beyanın
mahallinde ketb ve istima'ı içün me'zünen ihtiram olunan Kıbrıs Mahkemei-

559

1

aşkatibi Mükerremetlü

Hafız Ahmed Hulusi Efendi Kıbrıs

vaki'

erkez idaresi olan Lefkoşa kasabasında Karaman Mahallesi'nde
Müftizade

Mükerremetlü

Şefik

Efendi 'nini

Hanesine

ııharreri'Lesami müslimin Hazretleriyle akdı-meclisi-şerı-ali
ezkür hanede müsafireten

şerefi-mukim

Sadri-esbak

;amil Paşa hazretleri Meclisi-Ma'küdu-mezkürc'de
ayeti-Celılesinin

Ceziresi'nin

varub

zirde

eylediği

Übühhetlü

Devletlü

takriri-kelam iderek Aydın

Merkezi olan İzmir Kasabası'nda

kain ma'Iümü'Lhudüd

acı Bilal Ağa Hanında mutasarrıf oldığım yirmi dört hissede on dört
isseyi talibine katiyen bey' ve ferağa ve bedelini akz ve kabz ile evrakatı imza
e me'müri huzurunda takriri i'daya ve makbuzunu bağa irsal
e ısa.le ve hususu-mezkur
İzmir

makberan

mütevekkıf

oldığı

umurun

ve

İngiltere

tüccarından

külliyesini

ifaya

Devleti-Fakimesi

ösyo Edvarvetiyl Cenablarım vekaleti-mutlakai-eahihai-şeriyyesi

ile kabG.lune

evküfe vekili ve naibi-menüb nasb ve tayin eyledim buyurdukları
atibi-mümôileyh mahallinde zabt v etahrir ve ba'de usülen enha ve takdir
Jmeğin ba'de't-tefniz

ma veka'a ib7t-taleb ketb olundı tahriren fı'l-yevmi'r-

abi' aşere min şehri zi'l-kaade
· senete ihdô ve sülüseyn ve sülüsmie ve elf.
şuhüdu'l-hal,

Müftüzade

Faziletlü

Mehmed

Tayyib

Efendi,

Merhum Şakir Paşa Mahdfunu İbrahim Bey, Mahkemei-Şer'iyye
Mehmet Ratib Efendi, ve gayrihim.
METİN
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Valisi

katibi-sanisi
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Mahallatından Akkavuk Paşa Mahallesi Ehaliyesinden Yusuf Ağa ibni
sufmahcfıru'l-hal

oldığı bi'J-ihbar numayan oldıkdansonra Kıbrıs Mahkemi

iri-kelam idüb mahallei-mezbfırede
kuzyüz altmış sekiz mnumorulu

kain ma'Iümu'l-hüdud

ve bin dokuzyüz

on yedi bin

on senesi eylülünün

kuzuncu güni tarihiyle müverrah koçan ile
bi sağır oğlum ve Derviş Yusuf ve Salahı Yusuf'a

mutasarrıfa

oldıkları

ede ki hisseleri mururu eyyam ile mutasarrıfe olub ta'miratı dahi sağiranızbüranın vefaider malları
adığı cihette te'hir olunursa bi'l-külliye mezmüm olarak sağiranı-mezbüra
dri-külli olacağından menzil-mezkfırde olan hisselerini semeni-misliyle ahire
y' ve semeni-mezkur ile yine mahallei-mezkfırede
akı' ma'Iümu'Lhudüd
nisi haziranının

on dokuzbin yüzyirmi numorulu ve bin dokuzyüz on üç

beşinci güni tarihiyle müverrah koçan ile Hüseyin

bin

ed'in mutasarrıf oludığı hane'nin
te ikisini mezbüran Derviş ve Molla Salahı namlarına iştira itmek haklarında
a' ve evli oldığından bağa izin verilmek bi'Ivelaye matlübumdur

ali-veli hazın-merküme

dedikde

takdir eylediği minval üzere oldığı mahallei-mezkG.re

haliyesinden Hafız Muhsin Efendi ibni Hacı Halil ve ve Dülger Mehmet bin
li Kalfa ve Kasab Ahmed bin Mehmed ihbarlarıyla
zahir ve mütehakkık

olmağla

hisselerini semeni-misliyle

süiranı-mezbüranın

menzili-mezkG.rde

müşterine be'y ve semeni-mezkur

olan

ile mahallinde

mezkürede vaki' Hüseyin bin Ahmed'in mutasarrıf oldığı hanenin

üçde ikisini sağiranı-mezbüran namlarına iştira itmek üzere veli mezbür Yusuf a
izin virilmeğin maveka'a bi't-taleb ketb olunur. Tahriran fi'f-yevmi'Zs-sani ve'l
ışrin min şehri zi'l-kaade lisene ihdô
ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf. Şuhüdu'l-hal, Mahkemei-Şer'iyye

Baş Katibi

Mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi Efendi, Katibi-sani Mehmed Ratib Efendi,
ve gayrihim.
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ve vaki'ı ve tahkik iden inde reşaiyye'ye binaen hususu ati'f-beyanın
hallinde ketb ve istimal içün me'zünen inhiram olunan
brıs Mahkemei-Şer'iyye Başkatibi Mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi Efendi
Mahallesinde vükı'ı Müftizade Faziletlü Mehmed Tayyib

akdi-meclisi-şer'I'ali eyledikde mezkur hanede müsafireten
ukim olan Adana valisi Şakir Paşa ve merhumun tescili-kebiri
arü'l-fününu-Osmaniye Tıbbıyesinden İbrahim Veysi Bey takriri-kelam ve
idüb

merkum

müşarünileyhin

zevcei-menkühai-metrükesi

üteveffa Gülfeşan Hanım ibnetü Mehmed Efenid'nin veraseti Sadri oğluı o
udığım cihetle benimle diğer liebeveyn karındaşlarını gaibün ani'l-belde
Ahmed Muhtar

Zekeriya Beyler ile Li-ebeveyn Hemşirelerim Aliye ve Vicdan Hanımlar'dan
rhüm Şakir Paşa'ya mahsure ve mezbüre Gülfesan Hanımın
atında ile'l-vefat malike mutasarrıfesi

olub ba' de vefatıha benimle sôlifü'l

i sôir ve veresesine mevrüs ve müntakil olan ve adana 'da
ma'Iümu'l-hudüd

tarla ve bağ ve bahçe ve hane 'ib'Iverüse ve intikalen

te'an ve müştereken uhdei-temlik ve tasarrıfında olmağla
sei-mezbürundan

mumaileyh Zekeriya Bey Der'i-aliyede

Mahmud Paşa

allesi'nin bin üçyüz otuz bir senesi rebi'ü-l-ahiresi yirmi birin
iyle müverrah ve fetvehanei-aliyeden musaddık hücceti-şer'a

natıka oldığı

::ı-e mezkur tarla ve bağ ve bağçe ve hanedeki hissei
fasını talebine katiyen bey' ve temlik ve ferağ ve tefvize ve semen ve
ellerini akz ve kabza velede'l-hace ahirini tevkile ve'Lhasıl tefsilatı
muharrer oldığı vecihle buhusu hakkında icrayı
husumeti

tevcih

idenler

ilede

vekaleti-mutlakai-sahihai-Şer'iyye
ve ta'yin

her

sıfat

ve

süretiylede

ile vekil ve naibi naibi

eylemiş olundıları cihetle ben dahi haiz oludığım

şrühaya mebni hususatı-mezküreye hücceti-şer'iyyei-nıezkürede

münderic ve

arrer oldığı vecihle ifaya ve salifü'z-zikir hane ve tarla
bağ ve bağçede

müvekkelem sör mümaileyh Zekeriya Beye mevrüs ve

ntakil olan hissei-şayi'asını

talebine kat'iyyen bey' ve temlik ve ferağ ve

olacak semen ve bedelini akz ve kabs ile tarafıma irsale ve
ussatı-mezkürenin mütevekkıf oldığı umurun külliyesini icraya
~iz oldığım saliahiyeti-meşrühaya
orkud Efendi Mahallesinde

mebni tarafımdan bi'I-vekale

lefkoşa'da

mukim şeyh Mehmed Fazıl Efendiye vekalit-

ile vekili-nasb ve ta'yin eyledim dimeğin Katibi mumaileyh
ahallinde zabt ve tahrir ve ba'de esülen ve takrir itmeğin ba'de't-tenfiz

vekaa bi't-taleb
ceti'ş-şerife

ketb olundı tahriren fi'J-yevmi's-sani

lesenete ihdô ve sülüseyn ve

min şehri zi'l

sülüsümie ve elf min hicreti

rıleü'lızz ve -rnecid ve'ş-şeref
du'l-hal, Mahmud Bey ibni Kamil Paşa Hazretleri, Mehmed ratib Efendi
Ahmed Efendi, Mehmed Ali Efendi ibni Hasan Tahsin Efendi, ve gayrihim.
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vaki'

ve tahkik

iden Anderu-Şer'Iye

şaya'ı

allinde fasl ve hımsı içün me'zünen bi'l-hüküm-a'zam
emei-Şeriyye

Başkatibi

Mükerremetlü

Hafız

hususu-ati'l-bcyônın
olunan

Ahmed

Hulusi

Efendi

oşa Kasabası'nın Karamanzade Mahallesinde vaki' Müftüzade Faziletlü
hıned Tayyib Efendi'nin Hanesine varub akdi-meclisi-şer'I

alı eylediğinde

ei-mezkürede müsafireten sakin Adana Valisi merhum
ir Paşa mahdümi ve ber vechi ati veresesinden oldığı iddia iden şahsı ma'rüf
im Veysi Bey Mahallesi ma'küdu-mezkürde
.teveffayı-müşarün ileyha medyüni Yaver Ağa ibni Abdullah muvaselesinde
ilatı-zabtını muharrer olundığı üzere, üzerine da'va
takriri-kelam iderek müteveffayı-müşaaruileyh
.b verasetimle zevei-menkühai-metrüsesi

Şakir Paşa Benim pederim

validem müteveffiye

ffeşan Hanım ibnetü Mehıned Abdullah'a ve gaibün ani'l-beled Ii-ebeveyn
rındaşlanm Seydi Güney Müdiri Ahmet Muhtar ve Bahriye Zabıtanından
ulazımı-Evvel Zekeriya Beylerle liebeveyn Hemşirelerim

Aliye

ve Vicdan

anımlar'a ve li-ebi karındaşlarını müteveffa Salih ve Bey oğlı istinaf
alığından mütekaid Samih ve Rusümet Müfettişi Şükri Beğler mahsure olub
izden gayri varisi-meşrüi ve terekesine müstehakıire olmadığı

cihetle Pederimiz

müteveffayı-müşarünileyhanın

hayatında

ezbür Yaver Ağa zimmetinde ciheti-karzdan Alacak hakkı olan yüz on
ki guruşı kable'l-akz ve'l-istiFa vefat iderek meblağı -rnezkürumla

veresei

ezküresine mevrüs bulundığı cihetle meblağı-mezkürden
issei-iriseme isabet iden on dört gruşun eda ve teslimine halen bağa eda ve
slime mezbür Yaver Ağaya tenbiye olunmak bi'J-verase matlübumdur didikde
ıbı's-süôl mezbür Yaver Ağa'ya dahi cevabında müteveffayı müşarün ileyhe
¢iheti-mezkfueden ol mikdar deyni oldığı tayi'an ve katiyen ikrar
idüb

lakin

müddei

mümaileyhin

maada

vechi

meşrühi

üzere

veraseti

müddeasınını bi'l-külliye inkar eyledikde müddei mümaileyhdcn müddeasına

565

mutabık

beyne

Mahallesi

taleb

olundıkda

evvelen

baverakai-mestüre

Arab Ahmed

İmamı Mehmed Tayyib ve Korkut Efendi Mahallesi Komisyon

a'zasından Şeyh
Mehmet Fazıl Efendiyle taraflarından siren ve ba'de yine mumaileyhima deyn
alenen lede't-tezkiye adl ve makbülü'ş-şehade iddükleri işftr ve ihbar
olunan Lefkoşa' da Pederi-alileri Sadri-Esbak Übühhetlü Devletlü Kamil Paşa
Hazretlerinin nezdi Süınilerindc mukim bulunan Mahmud ve Süreyya
Beylerden her biri mecalisi ma'küdu-mezküda

Hazıran olub lede'l-istişhad fı'l

hakika Adana Valisi merhum Şakir Paşa'nın veraseti
zevci menkühai-metrükesi

müteveffa Gülfeşan Hanım ve sulbi Kebir

oğulları

Hazır bi'l-meclisi İbrahim Veysi Beyile Gaibün ani'l-belde Seydi
köy müderrisi Ahmed Muhtar ve ve bahriye zabıtanından Molla zimmi-evvel
Zekeriya ve samih ve şükri ve müfti Salih beğler ile sulbiye kebire kızları Aliye
ve vicdan hanımlara mahsüre ve buğüna İbrahim Veysibegle Adana Ahmed
Muhtar beğle Trablüş'ş-şarn ve Zekeriya beğlere miladiye ve sami'
ve Salih Beğlerin

Beyrutta

Aliye Hanımın

Nablos.ve

Vicdane

Hanımın

Muğniya Şehirleri maksedi re'sleri olub bunlardan başka verüseti-meşrü'i
ve terekesine

müstehakı-ahiri

müttefıkü'l-lafız

ve'l-ma'na

oldığı ma'Iümumuz
bi'l-muvacehe

ber

değildir

nehci-şer'I

deyü her biri
edayı-şehadeti

şer'iyye
itmeleriyle

şehadetleri

hiyni kabulde

verasetlerine ba'de'l-hüküm

vaki'

olmağı

mucibince

mumaileyh

meblağı-mezkürden müddei-mumaileyh hissesine

isabet iden on dört guruş eda ve teslimi mezbür Yaver Ağa'ya tenbiye eylediğini
katibi mümiileyh mahallinde zabt ve tahrir ve ba' dehü usülen
inneha ve takdir itmeğin ba'de't-tenfiz
fi'l-yevmi's-ôni

ma veka'a bi't-taleb ketb olundı tahriren

min şehri zi'l-hicceti'ş-şôrif

Ii senete ihdô ve sülüseyn ve

sülüsümie ve elf.
şuhüdül-hal,

Mehmed ratib Efendi ibni Ahmed, Müftüzade Faziletlü Mehmed

Tayyib Efendi, Mehmet Ali Efendi ibni Hasan Tahsin Efendi, ve gayrihim.
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talebi-vakı'ı

tahkik iden özrü-şer'Iye binaen hususu ati'l-beyanın mahallinde

ketb ve istimai içün mezünen inhiram olunan Kıbrıs

I s61

ahkemei-Şer'iyye Başkatibi Mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi Efendi
amanzade Mahallesi'nde Müftüzade Faziletlü Mehmet Tayyib Efendi'nin

b Akdı-Meclisi-Şer'i-Ali iddükde mezkur hanede müsafireten mukim olan
dana Valisi Şakir Paşa Merhumun sicili-Kebiri Darü'f-fününusmani talebesinden İbrahim Veysi'nin takdiri-kelam ve ifadei-meram idüb
üteveffayı-muşarünileyh Şakir Paşa'nın hayatında ile'l-vefat
etrükesi müteveffayı validem Gülfeşan Hanım ibnetü Mehmed Abdullah ile
ubi oğlı evladım olduğum cihetle benimle diğer liebeveyn karındaşlarını
aibun ani'I-belde
hmed Muhtar ve Zekeriya beğler ve liebeveyn hemşirelerim Aliye ve Vicdan
ımlar ile lieb karındaşlarını müteveffa Salih ve bir oğlı istinaf a'zalığından
ütkaid sami' ve Rusümet müfettişi Şükrü Beyler bundan bütün Şakir Paşaya
ahsüre ve müşarünileyh pederimiz Şakir Paşa'nın hayatında ile'l-vefüt
alik ve mutasarrıf oulb ba'de vefatiha benimle salifü'l-esami sair veresesine
evrüs ve müntakil olan ve Adana7da vakı' ma'Iümu'l-hudüd
e'l-miktar tarla ve bağ ve bahçe ve hanenin bi'l-vesaye ve intikalen ve muşaan
ve müştereken uhdei-temlik ve tasarrufumuzda olmağla veresei-mezbürundan
mumaileyh Ahmed muhtar bey İzmir mahkemei-şer'Iyyesinden muaddi ve
fetvahanei-aliyeden musaddık bin üçyüz otuz beş senesi zi'l-hicceti'ş-şerifesinin
yirmi ikinci tarihiyle müverrah hücceti-şer'iyye ve ahiren muharrer Hemşire
Natık oldığı üzere mezkur tarla ve bağ ve bağçe ve hanede ki olan
hissei-şayi'alarını talebine katiyen bey' ve temlike ve ferağ ve takvife ve semen
ve bedellerini akz ve kabsa ve lede'l-hace ahiri tevkile ve'l-hasıl
menzili-mezkur ile Tarla da olan hissei-şayi'asını ve veresei-mezbbbürenini
Aliye Hanım ve dahi Eskişehir kazası Mahkemei-Şer'iyyesi'nin
bin üçyüz otuz senesi zi'l-kaadeti'ş-şerifesinin yirmi dördüncü güni tarihiyle
merüh ve kezalik fetevahanei-dliyeden musaddık
hücceti-Şer'iyye mantükunca mezkur tarla ve bağçe ve hanede olan hissei
şayi'asını veresei-mezbürundan Zekeriya Bey ile Vicdan Hanım
dam Deraliyede Mahmud Paşa Mahallesi'nin üçyüz otuz senesi rebiü'f-ahiresi
yirmi biri tarihiyle müverrah ve tetvahanesi

I s6s

eden musaddık hücceti-şer'iyye natık oldığı üzere mezkur tarla ve bağ ve
çe ve hanedeki olan hissei-şüyialannı talebine
:iyyen bey' ve temlike ve ferağ ve takvife ve semen ve bedellerini akz ve
za ve lede'f-hace ahire tevkile ve 'I-hasıl tafsilatı mezkur
kıt'a hücceti-şer'iyyede muharrer oldığı ve halde bu husus hakkında icrayı
amelei ve hususatı tevcih idenler ilede her sıfat ve suretle
hakemeyni taraflarından vekaleti mutlaka ve sahihai-şeriyye ile vekili ve
i-menab nasb ve ta'yin eylemiş oldıkları cihetle ben dahi haiz
ğım salahiyeti-meşrühaya mebni husüsatı-mezküreyi hücceti-şer'iyyei
çzkfıredemünderiç ve muharrer oldığı vechile ifaya ve salifü'z-zikir
[alarda pederim müteveffayı müşarünileyhden bağa mevrus ve müntekıl olan
ssei-şayiamı hususu-mezkure ile me'an talebine katiyen
y' ve temlik ve ferağ ve tefviz ile mecmu'u indinde makbüzı olacak semen ve
dellerini akz ve kabz ile tarafıma irsale ve husussatıezkürenin mütevekkıf oldığı umurun külliyesini icraya tarafımdan bi'l-issle
fkoşada Korkut Efendi Mahallesi'nde mukim
ey:b. Mehmed Fazıl Efendiye vekaleti-mutlakai-sahai-şeriyye ile vekil nasb ve
'yin eyledim dimeğin katibi-mumaileyh mahallinde zabz ve tahrir ve ba'dehü

nhü ve tasdik etmeğin ba'de't-tenflz maveka'a bi't-taleb ketb olundı tahriren
i'f-yevmi's-süni min şehri zi'l-hicceti ihdô ve sülüsüeyn ve sülüsümie ve elf.
uhüdü'Lhal, Mehıned Ratib Efendi ibni Ahmed Efendi, Mehıned Ali Efendi
Hasan Tahsin Efendi, ve Gayrihim.
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V ASİYYETEN İSTİFADE

ususu-üti'l-beyanın mahallinde istima' ve faslı içün me'zünen bi'l-hüküm
inhiram olunan mahkemei-şeriyye Başkatibi Faziletlü Mehmed Hakkı Efendi
efkoşa Kasabası'nın Abdi Çavuş Mahallesi'nde Kain Cengiz
zade Ali Faik Efendi'nin hanesinde varub akd eylediği Meclisi-Şer'i-Şerif de
mezkür hanede sakine zatı ta'rfi-Şeri ile ma'rife Hüsniye Hanım ibnetü Rasim
Efendi müteveffayı-mezbüre
Sıddıka Hanım ibnetü Mercani Efendi'nin oğluı Cengizzade Ali Faik Efendi
ibni Hafız Mehmed Efendi muvacesinde üzerine da'va iderek müteveffayı kayın
validem Sıddıka Hanım ibnetü Harkani
Efendi'nin veraseti oğulları işbu hazır-bi'l-meclis Ali Faik Efendi ve gaib ani'l
belde zekai Efendi ebnan Hafız Mehmed Efendi mahsüre olub müteveffaimezbüre hasta iken hizmeti mukabilinde
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I

ylediği beş aded İngiliz lirası ba' de vefatiha tarafıma verilmesini bin dokuzyüz
iki senesi teşrini evvelinin yirminci güni tarihiyle müverrah ve
[yetnamede oldığı vechile vasiyet
çdiğinden müteveffai-mezbürenin bi'l-cümle emvalinin sülüsünden meblağı
kur beş lirayı tarafıma eda ve teslime mumaileyh tenbiye olunmak
übumdur didikde mezbür Şekerzade
Faik Efendi cevabında ciheti-vasiyyetinden olmikdar alacağı oldığını ve
'yyei-inkar itmekle beraber vechi-mezkur üzere veraseti kabule ve i'tiraf
"inde müddeiyyei-mezbüreden müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda
len bü verkai-mestüre İbrahim Paşa Mahallesi mutan Hacı Mustafa Onbaşı
Komisyon A'zasından Mehmed İhsan bey ibni Sadık Efendiler sırren ve
dehü

Hafız Hüsni ve Hacı Mehmed Ali Efendiler taraflarından alenen

ve makbülü'ş-şehade iddükleri iş'ar ve ihbar olunan İbrahim Paşa Mahallesi
aliyesinden Hüseyin Efendi ibni Curcani Efendi ve Zehra Hanım İbnetü
fi Efendi ile Hace Hatice binti Selim her birisi Meclisi-Şer'a hazmın olub
e'I-istişhad fi'f-hakika müteveffai- mezbüre Sıddika Hanımın veraseti
ulları Ali Faik ve gaib ani'l-belde Zekai Efendiler ebnan Hafız Mehmed
endiye mahsüre olub müteveffai-mezbüre Sıddıka Hanım hayatında aklı
şında oldığı halde gelinim bağa çok hizmet ettiğinden ben öldükden sonra

lünceye kadar söylerdi biz bu hususa böylece şahidiz şehadet dam ideriz deyü
r birisi müttefikü'l-lafız ve'l-ma'na bi'l-muvacehe edayı-şehadetir'iyye itmeleriyle şehatleri hini kabülde bakı' olmağın sülüsü malından olmak
üzere mucibince hüküm ve tenbih itmiş olmağla ma vekaa bi't-taleb ketb

ahriren fi Gurretü-cemadiü'l-cvvel li-senete ihdô ve sülüseyn ve sülüsümieti ve

I
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kabası Mahallatı'ndan

İplik pazarı mahallesi

Ehaliyesinden

iken

ndan akdem vefat iden Şekerci Hacı Mustafa yetimleri İsmail ve mehmed
linin ba hücceti şer'iyye vasi mensübeleri

e valideleri Lefkoşalı Havva binti İbrahim Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyes'inin
a'küdu-mcclisi-şer'f-şerif"de

bi'Ivesaye

takdiri-kelam

idüb

mahallei

ezkürede vakı' 17 525 numro ve bin
okuzyüz dokuz senesi oğustosunun yirminci birinci güni tarihiyle müverrah
oçan mucibince Harameyn'den mazbut Lala Mustafa Paşa vakfından ber
ücibi harita icaretiyle bir bah
enzilide bulunan bey'hissesini oğlum Kadir bin Şekerci Hacı Mustafa on yedi
lira on üç şilin altı guruşyol ile bey' ideceğinden 9hissei-mezküreyi yetimani
mezbüran İsmail
ve Mehmed Ali için satın almak haklarında infak olmağla bi'l-iştira' bedeli
mezkur dahi mezbüran itam sandığında paralarından virilmek üzere Kıbeli
Şer'iden bağa izin
virilmek bi'vesaye matlübumdur didikde hôli-vasiyyei-mezbürenin takdiri
mecruhu üzerine oldığı arzuhalci Hafız Hüseyin Gani Efedi ibni odacı Musa ve
Kunduracı Mustafa Efendi

572 I

Mehmed ihbarlarıyla zahir ve mütehakkık
sei-mezküreyi itam sandığındaki nuküdlarından

olmağın olvechile

onyedi lira onüç şilin altı

ş bedel ile sairanı-merkümah
katiyen takdimine vasiyeti-mezbüre

Havva Hatuna izin virilmeğin ma

'ka' a ib't-taleb ketb olundı tahriren fi'l-yevmi's-sabi'

aşere min şehri zi'l-

ee lisene ihdô ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
üdu'Lhal,

ve gayrihim, Mahkeme

Katibi Enis Mehmed

Ratib Efendi,

emei-şeriyye başkatibi Mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi Efendi.
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Lefkoşa Mahallatından İbrahim Paşa Mahallesi eh3aliyesinde Hüseyin Hacı bey
ibn Hacı Halil Efendinin vekili Meclisi-Şer'iyyesi da'va Vekili Mustafa
Sadreddin Efendi Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyye'sinde ma'küdu-Meclisi

573

·-şerıfde Lefkoşa İslam Erkar Sandık Emini ve Müdir Vekili Hüseyin Raif
di muvacehesinde bil-vekale üzerine da'va ve takririr-kelam idüb bundan
vefat iden

ndaşları olub pederleri ismi ahmed ağa ve dedeleri ismi hacı Mehmet

ağa

eskadi-reişleri Lefkoşa kasabası oldığı ve mezbür Asim Efendi'ye valedesi
i Emine Kadın ve Mehmed Efendi'nin
idesi ismi Emetü'l-llah olub veraseti zevcei- menkfıhai-metrı1kesi aişe Hanım
etü hacı Sufi ile Ii-ebeveyn

hemşiresi akıle Hanım ibnetü Asım Efendi ve

beti nesebiyye cihetinden müvekkelem
aileyh Hüseyin Hami bey ibni Hacı Halil Efendiye mahsüre

olarak

ardan

cihetle

başka

varis

ve

terekesine

müstehakı-ahire

olmadığı

üteveffayı-mümaileyh hayatında İslam idhôr sandığına
vbi' eylediği ezgayri ifa yetmiş beş lirayı kablü'l-akz ve'l-istifa vefat itmekle
yevm meblağı-mezkur vadı't-l-yed bulunan mezkur Sandık Emini ve Müdiri
ekili mümaaileyh Hüseyin Raif
fendi'ye meblağı mezkürden müvekkelem mumaileyh Hüseyin hami bey'den
in ciheti'l-usübeti'n-nesebiyye

hissei-irisiyyesine

isabet iden onsekiz lira

nbeş şilini müvekkeleme izafetle tarafıma eda ve teslimi tenbih
lunmak bi'l-vekale

matlübumdur

dedikde mumaileyh

cevabında bir minvali-muharrer meblağı-mezküre

Hüseyin Raif Efendi

vad'ı yedini ikrar ve iğtiraf

idüb lakin vekili mümaileyhe ber vechi muharrer verasetimüddeasını inkar eylediğinde vekili-mümaileyhden

müddeasına mutabık beyne

taleb olundıkda evvelen ba verekai-mestfıre Arabahmed Paşa Mahallesi muhtarı
Hilmi Hacı Mehmed ve imamı Mehmed Tayyib Efendi ile Ayasofya
Mahallesi İmamı Hatibzade Mehmed Salahı ve Muhtarı Hafız Osman Efendiler
taraflarından sırren ve ba' dehü Karamanzade Ahmed Cevdet bin Mehmed ve
Kahveci Mustafa bin Ali tarafından alenen ledet-tezkiye
adl

ve

makbülü'ş-şehade

iddükleri

ihbar

olunan

Ayasofya

mahallesi

Ehaliyesinden muhyiddin Efendi ile Hacı Kufi Efendi ve Arabahmed Paşa
Mahallesi Ehaliyesinden Kapıcı Sabri Efendi ibni Hacı Halil

574

endiden

her biri Meclisi-Şer'a

teveffayı-mezbür

Na'im

haziran

Efendi'nin

olub lede'l-istişhad

Pederi

Asım

fi'I-hakika

Efendi

müvekkeli

maileyh Hüseyin Hami Bey'in Pederi müteveffa Hacı Halil Efendi
anın pederi müteveffa Mehmed Efendi ile li-eb karındaşlar olub Pederleri
i Ahmed Ağa ve dedeleri ismi hacı Mehmet Ağa Asım Efendi'nin validesi
i Emine Kadın Mehmed Efendi'nin validesi ismi Emetüllah
maksedi-re'sileri

Lefkoşa olub müteveffayı-mumaileyh

:raseti zevcei-menkühai-mctrükesi

Naim Efendi'nin

ayişe Hanım ibnetü Hacı Sufi ve liebeveyn

mşiresi Akile Hanım ibnetü müteveffa
ım

Efendi

ile

min

ciheti'f-usübeti'n-nescbiyye

müvekkeli-mümaileyh

üseyin Hami Bey' e mahsure olub bunlardan başka varis meşrü'I ve terekesine
üstehakı-ahiri oldığı ma'lümumuz değlidir biz bu hususa
veche üzere şahidiz şehadet dahi ideriz deyü her biri müttefikü'l-lafız
a'na

bi'l-muvacehe

ber

nehci-şer'I

edayı-şehadeti-şer'iyye

ve'l

itmeleriyle

hadetleri hini-kabulde vakı' ve'l-ma'na
ucibince

mumaileyh

Naim

Efendi'nin

vechi

erasetine ba'de'l-hüküm meblağı-mezkürden

mezkur

üzere

inhisar

ve

müvekkel mumaileyh Hüseyin

acı bey'in rub'ı hissei-verasesi olan on sekiz lira onbeşşilin'nin
üvekkiline izafetle Sadreddin Efendi'ye eda ve teslime mumaileyh Hüseyin
aif Efendiye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'f-yevmi'f-aşir
in şehri zi'J-hicceti-ş-şerife lisene ihdô ve süsülüseyn
ve sülüsümie ve elf min hicreti minlehü elfve'l-mecid ve'ş-şeref.
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aslı Urfa olup beş senedenberi Kıbrıs Lefkoşa'sında mukim ve Teb'ai
Eıvleti-Aliye'ninErmeni Milleti'nden oldığını iade iden ve şahsı izzetlü
elekcan veledi Hırabet ve Artin Peştemelciyan Efendiler
ifleriyle ma'rifeAnana veledi Bedrusi Nam Kadın Kıbrıs Mahkemei
r'iyye'sinde

ma'küdu-Meclisi-Hazirı-Lazımı't-tevgırde

takriri kelam ve

adei-meram idüb Urfa Kazasında zimemi-Nasda
acağım olan mebalığın tahsilini ve lede'l-hace mahkemei-şer'iyye ve
~amiye'nin her nev ve derecesinde müddei ve müddeaaleyh ve şahsı sülüsü
fatlarıyla bidayeten ve i'tirazen ve istinafen ve temyizen · muhakeme ve

akz ve kabza ve her nev'ı evrakı tanzime ve bi'-imzô takdime ve ledel-hace
ve ibraya ve ehli habere
mümeyyiz nasb ve tayin ve azline ve hususu mezkur mütevekkıf oldığı
urun külliyesini ve lede'l-iktida yalnız akz ve kabızdan maada şeraidi
uharrere vechi ahirini dahi merreten ba'de uhra tevkil ve azle
e'zünen olamak üzere Urfada mukim i'tar me'murlarından ve teb'a-i DevletiIiyenin milleti-Merkümesinden

eniştem borusı beledi karabet Efendiyi

arafımdan vekaleti-mutlakaiahihai-şer'iyye ile kabulüne mevküfe vekili ve naibi menab nasb ve tayin
yledim dimeğin mavekaa bi't-taleb ketb tekb ve imla olundu tahriren fı'l
yevmi's-sadisi ve'l-ışrin min şehri zi'J-hicceti'ş-şertfe lisene ihde ve sülüseyn
ve sülüsümie ve elf.
şuhüdü'l-hal, mahkemei-şer'iyye başkatibi mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi
Efendi, Katibi-sani mehmed Ratib Efendi, İzzetlü Melekcan Efendi veledi
harebet, ve gayrihim.
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An aslı Kıbrıs Ceziresi'nin Lefkoşa Kasabası7nda Mahmud Paşa Mahallesi
Ehaliyesinden olub bundan akdam vefat iden Sucu Hasan ibnetü Hüsniye'nin
oğlı veraseti oldığını iddia iden elyevm izmirde sakin
Rusümet mamurlarından Yusuf Efendi ibni Sucu Hasan'ın İzmir Mahkemei

Şer'iyyesi'nden muaddi Medinei-mezküre Kadısı ebu'n-Nizam Ferid ibrahim
Efendi'nin imza ve hatmini havi olub zuhurı-müzeyyei577

ezkürei-istinaf Mahkemesi Heyetiyle İngiltere Devleti-Fahimesi Konsolosluğu
afından musaddak bin üçyüz otuz bir senesi şa'banı'l-muazzamın

onyedinci

itarihiyle müverrah bir kıt'a hücceti-Şer'iyye
antükunca vekili-Şerisi oldığı zahir ve numayan olan ve zatı hacı Hasan
hmi Efendi ibni Abdü'l-Muttalib ve debbağ esnafından Ali Ağa ibni Abdü'l
"dir tar'rifleriyle ma'rife müvekkeli-mümaileyhin zevcesi akile
anım ibnetü Mehmed Kıbrıs Makemei-şer'iyyesi'nde ma'küdu-Meclisi-Şer'i
rif' de Beytü'l-mal müdiri tarafından mürsel ve husümeti-rai olan Mehmed
unir bey ibni Cemal Efendi muvacehesinde üzerine bi'Lvekale da'va ile
üvekkelem zevcem YusufEfendi'nin Pederi Sucu Hasan bin Hüseyin bundan
adam vefat idüb veraseti zevcei-menkühei-metrükesi Hatice binti Mehmed
avas ile sulbiye kebire kızı Sıddıka ve sulbiye
hır oğlu gaib ani71-belde izmir'de sakin Yusuf mahzure olub merkumun
üseyin vefatında· müvekkelem gaib bulundığından tekerekei-mezküreden
issei-irisesi olan altıyüz kırk beş guruş canibi-beytüalala aid ve raci' olmak za'miyle kabsen ve itam sandığına akz ile beytü'l-mal
üdürü olan canibi-deftariden bi'l-me'müriyye vad'ı yed idilmekde olmağla
eblağı mezkürun itam sandığım
az'ı tarihinden şimdiye kadar hasıl olan

rebi' -mallarımıyla müvekkeleme

izafetle bağa teslime me'müri mumaileyh Munir Beye tenbih olunmak bi'l
vekale muradımdır dedikde gıbı's-süôl mumaileyh Munir Bey Cevabında
müteveffayı-mezbürun terekesinden olmak üzere hissei-mezküreye ber vechi
muharrer bi'f-Bmane vaz'ı-yed oldığını ikrar ve i'tiraf idüb lakin vekili
mezbürenin ber vechi mubin veraseti-müddeasmı inkar eyledikde
mezbüreden müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda udülu-ahrôrdan ricali
müsliminden olan ba verekai-mestüre İbrahim Paşa Mahallesi muhtarı Hacı
Mustafa onbaşı ve komisyon a'zasından Hüseyin Hami Bey
ibni Hacı Halil Efendiler tarafından sırren ve ba' dehü Aşçı Ali Bey tarafından
Alenen icra edilen tezkiyelerinde adi ve makbülü'ş-şehade iddükleri ihbar
olunan İbrahim Paşa

578

ahallesi Ehaliyesinden Hacı Hüseyin Fehmi Efendi ibni Abdü'l-müttalib
bbağ Esnafından Ali Ağa ibni Abdü'Zl-kadir Meclisi-Şre'a

ve

Hazıran olub

e'f-istişhad fi'l-hakika Mahmut Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bundan
dem vefat iden Sucu Hasan bin Hüseyin'in

veraseti zevcei-menkühai

etrükesi Hatice binti Mehmet Kavası ile sulbiye-kebire kızı Sıddıka ve sulbiye
bire oğluı gaib ani'l-belde izmir'de sakin YusufEfendi'ye Mahsüre
.µb bunlardan başka varis ve terekesine müstehakı-ahire

oldığı ma'Iümumuz

ğildir değildir ve hücceti-mezkürü'Zl-isim olub izmirde mukim bulunan Yusuf
endi Müteveffayı-merkumun

oğluı olan Yusuf oldığı ve bi'l-vekiile

üddei bulunan Akile Hanım dam mezbür Yusufun zevcei-menkuhası

ve

kilidir biz bu hussua böylece şôhidleriz şehadet dam ideriz deyü her biri
üttefikü'l-lafız ve'l-ma'na bi'l-muvacehe ber nehci-şer'i
diiyı-yehil.deti-şeriyye itmeleriyle şehadetleri hini-kabülde

vakı' ve müddei

leyhimizin meclis'ten ta'kib .itmiş isede mecellenin bin sekizyüz otuzüncu
addesinin fıkrai-ahiresi mucibince gaybübeti-şuhüdun
zkiyesi ile tevkı'ı-hükmü şer'an gayri mani' olmağın mucibince mezbür Yusuf
fendinin veraseti ba'de'I-hüküm

müvekkeli-mümaileyhe

hissei-irisesi olub bin

okuzyüz on senesi mayısının dördüncü günü itam sandığına
ad' olunan altıyüz kırk beş guruş kısmen ahire edane ve tenime olarak el-yevm
üçyüz doksan guruş nakden ve dörtyüz elli guruş seneden ke cem'an sekizyüz

guruş mevcüd oldığı katiyen anlaşılmakla meblağı ve senedi-mezkürun mebrüz
ve bila beyne mahdumuniyle

ameli caiz olur ve saik-Şeriyyye

cümlesinde

bulunan mezkur hücceti-şeriyye
mantükunca vekili bulunan zevcesi mezbüreye e'da ve teslime iktida eylediği
tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'I-yevmi's-sôbi'
hicceti'Zş-şerife lisene ihdô
ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
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Hususu-üti'f-beyanınn

mahallinde istima' ve fasl ve hımsı içün bi'l-iltimas

me'zünen bi'l-hüküm inhiraın olunan mahkemei -şer'iyye sabık
başkatibi faziletlü mehmed Hakkı Efendi Lefkoşa Kasabası'nın

Abdi Çavuş

Mahallesi'nde kain Cengizzade Ali Faik Efendinin sakin
bulunduğu haneye varub akd eylediği meclisi-şer'i-aliyede

mezkur hanede

sakine zatı ta'rifı şer'i ile ma'rife on iki
yaşlarında faika Hanım ibnetü Cengizzade Ali Faik Efendi Meclisi-ma'küdu
mezkür'de Pederi mezbür Ali Faik Efendi muvacehesinde
üzerine da'va iderlerse işbu meclisi-şer'a

ibraz ve kıraat olunan bin dokuzyüz

on iki senesi teşrinin evvelinin yirminci
güni tarihiyle müverrah bir kıt'a vekınamede gösterildiği üzere bundan akdam
vefat iden ceddim Sıddıka Hanım ibnetü Cürcani

I

sso

fendi hasta iken büyük odada bulunan büyük sandık derununda bulan bi'l
ımle eşya ile mezkur odada olan
flarda bulunan talak ve şilteleri huzuru-müsliıninde heyeti sahihai-şer'iyye ile
ğa hibe ve teml3ik ve teslim
Iediğini ben dahi meclisi-hibede bila mani' ithab ve temlik ve teslime ve

abül idüb olvecihle yedimde mali mevhübem
ine pederim Ali Faik Efendi bi-gayri-hak yedimden fuzuli akz ve kabza ve
ad'ı-yed etmesiyle süôl olunub keffi-yedle
ağa teslimini mumaileyh tenbihi olunmak matlübumdur deyü da7va ittikde
rbı'Zs-süôl mümaileyh ali Faik Efendi cevabında vad'ı-yedini
ar ve maada hibei-mezkfı.reyi inkar itmesi üzerine müddeiyyei-mezbüre
üddeasını evvelen baverekai-mestüre İbrahim Paşa Mahallesi
uhtarı hacı Musatafa onbaşı ve komisyon a'zasından mehnıed ihsan Efendi
bni sadık Efendi taraflarından sırren ve ba'dehü hafız
üsni ve hacı Mehnıed Ali Efendiler tarafından alenen lede't-tezkiye adi ve
akbülü'ş-şehade iddükleri iş'ar ve ihbar olunan
şµ]µi Efendi ibni Cürcani Hasan Efendi ve hacı Hadice binti selim ve Zehra
Hamm ibnetü Küfı Efendi namı-şahidlerle bi'l-muvacehe ve hini
abulde vakı' olan şehadleriyle isbat itmeğin mabi mfunaileyh müteveffai
mezbure'nin sülüsü malından olmak üzere ve
ve mevduha hüküm ve tenbih itmiş olunmak maveka'a ib7t-taleb ketb olundı
tahriren fi gurratü .cemadi'l-evveli lisenete ihdô ve sülüsün ve sülüsü mie ve elf.
şuhüdü'f-hül, İbrahim Hakkı Efendi ibni Atar Emin Efendi, mehmed Derviş
Efendi, ve gayrihim.
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SAYFA : 150
KONU :

VEKİL-İ VERA.SET

ık iden üzrü şer'iyye binaen hususu-ati'l-beyanm mahallinde rü'yet ve
.viye içtin me'zünen bi'l-hüküm inhiram olunan mahkemei-şeriyye başkatibi

Hulusi Efendi Lefkoşa'mn Karamanzade Mahallesinde kain
üftizade Hafız Şefik Efendi'nini hanesine varub akdi-meclisi-şer'iali iddükde
fkoşa Kasabası'nda muvakketen mukim iken vedia-alemi-Fani itmiş olan
zam vüzerayı-Saltanatı'sından sadn-esbak Kamil Paşa tecelli'l-merhüm Salih
endi'nin vasiyi-muhtarı
matlığından sulbi-sağir oğlı Nazım ve "aib ani'l-belde Hilmi BE3lerin
ysviyei-umurlanna Kıbeli-Şer'iden ber vasi nasbı ehem ve elzem olub
alldeleri layiha Hanım
bnetü Mehmed Efendi Emanet ile ma'rüfe ve istikamet ile mevsüfe ve her
echile vesayeti uhdesinden gelmekle kadire oldığım zeyli hüccetinde
uharreri'l-esami-müslimin ihbarlarıyla
¢de'ş-Şer'i'l-Enver

zahir ve mütehakkık olmağın sağiranı-mümüileyhanın

akti-rüşd ve sidadlarına değin tesviyei-umurlanna kıbeli-Şer'iden mumaileyha
Layiha Hanıma vasi
nasb ve ta'yin eyledikdeoldahi vesayiti-mezküreyi kabul ve hidmeti-lazimesini
kema yenbeği ifaya teahhüt eylediğini

katibi-mumaileyh tahrir ve maan

şer'ile ala vuküa enha ve takdir itmeğin gibl't-tekkiki'ş-şer'ile ma vekaa' ib't
taleb ketb olunur, tahriren fi'l-yevmi's-salis ve'l-ışrin min şehri zi'l-hicceti'ş
şerife lisene ihdô
ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf. Şuhüdü'l-hal, Müftüzade Faziletlü Hafız
Tayyib Efendi, müftüzade Faziletlü Hafız Munir Efendi, Şeriyye Katibi-sanisi
Mehmed Ratib Efendi, Mahkemei-şer'iyye hademesinden Mehmed Ali Efendi.
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Ceziresi'nin

Lefkoşa

Mahallatı'ndan

Mahmud

Paşa

Mahallesi

sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Debbağ Ali Ağa ibni Hacı Salih'in
sulbi Sağır oğlu Nafi'
ve sulbiye sağire kızı Emine'nin umurlarına rü'yet ve tesviyeye kıbeli-şer'iden
bir vasi nasb ve ta'yin ehem ve elzem oldığı ve mahkemei-şeriyye

hakkı Efendi'nin
meclisi-şer'i-üli'de

bi'n-niyabe

Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

sağiranı-mezbüranın

valideleri

Munire

baş katibi

akd eylediği
hanım

ibnetü

ile mevsüfe ve her vechile vesayeti uhdesinden gelmekle muktedire iddüği Arab
Ahmed Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden

Kamil Ağa ibni Mustafa ve Mahmud

Paşa
Mahallesi Ehaliyesi'nden Pençezade Ali Efendi ibni siraç oğlı mehmed Ağa'nın
ala tariki'ş-şahade

ihbarlarıyla

mütehakkık

olarak

sağiranın

vakti-rüştü

sıdatlarına
değin vasi nasb ve ta'yin eyledikde mezbılre dahi vesayeti mezkfıreyi kabule ve
hidmeti Iüzimesini kema yenbeği ifayı teahhüd eylediğini ma vekaa bi't-taleb
ketb ve imla olunur, tahriren fi'f-yevmi's-sabi'

min şehri şa'bani'l-muazzam

lisene tis'a ve ışrin ve sülüsümie ve elf min hicreti men lehü'l-ızz ve'l-mecid
ve'ş-şeref

\ sı?ı

mahkemei-Şer'iyye

Katibi-Sanisi

Mehmed

Ratib

Efendi,

cüzade Ali Efendi, Kamil Ağa ibni Mustafa.
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TEREKE

efkoşa Mahallatı'ndan
sahibi-Arzuhal

Feneromni Mahallesi Ehaliyesi'nden

Kunduracı Yanku veledi Heci Hursutufı

rna'kCıdu-meclisi-hatırı-lazimi't-tevgırde

ve şahsı muarrif
Kıbrıs Mahkemei-

müteveffa debabağ Ali Ağa ibni Hacı

Salihin veresesinden sulbi sair oğlu nafi' ve sulbiye kızı Emine'nin validesi ve
tesviye-i
584

urlanna kıbeli-şer'iden

mensüb vasiyyeleri ma'rifetü'z-zat munire Hanım

netü ahıned Efendi muvacehesinde üzerine ad'va takdiri-kelam iderek bundan
dam vefat iden debbağ ali Ağa ibni hacı Salihin veraseti zevcei-metrükesi
unire Hanım ibnetü ahıned Efendi ve sulbi kebir oğulları Hüseyin
mehıned ve Saffet ve Remzi Efendilerle sulbi sağır oğulları nafi' ve sulbiye
zı Emineye mahsure olmakla müteveffayı-mezbür Ali Ağa Hali-hayatında bin
okuzyüz senesi kanuni evvelinin otuzuncu güni bü vekalet evriye terhin
lediği Mahmud Paşa Mahalesinde vakı' ma'lümu'l-hudüd bir bah
enzili mukabilinde ve mahzarı şuhudda bir sene hitamına değin müeccel ve
erüd olmak üzere malımdan virmeden iktirad ve kabs ve umuma sarfla
tiklah.eylediği

yüz altımş beş lira alacak hakkım olub meblağı-mezkürı

bağa

able'l-eda vel-ifa mezbür ali Ağa vefat iderek meblağı-mezkur
altmış

beş

liradan

bi-hükmü-feraiz

meselei-miraslarına

nazaran

üteveffayı-mezbürun veresesinden sagir oğlu Nafı'in hissesi yirmi altı lira beş
ilin ve Emine'nin
issesi'ne dahi on üç lira iki şilin ve dört buçuk guruş isabet itmekle veresei
aire hisselerine isabet idecek meblağı içün hak mutalam baki kalmak
ızere sairanı-merküman

hisseleri olan cem'an otuzdokuz lira yedi şilin dört

uçuk guruşı pederleri müteveffadan mevrus ve itam sandığında
mevcud bilvesaye vadi'atü'l-yed olundığı nukudlardan olmak üzere bağa edaya
vasıyyelerimize haneme Kıbeli-Şer'iden tenbiye olunmak matlübumdur dedikde
vasiyyı-mezbüre
dahi cevabında ber vechi-muharrer

veraseti-da'vasını

mezküri külliyen inkar eyledikde müddei merkumun

kabul ve maada deyni
müddeasına

mutabık

beyne taleb olundıkda
evvelen ha verekai-mestüre Topane Mahallsesi Muhtarı Hüseyin bin Mehmet ve
Komisyon a'zasından Mehıned Ali Efendi ibni hikmet Ağa Arabahmet Paşa
Mahallesi Muhtarı Hilmi Efendi
ibni BektaşHacı Mehıned Efendi ve komisyon a'zasından Tüccar Hüseyin Veysi
Bey ibni Şükri Efendi tarflarından sırren ve ba' dehü Kasab Ahmed bin Hüseyin
ve Siraç Kalfası Mehıned

\ 585 \

in Hüseyin ve Babuşçu Mehmed Ağalar Ahmed Ağalar ebnanı Hacı Mustafa
fendi tarafından alenen Iede't-tezkiye adl ve makbülü'ş-şehade

iddükleri eş'ar

e ihbar olunan
ophane Mahallesi Ehaliyesinden Kunduracı izafetle Hasan Efendi ibni Hacı
alih veArab Ahmed Paşa Mahallesi Ehaliyesinden Kunduracı Mustafa Efendi
ni Hatice Mehmet Ağa
r biri meclisi-şer'a

hazır olub Iede'l-istişhad

fi'l-hakıka

mehmed

Paşa

ahallesi Ehaliyesinden iken bundan akdem vefat iden debbağ Ali Ağa ibn
acı Salih'in
raseti zevcei-menkühai-metrükesi

münire Hanım ibnetü Ahmed Efendi ile

lbiye kebir oğullan Hasan ve Mehmed ve Safvet ve Remzi Efendilerle sulbi

ğir oğulları Nafi'
e sulbiye kızı Emine'ye mahsüre olub mteveffayı-mezbür

hali-hayatında ve

ve sıhhatinde bin dokuzyüz dokuz senesi kanuni evvelinini

Yanku veledi Heci Hurşufı Malinden olmak üzere
iheti-karzdan iktiraz ve kabs ve umuruna sarfla isithlalde eylediğini

üz almış beş lirayı kable'I-edô ve'l-ifa vefat itmekle meblağı-mezkur
üteveffayı-mezbür Ali Ağa'nın zimmetinde müddei-merküm Yanku'ye ciheti
ezküreden
deyni oldığını şAhidiz şehadet dahi ideriz deyü her bir
üttefikü'f-lafz

ve'f-ma'nü

bi'Lmuvacehe

edayı-şehadeti-şeriyye

itmeleriyle

hini-kabulde vaki' olmağın mucibince ba'de't-tahlif deyni-mezkürden

sairanı

erkfunen hisselerine isabet iden cem'an otuz dokuz lira yedi şilin dört buçuk

sağiranı-mezbürana

Pederlerinden

nuküdlarından müddei-merküme

mevrus

ve

itam

sandığından

mahfuz

edayı vasiyi-mezbüre Munire hanıma tenbiye

olundığı tescil vei'Iam
olundu tahriren fi'f-yevmi'l-aşır

min şehri-muharremi'l-haram

lisene isnô ve

sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicrete men leh elfve'l-mecid ve'ş-şeref.
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Ceziresi'nin Merkezi-İdaresi

olan Lefkoşa'da

mukim iken geçenlerde

vedia-Alemi-fani iden A'zam vüzerayıSaltanatısiden

Sadn-Esbak

Kamil Paşa'nın

mahdümi

Mahkemei-Şer'iyyesi'nde

ma'küdu-meclisi-şer'ı-Enverde

ve'r-rıza

idüb

takriri-kelam

Pederim

müşarün

Süreyya

Bey Kıbrıs

bi'd-Dai

ileyhin

vuku'u

vefatıyla

terekesini sulbi kebir oğlu oldığım cihetle benimle veresei-sairesine

mevrüs olmağla pederim ve mevrüsum müşarünileyhin

nuküd ve emvali

menkule ve gayri-mankülesi ile bi'l-cümle mühalefatının hissei-irisemi
vadı'i'l-yed

olanlar ile Derseadet beytü'l-mal

müdirliğinin

taleb ve akz ve

kabsen ve bil'lcümle makbüzı bağa irsale verese ile
sair hususa tevche idenler ile lede'l-hace muhakemi-şer'a ve nizamiyenin her
her kısım ve derecesine bidayeten ve i'tirazen ve istinafen
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e temyizen ve tashihan ve iadeten müddei ve müddealeyhe ve i'tirazü'l-gayrve
ahsı salis suretleriyle tarafımdan muhakeme ve muhasemeye ve kendi
tizasıylaevrakı tanzime haiz ve veiz ve fekke ve protosto keşidesine ve
arafımdan ba'de'l-lştira daim muntezam olmak
artıyla verese ve saire sulh ve ibraya ve emvali gayri-menkfrleden hissei
riseme isabet iden kısmının devairi-aidesine
müraceasına muamele intisalini ba'de'f-icra kezalik mirasım munzam olmak
artıyla hissemi talebine katiyen temlik
erağ ve tefvize ve akze ve kabze müstesna olmak üzere müstesna olmak üzere
eraiti-muharrere dairesinde lede'l-hace merreten ba'de
a dahi tevkil ve azle ve hususan mezküre'nin mütevekkıf oldığı umurun
külliyesini tarafıma derseadede şerah
hane başında vaki' konaklarında mukim biraderim Seadetlü Mahmud Nedim
Bey Efendiyi kabulüne mevküfe vekili ve nabibienab nasb ve ta'yin eyledim dimeğin maveka'a bi't-taleb ketb ve imla olundı
tahriren fi'l-yevmi's-sani aşere min
şehri'l-harüm lisenete insani ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
şuhüdül-hal, Başkatib Mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi Efendi, katibi-sani
Mehmed ratib Efendi, ve Hacı Şakir Paşa mahdümi İbrahim Veysi Bey, Bursa
ticaret Mahkemesi Reisi-esbük mükerremetlü Melekcan Efendi, Korkut Efendi
Mahallesi Ehaliyesinden Mehmed Fazıl Efendi, Arab Ahmet Paşa Mahallesi
Ehaliyesinden Kömürcü Haşim Ağa ve gayrihim.
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SAYFA:

152

KONU:

TEREKE

efkoşa Mahallatı'ndan Akkavuk Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bundan
akdam vefat iden Köfteci Hüseyin bin Mehınedin veraseti sulbi Kebiroğlu

ağır oğlı Mustafa ve sulbiye sağire kızı Dervişe'ye mahsure oldığı bi'f-ihbar
zahir ve numayan oldıkdan sonra vereseden mezbür kebir oğlı
mehnıed'in taleb ve ma'rifeti ve ma'rifeti-şer'ile tahrir ve terkim ve bey' ve
taksim olunan Defteridirki ber vechi ati zikir olunur tahriren fi'l-yevmi's-sani

şehri şa'bani'l-muazzam lisene ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.

sss I

tabak/36, bir hamur taknesi, bir

I

Bir döşek çarşabı, eski dizlik, bir küçük

saç, iki çanak, bir toprak tenceresi,

sandık/8.20,

iki fiku tabak, iki bıçak , iki çatal/! 6,

tunç havan/14, bir bulgur değirmeni/30, dört kirvet tahtaları, iki ayak, iki iskembe iki tarabza, bir yastık, bir şilte,
bir şilte/22.20,
ünü'l-mezkürat, taksim beyne'l-verese,
a kirası/6, dellaliye/2.112,arziye/2, hamaliye/112,

127
11

116

i ibni'l-kebtri'I-ınezbür/eô, hissei-ibni'Zs-sagiri-mezbür Mustafa/47-2(resınin minhii):45, hissei-binti-sairei'l
mezbüre Dervişe/24-l(resmi minhii):22

ibnü'l-mezbfu

Mehmed ber vechi bala hissesi olan kırk guruşı temamen ve
kabs eylediği ve sairanı-mezbüran

Mustafa ve Dervişe'nin

issesi iriseleri olan Tahsin bir guruşdan üç guruş resmi bi't-tenzil mütebaki
ltmış sekiz guruş sairanı-mezbüranın nafakalarına sarf olumak
üzere-vasiyyeleri Şefika binti Hüseyin'in i'da kılındığı işbu mahalle şerh virildi.
METİN :

359

590

SAYFA:

152

KONU:

NAFAKA

Kasabası

Mahallatı'ndan

Abdiçavuş

Mahallesi

Ehaliyesi'nden

a'rifeti'z-zat Emine binti Mustafa Nam Hatun Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesinde
a'küdu-meclisi-şeri'şerifinde

Mehmed

Ağa ibni Yusuf tafsilatı

ucem oldığı vechile üzerine da'va ile halahai-müddeasında

zabtında

min mezbür

ehmed Ağa'nın sulbi kebir oğlı Hasan'ın zevcei-mutlakası

olub işbu hazır

i'l-meclis hicr ve terbiyemde olan altı aylık Kamer Nam sağireyi
ezbür Hasan'ın

fıraşından Hasıl ve benden mütevellide

sulbiye kızı olub

ezbür Hasan Sağireyi-mezbüreyi bila nafaka ve li'J-infakı-şerisi
rk idüb nerede oldığını bilmediğim gibi sağirei-mezbürenin

malı olumayub

afakaya muhtaç ve kendim dahi musirre bulunduğumdan çocuğun
iyai tehlikesi mevcüd ve mezbür kızın babası ceddi Mehmed Ağa ise musır

ulundığından üzerine kıbeli-şer'iden kadri-kifaye meblağı farz
takdir olunmak bi'l-hidane matlübumdur dedikde merkum mehmed ağa dam
neticei-cevabında mezbüre Emine oğlu merkumun zevcei-muttalıkı
lub tahtı-nikahında iken saire-merkümc mezbüreden mütevellide oldığını
tayian ikrar idüb ancak oğlum merkum hidmetkarlığında
bulundığı bi'l-meyan yesarını inkar ile bu babda nafaka virmeyeceğini
Dermiyan eylemiş isede mezbürenin takdiri-mecruhu vakı'a
mutabık ve yevmi üç guruş kadri-ma'rılf ve layık oldığımahmüd Paşa Mahallesi
Muhtarı Molla Mehmed Efendi ibni Molla Hasan ve Arab
ahmed Paşa Mahallesi Ehaliyesinden Kahveci Haşım Ağa ibni Hüseyininn Ala
tariki'ş-şehade bi'l-muvacehe vuku'u bulan ihbarlarından müsteban olmasına
ve mezbürenin fi'l-hali aczi hacı Vasfı dahi indc'ş-şer'a galle almış husuruna
mebni talebi vakı miyaneten li-vedi'l-veled muvaf-ı şeri-ali
bulunmuş olmağla sairei-mezbüreninnafaka ve sairesi içün mezb3ur mehmed
Ağa özrine gaibi-mezbür Hasana rucu' itmek üzere
iş bu tarihden i'tibaren yevmi üç guruşdan farz ve takdir olunan meblağı
mezküri sairei-mezbüre kamerler nafaka vesairesini hare ve sarfa
ve ledel-iktida istidaneye ve inde'z-zafer mezbür mehmed Ağaya rucüa
mezbüre Emine Hatuna izin verilmeğin mavekaa bi't-taleb ketb olundı
591

min şehri muharremi'l-haram

lisene İsna ve

ülüseyn ve sülüsmie ve elf min hicreti menle elf ve ve'l-mecid ve'ş-şeref
uhudu'f-hal Mahkemei-Şer'iyye

Başkatibi mükerremetlü

hafız ahmed Hulusi

fendi, mazhar Hacı Mehmed Ali Efendi, ve gayrihim.
METİN: 360
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Ömeriye Mahallesi sakinlerinden iken bundan kadam vefat iden ikibin altıyüz elli
dokuz numorulu zabdiye Feyzi Onbaşısı ve Raşit
zevcei-menkühai-metrükesi Feride Hanım ibnetü ekmekçi Hüseyin ağa ile sulbi
sağır oğulları ahmed Necmeddin ve mehmed Feyziye mahsüre aldığı numayan
oldıkdansonra mütevffayı-mezbürun ma'lumatı

olmadığından tekaudiyyesi

mukabilinde canibi hükümetten mükafat i'da olunub ba tezkire
vuku' bulan taleb üzerine on yedi lirası polis başkumandanlığı tercümanı derviş
bey tarafından mahkemeye teslim ve üç
592
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a beş şilin beş guruş dahi evvelce ve zevcei-mezbüre

feride hatuna makbuzı

<lığı beyan olunan cem'an yirmi lira beş şilin beş
şdan beyne'l-verese

bervechi ati taksimi beyan olunur tahriren fı'l-yevmi's

in men şehri saferi'l-hayr lisenete isnô ve sülüseyn ve sülüsmie ve elf.
canibi hükümetten mükafat olarak i'dası

İşbu mukiifatniiıne mahsuben zevcei-mezbürenin

mikdiir olan mükafata mahsuben mahkemei

makbuzı olan/590,

şer'iyye ye teslim olunan on yedi liranın rayiç
mahalli mukabilinde olan/3650,
Yekünü 'l-mezkürat/

3650
Minhe'l-ihracat,

müteveffayı merkumun zevceisi

mezbüre tarafından techizine ve tekfınine sarf
olunan/153,
Yekünü' l-ihracat

153

Sıhhı'l-baki li't-taksim beyne'l-verese/3497,
Hissei-zevcei-mezbüre Feride/437, hissei ibni sairi-mezbür
N ecmeddin/1 530-( resmi rninha )3 8: 1492,

I Hissei

ibni sağiri-mezbür mehıned kadi/1530-

(resmi rninhii)1492)

balada muharrer oldığı üzere zevcei-mezbüre Feride'nin mütevffayı-mezbfırun
techiz ve tekfinine sarf itmiş oldığı yüz elli
üç guruş ile sahhi'f-baki olan üçbin dörtyüz dosan yedi guruşdan hissei
makiyyei-irisesi olan dörtyüz otuz
yedi guruş ki cem'an beşyüz doksan guruş mezbfuunun makbüzı olan mebalığa
mahsübi icra ve sairanı-merkümenin hisseleri

l_Ş?_3

METİN: 361 DEVAM

KONU

VE KA.LET

aslı Derseadetli olub Lefkoşa'nın Arabahmed Paşa Mahallesi sakinlerinden
Sakız .Ticaret Mahkemesi Reisi-esbakı İzzetlü Melekcan
Efendi veledi Melekyan Efendi ve Debai-devleti-aliyei-Osmaniye'nin
Milleti Nisvanından

Zabitleri

zirde muharreri'f-esômi

Ermeni

kimseler

tarifleriyle

ibnetan

mumaileyh

ma'rifeler
anın ve Haberisi

nam-ı

diğerler

Malonya

Melekcan Efendi Kıbrıs Mahkemi-Şeriyyesi'nde
Iazımı't-tevkırde

Hanımlar

Ma'küdu Meclisi-Şer'i Hatır

her birirerleri takdiri-kelam ve ifadei-meram idüb bin üçyüz

otuz bir senesi cemadi'l-ahire Salahi.tarihiyle
müverrah oalark mahkemei-mezküreden

istihsal eylediği bir kıt'a vekaleti

sahiha-i natıka oldığı üzere müteveffı zevcem ve valedemiz
verzinya Hanımdan mevrüs ve müntakil Derseadet'de fahri Karyesi'nin Ca'fer
Ağa Mahallesi'nin otuz üç mükerrer numrolu bağdan mefrüzı
hadid otuz bir numro ile merkum Dörtyüz yirmi üç zira' arsada olan hissesi
Şayialarımızı ikiyüz Osmanlı lirasına ve yine mahallei
mezkürede otuzüç numro ile merkum mühtarik köşlü arsasında olan hissei
şayialanmızı dahi sekiz yüz lira bedeli-ferağ ile
ve Derseadet'te ve biladi-silsilede namımızda mukayyid bulunan diğer emvalin
dahi taalibini zuhuruna lede's-süôl tarafımızdan alacağı talimat

üzerine bedel ve semeni-misilleriyle taleblerine katiyen bey' ve temlike ve ferağ
ve takvife ve bedeli ferağlarından her birierlerimizin hissesisini tarafımıza
594

irsal ve isale ve hususu mezkürun mütevekkıf oldığı umurun külliyesini ifaya ve
derseadette mukim Banka-Osmanlı me'rnürinden
Mihran Efendi veledi Celaciyan Efendi'ye her birerlerini kabulüne mevküfe
vekili naibi-rnenab nasb ve ta'yin eylemiş idile lakin zikir olunan iki
kıt' a arsaya iki yüz ve sekizyüz lira bedel ve semen ile talibi zuhur itmediği
vekili-mümaileyhin

tarafımızda vakı' olan işarından

müsteban olmağla mezkur arsalardaki hissesi şayi' amızdan istinaden ve alacağı
talimat mucibince hareket itmek üzere bedel
ve semeni-misilleriyle

talihlerine katiyen bey' ve temik ve ferağ ve takvife

mezkur hücceti muharrer

ve bilade mahkeme

-şerüid

vechile mumaileyh

Mihran
Efendi veledi Celaciyan Efendiye her birerlerimize kabulüne mevkı1fe olarak
vekaleti-mezkürede bi'l-ibkü semeni mislhakkında takdiri-sabıkı-şartı
lahık ile tey ve ilga eyledik didiklerinde müveka'a ib't-taleb ketb ve imla olundı
tahriren fi'f-yevmi's-südisi

aşere min şehri-saferi'l-haram

lisenete isna ve

sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
şuhudü'l-hfil, mahkemei-Şer'iyye

Başkatibi mükerremetlü hafız Ahmed Hulusi

Efendi, MehmedArif Efendi ibni Şükri Efendi, Mehmed Arif Efendi ibni Şükri
Efendi, Da'vavekili Sadreddin Efendi, H.H. Garelti, ve gayrihim.
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TEREKE

An aslı Kıbrıs Ceziresi'nin

Lefkoşa Kasabası

Ehaliyesi'nden

olub Aydın

Vilayeti'nin Manisa Şehrinde ikaamet itmekde iken
vefat iden Ahmed Kemal Efendi ibni Mustafa Vasıf'ın

bervechi ati varisi

oldığını iddia iden Lefkoşa Mahallatı 'ndan Korkut
Efendi Mahallesi Sakinlerinden Mehmed Zeki Efendi ibni Mustafa Vasıf Kıbrıs
Mahkemei-şer'iyyesinde

başkatib Ahmed Hulusi Efendiye bi'n-niyabe

akd eylediği Meclisi-Şer'f-Şerif'de

müteveffayı-mezburun

medyüni lefkoşa'lı

Mehmet Mevlana Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi muvacehesinin
üzerine da'va ve takdiri-kelam idüb müteveffayı-mezbür

Ahmed Kemal Efendi

benim liebeveyn karındaşım olub babamızın ismi Mustafa Vasıf
ve dedemizin ismi Hacı Hüseyin validemizin ismi dahi Hatice Molla ibnetü
Hacı Zekeriya ve meskadı-re'simiz
biraderim müteveffayı-mezbür

Lefkoşa Kasabası olub olvechile

Ahmed Kemal Efendi'nin veraseti usübeti beyne

cihetiyle hasren bağa mahsure ve benden gayri varis i-meşrühi ve terekesine
müstehakı-ahiriolamğla

biraderim

ve mevrusem

mütevffayı-mezbür

ahmed

kemal Efendinin hayatında mumaileyh mehmed Mevlana Efendi zimmetinde
ciheti-karzdan
alacak hakkı olan on guruşı kable'l-akz ve'l-istifü vefat idüb meblağı-mezkur
hasren hasren bağa mevrüs olmağla meblağı-mezkur
on guruş tarafıma eda ve teslime mumaileyh mehmed Mevlana Efendiye kıbeli
Şreriden tenbiye olmak bi'l-verase matlübumdur dedikde gıbi'Zs-süôl
medyun

mumaileyh

dahi

cevabında

müteveffayı-mezbür

ahmed

Kemal

Efendiye ciheti-mezküreden olmikdar deyni oldığı tayian ikrarı lakin müddei
mumaileyhin

veraseti-müddeasını

külliyen

inkar

mumaileyh mehmed Zeki Efendi'nin ber vechi-muharrer

eylediği

müddeasına

müddeasına mutabık

beyne taleb
olundıkda udülu ahrar ricalimüsliminden

Haydar paşa mahallesi Ehaliyesinden

yeni cami'i-Şerifi İmamı Hafız Mehmet Nedai Efendi ve Mahmut
Paşa mahallesi ehaliyesinden Pencezade Ali Efendi li-ecli'ş-şehüde
şer'a hazıran olub lede'l-istişhad fi'l-akika müddei
I

597

Meclisi

mumaileyh mehmed Zeki Efendi müteveffayı-mezbür

Ahmed Kemal Efendi'nin

liebeveyn karındaşı olub babalarının ismi Mustafa vasıf ve dedelerinin
ismi hacı Hüseyin ve validelerini ismi Hatice Molla ibnetü hacı Zekeriya ve
maksedi- re'isleri Lefkoşa Kasabası olub olvechile müteveffayı
mezbürun

veraseti

Mehmed

usübeti

beyne

Zeki Efendiye

cihetinden

mahsure

hasrôn

ve bundan

müddei

mumaileyh

başka varisi-meşrü"ı

ve

terekesine
müstehakı ahire oldığı ma'lumumuz

değildir biz bu hususa bu vecih üzere

şehadet dahi ideriz deyü her bir müttefıkü'l-lafız
ve'l-ma'na

bi'l-muvacehe

bervechi şer'a edayı =şehadeti-şeriyye

itmeleriyle

şahidaııı-mezbüran evvelôn bü verekai-mestüre Haydarpaşa Mahallesi

İmamı Yorgancıbaşızade Musa Efendi ve muhtarı Hakkı Ağa ibni Mustafa ve
Mahmud Paşa mahallesi İmamı Hafız Raif Efendi ve muhtarı
Molla Mehmed Efendi ibni Hüseyin taraflarından sırren ve ba' dehu Magusa
İmamı Mustafa Nuri ve Mehmed Ratib Efendiler taraflarından alenene lede't
tezkiye
adi ve makbülu'ş-şehade iddükleri iş'ar ve ihbar olunınağla şehadetleri
hinikabulde vakı' olarak mevcühe müddei mumaileyh
Mehmet Zeki Efendi'nin inhisar veraseti ba'de'l-hüküm meblağı-mezkur on
guruşı mumaileyh eda ve teslimini medyünu mumaileyh Mehmed Mevlana
Efendiye tenbih itmeğin ba'detefizi'ş-şer'i maveka'a bi't-taleb ketb ve imla
olundı tahriren fi'f-yevmi'l-hadi ve't-ışrin min şehri saferi'l-hayr lisenete isnô
ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
şuhüdü'l-hal, mahkemei-şer'iyye katibi sanisi Mehmed Ratib Efendi, Mahzar
Hacı Mehmet Ali Efendi, ve gayrihim.
METİN:

(NUMARASIZ VE 361 'İ TASHiH, 362. davadan sonra
numarasız olarak yazılmıştır.)
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SAYFA

155

KONU

VEKİLİN İSİMİNİN DÜZELTİLMESİ

Ber vechi bala üçyüz altmış bir numro ve bin üçyüz otuziki senesi haziranının
on ikinci güni ile müverrah vekaleti-hüccetinin tahşiyesidir.
mfunaileyh Melikcan Efendi ve Kerimeleri Anik ve Cersima Hanımlar Meclisi
şre'i-Enverde her birerleri takriri-kelam idüb Derse'adet'te
kadı

karyesinde

misilleriyle

Ca'fer

katiyen

Ağa

bey'

ve

Mahallesi'nde
temlik

içün

Kain
şeraiti

olub

talibine

münderecesi

semeni
vechiyle

tarafımızdan
Mihran Cilaciyan Efendi'yi

tevkil eylediğimizi Natık olarak Kıbrıs Makemei

Şeriyyesinden bin üçyüz otuz bir senesi cemazi'Lühire
Senin Selaki tarihiyle müverrah hüccet ile işbu hücceti-muharrir

mükerrir otuz

üç numrolu tarihinden mefruz arsalardan dörtyüz yirmi
üç zira' arsanın otuz iki numro ile merkum bulundığı ve mezkur cihetlerde otuz
bir numrolu denilmesi hini takrirde
sehve mebni oldığı cihetle tashihen işbu hücceti tahşiyesi matlübumuzdur
dimeleriyle.işbu mahalle tahşiye olundı harrerer fi'f-yevnıi's-süni

ve'l-ışrin min

saferi isna ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
şuhüdü'l-hal, Mehmet Arif Efendi, Mehmet Ali Efendi.
METİN:

363

SAYFA

155

KONU:

MALDAN İMTİNA

Hususu-ati'Lbeyanın

mahallinde istima' ve tahriri içün me'zünen e'zam olunan

mahkemei-Şeriyye başkatibi Hafız Ahmed Hulusi Efendi

L199 _ ı

Ebükavuk Paşa Mahllesi'nde

kain ve zatı mahallei-mezkürde

ehaliyesinden

Hacı İsmail Ağa ibni İbrahim ve Ağa Süleyman ibni Abdü'l-aziz
ta'rifleriyle ma'rife Zeliha Molla ibnetü Yusufun sakine oldığı haneye varub
akdi-meclisi-şer'i-ali

eyledide mezbürde zeliha Molla mahdümi

Hafız Muhsin Efendi ibni Hacı Halil Ağa muvacehesinde

bi't-tev'i ve'r-rıza

.takriri-kelam idüb işbu sakin oldığım hanede mevud esas beyte
ve evanei nihesiye ve züccaciyye ve sandık ve dolaplar derununda bi'l-cünıle
eşya ve'f-hasıl üzerime labis oldığım elbiseden maada ahbesi mali idlak
olunur bi'l-cümle eşyayı-menkule işbu hazır bi'l-meclisi

oğlum Hafız Muhsin

Efendi'nin malıdır benim asla ve kat'an alaka ve mudkalem yokdur
dedikde gıbı't-tasdik ma vekaa ib't-taleb olundı harrere fi'l-yevmi'l-hümisi

min

şehri rebiü'f-evvel lisenete isna ve sülüseyn ve sülüsmie ve elf.
şuhüdü'l-hal, Ağa Süleyman İbni Abdi'f-Aziz, Hacı İsmail Ağa ibni İbrahim,
mahzer Mehmed ali Efendi, ve gayrihim.
METİN:

364

SAYFA:

155

KONU:

NAFAKA

Lefkoşa Mahallatı'ndan

Korud Efendi Mahallesi sakinelerinden ma'rifetü'z-zat

Nazife Hanım ibnetü Hacı Mustafa Efendi Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
ma'küd
1___600 I

Meclisi-Şeri-Şerifde

zevci sabıkı Cengizzade Osaınn Efendi ibni Hüseyin

muvacehesinde kızı Akile dahi hazır oldığı halde üzerine da'va ve takdiri-kelam
iderek
ben mezbür Osman Efendi'nin zevcei-menkühai-medhül

behası iken tarihinden

yirmi dört gün mukaddem mahzeri-şuhudda mihri müeccelem olan yirmi beş
lira üzerine
mezbür Osman Efendi ile mukale'a olmuş isemde inkıfai-iddetime

değin

ve

mi'neti sakinem ile mezbürun firaşından hasıle ve benden mütevellide halen
tahkiki'lhidane hahte-hicr ve terbiyemde bulunan onbir aylık Makbule namı-sağire ile
nezdimde olub zatü'z-zevc

ve ber kesb ile meşğül olmayan hazırei-mezbüre

akıl enin
malları olınayub nafaka ve saireye muhtaç olmalarıyla kıbeli-şer'iden

kadri

ma'rüf nafaka farz ve takdir olmak ve lede'f-hace istidaneye ve inde'z-zafer
mezbür
üzerine ruca'a izin virilmek matlübumdur deyü hazrırei bi'l-meclis
tasdikine

mukürin

da'va eylediğinde

mezbür

Osman Efendi

akilenirı

dahi neticei

cevabında mezbüre
Nazife Hanım fı'l-haldka

zevcei-menkühai-medhülbehôsı

olub tarihden yiriın

dört gün mukaddem mihri müecceli-mezkur ve nafakai-iddeti üzerine
ınahsure şuhudda mukali'a eylediklerini ve mezbüetan ôkıle ve makbule kendi
fıraşından hasıle oldıklarını tayian ve katiyen ikrar ve i'tiraf ve kudretine
göre mezbüretanı

infak ideceğini beyan itmiş ve mezbüre Nazife Hanımın

inkarına mukarin mumaileyh Osman Efendi Hal'ada nafakai-iddetinde dahi
dahi oldığı hakkındaki defi-isabet

içün ikümei-şuhüddan izhôrı-acz ile talebiyle

mezbüre tahlif idilıniş olınağın tarihi-kitabeden i'tibaren inkıfai
iddetine değin nafakai-iddet ve mi'neti-süknası olmak üzere kendisi ve ba'de
inkıfiai'l-idde sağirei-mezbürenin nafaka ve kisvebeha ve levazımı zarüriyesi
içün bi'f-ihbar kadri-ma'ruf oldığı numayan olan yirmi bir şilin ve mezbüre
akıle içün yevmi yanın şilin mezbür Osman Efendi üzerine nafaka
farz ve takdir olunınağla tarihi kitabeden i'tibaren mebalığı-mezbüreye akz ile
harç ve sarfe ve lede'l-hace itidaneye ve inde'z-zafer mumaileyh
\ 601

Osman Efendiye ruca'a mezbüretan nafaka ve akıle hanemin izin virilmeğin
maveka'a bi't-taleb ketb olundı harrere fi'l-yevmi's-sabi' min
şehri rebi'T'l-evvel lisenete İsna ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
başkatibi hafız Ahmed Hulusi Efendi, Mahzer

şuhüdü'l-hal, mahkemei-şeriyye

Mehmed Mevlana Efendi, Mahzar Mehmet Ali Efendi, ve gayrihim.
METİN : 364 BERAT

tabi 'i Tera Karyesinin camii-şerifi hitabet beraat payesi

SAYFA:

156

KONU:

İMAMET VE HİTABET İÇİN BERAAT

Kıbrıs Ceziresinin Bafkasabasına

tabi'i Tera Karyesi'nde kain merhum Kıbrıslı

Mehmet Paşa'nın Ceddesi Mir Osman Cfimii-Şerifi'nin
İmamet ve Hitabet cihetlerine müteasarrıfı Molla Ahmed'in bila veled vefatıyla
mahlülundan Iede'l-imtiharı ehliyeti numayan olan Hacı Osman Nuri
Zeyd Salaha uhdesine tevcihine dair mahallinden varid olan enha üzerine lede't
tedkik Cami'i-Şerife mezküre dair kayyıd bulunadığı cihetiidaresinden yazılan derkenarda ve cümi'i-şerifi-mezkürde

mine'Lkadim minber

mevdü'a iddüği siyaka iş'ar mahallinden anlaşılmış
ve hitabet cihetinden ma'ada cihetin bila vakfiye ve bir vechi hesabı kayd ile
beratı i'dası usulu tevcihata muğayir bulunmuş olmağla camii-şerifimezkürde ikümei-salüti-cum'a

ve i'diyye olhasene evkafı-humayunu

arzan buyruldığı halde bervechi hasabi hitabet cihetinin
\
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şehanem

. emsaline tevfikan meciden kayıd ile işan-malıalli hesabı vechi ile mumaileyh
işbu Rafi'i -Tevkı'ı-Refı'ş-Şanı-Hakaniyye

Hacı Osman Nuri Zeyd Salaha

uhdesine

mahkemei-tefüşin

muceddiden

tevcihiö

Makümı-Bvkôfı-Humôvundan

tevcihi

i'Iamı

üzerine

bi'l-hassa lede'l-arz bin üçyüz

yirim yedi senesi cemazi'Lôhiresinin

yirmi dokuzuncı güni şerefi-nev'i ve sudur

iden Hattı-Humayun Şevketi-Makardan Şahanem
hitabeti-mczküre

mümaileyhü

tevcih

olunmağın

bu

Beratı

Humayunumı virdim ve buyurdum ki mumaileyh salifü'z-zikir ber-vechi hesabı

cihetine bila-kusur

edayı-hizmet

ve terk ve tekasül ider ise rehinde ahire

virilmek şartıyla mütesarrıf ola tahriren fi'l-yevmi's-südisi
aşere min şehri saferi'I-hayr lisenete isna ve sülüseyni ve sülüseyn ve sülüsümie
ve elf.
METİN

365

SAYFA:

156

KONU:

KAZAYI-RÜŞTÜ-İSBAT

Ebu Kavuk Mahallesi Ehalisinden

ma'rifetü'z-zat

Deviran Sülihk.ıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
veli ve Kıbeli-Şer'iden mensüb

603

Emine ve Hatice bintanı

ma'küdu-mcclisi-şer'i-şerifi'nde

vasileri olan pederleri Deviran Salih ağa muvacehesinde

her biri takriri-kelam

iderek yedimizde olub işbu meclisi-şer'a ibraz eylediğimiz bin dokuzyüz on
dört senesi şubatının on birinci güni tarihiyle

müverrah

mahallei-mezküre

muhtarı Molla Hüseyin Efendi ve komisyon a'zasından kunduracı mehmed Şah
bin Hüseyin taraflarından
muaddi bir kıt'a ilim ve haberde muharrer oldığı üzere biz el-yevm yırım
yaşımızı mütecavize akıle ve baliğa ve buluğumuza

rüştümüz mündam olub

umurumuzı ib'n-nefs görmeğe kadire ve ianeti
vasiden mütefenniye olmamızla validemiz müteveffa Nurger Hanımdan mevrus
ve müntakil malımıza bi'Lvesaye vadı'r'l-yed bulunan pederimiz vasiyi-mezbür
Devirhan Salih Ağa emvali-mevrüsu-mezbüran
kef:fı-yedle

bize

eylediklerinde

teslime

tenbiye

olmak

gıbı's-süôl vasiyi-mezbür

matlübumuzdur

deyü

da'va

cevabında mezburetan kendi sulbiye

kızları olub valedeleri mezbüran
mevrus mallarına bi'f-vesüye vüdı'ü'f-ycd bulundığını ve elyevm sinleri yirmiyi
mütecavize

oldıklarını

ikrar ve i'tiraf idüb lakin bervechi

mecruhu

rüşd

müddealarını
inkar eyledikde müddeiyyen mezbüetandan müddealarına mutabık beyne taleb
olundıkda

udülu-ahrarı-ricali-müsliminden

olub

evvelen

baverekai-mestüre

mahallei-mezküre İmamı
Mehmed Seyyid Efendi ve komisyon a'zasından

Mehmed Şah bin Hüseyin

taraflarından sırren ve ba'dehü yine Mahallei-Mezküre

Ehaliyesi'nden

İbrahim

bin Hüseyin ve Mehmed bin Ahmed Labtalı taraflarından
bi'l-muvacehe

alenen ba'de't-tezkiye

ihbar olunur mahallei-mezküre

adi ve makbülü'ş-şehade

oldıkları iş'ar ve

Muhtarı Molla Hüseyin Efendi

ve Debbağ

Süleyman Ağa ibni Mustafa Nam
kemisnelere li'ecli'ş-şehade
müdde'ıyyen

meclisi-şer'a hazıran olub Iede'f-istişhüd fi'l-hakika

mezbüretan Emine ve Hatice elyevm yirim yaşlarını mütecavize

akıle ve baliğa
ve buluğlarına rüşleri mündame olub umurlarını bi'n-nefs rü'yete muktedire ve
ianeti vasiyyeden müstefinedirler biz bu hususa bu veche üzere şahidiz şehadet
dahi ideriz deyü
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her biri müttefiku'l-lafız
şehadeti-şeriyye

ve'l-ma'na bi'J-muvacche

itmeleriyle

şehadetleri

makbule

ber nehci
olmağın

şer'I edayı
müdiyyetanı

mezbüretan Emine ve Hatice'nin rüştlerine
ba'de'l-hüküm

vadıü'f-yed

oldığı emvôli-mevrusalerinin

taraflarına

eda ve

teslimine veli ve vasiyi-mezbür Deviran Salih Ağaya tenbiye olundığı tescil ve
i'Iam olundı tahriren fı'l-yevmis-salisi ve'l-ışrin min şehri rebi'ü' -evvel lisene isna ve sülüseyn ve sülüsüınie ve
elf min hicreti men lehü'l-ızz ve'l-mecid ve'ş-şeref.
METİN

366

I.'~

ı>
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SAYFA :

157

KONU

VAKIF

:

Elhamdülillahi'f-lezi
ve's-salatü

ceale's-sıddikate'f-côriyete

ve's-selamü

sebeben li'n-necati mine'n-nôr

ala seyidinô Muhammede'ni'ş-Şefi'i'l-müznibin

fi

yevmi'l-haşri ve'l-karar ve ala ôlihi'l-ahyar ve sahbihi'lebrar emme ba'dü işbu vakfiyenin tahrir ve inşasına bü'is ve badi oldurki
Kıbrıs Ceziresi'nin Lefkoşa Mahallatı'ndan Ayasofya Mahallesi Ehaliyesi'rıden
olub
medyun ve muhteli'ş-şuür

olmadıkları mahallei-mezkürenin

imamı ve muhtarı

ve a'zaları taraflarından virilen ilim ve haberde bildirilen sahibi arzuhal Molla
Mehmed
bin İbrahim ve liebeveyn kızkarındaşı Fatıma hatun ibnetü İbrahim taraflarından
zikri ati menzili vaf ve takdire ve talebi tescile vekili-müsecceli-şerileri

Lefkoşa

ve Girne Kazaları Naibi Faziletlü Ahmed Muhyiddin Efendi ibni Vehbi Efendi
Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyye'sinde

ma'küdu-Meclisi-Şer'Işerif'de

vakfı-mezküre

li-ecli't-tescil mütevelli

ta'yin eylediği mahallei-mezküre
mahzerinde

bi'l-vekale

Ehaliyesinden

ikrarı-sahihi-şcr't

olub işbu meclisi-Şer'i-şerif

İbrahim Efendi ibni Yahya

ve i'tirüfi-sarihi-meri

idüb yedimde

de

mutali'a olunan bin dokuzyüz ondört senei-miladiyesi şubatının on yedinci güni
tarihiyle müverrah ve on dokuz bin dörtyüz altmış sekiz numrolı
koçan mevcüha Ayasofya Mahallesinde vakı' Mustafa Salih veresesi ve Hatice
Hanım Hacı Ahmed ve Hakkı Mehmed Emin ve tariki-yol ile ve Aliye Hanım
Hacı Hasan
hududlarıyla mahdüd olub vakfı-ati'l-beyanın

sudüruna değin ebniye ve arzıye

müvekkellerim yedimde müstakıllen mülkleri olan bir bab haneyi cem'i-tevabi'i
ve levühıkıyla
beraber hisbeten li'llahi'l-Ahed
ile bi'f-vekale

vakfı-sahihi-müebbed

ve habsi-sarihi-mukallid

vakf ve habs eyledim ve şöyle şart iddimki menzili-mezkfı.rin

tevelliyetve tasarrufı

I
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hayatta oldıkça müvekkelem mezbürane aid olub biri vefat eyledikde diğeri
munhasıran mütevelli ola anın dahi vefatında mumaileyh

İbrahim Efendi ve

ba'de vefatihi
evlad ve evlad evladının batnen ba'de batn ekber ve erşedi mütevelli ola ve
ba'de'l-inkırazın

mumaileyh İbrahim Efendinin liebeveyn biraderzadelerinin

ekber ve erşedi batnen ba'de batn mütevelli ola ve salifü'z-zikir
menzili mezkürde ikameti itmek veya ahiere icüreteyn

mütevelliler

yedlerinde

ola ve

ba'de'linkırazın kıbeli-şer'iden
oluna ve mütevelli

müstekim ve mütedeyyin bir kimseyi mütevelli ta'yin

olan zat menzili-mezkürda

sakin oldığı

halde

kendi

tarafından
ve icar evirdiği sürede galesinden menzili-mezkuri ta'mir ve termim iddire ve
kezalik beher sene şehri rebi'ü'l-evvelde

Lefkoşa 'da kain Yeni Cami'i Şerifde

bir mevlidi-şerif kıraet iddirerek akabinde evvelce kıraat iddirilen bir hatmi-şerif
ile me'an sevabını müvekkellerim mezbüranın kendi ruhlarıyla
abai ve ecdadı ve ümmühatı ve ceddatı ve sair akribai ve te'allükatının
ihdü oluna ve nevbeti-tevelliyet kıbeli-şer'iden

ervahına

ta'yin olunan zevata geldiğinde

gaibi
mezkürun bedeli icarından ta'mir ve termim ve hatmi-şerif ve mevlidi-şerif
masarıfatı ifa olundıkdansonra fazlası Lefkoşa Mektebi i'dadi'nin Ievazımatına
sarf oluna deyü ta'yini-şurüd ve tebeyyini-kuyüd ile mezkür haneye bi'f-vekale
mütevelli mumaileyh teslim eylediğimde oldahi vakfıyet üzere kabsen ve telsi
ve sair vakfı
mütevelliler gibi tasarruf eyledi didikde gıbı't-tasdiki'şer'I
tekrar meolisi-Ma'küdu-mezkürda

mütevelli-mumaileyh

vekili-mumaileyh

muvacehesinde takdiri

kelam
ile vakfı-akar imamı-a'zam hazretleri indinde menzileten ariyette bulunmuş ve
imamı-Muhammed Hazretleri indinde dahi vakıfı münüfi' vakfı nefsine
şurüdla batıl olmasını binaenvakfı-mczkürden rue-O.' ve menzili ke'l-evvel

müvekellerim mülküne istirdad iderim dedikde mütevelli mumaileyh İbrahim
Efendi dahi cevaba tesaddi idüb hali bast olunan minval üzere oldığı cayi-eşkali
değildir lakin İmamı-Ebu Yusuf Hazretleri indinde vakıfı\ 607

muharrer vakfet dimekle ve imamı-Muhammed Hazretleri indinde teslimi ile'l
mütevelli olmağla vakfı-mezkuru-sahih

ve lazım oldı deyü red ve teslimden

imtina' ile
hakimi-mevki'!

sadrı-kitab Tubile ve Hüsnü Meab Hazretleri indinde teslim

ile'l-mütevelli

olmağla

vakfı-mezküru-sahih

ve lazım

oldı deyü red ve

teslimden imtina' ile
muşarünileyh

dahi

tarafeynin kelamına bi'n-nazar

hazer idüb alinıen bi'I-muhalif

beyne eimmei'l-islaf

menü' li'l-hayr olmikdar
ve müraiyyen bi-ceıni'i

mô'Lebed
men fı'l-hüküm bi'Levkafe ala kavli mehirahü mine'l-müctechid

beyne'l-eşraf

ndvanü'Ilahi aleyhim ecmein vakfı-mezkCırun evvelen sıhhat saniyen luzumana
hükmü-sahihi-şer'I

ve kazai-sarihi-meri

buyurmalarıyla vakfı-mezkuru-sahihve

lazim olub min ba'de nekamesi ve nekidına mecali-malıhi ve tebdil
ve tağyiri adimi'f-ihtimal
ale'l-lezine

oldı femen bedele ba'de ma semi'a kaimen ismehü

yübeddilüne ennellaha samiün alım ve ecre'l-vakıfı

ale'l-hayyi'l

cevadi'l-kerim harere
zalik ve harrere fi'l-yevmi'r-rabi'

ve'l-ışrin min şehri rebiü'f-evvel lisene isna

ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicreti men lehü'l-ızz ve'l-mecid ve'ş-şeref
Mahkemei-Şer'iyye

Başkatibi

Mükerremetlü

Hafız Ahmed Hulusi Efendi,

katibi sani Mehmed Ratib Efendi, Mahzar Hacı Mehmed Ali Efendi, ve
gayrihim.

\ 608 \

METİN

367

SAYFA:

158

KONU:

VEKALET

Lefkoşa Mahallatı'ndan

Arabahmet Paşa Mahallesi'nde

sakine ma'rifetü'z-Zôt

Fatıma Hanım ibnetü Rüstem Efendi'nin vekili Müseceli-Şer'iyyesi
Osman Cemal Efendi Kıbrıs Mahkemei-Şeriyyesi'nde

da'va vekili

Ma'küdu-Meclisi-Şer"i

Şerif'de mezbüre Fatıma Hanım'ın · Peder ve Velisi Tuzla Kazası Müdüri
Rüstem
Efendi tarafından

Kazai-Mezkfı.re Mahkemei-Şer'iyyesi'nden

muaddi ve

müdeyyinei mezkfı.re Naibi Faziletlü Mehmet Hakkı Efendi'nin Hatmi havi bin
üçyüz
otuz iki senesi Selahi'-saferi'l-hayr

tarihiyle müverrah bir kıt'a hücceti-şer'iyye

natıka oldığı üzere hususu ati'l-beyanda vekili şer'iyyyesi
bulunan İbrahim Hakkı Efendi ibni Emin Efendi muvacehesinde
idüb yedimde olub işbu meclisi-şer'a ibraz eylediğim bin dokuz
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takriri-kelam

yüz on üç senesi kanuni evvelinin yirmi altıncı güni tarihiyle müverrah Meclisi
mezküre muhtarı Hilmi Hacı Mehmed ve a'zaları Hüseyin
ve Yasin ve Hacı İbrahim Efendiler tarafından muaddi bir kıt'a ilim ve haberde
muharrer oldığı üzere müvekkelem mezbüre Fatıma Hanım elyevm yirmi yaşını
mütecavize akile ve bialiğe ve buluğuna rüşdü

mündame olub umurunı bi'n

nefs rü'yete kadire ve iôneti-veliyyeden müsteğine
mütevffai-aişe Hanım'dan

olmağla validesi

mevrüs ve muntakil maline bi'l-velaye vadiü'f-yed

bulunan pederi Rüstem Efendi'ye izafetle Vekili İbrahim Hakkı
Efendi'ye

emvali-mevrüsesinden

kafi-yedle müvekkelem

mezbüreye

eda ve

teslimine tenbihini olmak matlübumdur deyü bil-vekale da'va
eyledikde

gıbı's-süôl

vekili-mumaileyh

cevabında

mezbürenin

müvekkelesi

Rüstem Efendi pederi ve velisi ve bi'l-velaye emvaline vadı'ıl-yed olub
elyevm sini yirmiye mucavize oldığını ikrar ve i'tiraf idüb lakin bervechi
meşrüh rüştü-müddeasını inkar eyledikde vekili mumaileyh
cemal efendiden müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda udülu ahrarı-ricali
müsliminden olub evvelen büverekai-mestüre mahallei-mezküre
muhtarı Hilmi Efendi ibni Hacı Mehmed ve komisyon a'zasından

etmekçi

Süleyman bin İbrahim tarafından sıran ve ba'dehü yine mahalleimezküre Ehaleyesinden

merhum Cemal Efendizade Mehmed Munir

Bey ve

Mehmed Salahi tarafalrından bi'Lmuvacehe alenen Iede't-tezkiye adl
ve

makbülü'ş-şeade

oldıkalrı

iş'ar

ve

ihbar

olunan

mahallei-mezküre

ehaliyesinden birisi Ahmet Arif ve Mehmet Rıza Efendiler ebnünı
Hacı Hüseyin Efendi liecli'ş-şehade meclisi-şer'a hazıran olub Iede'l-istişhahad
fi'Lhakika mezbüre Fatıma Hanım el-yevm
yirmi yaşını mütecavize akıle ve baliğa ve buluğuna rüşdü mündame olub
umurunı bi'n-nefs rü'yete muktedire ve ianeti veliyyeden müstefine
biz buh hususa bu veche üzer şahidiz şehadet dahi ideriz deyüa her biri
müttefikü'l-lafz

ve'f-ma'na bi'I-muvacehe ber Nehci-Şer'i

Edayı-Şehadeti-Şeriyye

itmeleriyle

şehadetleri

Fatıma Hanım'ın rüştüne ba'de'l-hüküm
tarafına

eda ve teslimini

makbule

vadı'ü'l-yed

veliyi-mezbür

Rüstem

olmağın

mezbüre

bulundığını emvaline
Efendi'ye

izafetle vekili

mumaileyh İbrahim Hakkı Efendi'ye tenbihi oldığını tescil ve i'Iam olundı
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tahriren fil-yevmi't-tôsi'

ve'I-ışrin

min şehri rebiü'l-evvel

lisenete isnô ve

sülüseyn ve sülümie ve elf min hicrete min leü'l-izzü ve'l-mecidi e'ş-şeref.
METİN

Lefkoşa

:

368

SAYFA:

158

KONU:

TEREKE

mahallatından

tahte'l-kal'a

Mahallesi

ehaliyesinden

iken bundan

akdem vefat iden Sucu Osman bin ömer Efendi'nin sağır evladlan
Penbe ve Hürmüzün vasiyi-mensübeleri
Sucı Osman Meclisi-şer'i-Şerif

li-eb karındaşları mehmed Efendi ibni

de takririr-kelam iderek mahhallei-mezkürede

tarafları çıkmaz sokak ve ayişe Kalıbçı Osman veresesi ve Salih Ali ve Mustafa
kemal ve talebi Hindi veresesi ve Mahmud onbaşığ Emir Hüseyin
ve

Hacı

Sofi

Enderüni

ve

Şerife

Kadın

veresesi

hududlarıyla

mahdüdlarıyla mahdüd bin dokuzyüz ondört senesi şubatının on dokuzcu
güni tarihiyle müverrahve on dokuz bin dörtyüz seksen iki numorulu koçan
mucibince bir bah mülkü hanesinin altı sehiminden iki sehim
hisseleri

olub

hissedôranı-saire

hisselerini

bey

ideceklerinden

sağiretanı

mezbüretinın her vechi bervechi muharrer hisseleri dahi bey' olunmayacak
olursa müşerref harab olub kıymetine noksan noksan tari olacağı gibi ta'miri
için başka malları dahi olmadığından mezkur hisselerini bey' haklarını

I 611 I

infa' ve evli olmağla sair hissedaran ile me'an talibine bi'f-muzayede

semen

misliyliyesiyle bey' ve semenlerini mezbüretan namına itam sandığına teslim
itmek
üzere kıbeli şer'iden bağa izin verilmek bil-vesaye

matlübumdur dedikde hali

vesıyyı-mezbürun takdiri-meşrühı üzerine oldığı
mahallei-mezküre

ehaliyesinden Hasan bin Ali ve müezzin Molla Yusuf Ömer

Ağaların ihbarlarıyla inde'ş-şer'i-1-Enver zahir ve mütehakkık
olmağın

mucibince

sağiretônı-mezbüretônın

ber vechi

muharrer

hisseleri

haklarında infa' olan vecihle talibine bi'f-muzayede semen meselleriyle
kat'iyyen bey' ve esmanmı itam sandığına teslim itmek üzere vasiyi Mehmet
Efendiye izin virilmeğin môveka'a bi't-taleb
ketb olundı tahriren fi'l-yevmi's-sümin

min şehri tebiü'l-ôhir

lisenete isna ve

sülüseyn ve sülüsümieti ve elf.
şühüdü'l-hül; Mahkemei-Şer'iyye

Başkatibi mükerremetlü Hafız Ahmed Hulusi

Efendi, Katibi-Sasnı Mehmed Ratib Efendi, Mahzar Mehmed Mevlana Efendi.

METİN : 369

Elhamşüre

SAYFA:

159

KONU:

TEREKE

Kıbrıs Ehaliyesi'nden

iken bundan akdam vefat iden Sabri bin

Mehmed'in sulbi sağir oğulları Mehmed ve hasan namlarına
zikri ati menzil hisselerini iştira' ve tefriğ içün vasiyi-ma'rifet

tayin olunan

valideleri Seher Hatun ibnetü Hasan Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
ma'küdu-Meclisi

-Şer'i-Şerif'de

takriri-kelam

ile sagiranı-mezbüran

Mehmet

ve Hasan bir meskeniyeye muhtaç olub itam sandığında mevcud
paralarından yirimi bir lira üç şilin yedi guruşa Ebu Kavuk Mahallesi'nde

kain

tarafları Mustafa Yorgancı Mehmed ve meryede Ahmed
Yogurtçu Derviş ve uzun Ali ve Labta'lı Süleyman ve yol ile mahdüd Nahif
· Mehmed ve Gülsüm binti Mehmet'in müştereken mütesarrıf
oldıkları bir bab hanenin üç hehimde iki sehmini meblağı-mezkur yirmi bir lira
üç şilin yedi guruş semeni hal ile sairanı
mezbüran namlarına iştira ideceğimden Gıbeli-Şer'iden
vesaye matlubumdur dedikde hüli-vasiyyi-ıııezbürenin
meşrühi

gibi olub sağiranı-mezbüran

bir süknaya

bağa izin verilmek bi'l
takdirir
muhtaçlar

olub hanei

mezkürenini üç sehminde iki iki sehiminin semeni mislini
evvelen yirmi bir lira üç şilin yedi guruş mezkur sehimleri iştira itmek haklarını
infak ve evli oldığı Ebu Kavuk
Mahallesi

Ehaliyesinden

Dellal Hasan bin Barud ve Yunus ve Tütüncane

Mahallesi Ehaliyesinden Mustafa bin Halil İhbarlarıyla numayan
olmağın mezkur iki sehmi sağiranı-mezbüran

namlarına terekemi bir lira üç

şilin yedi guruşu kati'an iştira ve tefriğa vasiyimezbüre seher Hatuna izin virilmeğin maveka'a bi't-taleb ketb olundı tahriren
fi'f-yevmi's-salisi

aşere min şehri rebi'ü'f-ahir

lisene isnô ve sülüseyn ve

sülüsümie ve elf.
şuhudü'I-hül, mahkemei-şer'iyye

Başkatbi Müterremetlü Hafız Aluned Hulusi

Efendi, Katibi-sani Mehmed Ratib Efendi, ve gayrihim.

SAYFA

159

KONU

TEREKE

Lefkoşa Mahallatı'ndan

Akkavuk Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden

Efendi ibni Hacı Ahmed Ağa Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
Ahmed

Hulusi

Efendi'nin

bi'n-niyabe

akd

Mehmed Ali Efendi ibni Hasan TahsinEfnedi

eylediği

Hafız Hüsnü

Başkatib Hafız
Meclisi-Şer'i-ali'de

muvacehesinde üzerine da'va ve

takriri-kelam
iderek bundam akdam Darü'ş-Şifa'da
Mehmed

vefat iden Ii-ebeveyn biraderim Hafız

Şah Efendi ibni Hacı Ahmed Ağa Hali-hayat

ve kemali-ak!

ve

sıhhatinde
mumaileyh Mehmed Ali Efendi'ye

onbeş guruş ikrad idüb meblağı-mezküri

kablü'l-akz ve'l-istifa vefat iderek veraseti Ii-ebeveyn kardaşı
5.

oldığım cihetle benimle Ii-ebeveyn hemşirem Hacı Naciye Hanım ibnetü Hacı
Ahmed Ağa'ya

mahsure olmağıla meblağı-mezkurden

iden
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hissei-iriseme

isabet

on guruşu bağa
Efendi'ye

eda ve teslime Kıbeli-Şer'iden

tenbiye olunmak matlübumdur

Mfunaileyh

Mehmed Ali

dedikde mfunaileyh Mehmed Ali

Efendi cevabında
müteveffayı-mezbür

Hafız Mehmed Şah Efendi'ye

ciheti karzdan olmikdar

zimmetinde deyni oldığı tayi'an ikrar ve i'tiraf idüb maada vechi muharrer
üzere veraseti müddeasını inkar eyledikde müddeiye mümailyhden müddeasına
mutabık beyne taleb olundıkda her biri udülu ihrür ve hali müsliminden
evvelen bü verkai-mestüre

Yeni Cami'i Mahallesi

Muhtarı Vekili Mustafa

Efendi ibni Hüseyin Ağa ve Komisyon A'zasından Bakkal Ahmed Efendi ibni
Ali ve İbrahim Paşa
Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Onbaşı ve Komisyon A'zasından

Mehmed

İhsan Efendi ibni Sadık Efendi tarafından sırren ve ba'de Bakkal Kemale'
d-din Ali Seyyah ve diğer Ahmet Hacı Derviş ve Derviş Mustafa Çavuş
....................

Hüseyin Ağa ibni Ali Tarflarından alenen lede

't-tezkiye adl ve makbülü'ş-şehade

iddükleri iş'ar ve ihbar olunan İbrahim Paşa

Mahallesi Ehaliyesinden Hacı Fehmi Efendi ibni Hhasan vekili Yeni Cami
Mahlallesi Ehaliyseinden Mehmet Sa' dullah Efendi ibni Akıle Efendi Meclisi
şer'a hazıran olub Iede'l-istişhad fi'l-hakika bundan akdam Darü'ş-şifada
vefat iden Hafız Mehmed Şah Efendi ibni Hacı Ahmed Ağa'nın veraseti Ii
ebeveyn karındaşı Hafız Hüseyin Efendi ile Hemşiresi Hace Naciye hanıma
mahsure

olmağla pederlerinin

ismi Hacı Ahmed Ağa ve dedelerinin

ismi

Abdullah ve validelerinin ismi Emine Hatun ve ve meskadı re'isleri Lefkoşa
Kasabalı

olub

bunlardan

başka

dört ve

terkesine

müstehı-ahire

oldığı

ma'Iümumuz değildir biz bu hususua bu vecih üzere şahidiz
şehadet dahi ideriz deyü her biri müttefıkü'l-lafız
nehci şer'I edayı-şehadeti-şeriyye

ve'l-ma'nü

bil-muvacehe

ber

itmeleriyle şehadetlerini hayr kabulde vakı'

olmağın mucibince müteveffayı-mezbür

Hafız Mehrned Şah Efendi'nin veraseti

mumaileyh karındaşı Hafız Hüsni Efendi ile hemşiresi Hace
Naciye

Hanıma

mahsure

oldığına

ba'de'l-hükürn

meblağı-mezkürden

müddeiyyei mumaileyh hissesine isabet iden on guruşu eda ve teslimenie
mumaileyh Mehmed Ali

I
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I

Efendi'ye tenbiye olundığı tescil ve i'Iam olunur tahriren fi'Iyevmi'r-rabi' ve'l
ışrin min şehri muharremi'l-haram

lisene isna ve sülüseyn ve sülüsmie ve elf.

min hicreti min lehil'elfve'l-mecid ve'ş-şeref.
METİN

: 371

SAYFA:

160

KONU:

KAZAYI-RÜŞTÜ-İSBAT

Lefkoşa Mahallatı'ndan

Ayasofya Mahallesi Ehüliyesinden Ali Faik ibni Hacı

Hüseyin Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyye'sinde
ma'küdu-meclisi-şer'i-şerifde

müteveffayi-validesi

Mefruce

Hatun

ibnetü

Abdullahı vasiyi muhtarı bulunan müderris
ahmed Hamdi Efendi ibni Halil Muvacehesinde üzerine da'va ve takriri-kelam
iderek işbu meclisi-şer'a ibraz
4.

ittiklerim bin dokuzyüz on üç senesi temmuzun on dokuzuncu güni tarihiyle
müverrah ve mahhalei-mezküre

5.

imamı Hacı Tevhid ve Muhtarı Hafız Osman Efendiler tarafından muaddi ilim
ve haberde muharrer oldığı üzere ben
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elyevm yirmi yaşımı mütecavize akile ve baliğa ve buluğuına rüşdüın mündam

olub bi'n-nefs uınurumu rü'yete muktedir ve ianeti
vasiden müsta'ni oldığımdan valiem müteveffai-Makrüha Hatun'dan bağa
mevrus ve müntakil emvalimi bi'l-vesüye vadi'ü'
l-yed bulunan mümaileyh Ahmed Hamdi Efendiye malımdan kafi yelde
tarafıma teslimini Kıbeli-Şer'i'den tenbiye olunmak matlübumdur
dedikde vasiyi-mümaileyh dahi cevabında fi'f-hakika müdde'i-i mezbüre Ali
Efendi Akile ve baliğa ve yirmi şyaşını mütecavize ve emvalimevrüsesine vad'ı-yedini tayi'an ikrar lakin rüştü-müddeasını inkar eyledikde
müddei-mezbürdan müddeasına mutabık
beyne taleb olundıkda her biri udülu-ahrarı-müsliminden olan ba verekai
mesture Ayasofya Mahallesi İmamı Hacı
Vahid ve Komisyon A'zasından Tüccardan Mustafa Ömer Efendiler tarafından
sırren ve ba'dehü Kunduracı Hasan Hilmi bin Osman
ve Mustafa bin Ahmed taraflarından alenen lede't-tezkiye adl ve makbülu'ş
şehade iddükleri iş'ar ve ihbar olunan
Ayasofya İmamı Hatıbzade Mehmed Salahı ve Muhtarı Hafız Osman Efendiler
Meclisi-Şer'iyye hazıran olub Iede'f-istişhad
fi'l-hakika müddei-i-mezbür Ali Efendi elyevm yirmi yaşını mütecavize akile
· ve b3aliğa ve luluğuna rüşdi mündam olub bi'n-nefs
umurum rü'yete muktedire ve ianeti vasiyyeden müstağnidir biz bu hususa bu
vecih üzere şahidiz şehadet dahi
ideriz deyü her biri müttefikü'l-lafız ve'Lma'na bil-muvacehe ber nehci-şeri
edayı-şehadeti-şeriyye itmeleriyle şehadetleri
hiyni-kabulde vaki' olmağın mucibince mezbür Ali Faik Efendi'nin

rüştüne

ba'de'l-hüküm emvali-mevrüsesinin tarafına eda
ve teslimine ve vasiyi-mumaileyh Ahmed Hamid Efendi'ye tenbiye olundığı
tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'l-yevmi'l-kamisl aşere
min şehri rebiü'l-ahir lisene isnô ve sülüsümie ve elf min hicreti minlehü'l-izz
ve'l-mecid veş-şeref
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METİN:

372

SAYFA:

160

KONU:

ŞEREFİ-İSLAMA ERME

An aslı Haleb Vilayeti'ne
Mahallesi Ehaliyesinden

tabi' Mer'an Sancağında Zeytün Karyesi'nin Orta
olub Lefkoşa'da

müsafireten

sakin Teb'ai-Devleti

A.liye'nin
Ermeni Milleti'nden

oldığını ifade iden yirmi iki yaşında

Sahibi-Arzuhal

Satıoğlu Kifuruk veledi Aşdur nam A.kile Kıbrıs-MahkemeiŞer'iyyesi'nde

Ma'küdu-Meclisi-Şer-i-Şerıfı-Enver'de

arzuyu-vicdanisiyle

kelimeteyni şehadeteyni ityan iderek şerefı-islam ile müşerref
olmağın talebiyle ismi Mehıned Hidayet tesmiye olundığı tescil ve i'Iam olundı
tahriren fi'l-yevmi'l-ışrtn

min şehri rebiü'l-ahir lisenete isna ve sülüseyn

ve sülüsümie ve elf min hicreti menlehü'l-izz ve'l-mecid ve'ş-şeref.
METİN : 373

I
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METİN : 373 'E DEVAM
l '4

')

SAYFA

160-161

KONU

TEREKE

Kıbrıs Ceziresinin Mağusa Kazasına Mudaf Karpas Nahiyesine Tabi' Kirtiya
Karyesi Ehaliyesi'nden Mehıned binCanbaz Salih'in hususu-üti'f-beyanda
muhakeme ve muhasemeye vekili-müsecceli-şer'Iyyesi lefkoşa'nın Ömeriye
Mahallesi Ehaliyesi'nden

Mısurzade Derviş Efendi ibni Osman Kıbrıs

Mahkemi-Şeriyyesinde ma'küdumeclisi-şeriyyemizde mezkur Lefkoşa'nın Ömeriye Mahellesi Ehaliyesinden
Mustafa Ağa ibni Mahmud Tarafından olvecihle muhakeme ve mınuhasemeye
ve tarafeynden ba'de
"s-sual

mesalihaya

kezalik

vekili-müsecceli-şeriyye

bulunan

da'va

Vekillerinden Mağusa'da mukim Halid Bin ibni Mehıned Ratib Efendi
muvacehesinde tefsilatı

I
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tevarıhı-muhtelelifede

ceryan iden mehakematı havı zabıtnamelerde

muharrer

oldığı üzere üzerine da'va ve takriri-kelam iderek karyei-mezküre
ehaliyesinden iken bundan akdam vefat iden Molla Yusuf bin Mahmud'un
veraseti liebeveyn Hemşireleri

Ümmühan ve Fahriye hatunlar ile liebeveyn

biraderi
merküm Mustafa
hayatındaben

bin Mahmuda

bi-emrillahı-Teale

mahsüre

olub müteveffayı-mezbür

vefat eylediğimde

bi'l-cümle

Hali

menkülu

ve

gayri-menkülu emvalimin
sülüsüni biraderim oğlı Mehmed'e

vesiyyet eyledim sülüsü-mezkur

bi'f-ifraz

kendi nefsine sarf eyleye deyü musırran ala'l-isae vefat idüb ba'de vefatihi işbu
sülüs müddeaaleyh merkum Mustafa tarafından bi'f-makbül eşyayı-menkule ve
gayri menküleden

bir mikdareynde

taksim olmuş

oldığından

süôl olunub

müteveffayı
merkumun bi'l-cümle emvali sülüsüni ifraz ile müvekkelem merkum mehmede
teslime

merkfun

mustafa'ya

izafetle

vekili

bulunan

Hatil

Beye

tenbih

olunmasına ve matlübumdur
.deyü bin dokuzyüz on senesi kanünu-sanisinin

ondörtü tarihiyle müverrah

Yusuf bin Mahmud bin Halil imzasıyla mahsus olub (ta'dine ve şimdiden
sonra Şer'i-şerif müktezası olumak üzere vasılı-fıkluyyeye bi 'J-muvafake kendi
tasarrufumda olan akar ve mülka ve eşcar ve erazilerin cümlesini
birader zadelerim Yusuf ve Mehmed veledanı-salihi

sülüsü varis eylediğimi

meş'ür işbu vasiyetnamem tahrir kılına ve icabına muvafık oluna) i'bôdesini
havi ve meşhüd mevkı'ınde

Kalabümu

Karyeli Ya'kub Mehmed Efendi ve

Kırtıyalı Molla Hasan Mehmed ve Emir Ali İbrahim ve Mehmed Hasan Şeherli
isimleri mahdud bulunan senedi ibraz
ile da'va eyledikde vekili-mumaileyh
merkumun

inhisarı-veraseti

Halid Bey dahi cevabıda müteveffayı

bervechi-meşrühi

oldığını

ba'del-ikrar

ancak

Şer'an makbul ve ma'sun
olacak bir süretde vasiyet idildiği ve müvekkeli tarafından icazet ve terekenin
kısmen müddeası

merkfune

da'vada
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verildiği

müddealarını

inkar ile beraber

işbu

müddeaya işaret veya kısmıyye ile ma'lfun olmadığından sahih olmadığı gibi
vasiyet bi'l-farz vaki' olsa bile tereke müteferrik bi'deyn oldığı ve müteveffa
tekalime muktedir
iken vasiyeti lisônen yapınayup işaretle icra eylemiş bulundığı cihetle vasiyet
mu'teber değildir. Deyü müdafada bulunub müddea vekili derviş Efendi dahi
müdafatı-meşrühanın

gayri

varid

oldığını

söyledikden

sonra

müddei

vekllerinden müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda ikame ve ve istima'
ittirmiş o
oldığı her biri udülu-ahran-ricali-müsliminden
olub seba iden eşar üzerine

ve karyei-mezküre

Tuzla Niyabeti-şeriyyesi

ehülisinden

vasıtasıyla

evvelen

baverekai
mesture karyei-mezküre Muhtarı Mustafa bin Ali ve a'zası Hacı Mahmud bin
Hacı Musatfa ve Ahmed Hasan taraflarından sıran ve ba' dehü yine mezbürun
taraflarından alenen lede't-tezkiye

adl ve makbülu'ş-şebade

ihbar olundığı mesture verakasının

verekasının

iddükleri işar ve

inha olunan karyei-mezküre

ehaliyesinden
Şehirli Mehmed bin Hasan ve Molla Hasan bin Mehmed Iiecli'ş-şehade meclisi
şer'a hazıran olub cscrü'I-istişhüd neticei-ifadelerinde

fi'l-hakika müteveffayı

mezbür
Molla Yusuf bin Mahmud bin Halil iki sene mukaddem bir gün Kahvehanede
oturuyorken bizi hanesine çağırttı bizimle beraber birkaç kişi daha hanesine
gidüb biraderzadelerim

Mehmet Salih ve Yusuf Salih çok zamandan

beri

hizmetimde bulundular kendilerini memnun idemedim bununla beraber her ne
malım var ise sülüsünü
varis olsunlar alsunlar ve yeri ve orada hudace Ya'kub Efendi bu meseleye dair
bir de şunu yazdı ve imzamızı koydu ve bu esnada rnüteveffayı-mezbür
Molla Yusuf hasta idi biz bu hususa bu vech üzere şahidiz ve şehadet dahi ideriz
deyü her biri müttefikü'l-lafız

ve'Lma'na bi'Lmuvacehe ber nehci-şer'i edayı

şehadetişer'iyye itmeleriyle ve müddeiyi-mezbürun

ahiren vekili-ıııüsecceli-şer'iyyesi

Osman Cemal Efendi ile müddei-aleyh mezbür vekili Halid Efendi Meclisi
şer'ü Hazıran olub

I
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şuhüdun ta'dili olundığı bi't-tefhim ve lede's-süôl ifadôt mazbütaları haricinde
başka bir diyecekleri olmadığını söylemeleriyle şehadetleri
kini-kabulde vakı'ı olmağın mucibince müdde'I-mezbür
Yusuf'Ebnam-sülih'in
müteveffayı-mezbürun

Mehmed ve karındaşı

müsi lehüma bi's-sülüs oldıklarına ba'de'l-hüküm
aradryei-emiriye ve mevkufenin gayri bi'l-cümle emlaki

ve nuküdu ve emvalinden duyunu-müsbetesi ba'de'f-eda ve'l-ifa mütebakiyenin
sülüsüni
bi'l-ikran mümalehümô mezbüran Mehmet ve Yusuf Ağalar taraflarına teslimi
müddea-aleyh

müvekkili-mezbür

Mustafa ya izafetle vekili-mumaileyh

Halit

Bey' e tenbiye
olundığı tescil ve i'Iam olundı tahriren fi'l-yevmi'l-hüdi

ve'l-ışrin

min şehri

rebiü'l-ahir lisene isna ve sülüseyn ve sülüsümie ve eflf min hicreti men lehü'l
izz ve'l-mecid ve'ş-şeref.
METİN

1.

:

374

SAYFA:

161

KONU:

NAFAKA

Lefkoşa Mahallatı'ndan

İbrahim Paşa Mahallesi Ehaliyesi'nden

Havva binti Hudaverdi Kıbrıs Mahkemei-Şer'iyyesi'nde
Şerif de zevci
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rna'rifetü'z-zat

ma'küdu-Meclisi-Şeri

2.

Muttalıkı Mahllei-mezküre

Ehaliyesinden Mustafa bin İsmail muvacehesinde

üzerine da'va ve takdiri-kelam iderek zevci-muttalıkı ile zevciyet beynimizde
3.

kaime iken mezbürun firaşından hasıl ve bundan mütevellid halen bi hakkı'l
hidane hicir ve terbiyemde bulunan hazır bi'l-meclis dört yaşında Mehmed nam
sağirenin asla

4.

malı olmayub nafaka ve kisveye eşeddi ihtiyaç olmağla babası merkum Mustafa
üzerine nafaka ve kisve behasıçün Kıbeli-Şer'I'den

5.

ve takdir olunmak ve Iede'I-hace

kadri-ma'rüf meblağı farz

istidaneye ve inde'z-zafer

üzerine rucü'a bağa izin virilmeğin bi'hakkı'J-hidüne

zevci-mezbür

matlübumdur

dedikde

zevci-mezbür
· 6.

Mustafa cevabında fi'f-hakika

dört yaşında bulunan mezbür mehmed kendi

fıraşımdan hasıl ve mezbüreden mütevellid olub malı dahi olmayub nafakaya
muhtaç
7.

bulunmakda ve şimdiye kadar nafakasını vimekte isemde validesi mezbüre ile
ceddesi bağa bir takım fena lakırdılar söylediğinden üçgünden beri

8.

çocuğa nafasını virıniyordum deyü müdafaatta bulunmuş ise de şayanı iltifat
görülmediğinden

İbrahim

Paşa Mahallesilihaliyesinden

Mehmed

Arif ve

Ayasofya
9.

Mahallesi Ehaliyesinden Mehmet Ali Efendiler ihbarlarıyla kadri ma'ruf oldığı
numayan olan yevmi yüz para işbu tarihi i'Iamdan i'tibaren sağire merkum

1 O. içün babası mezbür Mustafa üzerine farz ve takdir olunmağla meblağı mefrüsun
mezküri akz ve kabza ve sairi-mezbürun nafaka ve kisve ve sair levazımı
11. zarüriyesine harç ve sarfe ve lede'l-iktida

istidaneye ve inde'z-zafer

babası

mezbür Mustafa üzerine rucü'a validesi ve hüzırei-mezbüre Havva Hatuna
12. izin virilmeğin maveka'a bi't-taleb ketb olunur tahriren fi'f-yevmi's-sümin

ve'l

ı4şrın min şehri rebiü'l-alıir lisene isna ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min
hicreti menlehü elfve'l-meci ve'ş-şeref
13. şuhüdu'l-hal, malıkemei-Şer'iyye

Başkatibi Hafız Ahmed Hulusi Efendi, Katibi

Sani Mehmed Ratib Efendi, ve gayrihim.
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METİN: 375

1.

SAYFA

162

KONU

TEREKE

Lefkoşa Mahallatı'ndan

Tahte'l-Kal'a

Mahallesi Ehaliyesi'nden

iken bundan

akdam vefat iden Sucu Osman bin Ömer Efendi'nin veraseti
2.

sulbi kebir oğulları Mehmed

ve Ahmed ile sulbi saire kızları Penbe ve

Hürmüz'e Mahsüre oldığı bi'f-ihbôr inde'ş-Şer'i'l-Enver zahir ve numayan

3.

oldıkdan sonra sağitanı-rnezbüretônın vasileri Mehmet Efendi ve diğer varis
Ahmed Ağa ma'rifetleri ve ma'rifeti-Şer'ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim
\ 624 \

olunan terekei-müteveffayı-mezbür
olunur harrere fi'l-yevmi's-salisi

defteridir ki ver vechi ati zikir ve beyan
aşer min şehri cemadi'l-'üla

lisene isna ve

sülüseyn ve sülüsümie ve elf.
5.

6.

İki merkeb/270, bir sakı1/18,

Bir

ipekli

İki beyaz dizlik/I 5,

kavuşturm

Beş desti/5, bir sağu , bir gömlek, bir entiiri/12,

a/18,

Bir yay, bir tı1fı/28,

bir borunculu

Uç deste aıpa/23,

Bir lenger, maa

gömlek, bir kavuşdırma/10.20,

Zeytün

ayap/13.

maa
desti/IO

20,
7.

İki semer, bir özengi çift/4.20, bir tas ,

Bir

maa kabak/6,

sandık/16.20,

bir

iki

saç/4.20,

Bir

Hamur

sinnene/

teknesi

5.20,

maa
arpa/3.20,

8.

Bir nerdebiin/223.20, bir değirmen/5.20,

İki toprak

iki küp/23.20

,

tencerisi

yedi testi/24,

Bir

İki nacak/3,

çamaşır

bir

teknesi/6

zembilli

,

teriizi/3 .20

,
9.

Bir kırık mertek, maa tahta parçalın /13,

Bir

bir eski yorganiki yastık/IO,

kelebeden,

bir

mevsılık/4,

bir

Bir heybe/15.20,

kürek/3.1 O,
10

Çaput parçaları/4, bir kerpiç kabı/2,

Nakden zuhur iden/33,
Yekünü'I

11.
I

-mezkı1rat/
616.10
12.

Minhe'l-ihrücat,
Delliiliye/4,

Müteveffayı-mezbürun

merkebler

virilen/10,

içün

merkebin

techiz ve tekfıni

içün

oğlu mehmed

Efendinin masrafı olub kadri misli ve ma'rüf oldığı bi'l-

hancıya
dellaliyesi

ihbar mümailelıaya virilen/83,

olub virilen/9,
13.

Yekünü'l-ihrücat

14.

Sahhi'l-baki

106

li't-takslm

beyne'l-verese-

Yalnız

530.10
15.

Hissei

ibni

beşyoz

otuz

kuruş on para
kebiri-mezbür

Hissei ibni Keblri rnezbür Ahmed Ağa/176.30,

Mehıned

Efendi/176.30,

Hissei ibni sağlri-ınezbürc Pembe/88.15, (resim ıninlıa 2.15):86.00
Hissei-ibneti sağirei-mezbüre Hünnüz-88.15-(2.15

resmi minha):

86.00

l ô.ebnanı-kebiranı-mezbüran Mehmed Efendi ve Ahmed bervechi bila hissei
irisiyyeleri olan yüz yetmiş altışar guruş otuz parayı
17.kamilen ve temamen akz ve kabsen eyledikleri ve sağiretanı-mezbüretan Penbe ve
Hürmüz'ün hissei-iriseleri olan seksen
18.altışar guruşu cem'an yüzyetmiş iki guruşu sağiretanı-mezbüretan namlarına Ii
ecli'l-istirbüh itam sandığına
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19.İrsal kılındığı başkatib Ahmed Hulusi Efendi'nin

enhası üzerine

işbu mahalle

şerh virildi.

1.

METİN

376

SAYFA

163

KONU

VAKIF

Lefkoşa Mahallatı'ndan

Abdiçavuş Mahallesi Ehaliyesinden vakfı-üti'l-beyanı

tevelliyetinin meşrüdun Iehası olub zikri

2.

caı hususu

kıbeli-Şer'i'den husumeti re'yi bulunan ma'rifetü'z-zat Munire Hanım ibnetü
Ahmed'in vekili-müsecceli-şer'iyyesi da'va vekili Sadreddin Efendiyi
626

I

3.

Kıbrıs Mahkemei-şeriyyesi'nin

ma'küdu-meclisi-Şer'i-Şerifede

Osmanlı Evkaf

me'muru Musa İrfan Efendi hazır oldıgı halde Korkud
4.

Efendi Mahallesi Ehaliyesinden

müterafiye Aliye akile hanım veresesinden

Kebir oğlu Attar İzzet Ağa ibni Ahmed'in vekili-müsecceli-umumileri
5.

da'va vekillerinden Osman Cemal ve Mustafa Fevzi Efendiler muvacehelerinde
bi'l-vekale Üzerlerine da'va ve takriri-kelam iderek bundan

6.

akdem vefat iden aliye Akile Hanım ibnetü Şeyh Mustafa Efendi'nin

işbu

meclisi-şer'a ibraz iddüğüm fi 27 zi'l-hicce 1326 Tarihiyle
7.

müverrah ve Kıbrıs Kadısı merhum Nu'man Efendi'nin
bir kıt'a vakfei-ma'mül-behasını

8.

imza ve hatmine havi

malından bi'l-ifraz

vakf itmiş oldığı otuz İngiliz lirasını tevelliyeti madüme'f-hayat

kendine ve

ba'de vefütiha kerimesi müvekkelem Münire Hanıma meşruta
9.

olub şimdi mezbüre aliye Akile Hanım vefat itmekle vakıfnamei-mezküre
mucibince tevelliyeti-mezküre müvekkeleme intikal iddiklerini

1 O. vakıfi-müteveffayı-mezbürenin

el-an zimmetinde

bulunan

meblağı mevküfe

otuz liranın kabülei-mezbüre izafetle bağa eda ve teslime
11.

veresesinden bulunan İzzet Ağa'ya izafetle vekllire Osman Cemal ve Mustafa
Fevzi Efendiler kıbeli-Şer'iden tenbiye olunmak

12. bi'lvekale

matlübumdur

dedikde müddei aleyh vekilleri

Osman Cemal ve

Mustafa Fevzi Efendiler dahi tafsilatı zabtına muharrer neticei13.

cevaplarında müvekkilleri mezbür izzet ağa mütevffai-mezbürenini

versesinden

kebir oğlu oldığı ikrar lakin vakfiyei-mezbüre
14. bundan takriben yirmi sene mukaddem ma'tühe

olub bin üçyüz yirmi yedi

senesi saferi'l-hayrinin on altıncı güni tarihiyle
15. müverrah i'Iam ilede hususu mezkur mahkemede mukayyide bulunduğı gibi
vakfiyenin hiyni tanziminde duyunu müstağrife oldığı

16. bi'l-beyan vakfı-mezkürun ademi infazını talebi deriz dediklerinde müddei
vekilleri sadreddin Efendi dahi netice
17. müdafasında ibraz iddiği vakıfname usülu-şer'iyyesine tevfikan her türlü
muamelesi icra idilmiş oldığından
18. siciline vakıfrıamei-mezkürun hini tanziminde tamü'l-akl oldığını iddia itmekle
müddeasına mutabık beyne taleb olundıkda
627 I

19. her biri udülu ahrün-ricôli-müsliminden

evvelen baverekai-mestürelibükavuk

Mahallesi İmamı Mehrned Seyyid ve Muhtarı
20. Molla Hüseyin Efendiler ile Abdi Çavuş Mahallesi Muhtarı Mehrned Adai ve
Komisyon a'zasından Mehmed Kazım Bey tarafından
21.

sıran ve ba' dehü yine mümaileyhim tarafından alenen icra idil en tezkiye Iere adi
ve makbülu'ş-şehade

oldukları iş'ar

22. ve ihbar olunan Ebükavuk Paşa Mahallesi Ehaliyesinden Hafız Hüsni Efendi
ibni Hacı Ahmed Ağa ve Abdi Çavuş
23. Mahallesi Ehaliyesinden laleli Cami'i-Şerifi
Mehrned Ağa'dan her biri li'ecli'ş-şehade
24. hazıran

olub Iede'l-istişhad

İmamı İsmail Hakkı Efendi ibni

meclisi-şer'a

fi'l-hakika

bundan akdam vefat iden ve şahsı

ma'rufumuz bulunan Aliye ve akile
25. Hanım ibnetü Şeyh Mustafa Efendi Hali-hayatında kendi malından otuz lira
istirbah olunarak galesinden hatim ve mevlidi26. şerif kıratdi içün hisbeten lilah vakf idüb me'müri ma'rifetiyle dahi tescil

idilmiş ve işbu vakfı-hini-icrada
27. mezbürenin akile ve ve müdebbire ve tasarrıfı nafize bir helde idi biz bu hususa
bu veche üzere şahidiz şehadet
28. dahi ideriz deyü her biri müttefikü'l-lafız vel-ma'nü bi'l-muvücehe ber nehci şeri edayı-yehadeti-şer'iyye itmeleryle şehadetleri
29. hini-kabü'f-de vaki' olarak mezbürenin cemi'i-tasarrufütı nafize oldığı bir
zamanda meblağı-mezküri vakfitmekle
30. usülu-meşrühasına tevfikan tescili-icra ve vakfiyei-mezkürenin tanzim ve i'dô
kılındığı ber nehci-şer't sabit olmağın
31. mucibince meblağı-mevküfe mezbür otuz .ingiliz lirasının mücmelen vefiyatı
cihetiyle vakıfe ve mütevekkıyei-mezbürenin terekesinden
32. tahsiliyle nızamı mahsüsi mucibince kefaliyeti rabt ile mütevelliyesini li-ecli-t
teslim evkaf idaresi veznesine tevdi'r iktida
33. eylediği tarafeyn vekillerine tefhim kılındığı tescil ve i'Iam olundı harrere fi
sene rebi'ü'Lahiri lisenete isna ve sülüseyn
34. ve sülüsmie ve elf min hicrete min lehü'l-izzi ve'l-mecid ve'ş-şeref.
62s
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SAYFA
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KONU

TEREKE

1. Tophane Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdam İzmir'de vefat iden Ayişe
binti Abdullah'ın veraseti validesi Zehra Hatun ile gaibun ani'l-belde zevci
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2. İbrahim bin Mehmet Ali ile Sadri oğulları Mehıned Ali ve Hüseyin ve Sadriye
kızları Naciye

ve Seadet ve Şifa ve Zehra ve Rafiye'ye Mahsüre oldığı bi'l

ihbar inde'ş-şer'i'
3. 1-enver zahir ve numayan oldıkdan sonra vereseden ümmü-mezbüre tarafından
mahallei-mezküre

muhtarı Berber Hüseyin Efendi ile veresei-gaibün

tarafından

beytü' I-mali
4. adidi ve gaib hallerini hıfza me'mür olan defterdar velayeti tarafından mürsel ve
Kıbeli-Şer'i'den

güibünu-mezbürun içün kayyım ta'yin olunan

5. Mehıned Munir Bey ibni Cemal Efendi ma'rifetleri ve ma'rifeti-şer'
terkim ve bey'

ve taksım

ile tahrir ve

olunan terekei-müteveffai-mezbfıre

defteridirki

bervechi ati zikir
6. ve beyan olunur tahriren fi sulhi rebiü'Lühir

lisene isna ve sülüseyn ve

sülüsümie ve elf min hicreti men lehü'l-izz ve'l-mecid ve'ş-şere£
7.

Bir Vusta kazan/85.20, bir musta'mel
hamam

leğeni/36,

Dokuz

iki

tabak/5.10,
8.

tabak/17,

iki

Bir şişe sepeti/3.20,

yemeklik

bir

şiş(3.20,

İki şişe yemeklik/2.1 O, dört şişe/2.20,

sepeti/4.20,

Bir kapaklı şişe/5, iki

iki kapaklı şişe/14,

İki şişe yemeklik/4,

şişe

İki kapaklı şişe/7.1 O,

macunluk tapaklı

bir

şişe//9 .20,

şişe ördek, bir

kapaklı

.... şişe /3 .20,
9.

Dört şişe kadeh/l OIü, dört sarı şişe
kadeh/5,

İki

mor

renkli

şişe

İki kırmızı renkli şişe

kadelı/4,

İki kapaklı şişe/5,

kadelı/4.20, üç
şişe kadeh/6,

10

İki nargile şişesi/3.30, Uç şişe/8, dokuz
şişe tabak/12,

l 1.

Uç

sandalpye/42,

bir

sandık/5i20,

kebir

Bir şişeden mamul su

Bir yemeklik/7,

sürahisi/", iki su

küçük

kadehi/4.30,

tarabza/6,

bir

siyah

YekOnü'I-

bir masa/IO,

mezkOrat/396.2

o
12.

Minhe'l-ihracat,

Dellaliye , hamaliye ve

Mezkur

araba kirası/I O,

eşyanın

muhafazası

mezküre

muhtarı

Efendiye

viıilen

içtin

mahallei-

berber

Hüseyin

hane

ve

dükkan

kirası/25,
13.

Yekünü'l-ihracat, /35,

14.

Sıhhı'I-bilki

Ii'l-taksim

beyne'l-

verese/361.20,
15.

Hissei-zevci-mezbür

Yalnız üçyüz altmış bir
buçuk gruştur.

İbrahim

Mehmet

bin

Ali/90(resmi

minha2.20): 87.20
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Hissei-ümınüınezbür
Zehra /60,

Hissei

ibni

mezbür

Hissei-ümmü

mezbür

mehmed

Hasan/47(resmi

Ali/47(resmi

minlıa

minlıa

45.20

1.10):

1.10):

16.

Hissei-binti

mezbüre

/23 .20(resıni
0.20):23.20,

I

Naciye

Hissei-binti

ıninhii
hissei

0.20):

mezbüre

45.20

ınezbüre Şifa/23.20(resmi
23.,

hissei

bin ti

minha

Hissei-binti

ınezbüre

Zehrii/23.20(resıni minha 0.20): 23

mezbüre

Ralıiye/23 .20(re
sıni minha): 23

Seadet/23.(resıni ıninha 0.20):
23.

17. müteveffayı-mezbürenin terekesi balada muharrer oldığı üzere ba'de'Lihracat
üçyüz altmış bir buçuk guruş vaside olarak bundan ümmü-mezbüre
18. Zehra Hatun'a isabet iden altmış guruşu mezbüre sığan-merkümuna terk ve
teberrü' itmekle ifadesi zabdı-ceridesine kayıd olunarak kendisine imza
19. ittirildiği cihetle sığarı-mezburunun balada merkum hissei-musiyyei-iriselerine
meblağı-merhübu-mezkür ham olarak balığı oldığı ikiyüz altmış altıbuçuk guruş
20. ile zevci-gaibi merkum hissesi olan seksen yedi buçuk guruş ki cem'an üçyüz
elli dört guruş hıfz ve istirbah olunmak üzere Ham sandığına
21. irsal kılındığı Başkatib Ahmed Hulusi Efendi ifadesiyle işbu mahalle şerh virildi.
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1.

SAYFA

165

KONU

TEREKE

Ömeriye Mahallesi Ehaliyesi'nden iken bundan akdem vefat iden Hacı Asiye
Hanım ibnetü Emir Aliyye'nin veraseti kebir oğulları Sabri ve Asım ve gaibi
ani'l-belde Nazife mahsure oldığı

2.

bi'l-ihbar inde'ş-şer'i'l-enver

zahir ve mütehakkık oldıkdansonra veresei

hazirün ma'rifetleri ve Ma'rifeti-Şer'ile tahrir ve terkim ve bey' olunan terekei
müteveffa-i mezbüre defteridir ki
\ 632

3.

ber vechi ati zikir ve beyan olunur tahrlren fi'Lyevmi'l-hamisi ve'f-ışrin min
şehri cemadil-üle lisen~ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicreti
menlehü'l-izz ve'l-Mecidve'ş-Şeref.

4.

bir

yastık,

su küpü/26.20,

Bir küçük küp/1O

Sekiz desti/14.20,

İki küçük şilte, dört

Bir yorgan/37, bir yağ küpü/Jl.20, bir

yorgan/41,
5.

6.

Ondört

Bir yün yatak iki yastık/81, bir şilte/11

Bir koryola, dört tahta,

ÜÇ

kıtık

ıninder/135, bir

bir

yün şilte/15,

yatak/63,

İki çarşaf/26, iki hamam takımı, bir gömlek/15,

Bir ........... , bir deste/IO, iki çarşaf/27,

Bir çarşaf, iki fanila/5,

tahta tecemmülatı/72,
7.

yastık,

Bir

Bir hasır/11, on tabak ve şiş/30,

Bir hamur teknesi, bir

bir

hasır/27.20,

şişe,

trabza/14,

Bir

müsta'rnel
sandık/11

bir

talıta/4.20,
8.

Elbise tecemmülatı/40, iki hümayun çarşabı, ve minder örtüsü/IZ,

Bir

kavuşturma,

bir

çamaşır/I 6,

bir sandık/10.20,
Üç sandalye/2.20,
9.

Bir

hacı

şalaından

entare,

Bir ipekli entari, bir

Namusiye/14,

bir

Bir atlas entari, bir
gömlek

ceket/13.20,

hırka/46.20,

maa

boğça/25.20,
10.

Dört ihram takımı/43 .20, iki hicaz

Bir

altı

çarşab,

Bir aynalı kutu/2.20

Bir saııdık/16.20,

gömlek/20,

kefesi/22.20,

Bir seccade/7,

Seccade

sepeti

maa

11.

İki yemeni , üç peşkir/1 Liki ud ağacı

12.

Bir hırka iki entari iki gömlek/13,

Bir çarşab, üç don/5,

Bir sandık/14.20,

Bir tencere/26, bir tencere/23,

Terazi

Bir

Yedi

beş yüzük/21,

hırdevat/27,

parça/18,

macun kaşığı,

Bir

sandık

Bir

tencere/ 18,

maa

hıdevat/5,
13.

ma'a

kadayif

tencere/ 12, bir

sinisi/12.20,

dirlıeın/30,

bir

tencere1 1.20,
14.

Bir

Bir tencere/f/.2/, beş salıın/28.2/

15.

Bir sandık/7, kitabu yasin ve dua

olunan/137,
1479.20

Yekünü'1-mezkı'.irat/
-dellaliye hamaliye arziya

44.20

------------1435
Lefkoşa kazası itam sandığına müsbet ve mahkumbi deyni olub
1400

Lefkoşa niyiibetine vilen

-----35
Resmi deyni

35

-----0000

I

kulplu

Bir

hasır,

yedi

yasdık/6.20,

Hanesi-bedeli icarı oldığı beyanla vereseden Sabri Ağa tarafından teslım

mecmuası/20,
16.

iki
tava/14.2

Bir saç, bir mangal, bir kevgir, bir leğen/13.2/,
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1.

SAYFA

166

KONU:

TEREKE

Letkoşa'nın

Ayasofya Mahallesi Ehaliyesinden iken bundan akdem vefat iden

kunduracı hasan bin Osman'ın veraseti giaibi ani'l-belde sulbi
2.

kebir oğlu Hüseyinile sulbiye kebire kızı Ayişe'ye Mahsure oldığı bi'f-ihbar
zahir ve numayan oldıkdan sonra güibün mezbüran içün

3.

Eminü-Beytü'l-mal

olan Defterdar velayeti tarafından

mürsel olub kayyim

ta'yin olunan Mehmet Münir Beyler taleb ve ma'rifeti ve Ma'rifeti-Şer'ile

I

634

I

tahrir

4.

ve tergim ve bey' olunan terckei-müteveıfayı-mezbür
zikir ve beyan olunur tahriren fi'J-yevmi't-tasi'

5.

defteridir ki ber vechi ati

aşer min şehri cemadiü'l-üla

lisenete isna ve sülüseyn ve sülüsümiete ve elf min hicrete min lehü'l-ı'zz ve'l
mecid ve'ş-şeref
Bir basına yorgan/21, bir yemeni

6.

yorgan/30,

bir

büyük

yatak/36,
7.

I

Bir

siyah

dönerlik/27.20,

kundura çift/21.20,

bir

Dört kiremit tahtası, iki ayak/28,

Bir arpa sandığı/5.20,

Birküp/5,

bir kebir sandık/37.20,

I Hırdavat

menzili /55.20, bir

I Bir hamur teknesi/5, bir kuyu dolabı maa

değirmen/8,

teymftr/5,
Bir kundura çift/4,

8.

I

Bir küçük sandık/18, müteffanın kazanzade Hacı Mustafa Lütfi Efendi'ye iddia idüb mümailehin mahkemeye teslim
eylediği/I 80,
Müteveffayı-mezbürun

bulunan hanesi bedeli iciirından deyni oldığı beyanla Kasab kamil Efendi

............... mahkemeye teslim olunan/135,
9.

621

Yekünü'l-mezkürat
Araba kirası, dellaliye, arziye,

12.20
Sihhi'l-baki li't-taksim beyne'l-verse

Hissei ibni Kebir Giiib Hüseyin/405.20-resıni ıninhii 10.20:395.00

608.20

I Hissei-binti

kebirei-gaibe Aişe-

/203-resıni

minha 5 : 198

11. ber vechi bala gaiben mezbüran Hüseyin ile Ayişe'nin

hissesi iriseleri

olan

altıyüz sekiz buçuk guruşdan onbeş buçuk guruş resmi bi't-tenzil mütebaki
12. Beşyüz doksan üç guruş mezbüran namlarına li'ecli'l-hıfz itam sandığına irsal
olundığı Başkatib Ahmed Hulusi Efendi'nin ifadesi üzerine işbu mahalle şerh
virildi.
METİN
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1.

SAYFA

166-167

KONU

TEREKE

Lefkoşa 'nm Akkavuk Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat
iden Havva binti Hüseyin'in veraseti gaib ani'l-belde Sadri-kebir

2.

oğulları Nü'im bin Mehmed'c

mahsüre oldğı bi'l-ihbar

inde'ş-Şer'i'l-Enver

zahir ve numayan oldıkdıın. sonra müteveffai-mezbürenin hasrôn veraseti olan
mezbür Naimi- gaib bulundığı
3.

ve vasi muhtarı oldığı cihetle terekesi mucibi Tahrir oldığından Eminü-Beytü'l
male aid hisselerini hıfza me'mür olan Defterdar Velayeti tarafından mürsel ve
kıbeli-şer'i'den

4.

gaibi-

mezbür içün kayyim ta'yin olunan Münir Bey Ma'rifeti Şer' -ile tahrir ve bey'
olunan terekei-müteveffai-mezbüre Defteridir ki bervechi

ati zikir

olunur

harrere fi'l-yevmi's-sülisi
5.

ışrin şehri cemadi'Levveli

lisenete isna ve sülüseyn ve sülüsümiete ve elf min

hicreti men lehü'l-izzi ve'l-mecid ve'ş-şeref
dört kebire veter tahtası, iki ayak/13.20,

6.

Bir şilte/9, bir eski

Yarım

deste

I

bir teneke kalbur/8.20,
Çabut tecemmüliltı/16.20, iki desti, bir

8.

Kırık çıkrık/2.20,

zeytün/10,

Bir toprak tenceresi, bir keser , bir yay, iki oturak tahtası, bir küçük sandık,

Bulugur maa desti/17, üç eski tabak/

7.

I

çıkrık/13.20,

bir paçavara yatak, bir yorgan/14,

Vasat

bakır

I

Bir tas, bir kevgir/6,

I

Elbise tecemmülatı ve
pamuk/45,

tencere/22.20,

kadayıf sinisi/11,

224.20

Yekürıü'l-mezkürat

9.

Bir patun çift/18, bir küçk sank/17.20,

10.

Minhe'l-ihracat, müteveffiyei-mezbürenin techiz ve tekfini içün sarf idilen , dellaliye/6, araba kirası/3,

11.

Yekfınü'l-ilırilcilt/59,

I

12.

Sihhi'I'baki

/165.20
Resmi minlıa

I
4.20

--------161.00

13. bervechi bala yüz altmış bir guruş hasren veraseti bulunan gaibi-mezbür Naim
bin Mehmed namına li'ecli'l-hıfz itam sandığna irsal kılındığı Başkatib Ahmed
Hulusi Efendi zahirası üzerine işbu mahalle şerh virildi.
14. müteveffay-ı

mezbürun

zimem-i

nasda alacağı olub oğulları Hüseyin

mehmed ve Saffet ve Remzi Efendimler ma'rifetleriyle

ve

tansı! olunan mebalığı

her vechi ati beyan olunur.
15.

16.

17.

18.

olunan/5400,
tahsil
... vurumadiden
tahsil
Kasdiden
fellah
limasonlu
olunan/1575,
Azlapi orpanudan tahsil olunan/7200,
Vunili İkaliyanii Lubinduden tahsil
olunan/832,
Püsküllülü Kardaşı Niyufidüderı tahsil
olunan/187, Vadiliili Osman Ağa
Çırağından tahsil olunan/451.20,
Lefkoşalı Nikola Mikrodariden tahsil
olunan/232, Aylukalı Mihaili Papası
oğlundan tahsil olunan/1931,

\ 637 I

İncirlili Debbağ Mehmed hüseyinden tahsil
olunan/I 170,
Aylukalı Kunduracı
olunan/470,

Yanküden

tahsil

Kunduracı Hayriden tahsil olunan/197,
tahsil
Açınlıyadan
Hacı
İnciriili
olunan/426.20,
Arasto Kalideıı tahsil oluııan/304, bakkal
Ayda baliyesinden tahsil olunan/760,

Bididen
Nikola
tahsil olunan
Bididerı
Nikula
tahsil olunan.
Kalimra
Kıstatından
olunan,

tahsil

20.

21.

toğliden

tahsil

Osman kalfadan tahsil olunaıı/24, usta
Mihiiili kefaletiyle komisyondan tahsil
olunan/183.201
Rif'at Kazımdan Tahsil olunan9667,

Kunduracı
istoliyuden tahsil
olunan
Baflı Muharrem
Ali Ağ'dan tahsil
olunan/24791

Cem'an ıek'ün 91414

22.
23.
24.

Minha'l-mezkürat
......... Alfa
horistufiyenin
alacağı olub virilen/16120,

Yorgo Hacı istofaninin müsbet alacağı
olub
virilen,/2883,
Hiiristozulu
Kostandiniyyenin müsbet atacağı otub
virilen/1801
Terzi Nikola Tufanldin müsbet alacağı
olub virilen/630,

Hiristofur
Abôdabulluna
virilen
müsbet
alacağı/2881
Tüccardan
Ali
Rıza
Efendi'nin
müsbet
alacağı
olub viıilen/92
Tüccardan Mehmed Seyyid Bey'in müsbet alacağı olub
virilen/306, Doktor Nuri Efendi'rıin müsbet alacağı olub
virilen/76,
müsbet alacağı olub
İbni kebir Hüseyin remzi Efendi 'nin
virilen/900, Debbağ rıf'at Kazımın müsbet alacağı olub
virilen/1395,
Yeküno'l-ihracat 23 863
Sılıhı'I-baki 67 550,

müsbet

25.

Tüccardan Veysi Bey'in müsbet alacağı
olub virilen/217, Ahanasi Cabalanın
müsbet atacağı olub virilen/178,

26.

Tüccardan Mustafa Ömer Efendi'nin
alacağı olub virilen/453,

27.

Fabrikacı Yorkiyadı'nın müsbet alacağı
olub virilen/146,

28.
29.

Çangar
Yakumi
olunan/45.20,

Kunduracı
Febsldiden
tahsil
oOlunan/435, İpsalalı Şişkoyiden talısigl
olunan//27,
Hacı Karupliden tahsil olunan/200,
Hüseyin Efendi fıriimızdan tahsil
olunan/281
Hasan Efendi Halumazadeden
Tahsil
olunan/49,

19.

ı

30.

I

31.

I

Hisse-i mezbüre Münire Hanını/8444, Hisse-i İbnir<:.ebirHüseyin Şevki Efendi/IO 746.10, Hisse-ibni kebir
Mehıned Salih Efendi/10.746.20,lıisse-i ibni Kebir Ahıned Safvet Efendi/IO 746.20,
Hisse-i ibni Kebir Hasan Remzi Hisse-i ibni KebirNiifı_' Efendi/IO 746.20 -resmi minlıa 268.26 :
Efendi/IO 746.20,
10 477.34 , Hisse-i lbni Sağire Emine Hanını/5373.10- resmi
minhiil34. 14: 5238.36

ı

32. zevce-i mümaileylıa Münire Hanım ve ibni Hüseyin Şevki ve Mehnıed Salih ve
Aflmed Safvet ve Hüseyin Remzi Efendiler ber vechi bala Hissei-irisei
mezküreleri olan ceman elli bir bin
33. dörtyüz,otuz.•'/§)..
. • ••gunış
onpara.yfJemamen ve kamilen akz ve kabsen eyledileri ve
• .
..• . . • . •
y.

ibni sagire-i mezbür nafi7 ile binti sağire-i mezbüre Emine 'nin Hisse-i
irislerinden
34. dörtyüz üç

bala mütebiaki on beş bin yediyüz

METİN:

381

639

1.

SAYFA:

168--169

KONU:

TEREKE

Lefkoşa Mahallatı'ndan

Akkavuk

Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan

akdam vefat iden Ayişe binti Salih Nam Hatun'un
2.

veraseti zevci Zabit Mehmet Efendi ibni Salih ve validesi Hacer binti Arif ve
Pederi Salih bin Kasab Hüseyin ile sadriye sağire kızları

3.

Sultan ve Penbe'ye

mahsure oldığı bi'l-ihbar

sonra sağiretônı-mezbüretanın

4.

zahir ve mütehakkık

oldıktan

pederi ve velileri zevci merküm Mehmet ile

pederi-mezbür Salih'in taleb ve ma'rifetleri ve Ma'rifeti-Şer'ile tahrir ve terkim
ve bey' ve taksım olunan terekei-müteveffayı-rnezbüre defteridir ki

5.

ber vechi ati beyan olunur tahriren fi'l-yevmi's-sübi' ve'l-ışrin min şehri şevval
lisenete ihda ve sülüseyn ve sülüsümie ve elf min hicrete ve men lehü'l-izz ve'l
mecid ve' ş-şeref

6.

Büyük tencere/58, bir evkaf tencere/27,

Bir kadayif sinisi/18,

Yedi sahın/52,

bir

bir kalaylı tencere/29,

kazgan/41.20,
7.

Üç kapaklı salım,/ 33, iki pelde sahın/18,

Dört iskeınle/45.20,

Dört

ınaa

Bir ayna /54.20,

tahta/I 44,

bir iyi kalaylı tava/21,
8.

karyola

Bir yün yatak/150, bir basına yorgan

pamuk

İki

İki kalem yatak/20,

naınusiye/41.00

yastık/23 .20,

ınaa çarşab/39,

yedirme

Bir

'

9.

İki kıtık minder , beş yastık, ına7a

İki çiçeklik şişesi, bir

İki şaındants.20,

beyaz

ınak7ad/46.20,

şişe/13.20,
10.

Bir güllebdan/6, bir Po!at/10.20, bir

Bir Jaınba/12.20, bir
ınalıalli

kradelı/1.20,bir tas, bir kese/9,

saat/14,
1 I.

Bir beyaz iskarpin çift/25, bir dokuma

Bir

İki kasnak el işi isleme
yasdık yüzü/23,

çift/28.20,

baş çarşabı/130.20,
12.

parlak ·. · iskarpin

Yedirmeli bürünecük

Bir baş çarşabı/27,

Bir

çarşab/

Mai-canfesi
fistu/18,

dört

bıninder

ve

Bir

karyola
lıuınayunu/28,

yastık
zarı/31.20.
13.

Bir ipekli entari/31.20, iki humayun

Bir Basına entari 12,
bir

yastık örtüsü/11.20,

basına

Uç

humayun

Bir basına entari/ô,

göınlek/18,

hırka/5,
14.

Bir basına

entari/13.20, bir

entari/9

basına

Bir

huınayun

yatak

çarşabı/12,

İki basına entari/", bir
çarşab çift, bir
yeıneni/6,

640 \

Bir

şeınsiye/6,
bürü/220.20

bir

15.

Zevci ınezbı1r ziımnetinde ala mücibi-ikrare ınihıi müecceli olmak üzere

Bir sandık/24, bir trabza/27.20,

alacağı olub tahsili lazım gelen
16.

Yekünü 'l-mezkürat

1735.20, (eşyayı-

muayyen esmanı)
17.

Minhe'l-ihracat; dellaliye ve lıamaliyeye verilen; dellaliye/16, araba kirası/9

I

18.

I YekOnü'l-ihracıat/25,

Sılılıı 'I-baki li't-taksim beyne'l-verese;

19.

eşyayı- mes'a esmilnı/1710.20
900.00

Tahsili lazım gelen milıri müecceli-mezkur

--------2.600.20
20

Hiasei-zevci-mezbür

Efendi

Mehmet

Salih/'minel

ibni

Hissei-ümmü mezbı1re Hacer/(mine'l-eşya)

228+(mine'l-ınilır)120:348,

Hissei-üımnü-mezbOre Salih/(minel'eşyiii)228+(mine'l-ınilır)l20:348,

eşyiii)342+(mine'lmilır)180:522,
21.

Hissei-binti

sağire

Sultan

baki/(mine'l-eşyili)456. l O+(mine'l-

mil1r)240: 696.10-(resmi min hakkıha'l-mevcüde):

Hissei-binti

685.00

Penbe/(mine'l-

sağlre

eşyai)456.1 O+(mine 'l-ınilır)240:696. l O(resmi

min

hakkıha'l-

ınevcı1de)l l.10:685.00

22.

müteveffayı-mezbürenin münhalifatından eşyüyı-mübeyyine esman olan bin
yediyüz on yedi buçuk guruş ile zevci merkum zimmetinde tahsili lazim gelen
mihri-müecceli dokuz yüz

23. guruşdan versei-mezbürunun hisselerine isabet iden meblağı bilade başka başka
terkim olunmuş ve zevci merkum Mehmet ile ümmü mezbüre hacer ve ebi
mezbür Salih taraflarından hissesi
24. musiyyei-iriselerine

sağiretanı-mezbüretanı-Kerlnıetan ve

Penbe'ye

hibe

itmeleriyle ol-babdaki takdirleri zabt ve kendilerine imza ittirilmiş olmağla
mecmü'u-terekeden eşyayı-cern'j-esmam olan
25.. bin yediyüz onbuçuk guruş yirim iki buçuk guruş resim bi't-tenzil mütebaki bin
altıyüz seksen sekiz guruş sağiretanı-mezbüretan namlarına mehemd arif
onbaşıve beyne küçük
26. Mehmed'e ta vekalet bi vereseye edane olarak el-beyan senevi bi'l-hıfz
muümelei-kaydiyyesi i'da kılınmak üzere Makamı-Defterdarı ba mezküre
ma'Iümat i'da iddikleri ve mihri-müecceli
27. mezkur dokuzyüz guruşun dahi hiyni tahsilini mezküra gönderileceği Başkatib
Hulusi Efendi ifadesiyle işbu mahalle şerh virildi.
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1.

METİN

382

SAYFA

169

KONU

VEKALET

Talebi-vaki' ve tahkık iden

Özrü-Şer'iyye bi-Naz hususu-ati'l-beyanın

mahallinde istima' ve tahriri içün me'zünen e'züm olunan MahkemeiŞer'iyye
Başkatibi Hafız Ahmed
2.

Hulusi Efendi Arabahmed Paşa Mahallesi'nde vakı' merhum Cemal Efendi'nin
Hanesine varub Akdi-Meclisi-Şer'iali eyledikde zatı Meczfuni Mehmed meczüb
ve Mehmed Mevlana

3.

Efendi ta'rifleriyle ma'rife Hatice Hanım ibnetü Mehmed Na'im Efendi
Meclisi-Ma'küdu-Mezkü'rde takdiri-kelam iderek Mağusa-Hudu'du dahilinde
müteveffiye vüledim Millian

4.

Hanım ibnetü Raşid Efendi ve Pederim Müteveffi Mehmed Na'im Efendi'den
bağa ve diğer veresesine mevrüs . ve muntakil oluna bi'l-cümle emlaki ve
araziyede bulunan hisselerimi kıymeti-cem'

5.

veya kısmeti-tefrik tankıyla diğer verese ile bi't-teraki taksime ve ba'de't
taksim namima olarak koçan akzine ve talibi zuhurunda hususu makrunei
mezküremi bey' ve ferağına

6.

ve mu'amelei-ferüğıyesinin me'müri huzurunda icraya ve itmamını akz ve
kabza ve tarafıma irsal ve isale ve hususatı-mezküreye müteallik her nev'
rnuamelein ifasına ve'l-muvacehe

7.

da'va vekili Halid Bey'i kabulüne mevküfe vekili ve naibi menab nasb ve ta'yin
eyledim didiğini tahrir ve ala vukü'a enha ve takdiri itmeğin ma veka'a bi't
taleb ketb olunur harrere fi aşere cemôdi'l-
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8.

ahire lisene isnô ve sülüseyn. ve sülüsümie ve elf min hicreti men lehü elf ve'l
mecid ve' ş-şeref.
METİN:
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SAYFA:
KONU:
1.

vıeuıeuıceı

Lefkoşa
vefat iden

J.Yı\.>rnrn,u

Ehaliyesi'nden iken bundan akdem

bin Hüseyin'in veraseti zevcei-menkühei-

metrukesi
2.

Musa binti Hüseyin ve Ii-ebeveyn kızkarındaşları Havva ve Nazife ve sadriye
sağire kızları Sa'diye ve Bahire'ye mahsüre oldığı bi'L-ihbar

3.

inde'ş-Şer'i-Enver zahir ve numayan oldıkdansonra veresei-mezbüretan ve
sağiretanı-mezbüretan valide ve vesiyyeleri Munise Hatün'un taleb

4.

ve ma'rifetleri ve Ma'rifeti Şer'ile tahrir ve terkim ve bey' ve taksim olunan
terekei-müteveffayı-mezbüre defteridirki bervechi ati zikir vebeyan olunur
harrere

5.

fi'f-yevmi's-samin aşere min şehri cemadi'l-evveli lisenete isnô ve sülüsümie ve
elf min hicreti min lehü'l-izz ve'l-mecid ve'ş-şeref.

6.

7.

Bir

tekli

tüfek/31,

bi

Bir

sandık/23,

çugaşuluvar,

tüfek/45,

bir ...... ./160,

kilim/ 128,

Bir değirmen/36.20,

bir hamam

bir

tek
bir

İki tencere bir tava//33.20,

Bir çizme

Bir balta

Dört iskernle/23.20,

çift/31,

bir tencere/27,

bir hamur

tenkenesi/9, üç kavuşturma/15,

leğeni/30.20,
8.

Bir Trablus kuşağı/91,

Bir değirmen/18.20,

İki mertek bir kapı/27.20,

bir

bir kürek,

bir

misteribir keser, bir

yay, bir tokınak/14.20,

bıçak/22.20,
9.

Bir büyük bıçak, bir gubur/14,

Bir merkeb maa yavrı/360,

Müteveffayı-mezbürun
olunan

bir küçük çekınece/5,

terekesi

çatuz
esmanı

karyesinde

bey'

olub Tuzla ve

Magusa Halleri Niyabeti'nden alınan/911.10
Yekiınü'l-mezküriit

10.

Müteveffayı-mezbüru11.zevcei~

Minhe'l-ihrücüt;
11.

Arziye,

2057.10

Müteveffayı-mezbürun

Müteveffayı-mezbünın

menkühei-metrükesi

techiz ve tekfınini

tahlüsi

kirası,

Molla Hatunun ınihri

içün

Munise

Karyesinde

hamaliye/28.20,

müecceli olmak üzere

Hatunun

ınakrüfi

bulunan

ba'Zde'l-isbat ve'l-hülf

olub kadri-misli ve

alacağı

ma'rüfi oldığı bi'l-

dellaliye

, araba

mahkemeye

mezbüreye

olub
verilen/251,

ihbar

mezbüreye

virilen/343,

emlakinin
vergisi
hüküm et
tahsildiirına
virilen/58,

12.

Yekünü 'l-ihriicat/680.20

13.

Sahhi 'I-baki beyne' -verese/1376.30

14.

Hissei-zevcei-mezbüre

Hissei-ümmü-mezbüre
Havva/143.20,

Münise/172,
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Hissei-ümınü-mezbüre
Liitife/143.20

olub

15.

Hissei-binti-sağirei-mezbôure
Müteveffayı-mezb3urun

Sa' diyye/

Hissei-ühtü-mezbüre Bahire/

250

Müteveffayı-mezb3urun

Tahlüsi Karyesi'nde

bulunan zeytün eşarınm bin dokuzyüz

bulunan zeytün eşcürının bin dokuzyüz on üç

on üç senesi mahsülünden hissesine isabet

senesi mahsulünden sa/\1\irei-ınerküıne hissesine
isabet iden I

250

Tahlüsi karyesi'nde

458 .35,

iden
458.35

708.35
-resmi minha I 7.25

708.35

---------

Resmi

691.10,

ıninhü

17.25
691.10

16 .bi'l-eda muharrer oldığı üzere müteveffayı-merkfunun

terekesi ba'de'f-ihracat

bin üçyüz yetmiş altı guruş otuz paraya Reşide olarak
17. bundan zevcei-mezbüre Munise Hatun hissei-irisesi olan yüz yetmiş iki guruş ve
Ii-ebeveyn ühtanı-mezbüretan Havva ve Nazife Hatunlar
18. hissei-iriseleri olan yüz kırk üç buçuk guruşı kamilen ve temamen akz ve kabzan
eyledikleri şimdi sağiretanı-mezbüretan

Su'adiye ve Bôhire'nin

19. eşyayı-mebiyye esmanından ikiyüz ellişer gruş ile mütevffayı-mezbürun

Temlüse

Karyesi'nde bulunan zeytün eşcarının bin
20. dokuzyüz on üç senesi bağ mahsüli olub Lefkoşa ve Gime Kazaları

Niyabeti

Şer'iyyesi tarafından bey' olunarak veresei
21. kibare hissei-iriseleri

ba'de'l-i'da sairetônın bu veresenin her birinin hissei

iriseleri olmak üzere Mahkeme-ye tçsli111 olunan dörtyüz
22. elli sekizer guruş otuz beş pa,nısıytc1. cemlan bin üçyüz seksen iki guruş yirim
para sağiretanı-mezbüretanın
23. nafakayı-miktariyeleri

içün tevarilıi-111µhtelifede valide ve vesileri

Hatun'a i'da kılındığı başkatib Alıınçdl:Iulusi Efendi'nin
24. enhası üzerine işbu mahalle şerh virildi"
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SONUÇ
Şer'iyye Sicilleri muhteva bakımından yazıldıkları dönemde Kıbrıs'ın
toplumsal, ekonomik, idari, dini ve sosyal hayatına ışık tutmaktadır. O dönemle ilgili
olarak merak ettiklerimiz nice konulara cevap bulabiliriz.
Çalışmamız olan hicrı(l326-1332)-miladi(1907-1915) yılları arası çeşitli
kaza(Lefkoşa, Mağusa, Gime, Baf, Omorfa vb.)lara ait Şer'iyye sicillerini
incelediğimizde, bu kazalara ait ekonomik, demoğrafık ve sosyal yapısı hakkında
bilgi ediniriz,
Kayıtların çoğunluğunun tereke, vakıf, vekalet, nafaka, kazay-ı rüşt gibi
konular olup o yıllarda nasıl vakıf yapıldığı, evliliklerin nasıl işlediği, mirasların
nasıl dağıtıldığı ve o günkü ev araç-gereçlerin neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde
öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca , iki toplum bir arada yaşaması ve bunların(Türk-Rum)
arasında karşılıklı iletişim oluduğunu söyleyebiliriz.
Yine sicilden toplumun yapısını ( örf ve adetleri, meslekleri vb.), nüfusunun
yoğunluğuna göre yerleşim yerlerinin etnik çoğunluğunu belirleyebiliriz. Kayıtlarda
en çok görülen vakıf, tereke, nafaka, vekalet giib davalar bizlere o günlerle ilgili
insanlar arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Ayrıca Lefkoşa ve Magusa
Ayasofya camii imam hatiplik görevleriyle kıbrıs naibliği vazifelerine atamaların bu
dönemde de Osmanlı Devleti'nin Padişahlık Makamı tarafından atandığını diğer
ataların ise kıbrısta bulunan Kıbrıs Müftüsü tarafından atandığını görmekteyiz.

Netice olarak Şer'i siciller, yazıldıkları dönem ve yer bakımından o dönem ve
bölgelerinin genel yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Çeşitli Bölgeleri
kapsayan bu çalışmada Osmanlı iktidarının balkan savaşları evveli ve birinci dünya
şavaşına henüz girilmişken Kıbrıs'ta sosyal hayatın nasıl olduğu hakkında bizlere ip
uçları vermekte ve toplum yaşantısı hakkında bilgi vermektedir.
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NOT: Çalışma

Sicili" Osmanlıca- Türkçe yazım kuralları
Ansiklopedik

Ferid
alınmıştır. Aydın

2002.

649

Lügat

kitabından

SÖZLÜKÇE

A

adem

yokluk, bulunmama

ah

kardeş, dost

ahar

başka, diğer, gayrı

ahar-ı bey'a

başkasına satma

ah-ı mezbür

adı geçen kardeş

ahir

nihayet, son olarak

akar

para getiren mülk [ev, dükkan, tarla, bağ, bostan vb gibi.];
taşınmaz mal; halk arasında, kiraya verilen ve gelir
sağlayan şeyler anlamında da kullanılır

akd

sözleşme, kararlaştırma

akdem

ilk, önce, önceki, daha önceki

akdem-i fevt

önce geçen

akl

akıl, us

fuıifü'l-beyfuı

demincek beyan olunan, bildirilen

anifü'z-zikr

biraz evvel bildirilen

'arsa

yer, toprak

'aruz

yan, taraf; yanak; yol; Arap dilcilerinden İmam Halil'in,

.,

eski Arap şiirlerini esas tutarak bir sisteme bağladığı
rivayet edilen; hecelerin uzunluğu ve kısalığı esasına
dayanan, esas Arap nazmında, muayyen kalıpları; Türk,
Fars, Efgan, Pakistan ve kısmen Hindistan nazımlarında
kullanılan vezindir. Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık
veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan
divan edebiyatı nazım ölçüsü
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hi.iyijğ\8 ermrna gösterme, bildirme, önüne koyma

'arz
aş-hane

-,

rrıl'ıtfı:ıt--

2ilrrıle.nirı .manasmt izah ve kuvvetlendirmek

atf-ı beyan

için atıf

atı

g~JeçeJ.s:,\geJen;. gelecek zaman, istikbal; önde, aşağıda

ati'l-beyanda

aşağıd.a.izikredilen, aşağıda sözü geçen

atı' z-zikri

aşağıda zikredilen, aşağıda sözü geçen

aya

kabiliyetsiz, kudretsiz; tedavi edilemez, iyileştirilemez

'azl

verilen temsil yetkisinin

ortadan kaldırılması;

memurun

memurluk ilişkisinin kesilmesi; görevden uzaklaştırma

B
ba huccet-i şer'iyye

kadı tarafından verilen resmi (Hüccet: Eski hukukta senet,
belge; şeriat mahkemesinden verilen bir hak veya sahiplik
gösteren resmi vesika; mülk taşınmazlarla
şer'iye mahkemelerinden
taraflardan

birinin

ilgili olarak

verilen belge; 'kadı' önünde ve

ikrarı

diğerinin

kabulü

üzerine

düzenlenen mahkemenin mühürünü ve yargıcın imzasını
taşıyan belge) belge ile; hüccet ile tasarruf olunan resmi
belge
ba i'Iam-ı şer'I zahir

şer'! mahkemelerinde açık olarak yapılan ilamlar

ba şahadet

şahitle

ba zikri esmani

zikredilen bedeller

bab

yasalarda bulunan kısımlardan her biri; bölüm; kapı

ba' de vefate

vefatından sonra

ba' de vefütiha

onun ölümünden sonra

ba'de'l

da'va

ve's-

dava ve sualden sonra

sual
ba'de'l- kabul

kabul ettikten sonra

ba'de

sonra
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p.ff1.li-tkri

ba' de'J-inkar
1 A

ba' de'l-isbat

1"

•

·~
1

1

ba' de'l-isticar

•LJ.1\;Lau

ba' de'l-istihlak

bitirdikten sonra

ba' de'l-iştera

satınTaldıktan sonra

ba' de'l-tahliye

b.oşalttıktan. sonra

ba' de' I-tefsir

yorumdan sonra

bağ

bağ, büyük bahçe, bostan

bağçe

bahçe

bais

sebep olan, gönderen, icôbettiren

baisü' l-küttab

gönderilen katip

baisü' I-vesika

gönderilen belge

baki

Tanrı; daimi, kalıcı; alt taraf; artık, artan, fazla, geri kalan;
bundan başka

bar-gır

yük tutan, yük kaldıran, beygir, at

barutcı-zade

barut yapan adam

ba-tevassut

yastığa dayanmakla

bedel-i icare

icar bedeli

bedel-i medfil'

ödenmiş bedel

bedel-i sulh

uzlaşma bedeli

benat-ı mezbürat

adı geçen.kızlar

her nehc-i şer'I

Şer'i usul-gereği

ber nehc-i atı

aşağıdaki-usul' gereği

bertashih-imezkfır

daha önce.düzeltildiği üzre

ber vech-i atı

aşağıda olduğu gibi

her vech-i muharrer

yazıldığı üzere

betav'uhe

isteğiyle

beyan

anlatma, açık söyleme, bildirme

bey'

satma, satış, satın alma

bey-i

bat-ı

sahih-i

şer'i hukuka dayalı kesin satış

şer'i
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bey' -i münfesih

bozulan satış

bey'-i bat

kati satış, satıcı ile alıcının dönmeleri kabil olmayan satış

beyn

ara,arı:ıhl.(,Jırada, araya, arasında

beyyine

delil, .. şalıit, tanık

bi'l-emr

emirle

bi'l-esale

ulaştırmakla

bi'l-istidane

borçlanmakla

bi'l-mu'arrifetü'ş-

şer'an bilinen

şer'ıye
bi'l-muvacehe

yüzleştirmekle, yüzleşerek

bi'l-vekale

vekillikle

bi'l-verase

tavsiye ile

bi'l-izale

gidermekle, giderilmekle, yok etmekle

bi'r-i ma'

su kuyusu

bi't-taksım

bölmekle

bi't-tavassut

araya girmekle, aracılıkla

bi't-tevliye

yüz çevirmekle

bi't-terazi ıktisam

eşit olarak bölüşme

bi't-terazi

iki tarafın rızasıyla, uyuşarak

bi-cümletün

bütünüyle

bi-gayr-i hakk

haksız yere

bi-hasbe'l-kefüle

kefıllilik d()layışıyla

beher

her, her bir, herbiri

bi-hükmü'l-kefale

kefilin emriyle

bi-hükmü'f-münasiha

mirasçının öhnesiyl~

bintan

kızlar

hint

kız

bint-i mezbüre

adı geçen kız

bi-tav'a

itaat etmekle
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C
can-aver

canlı, yaşayan; zararlı hayvan; domuz; canavar

ca

yer,mevki,mekan

canib

taraf, cihet, yan

canib-i şer'a

şer'ı cilıetten

canib-i

şer'a

i'ta

I

şer'I cihetten vermekle sorumlu

kılınan
canib-i şer'i şerife

şer'i şerif tarafından

canib-i velasife

alimler tarafından

côi'z-zikr

hatırladığında

celb

çekme, çekiş, kendine çekme; yazı ile çağırma

cemazi-yel-sani

arabi ayların altıncısı

cem'an

bir yere toplanmak suretiyle; yekün olarak, toplam olarak

cemazi-yel-evvel

arabi ayların beşincisi

cemi'

hepsi, toplamı

cemi' tevabi'

bir kimsenin hizmetinde bulunanların toplamı

cezire

ada

cezire-i mezbür

adı geçen ada

cezire-i Kıbrıs

Kıbrıs adası

ciheteyn

iki cihet, iki yön

karz

ödünç ve.r111~, çdünç alma; ödünç verilen veya alınan şey;
borç

cihet-i karz

borç yönü:ıidı

civar

çevre, yöre; yakın yer, yakın komşu

çar

dört; çare; tuğla v~ çanak çömlek fırını

çarşeb

çarşaf

çeşme

musluklu su haznesi; pınar, su kaynağı

D
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da'va

Şikayetçi olarak mahkemeye başvurma; mes' ele; bir mesele
üzerinde hususi bir fikir sahibi olma, iddiası

def'i mezbür

adı geçen ödeme

def'a

kereakez, yol

de:f

öteye . itme, savma, savulma; verme, ortadan kaldırma;
giderme; bir davayı müdefaa için açılan başka bir dava

defter-i kasem

yemin defteri

delal

naz, işve, cilve; insana güzel, sevimli görünecek hal, durum

deyn

borç

gıbb-et-tasdik

tasdikten sonra

duhancı

tütüncü

a'Ia

(daha , en , pek ) yüksek

'akdi rehnde meşrut

şarta bağlı rahn akdi

akd-i rihletde

ölme akdi

'amme-i deavi

umumi davalar

'amme

umuma mahsus olan

'Arab-zade

'Arab'dan doğmuş

'arı na-ma'Iüm

bilinmeksizin

'arıf
'arı

bilen , bilgili , irfan sahibi

'arsa

yer, toprak

'arzan

enine, enliliğine, genişliğine

'arzuhal

halin bildirilınesi, ne halde olduğunu bildirme

'azl

işinden çıkarın.a, yol verme

'azl ve in' ızaldan

bir yana çekilme, tek başına kalma

çıplak; hür ; -siz

E

eb

baba, ata

ebnan

oğullar
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ebniye-i mahlükesi

1_

ecl-i mezkur

yukarıdaki sebepten

ecr

bir iş, hizmet karşılığında verilen şey; ahirete ait mükafat,

ıen

sevap; ücret
eda

borçveyaborç gibi herhangi bir şeyi ödeme, yerine getirme

edası vacip

ödenmesi gerekli

edeb-hane

ayak yolu, aptesane

edna

pek aşağı, en bayağı, çok alçak; pek , pek az

ehali

bir memleketde, bir kasabada, bir köyde, bir semtde veya
mahallede yerleşip oturanlar, ehali; halk, umum
alma, kabul etme

ehz
'iddet-i

nafaka-i I nafakanın zamanının bilinmesi

ma'lfunem
yan, taraf; yön, kat; yanında, göre, düşüncesine göre;olunca

'ind

, olduğu halde
düşüncesine göre yargılama

'inde'l-muhakeme

namlar, adlar

ı, el-esami

henüz, şimdi, hala, bugün, bugünkü günde, şimdiki

el-haleti hezihi

zamanda, şimdiye kadar

I itibarlı, hatırı sayılır, saygın; inanılır, güvenilir; yürürlükte

el-mu'teber

olan, geçer
emlak

ev, tarla, l,ağ,bağçe, vesaire gibi sahip olunan mal ve mülk

er karındaşı

erkek kard.çşi

esma

I adlar

ester

I katır

eşcar-ı müsmere

I

eşcar-ı

meyveli ağaçlar

gayr-ı I meyvesiz ağa.çla.t'

müsmere
eşcar

ağaçlar

eşeddü ihtiyaç

en zorunlu ihtiyaç

'uhde-i tasarrufunda

kendi sorumluluğunda

656

'urüç
en yüksek noktası, doruk

eve
evra

evsat

wual\.ı,
ııu,,~ıt:,ıııuı

orta, orta halli; yüksek, ile alçak

büyük usullerindendir

F
fariğ

bir şeyi veya hakkı başkasına devreden, devreden; ferağda
bulunan; boş, boş kalmış, işini bitirmiş, işsiz; rahat, asude;
vazgeçmiş, çekilmiş

fekk-i rehn

rehini kurtarma

fesh

bozma, bozulma, dağıtma, dağılma

fevkani

binanın üst kısmı; binanın üst katı

fevkani oda

üstteki oda

fevt

bir daha ele geçmemek üzere kaybetme, elden çıkarma,
kaçırma; ölmüş

firak

ayrılık ayrılma; sevişenlerin ayrılığı

firaş

döşek, yatak, yaygı, şilte; hasır, halı

fistan

giysi; erkeklerin giydikleri kısa, pilli eteklik

fülus

pullar, mangırlar, akçeler, paralar, bakır sikkeler

furülen

usulsüz, yersiz, haksız olarak, zorbalıkla

fuzüli

boşuna, yersiz, lüzumsuz, haksız; boşboğaz, lüzumsuz
işlerle.uğra.şan,kemdine düşmeyen sözler söyleyen

fülüs-u mezkur

bahsedilen paralar

gaib-i 'ani' I-meclis

mecliste

gıbb
gıbb-es-sual

sorgulandıktan sonra
şer'iye mahkemelerinden verilip ikrar ve takrire mütedair

olan hüccetlerde kullanılan tabir
gıyabı

kendisi hazır olmadığı halde yapılan muamele ile ilgili;
savcılıkça çağırılan duruşmaya gelmeyen kimse hakkında
yapılan muamele ile ilgili

güze ran

geçıcı, geçen

gaddar

çok gadreden, zulmeden, hain, merhametsiz,

kıyıcı; çok

pahalı mal satan, soyucu
gayr-ı makbuz

makbuzsuz

H
hacı

din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş
Müslüman; islamın beş şartından biri olan, Müslümanlarca
Zil'Hicce ayında Mekke'de yapılan Ka'be'yi ziyaret ve
tavaf töreni

hafız

Hıfzeden, saklayan koruyan; ezberleyen; Ku'an-ı kerimi
başından sonuna kadar ezberleyen

halalı sa' at

halkalı saat

hal'a

soyma; boşanma; tahttan indirme

hamam

haman, banyo

hamüla

yük, gemi yükü

harap
harir kuşak
harmen
hasın

düşman, muhalif, karşı taraf

hasm-ı cahidde

bile bile inkar eden düşman

hark

yarıp yırtma, yırtılma; su akacak yarık, ark

hatm

mühür, üstü mühürlü yüzük

hatmini haviye

tenha yerde bitirme

havatim-i şerifleri

hatimleri
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havlı

havlı

havlıyı müştemil

havlıyı içine alan

havz

havuz

hay

vay! eyvah!

hazır-I bi'l-meclis

meclisde bulunan

Helvacı

helva yapan

hizane

I

hazne, hazine; kalp, gönül; hazinedarlık

hibe-i sahiha-i şer'iye

I

şer'i hükümlere göre yapılan hukuki bağışlama

ile hibe etmek
hibe-i sahiha

hukuka uygun yapılan bağışlama

hisse-i irsiyye

soydan aktarılan pay

hisse-i kanüniyesi

kanuni hissesi

hisse-i şayi' a

müşterek bir malın her cüz'üne sirayet eden hisse, pay

hulul

gelip çatma, girme

husumet

hasımlık, düşmanlık; kıskançlık, çekememezlik

husüs-u mezküre

adı geçen durum

I

i'lam

ikrar
ikrar-ı tam
ikrar-ı tam ve takrir-i
kelam

ibn
ibnan
ibn-i

söyleme, bildirme; tasdik, kabul

ibra

beri kılma, beraat etme, temize çıkarılma, aklanma

ibra-i 'amm

bütün davalardan, birini temize çıkarma

ibra

beri kılma, beraet etme, temize çıkarılma, aklanma

ibraya vekil

aklanmaya vekil

ibraz

meydana çıkarma, gösterme

icab ve kabul

ibraz edilen vasikanın, teklifin kabulü

icar

kiraya verme, verilme; kira parası

icare-imüsemmayı

bilinen icar

icazet

izin, ruhsat; diploma; eski bir yazı türü

i'Iam-ı şer'!

şer'iye

mahkemelerinden

nikah, nafaka ve saireye dair

verilen ilamlar
i'ta'

verme, verilme, ödeme

i'tiraf

suçunu veya yerinde olmayan bir hareketini saklamaktan
vaz geçip söyleme, hakkı teslim etme

ifraz

bir bütünden bir parça ayırma; ayırma; ayrılma

ihdas

meydana getirme, ortaya çıkarma

ikrar

saklamayıp
kabul;

söyleme;

birinin

dil ile söyleme,

başka birinin,

bildirme;

kendisinde

tasdik,

olan hakkını,

alacağını haber vermesi
ikrar-ı tam

doğrll.biritirafta

bulunma

ikame-i beyyine

şahit gösterme

iktisam

böliişıne,paylaşma;

ile'l-vefüt

vefata kadar

iltifat

yüzünü çevirip bakma; dikkat; hatır sorma, gönül alma;

hisselere ayırma

sözü, başka bir şahsa çevirme
iltizam

kendi için ligiiın}ii sayma; birinin tarafını tutma; icap et
tirme, gerek.tjfll:le

in'ızzel

bir yana çekilın~,tek başına kalma

infi'ül

gücenme, darılma

inkar

yaptığını saklama, gizlerne;iycıprnadım
tanımama

deme; reddetme,

inkıza'

tamam olma, nihayet bulma, bitme, sona erme

intifa'

menfaatlenme, faydalanma

intika

seçme, ayırdetme

intikal

bir yerden başka bir yere geçme, göçme; geçme birinden
diğerine

geçme;

ölme, öbür dünyaya

göçme; babadan

kalma miras; bir bahısten başka bir bahse geçme; hastalığın
yer değiştirmesi
irae

gösterme, tayın etme

irtihan

rehin olarak alma; alınma

isabet-i bi'l-ihbar

doğru haber

isabetle cerh

yerinden yaralama

isbat

şahit ve delil göstererek doğrusunu meydana çıkarma; var
etme

iskat

sükut ettirme, susturma; münakaşada, cevap veremeyecek
hale getirme, ağzını kapatma; kandırma, razı etme

isticar

kira ile tutma, kiralama

. • istidane

borç alma, ödünç alma

istintak

nutka getirme, birini söyletmek isteme; sorguya çekme

iştera

satınalnıa, .• satma

iştirak

ortaj(pJnıa, ortaklıkla

ittihab

bedelsiz olarak verilen bir malı kabul etme

izafet

iki şeya.r~iftığaki bağ, ilgi

izhar

h<>'71rlı:ırnı:ı

ilia.zır etme; birini huzura getirme, birinin

rnı:ıhk-pm

.,

kabl

ön,

Xl'lrl~li-W)eyyel,evvelki

kable'İ-eda

önce xr1J+nı,:

kable' l-eda ve' 1-ıfü

önce ödey

kabr-istan

n,p7ı:ırhlr

Alıınm~~l

• ...

)"t::}Jllt::.<C>
.

••

IC

el ile tutma, avuç içine alma, kavrama, Azrail tarafından

kabz

ruh teslim alma
kabz-ı semen

değerini alma

kadr-i kifaye

yetişebildiği kadarıyla, elverdiği miktarda, yettiği kadar

kaffe

hep, bütün, cümle

kahve-hane

para ile oturup kahve içilen yer

kain

mevcut olan, bulunan, var olan

kanün-ı münif

büyük kanun

karındaş

kardeş

karye

köy

karye-i mezbüre

adı geçen köy

kasr-ı yed

el çekme, vazgeçme

kazaz

ipekçi, ipek işleyen, ipek satan

kebir

büyük

kefalet

kefillik, birine kefil olma

kefalet-i
,ı

mutlaka-i

I

kesin kefilolma

sahiha
keff-i yed

elçekme, vazgeçme, karışmama

kefalet-bil mal

bir mal için kefil olma

kefil-bi'l-mal

birmalın ödenmesine kefil olan kimse

kelam

söz·lakırdı

kelam-ı kadım
sahibi

kemal-i imtiyaz
kesan

kimseler, kişiler, insanlar

kesire

çok,

keşf

açma,

çılcarına, gizli bir şeyi bulma, bir sırrı
olacağını

mdan

önceden

anlama,

olunma

ketb
ketm

bir sözü, bir haberi, bir srrı saklama, gizli tutma
taraf,

Allah

kıt'a

parça, bölük, cüz

kifaye

yetişme, elverme, yeterlik, iktidar, yararlık

kil ar

kiler

kirişte

çerçöp

kisve beha

elbesinin değeri, özel kıyafetin (Haç kıyafeti) değeri

kur'a-i şer'iyye

askere alma işi

kursi-i liva

başkent

L
lazımu'f-eda

ödenmesi lazım

lede-

sırasında, yapıldığı zaman

lede'Lehali

halka umuma gerek

lede' I-iktiza

gerektiği zaman

lenger-endaz

lenger atan, demir atan, limanda demir atmış gemi

levahik

lahikalar, ekler, eklenen şeyler

leyle-i Kadr

Kadir gecesi

leyle-i Regaib

Regaib gecesi

li-eb

lJı:ılJcı tarafından, baba yoluyla

Ii-ebeveyn

baba ve ana tarafından, ana baba yoluyla

M
ma
ma'a

ma'ada
ma'arifetü'z-zat
ma'küd
ma'Iümu'J-mikdar
ma'Iümü'Ishırdüd
ma'Iümütlsaded

su

mafuı

beraberce, birlikte olarak

ma'rüf

herkesçe bilinen, tanınmış, belli

magrfi.s

toprağa dikilmiş

mah

ay

mahallat-ı mezkur

zikrolunmuş mahalleler

mahdüd

tahdid edilmiş, sınırlanmış,

hudut ve sınırlarının

tayini

kabil olan akar, mal, mülk
mahfuz

hıfzolunmuş,

saklanmış, korunmuş, gözetilmiş, gizlenmiş,

ezberlenmiş
mai cari

akar su

makbuz

bir şeyin alındığına karşı verilen mühürlü, imzalı kağıt

mani-zade

bani söyleyen kişi

marr-üz-zikr

zikri geçmiş olan

marr-ül-beyôn

beyanı geçmiş olan

masarıf

harcanan paralar, harcamalar, giderler

masun

saklanmış, korunmuş, korunan, salim, sağlam

mat bah

mutfak

matlub

talypydilen, istenilen, aranılan şey, alacak

maun et

yardım, imdat

mebi'
meblag
meblag-ımezbfu
Meclis-i Liva
mecmu'
medfü'
medhülu behası
menkul

mer'a

çayırlık, otluk

merkeb

binilecek şey, binek,eşek, vapur, gemi, kayık gibi şeyler

merkum

yazılmış, adı geçmiş, bayağı, adi, ışsız, güçsüz, aşağılık
kimse

meşrut

şart koşulmuş, şartlı, şarta bağlı

metruk

terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmak vazgeçilmiş; battal

Mevlevi Tekke

Mevlevi Tekkesi

mevrüs

miras kalmış, ana babadan geçmiş

meysür

kolaylanmış, kolaylatılmış, kolay

mezbür

adı geçen, yukarıda söylenmiş olan

mezkur

zikrolunmuş, adı geçmiş, anılmış

mezru'

ziraat olunmuş ,ekilmiş, çift sürülüp tohum atılmış

mezru' hanta

ekilmiş buğday

mi'rnar

inşaat planlarını

yapan ve bunların

kurulmasına

bakan

san'atkar
mehr-i müeccel

boşanma veya ölüm halinde, kız tarafına verilmesi, nikahta
kararlaştırılmış olan bedel

mehr-i mu'accel

evlenme

sırasında erkeğin kadına peşin olarak vermesi

kararlaştırılan bedel
mir

amir, baş; kumandan; bey; vali

mir-i miran

Beylerbeyi

misl
miyane

orta, ara, kıvam, gerdanlığın ortasındaki büyük inci

molla

büyük kadı, büyük alim

muarız

muariza eden, karşı gelen

mücib

icap ed ert;iT~ıırı?g~len, gereken, gerektiren, Sebep, vesile

mu'arrif

tarif eden, etrafıyla anlatan, bildiren

mu'ayyen

tayin edilmiş, belli, belirli, kararlaştırılan

mu'teber

itibarlı,

saygın, inanılır, güvenilir, yürürlükte

olan,
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dava için iki tarafın mahkemeye

muhakeme

başvurması,

iki tarafı

dinleyip hüküm verme, yargılama
muhasemat

düşmanlık, harb ilanı

muhasim

hasım, düşman olarak karşılaşanlardan her biri

mukabele

karşılık

verme,

karşılama,

karşı

gelme,

birbiriyle

karşılaştırma; .karşılıklı yapılan okuma
takdim edilen, sunulan; önde olan, önden giden; önce

mukaddem

gelen, önceki; değerli, üstün; önerti
mukata'a-i kadimesi

eskidenberi kira karşılığında arazinin birine bırakılması

mukavele

sözleşme, yazılı sözleşme

müma-ileyh

ima edilen, adı geçen, yukarıda anılan

müma-ileyha

yukarısının aynisi

mürsel

irsal olunmuş,gönderilmiş,

muslihün

islah edenler, iyileştirenler, düzelticiler, arabulucular

mutabık

uygun,uyan

mutalebat

istenilen şeyler, istekler

mutallaka-i

sahiha-i

ı

yollanılmış, Peygamber

resmi boşanma

şer'iye
mutallaka

bıral<:ılmış,.boşanmış

mutasarrıf

tasa.rru:f\(. . ecl<3n, · kendinde

muttasıl

bitişik, kavuşan, bitişen, aralıksız, hiç durmadan biteviye

hakkı

ve salahiyeti

gelme; karşı, ön

muvacehe
muvazı'a

kullanma

bir me' elede bahse girişme; danışıklı dövüş

muverrih
muzafe

bir şeyin ilave, ek

mübayi'a

satılmış

müdde'a

iddia olunmuş,\i<iciia olunan şey; dava olunan şey; asılsız

müdde'asına mutabık
iddea eden davacı

müdde'i mezbür

adı geçen davacı

müdde'I 'aleyh

dava edilen kişi

müdde'I merküm

adı geçen davalı

müddet-i mezküre

geçen zaman

müeccel

te'cil edilmiş,

ileriye bırakılmış,

peşin

olmayan,ileride

yapılmak üzere, ertelenmiş
mültefit

iltifat eden, yüzünü çevirip bakan; güler yüz gösteren, hoş
davranan; ehemmiyet veren

mümza

imzalı, imza edilmiş

münhasır

inhisar

eden,

sınırlanmış,

her yanı çevrili;

yalnız

bir

kimseye veya bir şeye mahsus olan
müntehi

nihayet bulan, sona eren, biten

müsaleha

barışma, uzlaşma

müsecceli şer'iye

te'cil edilmesi şeri'ate uygun

müste'cir

kira ile tutan, kiracı

müstehleke

istihlak edilmiş yiyip içilerek tüketilmiş, bitirilen

müstekıllen

kendi başına, başlı başına olarak; ancak, yalnız

müşarun ileyh

kendisine işeret olunan, adı geçen, adı anılan

müştemil

kavrayan, saran, içine alan, kaplayan, oluşan

müte'allık

asılı, bağlı; taalluk eden, ilgili, ilişiği olan

mütehakkık

tahakkuk. eden, doğruluğu meydana çıkan

mütemekkin

terneklciirı ¢d.erı, mekanlanan, yerleşen, oturan

mütesavi

birbirin¢

Müteveffa

vefat et.ô:ıi.ş; gll'Ilüş

müteveffıye-i

adı

.n:ıii.sa.yi, eş olan
vefat etmiş kişi

mezbüre
mütevellid

meydana

rloihın
u
,

gelmiş
müvekkile .. i: mezbüre

adı geçeri vekil
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gelmiş, doğmuş;

ileri

N
naib-i menab

vekillik ve vekil yeri

naibü'ş-şer"ı

şer'I vekili

nam

isim, ad; ün, lakab; adres; yerine vekillik

nasrani

Hıristiyan

nefs

Ruh,

can,

hayat;

insanın

yeme

içme

gibi

biyolojik

ihtiyaçları; kendi, şahıs; asıl, maya, cevher; bir şeyin ta
kendisi
nasb

atama, tayin etme

nısf

yarım, yarı

nizam-ı askeriyye

Askeri düzen

nukfıd

nakitler, paralar

nüfilz

içe geçme, işleme; sözü geçme, sözü dinlenme

nümayan

görünücü, görünen, meydanda

o
ol-vechile

olduğu gibi, böylece

R
ra's

baş

ra'i

çoban, sığırtmaç

ragibe

rağbet olunan, rağbetle istenilen şey; bol hediye

rağbet-i nas

herkes tarafından istenme, beğenilme

rahib

evlenmez papaz

Rebi'u'l-evvel

Arabi ayların üçüncüsü

Rebi'u' s-sani

Arabi ayların dördüncüsü

Recebü' lsferd

Receb ayı [Hicri aylardan]

redd-i cevab

cevab verme, karşılık verme
rehin edilmiş, bir şeye garanti olarak tutulmuş
tüccarların başı
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Rifatlü

askerlikte

binbaşılarla

mülkiyede

üçüncü

rütbe

sahiplerininünvanı
rub'

dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört kısmından bir kısmı

rub'ı hisse

dörtte bir hisse

rı1d

Irmak, çay; Kemençe; Saz kirişi, saz teli

Rfun

Romalı; Arab ilinde başka ilden olan kimse; Anadolu;
Osmanlı; Sivas ve yöresi

s
sabit

hareketsiz, kımıldamayan, yerinde duran; ispat edilmiş,
anlaşılmış

rabitü'l-vekale

değişmeyen vekil

sa'adetlü

askerlikte miralay (albay) ile birinci ferik (korgenaral),
sivilde vezir

ile

mirulürneraltk

rütbeleri

arasındaki

kimselerin resmi ünvanı
sadriyye(sadrı)

çocuğun anaya nispetinde kullanılan bir kelime[babaya
nispetinde sulbi, sulbiyye denildiği gibi]

sagire

küçük, ufak [kız]; büluğa ermemiş, ergenlik çağına
gelmemiş çocuk, sabi

sagır

küçük{ Ufak [erkek]; büluğa ermemiş, ergenlik çağına
gelıneıniş\çocuk

sagiran

iki küçük [erkek]

sak

baldır,

-

oynamayan; uslu, kendi halinde olan,

sakine(sakin)
ouıraı

salifü'l-beyan
salifü'z-zikr
saman-hane

saman konulan yer

sarrac-zade

sarac yepen kimse
açık, meydanda; belli; saf, halis
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sebze-vat

zerzevat

sehm

ok; yay; aksiyon, hisse bedeli; kısım, hisse, pay; eğrilik
payı

seham-ı mezküre

adı geçen hissedarlar

semen

beha, kıymet, değer, tutar

semen-i misl

bilirkişi tarafından hakiki kıymetini tayin etme

sene-i kamil

olgun yıl

sagar

kadeh, içki bardağı; Allah'ın nuru ile dolan insan gönlü

silk-i mülk

mülkün yolunda

sim

Gümüş; gümüş para; gümüşten; sırmadan; gümüş taklidi
sırma veya maden tel

sim mecidiyye

Abdü'l-mecid'e ait gümüş para

siraci-zade

mumla,

kandille

ilgili;

Osmanlı

Devletinde

mum

ve

kandillerin bakımı ve yakımı işiyle görevli olan

süfi

tasavvuf ehli, sofu

SÜ harkı

su akacak yarık, ark

su kuyüsu

su bulunan kuyu

sulbi

birinin sulbünden

gelme, kendi evladı, oğlu, soyundan

gelme.. evladı
sulbi sagir

küçük oğlu

sulbi kebir

büyük oğlu

sudur

sadır olrrıa,/nıeydana çıkma, olma

sudürina degin

meydana çıkmasıyla

sük

çarşı, pazar, alım satım yeri

sulh

barış, barışma, barışıklık; uyuşma, uzlaşma

sübut

gerçekleşme, sabit olma, meydana çıkarma

sülüs

üçte bir; sikl<:eni11 µçte bir değerinde madeni para

s
Şa'ban

Arabi aylarınsekizincisi
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tanıklık, bir davada olayı görenlerin görgü ve bilgisine

şahadet

başvurulması
şahs-ı mezbüre

adı geçen şahıs

şahs-i mu'arrife

bilinen şahıs

şalvar

genellikle ağı çok böl olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş
üst donu,eskilerin giydiği don
yakışır, yaraşır, değer

şayan
şayün-ı

iltifat I iltifata değer olmamağla

olmamağla
şayian

şayi olarak, herkesçe duyularak; müşterek, ortaklaşa,
birlikte

şer't

şeriata ait, şeriatla ilgili, şeriata uygun

şerik

ortak

şer'an sahih

şer'an sahih

şeriklerimin icazetiyle

ortaklarımın izniyle

Şevval

arabi ayların onuncusu

şira-i yedinde

eliyle satınalma

şuhüd

şahitler

şühüdü'f-hül

"Şahitler'' anlamında kullanılan tabir

şurüt-u müfside

bozmanın şartları

me'muriyete koyma; tayın asker

ta'yin

tahtanı
tahtanı harap oda

kendi kullanımında
" Konuşmak, söylemek" anlamında kullanılan tabir
bir malı veya mülkü -satılmamak kaydıyla- bir hayır işine
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bağışlama, bırakma
taksım

bölme, parçalara ayırma; bölüm

taraf- ı rabi'

dört bir tarafı

taleb

isteme, istenme, dileme; İstek

tamirci-zade

onaran, düzelten, bozuk şeyi yapan

taraf-ı rabi't tarık-ı am \ dört tarafi.umumi yol ile sınırlı
ile mahdüd
tarafeyn

iki taraf,yan

tarih-i küttab

tarih yazıcıları

tarih-i merkum

geçen tarih

tarih-i vesika

tarihi belge

tarik- ı hass

özel yol

tarik-ı üzre

yolu üzere

tashih-i mes'ele-i

mirasları düzeltme mes' elesi

mirasları
tasvirci

resımcı

teb'a

uyruk, bir .devletin hükmü altında bulunan kimseler

Teb'a-i Devlet-i

Osmanl; l)evleti vatandaşı

'Aliye
tedavül

elden ele gezme, dolaşma, kullanılma

tefevvüz

üstüne

alma,

üzerine

alma;

gayrı-menkul'ün

tasarruf

haklarını satın alma
tefhim

anlatma, anlatılma, bildirme, bildirilme

tefrig

dolu

..,.,,Jaltma;

dolu kabın

boşaltılması;

yemeği

feragat ettirme, vazgeçirme

kotarma, yemek
tefrik

ayırma, seçme, ayırdetme

tefviz

ihale sipı:u:iş ytın~, edilme; dağıtım; bir gayrı-menkulü,
bilinen bedeli karşılığında, bir kimsenin üzerine bırakma;
her şeyi Allah'dan.bekleme

tekeffül

birine kefılolma, kefalet etme veya verme

telef

yok etme, oldurn:ıe; boş yere harcama. yıpratma
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temlik

mülk olarak verme

tenbih

uyandırma, uyarma, uyarı

tenkih

nikah etme, edilme, nikah kıyma, kıyılma, evlendirme,
evlenilme

terk olunan

bırakılan

tesellüm

teslim edilen, verilen bir şeyi alma; İslam dinini kabul etme

teslim

bir emaneti yerine verme; bir şeyi yeni sahibine verme;
hakikat olduğunu söyleme

tezvic

kocaya verme evlendirme

tımarcı

hayvanı temizleyen, tımar eden kişi

tilavet

Kur'an-ı, güzel sesle ve usulüne göre okuma

tülen

boyca, boyuna, uzunlığına

tüfeng

tüfek

u
uhde

söz verme,

uıııııııı
ı..ı.ıı.ııuıua..,

üzerinde
sorumluluk

maddeler

sözünüm eri

getirmeye görevli kişi; bir
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yetimin veya akılca zayıf ve hasta olan bir kimsenin malım
itlere eden kimse
vaz'-ı haml

doğurma, duruş, tavır, hareket

vaz'-ı yed
ve'l-cirôn
vekalet-i devriye
vekalet-i 'amme

vekil namzedi
kayıt yapan kişinin ve/veya, tescil

vekil-i müseccel-i

şer'isi

velede'l-iktiza
veraset
verese
vesair
vesika
vır an

iıi.a alma ,kendine mal etme, Silah
~} anlama, kavrama, kaydetme
ve
.iftüi.daireyeverilen ad, polis, jandarma

.µc5µ,
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aşık, belli, meydanda, aşikar olan,

elbette, şüphesiz, öyledir ya, galiba, zannederim
zarar

bir menfeatın bozulması veya kaybolması; ziyan, eksiklik,
kayıp

zat-ı mu'rrife
zat-ı ta'rif
zayi'

zevc

zikr
zikri ati
a, Üst, üstte olan şey, bir

zimmet

ziyan
zukak kapusı
zuhur
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