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ÖNSÖZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde
bulunan H. 1283 (M. 1866) - H. 1284 (M. 1867) tarihli ve 69 numaralı 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
sosyal, 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
hissedilmeye başlanmıştır. Ancak Osmanlı döneminde tutulan kayıtların yazı dili
Osmanlı Türkçesi olduğundan günümüzde bu kayıt ve vesikalardan yalnızca mesleği
profesyonel tarihçilik olan araştırmacılar istifade edilebilmektedir. Osmanlıcayı
bilmeyen araştırmacılar ise daha ziyade ikinci elden kaynakları kullanmak zorunda
kalmaktadırlar. Bu ise araştırmanın kıymetini ciddi anlamda düşüreceğinden,
kuşkusuz, tercih edilen bir durum değildir. Kıbrıs Şer'iyye sicillerinin tam metin
transkripsiyonlarının en az hata ile okunması, mesleği tarihçilik olan araştırmacılar
yanında her sahadan entellektüele de ana kaynak hüviyetinde bilgiler sunmasını ümit
etmekteyim.
Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın ortaya çıkmasında,
başlangıçtan bitirme aşamasına kadar değerli yardımlarını 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 Sicilinin asıl nüshadan kopyasını temin etme konusunda gösterdiği
yardımları sebebiyle Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Sayın Gökhan
ŞENGÖR ve arşiv personeline, bana desteklerini esirgemeyen eşime ve master
yapmaya karar verdiğimiz arkadaşım Hüseyin ÖÖ-ÜT'e samimi teşekkürlerimi
sunarım.

Lefkoşa 2008

Mehmet ATEŞ
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KISALTMALAR

H.

: Hicri

M.

: Miladi

TDK

: Türk Dil Kurumu

yy.

: yüzyıl

vb.

: ve benzeri

s.

: sayfa

TC

: Türkiye Cumhuriyeti

KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YDÜ

: Yakın Doğu Üniversitesi

grş.

: guruş

pr.

: para

top..

: toplam

mad.

: madde

d.

: dava

k.

: kayıt
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Osmanlı Türkçesi Harfleri İçin Kullanılan
Harf

Transkripsiyon

İşaretleri

Transkripsiyon

İşareti
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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.

dayanılarak

bir

dönemin

İkinci grup çalışmalar ise

değişik

açılardan

sicillerin doğrudan

transkribsiyonu şeklinde yapılmıştır. H. 1283(M.1866) - H. 1284(M.1887) tarihleri
arasındaki kayıtları içeren Zabıt Şer'iyye sicil defteri üzerinde yapılan çalışmamız
ikinci gruba girmektedir. Sicilimizde en eski tarihli kayıt 12 Şa' ban sene 1281
tarihlidir. Sicilde tarihi sıralar kronolojik olarak gitmektedir. Bu sicilin aslı; Milli
Arşiv ve Araştırnia Dairesi'nde bulunmaktadır.
Kıbrıs Şer'iyye sicillerine müracaat edilerek belli bir dönemin sosyal ve
ekonomik tarihlerini tahlil eden çalışmalar sırasıyla şunlardır: Recep Dündar. Kıbrıs
Beylerbeyliği (1570-1670) (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Malatya:1998.); Nuri
Çevikel. Kıbrıs Eyaleti Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk (1750-1800) Bir Değişim
Döneminin Anatomisi, Gazi Mağusa: 2000; Ali Efdal Özkul. Kıbrıs Adasının Sosyo
Ekonomik Tarihi (1726-1750), İletişim Yayınları, İstanbul: 2005; Celal Erdönmez.
Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Toplum Yapısı (Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Isparta: 2004.
Kıbrıs Şer'iyye sicillerinin yalnıza transkript edildiği Yüksek Lisans çalışmaları
ise şunlardır: Jacob Merkelback. Die Protokolle Des Kadiantes Nikosia aus den
Jahren 1105-06 (1693-1695), Frankfurt: 1991; Mehmet Ali Durmuş. Hicri 1120-21
Tarihli Lefkoşa'nın 7 Numaralı Şer'iyye Sicili (Transkripsiyon-Değerlendirme),
İzmir: 1997); Ümmiye Talay 1871-1873 Yılları Arası Şer'iyye Sicili (Yüksek Lisans
Tezi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü). Lefkoşa: 2004; Canan Baygın Türkmen.
1913-1916 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
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Sicili(Yüksek Lisans Tezi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü), Lefkoşa: 2005;
Özyanıklar. 1920-1923 Yılları Arası Şer'i Mahkeme Sicil Defteri (Yüksek
ı,1::;c111::;

Tezi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü), Lefkoşa: 2006.
İncelediğimiz şer' i sicilin çoğunluğunu mülk satışları, vekalet, hibe, isbat ve

arnı.;c11\.

davaları oluşturmaktadır. Bunun yanında nafaka, mehir, sulh, kefil tayini vb.

konulara ait kayıtlar bulunmaktadır.
Sicilimiz tüm Kıbrıs'ı kapsadığı için, dava kayıtlarında Kıbrıs'ın genel
yapısını yansıtmaktadır. Sicilimizi incelediğimizde, Müslim ve gayrı Müslim taba' a
arasında ve kendi aralarında alış veriş yaptıklarını açık olarak görmekteyiz.

Kayıtlar genellikle; Kazalara bağlı köylerde ( ... Kadalyonda karyesinde kain
cami' -i şerif mütevellisi Basmacı Molla Ahmed
bin Molla Salih mahzerinde ıkrar ve takrir-i kelam idüp... )(K. No: 26/mad.2) ve
mahallelerde ( ... Fenerumni Mahallesinde mütemekkin Çuvalcı Hacı Togodolo
veled-i Hacı İstavrino mahzerinde ... )(K. No: 105/mad.l) köy ve mahallenin ileri
gelenlerinin huzurunda; Kazalarda, (

Mahrüse-i Lefkoşa'da Meclis-i Liva'ya

Mahsus odada maküd meclis-i şerIde

) (K. No: 141/mad. 5-6) ise meclislerde

davalara bakılırdı.

Sicilimizde mülk satışıyla ilgili davada ( ... 80 senesi Cemazi-yel- ahirinin
Yigirmi yedinci günü tarihiyle mumerriha ve ol-tarihde Rümili kazi-' askeri bulunan
imam evvel sultanı esbak semahatlü El-hac Mustafa< İzzet Efendi hazretlerinin imza
ve hatmini haviye... ) kaydıyla Tuzla kazasında kazi-< askerin davalara baktığını
tesbit ettik. Bu da bize şer' -i mahkemelerin çizgisini göstermektedir.(K. No: 65/mad.
17-19)
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Transkripsiyonda

sicilin aslına sadık kalınmıştır.

Ancak dava kayıtlarının

görülebilmesini kolaylaştırmak amacıyla metin kısımları 12 punto, 'Şühudu 'l-hal' 1 O

punto ile yazılmıştır.
Metinde okunamayan kelimeler altı çizgi (,_!.!.) ile gösterilmiş olup, sonradan
bir vesile ile doğru okuyabilecek araştırmacılara imkan sağlanmaya çalışılmıştır.
Sicilde yer alan Arabca ve Farsca 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. Şeriyye

sicilindeki davaların kayıt tarihleri Hicri Takvime göre

yazılmıştır. Metnin transkribinde günümüz okuyucusunun anlamasını kolaylaştırmak
maksadıyla "Hicri" tarihlerin yanında "Miladi" tarihleri de verilmiştir.
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 kaydettikleri
bilindiğinden, transkripsiyon sistemi yarn sıra, uzun vokalleri de gösterilmek
suretiyle, söz konusu sistem uygulanmaya çalışılmıştır.
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TARİH

KAYNAGI

OLARAK

ŞERcİYYE

Kayıtların Şematik Görünüşü

I Mülk Satışı

;;,W%

ı Vekalet

10%

5~% o
53%
13%

D Hibe
D İspat
I Alacak
I Mülk
I Mal
ı Nafaka
ı Tereke
ı Diğer
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Sicildeki Kayıtların Konu Başlıkları

Kayıt No

1.

I

1.

I Konu Başlığı

I Alacak ve Isbat

2.

2.

isbat

3.

3.

Vekalet

4.

4.

Alacak

5.

5.

Alacak

6.

6.

Mülk Satışı

7.

7.

Mülk Satışı

8.

8.

Mülk Satışı

9.

9.

Mülk Satışı

10.

10.

Mülk Satışı

11.

11.

Vekalet

12.

12.

Mülk Satışı

13.

13.

Sulh

14.

14.

Mülk Satışı

15.

15.

Vekalet

16.

16.

Hibe

17.

17.

Mülk Satışı

18.

18.

isbat

19.

19.

Hibe

20.

20.

Sulh
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21.

21.

Mülk Satışı

22.

22.

Mülk Satışı

23.

23.

Mülk Satışı

24.

24.

Hibe

25.

25.

Mülk Satışı

26.

26.

Kefil Tac yini

27.

27.

Şahadet

28.

28.

Hibe

29.

29.

Mehir

30.

30.

Mülk Satışı

31.

31.

Mülk Satışı

32.

32.

Vekıl Tac yini

33.

33.

Vekil Ta' yini

34.

34.

Mülk satışı

35.

35.

Mülk Satışı

36.

36.

Mal

37.

37.

Mülk Satışı

38.

38.

Mülk Satışı

39.

39.

Mülk Satışı

40.

40.

Mülk Satışı

41.

41.

Mülk Satışı

42.

42.

Mülk Satışı
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43.

43.

Mülk Satışı

44.

44.

Mülk Paylaşımı

45.

45.

Mülk Satışı

46.

46.

Alacak

47.

47.

Mülk Satışı

48.

48.

Vekil Ta' yini

49.

49.

Mülk Satışı

50.

50.

Mülk Satışı

51.

51.

Mülk Satışı

52.

52.

Mülk Satışı

53.

53.

Mülk Satışı

54.

54.

Vekil Ta'yini

55.

55.

Vekil Ta' yini

56.

56.

Mülk Devri

57.

57.

Mülk Satışı

58.

58.

Rehin

59.

59.

Mülk Satışı

60.

60.

Mal Satışı

61.

61.

Nafaka

62.

62.

Nafaka

63.

63.

Mülk Satışı

64.

64.

Mülk Satışı
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65.

65.

Mülk Satışı

66.

66.

Vekalet

67.

67.

Vekalet

68.

68.

Arazi Satışı

69.

69.

Alacak

70.

70.

Adam Yaralama

71.

71.

Mülk Satışı

72.

72.

Mülk Satışı

73.

73.

isbat

74.

74.

Vekil ve Vasi Tayini

75.

75.

Vekalet Devri

76.

76.

Mülk Satışı

77.

77.

Mülk Satışı

78.

78.

Vekil Ta' yini

79.

79.

Nafaka

80.

80.

Mülk Satışı

81.

81.

Mülk Satışı

82.

82.

Satış ve Hibe

83.

83.

Mal Satışı

84.

84.

Vekil Ta' yini

85.

85.

Mülk Satışı

86.

86.

Mülk Satışı

87.

87.

Mülk Satışı
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88.

88.

Vekil Tayini

89.

89.

Mülk Satışı

90.

90.

Alacak

91.

91.

is bat

92.

92.

Mülk Satışı

93.

93.

Mülk Satışı

94.

94.

Mülk Satışı

95.

95.

Mal Satışı

96.

96.

Mülk Satışı

97.

97.

Mülk Satışı

98.

98.

Mülk Satışı

99.

99.

Mülk Satışı

100.

100.

Mülk Satışı

101.

101.

Mülk Satışı

102.

102.

İbra ve İskat

103.

103.

Tereke

104.

104.

Vaz'-ı Yed

105.

105.

Mülk Satışı

106.

106.

Hibe

107.

107.

Mülk Satış ve Hibe

108.

108.

Mülk Satışı

109.

109.

Mahsül

110.

110.

Mülk Satışı
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111.

I Sayım

112.

112.

I Mülk Satışı

113.

113.

Mülk Satışı

114.

114.

Mal Paylaşımı

111.

115.

I

I

115.

I İsbat
-

116.

116.

Nafaka

117.

117.

Mülk Satışı

118.

118.

Mülk Satışı

119.

119.

Vekil Tayini

120.

120.

Mülk Satışı

121.

121.

Vekil Tac yini

122.

I

122.

I Mülk Satışı

123.

123.

Nafaka

124.

124.

Mülk Satışı

125.

125.

Vekil Tacyini

126.

126.

Mülk Satışı

127.

127.

Vekil Tac yini

128.

128.

Mülk Satışı

129.

129.

Vekil Tac yini

130.

I

130.

I Mülk Satışı

131.

I

131.

I Mülk Satışı

132.

I

132.

I Mülk Satışı

133.

I Mülk Satışı

133.
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134.

134.

Hibe

135.

135.

İsbat ve Men

136.

136.

Hibe

137.

137.

Mülk Satışı

138.

138.

Mülk Satışı

139.

139.

Mülk Satışı

140.

I

140.

I Mülk Satışı

141.

I

141.

I Mülk Satışı

142.

I Mülk Satışı

143.

I Mülk Satışı

144.

I Mülk Satışı

145.

I Mülk Satışı

146.

146.

Mülk Satışı

147.

147.

Vasi Ta' yini

142.
143.

I

144.
145.

I

148.

I Mülk Satışı

149.

149.

I Mal Satışı

150.

150.

isbat

151.

151.

Hibe

152.

152.

Mülk Satışı

153.

153.

I Mülk Satışı

154.

154.

I Mülk Satışı

155.

I Mülk Satışı

148.

155.

I

I
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156.

156.

Vekalet

157.

157.

Mülk Satışı

158.

I Mülk Satışı

159.

Mülk Satışı
Vekil Tac yini

158.

I

159.
160.

I

160.

161.

I

161.

I Mülk Satışı

162.

I

162.

I Mülk Satışı

163.

I

163.

I Mülk Satışı

164.

164.

I Zarar ve Ziyan Tes biti

165.

165.

I Mülk Satışı

166.

166.

I Mülk Satışı

--

167.

I

167.

I Mülk Satışı

168.

I

168.

Mülk Satışı

169.

I

169.

Vekil Tac yini

170.

170.

isbat

171.

171.

isbat

172.

172.

Mülk Satışı

173.

I Mülk Satışı

173.

I

174.

174.

isbat

175.

175.

Mülk Satışı

176.

I Mülk Satışı

177.

177.

I Tereke Listesi

178.

178.

I Vekil Tac yini

176.

I

-
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179.

179.

Alacak

180.

180.

Mülk Satışı

181.

181.

Mülk Satışı

182.

182.

Alacak

183.

183.

Mehir

I.3.- Şerc iyye Mahkemeleri
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Osmanlı Devleti'nde yargı ve yürütme görevlerini, Şer' i Mahkemeler ve
zamanda Şer' i Mahkemelerin verdiği kararlar için temyiz makami olan Divan-ı
yerine getirmekteydi. Bu görevlerin yürütülmesinde hukuki temel, Şer' i
rn.uuın.uu

.ı ıcırıc.ı.ı

kaynağıolanKur'an-ıKerim, sünnet,icma ve kıyas olarakbelirlenmis.ve
fıkhı esas alınmıştır. Şer' i Mahkeme, Şer' i hukuk alanına giren bütün işleri

eder, problemleri çözer, verilen hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını denetler
ve uygulanmasını sağlardı. Ayrıca örfi kanunların, nizamların denetlenmesinden ve
uygulanmasından da sorumlu idi. Kişilerin birbirleriyle olan anlaşmalarında ve
devletle olan her türlü mukavelelerinde onaylama ve resmileştirme yetkisi de Şer' i
Mahkeme'de idi. Mülk satışlarının onaylanması, ödenen borçların ibraz edilmesi,
tasdik edilerek resmilestirilmesi, vakfiyelerin düzenlenmesi ve
tatbikinin sağlanması, vasiyetlerin dilzenlenmesi ve yerine getirilmesi,her türlü senet
ve mukavelenin düzenlenmesi ve tescili, insanların birbirleriyle olan mukavele ve
anlaşmaları Şer'i Mahkeme'de onaylanmakta ve icrasi denetlenmekteydi.Bu gibi işler
bugün noterlerin baktıkları işlerdir. Yine Şer' i Mahkeme'nin hakimi durumunda olan
kadı, örfi kanunların ve hükümlerin uygulanmasından sorumludurlar. Bunun için
iltizamla ilgili anlaşma ve belgelerin düzenlenmesi, uygulanması ve vergilerin
kanunlara uygun olarak tarh ve tahsilinin sağlanması gibi kişilerle devlet arasındaki
işler de Şer' i Mahkeme'de görülmekteydi.Ayrıca kaili hükmü olmadan ceza ve cerime
verilmesikesinlikleyasaklanmıştır.
Şer' i Mahkeme'nin yetki alanı; Kadı'nın kaza (Şer'i Hukuk'un hayata
geçirilmesi) yetkisini kullandığı yer anlamında kullanılan "Kaza" (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,kanunlarıve buyruklarınıkadılıklareliyleuygulamaktaydı.
Mahkeme'nin verdiği hükümler hem şer' i kanunlara ve hem de Örfi
kanunlara 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 olan
arazilerin, evlerin, bahçelerin dükkanların ve ev ile birlikte çevresindeki tamamlayıcı
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unsurların meydana getirdiği menzil tabir edilen meskenlerin

alım-satımı, hibesi,

vereseye 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 Kadi, miri topraklarla ilgili meselelerde
Şer' i hükümlerin yanı sıra Örfi Kanunlara da uymak zorunda idi. Şeriat'a uygun olsa
bile Örfi kanunlara aykırı olarak verilen kararlar hükümsüz sayılabilmekteydi.
Kaza sınırları içerisinde, Subaşi, Sancakbeyi, Beylerbeyi, ve diger askeri-idari
yetkililer ve makamlar kadının verdiği kararlara karışamazlardı.
görevliler mahkemenin

kararlarını yalnız uygulamakla

Bu saydığımız

gorevlendirilmişlerdi.

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 kararlar, ilgililer tarafından Divan-ı Hümayun'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

görevlendirilebilir

olunabilir,

başka

bir kadı

davanın

görülmesi

için

veya davaya doğrudan doğruya Divan-ı Hümayun'da bakılarak

kesin hükme bağlanırdı.
Osmanlı tebaasından olmayan gayri müslimler de, Osmanlı tebaasından olan
Müslüman ve zimmiler ile aralarında bir iş, ve anlaşmazlık olduğu zaman Şer'

ı

Mahkeme'ye başvurabildikleri gibi, kendi aralarındaki ihtilafları halletmek için de
Şer' ı Mahkeme'ye başvurabilmekteydiler.Bu ihtilaflar yine yabancılar arasında teşkil
edilen hakem heyetleri aracılığıyla görülmekte ve bu hakemlerin kararları kadı
tarafındansicildefterinekaydedilmekteydi.
Şer' ı Mahkeme'ye herhangi bir sebeple başvuran kimseler, kendilerini
mahkemede temsil

etmeleri için vekil

görevlendirebilmekteydiler. Osmanlı

Devleti'ndeki Şer' ı Mahkemelerin genel olarak tabi oldukları Hanefi mezhebine göre
vekalet; caiz ve bilinen bir tasarruf hakkında, bir kimsenin kendisinin yerine bir
başkasını yetkili tayin etmesidir. Vekalet; mal ve mülkün tasarrufu ve korunması, gibi
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konularda geçerli olduğu gibi bir insanın namusunun, ifetinin korunması, aile
ilgili kararların verilmesi gibi konularda da geçerli sayılmıştır.
Şerci Mahkeme'nin

başında kadı bulunmaktaydı.

Kadıların emri altındaki

ise Naib, Katip, Kassamlar, Muhzırlar ve Mahkeme tercümanlarıdır.

I.4.- Muhteva Bakımdan Şer -i Siciller
Siyasi tarihin yanı sıra askeri, kültürel sosyal.ve iktisadi-yapı hakkında çok
ymetli bilgiler ihtiva eden Şer' iyye Sicilleri, tarih araştırmalarında birinci elden
aynak olma vasfına haizdirler. Çünkü Şer' iyye Sicillerin'den ait oldukları yerlerde
yaşayan halkın; günlük hayatını, giyecek ve yiyecek fiyatlarını,kullandıkları eşyalarını,
çarşılarını, evlerini, camiilerini, çeşitli müesseselerini, mahalle ve köyleri, örf ve
detlerini, o zamanki hukuk ve tatbikatını, vakıflarını, hayat şartlarını, ödedikleri
vergileri, devlet görevlileri ile olan münasebetlerini ve benzeri konularda durumlarını
gösterençok değerlibilgilerelde etmemizmümkündür.
Şerc iyye sicilleri kadıların tutduğu zabıtlar olup, bunlara kısaca Defter adı
verilmekteydi. Mahkemeye intikal eden her türlü yazı, belirli bir disiplin içerisinde
irıukayyidtarafındanbu defterlerekaydedilirdi.
Osmanlılarda olduğu gibi, ortaçağda Yakın şarkın bütün Müslüman-Türk
devletlerinde,merkezi idare tarafından tayin edilen kadıların hususi arşivleri olduğu ve
mahkemede cereyan eden bütün işler hakkında karar suretlerini bu deftere
kaydetdikleri malumdur." 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.
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I.5 Kıbrıs Şer c iyye Sicilleri
Kıbrıs şer' iyye sicilleri üzerinde ilk önemli çalışma Vergi Bedevi'ye aittir.
bu çalışmasında mevcut sicillerin sayısını sayfa sayılarını ve korundukları
vermekde ve sicilleri ihtidahareketleri açısından değerlendirmektedir.
1580-1640 yılları arasındaki döneme ait Kıbrıs şer' iyye sicillerinden istifade
yabancı araştırmacılardan biride Ronald C. Jennings'dir
Kıbrıs şer' -i sicillerden büyük ölçüde istifade eden yerli akademisyenlerden
Çevikel'dir. Kıbrıs Eyaleti Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk (1750-1800) isimli
,c:ı,11.;,,111m,1

2000 yılında kitap olarak yayınlanmıştır. Çevikel bu çalışması ile Kıbrıs şer' -i
50 yılı kapsayan bir dönemini açıklamakla birlikde dönemin idarecilerini,

ı.:ı:ıurn:u.1111,

ayan ve halk arasındaki ilişki hakkında bilgi vermektedir

Kıbrıs şer' iyye sicillerinden belli bir açıdanda olsa en ciddi şekilde faydalanmış
Türk araştırmacı Kemal Çiçek'tir. Sicillere göre Kıbrıs Osmanlı mahkemesinde
hukuki pozisyonu üzerinde Birmingham Universitesi'nde

doktora

hazırlamıştır.
Osmanlı dönemi Kıbrıs tarihi konusunda önemli bir akademik çalışma yapan
1:'ürk araştırmacılardan biride Receb Dündar'dır. Dündar'ın çalışması diğer Osmanlı
yanında Kıbrıs Şer' iyye sicillerinden de faydalanılarak

kaynaklarının

hazırlamış

doktora tezidir.
Son zamanlarda Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Osmanlı
Palcğrafyası

ve Arsivcilik

DERZİNEVESİ'nin

Ana Bilim Dalı öğretim

görevlisi Prof. Dr. Habib

girişimleriyle özellikle Milli Arşiv'de bulunan şer' -i sicillerin

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

Şer' iyye

Sicilleri,

Vakıflar

İdaresi

ile

Milli

Arşiv'de

muhafaza
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. ZABIT DEFTERİ

ŞER'İYYE

SİCİLİNE

GÖRE

ADLİ KURUM VE

. Kadılar:
Kısaca "Kaza işlerine bakan memura verilen ünvandır" diye tarif edilen ve
zunca bir tanımı bulunan (Pakalın-1993, s.119-125) Kadı'nın medrese eğitimi
Iinası ve akabinde kazandığı mülazımlık hakkı görev yerlerini iki ana bölge olan
µmeli ve Anadolu Kazaskerlerinden tercih ettikleri kazaskerliğe başvurarak
azaskerin matlab defterine ismini yazdırırdı. Söz konusu kadıların tayin, terfi, nakil
e azledilme gibi işlemleri ruzname adı verilen defterlere işlenir ve buradaki kayıtlar
rtaya çıkabilecek her türlü ihtilaflarda söz konusu bu defterler esas alınırdı.
Kadı ve/veya kadıların tayinleri Divan-ı Hümayun'da kararlaştırılıp padişaha
z edilirdi. Sonrasında kazasker tarafından ataması kesinleşen kadının göreve
aşlama tarihi ve alacağı ücreti belirten kısa bir tayin buyruldusu verilirdi (İpşirli994, c.1, s.264). Kadılığa birden fazla adayın çıkması halinde ise imtihan yöntemi
,ygulanırdı. Ancak söz konusu imtihanların çok nadir olarak yapıldığı hatta kadı
sonrası iltimasların yapıldığı bile görülmüştür (Uzunçarşılı-

Kadıların görev sorumlulukları itibariyla çeşitlilik gösterdikleri bilinmektedir.
meğin yargı görevi dışında idari bir görevde de sorumluluklarını üstlenmişlerdir.
Ç.ıünümüzdemodem belediye hizmetlerini yürüten belediye başkanlarının yaptıkları
gprevler alan ve sorumluluklarını da o dönemin koşulları içerisindeki şekliyle
yapmışlardır. Söz konusu kadılara en büyük yardım İhtisab Ağası veya Muhtesib
g_l"!nen yardımcılardan gelmekteydi.
Kadıların bir diğer görevleri arasında yer alan sorumluluğu ise, vakıflarla
(.A.ydın-1994,s.397-398) ilgilidir. Yine lojistik hizmetler olarak isimlendireceğimiz
Sefer hazırlıklarından da kadılar sorumluydular. Kadıların yürüttükleri görev ve
ş9rumlulukları çokluğu ve yoğunluğu itibariyle bir yardımcılarla bu görevi yerine
getirdikleri bilinmelidir. Bu yardımcıları arasında Kadı Kassamı, 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).

22

Görev

süreleri

dolan

bilinmektedir.
dairesine
. ..,,..,urn-

devam

kadıların
Bu

bir üst dereceye

bekleme

sırasında

ederek tecrübe

yükselmek

İstanbul'a

kazandıkları

için sıra

gittikleri,

orada

ve sırası gelince

de

uygun kadılığa tayin olduklarını bilinmektedir .

Bazı durumlarda kadı kendi adına görevlendirdiği vekillerini taşraya gönderir
ı.uuwıuu

yapılan satışları deftere kayıt ettirirdi.

Naib; Kadıların kendi kazaları dahilindeki nahiyelerde şer' i görevlerini
rine getirmek için tayin ettiği bir memurdu.Kadıların gitmedikleri yerlere
nderdikleri vekiller hakkında kullanılan bu tabir, kadıya yargı görevinde yardım
enlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla kadılar belirli bir görev için naibleri
rektiğinde şer' i mahkemede gerektiğinde de söz konusu kadının görevini yerine
ı:::tirmesi amacıyla köylere gönderebilirdi (İnalcık-1988, s. 150). Kadıların verdikleri
çerçevesinde görevlerini yapan naibler, bazen iş gerektirdiğinde keşifler
a.µıırnl\.

ya da mahkemenin yetki alanına giren bölgede görev alırlardı.

Sicilde naiblere ilişkin kayıdın " ... Tuzla kazası naibi bulunan rnüveddetlü
Hüsnü Efendi imza ve hatmıni haviye... " 23. nolu kayıtta olduğunu
5v.uu".ıu"

ve söz konusu dava kaydında Hüseyin Hüsnü Efendiyi Tuzla naibi olarak
görmekteyiz.

. Katibler:
Kadının bir diğer yardımcısı ise mahkeme katibleridir. Kadı'nın vermiş
kararları için belirlenmiş usullere göre deftere geçirmektedirler. Hukuki
yazma konusunda yetişmiş olan katiplerin en önemli görevleri arasında
sırasında tuttukları kayıtların eksiksiz olmasındaki üstlendikleri rollerdir .
Ayrıca

Mahkeme dışarısında herhangi bir keşif ve inceleme gerektiğinde

bilirkişi olarak da görevlendirilirdi.
" ... Gadalyonda karyesinde kain cami' -i şerifin mütevellisi işbu baisü'l-küttab
Basmacı Molla Ahmed bin Molla Salih mahzerinde ıkrar-ı tarn ve takrir-i kelam idüp
mütevelli mezbür Molla Ahmed cami' -i mezbürun evkaf-ı nuküdundan bi't-tavliye
bana 1360 guruş edane ve teslim eylediğirnde.... "(D.No.11/2-4)
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Vefat etmiş bir kimsenin terekesini varislere taksim eden şer' ı memura
denilirdi.Kassamlar, askeri sınıfın terekesini tutan kazasker kassamları ve
vefat idenlerin terekesini tutan kassamlar olmak ikiye ayrılmaktaydı.
Kassamlar, Tanzimat'tan önce Rumeli ve Adalar'daki kassamlıkları Rumeli
kazaskeri, Anadolu ve Arabistan'daki kassamlıkları Anadolu kazaskeri tevcih ederdi.
Tamzimat'tan sonra ise kassamlık yalnızca İstanbul'da kalmış, diğer yerlerdeki
kısmet işi kadılar tarafından yürütülmüştür.

II.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 sofıyye terimi olarak kullanıldığını görmekteyiz. Şer'iyye
sicillerinde 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.
" ... Şuhudu'l-hal.Yorgancı

c

Osman Aga oğlu Hüseyin Efendi,Mahzer c Ali-zade

Hüseyin Aga oğlu Ahmed Efendi,Mehzerbaşı Mehmed Aga, Mahzer c Ali Aga ... "
19 nolu davada olduğu gibi.

II.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' denilmetdir. Arapça ihzar edici, eden, huzura getiren
demektir. Kazasker mahkemeleri gibi muhzır sayısı çok olan yerlerde onların başı
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'Muhzırbaşı ' da bulunurdu" diye tarifi yapıldığını görmekteyiz (Pakalın-

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.

IH. ZABIT DEFTERİ ŞER' İ SİCİLDE YER ALAN KONULAR
Söz konusu sicilde bulunan 183 dava kaydından konuyla ilgili şeçilen
davalar, aşağıdaki başlıklar altında toplanması uygun bulunmuştur. Buna göre;

III. 1. Mülk Satışları:
Şer' i hukukda mülkiyet; insanla mal arasında söz konusu olan ve Sözlükte
mülk, Mecelle'deki anlamından başka bir de malik olmak anlamına gelmektedir.
Hukuki kavram olarak ise, ev, dükkan arazi gibi gayr-ı menkul mal veya bir
kimsenin sahip bulunduğu gayr-ı menkuldür. Diğer bir tarife göre de, malik
olunması, ve kendisinde vasf-ı ihtisas ile tasarruf edilmesi mümkün olan şeydir.
"Mülkiyet" ise, yukarıdaki tanımlardan hareketle, mülk olmaya elverişli
birşey üzerinde tasarruf etme yetkisi sağlayan haktır denebilir. Hukuki boyutu
açısından da mülkiyete konu olabilen bütün maddi eşya ve haklardır diyebiliriz
(Kaşıkçı-2002, s.216-217). Sicilde Müslümanlar ile gayr-i müslimler ya da kadınlar
ile erkeklerin arasında mülk sahibi olma konusunda herhangi bir fark göze
çarpmamaktadır. Buradan da bir gayrimüslim ile Müslümanlar arasındaki satışların
birbirleri arasında kolaylıkla yapılabildiğini düşünebiliriz.
Osmanlı Devletinde mülk edinme; şer' i olarak mülk edinilmesinde engel
bulunulmayan alanlarda, hukuki statü olarak miri arazi ve vakıf mülkleri
durumundaki topraklar ve mallar hariç serbest bırakılmıştır. Sicilimizde Osmanlı
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Devleti'nde mülk sahibi olma konusunda gayr-ı Müslimlerle Müslümanlar arasında
fark yoktur.
Konu ile ilgili bir sorun çıktığı zaman, bunu da şer' i mahkeme
çözmekteydiler. Şer'iyye sicilimizde, mülk satışları ile ilgili 96 adet kayıt
bulunmaktadır. İncelediğimiz bu kayıtlarda; hane, bağ, bahçe, su kuyusu , su
kullanma hakkı, arsa, arazi ve özellikle ağaç satışları büyük yer tutmaktadır.
Sicilimizde insanların oturmak için kullandıkları evlerin tek bina olarak
satıldığı gibi , çevresindeki tamamlayıcı unsurlarıyla ( avlu, kuyu, ağaç vb.)birlikte
satılmışlardır.
"iki bab tahtanı Harap oda ve bi'ri ma' ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab
menzilin nısfı şayi' asi., ..."( K.No.31/mad.3-4)

III.2. Alacak-Verecek Davaları:
Sicilde 9 adet alacak-verecek davası olduğunu görmekteyiz. Söz konusu
davalar borç olarak alınmış maddi değerlerin sahibi tarafından ölüm veya
ödenememesi durumunda gelişen olayların kayıtlarıyla ilgilidir.

" .... bedel-i icare 9000 guruşı müvekkilem mezbürenin zevci müteveffayı
temamen ba' del ehz 3000 guruşı müvekkilem mezbüreye teslim ve bakı 6000 guruşı
müteveffayı merküm kable'f-ifa vefat idüp ..... " ( K.No.46/mad.8-10)

III.3. EVLENME
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
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evlenebilmeleri için bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu nedenle evliliğe
mani hallerin olmaması gerekmektedir.

Mehir; sunni dört mezhebce de meşru sayılmış ve vacib olarak kabul
edilmişdir. Ancak mihir nikah akdinde vacib olmasına rağmen evliliğin şartı değildir.
Mehrin satılması ve mülk edilmesi caiz herhangi bir şey olması, bilinen bir şey
olması ve hileden uzak olması şarttır.Buna göre mehir nakit olarak verilebildiği gibi,
herhangi bir eşya, mülk veya mal ile mübadelesi mümkün olan bir menfaat da mehir
olabilir.
Mehir; ödendiği zaman 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.

" ... Akatu karyesinde sakin Mehmed bin Hasan nam kemisneye 1000 guruş
mehir tesmiyesiyle 500 guruş mehr-i mu' accel üzerine taksimi merkum Mehmed'e
tezvic ve tenkih eyledim... " (D.No.183/mad.2-3)

III.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 (Karaman1982, s.355). Buna göre tereke olarak adlandırılan bu durumun doğrusu "terike"'dir.
Bu da; "Ölünün bıraktığı mal yerinde kullanılmaktadır. Bazen bunun yerine
'Muhalefat' tanımı da kullanılmaktadır. Alanına giridiği konuları ise; I -Ölünun
techiz ve tekfini, 2-Ölünün borçları, 3-Vasiyeti, 4-Veresenin hakkı oluşturmaktadır."
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açıklayabileğimiz

" ... mezbüre

terekede paylaşımlar

Fatıma

Hatunun

İslami kural ve geleneklere

terekesinden

göre

olup mecmü' i 2260 guruş

iymetli bir çift Ancoli küpe ve bir çift altun bilezik ve iki çift sim kuşak ve bir
~dife taban c Antari ve bir yorgan ve yük mahlü bir döşek ma' a çarşab ve bir yastık

e arı mahlü yedi aded kovan ve altı ra's koyun ve on dört ra's keçi ile otuz aded
oyun rayası ve yetmiş üç aded fındık ve bakiyesi ve altmış dört aded Mahmudiye
ısfı ve beş aded bütün Mahmudiye ve bir nısf leviç ve bir İslambol altunı nakdiye
vıcın1K. üç bin

altı yüz yirmi altı guruş on para nakdini ... "(D.No.l 77/mad.6-11)

Vesayet Ve Nafaka Davaları:
"Küçüklerin ve mahcurların (hacir altına alınmış kişilerin) korunması
özel hukukta düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini gösteren kurum"
ifade edilen hukuki anlamı yanında, tereke veya kaasırlar (kendisine koruman
atanan kişi, korumlu) veya her ikisi üzerinde kendisine tasarruf hakkı tevfız olunan
kimse olarak tanımlanmaktadır. O açıdan kısaca vesayet görevini üstlenen kişiyi vasi
olarak (Aydın-1994, s.391) tanımlayabiliriz.
Çocuk ve/veya çocuklara vasi tayin olunabilmesi, söz konusu çocuk ve/veya
çocukların ebeveynlerinin boşanmasına ve/veya ölümü halinde gerçekleşmektedir.

" ... bi-hakkı'l-hızana hıcr ve terbiyemde olmağla sagiri mezbüran nafaka ve
kisvebeha vesair levazımı zaruriyesi içün anası müteveffa mezbüreden müstekıl
malından kadr-ı kifaye meblağ Farz ve takdir olunmak matlübumdur dedikde gıbb
et-tasdik sagirı mezbürun nafaka içün malından iş bu tarih vesikadan yevmi kırk para
farz ve takdir olunmağın,,," (D.No.116/36)

28

Adi Suç Davaları:
konusu bu davalar, adam öldürme, yaralama ve mal konusunda çıkan
giderilmesine yönelik davaları kapsamaktadır. Sicildeki yaralama
70. dava kaydında geçmektedir.
" .... merkum Mihail karye-i mezbürenin bir çar bin ba' de mesafesinde Zülo ve
nam mahalde tavarlarini raci etmekde olduğu halde kizeran iden seksen iki
Rebiu'l-evvel'Inin yirmi üçüncü cuma güni vakti zahirde merkum Mehmed
mezbüre tabi' Vasilya karyesinde sakin Usta Mustafa gulômi mercan ile
mac an mahalli mezküre gelerek mevrüsumuz müteveffayı merkumun .tavarlanndan
bir ra's keçi almak sadrında iken merkum Mihail mezbür Mehmed'e müma
yağt idüb virmemesinden dolayı merkum Mehmed elinde bulunan saçma mahlü
çakmaklı tüfengini bi-gayr-ı hak c amden mevrüsumuz Müteveffayı merkum
Mihail'in üzerine andaht idüb tüfeng-i mezkurdan huruç iden saçmalar mezrusumuz
Müteveffayı merkumun gögsüne isabetle cerh idüb ve cerh-i mezkurdan müte'essiran
kırk iki saat murürunda fevt olmağla sual olunup merkum Mehmed hakkında mücib-i
şer' iyi icra olunmak bi'f-verase muradımızdır deyü her biri ba' de'l-da' va ... "
(K.No.70/mad.6-13)
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SONUÇ

Şer' iyye sicilleri muhteva bakımından yazıldıkları dönemde Kıbrıs'ın
ekonomik, idari ve sosyal hayatına ışık tutmaktadır. O dönemle ilgili
merak ettiklerimize cevap vermektedir.
Konumuz olan H.1283(M. 1866)-H.1284(M.1867) yılları arası çeşitli kaza(
kazası, Tağ kazası, Mesarya kazası, Baf kazası, Değirmenlik kazası, Karpas
Gime kazası, Omorfa kazası vb. )Iara ait Şeriyye sicillerini incelediğimizde,
ait ekonomik, demoğrafık ve sosyal yapısı hakkında bilgi ediniriz.
Kayıtların çoğunluğunun mülk alım satımının oluştu.rpJası toplumun
ilişkilerin boyutunu ve çeşidini gösterir. Buradan · hareketle her iki
arasında karşılıklı bir iletişim olduğunu söyleyebiliriz.
Yine sicilden toplumun yapısını( örf ve adetleri, meslekleri vb. ), nüfusunun
vr.uıuu,.,uııa

göre yerleşim yerlerinin etnik çoğunluğunu belirleyebiliriz. Kayıtlarda

görülen mülk satışı, vekalet, hibe ve İsbat gibi davalar bizlere o günlerle ilgili
arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermektedir.
Netice olarak şerv-i siciller, yazıldıkları dönem ve yer bakımından o dönem
genel yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Çeşitli bölgeleri
bu çalışmada Osmanlı iktidarının sonlarına doğru Kıbrıs hakkında genel
içermektedir.
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IV.- METNİN TRANSKRİBİ
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KONU: Alacak ve İsbat
İsmolof karyeli Mehmed bin Mustafa. Karye-i merkümede İbrahim bin Derviş ile
taraf-ı allerinde tarihden on dört ay
Mukaddem merküm İbrahim yedimden ve malımdan iştera ve kabz eyledigi doksan
iki buçuk kıyye penbe esmani olan 1595
guruş yigirmi beş paradan ez-gayr-ı makbuz üç yüz doksan beş guruş yigirmi beş
para zimmetinde alacağım olmağla talep ederim didikde
Merkum İbrahim cevabında müdde' i-i merkum yedinden ancak beher lidre 35
guruşdan 36 lidre Penbe
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ve kabz eyeledim ve semeni olan 1260 guruşun 1200 guruşunı dahi def ve
teslim idüp baki 60 guruş
Vereceği kaldığını beyan ve mac ada müdde' asını inkar. Fi 1 O Rebi' ü'l-evvel sene 84
Gotalı Kara Hüseyin bin Molla Mehmed, Kırni karyeli Mehmed bin Hasan'da bi
hasbe'l- kefale alacağı 705 guruş
Alacağını da' va oldahi ikrar
karzen

104

Penbe

60
214
6

220

Zabtıye Hacı Mehmed bin

"Ömer
Gondeya karyeli Hasan bin Hüseyin'in kısrağı içün şahadet iden Yenôğrali Hacı
Hüseyin Efendi ibn-i c Ali ve Kuklalı Mustafa
. İbn-i Hüseyin şahadetleriyle isbat eylediği
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KAYIT NO: 2
KONU: İsbat Da' vası

Hacı Mehmed'in götüreceği şahidlerdir.
'Alican 'İzzet Efendi Hacı Mustafa Efendi
Limosonlı Yakomi Erkanidi, zevcesi Eleni bint-i Hacı Yorki tarafından vekil olduğu
Limosonlı Kiracı Yavaş
Ahmed bin Hüseyin ve Atyon karyeli Gorili veled-i Hristoğlo şahadetleriyle sabit
olan Mustafa Fethi Efendi ibn-i Hüseyin' Aga
Balahorlı Efrosi tarafından zevci vekil olduğuna şahadet iden İstavrino veled-i Hacı
Toma ve diğer İstavrino veled-i Arkiro
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KAYIT NO: 3
KONU : Vekalet

Zi'l-hiccetü'ş- şerifenin hilalini cüm' a günü ba' de'l- gurüb ru'yet eylediklerini
Camic-i Cedid Mahallesi ehalisinden Molla Salih
İbn-i Kara Hacı Ahmed ve Molla Halil bin Molla Ahmed şahadetleriyle sabit
olmağla yarınki cum' a ertesi günü gurre iddük. İşbu mahalle şerh verildi.
Muhasebeci Sami c Ayşe Hanım tarafından vekil olan Hasan Aga ibn-i Hüseyin için
şahadet iden kesan
Limosonli Hacı Ali bin Hasan İbrahim Paşa Mahallesinde sakin Zenci Sac id bin
c Abdullah
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KAYIT NO: 4
KONU: Alacak Davası

Baf kazasına muzafe Laptiyo karyesi ehalisinden ve nizam-ı askeriyeden Hasan bin
'Ali. Yine karye-i merkümede sakin Süleyman Aga
İbn-i 'Osman muvacehesinde tarihden altı sene mukaddem beher seneliği 150 guruş
ücret mukavelesiyle merkum
Süleyman Aga'ya üç sene hizmet idüp ve müddet-i mezkürede ücret-i hizmetim olan
cem'an 450 guruşu el-haleti hezihi zimmetinde
Alacağım olmağla hala taleb ederim deyü. Dava ittikde kıbı'l-istintôk oldahı
cevabında müdde' i-i mezbür ancak bir mah müddet
5. Bana hizmet idüp ve ücreti olan 30 guruşu dahi verdiğini i'tiraf ve müada
müdde' asını inkar idecek müdde' i-i

6. Mezbür dahi ber vech-i muharrir müdde' asını
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KAYIT NO: 5
KONU: Alacak Davası

- Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Ayasofya Mahallesinde sakin El-hac Mustafa Aga
ibn-i Hüseyin.Yine mahalle-i mezbürede sakin Abbas bin
Bayrakdar Yusuf muvacehesinde, yine Ebu Kavuk Mahallesinde sakin gaib-i 'ani'l
meclis Hüseyin bin Mahmud zimmetinde 537 guruş alacağım olup
Ve meblağ-I mezbür mukabelesinde işbu ira'e eylediğim bir adet çôka şalvar ile bir
fistan ve bir yelek bana rehin ve teslim idüb
Ve mezkur şalvar ile fistan ve kabz-ı semene ve semeninden deyni
5- Mezkur 537 guruşu bana verınege

c

mezküreyi bey' ve semeninden meblağ-I

Abası vekil etmekle sual olunup eşya-I

38

Matlübumı bana edaya tenbih olunmak matlübumdur deyü da' va ittikte gıbb-elistintak ve'l- inkar müdde' i-i mezbür El-hac
Mustafa Agadan beyyine talep olundukda
Kasap Hacı Salih Aga ibn-i Hacı Rüstem'in Meyhaneci Kanbôla kaybolan veled-i
Hacı Sita' da alacağı
Olan sekiz yüz yigirmi yedi guruş bağı 787 guruş hakkına şahadet iden Haydar Paşa
Mahallesinde sakin Mustafa bin İsma' il ve Fazlı Mehmed oğlu Mustafa Ahmed
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KAYIT NO: 6
KONU: Mülk Satışı

1 - Aya-Yanni Mahallesinde

mütemekkin

iken bundan akdemi fevt olan Hristallo

bint-i Hacı Andironiko veled-i adamın veraseti zevci Yorki veled-i Toma ve
Sadrı

39

2- Kebir oğlu Yenaci, Sadriye Kebire kızları Olbi'ye ve Eleniye munhasıra ve
mes'ele-i

16 sehimden olup sehamı mezkürenin 4 sehmi zevci merküme ve 6

sehmi ibn-i
3- Merkfune ve üçer sehimden cem'an 6 sehmi bintanı mezbüratana isabet-i bi'lihbar 'ınde' ş-şer' u'l- enver zahir olduktan sonra zevc-i merkum Yorki.
4- Kızı mezbüre Olye tarafından şera' i atiyyü'z-zikri

ve tasdika vekili Hristoğlı

veled-i merkum Toma mahzerinde bitav' a ıkrar-ı tam idüp bir kıt' a' ilm
5- Ve haberde zikr ve beyan kılındığı üzre mahalle-i merkfunede kain bir tarafdan
Fenerci Haralanbi menzili ve iki tarafdan Bağçeci Hacı Yorki Bağçesi
6- Ve taraf-ı rabi'i tarık-ı am ile mahdüd, bir bah fevkani ve bir bah tahtanı
önlerinde sündürmeleriyle cem'an iki bah oda ve bir mikdar havlıyı
7- Müştemil bir bah menzil zevcem mezbüre Hristallo'nun ile'l-vefat yedinde mülki
veba' de vefatiha ber tashih-i mezkür benimle verese-i saire-i
8- Merkfuneye şayien mevrüs olmakla ben menzil-i mezkürde olan 4 sehm şayi' amı
bi-cümletün mayeştemillü için 800 guruşa ferdi müvekkile-i mezbüre
9- Oliye'ye beyv-i bat-ı şer' i ile şayien bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman
eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 11 Şevval sene 83 tahrir-i şut
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KAYIT NO: 7
KONU: Mülk Satışı

Fefsali Mahallesinde mütemekkine Eleni bint-i Hacı Haralanbi tarafından bey' i
aıiyü'z-zikri ıkrara vekil olduğu şahs-ı mezbüreye c arifôn Hacı Mihail veled-i
Franzi
Ve Hacı Yenaci veled-i Akşalı Hacı Mihail şahadetleriyle mahzer-i hasm-ı da
sabit olan zevci Benofedo veled-i Yorki. Müvekkile-i mezbürenin Sadrıye Kebire
kızı
Matse bint-i mezbür Benofedo tarafından şirai atiyü'z-zikirde tasdika vekil
namzedi Yorki veled-i Petri mahzerinde bi'l-vekale ıkrar-ı tam idüp bir kıt a
c İlmühaberde beyan kılındığı üzre mahalle-i merkfunede kain bir tarafdan Hacı
Marallo bint-i Nikola menzili ve bir tarafdan benim ve tarfeyni dahi tarik-ı cam
ile mahdüd beş bab fevkani oda mac a sündürme ve dört bab tahtanı oda mac a
sündürme ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi

41

Bi cümletün ma yeştemillü içün 5000 guruşa müvekkile-i mezbüre Matse'ye
bey' -i bat-ı sahih-i şer' i ile bey' ve temlik ve teslim ve meblağ-ı mezbüri dahi
Müvekkile-i

mezbüre Matse zimmetinde

iken hibe-i sahihai şer' iye ile hibe

eyledim dedikde gıbb-et- tasdik eş-şer' i
Fi 15 Şevval sene 83 tahrir-i şut
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KAYIT NO: 8
KONU: Mülk Satışı

Degirınenlik kazasına muzafe Aşağı Kaymaklı karyesinde mütemekkine

Balta

bint-i Hacı Solomo nam nasraniye. Sadrı Kebir oğlu Solomo veled-i Loka
Mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a
ilm-ü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre ' akdi atiyyü'z-zikrin
Sudürina degin yedimde mülk ve hakkım olup karye-i merkümede

kain bir

tarafdan Hacı Yorki veled-i Arkiro menzili ve bir tarafdan Mihail
Veled-i Filibo menzili ve bir tarafdan Hacı Eleni, Eleni bint-i Hacı Yakomi
menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı (amile mahdüd dört bab tahtanı
oda ve bir bab Harap oda ve bir aş-hane ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab
menzilimi bi-cümletün mayeştemillü içün tarafından icôb ve kabüli havi
6.

Şurüt-u müfside ve muvazi' adan

c

arı bey' -i bat-ı sahih-i şer' i ile 1500 guruşa

oğlum merkum Soto'ya bey' ve temlik ve kabz-ı
7. Semen eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 18 Şevval sene 83 tahrir-i şut
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KAYIT NO: 9
KONU: Mülk Satışı

Aya Yanni Mahallesinde mütemekkin Kostantino veled-i Sarb oğlu Hacı Kerkiyi.
Degirmenlik kazasına tabi' Dino karyesinde mütemekkin Cirkako veled-i Zino
Mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp bir kıt' a ilm ve haberde
kılındığı üzre karye-i merkümede kain bir tarafdan
Mihail veled-i Hacı papa Nikola menzili ve bir tarafdan Dino Çiftliği harkı ve
tarafını dahi tarik-ı 'am ile mahdüd üç bab tahtanı oda
Ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümleten
ma yeştemilü içün 4000 kuruşa merkum Cirkako'ya bey' -i bat-ı sahih-j şer' ı
ile bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik

Fi 21 Rebi' u'l-evvel sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 10
KONU: Mülk Satışı

Omorfa kazasına tabi' Alona karyesinde mütemekkin Hacı Eleni bint-i Yanni
tarafından bey'<i atiyyü'z-zikri takrir-e vekil olduğu şahs-ı mezbfıreye
Benaya veled-i İstasi ve Dimitri veled-i Yorki şehadetleriyle sabit olan papa Sava
veled-i papa Petro, Kiryako bint-i
3. Yanni tarafından şirai atiyyü'z-zikri tasdika vekili papas merkum Yanni veled-i
papa Simyo mahzerinde bi'f-vekale ikrar-ı tam idüp bir kıt' a
4. "İlmü haberde beyan kılındığı üzre karye-i merkümede kain bir tarafdan İstasi
veled-i Hristofı tarlası ve bir tarafdan vekili mezbür
5. Papas Sava bağı ve bir tarafdan Yorki veled-i Hacı İstasi bağı ve taraf-ı rabi' -i
tarik-ı 'am ile mahdüd tahminen nısf

45

Dönüm bağı ile derununda magrüs dört sak badem ağacı ve yine karye-i
margumede kain bir tarafdan Hacı Yorki veled-i
bağı ve bir tarafdan Hana bint-i papas İstasi bağı ve bir tarafdan papa
Mihail veled-i Hacı Hristofı bağı ve taraf-ı
Rabi' -ı tepe ile mahdüd papa Simyano demekle bir dönüm bağ ve yine bir
tarafdan Vasili veled-i Yanni bağçesi ve bir tarafdan Yorki veled-i
Fili bahçesi ve bir tarafdan papa Mihail veled-i Hacı Hristofı bağçesi ve taraf-ı
rabi' -ı Yorki veled-i Yanni bağçesiyle
Mahdüd nısf evlek fındık bağçesi maen.bi-cümletün ma yüştemillü içün 400
guruşa safkayı vahide ile müvekkile-i
. Mezbüre Kiryako'ya bey' -i bat-ı sahih-i şer' ı ile bey' ve temlik ve teslim ve
kabz-ı seman eyledim dedi, didikde gıbb-et-

Fi 21 Rebi' u'l-evvel sene 83 tahrir-i şut

46

·'I

f

.;i;~i'ı ıPlıt/t:~ ( .}t/)i,.'J'' .{)#v,t} j İı ~ ;,ı:,,;, ~f i'ı y,J~e
r:, ı;,/ı(ılg,u, '{#ııl'<(/:"::;Jıtr:, .:,, ~?~?e~i/¥ Y;i iJddı;,,iiı,,
..ıjtw,· It .ı/?" 'i,,;iı ;ı~, , .:/ı,;fıe~ ~,/!/l'ı'l( i 'ı~'jc "(}J:lrllf
Jv'

I

1

J

p

ilı,, .ıİ!'-'·
ı :w - J)'f
..
.t

.

.

.

l

"

.::/,,.:-', , ;,

.

¥"fi"--

J"".,,>'.ı (lı!'J ; ,;.v i
/
1 .,

.

•

!

.
•

1,.; ~d
Ck.
''
..

~- ; '.;I L1

l ..

.

_,. "
"

iı},ı;},·ı rv",:ıı;, 'r?rd"cJrıdfierfup;,,v ;.,-r.. e:d fr" ,-?ı
.

•

. ..••• *

ı. . ".. .

-.ıı.-1.t~ı,,l,v
~•
f., .
I

,

.

,_

.• .. : . /.. .• . . ~.. . . . . ,. . . .•. ..• .· . ·. . . /
,.t6ı/...k,j'ıi.4tıı§,
. · .1. >'
,
(.j.~if!f.··.(.,J··.·.··•·
.
/' • ./.ltü,uı·.··.·"·.
JI"' (f ' , •'(• •

,. . . "' . ' · .
• .· • ,. . , .
·,v~"-t11f!t,~:t•
~:t~~~~t, (r~'f9~J
~ 'i:'lll' K~ I ıt:;, ;i'1t;1Ji1 ı,,&i ,ıjı;lı\~i;f,,/,',;,t) :~
ı ,ı',~ıı?;
d/1'/;ıii~.·'.J,I
.ı)~r'·· ·~
ı l., •
tr·· •
, rd ~-ı»,~vt1.ı.;.~J
., J I· .. ,(,,: ~, ; . ;·', .ı.ıiı.r: Vi
JI ,. , . . .. - •, .• ;

iıil/; ~k'"f'77'*

ı. .,. '

"ti

.

1

,.. -

I

.-;¥"

•

,

."J

,.,,_:,h,'\t/l!~r. ~,ti£'~~ Cf) I ~'f_i;;,~ ,,:;;J 'ıfd.~
~1.,,D,ı2fcJ,:~,lt.',t,.;,(j!, 5a ~#,'4:~~~'#.:,ı
w1J;,.ııı/llf
\

-, ııfa•i). t"f' •'.L

C

KAYITNO:

11

KONU: Vekalet

1. Cezire-i Kıbrısda vakı' Mesarya kazasına muzafe Çatoz karyesi sakinlerinden
'Ali bin Mehmed Serdar. Cezire-i mezbürede vakı' Tağ kazasına
2. Muzafe Gadalyonda karyesinde kain cami' -i şerifin mütevellisi

işbu baisü'l

küttab Basmacı Molla Ahmed bin Molla Salih mahzerinde ıkrar-ı tam

47

Ve takrir-i kelam idüp mütevelli mezbür Molla Ahmed cami' -i mezbürun evkaf-ı
nuküdundan bi't-tavliye bana 1360 guruş
Edane ve teslim eylediğimde ben dahi bundan istidane ve kabz ve umürıma sarfla
istihlak idüp meblağ-ı merkum ile semeni
İşbu tarih-i küttabdan bir sene tamamına degin müeccel cami'<i mezbürun
vakfiye malından mütevelliyi mezbür yedinden iştira ve kabz
Eylediğim bir cild c Ali Efendi Fetavası semeninden dahi 204 guruş ki ciheteyni
mezküreteyninden cem' an 1564 guruş
Zimmetimde cami' -i mezbür vakfına
ve benimdir dedikde gıb-et-tasdik, Mezkür Çatoz karyesi ehalisinden Molla
c

Ömer bin El-hac ' Ali. Meclis-i

Şer' ide mütevelliyi mezbür mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp mugırri
medyüni mezbür c Ali'nin zimmetinde carniv-imezbür
Vakfına ciheteyni mezküreteyni edası vacip deyni olan meblağ-ı mecmü' u
merkum 1564 guruşa tarafeynden
1. Bi'l-emr vel-kabül kefaleti mutallaka-i sahiha-i şer' iye ile kefıl-i bi'l-mal ve
zaman ve tekeffül eyledim dedikde gıbb-et-tasdik

Fi 1 Şevval sene 83 tahrir-i şut

48

1

~ı~

~

..

•,'

KAYITNO:

12

KONU: Mülk Satışı
Tağ kazasına muzafe Kadalyonda karyesi sakinlerinden 'Ali bin İsma' il Efendi
nam kemisne
Karye-i mezbüre cami' -i şerifi mütevellisi Basmacı Molla Ahmed bin Molla
Salih mahzerinde bitav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer' a
3. ita kılınan bir kıt' a' ilmühaberde

zikr ve beyan kılındığı üzre akdi atiyü'z-zikrin

sudürina degin yedimde mülk ve hakkım
4. Olup karye-i mezbürede kain kaketme nam mahalde magrüs dört zeytün eşcarı ve
yine Anlıtepe derununda
5. Ve civarında magrüs yedi sak.Ve yine Mukarmede Kızıltepe de bir sak zeytün
eşcarına cem' an on iki sak
6. Zeytün eşcarımi tarafeyndan icab ve kabüli havi şurütu müfside ve muvazi' adan
'ari beyv-i bat-ı sahih-i şer' i ile

49

Cami'<i mezbür vakf-ı nuküdiyle vakf-ı mezbür içün 801 guruşa mütevelliyi
mezbür Molla Ahmed'e bey' ve temlik ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et
tasdık

Fi 24 Şevval sene 83 tahrir-i şut
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KAYIT NO: 13
KONU: Sulh Da'vası
Tağ kazasına muzafe Termitya karyesinde mütemekkin iken bundan onbir sene
mukaddem vefat iden Loizi veled-i Hacı Braşoka veled-i adamın
Veraseti zevce-i metrukesi Mariyo bint-i Sava ile Sülbi Kebir oğulları Braşoka ve
Sava ve Sülbiye Kebire kızları Hristino ve Eleni ve Malya ve Anto'ya
Münhasıra ve tashih-i mes'ele-i mirasları 64 sehimden olup seham-ı mezkCıreden
8 sehmi zevce-i mezbüre Maryo'ya ve ondörder sehimden
Cem' an 28 sehmi ebnanı mezbüran Braşoka ve Sava'ya ve yedişer sehimden
cem'an 28 sehmi benat-ı mezbürata isabeti bi'f-ihbar zahir
Oldukdan soma ibn-i merkfun Sava ve benat-ı mezb.üratdım Eleni ve Malya ve
Anto taraflarından

husüs-u atiyyü'Lbeyanda

dava

ve. muhasimeye

velede'l

iktiza
Sulh ve ibraya vekil-i müsecceli şer' iyeleri Hacı Petri veled-i Antoni, sahibi arz
tarafından Mursel Zabtıye Süleyman hazır olduğu halde zikri ati
Ve menzil ve tarla ve saireye müstekıllen vaz' -ı yed-i mütehakkık olan diğer ibn
i mezbür Braşoka muvacehesinde karye-i merkCımede kain bir tarafdan Yanni Pet
Menzili bir tarafdan Haralambo veled-i Y orki menzili ve bir tarafdan Ebkeri
veled Braşokovva menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd dört bah
Tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzil ile karye-i merkümede
kain Ieda'l-ehali ve'l-ciran ma' lumu'l-hudüd 31 kıt' ada
O. 109 dönüm tarla ve bir ra's öküz ve bir ra's dişi merkeb ve bir ra's canavar ile on
dört dönüm mezru' hanta

1. Ve on dört dönüm mezru' -u sa' ir müvekkillerim

mezbürünun

babaları ve

mevrüsları müteveffayı merkfunun hayatında ile'l-vefüt
12. Yedinde mülk ve tarlalar dahi 'uhde-i tasarrufunda olup bade vefate her tashih-i
mezkur müvekkillerim ile gaiban-ı 'ani'l-meclis
13. Zevce-i mezbüre Maryo ve Hristino'ya mevrüs ve anifü'z-zikr tarlalar dahı
kanün-ı münif mucibince mevekkillerim
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İle gaibe mezbüre Hristino'ya intikal etmişiken merkum Braşoka fuzuli bi-gayr-i
hakk müstekıllen zabt etmekle sual mevekkillerim
Mergümünun hisse-i ma' Iümelerinden, Kasr-ı yed ve merkümuna izafetle bana
teslime tenbih olunmak bi'l-vikale muradımdır deyü ba' de'l-da' va ve sual
erküm Braşoka'da cevabında salefü'z-zikr

109 dönüm tarla ilenin elli dokuz

dönümünü tarihden 23 sene mukaddem babam bana tefviz
İdüp ve baki kalan elli dönüm tarladan benat-ı mezbüratdan Malya ve merkum
ava salüfi'z-zikr menzilden vesait.
maen.tarihden on bir sene mukaddem merkum Sava'ya yedi yüz ve mezbüre
alya'ya altı yüz guruş vermek üzre
olduğumda

onlar dahi sulh-u mezküri

ba' del-kabül

meblağ-ı

sulh-u

ezbürun temamen ehz ve kabz ve verasei saire dahi bi't-taksim
biri hisse-i musibelerini ehz-ü kabz etmişlerdir deyü ba' de'l-def-i vel-inkar
-u merkumdan beyyine taleb şut Fi 23 Şevval
beyyine esnasında iken bi't-tevassut
lllU~Gt.1111<1

oldukları
Fi 27 Şevval sene 83 tahrir-i şut
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KAYIT NO: 14
KONU: Mülk Davası
Cezire-i

Kıbrıs'da

mütemekkinlerinden

vakı'

Girine

Nikola

veled-i

kazasına
Hacı

muzafe

Hristofı

nam

Dikomi

karyesi

kemisne.

Karye-i

mezbfuede
Mütemekkin olup zikri ati Sola'ya vaz' -ı yed-i mütehakkık olan Miniko veled-i
papas İstemadi muvacehesinde karye-i mezbürede kain
Bir tarafdan Kiryako veled-i Hacı Yorkalla tarlası ve bir tarafdan Lefteri veled-i
papas İstemadi tarlası ve bir tarafdan Hacı Sava veleda'l-merküm
Papas İstemadi tarlası ve taraf-ı rabi' i rüd ile mahdüd konu dimekle c arif
tahminen 25 dönüm bir kır a tarla ve yine bir tarafdan Lefteri
Veled-i papas İstemadi tarlası bir tarafdan tepe ve bir tarafdan babam merkum
Hacı Hristofı tarlası ve bir tarafdan müdde' i-i c aleyh merkum tarlası
İle mahdüd Cinarud dimekle mac ruf tahminen 20 dönüm Diğer bir kır a tarla ve
yine bir tarafdan Hacı Hristodya veled-i İsteradi
Tarlası ve bir tarafdan Hacı Maryo tarlası ve bir tarafdan tepe ve taraf-ı rabi' -i
dere ile mahdüd Esiroğno dimekle

c

arif tahminen 4 dönüm

Diğer bir kıt' a tarla ki cem' an üç kır a tarlada 49 dönüm tarlalar merkum
Miniko'nun

c uhde-i

tasarrufunda olduğu halde tarihden on sekiz sene

Mukaddem zikr olunan tarlaları 3500 guruş bedel-i medfü' ve makbuza bana
tefevvüz idüp bendahi olvecihle tefevvüz
10. Ve kabul idüp taht-ı tasarrufumda

iken bundan bir sene mukaddem tarla.hai

mezküri merkum Miniko
11. Fuzuli bi-gayr-i hakk zabt ve tasarruf etmekle sual olunup tarla hai mezküreden
kasdiyle ve bana teslime tenbih olunmak muradımdır
12. Deyü badel-da'va

ve'l-sual merkum Miniko cevabında salefü'z-zikr

tarlaları

vaz' -ı yedini ikrar
13. Lakin tarla hai mezküreyi tarihden yedi sene mukaddem altı seneliği 3500 guruş
bedel-i icare ile
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i-i merkum Nikola'ya icar ve teslim oldahi isticar ve tesellüm ve bir sene

.ıvıuuuı;:;
c11\.uc:111-1

1-11c11\.l\.

müddet icare münkazıye olmağla olvechile
vaz' -ı yed ve tasarruf ederim deyü müdde' i-i merkum Nikola'ya ber

muharrir tefvizini ba' de'I-inkar husüs-u mezkürede
etdikde husüs-u mezkürede isticar beyyinesi şer' an evli olmağla merkum
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KAYITNO: 15
KONU: Vekalet
Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından İplik Pazarı Mahallesinde sakinler evlad-ı
arabdan Mustafa Efendi ve Hüseyin ve Hasan benün El-hac Muhammed nam
kemisneleri
Mahrüse-i mahkemesinde meclis-i şer' ide mahallat-ı mezküreden Fenerumni
Mahallesinde mütemekkin Hacı Togodolo veled-i Hacı İstavrino
3. Mahzerinde her bid ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp merküm Hacı Togodoloya
cihet-i karzdan birbirimiz kefaletiyle 6000 guruş
4. Deynimiz olmağın canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a c ilm-i haberde zikr ve beyan
kılındığı üzere yedimizde iştiraken mülk ve hakkımız olup mezkur
5. İplik Pazarı Mahallesinde kain bir tarafdan Cengiz-zade El-hac c Ali Efendi ibn-i
El-hac c Osman Efendi menzili ve bir tarafdan c Abdü'l-hamid daimi
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Menzili ve tarafeynı dahi tarik-ı cam ile mahdüd dört bab fevkani oda bir
sündürme ve iki bab tahtanı oda ve bir sündürme
Ve bir aş-hane ve bir edeb-hane

ve bir mikdar havlıyı müştemil

bir bab

menzilimizi cemi' tevabi' ve Ievahıkıyla meblağ-ı mezbı1r 6000 guruş
Mukabilinde tarih-i küttabdan altı ay tamamına değin merkum Hacı Togodolo'ya

beyv-a bi'l-vefa tarik-ı üzre bey' ve teslim
Eylediğimizde

oldahi ber vech-i muharrir iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul

eyledi dedikde gıbo-et-tasdik-el-mu' teber mezbürun Mustafa

Qr Efendi

ve Hüseyin ve Hasan. yine meclis-i mezkı1rede merkum Hacı Togodolo

mahzerinde her biri ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb mebi' i
1. Mezkur hakikatde rehni hükmünde

olmağla ecli ınezkf:tr .hulülunda meblağ-ı

mezbı1r eda olunmayı1b fekki rehn mümkün
. Olmaz ise menzil-i mezküri semeni misliyle ahar-ı bey' ve kabz-ı semene ve
semenninden deyni mezkı1rımızı ifaya
. Ve fazla kalur ise bize i' taya ve bunların mütevakkıf olduğu umurun küllisine
küllema

c

ızletük fanet vekil-i mazmı1nı

Üzre c azl ve ine ızaldan masüne ve sulbi c akdi rihletde meşrut vekalet-i devriye-i
sahiha ile tarafımızdan merkum Hacı Togodoloyı
5. Vekil ve naib-i menab nasb eyledik.Oldahi

vekalet-i merkümeyi

muharrir kabul eyledi dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 25 Şevval sene 83 tahrir-i şud
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KAYITNO: 16
KONU: Hibe
Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından

Karaman-zade

Mahallesinde

sakine Hadice

hanım bint-i 'Ali nam Hatun tarafından zikri ati bey' -i takrir ve i' tai ve huccete
Vekil olduğu zat-ı mezbüreyi bi'f-marifetü'ş-şeriye

'arifen El-hac Mustafa

Efendi İbnü'f-Kadir ve "Abdu'r-rahmftn Efendi ibn-i Molla Hasan
Nam-ı kemisnelerin mahzer-i hasm-ı cahidde ber nehci şer' i eda-i şehadetleriyle
sabit olan Mustafa Efendi ibn-i Medarı Mehmed.Mahalle-i mezbürede
Sakinler Mahmud Efendi ve 'Ayşe hanım ibnete El-hac Feyzullah taraflarından
şerai ariyyü'z-zikri tasdika vekil-işer' ileri El-hac' Ali Rıfkı
Efendi ibn-i Mahmud Efendi mahzerinde bi'l-vikale ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
idüp canib-i şer' işerife i' ta kılınan bir kıt' a' ilm
Ve haberde zikr ve beyan kılındığı üzre müvekkilem mezbüre Hadice hanım
'akdi atiyyü'z-zikrin sudürina degin yedimde mülk ve hakkım
Olup mahalle-i merkümede kain bir tarafdan vekil muma El-hac 'Ali Efendi
menzili ve bir tarafdan müşteriye mezbür
Mahmud

Efendi

ve

tarafeyni

dahi

tarik-ı

'am

ile

mahdüd

önlarında

sündürmeleriyle iki bab fevkani oda ve diğer
Bir bab fevkani oda ve kezalik önlerinde sündürmeleriyle iki bab tahtanı oda ve
bir aş-hane ve bir mikdar bir edeb-hane

1 O. Ve eşcar-ı müsmere ve gayr-ı müsmerelü bir mikdar havlıyı müştemil bir bab
menzilimi ve yine Girine kazasına muzafe Termid karyesinde
11. Karacüce Fidanlığı dimekle ma' ruf nam mahalde magrüs zeytün 177 sak ve
harrub 14 sak kezalik
12. Karacüce Bucağında kain zeytün 44 sak ve harrub 6 sak.ve yine Ahtadi tarlasında
magrüs zeytün
13. 13 sak ve harrub 19 sak ve yine Birodi papas ve Şimoni tarlalarında ve mahalli
sairei ma' lümede zeytün 96
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Sak ve harrub 3 sak ve yine Koşluş ve Kuristan dimekle c arif nam-ı mevki' lerde
zeytün 1 1 7 sak ve yine
Evlekbaşı tac bir olunur nam mahalde harrub 9 sak ve yine Çoban Hristoğlı ve
Benai tarlalarında magrüs zeytün
.51 sak ve harrub 7 sak ki cemc an elli sekiz sak harrub ve dört yüz doksan sekiz
zeytün eşcarında olan
Semeni hisse-i şayi' ami bi-sıfkatı vahideti tarafından Icab ve kabüli havı şurütu
üfside ve muvazi' adan carı
Bef-i bat-ı sahih ile 3000 guruşa müvekkilanı mezbüran Mahmud Efendi ve
c Ayşe hanıma mütasaviyen bey' ve temlik ve semeni mezbür
Zimmetlerinde iken hibe-i sahiha-i şer' iye hibe etclığinıcleanlar dahi meclis-i
hibede ithab ve kabul eylediler dedi dedikde
Gıbb-et-tasdik.

Fi 27 Şevval sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 17
KONU: Mülk Satışı
Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından ve Debbağ-hane Mahallesinde sakin iken
bundan akdem fevt olan Genç Hasan Aga ibn-i Mustafa ibn-i c Abdullah veraseti
zevcesı
2. Naziyet.bint-i Kara' Ali ve Sulbi Kebir oğullarından Mustafa Efendi ve c Ali ve
Hikmet ile Sulhiye Kebire kızı Rafime'ye münhasıra mes'ele-i mirasları
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sehimden olup seham-ı mezkürede 1 sehmi zevce-i mezbüre Naziyet'e ve 2
sehimden cem' an 6 sehmi benün-u mezbürün Mustafa Efendi.
ve

c

Ali ve Hikmet'e ve 1 sehmi bint-i mezbüre Rafıme'ye

isabeti bi'l-ihbar

ındeş-şer' u'l-enver zahir ve nimayôn olduktan sonra zevce-i mezbüre
ile bint-i mezbüre Rafıme taraflarından bey'<ı atiyyü'z-zikri takrire vekil
mezbüratani c arifôn Çolha Halil Aga ibn-i c Ali
Mustafa Aga ibn-i c Ömer şahadetleriyle sabit olan akarı Molla Salih ibn-i
Firaz Emir Huseyin. İtyan-ı mezbüran

C

Ali ve Hikmet hazıran

Oldukları halde diğer ibn-i mezbür Mustafa Efendi mahzerinda bi'l-vekale ıkrar-ı
tam idüp bir kıt' a c ilm-i haberde beyan kılındığı üzre
Mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Keseli.Karahoca c A.yşe Molla menzili ve
bir tarafdan Çatoz'lu Fatma Molla menzili ve bir tarafdan ibn-i mezbür Mustafa
Efendi menzili ve taraf-ı rabi'

-ı tarik-ı

cam ile mahdüd sekiz adım tülôn ve on

dört adım arzen bir kıt' a c arsa müteveffayı mezbür
Genç Hasan Aga'nın ile'l-vefüt

yedinde mülk ve hakkı olup ba' de vefate

müvekkilelerim mezbüratan ile verase-i saire-i merkümeye
. Şayien mevrüs olmağla müvekkillerim mezbüretan Naziyet ve Rafıme ile hursan
ı mezbürandan her biri c arsa-i mezkürede
Olan cem' an 7 sehmi hisse-i şayi' alarini bi-cümletün ma yeştemili içün 210
guruşa merkum Mustafa Efendi'ye şayien bey' ve temlik
13. Ve teslim ve kabz-ı seman ile beynimizde iktisam eyledik dediler dedikde.gıbb
et-tasdik

Fi 28 Rebi' u'l-evvel sene 83 tahrir-i şud
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KAYITNO: 18
KONU: İsbat Da'vası
Lefkoşa mahallatından Camic -i Cedid Mahallesinde sakin Ayasofya
müezzini Kara Molla Hasan bin c Ali nam kemisne.Mahallat-ı
Ahmed Paşa

mezküreden c Arab

63

Mahallesinde sakin olup sene-i hal Ramazanü'l-mübareğinin

tarafında vefat iden

Ümmühan bint-i İsma' il bin' Abdullah nam Hatunun varisi
Olup zikri ati menzile vaz' -ı yed-i mütehakkık
'Ömeriye

Mahallesinde

sakine

'Ayşe

bint-i

olan mahallat-ı mezküreden
Mehmed

'Ali

nam-ı

Hatun

tarafından
Husüsu atiyyü'l-beyanda

husümet ve redd-i cevaba vekil olduğu zat-ı mezbüreyi

'arifün Mehmed Şah ibn El-hac Yahya ve Mehmed bin Ustaveli nam-ı
Kemisnelerin mahzer-i hasmı cahidde her nehci şer' i eda-i şahadetleriyle sabit
olan zevci Kamil Aga ibn-i Mehmed muvacihesinde mezkur 'Arab Ahmed Paşa

Kain bir tarafdan Bekdaş Hüseyin menzili ve bir tarafdan Bakkal Mustafa
menzili ve bir tarafdan müteveffiye mezbüranin ve diğer odası ve taraf-ı rabi' -i
tarik-ı Cam ile mahdüd
Tahtanı bir bah oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bah menzil müteveffiye-i
mezbüre Ümmühan Hatun'un

yedinde mülk ve hakkı olduğu halde hayatında

tarih den
On beş sene mukaddem menzil-i mezküri 500 guruş semeni medfu' ve makbuza
bana bey' ve temlik ve teslim idüp ben dahi yedinden iştera ve temlik
Ve tesellüm ve kabz ve kabül eylediğimden sonra tarih-i merkümede ben menzil
i mahdüd-u mezküri şehriye kırk para bedel icare ile müteveffiye-i

mezbüre

Ümmühan'a icar
Ve teslim idüp oldahi her vech-i maharrir isticar ve tesellüm ve kabül ve ile'l
vefat bedel-i icareyi bana vire gelmişiken ba' de vefatühô.menzil-i mezküri
1. Müvekkile-i

mezbüre

c

Ayşe Hatun fuzüli bi-gayr-i hakk zabt etmekle sual

olunup keff-i yedine tenbih olunmak muradımdır deyü bade'l-dava

ve'l-sual

vekil-i
12. Merkum Kamil Aga cevabında salefü'z-zikr-i

menzile müvekkilesi ve zevcesi

mezbüre 'Ayşe Hatun'un bi'f-verasc vaz'ı yedini ıkrar

64

İdüp lakin müdde'j-i

mezbür Molla Hasan'ın her vech-i muharrir müdde' asını

külliyen inkar etmekle müddet-i merkum Molla Hasan'dan ber vech-i muharrir
müdde' asına mutabık beyyine taleb olundukda
Mahallat-ı mezküreden Ayasofya Mahallesinde

sakin El-hac Yahya Aga ibn-i

'Osman ve Babuşcı Boşnak 'Ali ibn-i Ahmed namı
Kemisneler ile isbat eyledigi
Fi 29 Şevval sene 83
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KAYIT NO: 19
KONU. Hibe
Debbağ-hane

Mahallesinde

sakin Mustafa

fendi ibn-i Hasan Genç Aga.Zevcesi Tutı kadın bint-i El-hac' Osman nam
atun tarafından şirai atiyyü'z-zikri

tasdika vekil-i şer=isi mahalle-i mezbüre

halisinden Tomovalı İbrahim Aga ibn-i Bekr mahzerinde bitav' a
Ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp.canib-i şer' işerife i' ta kılınan bir kıt' a "ilmü
haberde zikr ve beyan kılındığı üzre' akdi' atiyü'z-zikrin.
Sudürina degin yedimde mülk ve hakkım olup mahalle-i merkümede kain iki
tarafdan Kiseli kızı 'Ayşe Molla menzili ve bir tarafdan Çizmeci
Oğlu

Hasan

menzili

ve tarf-ı

rabi'i

tarik-ı

am

ile mahdüd

önlerinde

sundürmeleriyle tahtanı iki bab oda ve bir kiler ve bir matbah ve bir edeb-hane ve
eşcar-ı müsmere ve gayr-ı
Müsmereli.bir

mikdar havlıyı müştemil

bir bab menzilimi

bi-cümletün

ma

yeştemilü içün tarafeyndan icab ve kabüli havi şurütu müfside ve muvazi' adan

'arı
Bey' i batı sahih-i şer' i ile 3000 guruşa zevcem müvekkile-i mezbüre Tutı kadına
bey' ve temlik ve teslim ve semeni mezbüri zevcem müvekkile-i
Mezbüre Tutı kadın zimmetinde iken hibe-i sahiha-i şer' iye ile hibe ettigimde
oldahi ithab ve kabul eyledi dedikde
Gıbb-et-tasdik
Fi 29 Şevval sene 83
Şuhudu'l-hal: Yorgancı 'Osman Aga oğlu Hüseyin Efendi, Mahzer 'Ali-zade
Hüseyin Aga oğlu Ahmed Efendi, Mehzerbaşı Mehmed Aga, Mahzer 'Ali Aga
Tahrir-i şud
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KAYIT NO: 20
KONU: Sulh Da'vası
Leymusôn kazasına muzafe Pirko karyesinde mütemekkin Hacı Nikola veled-i
Hacı Kostandi. Tuzla kazasına muzafe Ora karyesinde
Mütemekkin Hacı Nikola veled-i Mihail muvacihesinde merkum Hacı Nikola'ya
tarihden dört sene yedi ay
Mukaddem 3500 guruşa bey' eylediğim bir bab menzil ile mac lümü'l-aded ve 1
sak zeytün eşcari esmanından ev gayr-ı
Teslim zimmetinde 1400 guruş alacağım olmağla taleb ederim deyü dava
eylediğimde merkum dahi ıkrar idüp lakin meblağ-ı
Mezbüri bana tamamen eda itdi deyü bana def an mukabele etdikde bi't-tavassut
muslihün 300 guruş
Bana vermek Sulh olduğumda oldahi ba' de'l-kabül bedel-i sulh merkümi
tamamen ehz şud
Fi 30 Şevval sene 83
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KAYIT NO: 21
KONU: Mülk Satışı
Kazasına muzafe Harce karyesinde mütemekkin iken bundan akdem vefat
Hacı Yanni veled-i Hacı Kiryako veled-i Adamın veraseti zevce-i
etrükesi Hacı Anzo bint-i ve Sulbi Kebir oğlu Cirkallı ve Sulhiye Kebire kızı
leni'ye münhasır ve teshih-i mes'ele-i miratlari 24 sehimden olup sehamı
ezküreden 3 sehmi zevce-i mezbüre Anzo'ya ve ondört sehmi ibn-i mezbür
Cirkallı'ya ve yedi sehmi bint-i mezbüre Eleni'ye
İsabeti bi'l-ihbar "mdeş-şer' ü'l-enver zahir olduktan sonra şahsi mu' arrife bint-i
mezbüre Eleni. Karındaşı ibn-i merkum Cirkallı
acoucxuıuc

karye-i merkümede kain bir tarafdan Tahir bin Halil menzili ve

tarafdan Hacı Vasili bağ-çesi ve tarafeyni dahi tarik-ı cam ile
Mahdüd iki bab tahtanı oda ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı müştemil bir
bab menzil ile karye-i merkümede Arkacı nam mahalde magrüs
Otuz üç sak zeytün
Eşcarlan bi'l-emr mevrüsumuz mutevaffayı merkumun ile'l-vefat yedinde mülk
ve hakkı olup
Ba' dü vefata ber tashlh-i mezkur bizimle gaib-i 'ani'l-meclis zevce-i mezbüre
Anzo'ya mevrüs olmuş iken karındaşım merkum Cirkallı fuzuli
Müstekıllen zabt etmekle sual olunup menzil-i mahdüd-u mezkur ile salefü'z
zikri zeytün eşcannda olan yedi sehmi hisse-i irsiyemden
. Kasr-ı yed ve bana teslime tenbiye olunmak bi'l-verase muradımdır deyü
ba' de'l-da' va ve'l-sual merkum Cirkallı cevabında salefü'z-zikri

menzil ile

Zeytün eşcarlanna vaz' -ı yedini ikrar idüp ancak menzil-i mezkur babam
müteveffayı merkumun yedinde mülk ve hakkı iken tarihden
3. On beş sene mukaddem 1000 guruş semeni medfü' ve makbuza bana bey' ve
temlik ve teslim idüp bendahl iştera ve temlik ve tesellüm ve salefü
14. E'z-zikri

zeytün eşcarlanndan

8 sak zeytün eşcar-ı babam müteveffayı

merkumun mülk ve hakkı ve ma' ada 25 sak mülküm

69

0lmak üzere vaz-ı yed iderim deyü ba' de'l-def i vel-inkar dafi' ı merkumdan
def ine mutabık beyyine ve salefü'z-zikr 25 sak
eytün hususuna dahi müdde' ıye-i mezbüreden beyyine taleb şud

Fi 30 Şevval sene 83
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KAYITN0:22
KONU: Mülk Satışı
Lefkoşa mahallatından

Aya Antoni Mahallesinde

mütemekkin Avraim veled-i

Ebustol Libeveyn kız karındaşı Marorya mahzerinde

betav' a ıkrar-ı tam ve

takrir-i
Kelam idüp canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt a c ilmü haberde beyan kılındığı üzre
mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Marto
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Bint-i Kiryako menzili ve bir tarafdan Terabo menzili ve bir tarafdan Bağçeçi
Cibriyano menzili ve taraf-ı rabi' -ı tarik-ı am ile mahdüd tülen
50 ve arsana 40 ayak mikdari bir kıt a havlı, birinin 64 sehm i' tibarıyla 14 sehm
hisse-i şayi' ami bey'<ı bat-ı
Sahih ile ve şeriklerimin icazetiyle 109 guruş on beş paraya kız karındaşım
mezbüre Marorya'ya bet ve temlik

Ve şayien teslim eylediğimde oldahi ba' de'l-iştera ve'J-kabül semeni mezkuru
eyledim dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 1 Zi'l-ka' ade sene 83

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 23
KONU: Mülk Satışı
ahrüse-i Lefkoşa mahallatından Aya Yanni Mahallesinde mütemekkine Tutı
'bint-iHacı Petraci nam nasraniye.Sadn kebir oğlu Lifônidi veled-i
Hristoforo tarafından şerai atiyyü'z-zikri tasdika vekil-i şer' ısı Hristofki veled-i
Gavrili mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
İdüp Fi 12 Şa' ban sene 81 tarihiyle muverriha ve ol-tarihde Cezire-i mezbürede
vaki' Tuzla kazası naibi bulunan müveddetlü Hüseyin Hüsnü
Efendi imza ve hatmıni haviye bir kıt' a huccetü şer' ıyenin natıka olduğu üzre
akdi atiyyü'z-zikrin sudürina degin şerai
Yedimde mülk ve hakkım olup mahalle-i mezbürede kain iki tarafdan benim
diğer menzilim
Ve iki tarafdan tarik-ı has ile mahdüd önlerinde sündürmeleriyle iki bah
Fevkani oda ve kezalik önlerinde sündürmeleriyle üç bah tahtanı oda ve tahtanı
sündürmelerin hızasından bi'ri ma' -i
Müntehi dört zira' havlı ve maa bi'ri ma'-i mezbür ve kezalik bi'ri ma'-i
mezkurdan tarik-ı hassa müntehi ma' lümu'l-mikdar bağçe ve nısf-ı bi'ri ma'-i
dolap ma' a hakkı mecrai
Müştemil bir bah menzilimi bi-cümletün ma yeştemillü içün beyv-i bat-ı sahih-i
şer' ı ile oğlum müvekkili merkum Lifôndi'ye 4000
O. Guruşa bey' ve temlik ve meblağ-ı mezbür tamamen kabz eyledim dedikde gıbb
et-tasdik.
Fi 4 Zi'l-ka' ade sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 24
KONU: Hibe
Ve yine merküme Tutı. Ikrar-ı tam.ve takrir-i kelam idüp Fi 12 Şaban sene 81
tarihiyle müverriha ve tarihi merkfunde Cezire-i mezbürede
Vakı' Tuzla kazasında naib bulunan müveddetli Hüseyin Hüsni Efendi imza ve
hatmini haviye bir kıt' a huccetü şer' ıyenin natıka olduğu
Üzre akdi atiyyü'z-zikrin sudürina degin yedimde mülk ve hakkım olup
Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Aya Yanni Mahallesinde kain
4. Bir tarafdan Aşna bint-i Yenaci menzili ve bir tarafdan oğlum Liğavnidi menzili
veba' zan tarik-ı has ve tarafeyni dahi tarik-ı am ile

73

Mahdüd fevkani ma' a sündür bir bab oda ve önlerinde sündürmeleriyle tahtanı
iki bab oda ve taş merdiven ve bir mikdar havlı
İle bir mikdar bağçe ve nısf-ı bi'r-i ma' dolap ve bir kıt' a havz ve zokak kapüsıni
rriüştemil bir bab menzilimi cemi' tevabi' ve levahıkıyla
add Kebir oğlum Hacı Odiseye'nin Said kızı Zafirişteye.düüü guruşa bey' ve
temlik
Ve yine bi'l-vilaye Sagire-i mezbüre içün iştera ve kabul ve meblağ-ı mezbür
zimmetinde iken hibe-i sahiha-i şer' ıye ile hibe ve yine
Bi'f-vilaye ithab ve kabul eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 5 Zi'f-ka' ade sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 25
KONU: Mülk Satışı
Lefkoşa mahallatından İplik Pazarı Mahallesinde
ııa.;:,a.ıı nam-ı
.uu.uuu.u

sakin c Osman bin

kemisne. Yine mahalle-i mezbürede sakin iken

akdemi vefat iden Fatıma bint-i Hasan bin c Abdullah'ın veraseti Sadrıye

Sagir kızları Emetallah ve Havva'nın vasileri ve babaları
Olup zikri ati menzile bi'I-visaye vaz' ı yed-i mütehakkık olan Kanbur c Osman
bin
Mehmed muvacihesinde
c Arsası c Ömeriye cami' -i şerif vakfına senevi 40 para mukata' a-i kadimesi olup
üzerinde ebniyesi mülk olan
Mahalle-i mezbürede kain bir tarafdan Laptalı Hüseyin Aga menzili ve bir
tarafdan cami' -i şerif ve tarafeyni dahi tarik-ı cam ile mahdüd önünde
Sündürmeyle tahtanı bir bab odanın ebniye-i mahlükesi müteveffıye-i mezbüre
Fatıma Hatun'un hayatında mülk ve hakkı
İken tarihden

altı sene mukaddem

500 guruş bedel-i medfü'

ve makbuz

mukabelesinde bana bey' ve temlik ve teslim idüp ben dahi iştera
Ve tesellüm ve kabz ve kabul idüp yedimde mülküm iken vası 'i mezbür fuzuli
zabt etmekle sual olunup keff-i yedine tenbiye olunmak muradımdır.

Deyü bade'f-da'va ve'l-sual vasiyi merkum Kanbur "Osman cevabında zikr
olunan odaya bi'I-visaye vaz' -ı yedini ıkrar.lakin müteveffıye-i mezbüre
1. Hayatında ber vech-i muharrir bey' eylediği mac lümum değildir. ba' deI-inkar
müdde' i-i

merkümden

ber

vech-i

meşrüh-u

müdde' asına

beyyine

taleb

olundukda oldahi
Mahallat-ı

mezküreden

Ebu-Kavuk

Mahallesinde

sakin Züccaci

Yusuf bin

c Osman ve Mahmud Paşa Mahallesinde sakin Küçük Hasan mu' teki Bilal c Arab
13. İbn-i c Abdullah şahadetleriyle isbat eylediği
Fi 4 Zi'f-ka' ade sene 83
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KAYIT NO: 26
KONU: Kefil Tac yini
Lefkoşa mahallatından Baş mahallede mütemekkin Çankar Braşoka veled-i
Kostantı nam-ı kemisne.Cezire-i mezbürede vakı' Tağ k~:zasına
Muzafe Kadalyonda karyesinde kain cami' -i şerif mütevellisi Basmacı Molla
Ahmed bin Molla Salih mahzerinde ikrar ve takrir-i kelam idüp mezbür
3. Molla Ahmed mütevellisi olduğu vakfı mezbürun nuküdundan bana 200 guruş
edane ve teslim eylediğinde ben dahi yedinden istidane
4. Ve kabz idüp meblağı merkum ile semeni işbu tarihden bir sene tamamına degin
vakf-ı merkumun malından ve mütevelli mezbür yedinden

76

ve kabz eylediğim bir kıt' a halalı sa< at semeninden dahi 30 guruş ki
cem' an 230 guruş zimmetimde canib-i vakf-ı mezbür için
ütevelli mezbür Molla Ahmed'e sahihan ve deynimdir dedikde gıbb-et-tasdik.

mezbürede mütemekkin Çankar Haralambo veled-i Gorili meclis-i

takrir-i kelam idüp merkum Braşoka'nın zimmetinde olan meblağ-ı
merkum 230 guruşa tarafeynden bi'l-emr ve'I-kabül
Kefalet-i mutlaka-i sahiha ile ben kefil ve zamanım dedikde gıbb-et-tasdik. Fi 5
Zi'l-ka' ade sene 83
Basmacı Hacı Emin mahdümi Sofu Efendi. Labtalı Hasan Aga
tahrir-i şud
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KAYIT NO. 27
KONU: Şahadet Davası
Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından

'Arab Ahmed Paşa Mahallesinde sakin iken

bundan akdemi vefat iden İmre kızı Fatıma bint-i
İmre Mustafa bin Yarık Hüseyi'nin veraseti zi-rahm cihetinden Ii-ebeveyn kız
karındaşı oğlu Yusuf bin' Abdu'r-rahmôn'a
Çavuş Mahallesinde

münhasıra olduğu' Abdi

sakinler El-hac 'Ömer Efendi ibn-i Kalaycı Süleyman ve

( Ayşe ve Raziye bint-i Rikab-zade İsma' il Aga ibnü'f-hac Hasan

Şehadetleriyle "ınde'ş-şer' u'l-envar mütehakkık olduktan sonra müteveffıye-i
mezbürenin zuhur iden diyüni ber vech-i ati beyan şud
5000 deyni mesbeti müsellemesi Emetallah tarafından vekil-i müsecceli şer' isi
Basmacı İbrahim Aga istidasiyle ba şahadet Molla Hüseyin bin Molla Salih an
Mahalle-i 'Ömeriye ve 'Arab Ahmed müezzini Hafız Ahmed Efendi ibn-i
Mehmed Efendi nam-ı kemisnelerin mütevef:fıye-imezbüre hayatında vefatından
7 sene mukaddem cihet-i karzdan zimmetinde deyni olduğu ıkrarını
Vurrası merkum tarafından vekil-i müseccel-i şer' ısı damadı Hacı Ahmed bin
Hüseyin meclis-işer'ıde
645 deyni müsbet manizade kerimesi' Akıle Hanım ba şahadeti Mustafa Nezif ve
damadı Ahmed Efendiler.
575 deyni müsbet Tüccarbaşı hemşiresi Hacı Penbe Molla ba ikrar vekili'f-varis
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KAYIT NO: 28
KONU: Hibe
Ayaloka

Mahallesinde

mütemekkin

Hacı

ihail veled-i Hacı Petro.Canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a c ilm

ye haberde zikr ve beyan kılındığı üzre yedimde mülküm olup mahalle-i
merkümede kain bir tarafdan Muhtar Keçeci Mustafa menzili ve bir tarafdan ve
Duhancı İsma' il Efendi menzili ve bir tarafdan
Haralambi veled-i Yanni menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd üç bab
tahtanı oda ve bir matbah ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı
Müştemil bir bab menzilimi cemi' tevabi' ve levahıkıyla Sulhiye Sagir kızlarım
Marte ve Hristallo'ya hibe-i sahiha-i şer' ıye ile hibe ettiğimde
Yine meclis-i hibede bi'f-vilayc sagiran-ı mezbüran için ithab ve kabul eyledim
dedikde gıbb-et-tasdikı' ş-şer' i

Fi 11 Zi'l-ka' ade sene 83
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KAYIT NO: 29
KONU: Mehir
İbrahim Paşa Mahallesinde sakin iken bundan akdem-i fevt olan İpci Şamil usta
.ı'\.hmed bin Ahmed bin ' Abdullah'ın veraseti zevcesi Şerife bint-i
El-hac Mehmed Sulbi Sagir oğlı < Abdü'r-rezzak'a

munhasıra olduğu bi'f-ihbar

mütehakkık olduktan sonra müteveffa-i merkumun zikri ati kesana bulunan
Duyünindır ki beyan şud. Fi 7 Rebi' u'l-evvel sene 83
212 Şerife bint-i
<

an muvacehate

< Abdullah

tarafından vekil-i müsbeti oğlu Ahmed bin Mustafa

zevce-i mezbüre ba şahadeti ibn-i Halil Ahmed bin Hacı

Mehmed ve Mahmud Paşa Mahallesinden Balcı Ahmed
Amine bint-i Hacı Mehmed tarafından vekil-i mütebeşşi zevci Cerrah Ahmed
Aga ibn-i Ahmed < an muvacehati zevce-i mezbüre ba şahadet Keçeci Ahmed bin
El-hac Mehmed ve İbrahim Efendi ibn-i < Abdullah
20 537 deyni müsbet Keçeci Ahmed bin El-hac Mehmed ba şahadet ' Arzuhalcı
Mustafa Efendi ibn-i Siraci-zade ve Hacı Mehmed bin ' Osman
101 deyni müsbet mehri zevce-i mezbüre

20 1380
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KAYIT NO: 30
KONU: Mülk Satışı
Degirmenlik karyesi mahallatından Serkınya Mahallesinde mütemekkine
bundan on üç ay mukaddem vefat iden Hristallo bint-i Nikola
ed-i atamın veraseti zevci metrüki Hacı Loizi veled-i papas Pavlo ile Sadrı
ir oğulları Loka ve Anastasi'ye munhasıra ve tashih-i mes'ele-i mirasları
himden olup seham-ı mezküreden iki sehmi zevci merkum Hacı Loizi'ye ve
sehimden cem' an Altı sehmi ebnani mezbüranı Loka ve Anastasi'ye
~beti bi'f-ihbar

ınde'ş-şer u'Lenver

zahir ve nimayôn oldukdan sonra ibn-i

~rkfi.rn Anastasi zikri ati dükkanı nısfi ile bağçeye müstekıllen
ı:ız< -ı yed-i mütehakkık olan zevci merkum Hacı Loizi muvacehesinde mahalle-i
~rkumede kain bir tarafdan Hacı Zahariyô bağçasi ve bir tarafdan merkum

acı Loizi'nin sündurme ve bağçasi ve bir tarafdan Tınail-i bağçasi ve taraf-ı
hie -i tarik-ı cam ile mahdüd ortası kirişli bir bab dükkanı
önünde kain bir mikdar bağçe, merkum Hacı Loizi'nin yedinde mülkü iken
.rıhdenbir buçuk sene mukaddem salefü'z-zikr
ükkanı ile bağçenin

nısiflarini 700 guruş semeni medfu' ve makbuz

ukabelesinde anam ve mevrüsum. Mezbüre Hristallo'ya hayatında bey' idüb
namı müteveffiye-i mezbüranın şira-i yedinde mülk ve hakkı olup ba' de
efatühe benimle merkum Hacı Loizi'ye ve gaib-i c ani'l-meclis
lbn-i merkum Loka'ya mevrüs olmuş iken merkum Hacı Loizi müstekıllen zabt
tmekle sual olunup ber tashih-i mezkur üç
Sehim hisse-i şôyiınemden kasr-ı yed ve bana teslime tenbiye olunmak bi'l
verase muradımdır deyü ba' de'l da( va ve'l-sual merkum
.Hacı Loizi cevabında salüfü'z-zikr dükkanı ile bağçeye vaz' -ı yedini ikrar lakin
ber vech-i muharrir nısıflarını mezbüre Hristallo'ya bey' eylediğini
. Külliyen inkar etmekle müdde'j-i merkumdan ber vech-i muharrir müdde' asına
mutabık beyyine taleb olundıkda ityan-ı beyyineden izhar-ı acz ile bi't-taleb
. Bae de't- tahlifeş-şer' i mucibince mu' arızadan men' olundiği
Fi 16 Zi'f-ka' ade sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 31
KONU: Mülk satışı
ahrüse-i Lefkoşa mahallatından Baş Mahallede mütemekkine Eleni bint-i Hacı
Li-ebeveyn kız karındaşı Harikliya bint-ü't-mezbür

Benayod

etav' uhô ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a
~ilmühaberde zikr ve beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede kain
tarafdan Hacı Yanni veled-i Dimitri menzili ve bir tarafdan diğer kız
1\.aJ.lllUa;;,1111

Marita menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı Cam ile mahdüd iki bab

oda ve bi'ri ma' ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilin nısfı
asi' akdi atiyyü'z-zikrin sudürina degin şirai yedimde mülk
Ve hakkım olmağla kız karındaşım mezbüre Hariklaya'ya 2000 guruşa bey' ve
temlik ve şayien teslim ve semeni mezkuru kabz eyledim
Dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 12 Zi'l-ka' ade sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 32
KONU: Vekil Tayini
kazasına muzafe Letronda karyesinde mütemekkin

Safoklı veled-i Hacı

arko.Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından "Abdiçavuş
ahallesinde Budamyalı-zade

El-hac Ahmed Efendi ibn El-hac Hüseyin Efendi

zerinde betav' an ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb
üma-ileyh El-hac Ahmed Efendi'ye ciheti karz-ı şerIden 2000 guruş deynim
lmağın halen yedimde mustekıllen malım olup
arye-i merkümede kain bir tarafdan Müisi İrkako veled-i Mihail'i bağı ve bir

eled-i Ebkiri bağı ve bir tarafdan tepe ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd
inen 4 dönüm mikdarı bir kıt' a bağım ile
erünunda magrüs 6 sak zeytün eşcanmı ve yine bir tarafdan Ramazan bin Emir
ustafa bağı ve bir tarafdan Manoil'i
eled-i Hacı Benayod'i bağı ve bir tarafdan Melya bint-i Hacı Marko bağı ve
araf-ı rabi' -i tarik-ı 'am veba' zen tepe ile
Mahdüd Fomos dim ekle 'arif tahminen 3 dönüm diğer bir kıt' a bağım ile Serimi
dimekle marüf
Mevki' de kız karındaşım Melya bağında magrüs 30 sak zeytün eşcarımı ve yine
karye-i merkümede kain
Bir tarafdan kız karındaşım Melya menzili ve bir tarafdan papas Loizu veled-i
papas Mihail'i şirahônesi ve bir tarafdan Vasilô
. Bint-i Haralambo menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı has.ve ba' zen papas Andoni
c

arsası ile mahdüd iki bab

Tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi ve bir ra' s panteri

mukabelesinde

tarih-i vesikadan

müma-ileyh El-hac Ahmed Efendi'ye vaz'ı

31 gün tamamına

degin

85

ettiğimde oldahi irtihan ve kabul eyledim dedikde gıbb-et-tasdik e'l-

ôklı yine meclis-i mezkürede El-hac Mehmed Küfi Efendi mahzerinde ıkrar-ı
ve takrir-i kelam idüp
mezküre hululünde meblağ-ı mezbür eda olunup fekki rehn mümkün

laki semen-i misliyle ahar-ı bey' a ve kabz-ı semene ve semeninden deyni
zkünmi edaya ve fazla kalur ise bana
~ya ve bunlar mütevakkıf olduğu umurun küllisine küllima azletük fanet vekil-

zl ve ine ıze'l-den masüne ve sulbi c akdi rehnde meşrut vekalet-i devriye-i
Iha-i şer' ıye ile tarafımdan
üma-ileyh El-hac Mehmed Kufi Efendi'yi vekil ve naib-i menab nasb ve tac yin
ledim dedikde müma-ileyh dahi vekalet-i
ezküreyi kabul ve hizmeti lazımasmi edaya şahid etmegin

Fi 14 Zi'l-ka' ade sene 83
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KAYIT NO: 33
KONU: Vekil Tayini
ahrüse-i Lefkoşa mahallatından Mahmud Paşa Mahallesinde sakin iken bundan
6 sene mukaddem vefat iden Danko Mustafa
n-i Debbağ Mehmed bin c Abdullah'ın

veraseti zevce-i menküha-i metrukesi

acı Fatıma bint-i Deveci Hasan ile anası Tutı bint-i
acı İbrahim ve Sulbi Kebir oğlu Mehmed ve Sulhiye Kebire kızı c Ayşe'ye
unhasıra hac dehü kable'l-kısm ümm mezbüre Hacı Fatıma dahi vefat

düb veraseti Sadrıye Kebire kızı Emetallah ile oğlı müteveffa-i merkumun oğlu
erküm Mehmed ve kezalik müteveffayı merkumun
mezbüre c Ayşe'ye

münhasır ve tashih-i mes'ele-i

mirasları bi-hükmü'l

ünasiha 72 sehimden olup seham-ı mezküreden 9 sehmi
evce-i mezbüre Hacı Fatıma'ya ve otuz sekiz sehmi ibn-i merkum Mehmed'e
e 19 sehmi bint-i mezbüre

İsabeti bi'f-ihbar

c Ayşe'ye

cınde'ş-şercu'l-envar

ve Altı sehmi diğer bint-i mezbüre

zahir oldukdan

sonra zatı tarif

şerci

mu' rrife bint-i mezbüre c Ayşe Hatun tarafından
Zikri ati hususi da' va ve husumete vekil müsecceli şer' isi Mustafa Aga ibn-i

Côi'z-zikr harap menzile vaz' ı yed-i mütehakkık olan diğer bint-i mezbüre oğlu
Musa bin Ali muvacehesinde

mezbüre

dahi hazıra olduğu halde mahalle-i

merkümede kain
Bir tarafdan müteveffa Barutcı-zade El-hac Mehmed Efendi veresesi bağçasi ve
bir tarafdan Hanife Molla bint-i El-hac Feyzullah
. Menzili ve bir tarafdan Debbağ Kamil menzili ve taraf-ı rabi-i tarik-ı cam ile
mahdüd ve bir bab tahtanı harap oda ve bir mikdar havlıyı

2. Müştemil

bir bab harap menzil müvekkilem

mezbürenin

babası müteveffa-i

merkum Danko Mustafa'nın hayatında yedinde mülk ve hakkı
3. Olup hac de vefate her tashih-i mezkur müvekkilem mezbüre ile
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se-i saireye mevrüs olmuş iken menzil-i mezkürı mezbür Musa fuzuli bi-

itmekle sual olunup müvekkile mezbürenin ber tashih-i mezkur 19 sehm
sinden kasr yed müvekkilem
büreye izafetle bana teslime tenbih olunmak bi'l-vekale muradımdır deyü
e'l da'va ve'l-sual merkum Musa cevabında
ı'z-zikr menzil harabe vaz' -ı yedini ıkrar lakin menzil-i mezbür validem
mezbürenin 25 sene yedinde mülki iken on sene mukaddem bana hibe-i

ve teslim ben dahi ithab ve kabul etmemle ol-vechile mülkü mevhübim
üzre bi-hakk zabt ederim. Müvekkile-i
ber vech-i muharrir babası müteveffa-i merkumun malı olduğu
değildir deyü ba' de'l-inkar bu husüsda
terk olunan da' vanın istima' i hukkam-ı şer' ıye memnu' olmağın
arızadan men' şud
Fi 15 Zi'l-ka' ade

.
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KAYIT NO: 34
KONU: Mülk satışı
Andoni Mahallesinde mütemekkin Nikola veled-i Yanni. Kıstı veled-i
mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a "ilmü haberde beyan

mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Marôtya bint-i Hacı Kostantı
ve bir tarafdan Maryo Kano menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı 'am
mahdüd bir bab tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi

ma yeştemilü içün 400 guruşa merkum Kısti'ya bey'<ı bat-ı sahih-i
ı ile bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı semen eyledim didikde gıbb-et-

Fi 18 Rebiu'Levvel sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 35
KONU: Mülk Davası
se-i Lefkoşa

mahallatından

Fenerumni

Safoklı veledün

Mahallesinde

mütemekkinler

Hacı Loizi Mutasanka

namüni

ıiseler, Yine mahalle-i
ümede mütemekkine şahs-ı ta' rif-i şer' ı ile ma' arrife
zikri ati menzilin rub' u hissesıne vaz' -ı yed-i müttehak olan Hristallo bint-i

.ıfi tarafından hususu atiyyü'l-beyana

müteallika husumet ve reddi cevaba

şer' isi Molla Mustafa bin El-hac Hüseyin muvacehesinde

bürede kain bir tarafdan Bakırcı Antoni menzili ve bağçasi ve bir tarafdan
ola veled-i Hacı Başo menzili ve ba' zen Boyacı Haralambi menzili ve bir

Iil Mehmed Sa' id'in veresesi menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd
bab fevkani harap oda ve önlerinde sündürmeleriyle
rt bab tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilin rub' ı hisse
ayi' i tarihden 22 sene mukaddem vefat iden anamız
müvekkile-i

mezbürenin

kız karındaşı Eleni bint-ü'l-müteveffa

el-mezbür

Şinaz'm hayatında yedinde mülk ve hakkı olup hatta anamız

a' de vefatühô bizimle gaibani 'ani'l-meclis kız karındaşlarimız

Efrosini ve

ratya'ya lilzikr misli hattu'l- ünseyeyni mevrüs olmuşiken şimdi salefü'z-zikr
enzil-i mezbürun rub' ı hisse-i şayi' ani müvekkile-i mezbüre fuzülen bi-gayr-i
akk zabt etmekle sual olunup menzil-i mezkürun ber vech-i muharrir ub' ı
Hisse-i şayi' anda olan hisse-i ma' Iümelerimizden kasr-ı yed ve bizlere teslime
üvekkile-i

mezbüreye

izafetle

vekil-i merkum

Molla Mustafa'ya

tenbiye

92

adımızdır deyü ba' de'l-da'va ve'l-sual vekil-i merkum Molla Mustafa
abında külliyen inkar müddeün-u merkümündan.beyyine talep şud. Fi 2 Zi'l-

kumun dahi ber vech-i muharrir müdde' asına
tabık ityani beyyine esnasında iken batevassut
slihün 1000 guruş üzerine sulh ve bedel-i sulh-u mezbüri vekil-i merkum
inden ehz ve kabz eyledikleri
feynden tasdikleri
Fi 7 Rebi' u'f-ahır sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 36
KONU: Mal Davası
kazasına muzafe Ayos karyesinde mütemekkin iken bundan bir sene
uk:addemvefat iden Komi veled-i Hacı Hristoğlo veled-i adamın
raseti zevce-i metrukesi Hristino bint-i Hacı Mihail ile Sulbi Kebir oğlu Hacı
ihail ve Sulhiye Kebire kızları Hacı İspino ve Mariko'ya
ünhasır ve tashih-i mes'ele-i mirasları 32 sehimden olup seham-ı mezküreden 4
hmi zevce-i mezbüre Hristino'ya ve on dört sehmi
n-i merkum Hacı Mihail'iye ve yedişer sehimden cem'an 14 sehmi bintani
ezbüratan Hacı İspino ve Mariko'ya isabeti bi'f-ıhbar
ndc'ş-şer' ı zahir ve mukarrer olduktan sonra şahs-i tarif-i şer t ile mu' arrife
int-i mezbüre Mariko tarafından zikri ati hususi
a'va ve husumet velede'l- iktiza sulh ve ibraya vekil müsecceli şer' isi zevci
ristofi veled-i Kostandi. Zikri côi
enzil ve koyun ve keçilere müstekıllen vaz' -ı yed-i mütehakkık olan ibn-i
ezbür Hacı Mihail muvacehesinde karye-i merkümede kain
tarafdan Vasili veled-i Hacı Hristoğlo menzili ve bir tarafdan diğer Vasili
eled-i Hacı Mihail menzili ve taraf-ı rabi' i tarik-ı
'.Am ile mahdüd ortası kirişli bir bah tahtanı ve bir harap oda ve bir sundürme ve

üştemil bir bah menzil ile 50 ra's koyun ve 40 ra's keçi .müvekkilemin babası
müteveffa-i merkum kavminin hayatında
İle'f-vefat yedinde mülk ve hakkı olup ba' de vefate her tashih-i mezkur
müvekkilem mezbüre ile merkum Hacı Mihail
Ve gaibetani "ani'l-meclis mezbüretan Hristino ve Hacı İspino'ya mevrüs olmuş
iken menzil-i mezkur ile zikr
. Olunan 50 ra's koyunları ve 40 ra's keçileri ibn-i merkum Hacı Mihail fuzuli bi
gayr-i hakk müstekıllen zabt etmekle sual
Olunup müvekkilem mezbürenin her tashih-i mezkur 7 sehim hisse-i irsiyesinden
kasrı yed ve müvekkilem mezbüreye izafetle
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a teslime tenbiye olunmak bi'l-vekale muradımdır deyü ba' de'f-da' va ve'l
ibn-i merkum Hacı Mihail cevabında salefü'z-zikr
enzil ile 50 ra's koyunlara ve 40 ra's keçilere vaz' -ı yedini ikrar idüp ancak
nzil-i mezkur ile 25 ra's
ve kezalik 25 ra's keçiyi babamız merkum Kavsi'nin hayatında yedinde
ve mülki iken tarihden 8 sene
addem ma' a Altı sak zeytün eşcari bi-sıfkatı vahide 600 guruş semenı
Çl.fü< ve makbuza bana bey<-ı bat-ı sahih ile bey'

idüp ben dahi ba' de'l-iştera

l1-kabül senin mezbürede 25 ra' s koyun ve 25 ra' s keçi tevellüt etmekle
echile mülk-ü müsteralarım olmak üzere
--hak müstekıllen vaz' -ı yed iderim deyü ba' de'l-def ı ve'f-inkar dafi' u
erkümdan ber vech-i muharrir def -ı meşrüsuna mutabık beyyine taleb şud

erküm dahi karye-i merküme ehalisinden Mihail veled-i papas Pavlo ve
ristoğlı veled-i Vasili şahadetleriyle bi'f-muvacihe ber nehci.şer i isbat eylediği

Fi 21 Zi'l-hicce sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 37
KONU: Mülk Davası

kazasına muzafe Pirko karyesinde mütemekkine şahsi mu' arrife Anto
Cirkako nam-ı nasraniye.Tuzla kazasına tabi' Ora karyesinde mütemekkin

ati menzile vaz' -ı yed-i mütehakkık

olan Hacı Nikola veled-i Mihail

uvücehesinde mezkur Ora karyesinde kain bir tarafdan Braşoka
Ied-i Loizu menzili ve bir tarafdan Andirya veled-i Mihaili veraseti menzili ve
rtarafdan Kiryako veled-i Pavli menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd
r bab tahtanı oda ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab
enzil yedimde mülk ve hakkım iken tarihden
rt sene yedi ay mukaddem

menzil-i mezbüri izin ve icazetim olmaksızın

vcim diğer Hacı Nikola veled-i Hacı Kostandi
00 guruş semen mukabelesinde

merkum Hacı Nikola'ya bey'

ekle sual olunup menzil-i mahdüd-u mezkurdan kasrı yed

ve teslim

97

bana teslime tenbiye olunmak muradımdır

deyü bade'I-dava

ve'l-sual

Hacı Nikola cevabında salefü'z-zikr

ı;:;ıJL.11111

c arsası müdde' ıye-i mezbfı.renin malı olduğu halde bundan on beş sene

addem izin ve icazetiyle
ci merkum menzil-i bana ihdas itdikden sonra salefü'z-zikr tarihde mezbüre

i hazır olduğu halde her vech-i mübeyyen 250 guruşa
a bey' ve teslim ve mezbüre dahi icazet virmişidi deyü hac de'l-def ı
J-inkar dafi' u merkumdan her vech-i muharrir def me mutabık beyyine taleb
. Fi 21 Zi'I-ka' de sene 83 merkum dahi karye-i merkümeli papas
veled-i papas Nikola ve Hacı Mihaili veled-i Braşkova şahadetleriyle bi'l
va.ı..,ı..,rn;.;

isbat etmegin
Fi 4 Zi'l-hicce sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 38
KONU. Mülk Satışı
Estervillô

karyesi mütemekkinlerinden

Lazeri

Yorki nam kemisne. Yine karye-i merkümede mütemekkin
Yasıfı veled-i Mihaili mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i
ta kılınan bir kıt' a 'ilmü haberde zikr ve beyan kılındığı
atiyyü'z-zikrin

sudürina degin yedimde mülk ve hakkım olup karye-i

ümede kain bir tarafdan Mihail veled-i
c arsası ve bir tarafdan İrini bint-i Yanni 'arsası ve bir tarafdan Hacı
ako veled-i Yavakimi menzili ve taraf-ı rabi' i tarik-ı cam

ahdüd tülen 34 ve arzen 22 ayak bir kıt' a' arsamı tarafeynden bi'Licab ve'l11 bey'<i bat-ı sahih-i şer' i ile
guruşa merkum Hacı Yasıfı'ye bey' ve temlik ve semeni mezbüru ehz ve
eyledim dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 21 Zi'l-ka' de sene 83 tahrir-i şud

2.

~'
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KAYIT NO: 39
KONU.Mülk Satışı
Mahallesinde
t-ı:ıııuau

sakine Havva Hanım bint-i c Abdu'r-rahman

bey-ı atiyyü'z-zikri

Efendi

ikrarda vekil olduğu zat-ı mezbüreyi c arifan Nuri

merkum Hüseyin Efendi ve c Ali bin Helvacı Ahmed usta namı
neler şahadetleriyle sabit olan zevci Hasan Bey ibn-i Hacı Tahir Aga
Hilmi Efendi ibn-i Müfti-zade Hacı Ahmed Efendi mahzerinde bi'I-vikale
ı tam idüp mahalle-i merkfunede kain iki tarafdan benim menzilim ve bir

a-ileyh Hasan Hilmi Efendi menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı c ~m ile mahdüd
a-ileyh Hasan Hilmi Efendi de mezkur menzilinde kain bir bab fevkani

olan iki kirişli bir bab tahtanı odamı bi-cümletün ma yeştemilü içün
guruşa müma-ileyh Hasan Hilmi Efendi 'ye bey' -ı bat-ı sahih-i şerci
ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim dedi dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 21 Rebiu'l-evvel sene 82
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KAYIT NO: 40
KONU: Mülk Satışı
oşa mahallatından Tahtel-kal' a Mahallesinde sakin Terzi' Osman Aga ibn-i
rpeıı ureus, 'Osman.

Yine mahalle-i merkCınıede sakine

ta' rif şer' ıle mu' arrife Amine bint-i Mehmed mahzerinde ıkrar-ı tam ve
ir-i kelam idüb canib-i şer' a c ita kılınan bir kıt' a 'ilm
haberde beyan kılındığı üzre akdi atiyyü'z-zikrin

sudürina degin yedimde

k ve hakkım olup mahalle-i merkümede kain
tarafdan 'Ali Efendi ibn-i İbrahim Aga menzili ve bir tarafdan Mumcu Hacı
· · bin Süleyman menzili ve bir tarafdan Kanbur Hasan menzili ve taraf-ı
-i tarik-I Cam ile mahdüd ve tahtanı iki bah oda ve bir edeb-hane ve bi'ri
ve eşcar-ı müsmere ve gayr-ı müsmerelü bir mikdar
müştemil bir bah menzilimi bi-cümletün ma yeştemillü içün tarafeynden
ve'l-kabfıl bey-ı bat-ı sahih ile 3000 guruşa
Amine Hatun'a bey' ve temlik ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb
Fi 23 Zi'l-ka' de sene 82 tahrir-i şud

:ı.
']

Lı

101

KAYIT NO: 41
KONU: Mülk Satışı

üse-i Lefkoşa mahallatından

itarafından

Baş mahallede mütemekkine

Marina bint-i

côi'z-zikr bey' ve hibeyi ıkrara vekil olduğu şahsi mezbüreyi

lfan yine mahalle-i merkfune mütemekkinler Yorgaki veled-i Kara Y orki ve
alanbo veled-i papa Mihail şahadetleriyle mahzer-i hasm-ı cahidde sabit olan
toğlı
odi veled-i Yanni.mezbürenin

Sedrıye Kebire kızı Erieğni tarafından zikri ati

"ve hibeyi tasdika vekil-i şer' isi İbladô veled-i
stofaki mahzerinde bi'l-vekale ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb müvekkilem
zbüre Marina canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt a c ilmühaberde .zikr
beyan kılındığı üzre Mesarya kazasına tab'

Kiracı karyesinde

kain iki

afdan Hacı Filibo veled-i Hacı Mihail bağı ve bir tarafdan müteveffa papas
stantı veresesi bağı ve taraf-I rabr-ı Hacı Andoni evladı Hacı Filibo bağlarıyla
dud tahminen on altı dönüm Balya dimekle
ruf bir kıt a kiramı mülk bağımı bicümletün

ma yeştemilü içün

1 O.OOO

kızım müvekkile-i mezbüre Eriağni'ye bey'-ı bat-ı sahih-i şeri
bey' ve temlik ve teslim ve semeni olan meblağ-ı merkümi dahi kızım
üvekkile-i mezbüre zimmetinde iken hibe-i sahiha-i şer' ıye ile
ibe eyledim dedi dedikde gıbb-et-tasdik eş-şerci
Fi 27 Rebi' u'l-evvel sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 42
KONU: Mülk Satışı

kazasına muzafe Lefkonuk karyesinde Molla Mehmed bin Molla
an.Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Ayasofya Mahallesinde sakin İbrahim

ndi ibn-i C Ali mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb, akdi atiyyü'z
in sudürina degin ba hucceti şer' ıye şira-i yedimde mülk ve hakkım
up mahallat-ı mezküreden 'Arab Ahmed Paşa Mahallesinde kain bir tarafdan
mirci-zade Mustafa Efendi menzili ve bir tarafdan
kkalbaşı-zade

Hacı İsma' il Efendi bağçasi ve bir tarafdan Nanevan-zade

üseyin Efendi menzili veba' zen benim diğer' arsam ve taraf-ı rabi' i tarik-ı 'am

önlerinde sündürmeleriyle üç bab fevkani oda ve kezalik önlerinde
µı:ıdürmeleriyleüç bab tahtanı oda ve bir fevkani matbah ve kezalik

103

ani bir edeb-hane ve bir hammam ve eşcar-ı müsmere ve gayr-ı müsmerelü
ikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün

~ı:ıbüli havi şurütu müfside ve muvazi' adan ari bey'<ı bat-ı sahih-i şer' i ile

kabza felüse bey' ve temlik ve kabz-ı seman eyledim didikde gıbb-et-

Mustafa Nazif Efendi, Mentes-zade Hüseyin Efendi, Nanevan-zade

Fi 3 Zi'l-hicce sene 83 tahrir-i şud

:ı;:ı1))1 J '!/,ı};';ıı 1}11'' .d, ~ 9,:Y~:
J~~)ı !/'t~J/)&ı/}i
lf ;_;/µı {JJ:1

;J~ı

ı~~r. W>71ff~~,,,.;1Jtı;1,,wı,11iıiı; n,ı/1:1~~;
1

1

('I"';ıı;t,/l.ıJı f I
t~:t,/',/,)I~
,.( •

' ı

ı

(

KAYIT NO: 43
KONU: Mülk Satışı
mezbür Mehmed 'Arab Ahmed Paşa Mahallesinde
Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzerinde ıkrar-ı

sakin Nanevan-zade
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takrir-i kelam idüb ba hucceti şer' ıye şera-i yedimde mülk ve hakkım
merkfunede kain bir tarafdan müşteri
Hüseyin Efendi menzili ve bir tarafdan Mustafa Onbaşı menzili ve
afdan İbrahim Zihni Efendi ibn-i c Ali menzili ve taraf-ı rabi' -i

am ile mahdüd derununda bir aded sündürmeyi havi bir kıt' a c arsamı bi
çtün ma yeştemilü içün tarafeynden rcab ve kabüli
şıırütu müfside ve muvazi' adan arı bey' -ı bat-ı sahih ile 1 OOO guruş ile bir
fulüse müma-ileyh Hüseyin Efendi'ye bey' ve temlik
ineni mezkürı kabz eyledim didikde gıbb-et-tasdik
Fi 4 Zi'l-hicce sene 88 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 44
KONU: Mülk Paylaşımı
se-i Lefkoşa mahallatından Kafesli Mahallesinde sakin iken bundan akdem
iden Teb' a-i Devlet-i < Aliyenin Rum Milletinden Mi' mar Hacı Haralambi
-i Mihail veled-i Adamın veraseti Sulbi Kebir oğlu İstelyano ve Sulbiye

re kızları Efrosini ve Eleni'ye münhasıra ve tashih-i mes'ele-i mirasları
sehimden olup seham-ı mezkG.redeniki sehmi ibn-i merkum İstelyano'ya ve
sehimden cem< an iki sehmi büntani mezbüratani Efrosini
leni'ye isabeti bi'l-ihbar

<

ınde'ş-şer' u'l-enver zahir oldukdan sonra bint-i

üre Efrosini tarafından côi'z-zikr sulhi ıkrara
ıL.olduğu şahs-ı mezbüreyi < arifüni her biri teb' a ve Millet-i merkümeden
yano Mahallesinde mütemekkin Yasıfı veled-i Ebkiri ve Aya Antoni
allesi ehalisinden Hacı Yorki veled-i Tofallı nam kemisnelerin mahzer-i
-ı cahidde ber nehci şer' i bi'l-muvacihe eda-i şehadetleriyle

'f olan zevci Mihail veled-i Hacı Sava ibn-i merkum İstelyano mahzerinde
-vekale ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
.b müvekkilem ve zevcem mezbüre Efrosini babası ve mevrüsu müteveffayı
kum Hacı Haralambi'nin terekesi aruz
akarı olmağla tashih-i mezkur üzre cemi' tereke-i mevcüdesinden hisse-i
ma' lümem mukabelesinde şerait
sulhi havi

<

Ali tarikı't-teharucu'ş-şer"t

karındaşım ibn-i merkum

terekeden hisse-i irsiyemden
bana 4000 guruş virmek üzre bi't-terazi sulh olduğumda oldahi sulh-u
ba' del kabul bedel-i sulh
ve kamilen def ve teslim bendahi
?luııucıı ba' del-ehz

ma ' ada terekedan hisse-i irsiyeme
ve mutalibat ve kaffe-i iman ve muhasimatdan

J\.41111Ui1:;i1111

ibn-i merkum

106

lyano'nun zimmetini kabülini havi ibra-i cam sahih-i şer' i ile ibra ve iskat

a medfü' i olan 4000 guruşa müte' allıka c amme-i deavi ve mutalibatdan
alik benim zimmetimi ibra ve iskat
edi dedi dedikde gıbb-et-tasdik. Fi 3 Rebi-u's-seni

sene 83 tahrir-i şud

Şuhudu'l- Hal. Mustafa Nazif Efendi, Basmacı İbrahim Aga

L~

(;

KAYIT NO: 45
KONU: Mülk Satışı
mezbür

İstelyano.

Kız karındaşı

mezbüre

E:frosini tarafından

şera-i

iyyü'z-zikirde tasdika vekil-i şer'fsi zevci Mihail veled-i'Hücı.Sava
ahzerinde betav' a ıkrar-ı tam idüb Fi 11 Zi'l-hicce

sene 80 tarihlü olup

a:ziletlü Faik Molla Efendi'nin hat ve hatmini haviye bir kıt' a huccet-i
atık olduğu üzre şera-i yedimde olup Mahrüse-i Lefkoşa'da Köyyeribaşı nam-ı
sükde kain bir tarafdan Kül Agasi Sam Aga'nın
Jylukazasi bir tarafdan Hacı Hristofı Varroko dükkanı ve bir tarafdan müma-ileyh
Kul Agasi Sam Aga 'arsası

107

taraf-ı rabi' i tarik-ı 'am ile mahdüd bir bab ortası kemerli mokazami bi
etün ma yeştemilü içün 4000 guruşa kız karındaşım müvekkile-i

üre Efrosi'ye bey'<ı bat-ı sahih-i şeri ile bey' ve temlik ve teslim ve kaz-ı
n eyledim didikde gıbb-et-tasdik
Fi 3 Rebi' u's-sani sene 83

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 46
KONU: Alacak Davası

kazasına
;ı..a.uuı;aıı vefat

muzafe

Köfünye

Karyesinde

sakin iken tarihden

üç mah

iden Hüseyin bin Hasan Çavuş ibn-i Hüseyin'in veraseti

menküha-i metrukesi 'Ayşe bint-i Mustafa nam-ı Hatun ile babası
Hasan Çavuş ve anası Amine bint-i Ahmed'e munhasıra olduğu c ınde'ş-

ve mütehakkık oldukdan sonra zati ta' rif-i şer' i ile mu' arrife zevce-i
,µre' Ayşe Hatun tarafından zikri côi husüsati da'va ve husümete
h-i müseccel-i şer=isi İbrahim Efendi ibn-i 'Osman müteveffayı merkumun
esine bil-verase vaz'-ı yed-i mütehakkık olan babası merkum Hasan Çavuş
cehesinde müvekkilem mezbürenin zevci müteveffayı merkum Hüseyin
tında müvekkilem mezbürenin yedinde olup Degirmenlik kazasına muzafe
çibo karyesinde kain Ieda'l-ehali vel-ciran ma' lümü'f-hudüd ve'T-kat' ı
"nen 100 dönüm mikdarı tarla ile Altı kıt' a bağçe ve yüz elli
zeytün eşcarlarıni bi-sıfkatı vahıdeh 80 ile 83 sene degin senevi üç bin
şa olmak üzere üçseneliğini 9000 guruşa kaza-i
,l:,ilre muzafe Komo karyeli Mihail veled-i Antoni icar ve teslim idüb ve
eti icare inkızasında salefü'I-beyan bedel-i icare
guruşı müvekkilem mezbürenin zevci müteveffayı temamen ba' del ehz
guruşı müvekkilem mezbüreye teslim ve baki 6000 guruşı
yeffüyı merkum kable'l-ifa vefat idüp ve kezalik muteveffayı merkum
tında salefü'z-zikr zeytün eşcarlarının
nesi ibtidasından 79 senesi gaytına degin yedi sene zarfında hasıl olan 627
zeyt yağı mahsülini ehz
ürina sarfla istihlak idüb ve kezalik müvekkilem mezbürenin mezkur
nye Karyesinde kain mevzu' uma' lümede magrüs
ak harrüb eşcannın 9 sene zarfında hasıl olan 25 kantar harrüb mahsülini
ehz ve kabz ve umürina

109

a istihlak

idüb ve yine tarihden

yedi

sene mukaddem

müvekkilem

bürenin yedinde malı olup kendi icazetiyle zevci müteveffayı
kum bey' ve furüzat eylediği bir ra's ester semeninden

1050 guruş ki

eyni mezküriyetinden 7050 guruşı
~lefü'l-beyan 627 lidre zeytün yağı ve 25 kantar harrüb mahsüli müteveffayı
um Hüseyin zimmetinde olup
müteveffayı

merkum

Hüseyin

hayatında

ciheteyni

mezküreteynden

metinde ber vech-i muharrir 7050 guruş ile 627 lidre
ün yağı ve 25 kantar harrüb mahsüli müvekkilem

mezbüreye

vireceği

ğunu ikrar dahi itmekle müteveffayı
kum Hüseyin'in terekesine vaz' -ı yed olan babası miitev~Jfay~. lllyrkumdan
olunup salefü'z-zikr 7050
ş ile 627 lidre zeytün yağı ve 25 kantar harrüb bedelleri müteveffayı
rkümun tereke-i vafiyesinden
vekkilem mezbüreye

izafetle bil-vikale taleb iderim deyü dava

itdikde

ı's-sual eb merkum Hasan Çavuş
vabında külliyen inkar müddet-i vekili mezbür İbrahim Efendi'den ber vech-i
trüh müdde' asına mutabık beyyine taleb
lundukda

oldahi meclis-i

şer' a ikame eylediği mezkur

Velicibo

Karyesi

alisinden Mehmed Çavuş ibn-i <Alive diğer ' Ali bin Fi 4 Zi'l-hicce sene 83
üseyin nam-ı keminseler salefü'l-beyan

7050 guruş ile 627 lidre zeytün yağı

üteveffa-i mezbürun zimmetinde müvekkile-i mezbüreye
irecegi olduğunu hayatında merraten ve kiraran ikrar eylediğini bi'l-muvôcehe
er nehci şervi isbat itmeğin ve mara'z-zikr harrüb mahsüline

ahid ahar taleb şud Fi 24 Rebi' u' s-sani sene 83 vekil-i mezbür harrüb mahsüline
ityan beyyine idemeyüb bi't-taleb merkum Hasan Çavuş ba' del-tahlife
Kezalik bi't-taleb müvekkile-i mezbüre dahi tahlife olunmağin mucibince
meblağ-ı merkum 7050 guruş ile
627 lidre rüğan zeyt müteveffa-i merkumun tereke-i vafiyesinden lazım geldiği
merkum Hasan Çavuş tefhim şud

8 Muharrem sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 47
KONU: Mülk Satışı
irmenlik kazasına muzafe Küçükkaymaklı karyesinde sakin Hamdi Efendi

iRüşdi Efendi.Yine karye-i merkümde sakin Mehmed Salih ibn-i Hasan
erinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a
ü

haberde zikr ve beyan kılındığı üzre akdi atiyyü'z-zikrin sudürina

gin yedimde mülk ve hakkım olup karye-i merkümede kain bir tarafdan Hacı
man bin Yusuf Harmani ve bir tarafdan müteveffa Hacı İsma' il veresesi
ndirasi ve ba' zen Çoban Mustafa menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı 'am ile
uuuu uu

derununda bi'ri ma-i havi bir kıt' a mülk ve 'arsamı ve 'arsa-i mezküre

111

zeytün eşcannda olan 64 sehim i' tibarıyla 24 sehim şayi' ami bi
ma yeştemilü içün tarafından icab ve kabüli havı, şurütu
muvazi' adan 'arı bey'-ı sahih ile ve şeriklerimin icazetiyle 750
Mehmed Salih'e bey' ve temlik
seman eyledim didikde gıbb-et-tasdik.
Fi 5 Rebi' u' s-seni sene 82 tahrir-i şud

5
(,

»
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KAYIT NO: 48
KONU: Vekil Tayini

-i Kıbrıs'da

vakı' Nefs-i Baf kasabasında mütemekkin Teb' a-i Devlet-i

e'nin Rum milletinden Braşkova bin Marko nam-ı kemisne tarafından
ati veraset hususum da' va ve husumete vekil olduğu mezkur Baf sandık
sı Yorko bin Dimitri
asaba-i mezbürede mütemekkin teb' a-i merkümeden Mihailaki bin Dimitri
Jrnmisneler mahzer-i hasmı cahidde eda-i şehadetleriyle sabit olan
ba-i mezbüreli Yanko bin papas Kiryako. Zikri ati müteveffıyenin terekesi
mane vaz' -ı yed iden beytü'L-mal me'mün.i-tibanolunan
e-i mezbüre mütesarrıfı Mirmiran-ı

kiramdan

sac adetlü El-hac Noe man

Paşa tarafından hususu atiyyü'l-beyanda
-i cevaba vekil-i şer' isi Zabtıye Hasan bin Hasan muvacehesinde

kasaba-i

ürede mütemekkine olup bundan akdem vefat
Teb' a-i ve milleti merkümeden Katrina bint-i Mihail bin Adam müvekkilem

ağla müteveffıye-i mezbürenin veraseti müvekkilem merkum ile anası Hacı

ani'l-belde Sadrıye kızı Eleni
ezalik gaib-i c ani'l-belde Ii-ebeveyn er karındaşı Mihail ve Hacı Hristoğlı ve

kürede mütemekkin Ii-ebeveyn kız karındaşı Tallo'ya münhasır olmağla mir

sleri olmamakla terekesine bi'Lcmane vaz' -ı yed etmekle sual olunup tereke-

ekkilem merkumun rub' ı hissesini müvekkilem içün bana teslime tenbiye
ak bi'l-vekale matlübumdur gıbb-es-sual diğer
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cevabında tereke-i müteveffiye mezbüre müvekkil-i müma-ileyh

,rn..,rn.UJ.ıı

vaz' -ı yedini ikrar lakin müdde' i vekil
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KAYIT NO. 49
KONU: Mülk Satışı

ahrüse-i Lefkoşa mahallatından

Aya Sava Mahallesinde

mütemekkin

Hacı

orki veled-i Hacı İstavrino.Tağ kazasına muzafe İncirli
aryesinde mütemekkin Hacı İrkako Mihail veled-i Dimitri mahzerinde ıkrar-ı
m ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a

İlmü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup mezkur
ncirli karyesinde kain bir tarafdan
:Papas Yorki veled-i papas Yorki bağçasi ve bir tarafdan Hacı Lorenzo bint-i
Erkiro menzili ve bir tarafdan Hacı Vamova veled-i Petri
Menzili ve ba' zen müşteri merkum menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile
uıaııuuu

bir bab tahtanı ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı

114

mil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün tarafeynden icab ve

li havı şurütu müfside ve muvazi' adan carı bey'-ı bat-ı sahih ile
guruşa merkum Hacı İrkako Mihaili'ye

bey' ve temlik ve kabz-ı seman

im dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 19 Rebi' u'l-evvel sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 50
KONU: Mülk Satışı

fs-i

Degirmenlik

karyesi

mahallatından

Ayandironiko

Mahallesinde

"\temekkin Hacı Ebkeri veled-i Hacı Mihail. Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından
asofya Mahallesinde
ine zatı tac rif şer'" i ile mu' arrife Orkiya bint-i El-hac Hasan mahzerinde
ar-ı tam ve takrir-i kelam edüb canib-i şer' a i' ta
Iman bir kıt' a c ilmü haberde zikr ve beyan olundiği üzre yedimde mülk ve
ım olup mezkur Ayandironiko Mahallesinde kain bir tarafdan aslen Derici
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bağçasi ve bir tarafdan Hacı İbrahim Aga-zade Mehmed Behai'd-din
i'nin Mermeradi dimekle mac ruf harap değirmeni
r tarafdan dere ve taraf-ı rabi' i müşteriye-i mezbüre Orkiya Hatun bağçasi

hdüd mültefeti'J-eşcôr tahminen üç evlek mikdarı bir kıt' a
pağçem.Derfı.nunda magrı'.'ı.s Aya Marina nam Kilisesine merbut ve c alômat~ferrikasi olan bir sak zeytı'.'ı.nun mac ada bağçemi
letün ma yeştemilü içün tarafeynden icab ve kabüli havi beyv-ı bat ile
guruşa mezbüre Orkiya Hatuna bey' ve temlik ve kabz-ı
didikde gıbb-et-tasdik .
Fi 19 Rabivu's-sani sene 83

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 51
KONU: Mülk Satışı

kasabası ehalisinden Hacı

c

Ali bin Hasan nam-ı kemisne.Zevcesi

bint-i diğer Hasan tarafından şira-i atiyyü'z-zikirde tasdika
7i

şer' isi Mustafa Fethi Efendi'ye ibn-i Hüseyin Aga mahzerinde betav' a

-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta
an bir kıt' a

c

ilmü haberde beyan kılındığı üzre yedimde mülküm olup

.ba-i mezkürede kain iki tarafdan
du'f-hadi Efendi-zade Şükrü Efendi ile validesi Havva bint-i Hacı Mustafa
sı ve bir tarafdan
ed Efendi

c

c

Abdu' I-hadi defter-zade

arsası ve ba' zen bir Recep bin Ahmed

c

arsası ve taraf-ı rabi' -ı

-ı (amile mahdüd iki bab tahtanı
bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü
1 OOO guruşa zevcem müvekkile-i mezbüre
Hatuna bey' ve temlik ve teslim eylediğimde oldahi ba' del kabul semeni

kür 1 OOO guruşu zevcem müvekkile-i
büre yedinden temamen ehz eyledim didikde gıbb-et-tasdik
Zi'l-hicce sene 83
udu'l-Hal.

Kılan zabıtası Salih bin

c

Abdullah, Kılan zabıtası Mehmed bin
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KAYIT NO: 52
KONU: Mülk Satışı

ğ

kazasına

muzafe

Termitya

karyesi

mütemekkinlerinden

Yanni veled-i

ndirya. Degirmenlik kazasına muzafe Boldiko karyesinde
ütemekkin Kostandi veled-i Loizi mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb
nib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a ' ilmühaberde
ikr ve beyan kılındığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup mezkur Boldiko
aryesinde kain Limni nam-ı mevzi' de
Magrüs bir sak ve Koko tarlası derununda magrüs iki sak ki cem < an üç sak
zeytün eşcanmı tarafeynden
İcab ve kabilli ve havı şurütu müfside ve muvazı' aden < arı beyv-ı bat-ı sahih ile
ŞOO guruşa merkum Kostandi'ye
Bey' ve temlik ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 20 Zi'l-hicce sene 83

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 53
KONU: Mülk Satışı
üse-i Lefkoşa mahallatından

Tophane Mahallesinde

sakin El-h.~c Ahmed

ibn-i El-hac Hüseyin Efendi.Sulbi Kebir oğlu Mustafa
mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta
bir kıt' a c ilmü haberde beyan kılındığı
yedimde mülk ve hakkım olup mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Hacı
t~111m,uAga

ibn-i Hacı Yusuf menzili ve bir tarafdan Debbağ

ı~111m,uEmin
c

menzili ve bir tarafdan_Miklalı Kavzama bağçasi ve taraf-ı rabi'

am ile mahdüd önlerinde sündürmeleriyle

-ı

119

oda ve kezalik önlerinde sündürmeleriyle
tahtanı oda ve bir matbah ve bir edeb-hane ve bi'r-i ma-i ve eşcar-ı
ve gayr-ı müsmerelü iki kıt' a havlıyı müştemil
menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün tarafeynden icab ve kabüli havi

-ı bat-ı sahih-i şer"! ile 2500 guruşa oğlum merkum Mustafa Efendi'ye
temlik ve semeni mezbür
etinde iken hibe-i sahiha-i şer' ıye ile hibe eyledim didikde gıbb-et-tasdik.
21 Rebiu's-sani sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 54
KONU: Vekil Ta-yini
zire-i Kıbrıs'da vakı' Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından c Arab Ahmed Paşa
hallesinde sakin Muzaffer Şevki Efendi ibn-ül-müteveffa Hacı Halil Efendi.
e mahallati
zkürede Ayasofya Mahallesi ehalisinden Kazzaz c Ali Efendi ibn-i c Ali Efendi
<Alican-zade<İzzet Efendi'ye Hacı Ahmed Gani her biri mahzerlerinde
tav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb müma-ileyhumadan müma-ileyh
azzaz c Ali Efendi'ye 1 1400-12088 guruş ve mezbür c Izzet Efendi'ye
i 7800 guruş ki cemc an ciheti deyni şer' iden 19200 guruş zimmetimde deyni

ihim olmağla Tağ kazasına muzafe
eftemya.karyesinde Nomiko nam mahalde 11 sak ve Vasilici nam mahalde 8
"1r

ve vaniyada 1 sak ve Arkacı nam mahalde 1 sak
Anzoli nam mahalde 4 sak ve İli nam mahalde 1 sak Kıyamcı nam mahalde 20
Kalaycı bağçasinde 11 sak ki cem' an 57

121

zeytün eşcannda olan 72 sehimden on dört sehim ve yine Tuzla İskelesinde
Balık Pazarı nam sükde
yek diğerine

muttasıl

önlerinde

sündürmeleriyle iki bah sebzevatci

anlarında olan kezalik 72 sehimden on dört
ve Ermeni Milletinden Bağusi veled-i irsiyenden müşteri Degirmenlikde
Sarayı mukassıminden beher on beş günde bir gicelik mai
de olan kezalik 72 sehimden on dört sehim şayi' ami ma' an meblağ-ı deyni
mu' -u mezkürum.olan 19200
ş mukabelesinde

tarihden Altı mah tamamına degin medyunum

muma

püma 'Ali Efendi ve' İzzet Efendi bey'<ı bi'l-vefü tarik-i
e şüraka-i sairemin izin ve icazetleriyle şayi' an bey' ve teslim eylediğimde
a-ileyhüma dahi her vech-i muharrir
ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledim didikde gıbb-et-tasdik elmu' teber
mezbür Muzaffer Şevki Efendi meclis-i
müma-ileyh Kazzaz 'Ali Efendi biraderi İbrahim Efendi ibn-ül-mezbür
Efendi mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam idüb
bi'-ı mezkur hakikatde

rehn hükmünde

olmağla egerci meblağ-ı mezbür

de-i mezküre temamında eda olunmayub
i rehn mümkün olmaz ise zikrolunan emlakde olan esham-ı mezküremi bi'l
zayide ahara semeni misliyle
c

ve kabz-ı seman ve makbüzundan deynim olan meblağ-ı mecmu' -u mezkur

00 guruşu i' ta ve edaya ve fazla
lur ise bana isale ve bunların mütevekkıf olduğu umurun küllisine tarafımdan

vekil ve naib-i menab nasb ve ta' yin eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
26 Zi'l-hicce sene 83
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KAYIT NO: 55
KONU: Vekil Tayini
ırn;;z.uuı

Mustafa Şevki Efendi. Ayakyano Mahallesinde mütemekkin Hacı

veled-i papa Ğavrili mahzerinde
'a ıkrar-ı tam idüb mezbür Hacı Yanko'ya cihet-i deyni şer iden 75 aded
lirası ve 50 aded sim mecidiye 9250 guruş zimmetimde deyni
olmağla yedimde

olan iki kıt' a huccet mucibince

şera-i yedimde

olup mezkur Tuzla İskelesinde
tarafdan 'A vraim Evayine menzili bir tarafdan Mehmed 'Ali Efendi
ve bir tarafdan ba' zan Hacı' Abdullah dükkanı veba' -zan
Dimitri dükkanı ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı

C

fun ile mahdüd bir bab tahtanı

cemekan ve eşcar-ı
ere ve gayr-ı müsmerelü

bir mikdar havlıyı müştemil

bir bab mülk

amın nısfı şayiem"i tarihden
mah

temamına

degin

meblağ-ı

deyni

mezkürum

olan

9250

guruş

belesinde mezbür Hacı Yanko'ya
-ı bi'l-vefa tarik-ı üzre bey' ve şayien teslim eylediğimde oldahi ber vech-i
rrir iştera ve tesellüm ve kabz
abül eyledi didikde gıbb-et-tasdik el-mu' teber. Yine mezbür Mustafa Şevki
di meclis-i şer' ıde yine
ür Hacı Yanko

mahzerinde

betav' a ıkrar-ı tam idüb bey'<ı mezkur

atde rehn hükmünde olmağla meblağ-ı

i mezkürum olan 9250 guruş eda ve ifa olunmayub fekk:i rehn mümkün
z ise hammami
kurun nısfı hissesi bi'l-murada semeni misliyle ahara bey' ve kabz-ı semene
akbüzundan deyni mezkürimi
ve fazla kalur ise bana isale ve bunların mütevekkıf
küllema

C

azletük

olduğu umurun
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vekil-i mezmüni üzre tarafımdan mezbür Hacı Yanko'yı

vekil eyledim

Fi 26 Zi'l-hicce sene 83
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KAYIT NO: 56
KONU: Mülk Devri
mezbür Mustafa Şevki Efendi. Amine Hanım bint-i Derviş Efendi
a.rnıua.ıı

zikri ati husüsda vekili Musaddıki Sadri

oğlu c Akıl Efendi ibn-i el-müderrisi El-hac Mehmed Efendi mahzerinde
a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb müvekkile-i mezbüre Amine Hanıma
deyni şer' iden 25300 guruş zimmetimde deyn-i sahihim olmağla Mahrüse
zetkosa Çarşısında Köyyeri nam sükde kain

tarafdan Budamyalı-zade El-hac Ahmed Raif Efendi dükkanı ve bir tarafdan
tüccar El-hac Mehmed Efendi ve benimle şuraka-i sairemin

125

müşterek olan dükkanı ve bir tarafdan Hacı Nikolacı veled-i adam

rı.ıcr u ıcıc

ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı cam ile mahdıld yekdiğerine
asıl iki bah dükkanlarımi meblağ-I deyni mezkur olan 25300 guruş
.belesindehac de'l-tahliye tarihden 8 mah
~ınına degin müvekkile-i müma elhôye yine rehn vaz' ve teslim eylediğimde
iber vech-i muharrir irtihan ve kabul eyledi
Fi 26 Zi'l-hicce sene 83
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KAYIT NO. 57
KONU: Mülk Satışı
Leftemya karyesinde mütemekkin Hacı Gavrili veled-i Anzoli.Sulbiye
kızı Maryana tarafından şera-i atiyyü'z-zikri tasdika vekili
Yorki veled-i Hacı Nikola mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a
haberde beyan kılındığı üzre karye-i merkılmede kain

126

Harikliya bint-i Loizi menzili ve bir tarafdan kızım Kalomira menzili
afeyni dahi tarik-ı (amile mahdüd iki bab tahtanı
,da kirişli oda ve bir sündürme ve iki bab fevkani odalar ve bir mikdar havlıyı
uemil bir bab menzilimden kızım mezbüre Kalomira
ili ile tarik-ı ( am tarafında bulunan bir bab fevkani ve bir bab tahtanı odalar
ir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzil ve yine Andoni
d-i baba Kalbo tarlasında magrüs üç sak ve Hacı Yasefı veled-i Hristoğlı
sında magrüs iki sak ki cem' an 5 sak zeytün Agacımi
n bi-cümletün ma yeştemilü içün 1500 guruşa kızım müvekkile-i mezbüre
yana'ya bi-sıfkati vahideti bey' -ı bat-ı sahih-i şer' i ile bey' ve temlik
eslim ve semeni mezkuru dahi temamen ehz eyledim didikde gıbb-et-tasdik
Fi 26 Zi'l-hicce sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 58
KONU: Rehin
mezbür Muzaffer Şevki Efendi.Ticaretde Hafız Süleyman Efendi ibn-i Hacı
affer Aga mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam
akrir-i kelam idüb müma-ileyh Hafız Süleyman Efendi yedinden ve vasileri
uğu Muzaffer ve Ahmed ibnan el-müteveffa Hacı
il Efendi mallarından ciheti deyni şer' iden 22282 guruş zimmetimde deyni
füim olmağla c Arab Ahmed Paşa Mahallesinde

in bir tarafdan karındaşlarını mezbüran Muzaffer ve Ahmed menzili ve bir
fdan Karınca zevceli Meryem Hatun menzili ve bir tarafdan yegenim
rnhim Efendi ibn-i Ferdahcı < Ali Aga menzili ve taraf-ı rabi' -itarik..'.ı <fun ile
dud önlerinde sündürmeleriyle iki bab
vkani oda ve bir kahve odasi ve kezalik önlerinde sündürmeleriyle bir bab
tani oda ve bir müfessiler ve bir mikdar havlıyı
ıştemil bir bab menzilimi cemi' tevabi' ve levahıkıyla ba' del-tahliye meblağqeyni mezkürum olan 22282 guruş
ukabelesinde sagiranı mezbüran içün müma-ileyh Hafız Süleyman Efendi'ye

vaz' ve teslim eyledim didikde gıbb-et-tasdik.
Fi 26 Zi'l-hicce sene 83 tahrir-i şud
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KAYIT NO. 59
KONU: Mülk Davası
Kıbrıs'da

vakı'

Mahrüse-i

Lefkoşa

mahallatından

Karaman-zade

allesinde sakineler Fatıma ve < A.tiye bint-i el-müteveffa 'Osman Aga ibn-i

Kôla nam-ı
lar tarafından cei'z-zikr-i husüs-u dava ve husumete vekil olduğu zat-ı
.'büratanibil-mu' arrifetü'ş-şer' ıye ( arifün El-hac C Ali Efendi
i Mehmed Efendi ve Kazzaz Mehmed Efendi ibn-i El-hac Efendi namı
isneler şehadetleriyle mahzer-i hasmı cahidde sabit olan Molla Mustafa bin

e mahallat-ı mezküreden Nôbethane Mahallesinde sakin olup zikri ati
ı:ılara müstekıllen vaz'-ı yed-i.mütehakkık.olan müvekkiletam
zbüratanın lieb kız karındaşları zati ta' rifi şer' i ile mu' arrife Penbe bint-ü'l
zbür 'Osman Aga tarafından hususu atiyyü'l-beyanda
sümet ve reddi cevaba vekil müseccel-i şer=isi zevci İbrahim Aga ibn-i
hmed muvacehesinde Cezire-i mezbürede vakı' Girine kazasına muzafe
rmit karyesinde kain bir tarafdan su harkı ve bir tarafdan havz ve bir tarafdan
sandiro tarlası ve taraf-ı rabi'-i tepe harki ile mahdüd Harman
adaları dimekle ma' ruf tahminen 3 dönüm bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan
acı Ebkeri Yağ-hanesi ve bir tarafdan su harki ve bir tarafdan < Ayşe
atun ahüri ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd bağçe tarlası demekle 'arif
hminen 6 dönüm diğer bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan
isandiro tarlası ve bir tarafdan harap havz yeri ve bir tarafdan havz ve taraf-ı
ahi' -i kabristan ile mahdüd bağçe tarlası dimekle
Ma' ruf tahminen 3 evlek diğer bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan Kış deresi ve
bir tarafdan kabristan ve bir tarafdan Lisandiro
Tarlaları ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd havz Altı Tarlası dimekle 'arif
tahminen 3 dönüm diğer bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan
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zeytCınligive bir tarafdan kabristan ve tarafeyni dahi tarik-ı 'am ile
Mezarlık tarlası dimekle ma' ruf tahminen 6 evlek
bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan Tilli Yanni tarlası ve bir tarafdan Tofı
tarlası ve bir tarafdan Hacı Ebkeri veresesi
ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd zeytünlik tarlası dimekle 'arif
9 dönüm diğer bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan
ve bir tarafdan Lisandiro tarlası ve iki tarafdan su harki ile mahdüd
e Altı bağçasi dimekle ma' ruf tahminen 3 dönüm diğer bir kıt' a

a ve yine bir tarafdan Vasili tarlası ve bir tarafdan Lakçe ve bir tarafdan Tofı
danı tarlası ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am
ı:riahdüdLorka tarlası dimekle 'arif tahminen 6 evlek diğer bir kıt' a tarla ve
fbir tarafdan Tofı Meydanı tarlası ve bir tarafdan
him bin Hüseyin tarlası ve bir tarafdan .Aminebint-i Hasan tarlası ve taraf-ı
''-i Tofı Kamilari tarlasıyla mahdüd '.Ayşe'si tarlası
ekle ma' ruf tahminen 3 evlek diğer bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan
deresi ve bir tarafdan hark ve bir tarafdan Nikola
ed-i Hacı Ebkeri tarlası ve bir tarafdan Molla Hasan ve Kocabaş Yanni
ünligi ile mahdüd Kalimri dimekle c arif tahminen 21 dönüm
er bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan Hacı Kostandı tarlası ve bir tarafdan
papas tarlası ve tarafeyni dahi Kışderesiyle mahdüd
eri dimekle ma' ruf tahminen 30 dönüm diğer bir kıt' a tarla ve yine bir
afdan Tofı Kamilari tarlası
bir tarafdan Hacı İbrahim zeytünligi ve bir tarafdan Benai tarlası ve taraf-ı
,bi' -i Emir 'Ali zeytünligi tarlası ile mahdüd Sırma dimekle 'arif
hminen 45 dönüm diğer bir kıt' a tarla ve yine bir tarafdan Pavli tarlası ve iki
afdan Hacı Zaharka tarlası ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile
ahdüd diğer Sırma dimekle maruf tahminen 75 dönüm diğer bir kıt'a tarla ve

bir tarafdan Yanni Kamilari tarlası ve bir tarafdan
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Karaca tarlası ve bir tarafdan Pirodo papas tarlası ve taraf-ı rabi' -i
tarlası ile mahdüd Meyseri dimekle
tahminen 6 dönüm diğer bir kıt' a tarla ki cem' an 14 kıt' adan 205 dönüm
Tar ile karye-i mezbfırede vakı' Hatimedan
hay-ı mezkfırenin şurbine mahsus beher yedi günde dört gün dört gice mai

fevt olan müvekkilelerim rnezbüratanın babaları mezbür
an Aga'mn hayatında ile'l-vefat c uhde-i
funda olup ba' de vefatihi müvekkilelerim mezbüretan ile diğer
"ykkile-i mezbüre Penbe Hatun'a c ariyen ve mütesaviyen intikal idüb
üvekkilelerim mezbüretan evvelvakt sagir olmalarıyla s~lefti'z-:zikr tarla
1

mahdfıdeyi mac a mai cari mezküri

:yekkile-imezbüre Penbe Hatun fuzuli müstegılline zabt ve tasarruf eylediğine

iden 71 senesi hilalinde müvekkilelerim mezbüretanın tesviye-i

şer' ıden mensüb vasileri bulunan anaları Hadice Hatun bint-i c Ali
ından husüs-u mezkur

ib-i velasife bir kıt' a c arzuhal takdim ve Kursi Liva Meclisinde şer' an ve
ünen muhakime-i şer' ıyelerine bakılmasını istid' a eylemesi
yrine olvechile Cezire-i mezbüre mutasarrıflığı canib-i c aliyesine hitaben bir
.c a Emir c Ali şerfürôd etmekle vesi mezbüre ile
ekkile-i mezbüre Penbe Hatun Meclis-i Liva'ya celb olunarak şer' an ve
'anfınenleda etterafı' müvekkile-i
~zbfırePenbe Hatun cevabında mac a mai mezbür tarla hay mahdfıde-i mezküra
üstekıllen vaz' -ı

ıkrar idub lakin tarla hay-ı mezküre kendi c uhdesinde olup babası
mezbür c Osman Aga
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ında emanet üzre tasarruf

eylediğini

beyan iderek babası müteveffa-i

ise de tarla hay-ı mahdüde-i mezküre hakkında bir güne mac mül bin sened
evrai idemediğinden olvechile müvekkile-i mezbürenin
ettiği cevabı şayani iltifat olmadığından tarla hay-ı mahdüde-i

ekkilelerim mezbüretan ile müvekkile-i mezbüre Penbe Hatun beynlerinde

im olunmasını Meclis-i Liva da karar verilerek olvechile
hay-ı mezkürenin taksimi hususi
alle Meclisine havale olunarak iş bu yedimde olup ibraz ve irae eylediğim
kıt' a Mahalle Meclisinin mazbatası mantükunca 'a' la ve evsad ve edna
'barıyla taksım olundıkdan sonra kur' a-i şer' ıye keşidesiyle müvekkilelerim
zbüratan ile müvekkile-i mezbüre Penbe Hatundan

f birinin hisse-i kanüniyeleri tefrik
taksım olunmuş ise de müvekkile-i mezbüre Penbe Hatun hisse-i kanüniyesine
a< at itmeyüb müvekkilelerim
zbüratanın hisse-i kanuniyelerini dahi bi-gayr-i hak fuzuli zabt etmekle sual
up kasr-ı yedine tenbiye olunmak bi'l-vekale
radımdır deyü ba' de'f-da'va ve'l-sual vekil-i mezbür İbrahim Aga cevabında
efü'z-zikr tarla hay-ı mahdüd ile mai
arı-ı mezküreye müvekkilesi mezbüre müstekıllen vaz' -ı yedini ıkrar idüb lakin
la hay-ı mezküre ile Oskodomni
imekle mac ruf tahminen 5 dönüm diğer bir kıt' a tarla ve derununda 300 sak
eytün eşcarı ile salefü'z-zikr mai carı ve iki bah viran
da ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzil ile ma' an
aib-i ani'l-meclis Binbaşı Yusuf Aga'nın
malı ve mutasarrıfı

iken tarihden 37 sene mukaddem

müvekkilem

babası müteveffay-ı mezbür c Osman Aga hayatında müvekkilem
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parasıyla

5000 guruş mukabelesinde

müvekkilem

mezbı1re içün

tefviz ittikden sonra babası müteveffa-i
c

Osman Aga ile ile'l-vefüt

emanet ile mutasarrıf olup hatta mezbı1r

Aga hayatında kerraran ve miraran bı1 minval
.Jaar dahi etmişidi ve müvekkilem mezbı1renin
de olup 1268 senesi Saferu'l-hayr'inin

yigirmi birinci

güni tarihiyle

rriha ve oltarihde salefü'z-zikr Girine

sinda naibü'ş-şer"ı bulunan Hüseyin Efendi'nin imza ve hatmini haviye bir

iF lam-ı şer' i mefadınca müvekkiletan
üretanın vasileri tarafından salefü' z-zikr tarihde husı1s-ı mezküri .da' va idüb
de'I-muhakcmc müvekkilem mezbı1renin
ech-i muharrir def -ı meşrühuni . inkar eylediğinden müvekkilem mezbı1re
üdde' ayı mezkürini i' lam-ı mezbı1rede muharrir
Ğafar kemisneler

ile ba' de'I-isbat-ı

mu' arızadan men'

olunmuş idi ve

'1-beyan 71 senesi hilalinde Kürsiy-i Liva
lisinde müvekkilesi mezbı1re muhakeme olduğunu ve tarla hay-ı mezkı1re ile
arinin ber vech-i muharrir taksim ittiklerini külliyen inkar
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KAYIT NO: 60
KONU: Mal Satışı
ahrüse-i Lefkoşa mahallatından Tahtel-kal' a Mahallesinde sakine zat-ı tac rif-i
er c ıle muarrife Fatıma bint-i c Osman nam Hatun.
Kasabasında mütemekkin Teb' a-i Devlet-i

c

Aliye'den olup zikri atı deveye

-ı yed-i mütehakkık olan Benai bin Hacı Nikola
ııvacehesinde iş bu mu' ayene olunan bir ra's dişi beyaz deveyi tarihden dört
ene mukaddem Mesarya kazasına tabi'
İsbitariko

karyesinde

sakin

gaib-i

c

ani'l-meclis

İbrahim

kemisneden 1500 guruş semeni medfu' ve makbuza

İştera ettiğimden sonra yine mezkur deveyi Şeheriye on guruş

bin

Halil

nam
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ile merküm İbrahim'e icar ve teslim olduğu ba' de'l-isticôr yedinde iken
den üç buçuk mah mukaddem
m olmaksızın zikrolunan deveyi müste'cir merküm İbrahim ahar-ı bey' idub
davül Ayadilli merküm Benaiye
olunmağla sual olunup zikr olunan deveyi bana teslime tenbiye olunmak
adımdır deyü ba' de'l- da' va ve'f-sual
fun Benai cevabında zikr olunan deveye vaz' -ı yedini ıkrar edüb lakin

kür deveyi bundan iki buçuk mah
addem iş bu hazırı bi'l-meclis kasaba-i mezbüre ehalisinden Camgöz 'Ali
ibn-i Süleyman nam-ı kemisneden diğer iki deve ile ma' an
guruşa iştera etmemle olvechile mülkü müsteram olmak üzre vaz' -ı yed
müdde' ıye-i mezbürenin
olduğu ma' Iümum değildir deyü ba' de'f-inkar müdde' ıye-i mezbüreden her
-i muharrir müdde' asına mutabık beyyine taleb oldukda

7ffali} ( {~/rrfı"tJ) ıi,t/Jfi-fJılJ t,;lve4ıJi!,~~I ,;~rji#!
1'1t>ıı~ıır1J.ı,~J~;fıiı.~-t)J~~it~i1J{ lli,"~· t
ı:~~dlıtı# ~~11.'f~j,Wt~·~+ı ı,:,,,~~itlı,t,
gJf) ~herı1./!J~;t,1J..Jj>4),1/ı:··il~İ~ıli(1Jıl,f/)iiİ}JI
1

fr i1l~~ı~I

Jı?

ıa~-----·--.. _

ı;;/_tA

t(

S

.;_:,,
"'

1

,

\'\\ -;:;,cJ}

KAYIT NO: 61
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ft,;;\\

KONU: Nafaka
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mahallatından Ebu-Kavuk Mahallesinde sakine zat-ı ta' rif şer' ı ile
ife Zehra bint-i c Ali nam-ı Hatun.zevci İsma' il bin Hacı Mehmed
acehesinde takrir-i kelam idüb zevcim merkum ile miyanelerirnizde adem-i
ü

mu' aşeratdennaşi ben hale a talibe ve ragıbe olmamla zevcem

veffay-ı merkum zimmetinde ma' küd ve mütekarrir olan 251 guruş mehri
celem ile c ıddet-i nafaka-i ma' lümem ve mauneti süknam kendi üzerime
ak üzere hal' a olduğumda oldahi hale ı mezbüri ba' del-kabül hukuku
çiyete müte' allıka tarafından her birimiz aharın zimmetini kabul
dik dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 20 Muharrem sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 62
KONU: Nafaka
mezbüre Hatun zevc-i mutallaki merküm İsma' il muvacehesinde merküm
il firaşından hasıl ve bendan mütevellide Sulbiye Sagir kızı < Ayşe'nin

hıcr ve terbiyemde olup ve sagire-i mezbürenin asla malı
yüb nafakaya eşeddü ihtiyaç ile muhtaç olmağla

sı merküm üzerine kadr-i kifaye meblağ-ı karz ve takdir olunmak
übumdur dedikde gıbb-et-tasdik hakimi Müti' Efendi hazretleri dahi
içün babası merküm üzerine şeheriye 15 guruş takdir

Fi 20 Muharrem sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 63
KONU: Mülk Satışı

üse-i Lefkoşa mahallatından

Ayasofya Mahallesinde

sakin Hüseyin bin

cü < Ali nam-ı kemisne.Li-ebeveyn kız karındaşı Sıdıka Hatun
zerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb Fi 3 Muharrem sene 81 tarihiyle
errih ve oltarihde naib-i şer' ı bulunan
ıletlü Mehmed Faik Efendi imzasıyla mumzat bir kıt' a hucceti şer' ıyenin
k olduğu üzre irse-i yedimde mülk
hakkım olup mahalle-i mezbürede kain bir tarafdan Ekmekçi Yahya bin
him menzili ve bir tarafdan Debbağ Molla Mehmed bin Süleyman
nzili ve bir tarafdan Hasan Aga bağçasi ve taraf-ı rabi' -ı tarik-ı
sündürmeleriyle

<

am ile

iki bab tahtanı oda ve bir aş-hane ve bir

eşcar-ı müsmere ve gayr-ı müsmerelü bir mikdar havlıyı müştemil bir bab
nzilinde 88 sehim i' tibarıyla on dört sehim hisse-i
iye-i

ma' lümemi

tarafından

ıcab

ve kabül-i

havı

şurütu

müfside

ve

.vazı< adan < ari bey'<ı bat-ı sahih-i şer' ı ile

O guruşa kız karındaşım mezbüre Sıdıka Hatuna bey' ve şayien teslim ve
meni meblağ-ı mezbüru dahi alız
kabz eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 23 Muharrem sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO. 64
KONU: Mülk Satışı
Mahallesinde

mütemekkine

şahs-ı mu' arrife Anita bint-i Hristofı.

veled-i İstasi mahzerinde betav' uhô ıkrar-ı tam ve takrir-i
idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmü haberde beyan kılındığı üzre
lle-i merkılmede kain bir tarafdan Kahveci Hristofı
ili ve bir tarafdan Yorki veled-i Hacı Loizi menzili ve bir tarafdan Hacı
stôğlı veled-i Yorki menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı Cam
mahdüd üç bah tahtanı oda ma' a sündürme ve bir aş-hane ve bir mikdar
lıyı müştemil bir bah menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü
8000 guruşa Petro'ya bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim
gıbb-et-tasdik.
Fi 23 Muharrem sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 65
KONU: Mülk Satışı
se-i Lefkoşa mahallatından

c Arab

Ahmed Paşa Mahallesinde

sakin iken

akdemi vefat iden El-hac Halil Efendi ibn-i Basmacı
İbrahim bin

c

Ali nam-ı kemisnenin

veraseti zevceteyn menkühateyni

ini c Akıle bint-i El-hac Mustafa Agave Tutı bint-i İbrahim
ıHatunlar ile Sulbi Kebir oğlu Mustafa Şevki Efendi ve sulbi sagir oğulları
Ahmed'e

münhasıra

ve müteveffayı

mezbürun

Ii-ebeveyn

kız

olan Hadice bint-i İbrahim nam-ı Hatuna munhasıra ba' dehu
'I-kısın vasi mezbüre Hadice Hatun dahi vefat
veraseti sadrı Kebir oğlu İbrahim Efendi ibn-i Bardahcı 'Ali Agave sadrıye
ir kızı Sıdıka hanım bint-ü'l-mezbür

Bardahcı

Aga nam-ı Hatuna münhasır ve tashih-i mes'ele-i mirasları bi-hukmü'lasehati'ş-şer' ıye 72 sehim i' tibarıyla olup seham-ı
:\(üreden 9 sehmi zevceteyni

mezbürateyn

'Akıle ve Tutı Hatunlara

ve

ırder sehimden cem'an 42 sehmi benünu mezbürün
tafa Şevki Efendi ve diğer Mustafa ve Ahmed'e ve on altı sehmi dahi mezbür
im Efendiye ve baki sekiz sehmi dahi
zbüre Sıdıka hanıma isabeti bi'l-ihbar

c

ınde'ş-şer' u zahir ve mütehakkık

Iıkdan sonra zikri ati ba' dehu nefsinden

il ve kız karındaşı mezbüre Sıdıka hanım tarafından dahi vekili olduğu
zbüreyi bi'l-mu' arrifetü'ş-şer' ıye 'arifen zevci
ed Aga ibn-i Mustafa ve mezbür Mustafa Şevki Efendi mahzer-i hasm-ı
idde bi'I-muvücehe ber nehci şervi eda-i şehadetleriyle
it ve sübut vekaletine hükmü şerI Iahık olan mezbür İbrahim Efendi ibn-ü'l
ezbür Bardahcı 'Ali. Mahrüse-i mezküre
!lahkemesınde meclis-işer' ı hazırda ibn-ü kebir

144

bur Mustafa

Şevki Efendi hazır olduğu halde Tuzla kazasında

İskele

basında mütemekkin Yovanni veled-i Hacı Loizu
zerinde bi'l-isale ve bi'l-vekale

ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb İskelc-i

üre çarşısında kain bir tarafdan
naki Ruso dükkanı ve bir tarafdan Dimitri menzili ve Anastasi ve c Ali Faik
di dükkanları ve tarafeyni dahi tarik-ı cam
ahdüd birbirine muttasıl iki bab mülk-ü mahzenler yedimde olup canib-i
ibraz eylediğim 80 senesi Cemazi-yel- ahirinin
i yedinci günü tarihiyle mumerriha

ve ol-tarihde Rümili kazi-' askeri

an imam evvel sultanı esbak semahatlü El-hac
fa c İzzet Efendi hazretlerinin

huccetü

imza ve hatmini

enin natık olduğu üzre mevrüsumuzmütevaffayı
urun hayatında yedinde mülk ve hakki.olup baide vefatühü ber tashih-i
kur benimle müvekkilem mezbfı.reye ve hazır-ı
fır Mustafa Şevki Efendi ile verase-i saireye mevrüs olmağla akdi atiyyü'z
sudürina degin salefü'z-zikr

anmde olan benim on altı sehmim ile

mezbüre Tutı Hatunun salefü'l-beyan

üç sehim hisse ki cem' an 19

im ile müvekkilem mezbfı.renin 8 sehmi
zır-ı merkum Mustafa Şevki Efendinin dahi: 14 sehim hisse-i irsiyesi ki 41
hisse-i şayi' amizi tarafından ıcab
abüli havi şurütu müfside ve muvazi' a carı bey'

-I

bat-ı sahih-i şerci ile 49788

şile e' yan-ı müsfi' a bir kabza felüse ben bi'l-esale
bi'l-vekale

ve hazır-ı mezbür Mustafa Şevki Efendi dahi: maen merkum

~nnı'ye bey' ve temlik ve şayien teslim
ediğimizde oldahi ber vech-i muharrir iştera ve temlik ve kabz ve kabul ve
blağ-ı mezbüru dahi alız ve kabz
ledik dediklerinde gıbb-et-tasdik.Fi 25 Muharrem sene 84
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Hal.

Hafız Süleyman Efendi, Yorgancıbaşı Ahmed Aga, Kazzaz c Ali Efendi,

e-zade Ahmed Aga

tahrir-i şud
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KAYIT NO. 66
KONU: Vekalet
üse-i Lefkoşa mahallatından Fenerumni Mahallesinde mütemekkin Yorko
mütesenka

nam-ı

kemisne.Yine

mahallat-ı

mezküreden

Baş

emekkin Yenako veled-i Yuvangelli mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam

b-merküm Yenako'ya Coka semeninden zimmetimde vacibü'f-eda 5750
ş

deynim olmağın canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a c ilmü haberde zikr ve

an kılındığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup mezkur
erumni Mahallesinde kain bir tarafdan Kızğancı Hacı Solomo .menzili ve bir
aJdan Kızğancı Petri menzili ve bir tarafdap..pe1.1i1,11 giğ~p1,11~~iJi1,11
taraf-ı rabi' -i tarik-ı cam ile mahdüd iki bah tahtanı oda ve bir matbah ve
ar-ı müsmere ve gayr-ı müsmerelü'bir mikdar havlıyı müştemil
bah menzilimi meblağ-ı merkum 5750 guruş mukabelesinde tarih-i vesikadan
sene tamamına degin merkum Yenako'ya bey'
I-vefa tarik-ı üzre bey'

ve hac de'l-tahliye

teslim eylediğimde

her vech-i

uharrir iştera ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledi
egikde gıbb-et-tasdik

merkum Yorko yine meclis-i şer' ıde merkum Yenako

ahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb
ey' -ı mezbür hakikatde rehn hükmünde olmağla ecli mezkur hulülunda meblağmerkum eda olunmayüb fekki rehn mümkün olmaz ise
enzil-i mezküri

semeni misli ile ahar-ı bey'-a ve ve kabz-ı semene ve

emeninden deyni mezkürumı ehz ve kabz ve fazla kalır ise
ana i' taya ve bunların mütevekkıf olduğu umurun küllisine küllema azletük
a.net vekil-i mazmunu üzre c azl ve infirazden
esüne ve sulbi akdi rehinde meşruta vekalet-i devriye ile merkum Yenako'yı
tarafımdan vekil nasb eyledim dedikde gıbb-

Fi 2 Safer sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 67
KONU: Vekalet
üse-i Lefkoşa mahallatından

c

Ömeriye Mahallesinde

sakin iken bundan

mi vefat iden Fôti bint-i c Abdu'l-kerim bin ' Abdullah nam-ı Hatunun
~seti sadrıye Kebir kızları Züleyha ve Fatıma ve
ndaşı El-hac ' Ali bin el-mezbür
ime bint-i

el-mezbür

c

c

c A.rife

ile ii-ebeveyn er

Abdu'l-kerim ve ii-ebeveyn kız karındaşı

Abdu'l-kerime

munhasır

ve tashih-i

mes'ele-i

sları 9 sehimden olup seham-ı mezküreden ikişer sehimden cem' an 6 sehmi

Fatıma ve <Arife'ye ve iki sehmicah-ı-mezbür-El-hac
i'ye ve baki bir sehmi uht-ü mezbüre Rahime'ye isabeti zahir oldukdan sonra
mezbür El-hac

c

Ali ile zatı ta' rif-i şer' i ile mü' arrife uht-ü mezbüre

ime.zikri ati menzile müstekıllen vaz' -ı yedi mütehakkık olan bint-i mezbüre
Hatun tarafından côi
husüsda husumet ve reddi cevaba vekil olduğu zat-ı mezbüreyi

c

A.rifen

alle-i mezbürede sakin Çuvalcı.' Ali bin Emir Hüseyin mahallat-ı
zkürede Cami' -i Cedid Mahallesinde

sakin Ahmed bin El-hac Hüseyin

adetleriyle mahzer-i hasm-ı cahidde ber nehci şer] sabit ve sübut vekaletine

i lahık olan zevci Usta

c Ali

bin c Ali muvacehesinde mahalle-i merkümede

bir tarafdan Bulkur-zade El-hac Mehmed Aga menzili
bir tarafdan Bekir Kahya menzili ve bir tarafeyni dahi tarik-ı

c

am ile mahdüd

bab tahtanı oda ve bir sündürme ve bir matbah
e bir edeb-hane ve bi'r-i ma' ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab mülk
enzil.kız karındaşımız müteveffa-i mezbürenin hayatında ile'l-vefat
edinde mülk ve hakkı olup ba' de vefatühe
c

ezbüretana mevrüs

A.rife'ye

ve

gaiban-ı

ber tashih-i mezkür bizimle
c

ani'l-meclis

diğer

büntan-ı

149

lmuş iken menzil-i mezbürede Bekir Kahya tarafında olan bir bab oda ile zikr
füınan sündürmeyi ve bir mikdar havlıyı müvekkile-i mezbüre 'A.rife Hatun bi
yr-ı

hak fuzuli

zabt etmekle

sual olunup

ber tashih-i

mezkur

hisse-i

iyelerimizden
sr-ı yed ve bizlere teslime tenbiye olunmak bi'f-verase muradımızdır

deyü

'.de'l-da' va ve'l-sual vekil-i merkum cevabında salefü'z-zikr
kir Kahya tarafında olan bir bab oda ile zikrolunan sündürme ve ma' lumu'likdar havlıyla müvekkilesi mezbüre müstekıllen vaz' -ı yedini
ar idüb lakin oda-i mezküre ile zikrolunan sündürme ve bir mikdar havlıyı
füden 12 sene mukaddem müteveffat-ı mezküre hayatında
O guruş semeni medfü'

ve makbuza

müvekkilem

m.ezl,fı.r~y~ bey'

idüb

ülk-ü müsterası olmak üzre bi-hak vaz' -ı yed ider deyü ba' de'l-def-ı

ve'l-

üvekkilem mezbüre dahi ol-vecihle işterf etmekle

ar vekil dafi' u merkümeden müdde' asına mutabık
eyyine taleb olundukda

mahalle-i mezbüre ehalisinden

Bulkur-zade

El-hac

ehmed Aga ibn-i El-hac Hüseyin Mevlevi Tekke-i şerifesinde
ukim Mehmed Efendi ibn-i Bekir Kahya nam-ı kemisnelerin ber nehci şer' i
''I-muvacehe isbat etmeğin.
Fi 8 Safer sene 84
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KAYIT NO: 68
KONU: Arazi Satışı
mahallatından Baş Mahallesinde mütemekkin Benayodo bint-i Hristoğlı
afından zikri ati beyv-ı takrir ve i' ta-i huccete vekil olduğu şahs-ı
'arifün

mahallat-ı

mezküreden

Fenerumni

Mahallesinde

ütemekkinler her biri Teb' a ve millet-i merkümeden Terzi Hacı Nikola veled-i
ristofi ve Dimitri
eled-i Loizu namı kemisnelerin mahzer-i hasm-ı cahidde eda-i şehadetleriyle
abit olan mahalle-i mezbürede mütemekkin Mumcu Cibriyano veled-i Hristoğlı
ine mezkur Fenerumni Mahallesinde mütemekkin Yorko veled-i Hacı Yanni
ahzerinde bi'l-vekale ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i
er' a i' ta kılınan

bir kıt' a 'ilmü haberde

üvekkilem mezbüre Benayodo'nun

zikr ve beyan

akdi atiyyü'z-zikrin

sudürına

kılındığı

üzre

in yedimde mülk ve hakkım olup Lefke kazasına muzafe Felasu karyesinde
bir tarafdan Aslan Aga menzili ve tarlası
bir tarafdan arazi-i haliyye ve bir tarafdan Karumya degirmeni ve taraf-ı

-i su harkı ve ba' zen tarik-ı has ile mahdüd Şa' ban bey
irmeni dimekle mac ruf bir bab asyab-ı dakikın on sehm i' tibarıyla bir sehim
.ç-i şayi' ami bi-cümletün ma yeştemillü içün tarafeynden
ve kabüli havi şurüt-u müfside ve muvôzı' adan carı bet -ı bat-ı sahih-i şerci
OOO guruşa merkum Yorko 'ya bet ve temlik
şayien ba' de'l-teslim

meblağ-ı merkümu temamen ehz ve kabz eyledim

de gıbb-et-tasdik.
Fi 7 Safer sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 69
KONU: Alacak Davası
se-i Lefkoşa mahallatından Kafsalı Mahallesinde mütemekkin iken bundan
mukaddem vefat iden Mi' mar Hacı Haralambi veled-i Mihail
adamın veraseti zevce-i metrukesi

Sava bint-i ve Sulbi Kebir oğlu

yano ve Sulhiye Kebire kızları Eleni ve Harosni'ye
asır ve tashih-i mes'ele-i

miratlari

32 sehim münkasm

olup seham-ı

üreden 4 sehmi zevce-i mezbüre Sava'ya
.On dört sehmi ibn-i kebir merkum İstelyano'ya ve yedişer sehimden cem'an
ört sehmi büntan-ı mezbüratan Eleni
Harosni'ye

isabeti

bi'f-ihbar

'ınde'ş-şer'u'l-enver

zahir ve mütehakkık

iıkdan sonra bint-i kebire-i mezbüre Eleni tarafından
süs-u atiyyül-beyarn

da' va ve husumete vekil olduğu şahs-ı mezbüreyi arifan

halle-i mezbüre ehalisinden Hacı
o veled-i

Hacı Mihail

ve Antonaki

veled-i

Pavli

nam-ı

keminseler

adetleriyle mahzer-i hasm-ı cahidde sabit olan Za' im Hasan Aga
-i 'Osman. İbn-i kebir merkum İstelyano muvacehesinde tarihden 33 ay
mezbürenin

babası ve mevrüsi müteveffayı cemi'

mezkur müvekkilem mezbürenin hisse-i irsiyesi mukabelesinde

e ma' lümü'l-mikdôr araziden dahi hisse-i kanüniyesi mukabelesinde 5000
ğuruş ki cem'an 20000 guruş üzerine
.A.ltı ay te'cil ile bi't-terazi MuSaliha olup ve henüzrat ecli mezkur
Münkazıye olup ve bedel-i mezkurdan ancak müvekkilem mezbüreye 1100 guruş
virmekle sual olunup bedel-i sulh bakı mezkür-ı müvekkilem mezbüre içün bana
eda ve teslime tenbiye
Olunmak bi'l-vekale muradımdır deyü ba' de'J-da' va vel-sual ibn-i merkum
İstelyano cevabında babası müteveffayı
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cemi'

terekesinden

müvekkile-i

mezbürenin

ber tashih-i mezkur

-i irsiyesi mukabelesinde ancak 7000 ve mecmü'
iden dahi hisse kanuniye si mukabelesinde

13000 guruş ki cem can 20 OOO

ş kendine virmek üzerine sulh
larını ikrar ve bedel-i sulh-u mezkurdan dahi 12000 guruş merkümeye eda
slim idüb hatte
saninin onsekizinde

meblağ-ı merkum

12 OOO guruşu

den ehz ve kabz eylediğini kat ıyyen ıkrar
sonra müvekkile-i mezbürenin emriyle zevci Benofıdo'ya

dahi 6000

18 OOO guruş eda ve teslim ve vekil-i müddeI-i mezbünın ber vech-i
on beş bin guruş müdde' asını
ıyla mac an ba-de'l-def ı ve'l-inkar

evvela dafıc-u mı::rk;üm İstelyano'dan

ine taleb şud. Fi 8 Safer sene 84 rnahalle-i mezbüre Mihail veled-i Hacı
Sava Degirmenlik kazasına tabi' Tarhon karyesinde mütemekkin Benofıdo
d-i Bona müvekkile-i mezbüre 7000 guruş ve emriyle zevci
üme 5000 guruş ki cem' an 12000 guruş merkum İstelyano teslim eylediğini
kkile-i mezbüre Elenikova'nın ıkrarına şahadet
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KAYIT NO: 70
KONU: Adam Yaralama
Kazasına muzafe Lapta karyesinde

mütemekkin

iken bundan akdem

vefat iden Mihail veled-i Braşkova veled-i Kostandi'nin veraseti
metrukesi Efrosini bint-i Kiryako ile babası merkum Braşkova ve Anası
Nikola'ya münhasıra olduğu Mahrüse-i Lefkoşa
Baş Mahallesinde

mütemekkin

Fenerumni Mahallesinde

etleriyle

mahzer-i

hasm-ı

Tımorcı

mütemekkin

cahidde

vechi

Hacı Yorki veled-i

Hacı Loi veled-i Hristoğlo

şer' i üzre

sabit· ve sübüt

etlerine hükm-i şer' i lahık oldukdan soma eb merkum
ile şahısları ta' rif-i şer' i ile mu' arrifeler mezbüratan

Efrosini ve

Yine karye-i mezbüre ehalisinden
ed bin Abdu'r-rahman

muvacehesinde mevrüsumuz müteveffayı merkum

il karye-i mezbürenin bir çar bin ba' de mesafesinde Zülo ve Arke
mahalde tavarlarini ra' i etmekde olduğu halde kizeran iden seksen iki
tRebi' u'l-evvel'inin yirmi üçüncü cum' a
' vakti zahirde merkum Mehmed kaza-i mezbüre tabi' Vasilya karyesinde
Usta Mustafa gulami mercan ile ma' an mahalli mezküre
rek mevrüsumuz müteveffayı merkumun tavarlarından cebren bir ra's keçi
ak sadrında iken merkum Mihail mezbür
hmed'e

müma-yağt

idüb virmemesinden

dolayı merkum Mehmed

elinde

an saçma mahlü çakmaklı tüfengini bi-gayr-ı hakk "amden mevrüsumuz
teveffayı merkum Mihail'in üzerine andaht idüb tüfeng-i mezkurdan huruç
n saçmalar mevrusumuz
.teveffüyı merkumun

gögsüne

isabetle

cerh idüb ve cerh-i mezkurdan

üte'essiran kırk iki saat murürunda
olmakla

sual olunup merkum

Mehmed

hakkında

mücib-i

ak bi'I-verase muradımızdır deyü her biri ba' de'l-da' va

şer' iyi icra
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merk-0.m Mehmed

cevabında külliyen inkar. Fi 15 Safer sene 84

kle müdde' ün-ı merkümundan ber vech-i muharrir müdde' alarma mutabık
me
b olundukda

ityan-ı

izhar-ı acz idüb yemine

beyyineden

dahi

talih

larıyla mucibince müdde' ün-u merkümunun tasdi eyledikleri
alanyla merkum Mehmed'e beyyine mu' arızada men' şud. 17 Safer sene 84
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KAYIT NO: 71
KONU: Mülk Satışı

Kôrküd Efendi Mahallesi ehalisinden El-hac Necib Efendi ibn-i Hasan Efendi
tarafından côi'z-zikr bey'<ı takrir ve i' ta-i huccete vekil olduğu
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.ı uo ıcı.ıcı

bin Hacı Hüseyin ve 'Ali bin 'Ali şehadetleriyle mahzer-i hasmı

bit olan tüccardan meskun İsma' il Aga ibn-i Mustafa .müma-ileyhkünne
er karındaşı Çubukçu Yaküb Efendi ibn-i diğer Mustafa mahzerinde bi'l-

şer' a i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmühaberde beyan kılındığı üzre müvekkilem
a-ileyh El-hac Necib Efendi'nin şera'i yedimde mülk ve hakkım olup

bir tarafdan Behiye Hanım bint-i Hacı İbrahim menzili ve iki tarafdan
hci hanı ve mezkur handa havlısı ve taraf-ı
1 tarik-ı Cam ile mahdüd iki bab fevkani Ve iki bab tahtanı Odalar Ve bir
bir aş-hane ve eşcar-ı müsmere
r-ı müsmerelü bir mikdar havlıyı müştemil bir bah menzilimi bi-cümletün
ştemilü içün 3000 guruşa karındaşım mezbür Ya' küb
iye tarihden dört sene mukaddem bey'-ı bat-ı sahih-i şer' ı ile bey' ve
k ve teslim ve merküm dahi ba' del iştera
abz ve'l-kabftl semen olan meblağ-ı mezbüri dam zimmetinde iken
daşım mezbür Yaküb Efendi'ye

f sahiha-i şer' ıye ile hibe ve merküm dahi tarih-i merkümede ithab ve kabul
t-tasdik, Fi 17 Safer sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 72
KONU: MülkSatışı
Lefkoşa mahallatından

c

Arab Ahmed Paşa Mahallesinde sakin iken

akdem vefat iden İrkazi dimekle ma' ruf
bint-i Emir Mustafa bin Yarık Hüseyin nam-ı Hatunun veraseti Ii-ebeveyn
ğlu Yusuf Aga ibn-i "Abdu'r-rahmfın ile Ii-ebeveyn hala kızı
bint-ü'l-mezbür

c

Abdu'r-rahman

nam-ı Hatuna münhasır

ve tashih-i

le-i mirasları 3 sehimden olup seham-ı mezküreden
hmi merkum Yusuf Aga'ya ve bir sehmi dahi mezbüre 'Ayşe'ye isabeti ba
şer' i zahir oldukdan sonra

Yusuf Aga.ve mezbüre

c

Ayşe Hatun tarafından dahi zikr-i

enzilde olan sülüs hissesini bey' ve kabz-ı semana ve tarafına isale vekil
zat-ı mezbüreyi
an mahallat-ı mezküreden Ebu Kavuk Mahallesinde sakineler Molla Mustafa
l-hac Hüseyin ve Della! İbrahim Aga

i Hüseyin nam-ı kemisneler mahzer-i hasm-ı cahidde eda-i şehadetleriyle
Colan 'Arab Ahmed Paşa Mahallesi ehalisinden
eyin Efendi ibn-i Yorgancı 'Osman Aga hazır olduğu halde yine mezkur

:P Ahmed

Paşa Mahallesi ehalisinden İbrahim Efendi

Bardahcı 'Ali Aga mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam .idüb canib-i
a i' ta kılınan bir kıt' a' ilmühaberde
ve beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümde kain iki tarafdan Hacı Penbe
bint-i El-hac İbrahim Efendi menzili ve bağçasi
tarafdan müşteri mezbür menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd
ünde sündürmesiyle bir bab fevkani oda
iki bab tahtanı oda ve bir sündürme ve bir edeb-hane ve eşcar-ı müsmere ve
müsmerelü bir mikdar havlıyı müştemil bir bab
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il-i mevrüsumuz

müteveffiye-i

mezbürenin

hayatında yedinde mülk ve

I olup ba' de vefate her tashih-i mezkur benimle
ekkile-i mezbüreye mevrüs olmağla ben bi'I-esale ve hazır-I mezbür dahi
vekale salefü'z-zikr menzil-i mahdüdi
ümletün ma yeştemilü içün tarafeynden ıcab ve kabüli havı şurütu müfside ve
azı' adan c ari beyv-ı bat-I sahih-i şer' ı

500 guruş bir kabza fülüse mezbür İbrahim Efendiye bey' ve temlik ve
ve meblağ-I merkum 5500 guruş ile
abza fülüsi beyan hazır ve vekil-i merkumdan her birerimiz kabz idüb ve
. .u mezbüri meclis-i teslimde zayi' eyledim temamen ehz ve kabz eyledik

Fi 18 Safer sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 73
KONU: İsbat
Hasan Aga.Okki oğlu Refik Efendi ile muhakemelerinde

merkfun Refik

güzeran iden yetmiş altı senesinde Bulkur El-hac
ed Agadan ver' ahde ve iltizam eylediği 130 OOO guruşa ben bi'l-emr ve'lkefil olmamla meblağ-ı merkfundan
sbe'l-kefüle

müma-ileyh El-hac Mehmed Agaya 3000 guruş virüb ve'l

hezihi meblağ-ı merkümi mezbür
Efendi bana virmemekle sual olunup meblağ-ı mezbür 3000 guruşi bana
tenbiye olunmak muradımdır.
ba' de'L-dava ve'l-sual

mezbür Refik Efendi cevabında fi'I-hakika

ber

-i muharrir der' uhde eylediği 130 OOO
ş emrimle mezbür Hasan Aga kefil olduğunu ikrar lakin ber vech-i mübin
--kefale kendisiçün müma-ileyh
ac Mehmed Agaya virdiğini inkar idicek mezbür Hasan Aga müdde' asına
.abık ikame eylediği Omorfa kazasına
zafe Elye karyesinde sakin

c

Osman bin Çokdar Hüseyin ve Lefke kazasına

zafe Ayorgi karyesinde sakin Nizam
ehmed Efendi bin Hasan nam kemisneler mezbür Refik Efendi 77 senesinde
zbür Hasan Aga benim içün müma-ileyh
Mehmed Agaya 3000 guruş virdi deyü ıkrar ittigini bi'l-muvacihe
şer' i isbat itmeleriyle mucibince
Fi 25 Safer sene 84

ber
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KAYIT NO. 74
KONU: Vekil Ve Vasi Tayini
Kıbrıs'da

vakı'

Tuzla kazasında

mütemekkin

iken bundan

12 sene

ddem vefat iden Teb' a-i Devlet-i' Aliye 'nin Rüm Milleti nevanından
ria bint-i Yevanni

bin Kôpapa'nın

veraseti

her biri Teb' a ve Millet-i

funeden sadriye Kebire kızları Kallıbôlı
aliye bint-i Hurşit Agaya münhasır olduğu bi'l-ihbar
mütehakkık oldukdan sonra şahs-ı

"mde'ş-şer' u'l-enver
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ı ile mu' arrife mezbüre Kallabolı tarafından côi'z-zikr husüs-u dava ve
vekil müseccil-i şer' iyi Za' im
ga ibn-i c Osman ve diğer bint-i mezbüre Taliye tarafından kezalik husüs-u
husumete vekil olduğu Terzibaşı Hacı Nikola veled-i Hacı Yasıfı ve
Mehmed şehadetleriyle sabit olan mezbür Za' im Hasan Aga Mahrüse-i
rnahallatından Aya Yanni Mahallesinde mütemekkin iken bundan altı sene

iden Melanya bint-i Marko bin Hristoğlo'nun sadrı sağır oğulları Aklifollu

rıye Sagir kızı Kallestani nam-ı sagirların lesviye-i umürlarina min kable'ş-

zikri atı menzile bi'l-vesaye vaz' -ı yed-i mütehakkık olan min kable'l- ümm

· şer' ı ile mu' arrife Marollo bint-i papas Cirkako tarafından zikri atı husüsda

müseccil-i

şerİyi

Molla Mustafa

bin El-hac Hüseyin

muvacehesinde

ı'z-zikr Aya Yanni Mahallesinde kain bir tarafdan
abolı bint-i Hacı Yenaki menzili ve bir tarafdan Yevakim oğlu
.onaki sabun-hanesi

ve tarafeyni

dahi tarik-ı

cam ile mahdüd

önlerinde

ve bir müfessel ve bir matbah ve eşcar-ı müsmere ve gayr-ı müsmerelü bir
dar havlıyı müştemil bir bah mülk menzil-i müvekkilem mezbürenin anasını
zbürenin hayatında yedinde mülk ve hakkı iken tarihden 35 sene mukaddem

maen diyar-ı ahara gidüb ve yirmi dört sene gayyibat-ı munkatı' a ile gaib olup
bundan on bir sene mukaddem merküme Katrina ile müvekkilelerim mezbüratan

elerek on mah murürunda mezbüre Katrina vefat etmekle salefü'z-zikr menzil-i

ezkür müvekkilelerim mezbüratan Kallabolı ve Taliye 'ye mütesaviyen mevrüs

166

iken menzil-i mezkürı vasi mezbüre Marollo bi-gayr-ı hakk fuzuli zabt ve
etmekle sual
keff-i yedine tenbiye olunmak bi'l-vekale muradımdır deyü ba' de'I-da'va

müvekkilesi mezbüre Marollo salefü'z-zikr menzil-i
da vaz' -ı yedini ikrar idüb lakin
mahdüd

mezkürı

tarihden

on

sene

mukaddem

müvekkiletanı

atanın babaları olup kezalik tarihden beş sene
dym vefat iden muhtedi Hurşit Aga
kazasında sakin olduğu menzilde kızları müvekkiletan

oldukları halde 1 O OOO guruş semen-i 111.edfü\ ve makbuza müvekkilem

'ru sığan mezbürünun anaları müteveffiye-i mezbüre Molla Nebaye hayatında
sahih-i şer' i ile bey' ve temlik ve mahallinde kabz
idüb mezbüre dahi ol-vechile iştera ve temlik ve tesellüm veba' de'l- kabz

mülk ve hakkı olup ba' de vefatühe müvekkilem

sagar-ı merkümüna mevrüs olmağla olvechile menzil-i mezkur sagar
unun mülk-ü mevrüsları olmak üzre
ilem mezbüre bi'f-vesaye vaz' -ı yed eder deyü ba' de'l- def-ı vel-inkar
vekil-i mezbür Molla Mustafa'dan her vech-i
def -ı mezkürına mutabık beyyine taleb olundukda

Fi 26 Safer sene 84

karyeli Haralambi veled-i Hacı Braşkova ve Lefkoşa
mauuuau

Aya-Yanni Mahallesinde mütemekkin Yorki veled-i Hrıstoğlo nam-ı

bi'f-muvacihe ba' de'l-isbat
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KAYIT NO. 75
KONU: Vekalet Devri

üse-i Lefkoşa mahallatından Aya Antoni Mahallesinde mütemekkin şahs-ı
if-i şer' ı ile mu' arrife Hacı Maryo bint-i Agusti .yine mahalle-i
zkürede

mütemekkin

Hacı

İstelyano

veled-i

Hacı

Y enaci

mahzerinde

av' uhe ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb
bu hazır-ı bi'l-meclis

zevcem Hacı Yanni veled-i Hristofı nam-ı kemisnenin

jküm Hacı İstelyano'ya mal fatura etmeninden
ımu'l-eda deyni olan 8000 guruşa ben tarafından emr ve kabüli havı kefalet-i

meblağ-ı mezbür bi-hükmü'l-kefale

merkum Hacı. İst~Jya11p'ya deynim

ağın canib-i şer' a ita kılınanbinkıtra
mü haberde zikr ve beyan kılındığı üzere yedimde mülk ve hakkım olup
alle-i merkümede kain bir tarafdan Hacı Maryana

t-i papas Yorki menzili ve bir tarafdan Eleni bint-i Sava menzili ve tarafeyni
tarik-ı 'am ile mahdüd önlerinde sündürmeleriyle
eş bab tahtanı oda ve bir matbah ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab
.enzilimı bi-cümletün ma yeştemilü içün meblağ-ı mezbür

OOO guruş mukabelesinde tarihden iki seneye degin bey' ı bi'l-vefa tarik-ı üzre
erküm Hacı İstelyano'ya bey' veba' de'l-tahliye teslim
ylediğimde oldahi ber vech-i muharrir iştera ve tesellüm eyledi decl.il<:de gıbb-et
Jasdik el-mu' teber mezbüre Hacı Maryo yine meclis-i
Mezbürede merkum Hacı İstelyano mahzerinde ıkrar-ıtôm ve takrir-i kelam idüb
mebi-ı mezbür hakikatde rehn
Hükmünde olmağla ecli mezkur hululünde meblağ-ı merkum bi-hükmü'f-kefale
eda olunrnayub fekki rehn mümkün olmaz ise menzil-i mezbüri
Semeni misli ile ahar-ı bey' a ve kabz-ı semene ve semeninden deyni mezkürımı
ehz ve kabz ve fazla kalır ise bana i' taya ve bunlar mütevekkıf
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.µğu umurun küllisine küllema azletük fanet vekil-i mezmünı üzre azl ve
zzelden mesüne ve sulbi akdi
inde meşruta vekalet-i devriye ile tarafımdan merkum Hacı İstelyano'yu vekil
dedikde gıbb

Safer sene 84

tahrir-i şud

KAYIT NO: 76
KONU: Mülk Satışı
Lefkoşa mahallatından Ebu-Kavuk Mahallesinde sakine Nefise Molla
İbrahim nam-ı Hatun tarafından zikri atı bet ı ikrar ve i' ta-i

170

vekil olduğu zat-ı mezbüreyi bi 'l-mu' arrifetü' ş-şer' ıye c Arifün mahalle
sakin Muhtar Keçeçi Mustafa bin İbrahim ve Hacı
İnce Hüseyin nam-ı kernisnelerin

mahzer-i hasmı cahidde eda-i

ğ.etleriyle sabit olan zevci Hüseyin Onbaşı
fHacı Hasan. Mesarya kazasına muzafe Paşaköy karyesinde sakin Hüseyin
işeyh oğlu Süleyman rnahzerinde ıkrar-ı tarn ve takrir-i
3 Receb sene 82 tarihiyle müverrih ve oltarihde naibü'ş-şer' ı

erriseyni kiramdan meğer Mutlu c Ömer Fehmi Efendinin imza ve hatmini
bir kıt' a huccetü şer' ıyenin natık olduğu üzre
yekkilern mezbüre Nefise Molla akdi atiyyü'z-zikrin

sudürina degin şera-i

imde mülk ve hakkım olup rnahalle-i merkümede ka.in
tarafdan Sucu Hasan zevcesi c Ayşe Hatun menzili ve bir. tarafdan benim
~r menzilim ve tarafeyni dahi-tarik-ı
ile mahdüd bir bah fevkani oda ve tahtında iki bah dükkanı ve üç sündürme
mikdar havlıyı rnüşternil bir bah
vıı.uıııuı

bi-cürnletün ma yeşternilü içün tarafınden icôb ve kabüli havı şurütu
ve muvazi' adan cari beyv-ı bat-ı sahih-i şerci ile

guruşa merkum Hüseyin'e bey' ve temlik ve semeni mezbüri ternarnen alız
eyledim dedikde gıbbFİ 29 Safer sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 77
KONU: Mülk Satışı

üse-i Lefkoşa mahallatından

'Arab Ahmed Paşa Mahallesinde

sakineler

le ve Meryem hanımlar
ahallat-ı mezküreden 'Abdi Çavuş Mahallesinde sakine Rafiye hanım benat
. . zade El-hac Mustafa Efendi taraflarından zikri
enzilde olan hisse-ima' lümelerini bey' ve kabz-ı semene ve taraflarına isale

p

olduğu

zat-ı

mezbürati

bi'l-mu' arrifetü'ş-şer' ıye

'Arifan

mahalle-i

üre ehalisinden 'Arab-zade Hacı Bey Efendi ibn-i
"c Hüseyin Aga ve El-hac Hasan Efendi ibn-i Kaytaz-zade Hacı Hüseyin
nam-ı kemisnelerin mahzer-i hasm-ı cahidde ecla-iş~hacletleriyle
it olan mahalle-i mezbüre ehalisinden İbrahim Efendi ibn ... i Bardahcı El-hac
iAga.Mahalle-i

mezbüre ehalisinden olup

i ati husüsda nefsinden

asıl ve kerimeleri

Zekiye ve Zehra hanımlar

·~fından dahi vekil olduğu zat-ı mezbüretanı ba mu' arrifetü
:şer' ıye 'Arifan mezbüran El-hac Hasan Efendi ve İbrahim Efendi nam-ı
isnelerin şehadetleriyle sabit olan müma El-hac Bey
endi ile oğlu' Abdü'f-aziz Efendi ve salefü'z-zikr 'Abdi Çavuş Mahallesinde
in Şükri Efendi ibn-i 'Ali hazır oldukları
ahallat-ı mezküreden

Ayasofya Mahallesinde

sakine Fatıma hanım bint-ü'l

ezbür Saraç-zade El-hac Mustafa Efendi tarafından şera-i atiyyü'z-zikri
asdika vekil-i şer' isi İnceci-zade Vehbi Efendi ibn-i 'Osman Efendi mahzerinde
er biri bi'l-vekale ve bi'l-esale
Ikrür-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' ı şerife i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmü
lıaberde zikr ve beyan kılındığı üzre salefü
ez-zikr Ayasofya Mahallesinde kain bir tarafdan Helvacı 'Ali usta menzili ve bir
tarafdan Le' adli cami' i şerif vakfına merbüt
Bağçe

ve bir

tarafdan

müvekkilat-ı

mezbürat

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

ile

asbılen

mezbürahında

173

rinde sündürmeleriyle

beş bab fevkani oda ve beş tahtanı

oda ve üç

c:lürme ve bir matbah ve bir mikdar havlıyı
temil bir bab menzilin 960 sehim i' tibarıyla
456 sehmi müvekkillerim

iki yüz yirmi sekiz sehimden

mezbüretan Rafı.ye ve 'A.kile hanımların ve

ış sekiz sehmi mezbüre Meryem Hatun ve elli altı sehmi hazır-ı mezbür

er sehimden cem'an 42 sehmi diğer müvekkiletan-ı

mezbüretan Zekiye ve

a hanımların ve kırk iki sehmi hazır-ı mezbür 'Abdü'l-' azizin ve yigirmi
sehmi hazır-ı

mezbür

Şükri Efendinin

olmağla

akdi atiyyü'z-zikrin

;fuına degin müvekkilem mezbürat ile hazırüni
zbürünun irse-i yedlerinde mülk ve hakları olmağlın salefü'z-zikr
nzil-i mahdüd mezbürda olan. ber vech-i mübln 792 sehim hisse-i şayi' an
afından ıcab ve kabüli havı şurüt-u
µfside ve muvazi' adan 'arı beyv-ı bat-ı sahih-i şer' ı ile 8250 guruşa ben bi'l-

kale ve hazırün merkümündan
biri bi'l-esale ve bi'l-vekale müvekkile-i mezbüre Fatıma Hatuna bey' ve
lik ve meblağ-ı semeni mezküri her birimiz
ve bi'f-vekale ehz ve kabz ve bi-kaderi'I-husüsi beynimizde iktisam
dediklerinde gıbb-et-tasdik.
Fi 3 Rebi' u'l-evvel sene 84 tahrir-i şud

KAYIT NO: 78
KONU: Vekil Tayini

esarya kazasına muzafe Paşaköy ehalisinden Hacı Antoni veled-i Laifi nam-ı
misne.Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından

175

Mahallesinde sakin Hacı Yorki veled-i Hristofi mahzerinde ıkrar-ı
takrir-i kelam idüb merkum Hacı Yorki'ye
--i karz-ı şer iden 2300 guruş deynim olmağın canib-i şer' a i'ta kılınan bir
'ilmü haberde zikr ve beyan
dığı üzre yedimde müstekıllen mülk ve hakkım olup karye-i merkümede

bir tarafdan Mihail veled-i Hacı Laifi menzili
ir tarafdan Hacı Hristorya veled-i Hacı Hristofi menzili ve bir tarafdan
ko veled-i Laifi menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı cam
ahdüd dört bah tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bah menzilimi
ümletün ma yeştemilü içün meblağ-ı

hür 2300 guruş mukabelesinde tarih-i vesikadan altı ay tamamına degin

yefa tarik-ı üzre bey' ve bacde'l- talıliye teşliw.eylediğil}ldÇ.oldahi iştera ve

il(de gıbb-et-tasdik el-mu' teber

merkum Hacı Antoni yine meclis-i

kürde merkum Hacı Yorki mahzerinde ıkrar-ı tam
takrir-i kelam idüb bey' -ı mezbür hakikatde rehin hükmünde olmağla ecli
zkür hulülunda meblağ-ı mezbür
~ olunmayub fekki rehn mümkün olmaz ise menzil-i mezküri semeni misli ile
cave kabz-ı semene ve semeninden
ve kabz ve fazla kalur ise bana i' taya merkum Hacı

kil nasb eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 29 Rebi' u'l-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 79
KONU: Nafaka Davası

üse-i Lefkoşa mahallatından Debbağ-hane Mahallesinde sakine zatı ta' rifi
ile mu' arrife Zeliha bint-i Süleyman nam-ı Hatun
Kasap Mehmed bin Hasan mahzerinde takrir-i kelam ve ta' bir-i
=,, .•. a""

idüb merkum Mehmed bundan akdem

177

uaı.1111111

olup tarihden kırk dokuz gün beni baniyen tatlık etmişidi lakin

Mehmed'in firaşından
ye batnımda mütebeyyin hakkım olup ve kezalik merkümda firaşından
e bundan mütevellid iş bu meclis-i şer' ıde
tahminen 3 yaşında sulbi oğlu Hasan'ın dahi aslen malı olmayüb muhtaç
vaz' -I hamı idinceye degin
iri merkumun hakkı hızanesi sakıt olunca degin babası Mehmed üzerine

takdir olunmak matlübumdur dedikde gıbbı-es-sual merkum Mehmed
mezbüre Zeliha Hatun zevce-i

ülu behası olup tarih-i mezkürde baniyen tatlık eylediğini ikrar lakin haml-i
inkar itdikde husüs-u mezbürde
Zeliha Hatun kavliyle tasdik olunmağla mezbüre Zeliha Hatuna vaz' -ı

içün yevmi 40 para ve sağıri merkum Hasan içün dahi yevmi 30 para ki
an 70 para farz ve takdiri şud. Fi 4 Rebi' u'l-evvel sene 84 tahrir-i şud
Tağ kazasına tabi' İsteromal karyesi ehalisinden olup Antalya'da
emekkin iken bundan 36 sene
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KAYITN0:80
KONU: Mülk Satışı

üse-i Lefkoşa mahallatından Ayasofya Mahallesinde sakin Kazzaz Molla
bin Molla Salih nam kemisne.Tağ kazasına muzafe Yukarı
karyesinde mütemekkin Yorki veled-i Şeyma mahzerinde ıkrar-ı tam ve
-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a c ilmühaberde zikr ve beyan
<lığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede Dimitri veled-i
Tefohari tarlası derununda magrüs bir sak ve mahalli
kürde yol üzerinde magrüs bir sak ki cem' an iki, sak. zeytün eşcarımi bi
letün ma yeştemillü içün tarafeynden bi'Licab ve'l-lwbul
guruşa marküm Yorki'ye bey' ve teınlik ve teslim eylediğimde oldahi ber
:lı-i muharrir iştera ve semeni mezbürı yedinden temamen alız
abz eyledim dedikde gıbb-et-tasdik
.Fi 10 Rebiu'l-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 81
KONU: Mülk Satışı

erumni

Mahallesinde

mütemekkin

şahs-ı mu' arrife Katrina

bint-i Hacı

i.Sadrıye Kebire kızı Mariye bint-i Haralanbi tarafından zikri ati şerayı

zedi Nikola veled-i Mihail mahzerinde betav' uhe ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a

µ haberde zikr ve beyan kılındığı üzre irsen yedimde mülküm olup
alle-i merkümede kain bir tarafdan Alsafya Hacı Sava menzili ve bir tarafdan
arındaşım Melina menzili ve bir tarafdan diğer kız karındaşım
sini menzili ve taraf-ı rabi' -1 tarik-ı Cam ile mahdud 6:rtası kemerli bir bab

"--ı oda ve karlık yôli diğer bir bab tahtfuııoda
sf-ı sündürme ve zokak kapusunda sôl kanadıyla hızğsından doğrılığına fehti
arı mu' ayyen havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün
yeştemilü içün 1000 guruşa kızım muvekkile-i mezbüre Mariye'ye bey'<ı
issahih-i şer' ı ile bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim

gıbb-et-tasdik
Fi 11 Rebi' u'l-evvel sene 84

tahriri şüd
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KAYIT NO: 82
KONU: Satış ve Hibe
ahrüse-i Lefkoşa mahallatından Aya Anton Mahallesinde mütemekkin Celbi
Yanko eled-i Tercüman Hacı Yorgaki .Li-ebeveyn kız karındaşı
Oğlu olup zikri ati menzile müstekıllen vaz' -ı yed-i mütehakkık olan Celbi

Mihail muvacehesinde mahalle-i mezbürede kain bir tarafdan Varvaro veresesi
menzili ve bir tarafdan benimle diğer verese menzili
Ve tarafeyni dahi tarik-ı < am ile mahdüd önlerinde sündürmeleriyle beş bab
fevkani oda ve bir matbah ve bir edeb-hane ve kezalik

182

sündürmeleriyle beş bab tahtanı oda ve bir matbah ve bir edeb-hane
ir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzil-i bundan
sene mukaddem müfleti el-merhum Ahmed Hulusi Efendiden diğer Bayüt
da müsecceli bir bab menzil ile mac an 18 OOO guruş semen-i medfü' ve
buza iştera ve kabz ve kabul eylediğimden
nra menzil-i mezkürı dokuz sehim itibôr iderek seham-ı mezküreden

işer sehimden cem' an dört sehmi karındaşım

iki sehmi kız karındaşlarını

müteveffiyan

müteveffiyetan

Hristoğlo

ve

Mariyora ve

pka'ya ve bir sehmi anam müteveffıye Marorya
int-i Pavlo 'ya ki cem'an yedi sehmi hayatlarında hibe-i, sahiha-i ş~t ıye ile hibe
şayien teslim etdiğimde anlar dahi ba' del ittihilh karınd::ışım merküm
istoğlo

vefat idüb veraseti

benimle

anam mezbüre

Maror'ya

ve diğer

rındaşım mezbür Mihail ile kız karındaşlarını
ezbüretan Marorya ve Anka'ya münhasır ba' dehü
)Mezbüre dahi vefat idüb veraseti yine benimle karındaşım merkum Mihail ve kız
karındaşlarını mezbüretan Maryora
ve Anka'ya

münhasıra ba' dehe karındaşım

merkum Mihail dahi vefat idüb

yerasetı yine benimle kız karındaşlarını mezbüretan
Maryora'ya ve Anka'ya münhasıra ba'dehu kız karındaşım mezbüre Anka dahi
vefat idüb veraseti benimle zevc-i metrüki
f

Metrüki Noferyo veled-i Mikli ve sadrıye kızları Zavite ve Atna ve Martes ile kız
karındaşı mezbüre Maryora'ya
Münhasıra ba' dehe zevc-i merkum Noferyo dahi vefat idüb veraseti sulbiye
kızları mezbürat Martese ve Zevita ve ve Anta'ya

. Münhasıra ba' dehü diğer kız karındaşım Maryora dam vefat idüb veraseti sadrıye
oğlı mezbür Celbi
Yorko'ya münhasıra ve tashih-i mes'elemiz
mezküreden şera-i ve irse-i 74 sehmi

dahi 144 sehimden olup seham-ı

183

nim ve otuz yedi sehmi mezbür Celbi Yorko'nun ve on birer sehimden cemvan
sehmi < aibün < ani'l-meclis benat-ı mezbüretan

rtes ve Zevita ve Anta'nın belarus eş-şer' ı iştiraken yedimizde mülk ve
kkımız iken fazlı mezkuru mezbür Celbi Yorko müstekıllen zabt
ek da' ıyesinde bülunduğuna benai sual olunup menzil-i mahdüd-u mezkürda
be r tashih-i mezkur irse-i ve şira-i
sehim hissemden kasr-ı yed ve bana teslime tenbiye olunmak muradımdır
yü bade'L dava ve'l-sual mezbür Celbi Yorko cevabında

Iefü'z-zikr menzil-i mahdüda vaz' -ı yedini ıkrar idüb lakin menzil-i mazkurı
ihden yigirmi üç ay mukaddem fevt olan
m ve mevrüsum müteveffa-i mezbüra Maryora'nın sağlığında/ ile'l-vefüt
·girmi beş seneden mütecaviz müddcI-i mezbürun muvacehesinde müstekıllen
d tasarrufunda olup
a' de vefatühe hasran bana mevrüs olmağla olvechile menzil-i mahdüd-u
ezkür hak ve mevrüsum olmak üzre bi-hakk
z< -ı yed iderim deyü müdde' i-i mezbürun ber vech-i muharrir müdde' asını
Rebi' u'l-evvel sene 84 müdde' i-i merkümdan ber vech-i

üdde' asına mutabık beyyine taleb olundukda ityanı beyyineden izhar-ı acz ile
i't-taleb yemin teklif olundukda
erküm Celbi Yorko yeminden tekevvül etmeğin mucibince müdde' i-i
ezbürda ber vech-i muharrir hissesinden keff-i yedine merküm Celbi
tenbiye şud. Fi 13 Rebi' u'l-evvel sene 84
Lııııı:;;:ıvıı

kasabası hudüd-u dahilinde kain çiftlik hususu içün Celbi Maniko' dan

edasına beyyine taleb şud
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KAYIT NO: 83
KONU: Mal Satışı
ine kazasına muzafe Karava karyesinde mütemekkin Kiryako veled-i Hristofi.
zla kazasına muzafe Çete karyesinde mütemekkinTopal
va veled-i Kostandı ile tarafı' allerinde merkum Topal Sava yedinde olup iş bu
'a.yene olunan bir ra's inek yedimde
ülküm olan ineğimden doğmuş yedimde mülküm iken bundan dokuz ay
ukaddem zayı' etmemle bi'l-istihkak talebiderim,
edikde gıbb-el-istintak merkfun Topal Sava cevabında zikrolunan iki tarihden

Mukaddem mezkur Karava karyesinde mütemekkin gaib-i "ani'l-meclis
Yorki'den 300 guruş semen-i medfüu iştera etmekle

185

-ü müşterasi olup müdde' i-i mezbürun ber vech-i muharrir mülkü olduğunu
inkar müddeI-i mezbürdan
muharrir müdde' asına mutabık

beyyine taleb olundukda

oldahi

e' asını karye-i merküme ehalisinden Dimitri veled-i Petri
mezbüre muzafe Seygilib karyesinde mütemekkin Hacı el-Kesandiro
Hacı Kostandı nam kemisnelerin
ber nehci şer' i İsbat etmeğin mucibince

Fi 13 Rebi' u'l-evvel sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO :84
KONU: Vekıl Tayini
üse-i

Lefkoşa

mahallatından

'Arab

Ahmed

Paşa Mahallesinde

sakin

afa Şevki Efendi ibn-ü'J-müteveffa El-hac Halil Efendi nam kemisne.
allat-ı mezküreden Debbağ-hane Mahallesinde

sakin Mustafa Sofu Efendi

zerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb müma-ileyh
stafa Sofu Efendiden yedinde malı olan bir adet kelam-ı kadimini iş bu tarih-i
,ikadan altı mah ecli ile 2265 guruşa
a bey' idecek olmağla yedimde olup iraye eylediğim bir kıt' a defter kasemi
ık olduğu üzre Mahrüse-i
zkürede eski Un Pazarı sükunda kain bir tarafdan benimle verese-i sairenin
er dükkanı ve bir tarafdan Mihail
duno dükkanı ve bir tarafdan Barutci-zade

El-hac 'Ali Efendi dükkanı ve

af-ı rabi'-ı tarik-ı (amile mahdüd bir bab dükkanda
.rı mücib defter-i kasem72 sehim itibarryla 14 sehim hisse-i şayi' ami meblağ-ı

ma-ileyh Mustafa Sofu Efendiye rehin vaz' ve şayien teslim eylediğimde
ahı ba' de'f-irtihan salefü
-zikr kelam-ı kadimi ber vech-i muharrir 2265 guruşa bana bey' ve teslim
ledi mezbür Mustafa Şevki Efendi yine meclis-i
ezkürde müma-ileyh Mustafa Sofu Efendi mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i
lam idüb Ekerce ecli mezkür hulülunde
eblağ-ı mezbür eda olunmayub fekki rehn mümkün olmaz ise salefü'z-zikr

14

~him hisse-i sayı' ı ahar-ı bey' a ve kabz-ı
emene ve semeninden deyni mezkürimi ehz ve kabza müma-ileyh Mustafa Sofu
fendiyi tarafımdan vekil nasb eyledim
Fi 14 Rebi' u'l-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 85
KONU: Mülk Satışı

Mahallesinde zat-ı mu' arrife Hürmüz bint-i Mehnıed nam Hatuna.Li~:veyn er karındaşı Ahmed Çavuş mahzerinde betav' uhe ıkrar-ı tam ve takrir-i
idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmühaberde beyan kılındığı üzre
ıcu.ıcu ıc+ı

merkfunede kain iki tarafdan benim diğer menzilim

bir tarafdan Boşnak Amabut İbrahim menzili ve taraf-ı rabi' -ı tarik-ı 'am ile
ııa.ııuuu

bir bab tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil

bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün 650 guruşa karındaşım
Ahmed Çavuş'a bey'<ı bat-ı sahih-i şer' ı ile bey' ve temlik ve teslim
kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
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KAYIT NO: 86
KONU: Mülk Satışı
Jağ kazasına muzafe İncirli karyesinde mütemekkin iken bundan akdemi vefat
iden Hacı Mihail veled-i Yakomi veled-i Hacı Yorki'nin veraseti
Zevce-i metrukesi Hacı Hristino bint-i Solomo ile Ii-ebeveyn er karındaşı Hacı
Yorki ve İstefanni ve Dimitri benünü'l-mezbür Yakomi ve Ii-ebeveyn
Kız karındaşı Maryo bint-ü'l-mezbür Yakomi'ye münhasır ve tashih-i mes'ele-i
mirasları dam 28 sehimden olup seham-ı mezküreden 7 sehmi
Zevce-i mezbüreye ve altışar sehimden cem' an 18 sehmi merkumun Hacı Yorki
ve İstefanni ve Dimitri'ye ve üç sehmi üht-ü mezbüre Maryo'ya
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eti bi'f-ıhbar

"mde'ş-şer' u'l-enver

zahir ve mütehakkık

oldukdan

sonra

se-i merkün.Karye-i merkümede sakin Hacı İspino
.t-i Hacı Hristoğlı mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a
kılınan bir kıt' a "ilmü haberde zikr ve beyan
ndığı

üzre mezrusumuz

müteveffayı

merkümenin

hayatında

ile'l-vefüt

inde mülk ve hakkı olup ba' de vefatehü ben mevrüs olan
ye-i merkümede kain bir tarafdan Hacı Tefori veled-i Hacı İstavri menzili ve
arafdan Dülger.Hacı Simyo menzili ve bir tarafdan Hacı

.? beyü tarlası ve taraf-ı rabi' -ı tarik-ı 'am ve ba' zen zevce-i mezbüre Hacı
·stino'nın odası ile mahdüd tahtanı iki bab oda
bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilde olan ber tashih-i mezkür hisse-i
~;Jümemizı bi-cümletün ma yeştemilü.içün

ı şurüt-u

tarafından icab ve kabüli

müfsidedôn 'arı bey'<ı bat-ı sahih-i şer' ı ile 2000 guruşa merküme

İspino'ya bey' ve temlik ve kabz-ı semen idüb
aderi'J-husüs beynimizde iktisam eyledik dediklerinde gıbb-et-tasdik.

Fi 14 Rebi' u'l-evvel sene 84 tahrir-i şud

190

~/ '."

·ı,.

..

l;;.. . t~IA:

.

. .

.

. . -_ .

.

' .

.·

.•

q,,"'lı.•

W''T' .•.

t4~t!,l.ı Wt.'?/.

'

.

4,Jt,'

-,_. ·:"' .·

.ı~_A,.,.J',(.P.' ;.,:;;f f /.:ı b, (ilı.J;,
y,JJ_,. ~ I {:V,.()!(,(~
"
-_,
,j

I

I . . I
; '
• / . • . .•
•.~. . . . . /
. • • . • • . •.JI. di';/ :~ •. . •
~.i;,,,ı~&,''-?ıı._,,J,
I ~JL/.,U. • ·.. J. ;_;;, ,ı1v VJ' ~,J+t,ı.,ıJJ.t~ tf i/~:i~;,,11
lt'-.. •
•
ı,r·~v:.· -_ ·":· .. ·;
r _,,.o·t "'
-

2

1. ·•

·

'IJ,ı~J~)/'J;J.t?~;,~;,J,~1;:ıti'.ı;ı>vlf?!;?il.i/'ll~cf~,,r
]

A~r'
t
~:z~r:.
"
~·~Ae!J~t~?J~~'

~~,t,1~,~

1ı-.,,~~~y,ı,

t~,,~~;jy/;

()>??~?it.t.'.

s6

~~4'9{;j,V~ ~ı}l#"d'(.ı,lll-ı!,

~~iVJ~t.f.1 t;}Jf ~~ .(~fi !llf/~

'.':t1tv,1,,~~~1;·1;.ıı~;ı&~~}~~~f
'~!
!fr/ vı1,~".r.ilıJ''kf t~11 .v v,e,:.,ı . Yl'~ ~ ~il.'dAi/ıı~
1

ft.•:.·" .·'/· ·_.· .· .· u::
ı,/·.1 '.. ,J;.·.•.
ff

·.·r.'·.·

.

.ti:(,/'·'·,,>' . "·
,.,ı.·l~.ft.•.··· *J .:·.

J:.v'.•.

.:

'·~.·

.· •.•

I

C:~·

-·

"

'·I

ı,•--·t.

·

:•

·

. ..

yl-""'..·.·.

if

-

-

--If

_-

••

-

._

/c.•.>.·.·.·.'.u.i· •.~
••...·.· .. · .•. .

' . . ,.

t·· :

l..·

~.·.•.•.·'JJ···....•.•.

.•• ..

/

;

-

·,,1'

::•

>"'t}.· •. ı. . J;,1·····.~•.. •~.. •':iıl····i
•• · i'

·.•'P.·.····}.:· · ·.·".• .•· · . •. Y•.· ~. ·./.q.········~.·.·.
... ·•··.,;ı,11.···.··•.
" ...~." •·t-J·)····
. ... . ~.,,, Iı.•
7 ,,£ı,r,ti'.,7'J:lı,ı!f'~ı.ıt
·.·ey.,

-

~;~ .. '//ı .,J,.,rj.{;y-,,.t:'µ..ı

ı
.
, ~ iı,~?(,ılj/ıi«:dı.',! _; f V;ı,ı;.~ / !,ı:aı,

~ı~.· ...· .· ~.· .·.~
. ',. ;. ·'.

11

,l.··..• ••.·.b.•.•.• ..• ~c'···'A··.····.··.. ·?·1·.···.·.·.'··.~.·.········.··.··.··•
····~
·(JG.•.····.··.·.·'
..···
•.·.· ·.·.··.•·.J.I
'.;·. . .
•···
·. .•....•.•
. l'( j·.•···..··.·.·.l·
··.•.~·.·.·.· ..•·•.· . · ·•.•·.•.·.·.··.~
.. .··.

·.

ıt/'i,t::l,ı
~/. r'~.··ı:· l.~~x.··.•ı··.;}ı
~ı., ,;~,J/J
.v· .,
Cir:*':> -·
•'l

11

0
•.~/..·• .· U•.'jll(•••..•.

II

'

'.·.·.'!'··.·

';f/~Jj{#'I/.··· '1,tf,t]İ,,'Jll b Jı'}:,

,.

,- "

-_, ··l

•. ' '-'·/

'

,,J1ırt.tı.r<.£ı<1:~J>,, i6t~~rı1c;J1,..+,~J!;,
•.k'.,'.1
••
•.•/.
··I.
t,,01J/fr:~ıP;.,;.,tt.ı:?J:C~7!Jı.t ıl> .r;# v/ı;fr. c.i/;;iiV·iJyf/,i, :e>~fı

t

••

M

,•

,.·

.•..

•

.,~. ,t· • . .ı . . •" .. I.·• • .:ı.. .. I• • . ,/ . . •. .
•
"!'ttıt,t:,~ı
~W.).' ~· IJ!'ı::,.,~l/1:ı ,'fi(:f ~ ~?l(AİBr'(.(e,,,(iA"':'J,f: ~f4,
,Jıt•

ı., · · ~l,J.l.i.
••"I

·V~·.·.·.··.~.•·.·.1jl..•·.
,•._ ,, •, . ··.·.•~'
.· .-"

. .

~•

·

··

·

• ,..,

res.,a,ÇJIJ•'
·· .

'\i. . " ··· ' . •. . ·• · ·

•

•J.J,.fı,f.•t!r'
. . . t,•. ;7 #14,vt,'ı'd'4
. . /T
.

. +::ı"F.

, •• /:{ '.·
Z""'

+wı 'J '

ıfi""'r(. , If: . / " LP.... /..'Jt-,'t,J)/.bvJ
·.
V
.
,, : : > \ ,
· "'.ıh .• -'.•tı.t:.•.~· ·
· •.··,/·. ··i·f:?~f. . .• . 'ı...
. · · · · · i •.
.
. ... ,{
'.1"8ılf:~~~ıl;,?.f(flil:>';.
1 • • .:..~:r;.. ;.r.;..ı, $;,ı.~;ıı. i( .. 1*'.#~f(:J!if
t~<<·· { . < "';Jt . .• . )* .,. / .· . . . ,t .• > ~. •• . ,~
,/"fi'~

•• .·

.:.',,;!~,.~t/J4
,
• ,e+Qr"ttcW·ld.ı.··.·.·.:rt-.ıı.
•
. . ··ı- . . ' ....•. q

<··.ttı.i

i·~. · ~.· •. • ~~ · .•. Lıı.·. •.··.·•..·.
.•. /.. 'i/ •

~.",·•.· i'ıi;',;iil?.·····.:ı·'.•.··.J·(····.~
•. ~.:

•••

~/

.•

ı(';'.f . V,

'!,····.·.·.•~ . , . · ·. (;/··.&r".···.•

. .

··.~

·•

f;.,.·· ....•. . . . . . . .
.,,,
,ıJ .. ıı/J

.

/!' •. . <i!t....ı·.·~'~.·.· ·'· .·.· "'.· · .'·./·

<:,/;;./;?"{.•.~.· . ·.• . ····.~.·-.·····~.· .

··.#···.

~

~·<

:.ı.· ...•...

•. .
<. · ·..... l ...•....... " J;;,i~~
•. · •· .·. ;t/:.,··.·E • •. . . p...,.,
X"".
'1 ·i?{-~-"~~~1-14'.. ,r,#.Yj,. ':f;t~~{;t~ftı.,ı;tJi~~-.
;/.· .·.· ··.··.~
. "·.·: . :..,i;· ·.~ . •

:;,p••

'

'

..

···.·./,·.··.~.-.·.·.·.·.":'

•...

",J,.,',/(

,~,,,.., ·~·,· · ·. ·_·,·.. r•.,. ·'-,_ '".· - •.··t·
. _, ,. _.··..

7~:-ff

•.. . .•· • .

·~·l· · •. ·

. ,~.• . .

-Pı;,·' .; Ii

et..··

·.

·.·.'../

.. ,,~.-

• . ·.·.··.•·.··.". ·

i

·;

~.·.···.. ·.·.·.·····

•.· ·.· .. ··•·.··.

/

,.·.

J, , ,,,_,,,1, ,.,...,..,~1"".;l~~sı!J//
.• ....·./· .• · .·.·.· · . •. •·.· . . .,. •.·. . •·.,,... · ı.. ·..... ·. . ·. .· ·. ·
. •. .·.:...................
. " .•...••..
~~;;~ı,ı,tyr~
Jti,/<y~/'f ~l~
..,.. • ~

.·- _ - _ .. __ ----·- _.· _: .

. .•.
" . . . 'A'/..• '.ı;leı:.ı!-r,r··
;• •..: .."

t· . ."'/' .. >
:i6t~~h,V
](~it~

' . ·..~'. ·•·•.•. ·.:.,
.. · •.•'"."'· .•..

_ -·

.•.

_

-.• _

-· __ -

"'

#..
·· .

~'!,d-!ıç.-,,t,/~~Jf-r/:i'
·~4:ı/i,.~~4:Yi-~~ü!

i3J;;;;:ı.GJ..;~u, tc:•ı1P!'.t£:.
;,,.,, ~'~ ,. ;;,., (·"'/.AIJ.l.t1:t~..;..ı1
(
......• .,
.

2·~

;

.

,s

191

-.?/ı-'J

,.ii.:J,'.;1 ,Pt ıifl~i,tı!i(ıJIJ' ı,4~)~.:lf ,~, t' ~;.; d',ı'i
~tıj~,!ı(J;t,',(,~} t".}Jt./ı~Jf •# V:.• (il~~!r;i ,Pif!#:1
'* . . . -. . . ... (·ı,,,·>·

,.'•J .• ' . _-- . _-.. • ' ·, :

··ı

~·· ·.

. ~

' - -_,- ..· ..•. : /JJ.,

,.:ı~~~.,ı.,,3JPJ}J~-:"' tı:{~,ı,eıtıtf'ıt°'· f~~~
~

..

• '

'

.k'
.::

.,r
Ill

dV;f/(,ıl,,f:/1ı?ı.1~;~.,.~fJt,ı . /eıı{t11)

~11//~d,

1.q:ı::'1,l;ı ,r:M.ı,I jı.t;')?.::,tz-J!../)ıiJ:
I .

'

t~

· •

I

•

, •

.. / .

J•

r..rt'.' . 1,11 ıc.- 'J

I

J

,.

~··7'tv.. "- ...J:,.~~~Vif.,.?
•
••
•.. . · ·.· ·
•
~(

KAYIT NO: 87
KONU: Mülk Satışı
Kıbrıs'da

vak'

Nefs-i

Limoson

kasabası

mahallatından

Aynapa

lesinde mütemekkin iken bundan akdemi vefat iden Yakomi İrfanidi veled-

-i metrukesi Eleni bint-i Hacı Yorki ile Sulhiye Kebire kızları Maryo ve
rina ve Sulbi Kebir oğlı olup gaibi-i c ani'l-belde olan Kiryako'ya
asıra olduğu bi'f-ıhbar c ınde'ş-şerü'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan
şahsı tac rif-i şer' ı ile mu' arrife bint-i mezbüre Maryo
ından cei'z-zikr husüsda da' va ve husumete veled-i'f-ıktiza

ve sulh ve

vekil müsecceli şer' iyi Molla Mustafa bin El-hac Hüseyin.zikri
ım,11£.11

ve mugazelere vaz' ı yed-i mütehakkık

olan diğer bint-i mezbüre

tarafından zikri atı husüsda husumet ve reddi cevaba
olduğu

şahs-ı

mezbüre-i

bi'I-mu' arrifetü'ş-şer' ıye

c arifün

kasaba-i

ehalisinden Yavaş Ahmed Aga ibn-i Hüseyin ve Mesarya kazasına
Anyoni karyesinde mütemekkin Teb' a-i Devlet-i' Aliyeden Gorili veled-i
nam-ı kemisnelerin

mahzer-i hasm-ı cahidde eda-i şehadetleriyle sabit

192

Mustafa

Fethi

Efendi

ibn-i Hüseyin

Aga muvacehesinde

mahalle-i

tbfırede kain bir tarafdan Hristoğlı veled-i Hacı Pavlo menzili ve bir tarafdan
idi veresesi menzili ve bir tarafdan Hacı Nik ola Kirkiri menzili ve taraf- ı

'f 1 tarik-ı cam ile mahdüd iki bab fevkani oda
sekiz bab tahtanı oda ve bir sündürme ve bir edeb-hane ve bir bab ahfır ve bir
dar havlıyı müştemil bir bab mülk menzil ile kasaba-i
bfırede Rum Çarşüsında kain bir tarafdan Markoloi müğazesi ve iki tarafdan
o Yasunidi veresesi şıra-hanesi
araf-ı rabic -i tarik-ı c am ile mahdüd derununda 15 aded şıra kuyusunu havi
yine kale a şahane civarında kain iki tarafdan vakf-ı han

rsası ve bir tarafdan Boyacı Yanni dükkanı ve taraf-i'rôbi' -i tarik-ı cam ile
üd diğer bir bab mugaze ve yine Çankarlar
'inde kain bir tarafdan Boyacı İstavrino dükkanı ve bir tarafdan Yorki Koftero
azesi ve tarafeyni dahi tarik-ı cam ile mahdüd diğer
büb harrüb mugazcsi müvekkilem mezbfırenin babası müteveffyı merkumun
tında yedinde mülk ve hakkı olduğu halde
mara'z-zikr on beş aded şıra küplerini müteveffayı

yüzlük altununa bey' ider olduğunda kızı

fevt olursa bey'<ı münfesih olup menzil ve mugazeler ve an:fü'z-zikr

ünde kalmak üzre bey' ve teslim oldahi iştera ve kabz ve kabul idüb lakin
muharrir fesh şartıyla olan
şer' an fasıd olmağla sual olunup menzil-i mahdüd-u mezkur ile mugaze-i
mezkürlarda olan müvekkilem
:wun:::mn

hisse-i irsiye-i mac lümesinden kasrı yed ve müvekkilem mezbfıre

teslime vekil müma-ileyh tenbiye olunmak bi'l-vekale muradımdır.
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~ hac de'l-da' va ve'l-sual vekil-i mürna-ileyh Mustafa Fethi Efendi cevabında
eveffayı merkum Yakomi İrfanidi
fü'z-zikr menzil ile mugaze mezkürlar ve on beş aded şira küpleri her vech-i
arrir yedinde mülkü iken hayatında vefatından
buçuk ay mukaddem hanen sahihan ve bi-sıfkat-ı vahideh meblağ-ı merkum
aded yüzlük altununa kızı müvekkilem
hüre Katrina'ya bey' ve temlik ve teslim idüb müvekkilem mezbüre dahi her
muharrir iştera ve temlik ve tesellüm ve kabz ve kabul
diğinden sonra semeni olan meblağ-ı merkum

430 aded yüzlük altunı

etinde iken müvekkilem mezbüre Katrina'ya hibe-i sahiha-i
ile hibe ettiğinde müvekkilem mezbüre dahi meclis-i hibede itthab ve
itmekle olvechile menzil-i mahdüd mezkur ile rnugaze-i
mezbüreler ve maru'Isbeyaıı

on beş aded şira küpleri .müvekkilem

mülkü müsteraları olmak üzre bi-hakk
-ı yed itler deyü vekil müdder-i mezbürun şartı fesh-i mezkur müdde' asını
idicek vekil-i müddeI-i mezbürdan
mesrüh müdde' asına beyine taleb
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KAYIT NO: 88
KONU: Vekil Tayini
vekili mezbür

Molla Mustafa.Vekili müma-ileyh Mustafa

Efendi

acehesinde müteveffayı merküm Yakomi İrfanidi sağlığında
müvekkile-i mezbüre Katrina'ya

ciheti karzı şerıden, zimmetinde 40 OOO

deyni olduğunu ıkrar ettiğine binaen
kkile-i mezbüre meblağ-ı merkümı müteveffayı, .merkümun terekesinden
kabz idüb lakin müteveffayı merkumun kızı müvekkile-i
üreye hakikaten deyni olmayüb muvazi' a tarikıyla ikrar etmişidi ol-vechile
mezbür şer' an sahih ve mu' teber
sual olunup tereke-i müteveffayı

merkumdan

ehz ve kabz eylediği salefü'z-zikr 40 OOO

müvekkile-i

mezbüre

195

Guruşda olan müvekkilem mezbürenin hisse-i irsiye-i ma' lfunesi müvekkilem
mezbüre içün bana teslime vekil müma-ileyh beyyine olunmak bi'l-vekale
Muradımdır deyü muvazi' a-i mezküreyi hac de'f-tefsir dava etdikde gıbb-es-sual
ekili müma-ileyh Mustafa Fethi Efendi cevabında
ı:ıkar idecek vekil-i müddeI-i mezbürdan her vech-i muharrir müdde' asına
eyyine taleb
Fi Rebi' u'l-evvel sene 84
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KAYIT NO: 89
Konu: Mülk Satışı

l-i mezbür Molla Mustafa. Müteveffayı merkum Yakomi İrfanidi'nin zevce-i

il ile mugazeye müstekıllen vaz' -ı yed-i mütehakkık olan Eleni bint-i Hacı
tarafından hus-0.su atiyyü'l-beyünda husumet
eddi cevaba vekil olduğu şahs-ı mezbüreyi bi'I-mu' arifetü'ş-şer' ıye 'arifün
oson kazası ehalisinden Yavaş Ahmed Aga

i Hüseyin ve Mesarya kazasına muzafe İtoni karyesinde mütemekkin Gorili

d-i Hristoğlo nam-ı kemisnelerin şehadetleriyle
it olan Mustafa Fethi Efendi ibn-i Hüseyin Aga muvacehesinde

mezkür

oson kasabası mahallatından İnabe Mahallesinde
n bir tarafdan Yorki Dolkar menzili ve iki tarafdan ve.Anceli veled-i Ayano
ili ve bağçasi ve taraf-ı rabi'i tarik-ı
ile mahd-0.d dört bab tahtani oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab mülk
il ile kasaba-i mezbürede
Çarşüsında kain lede'l-ehali

ve'f-ciran ma' lümetü'f-hudüd

bir bab mülk

aze müvekkile-i mezbüre
i'nın yedinde mülk ve hakkı olduğu halde bundan dokuz sene mukaddem

zbüri bi-sıfkat-ı vahideti bey'

-L

bat-ı, sahih-i şer' i ile müvekkilem mezbürenin

sı müteveffayı merk-0.m Yakomi
nidi'ye hayatında 40 OOO guruş semeni medfü' ve. makbiız~bey'ye temlik ve

e .temlik ve tesellüm ve kabz ve kabul ve ile'l-vefat şera-i yedinde mülk ve
kkı olup hatte merkum Yakomi İrfanidi'nin
fatından sonra müvekkile-i mezbüre Eleni ber vech-i muharrir bey' -ı mezkürı
ve i' tiraf dahi etmişiken salefü

197

z-zikr menzil ile mugaze-i mezbürı müstekıllen

zabt etmekle sual olunup

enzil-i mezkur ile mugaze-i
ezbürda olan müvekkilem

mezbürenin hisse-i irsiye-i ma' lümesinden kasr-ı

ed ve müvekkilem mezbüre içün
ana teslime vekil-i müma-ileyh tenbiye olunmak bi'l-vekale muradımdır deyü
a' de'l-da' va ve'I-sual
ekil-i müma-ileyh Fethi Efendi cevabında salefü'z-zikr

menzil ile mugaze-i

ezbüre müvekkilesi mezbüre altının
az-ı

yedini ikrar idüb lakin ber vech-i

muharrir

müteveffayı

merküme

ayatında bey' ettiğini inkar
tmekle vekili müdde' i-i mezbüreden ber vech-i mesrüh müdde' asına beyyine

Rebi' u'l-evvel sene 84
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KAYIT NO: 90
KONU: Alacak Davası
vekil-i mezbür Molla Mustafa.vekil

müma-ileyh Mustafa Fethi Efendi

acehesinde müteveffayı merkum Yakomi İrfanidi
ğında vefatından

dört buçuk ay mukaddem

zevcesi müvekkile-i

mezbüre

ye zimmetinde cihet-i karzdan 60 OOO
ş

deyni olduğunu ıkrar ettiğine binaen müvekkile-i mezbüre Eleni meblağ-ı

esinden ehz ve kabz idüb lakin müteveffayı merkumun zevcesi müvekkile-i
,µre Eleni'ye hakikaten
i olmayüb muvazi' a tarikıyla ıkrar etmişidi olveçhile ıkrar-ı mezbür şer' an
ve mu' teber olmamağla
olunup

müvekkile-i

mezbüre

Eleni'nin

zevci

müteveffayı

merkumun

sinden ehz ve kabz eylediği

ı'z-zikr 60 OOO guruşda olan müvekkilem mezbüre hisse-i irsiye-i ma' lümesi

bana teslim müma-ileyh

tenbiye

olunmak

bi'l-vekale

muradımdır

deyü

zı' a-i mezbüreyi
e'l-tefslr dava etdikde ğıbı'l-istintak ve'f-inkar vekil-i müddet-i mezbüreden
ech-i muharrir mdde' asına
taleb
Fi 17 Rebi' u'l-evvel sene 84
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KAYIT NO: 91
KONU: İsbat Davası
c..<'v5ıııııı.,ıııı.l\.

kazasına muzafe İlince karyesinde mütemekkin iken bundan akdem

veled-i papas İrkoni'nin veraseti sulbiye sagir kızı Anita ve Ii-ebeveyn
karındaşları Hristollo

200

Marallo'ya

munhasır olduğu bi'f-ihbar

<

ındeş-şer' u'l-enver zahir oldukdan

::ı. şahısları ta' rif-i şer' ile

arrifeler mezbüretan

Hristallo ve Marallo .Kaza-i mezbüre muzafe Beri

esinde mütemekkinler Yakomi
ihail veledan Hacı Kiryako muvecihelerinde merküman Kiryako ve Mihail
her biri dört sene mukaddem mevrüsumuz
veffüyı merkum Lazero'nun hayatında yedinden
aded üç rub' sim mecidiye ıktiraz ve kabz ve umürlarina sarfla istihlak idüb
meblağ-ı merkümi mevrüsumuz müteveffayı merküm kable'l-istifa

ve vefat

ekle sual meblağ-ı merkümda olan hisse-i irsiyemizi
teslim merkümandan her birine tenbiye olunmak bi'J-verase muradımızdır

ba' del-da' va ve'l-sual merküman
ryako ve Mihaili'den her biri cevablarında ikrar idüb lakin meblağ-ı merkümı
·teveffüyı merkum Lazero'ya
atında temamen eda ve teslim idüb hatte hayatında meblağ-ı merkum istifa
ediğini ıkrar dahi etmişidi deyü
ledikleri def

1

meşrühlarını müdde' ıyetan mezbüretan inkar idecek <lafı' anı

rkümandan ber vech-i muharrir def ı mezkürlarına
yyine taleb olundukda salefü'z-zikr

İlince karyesinde mütemekkinler

şkova veled-i Zorzi ve Haralambo veled-i Sava
bilmuvacehe isbôt etıneğin
Fi 18 Rebi' u'l-evvel sene 84 tahrir-i şud

Hacı
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KAYIT NO: 92
KONU: Mülk Satışı
Lefkoşa mahallatından Kafsalı Mahallesinde mütemekkin İrkôndô
nt-i Hacı Kostandı. Yine mahalle-i mezbürede mütemekkin Kalomira bint-i
.yraim'i tarafından şera-i atiyyü'z-zikri tasdika vekil-i şer=isianası Mariko bint-i
cı Petro mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i
.elam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a ( ilmü haberde zikr ve beyan
tındığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup
ahalle-i merkümede kain bir tarafdan Yenaci veled-i İstavrino menzili ve bir
afdan Kostandı veled-i Hacı Sarakimenzili ve bir tarafdan
imosonlı Marodetsa menzili ve taraf-ı rabi'ı tarik-ı 'am ile mahdüd derununda
agrüs bir sak zeytün Agacını havı
ir mikdar mülk arsamı tarafeynden icab ve kabüli havı şurütu müfsidedan ( arı
ey' -ı bat-ı sahih-i şer' ı ile 1300
uruş müvekkile-i mezbüre Kalomira'ya bey' ve temlik ve semeni mezkürı ehz
e kabz eyledim dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 21 Rebi' u'l-evvel sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 93
KONU: Mülk Satışı
karyesi mahallatından

Ayaloka Mahallesinde

mütemekkin

iken bundan

· vefat iden Tallo bint-i Lefteri bin
ntoni nam-ı müteveffiyenin

veraseti Sadrı Kebir oğlı Loka ve Sadrıye

ekızları Linu ve Katrina ve Cirkako'ya munhasıra
dan sonra şahsı mu' arrife mezbüre Linu zikri ati menzile müstekıllen vaz' mütehakkık olan diğer bint-i mezbüre Katrina
~cehesinde mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Muhtedi Hüseyin menzili
tarafdan Lifori veled-i Hacı Hristofi
asi ve bir tarafdan benimle verese-i saire beyninde müşterek bağçe ve taraf-ı
-i tarik-ı (amile mahdüd
sı kemerli bir bab oda ve eşçar-ı müsmere ve gayr-ı müsmerelü bir mikdar
yı müştemil bir bab menzil anam ve mevrüsemiz müteveffa

ürenin hayatında yedinde mülk ve hakkı olup ba' de vefatühe benimle
bu.re Katrina ve verese-i saireye mevrüs
u.ş iken menzil-i mezbün merküme Katrina'ya bi-gayr-i hakk fuzuli
ekıllen zabt etmekle sual olunup menzil-i mezbürda
hisse-i irsiye-i ma' lümemden kasr-ı yedine tenbiye olunmak bi'l-verase
adımdır deyü ba' de'l-da' va ve'l-sual mezbüre
trina cevabında salefü'z-zikr menzile vaz' -ı yedini ikrar idüb lakin menzil-i
hdüd mezkur tarihinden
irmi sekiz sene mukaddem vefat iden ogi babam Hristoğlı veled-i Hacı'nın
atında yedinde mülk ve hakkı olduğu halde nefzi

O

guruş mukabelesinde bana bey' idüb nısfı ahirini dahi anamız müteveffatı

ezbüreye hayatında kezalik 300 guruş mukabelesinde bey'
e temlik idüb şerai yedimde mülk ve hakkı olup ba' de vefatühe benimle verese
mevrüs oldukdan sonra mezbüre

204

ibn-i kebir mezbür Loka ve diger bint-i mezbüre Cirkako'da her biri nısfı
enzil-i mezkürda olan hisse-i irsiye-i ma' lümelerimizi

1700 guruş semeni

edfü' ve makbuza bana bey'
e temlik ve şayien teslim itmeleriyle olvechile menzil-i mezkur şerai ve irsôi

ülküm olmağla bi-hakk zabt iderim deyu
de'l-def' ı ve'f-inkar dafi' an mezbüreden ber vech-i muharrir def me mutabık
eyine taleb olundukda mezkur Lapta karyesi ehalisinden
veled-i papas Teğodosi ve Hacı Antoni veled-i Simyo nam-ı

enago

misnelerin bi'f-muvacehe ber nehci şer' i isbat itmegin mucibince
hidan-ı mezbüranı tezkiye esnasında iken tôst muslihin ile yüz. Fi 25 Rebi' u'l-

ııruşa sulh olup ve bedel-i sulh ehz ve kabz şud.Tahrir-i şud
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KAYIT NO: 94
KONU: Mülk Satışı
ine mezbüre Linu zikri ati bağçeye vaz' -ı yed-i mütehakkık olan Ligori veled-i
acı Hristofı muvacehesinde
arye-i merkfunede kain bir tarafdan Muhtedi Hüseyin menzili ve bir tarafdan
ezbür Ligori tarlası ve bir tarafdan Katrina
enzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd eşcar-ı müsmere ve gayr-ı
üsmereli tahminen 5 dönüm mikdarı bir kıt' a mülk

ğçe bundan akdemi vefat iden anam ve mevrüsem müteveffa-i

mezbüre

llo 'nun hayatında yedinde mülk ve hakkı
P ba' de vefatihe benimle verese-i saire-i mezbüruna

mevrüs olmuş iken

ğçe-i mezkur merkum Ligori
·-gayrı hakk fuzuli zabt etmekle sual bağçe-i mezkürede olan hisse-i irsiye-i

af lfunemden

kasr-ı yed ve bana teslime

erıbiye olunmak bi'l-verase muradımdır deyü ba' de'f-da'va vel-sual merkfun
igori cevabında salefü'z-zikr bağçe-i mezküra
z' -ı yedini ıkrar idüb lakin bağçe-i mezküre müteveffatı mezbüre Tallo'nun
ayatında yedinde mülk ve hakkı
lduğu halde tarihden

25 sene mukaddem

hali hayatta ve kemali akl ve

hhatında bey'-ı bat ile iş bu hazırı bi'l-meclis kızı Katrina ile
aib-i 'ani'l-meclis sadrı oğlı Loka'ya 600 guruş bey' ve temlik idüb anlar dahi

l..,iştera yedlerinde şera-i mülklerinde iken tarilJ.den beş şene. mukaddem

1200

µruşa bana bey' ve temlik bendahi yedlerinden iştera
tmemle olvechile mülkü müsteram olmak üzre vaz' -ı yed ederim deyü da' de'l
ef' 1 vc'l-inkar dafi'

U merkfundan

eyyine taleb olundukda Fi 25 Rebi' u'l-evvel sene 84 ityan-ı beyyine esnasında
150 guruşı vir üzerine sulh olduklarında müdde' ıye-i

206

erküme sulh-u mezküri kabul ve bedel-i sulh-u mezbüri temamen ehz ve kabz
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KAYIT NO: 95
KONU: Mal Satışı
Ebu-Kavuk Mahallesinde sakin Deveci
üseyin bin Mahmud. Mahallat-ı mezküreden Tahte'I-kal' a Mahallesinde sakin

üseyin bin Hamza Mehmed ile tarafeylerında merkum Deveci Hüseyin'in
yuıııu"'

olup yüz gün akdem 1 OOO guruşa bana bey' ve teslim eylediği
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mu' ayene olunan bir ra's devenin reddini icab ider aybı olrnağla sual
müddefü' urn olan meblağ merkümidır
bey' olunmak matlübumdur

dedikde gıbı'l-istintak

oldahi cevabında

merkuma bey' ve teslim oldahi olvechile iştera etrnişidi deyü ba' de'l
-ı vel-inkar <lafı' u merkumdan beyyine taleb olundukda zikrolunan Tahte'l-

Mehmed 'Ali bin Yorgancı Mustafa ve mahallat-ı mezküreden Haydar
a Mahallesinde sakin Hasan bin Çuvalcı Mehrned namı kernisneler
adetleriyle isbat etrneğin
Fi 29 Rebi' u'l-evvel sene 84
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KAYIT NO: 96
KONU: Mülk Satışı

zla kazasına kazasına muzafe Civisili karyesinde sakin iken bundan dört sene
ukaddem vefat iden Kara c Ali
n-i Ahmed bin Mustafa nam-ı kemisnenin

veraseti

Sulbi Kebir oğulları

ehmed ve Mustafa ve Sulhiye Kebire kızları Hadice ve Emine ve Rahime'ye
unhasır olduğu c ınde'ş-şer' u'l-enver zahir oldukdan sonra zatları tac rif-i şerci
le. mu' arrifeler büntan-ı mezbüretan
adice ve Rahime. zikri ati menzile müstekıllen vaz' -ı yed-i mütehakkık olan
ipn-i Kebir mezbür Mehmed muvacehesinde karye-i merkfunede
K,ain bir tarafdan diğer karındaşımız Mustafa rne.nz;ili ve bir tarafdan Ahmed bin
Mustafa menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı cam ilewı:ılıclüd.
:Şir bah fevkani oda ve önünde sündürmesiyle bir bah tahtanı oda ve bir bah sagir
samanlık
Odası ve diğer bir bah kebir samanlık ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bah
mülk menzil babamız müteveffayı merkfunun
Hayatında ile'l-vefat yedinde mülk ve hakkı olup ba' de vefate bizimle mezbür
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mevrüs olmuş iken menzil-i mezkürı merkum Mehmed fuzuli
takıllen zabt etmekle sual olunup
zil-i mezkürda olan hisse-i irsiye-i ma' lümemizden kasr-ı yed ve bizlere
ime tenbiye olunmak bi'l-verase muradımızdır.
yü ba' de'f-da'va vel-sual merkum Mehmed cevabında babam müteveffayı
rküm hayatında tarihden on dört sene mukaddem menzil-i
hdüd-u mezkur yedinde mülk ve hakkı olduğu halde salefü'z-zikr
kani ve tahtanı ma' a sündürme iki bab oda ile zikr olunan sagır samanlığı
I-ifraz ma' a havlı
y<-ı bat-ı sahih ile 1750 guruş semeni medfü' -a karye-i merküme ehalisinden
ib-i ani'l- meclis Ahmed Aga ibn-i Hacı c Ali'ye bey' ve temlik ve teslim

temlik ve kabz ve kabul eyledikden sonra şira-i yedinde
lkü olduğu halde salefü'z-zikr
alar ile samanlığı ma' a ma' lümü'f-mikdür

havlı merkum Ahmed Aga tarihi

zkürde bey'<ı bat-ı sahih ile 1750 guruşu semen
eni medfü' a bana bey' ve temlik ve teslim bendahi yedinden iştera ve temlik
kabz ve kabul etmemle olvechile oda-i
ezkürelere ve samanlık ve ma' lümü'l-mikdar havlı mülkü müsteram olmak
bi-hakk vaz' -ı yed ederim deyü ba' deI-def ı
e'f-inkar dafi' u merkumdan ber vech-i muharrir def ı mezkünna beyyine taleb
lundukda karye-i merküme sakinlerinden Abdullah
ni c Osman ve Ahmed bin Mustafa nam-ı kemisnelerin bi'l-muvacehe eda-i
İsbat etmeğin
Fi 2 Rebi' u' s-sani sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 97
KONU: Mülk Satışı

rauaıreuc

Mahallesinde

mütemekkin Giridli Hacı Kostantı veled-i Yanni. Baş

mütemekkin

şahs-ı ma' rife Eleni bint-i Hacı Hristoğlo mahzerinde

tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a c ilmühaberde
yan kılındığı üzre mezkür.Aya Sava Mahallesinde kain
ir tarafdan Hristofki veled-i Avram menzili ve bir tarafdan Tallo bint-i Hacı
ristofı menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı cam ile mahdüd bir bab
evkani oda ve önlerinde sündürmeleriyle

beş . büb tahtanı oda ve bir mikdar

müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün
guruşa mezbüre Eleni 'ye bey'<ı bat-ı sahih-i şer' ı ile bey' ve temlik ve
ve kabz-ı semen eyledim dedikde gıbb
1
Fi 5 Rebiu's-sani sene 84
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KAYIT NO: 98
KONU: Mülk Satışı
Degirmenlik kazasına muzafe Dino karyesinde mutemekkin iken bundan akdem
vefat iden Yorkallı veled-i Solomo veled-i Adam'ın

212

eraseti zevce-i

metrukesi

Maryo

bint-i Adam

ve zevce-i

mezbüre

dahi

ütevellidler Sulbi Kebir
ğlı Kostandi ve Sulhiye kızı Eleni ve diğer zevcesi müteveffat Marya'dan
ütevellid Sulbi Kebir oğlı
enai ve Sulhiye Kebir kızları İrini ve İspino ve Fano'ya munhasır ba' dehu bint
ezbüre Eleni dahi vefat idüb veresesi anası zevce-i mezbüre
aryo ve Ii-ebeveyn er karındaşı ibn-i mezbür Kostandi'ya

munhasıra ba' dehe

'ııt-i mezbüre Fano dahi vefat idüb veresesi er karındaşı merkum olduğu bi'l
par 'ınde'ş-şer' u'l-enver zahir ve mütehakkık Benai ve İrini ve İspino'ya ve
s'eleler 384
dukdan sonra ibn-i mezbür Kostandi. Karye-i merküme ehalisinden olup zikri
menzil vaz' -ı yed-i mütehakkık

an papas Filibo veled-i Loizu muvacehesinde karye-& .merkümede kain bir
fdan Ebkeri veled-i Solomo menzili ve bir tarafdan merkum
as Filibo menzili ve bir tarafdan tarik-ı 'am ve taraf-ı rabi'

-ı tarik-ı

has ve

'zen Hacı Haralambo menzili ile mahdüd bir bab tahtanı oda
e bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilin babam müteveffayı merkumun
yatında ile'l-vefat yedinde mülk ve hakkı olup
a' de vefate benimle verese-i saireye mevrüs olmuş iken menzil-i mezküri
erküm papas Filibo bi-gayr-i hakk fuzuli zabt
tmekle sual olunup menzil-i mezkürda olan hisse-i irsiye-i ma' lümemden kasr-ı
ed ve bana teslime tenbiye olunmak bi'f-verôse
uradımdır deyü bade'l-dava

vel-sual

el-ıkrar

merkumun

lakin

müdde' i-i

menzil-i

mezkürda

olan

hisse-i

a' lümesini tarihden on altı sene mukaddem anası
mezbüre kendi hisse-i ma' lümesiyle maen 100 guruşa bana bey' etmekle
vaz' -ı yed ederim deyü eylediği
mezküri şayôn-ı iltifat olmamağla

ba' del tefhim 'Ali mücib-i ikrara
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KAYIT NO: 99
KONU: Mülk Satışı
ni Mahallesinde
Braşkova

mütemekkineler

ile Sadriye

Kebire

kızı

şahısları ma' rifetan Hristallo bint-i
Marina

bint-i

Papa

Yanni

nam

rdan

i mezbüre Marita'nin zevci Yorki veled-i Pavlo hazır olduğu halde Aya
ahallesinde mütemekkin Hacı Mihail veled-i Faranzi mahzerinde
unıuııa ıkrar-ı tam ve ta' bir-i 'ani'l-meram idüb Hacı merkum Yorki'nin

menınuen Hacı Mihaili'ye zimmetinde deyni olan 3395

214

uruş biz tarafından bi'l-emr ve'l-kabül kefil ve zamin olmamızla akdi atiyyü'zikrin sudürina degin bir kıt' a 'ilmü haberde beyan kılındığı üzre
edimizde münasife mülk ve hakkımız olup mezkur Fenerumni Mahallesinde
ain bir tarafdan Basmacı Hacı Emin Aga menzili ve bir tarafdan Arğani
ava menzili ve bir tarafdan Demirci Kiryako menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı

am ile mahdüd önlerinde sündürmeleriyle iki bab fevkani
da ve kezalik önlerinde sündürmeleriyle dört bab tahtanı oda ve bir mikdar
avlıyı müştemil bir bab menzilimizi bi-cümletün ma yeştemilü
ün meblağ-ı mezbür mukabilinde tarihden bir sene tamamına degin mah bi-mah
00 guruş virmek şart ve mukavele ile menzil-i mezküri
Merkum Hacı Mihaili'ye vaz' ve teslim ve merkümc dalı.ibı::r. yegJ:ı..i lll,µharrir
irtihan ve kabul eyledi dediklerinde gıbb-et-tıısgi1.<:.yblll,u'Jypyryirıewı::zbüretan
Hristallo ve Marteye'den her biri.MerkümHacı Mihail mahzerinde takrir-i kelam
idüb ekerce meblağ-ı mezkuru iddeti
Mezbüra temamında eda olunmayub fekki rehn mümkün olmaz ise menzil-i
mezkürumuzu semeni misli ile ehze ve bey' a ve kabz-ı semene ve semeninden
Deyni mezkürı ehz ve istifaya ve fazla kalır ise bize isale ve bunların mütevekkıf
olduğu umurun küllisine tarafımızdan
erküm Hacı Mihail'iyi küllema azletük fanet vekil-i mezmünı üzre vekil nasb
ta' yin eyledik dediklerinde gıbb-

Fi 5 Rebiu's-sarıi sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 100
KONU: Mülk Satışı
orfa kazasına muzafe Balahor karyesinde mütemekkin iken bundan akdem
iden Hacı Yorki veled-i Kiryako' nun veresesi zevce-i
rükesi Cirkako bint-i Kiryako ve Sulbi Kebir oğulları ve Dimitri ve Kiryako
ulbiye Kebire kızları Dosi ve Hristina ve Ano'ya munhasır olduğu
.çle'ş-şerc u'l- zahir oldukdan sonra bint-i mezbüre Dosi tarafından husüsu'l~nda da' va ve husumete velede'l- iktiza sulh ve ibraya vekil
uğu karye-i merküme ehalisinden İstavrino veled-i Toma ve diğer İstavrino
ed-i Erkiro nam kemisnelerin mahzer-i hasm-ı cahidde eda-i
adetleriyle sabit olan zevci Haralambo veled-i Antoni merkfu.lı Dimitri hazır
ıığu halde Zikri ati menzil ve eşcarı ve süircye vaz' -ı yed-i mütehakkık olan
rki veled-i Kiryako muvacehesinde karye-i nıt::rküm.~.ge k~in bir tarafdan Hacı
as Yorki menzili ve bir tarafdan ibn-i mezbür Dimitri menzili ve bir tarafdan
vce-i mezbüre Cirkako menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı cam ile mahdüd üç bab
tanı oda ve beş gün ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzil
karye-i merküme beyyinelerinde

müşterek şıra-haneden üç küp yeri derun

a-hanede kain üç küp.Ve yine karye-i merkfunede Melbesanda nam mahalde
in bir tarafdan Degirmenci Yorki bağı ve bir tarafdan Kiryako veled-i Loizu
ği ve bir tarafdan tepe ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı cam ile mahdüd tahminen 30
'nüm bir kıt' a Karüm bağı ve yine bir tarafdan
nastasi veled-i Hristofi bağı ve bir tarafdan ibn-i mezbür Dimitri bağı ve bir
arafdan müvekkilem mezbüre ile verese-i saire beynlerinde müşterek
ağ ve taraf-ı rabi c -i tarik-ı c am ile mahdüd Felakro dimekle mac ruf tahminen 1 O

önüm diğer bir kıt' a Karüm bağı ve yine bir tarafdan Hacı Yorki
-Veled-iHristofi bağı ve iki tarafdan tepe ve taraf-ı rabic-i tarik-ı cam ile mahdüd
Milodi dimekle c arif tahminen üç dönüm diğer bir kıt' a Karüm bağı ile
Karye-i merkümede mahalli mac lümede magrüs dört sak ceviz eşcanyla beş sak
zeytün eşcarı ve yine karye-i merkfunede kain
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tarafdan Yanni veled-i Kiryako menzili ve bir tarafdan Kiryako c arsası ve
dahi tarik-ı cam ile mahdüd tahminen bir dönüm bir kıt' a mülk c arsa ile

bir ra's ester ve bir ra's öküz ve bir tüfenk ve bir kızğan ve bir tencere
vekkilem

mezbürenin

babası müteveffayı

merkumun

hayatında

ile'l-vefüt

dinde malı ve mülkü
up ba' de vefatehu müvekkilem mezbüre ile verese saire-i mezbürüna mevrüs
muş iken menzil ve bağ ve c arsa-i mahdüd mezkürları
eşcarı ve hayvanat-ı mezkürları merkum Yorki bi-gayr-ı hakk fuzuli zabt ve
sarruf eder olmağla sual olunup müvekkilem
ezbürenin hisse-i irsiye-i ma' lümesinden kasr-ı yed ve müvekkilem mezbüre
çün bana teslime tenbiye olunmak bi'l-vekale mutadımdır deyü
Bae de'l-da' va ve'l-sual merküm Yorki cevabında emlak-ı mezbüre müteveffayı
merkümun hayatında yedinde mülkü iken tarihinden sekiz sene
mukaddem zevce-i mezbüre hazıra olduğu halde 9000 guruş semeni medfü' a
bana bey' ve temlik ben dahi iştera ve kabul etmemle mülkü müsteralarım olmak
üzre bi-hakk vaz' -ı yed ederim
. deyü

ba' del-def ı

vel-inkar

dafi' u

merkum

def mi

karye-i

ehalisinden Kiryako ve Zisimo veledan Kalbo şehadetleriyle isbat
. etmeğin mucibince

Fi 14 Rebi' u' s-sani sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 101
KONU: Mülk Satışı
bu-Kavuk Paşa Mahallesinde sakin' Ali bin' Osman.Yine mahalle-i mezkürede
akinlerinden Sulbi Kebir oğulları Derviş Mehıned ve Mustafa tarafından
'Tasdik vekili olan merküm karındaşı Derviş Mehıned mahzerinde ıkrar-ı tam ve
takrir-i kelam idüb canib-i şer' a bir kıt' a 'ilmühaberde
eyan kılındığı üzre mahalle-i merkfımede kain bir tarafdan Havva Molla bint-i
Mehmed menzili ve bir tarafdan Hasan Aga ibn-i 'Ali
Ve bir tarafdan benim sündürmem ve havlı ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile
mahdüd dört bab tahtani oda ve bir Mefsal-hane ve bir sündürme
ye eşcar-ı müsmere ve gayrı müsmerelü mikdar havlıyı müştemil bir bab
menzilimi akdi atiyyü'z-zikrin
Sudürina degin merkfımeden Derviş Mehıned ve Mustafa bin.münasefeten 1500
guruşa bey+-ı bat-ı sahih-i şer' ı ile bey' ve temlik
Ve teslim eylediğimde merkum Derviş Mehıned dahi bi'f-esale ve bi'l-vekale
iştera eyledi dedikde gıbb-et-tasdikı' ş-şer' i
ma def ı bi't-taleb ketb olundi
Fi 10 Rebiu's-sani sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 102
KONU: İbra ve İskat
Fenerumni Mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden Braşkova bint-i
Anastasi nam müteveffıyenin veresesi zevc-i metrüki
Hristoğlı veled-i Kostandı ve Sadrı Kebir oğulları Temestoklı, v~ Yenako ve
Sadrıye Kebire kızları Harıklo ve Defterina ve Kalomira'ya
Munhasır oldukdan sonra ibn-i merküm-Yenakd'Babası zevc-i merkum Hristoğlı
ile bint-i mezbüre Harıklo tarafından
vekili

sabitü'f-vekalesi

zevci

Hacı

Yorgacı

veled-i

Hacı

Kostandı

muvacehelerinde anam müteveffıye-i mezbürenin
Bi'l-cümle terekesini mezbüran zabt idüb ve bundan akdem verese-i saire
hisselerini ehz ve kabz
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ıb ben dahi hisse-i tereke-i müteveffıyeden c Ali Tarık e't-taharuc-i'ş-şer"t
zbüran ile yüz guruş üzerine sulh olduğumda anlar dahi sulh-u mezbüri
fde'l-kabül
del-i sulh-u mezbüri bana tamamen def ve teslim idüb tereke-i müteveffiye-i
zbüreye mute' allıka mezbüranin zimmetlerini
ve iskat eyledim dedikde gıbb-et-tasdik
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KAYIT NO: 103
KONU: Tereke Da' vası
egirmenlik kazasına muzafe Eylence karyesi mütemekkinlerinden

Yorki veled-i

.~cı Kovanni nam kemisne. Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından
a Yanni Mahallesinde mütemekkin iken bundan bir sene mukaddem vefat iden
azero veled-i papas Kiryako'nun Sulhiye
gire kızı Atna'nın tesviye-i umürina kıbeli şer' ıden vasi mensübi olan 1 helaya
led-i Hristoforo ile müteveffayı
erkümun Ii-ebeveyn kız karındaşı Marallo muvacehelerinde

yedimde mülk ve

kkım olup salefü'z-zikr Eylence karyesinde kain lede'l-ehali ve'I-ciran
lümeti'l-hudüd

dört bab oda-i müştemil birb~l, rrıeı:y;ilirrııtarılıçlen otuz iki

ah mukaddem şeheriye altmış guruş
are tesmiyesiyle adedi şehürı beyan olmaksızın müteveffayı merkum Lazero'ya
ayaıında icar ve teslim eylediğimde
ldahi ber vech-i muharrir isticar ve tesellüm ve kabz ve kabul etdikden sonra
ayatında yirmi mah zabt ve tasarruf
düb lakin müddet-i mezkürede icare-i müsemmayı

merkümeden

müteveffayı

erküm zimmetinde müctemi' olan 1200 guruş ile
ezalik müteveffayı merkum hayatında malımdan ve yedimden iştera ve kabz ve
tihlak eylediği yarım dönüm hasıl semeninden altmış guruş ki cem'an 1260
uruş alacağımı bana kable'l-edü ve'f-ifa merkum Lazero vefat
tmekle menlağ-ı merkum 1260 guruşr.sual olunup l,i'l-vesaye ye bi'f-verase

Müteveffayı merkumun tereke-i vafiyesinden bana eda ve teslim vasi-i merkum 1
ve Marallo' dan her birine
olunmak
cevablarında inkar

muradımdır

deyü

ba' de'l . . da' va

ve'I-sual

anlar

dahi
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KAYIT NO: 104
KONU: Vaz'-ı Yed
ahmud Paşa Mahallesinde

sakin iken tarih-i atiden on beş sene mukaddem
ibn-i Basmacı Mehmed bin

c

Abdu'l-lah'ın veraseti

vce-i menkG.ha-i
etrükesi Kerime bint-i Ahmed ve anası Hadice bint-i Hacı Yusuf ve Sulbi
ebir oğlı Ahmed ve sulbiye Kebire kızları Ümmügülsüm ve Zehra ve Fatıma'ya
unhasıra ba' dehu üm mezbüre Hadice dahi vefat idüb veraseti sadrı Kebir oğlı
ustafa bin Halil'e munhasıra ba' dehu ibn-i mezbür Ahmed
vefat idüb veraseti anası mezbüre Kerime ile Ii-ebeveyn kız karındaşları
ezbürat Ümmügülsüm ve Zehra ve Fatıma'ya munhasırave

mes'ele-i

iraslarda 1080 sehimden olup seham-ı mezkürenin 237 sehmi zevce-i mezbüre
erime'ye 180 sehmi merküm Mustafa'ya 221 sehimden cem'an
63 sehmi mezbürat

Ümmügülsüm ve Zehra ve Fatıma'ya

isabeti bi'l-ıhbar

'mde'ş-şer<u'l- enver zahir ve mukarrer oldukdan sonra verese-i mezbüreden
int-i mezbüre Ümmügülsüm tarafından zikri ati hususu da' vaya vekil olduğu
at-ı mezbüreyi Arifan Mehmed Efendi ibn-i Sinan-zade
brahim Efendi ve Zabtıye Ayyam ibn-i Osman nam-ı kemisnelerin

mahzer-i

asm-ı cahidde her nehci şer' i eda-i şehadetleriyle sabit olan zevci Mehmed
Çavuş ibn-i Halil nam-ı kemisne.cei'z-zikr

menzile müstekıllen

vaz' -ı yed-i

mütehakkık olan zat-ı mu' arrife zevce-i mezbüre Kerime Hatun
/Muvacehesinde

mahalle-i merkümede kain bir tarafdan .ba' zen Nalbant Hacı Ali

kerimesi Nazife ve ba' zen Haydar oğlı menzilleri ve bir tarafdan ba' zen
Veliyed-din

Efendi bağçesiyle

ba' zen Hacı Yusuf veresesi menzili ve bir

tarafdan Tallaki Amine Hatun menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı has ile
·• Mahdüd iki bah tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bah menzil
zevcem müvekkile-i mezbüre Ümmügülsümün babası müteveffayı
Merkum 'Osman Çavuş'un hayatında ile.'l-vefat yedinde mülk ve hakkı olup
ba' de vefate kızı zevcem mezbüre ile verese-i saire-i merkfuneye
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Şayien mevrüs olmuş iken zevce-i mezbüre Kerime Hatun menzil-i mezkürı
üstekıllen bi-gayr-ı hakk fuzuli zabt ve tasarruf
üb müvekkilem mezbüreyi ber tashih-i mezkur hisse-i irsiyesiyle intifa 'ıdan

en' ider olmağla sual olunur menzil-i
ezkürda olan ber tashih-i mezkur 221 sehim hisse-i şayi' asından keff-i yed ve
üvekkilem mezbüreye teslime beyyine olunmak bi'l-vekale
uradımdır deyü ba' de' l-da' va ve' I-sual zevce-i mezbüre Kerime Hatun
evabında menzil-i mahdüd mezküre vaz' -ı yedini ve tarih-i
tiden yirmi beş sene mukaddem Basmacı Hüseyin nam-ı kemisneden 500 guruş
emeni medfü' ve makbuza iştera yedinde mülk ve hakkı
lmak üzre zabt ve tasarrufunda ıkrar ve müdde' i-i vekil-i mezbür Mehmed
müdde' ayı mezkürını külliyen inkar

t
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KAYIT NO: 105
KONU: Mülk Satışı

ım,1111.1.\.

kazasına tabi' İsteromali karyesinde mütemekkin Dimitri veled-i

Feneruınni Mahallesinde mütemekkin Çuvalcı Hacı Togodolo veled-i
ı İstavrino mahzerinde
etav' a ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a 'ilmü haberde "ilmü haberde zikr ve beyan
lındığı üzre karye-i merkümede kain Arka nam mahalde taht-ı tasarrufunda

i.fkıt' a tarlamda magrüs on yedi sak aşı ve üç sak dahi beyanı ki cem'an 20 sak
ytün eşcanmı bi-cümletün ma yeştemilü içün 2000 guruşa
erküm Hacı Togodolo'ya bey' ve temlik ve kabz..ı' seman eyledim dedikde

Fi 19 Rebiu's-sani sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 106
KONU: Hibe
Sava Mahallesinde

mütemekkin beyv-ı atiyyü'z-zikirde

nefsinden asıl ve

Eleni bint-i Hacı Andoni tarafından dahi vekil olduğu mezbüreyi 'Arifün
veled-i Toma ve Hacı Vasili veled-i Komi şehadetleriyle

mahzer-i

-ı cahidde sabit olan Tomazo veled-i Nikola Sulhiye Kebire kızı Omefiye
afından şerai atiyyü'z-zikri tasdika vekil Hristofaki veled-i Gorili mahzerinde
l-esale ve bi'l-vekale ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb bir kıt' a
!11-Ü haberde

beyan olundığı üzre mahalle-i merkümede kain bir tarafdan benim

ğer menzilim ve bir tarafdan Nikola veled-i Hristofi Parati veresesi
enzili ve bir tarafdan Hacı Vasili veled-i Komi menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı
ın ile mahdüd dört bab tahtanı oda ve iki sündürme ve bir

1b aş-hane ve bir mikdar havlıyı müştemil zevcem müvekkile-i mezbüre ile
snif üzere beynimizde müşterek olan bir bab menzilimizi
rcümletün ma yeştemilü içün 3000 guruşa kızımız müvekkile-i mezbüre
fp:ıefiye bey' -ı bat-ı sahih-i şer' i ile bey' ve temlik ve tesellüm
.~:.semeni olan meblağ-ı mezkürı kızımız mezbüre zimmetinde iken hibe-i
Iha-i şer' ıye ile hibe ve mezbüre dahi ber vech-i muharrir
ve kabul eyledi dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 20 Rebiu's-sani sene 84 tahrir-i şud
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3

KAYIT NO: 107
KONU: Mülk Satışı ve Hibe

afsali Mahallesinde mütemekkin şahs-ı mu' arrife Mariko bint-i Hacı
Kebire kızı kezalik şahs-ı mu' arrife Elenko bint-i Avram

:Ş.etav' uhe ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a "ilmü haberde beyan kılındığı üzre mahalle-i
argumede kain bir tarafdan Yeminci Hacı Hristoğlı menzili ve bir tarafdan
ankolaci veled-i Hacı Esiro menzili ve bir tarafdan Ii-ebeveyn kız karındaşım
asilice menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı (amile mahdüd iki bab
ahtani oda ve bir aş-hane ve bir sündürme ve bir nıikdaf havhyımüştemil bir
.ab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün 1500 guruşa.. kızımınez:bfıre
Alanko'ya bey' -ı bat-ı sahih-i şer' i ile bey' ve temlik ve teslim ve semeni
mezkürı dahi zimmetinde iken hibe-i sahiha-i şer' ıye
İle hibe eylediğimde kızım mezbüre dahi ber vech-i muharrir ithab ve kabul
eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 23 Rebi' u'l-evvel sene 84

tahrir-i şud
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KAYITNO:

108

KONU: Mülk Davası
morfa kazasına muzafe Miniko karyesinde mütemekkin iken bundan akdem
efat iden Loizi veled-i Hacı Anzoli'nin veresesi
evce-i metrukesi Hacı Tallo bint-i Antoni ile babası merkum Hacı Anzoli'nin ve
nası İspino bint-i papas Yorki ve sulbiye Kebir
ızları Ano ve Erkiri'ye münhasıra ba' de eb merkum dahi vefat iden veresesi
evce-i metrukesi üm mezbüre İspino
e sulbiye Kebir oğlı Hrisôfi.ve Sulbiye Kebire kızı Marya'ya münhasır ba' dehe
m mezbüre dahi vefat idüb veresesi Sadrı
ebir oğlı merkum Hrisafi ve Sadrıye Kebir kızı mezbüre Marya'ya münhasıra
tashih-i mes'ele-i mirasları 144 sehimden olup
Seham-ı mezkürede 18 sehmi zevce-i mezbfue Hacı Tallo'ya ve otuz dokuzar
sehimden cem'an 78 sehmi benat-ı mezbürat
Ano ve Erkiri'ye ve otuz iki sehmi ibn-i merkum Hrisafi'ye.ve on altı sehmi bint
i mezbüre Marya'ya isabeti bi'I-ıhbôr
'Inde'ş-şer'u'l-enver

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra bint-i mezbüre Ano

tarafından zikri atı husüsda da' va ve husumete
yekıl müsecceli şer' isi zevci Cibriyano veled-i papa Loizu.Côi'z-zikr

menzile

müstekıllen vez: -ı yed-i.mütehakkık olan
..İbni merkum

Hrisafi

ınuvace.hesinde karye-i

merkümede

kain bir tarafdan

Kalômri Hasan menzili ve bir tarafdan merkum Hrisafi
}ile kız karındaşı Marya beyninde miişte:rek menzil ve<bir tarafdcın Hacı Yanni
Makari menzili ve taraf-ı rabi' -ı tarik-ı 'am ile
Dört bab tahtanı oda ve bir sündürme ve bir mandıra ve bir niikdar havlıyı
müştemil bir bab menzil müteveffayı sani merkum
Anzoli'nin hayatında yedinde mülki olduğu halde müvekkilem mezbürenin
babası müteveffayı evveli merkum Loizi'ye
Hayatında hibe-i sahiha-i şer' ıye ile hibe ve teslim merkum dahi meclis-i hibede
olvechile ithab ve kabul ve ile'l-vefat

230

mülk-ü mevhübi olup ba' de vefate ber tashih-i mezkur müvekkilem
cemmezbüre
verese-i

ile merkum Hrisafi'ye

saireye mevrüs

olmuş iken menzil-i

mezkürı

merkum

Hrisafi

ştııkıllen zabt etmekle sual olunup
vekkilem mezbürenin

menzil-i mezkürde olan ber tashih-i mezkür hisse-i

·yesinden kasr-ı yed ve müvekkilem mezbüre
bana teslime tenbiye olunmak bil-vekale muradımdır deyü bavde'I-da'va
'I-sual merkum Hrisafi cevabında
nzil-i mezküre vaz'-ı yedini ikrar lakin müdde'j-i vekil-i merkümun ma' ada
dee asını inkar idecek vekil
üdde'r-i merkumun ber vech-i muharrir müdde-asma beyyinetaleb

olundukda

rye-i merkümeli Vasili veled-i Yanni
üdde' i-i merkum diğer beyyine ikamesinden ızhar-ı acz idüb istihlak etdikde
erküman Hrisafı ve Marya'ya yemin teklif
lundukda yeminden nikôl etmeleriyle mucibince
Fi 19 Cemazi-yel-evvel sene 84
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KAYIT NO: 109
KONU: Mahsül Davası
mezbür Molla Mustafa. Diğer vekil Fethi Efendi muvacehesinde bundan
m vefat iden müvekkilem mezbürenin
Maryo bint-i Vasili'nin Hüseyin vefatında müvekkilem

mezbüre sagir

akla anası müteveffatı mezbüreden müntegıl
n Piskopi

kazasına

muzafe

Aşağı

Bilmoya

karyesinde

vaki'

mahalli

lümede marus 32 sak harrüb
~r-ı ile Yukarı Bilmoya'da

kain on bir sak zeytün eşcarını babası ve velisi

\teveffayı merkum Yakomi
nidi yirmi altı sene zabt ve tasarruf idüb
yine müteveffayı merkum hayatıııd~ 1I1.i,i:yekl<;jleJI11I1.f~pfıı:eııiıı
alıyla müvekkilem mezbüre içün.işterave tefevvüz eylediğiBaf kazasına tabi'
şibo karyesinde kain ledü'l-ebali
. 'J-ciran ma' lümu'l-hudüd

bir kıt' a bağçe ile salefü'z-zikr

mahsüli

müvekkilem

mezbürenin

harrüb ve zeytün

babası müteveffayı

erküm hayatında ehz ve kabz ve umürina sarfla
de'I-istihlak olvechile müteveffayı merkum zimmetinde
üvekkilem mezbürenin Erkanidi hakkı olup hatta müteveffayı merkum Yakomi
fanidi sağlığında ve kemali

ald ve sıhhatında cihet-i mezküreden 25 OOO guruş zimmetinde .;n:ı;µyekkilem

Sahthan deyni olduğum vefatından dört sene ;n:ıap..mllkaddem mahzeri şuhüdda
tabi' an ikrar ve i( tiraf ve eşhad dahi
.Jdüb

kable'f-eda

ve'f-ifa

fevt

olmağla

mablağ-ı

merkum

25 OOO guruş

müvekkiletan-ı mezbüretan Eleni ve Katrina'nın
Bi'l-verase

vazı' ı'l-yed

oldukları mevrüsları

vafiyesinden olmak üzre müvekkilem

müteveffayı

merkumun

tereke-i

233

ezbüre içün bana eda ve teslime vekili müma-ileyh Fethi Efendiye tenbiye
9lunmak bi'l-vekale muradımdır deyü
Bade'J-dava vel-sual vekili müma-ileyh Fethi Efendi cevabında bundan sekiz
ene mukaddem müvekkilem mezbüre Maryo
e zeytün eşcarları

mahsul müstehlikinden müvekkilelerim mezbüretarıın

evrüsları müteveffayı merkum
akomi İrfanidi'nin hayatında zimmetini ibra-i c am sahih-i şer' i ile ibra etmiş idi
ye mara'z-zikr bağçe müvekkilelerim mezbüretan

Mevrüsları müteveffayı merkumun hayatında kırk seneden beru yedinde
m.üstekıllen malı olup ber vech-i muaharrir müvekkile-i mezbürenin malı ile

ye tefevvüz eylediği ve aıfü'f-beyan müteveffayı merkumun vefatından dört mah
mukaddem ıkrar-ı müvekkilelerim mezbüretanın mac lfuneleri değildir
Deyü inkar idecek vekil-i mezbüreden beyyine taleb şud ikame-i beyyine
etmeyüb tahlife dahi taleb
Olmamağla muarizadan men' şud tahrir
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KAYIT NO: 110
KONU: Mülk Satışı
egirmenlik kazasına muzafe Minareli karyeli şahs-ı mu' arrife Maryo bint-i
acı Yorki.karye-i merkümeli Hacı Kiryako veled-i Hacı
orzi mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a 'ita kılınan bir
a' ilmühaberde

zikr ve beyan kılındığı üzre karye-i

erküme mukassımından

zevkine tab' ıyetle yedimde mülk olan beher on beş

ünde üç sa' at yirmi dakika mülk ma'-i carimi tarafeynden
ve kabüli havi şurütu müfside ve muvazi' aden 'ari beyv-ı bat-ı sahih ile

guruş merkum Hacı Kiryako'ya bey'
temlik ve meblağ-ı merkümi temamen alız ve kabz eyledim dedikde gıbb-et-

Fi selah Rebi' u'l-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 111
KONU: Sayım
kazasına muzafe Aya Totoro karyesinde sakin iken bundan akdem
iden Bi-can-zade Mustafa Efendi ibn-i Hasan bin
bdullah'ın veresesi zevce-i menküha-i metrukesi Rabi' a bint-i Za' im El-hac
san Agave Ii-ebeveyn kız karındaşı Zeynep bint:-J.i?J--ın~~bfu
san ve liüm kız karındaşı Fatıma bint-i Hüseyin nam-ı Hatunlara münhasıra ve
hih-i mes'ele-i mirasları 12 sehimden olup
ham-ı mezküreden 3 sehmi zevce-i mezbüre Rabi' a Hatuna ve. yed.isehmi uhtü
ezbüre Zeynep Hatuna ve iki sehmi
iğer uhtü mezbüre Fatıma Hatun'a isabeti bi'I-ıhbar ınde'ş-şeru'Lenver zahir
dukdan sonra zevce-i mezbüre tarafından
ôi'z-zikr zeytünlerde olan rub' husüsunı bey' a ve kabz-ı semene ve tarafına
le vekil olduğu zat-ı mezbüreyi
rifan kaza-i mezbüre muzafe Kal' aburnı karyesi sakinlerinden İsma' il bin
rahim ve Mustafa bin Mehmed nam kemisnelerin mahzeri
asm-ı cahidde ber nehci şer' i eda-i şehadetleriyle sabit olan Yorğancıbaşı-zade
asan Efendi ibn-i El-hac Mustafa Aga
mezbüre Zeynep mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb Lefke
.l)..aL,a~ıııa

muzafe

236

>
{i1tı];t
'lPİ.ılı;iı~:~d,ı~i,Jııııı·ı;()l'
, - ,•. ,f''t.
. ,,.C.,,.
. . •• ı.: f""".?'1""'r.:ıı~·.. ,/t11tıl,,
1

~··•İ-.rJ.;·.fi.·'
._- .-·.- _ •J'.>t.l ·(·- •
.

•.·'J·.·.·.··z·.··.·.·

·.

.· . . .

.· .

.

.

JJ.·•. ·.·.•·

~·.•.···•·~·

•..

.,if)'j,~

1

ıi~."A , ·.,·
. .

,,

~~:!/!:; tİ{ıl-#j~[;;~);ı::,~utfo'ıiı~~_.ıl.,ı;i,ı/.'f;>fı'ıfaı/J

2.

iil/ıt~J;fi1(f~ı?j~'.t~~'(:j~;t't:·r~; .

~'* . , .,,,. . ,rx2 . . "
·. "'.· . ·.· . " . &

•..• ~)

Ffı - --·-:

yl/,1 ;v(,.·ıtJIJ
J;~~'.f.
. ı)t.Pı.~e
J 'l~lr"ll.?
.:;.v""
. .
•
.
• •

~A

·_ - , · -· - - - -

-

.'ı;,.ı;,

ı,;..~.:~.i
. ,.tı~· ç.,_,,ır}Ir,,,, /~uy_.ı s
• fl'f'j'
it,r.r,,,J . . . , . . • '
'
·.·.·.·-'-•.· '"z,.· ı.~
,· · .lJ'··.. ,~<1.l1Jıt;ı.ı, .,ııt,,ıı.,.,,1.ıJ.IJ.,,.·i.i..Jı.,•)ıı. t.·a,C'.ıf.· ·.·ı c
"'r
:#""'. 'r /r
•.• .•.•. •.· '... ·~·· •.· •· ....•..

•·.· .. :A4"1 .. f•

it•

.

.... ,.. ·.•.·•.·~.··"

1
ı.,,ı,-./

· •

" •
•· ..·~

Jlıl.•·····" .••

'tf'•• . J• "

Vı.J' "~
. ,· ,ı .

,

• . , , i' ~· ,., · . . . ~ · . •·ıtıltI ••
. . ,· , , , • . • ...• •. ' , ,, ; , .,· . .
•

,

,

.

•

•

.. .

<·

•• •

,.ı

·"'.·.~~~.~'·II~
I

, •

~

• .

C

"' • ,; '•··· ··,, • •,?I'•

'J;>},U/eff''"i'"'~tf!ılt::,!e: .~.. .•. ·. .
.,J:Jfit.i;,JJ.k
-;rı:o;;~"~«.'\'rtı/ı~:
F
. ' 1t;.rrı•./ıf.)"'r.·1~<,/J!r;.1),e'\'#
. " • ·• . ·• • < i . . •·• • • ""'. ·. .• ''." . · •...· •
i
i
•()'*'Jı J~ I ıJJ.-tı<?f. e» k/ I l/(lftlfıf/".7P~,;;,~J~/{\i .J~
·~·. · · •·~ -ı> .dJ,/'._; 1/
.#•'.
. · .,ı,;;>;;1 ı.J,,7)'4.p,}."""1.,İJ;~t;ltif
•. /·.••.rt ;':, . . .
,, ,,
, 7
eı , ~ 1 •W.: 7v.tc!', <.K."··
<> . '·". ııııı,
< ••.. .•. · ·•·
i,ı
.·
,
.

<,.

'

'

.

'

·.

,.

·,

..

.

.

'

.

'

I

•

~t*''J-l)~~ı;;iJ1~1ietti1/,J~~,ı~ff~
t~J~j~·~;~f/~~j.,;~~ıh~~i{.Pır~·~f~ı
tiı.,;;.lf/ı ı,i;lt/il('t~0~)W'!,ı1.~4',2'./ı"'.~j'-t~,1
i:#·•ıJJ.·. '.•M·...·.·.·.··.·.··.-,,ı
.{

.

C(•, - ,

ıJıO'
.'.'~. ~..~· . · . ·.
· . . . , ~·, /'
t;..

,_;,ı.· •...

-.

..• •· ... ;····

J . . . . ı..". "·. ıı··....••..••..•
•. . . ,. ;ı.• <.lP.•,. . .•./'.,•.·•..

ı.'J·..·•':~ . .'.#.··· •.•ı.t.1·.,.~•.'.•....~··.· . ·.··.·.·.~·..

•/

r.'J.··.··.·.

4( .~,.(:}:~~e);ı/(..fr1ıiı!;, /Pı~~A/i,ıl4(,
KAYIT NO: 112
KONU: Mülk Satışı

Cezire-i Kıbrıs'da

vakı'

Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Aya Antoni

Mahallesinde mütemekkin Celbi Yanko veled-i Tercüman Hacı Yorğaki. Li
ebeveyn kız karındaşı
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Zevita bint-i Noferyo tarafından şerai atryyü'z-zikri

tasdika vekil-i şer' isi

hallat-ı mezkfıreden Aya Sava Mahallesinde mütemekkin Petri Bezirgan
led-i Pavli mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i'ta

man bir kıt' a c ilmü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre
zire-i mezbfırede vakı' Piskopi mukatı' asi sınırı dahilinde kain
de'l-ehali ve'f-ciran kemal şöhretine benai tahlid ve tavsifden müstağni olup

ir bah fevkani oda ve beş bah tahtanı oda ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı
üştemil Fasor Çiftliği dimekle mac ruf bir bab
çiftlik mezbüre tabi' olan mac lümeti'f-hudüd vel-kat' tarlalar

agrüs üç yüzü yabani 112 sak kicem' arı 412sakzetüneşcai-ı

e elli sak tüt eşcarı ve altı yabani yüz altı sak harrüb eşcar:..(ve yedi sak incir
ve iki sak hurma Agacı ve dört aded harap dolab su kuyusuyla dört aded harap
havzımın dört
Sehim i' tibarıyla iki sehmi benim ve diğer iki sehmi dahi müvekkile-i mezbüre
Zevita ile diğer kız karındaşlarını Anza kızları Atna ve Martes'e ve kız
Oğlı Celbi Yorgo'nun olmağla bin salefü'z-zikr iki sehim hisse-i şayiami bi
cümltün ma yeştemilü içün tarafeynden
. İcab ve kabüli havı şurütu müfside ve muvazı' adan arı bey' -ı bat-ı sahih-i şer' ı
ile ve şeriklerin izin
. İcazetiyle 8 OOO guruşa müvekkile-i mezbürc Zevita'ye bey' ve temlik şayien
ba' de'l-teslim meblağ
semeni mezkfırı temamen ehz ve kabz eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
10 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 113
KONU: Mülk Satışı
Lefkoşa mahallatındanHaydar.Paşa

Mahallesinde sakin Barutcı-zade El-hac' Ali

Efendi ibn-i El-hac İsma' il.Mahallat-ı mezküreden
Mahmud Paşa Mahallesinde sakin müteveffa diğer Barutcı-zade El-nacMehmed
Efendi zevcesi Fatıma hanım ibnetü El-hac.' Abdullahtarafıridan

Şerai atiyyü'z-zikri tasdika vekil-i şer' İyi zevci Kamil Aga ibn-i Mustafa
mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i
Şer' a i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre yedimde
mülk ve hakkım olup salefü'z-zikr Mahmud Paşa
Mahallesinde kain bir tarafdan benim diğer menzilim ve bir tarafdan Tutı kızı
Emine bint-i Hacı İbrahim menzili ve bir tarafdan Çırak Hasan menzili
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taraf-ı rabi'i tarik-ı 'am ile mahdüd önünde sündürmesiyle bir bab fevkani oda
e kezalik önünde sündürmesiyle
ir bab tahtanı oda ve diğer bir bab harap oda ve bir matbah ve bir mikdar
havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün
arafından icab ve kabüli havi beyv-ı bat-ı sahih ile 2400 guruş müvekkile-i
ezbüreye bey' ve temlik ve semeni mezkürı ehz şud
Fi 11 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KA YiT NO: 114
KONU: Mal Paylaşımı
.ğ kazasına muzafe Ankomi karyesinde mütemekkin iken bundan akdem vefat
en Kasap Ebustoli veled-i Mihail veled-i adamın veresesi
[bi Kebir oğulları Yena ve Sava ve Sulhiye Kebire kızları Hacı İspino ve Eleni
Muğdalini ve Efrosini ve Atna'ya münhasır oldukdan sonra
.kri ati bey'-ı ıkrar nefsinden asıl ve merkumdan Sava ve Hacı İspino ve Eleni
Muğdalini ve Efrosini ve Atna tarafından dahi vekil olduğu
arye-i merküme ehalisinden Antoni ve veled-i Anceli ve Dimitri veled-i Loizi
hadetleriyle mahzer-i hasm-ı cahidde sabit olan ibn-i mezbür
.enako.Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Nevbet-hane Mahallesinde sakin olup
ı;a-i atiyyü'z-zikrde nefsinden <1sılVir9lako
yeli Mehmed bin Kül Ahmed tarafından dahi vekil, ".E-Iüseyin bin İbrahim
zerinde bi'l-esale ve bi'l-vekale
ar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a <ilmühaberde
ve beyan kılındığı üzre babamız müteveffayı
erkümun hayatında

ile'l-vefat

yedinde mülk ve hakkı olup ba' de vefate

nimle müvekkillerim merkümuna mevrüs olan
cirli karyesi haricinde Cirkako veled-i papas Vasili tarlası ve bir tarafdan Hacı
ristoğlı tarlası ve bir tarafdan
acı Kiryako tarlası ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı Cam ile mahdüd bir bab tahtanı oda
bir mikdar havlıyı müştemil bir bab.mcnzili bey' -ı bat ile
guruş merküman Hüseyin ve Mahmud dahi herbirine sey}ell bey' .ve temlik
kabz-ı seman idüb beynimizde bi-kaderi'f-husus
eyledikde dedikde gıbb-eı-tasdik
Fi 11 Cemeziye'I-evvel

sene 84 hare alınmadı
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KAYITNO: 115
KONU: İsbat Davası
Degirmenlik kazasına muzafe Kalavaş karyesi ehalisinden olup her vech-i ati
veraset iddia iden Mustafa bin Hasan zikri ati müteveffanın
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adasına bi'f-verase vaz'-ı yedleri mütehakkık olan Emine bint-i Mehmed ve
.A.yşe ve c Arıfe bint-i Hacı İbrahim nam Hatunlar tarafından
usüs atiyyü'l-beyanda

husumet ve reddi cevaba vekil-i müsecceli şerİleri Nüh

".de İbrahim Efendi ibn-i c Osman Efendi muvacehesinde
alefü'z-zikr

Kalavaş karyesinde

sakin iken kizeran iden seksen üç senesi

evvalü'l- mükerriminin sekizinci günü vefat
en El-hac İbrahim bin Hüseyin bin c Ali'nin babası merküm Hüseyin benim
abam merküm Hasan ile Ii-ebeveyn kız karındaşlar
lup babaları ismi c Ali ve dedeleri ismi Halil ve anaları ismi Amine bint-i
Osman ve muskat ra'sları mezkur
JZalavaş karyesi olup ol-vechile bin müteveffayı my[k:µı:rıurı yınınLqğl:u olmamla
veresesi benimle zevce-i menküha-i metrukesi
üvekkile-i mezbüre Amine ve· sulbiye kızları müvekkilatan mezbüretan c Ayşe
ve c Arıfe 'ye münhasır olmuş iken müvekkilatı mezbürat
Mevrüsumuz müteveffayı merkumun terekesini müstekıllen zabt etmeleriyle sual
olunup tereke-i mezbürede olan hisse-i
İrsiye-i ma' lümemden kasr yedlerine tenbiye olunmak bi'l-verase

muradımdır

deyü hac de'l- da' va ve'f-sual vekil-i mezbür İbrahim
:Efendi cevabında müvekkileleri mezbüratın tereke-i mezbüreye vaz' -ı yedlerini
ikrar lakin müdde' i-i merkümun her vech-i
. Muharrir veraseti müdde' asını inkar idicek müdde' ı-i merkumdan her vech-i
muharrir müdde' asına beyyine taleb olundukda salefü
. Ez-zikr Degirınenlik kazasına muzafe Abohor karyesi ehalisinden' Molla c Osman
bin Ahmed ve Mesarya kazasına muzafe
Gömeç karyesi ehalisinden Musa bin Yağlı oğlu Salih namı kemisnelerin bi'lmuvacehe her nehci eda-i şehadetleriyle isbat
etmeğin
Fi 11 Cemazi-yel-evvel sene 84
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KAYIT NO: 116
KONU: Nafaka Davası
morfa kazasına muzafe Rosolyo karyesi mütemekkinlerinden

şahs-ı ta' rif-i

er' i ile mu' arrife Hacı Braşoko bint-i Ahtori.Bundan akdem vefat iden Sadrıye
ızım Maryo bint-i Lagori
amı mütevef:fıyeden mütevellid iş bu hazır-ı bi'l-meclis

İstelyano namı sagir

i-hakkıl-hızana hıcr ve terbiyemde olmağla sagiri mezbüran
afaka

ve

kisvebeha

vesair

levazımı

zaruriyesi

içün

Anası

müteveffa

ezbüreden müstekıl malından kadr-ı kifaye meblağ
ve takdir olunmak matlübumdur
yarnıuı.

dedikde gıbb-et-tasdik

içün malından iş bu tarih

ı;;,m,.auaıı

yevmi kırk para farz ve takdir olunmağın

Fi 11 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud

sagirı mezbürun
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KAYIT NO: 117
KONU: Mülk Satışı
Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Baş Mahallesinde mütemekkin şahs-ı ta' rif-i
şer' i ile mu' arrife Harıkliya bint-i Benayod. Degirmenlik
Kazasına muzafe Kaymaklı karyeli Kostandı veled-i Petri mahzerinde ıkrar-ı tam
ve takrir-i kelam idüb Canib-i şer' a i' ta
Kılınan bir kıt' a 'ilmü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre akdi atiyü'z-zikrin
sudürina degin yedimde mülk ve hakkım olup
Mahalle-i merkümde kain bir tarafdan Hacı Yanko veled-i Dimitri menzili ve bir
tarafdan kız karındaşım Marita menzili ve tarafeyni
Dahi tarik-ı 'am ile mahdüd iki bab tahtanı harap oda ve bi'r-i ma' ve bir mikdar
havlıyı müştemil bir bab menzilimi

245

i-cümletün ma yeştemilü içün tarafından icab ve kabı1li havi şurı1tu müfside ve
uvazı' adan cari ve değin ve tegrirden
bey'<ı bat-ı sahih-i şerİ ile 2850 guruş merkum Kostandı'ye bey' ve temlik
teslim eylediğimde oldahi
vech-i muharrir ba' de'l-iştera

semeni meblağ-ı mezbürı temamen ehz ve

eyledim dedikde gıbb-et-tasdikı' ş-şer' i
Fi 12 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYITNO:

118

KONU: Mülk Satışı
Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından AyakyAno Mahallesinde mütemekkin Teb' a-i
Devlet-i

c Aliye'nin

Rum Milletinden

Kostandı

veled-i Yorki. Degirmenlik

kazasına muzafe Dimbo
Karyesinde mütemekkin teb' a ve millet-i merkı1meden papa Filibo veled-i Loizu
mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb

246

anib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a c ilnıü haberde beyan kılındığı üzre karye-i
erkümede vaki' bir tarafdan Hacı Haralanıbo menzili ve bir tarafdan
oban Yorki menzili ve bir tarafdan müşteri merkum menzili ve taraf-ı rabi' -ı
rik-ı ( anı ile mahdüd bir bab oda ve bir mikdar
vlının üç yüz seksen dört sehimden yüz on dokuz sehnıini beyv-ı bat-ı sahih-i

ı ile 100 guruşa merkum papa Filibo'ya
ve temlik ve teslim eylediğimde oldahi ber vech-i muharrir iştera ve temlik
t,.,.:,,.,11u111
~uıaırn.,ıı

ve kabz eyledikden sonra semeni olan nıeblağ-ı mezbür 100 guruşı

ve kamilen ehz ve kabz eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.

14 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 119
KONU: Vekil Tayini
Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Haydar Paşa Mahallesinde sakin Barutcı-zade
El-hac c Ali Efendi ibn-i El-hac İsma' il nam kemisne
Li-ebeveyn kız karındaşı olup zikri ati menzile vaz' -ı yed-i mütehakkık olan
Fatıma Molla bint-i el-mezbür El-hac İsma' il
Tarafından husüs-u atiyyü'l-beyanda

husumet ve reddi cevaba vekil olduğu zat-ı

mezbüre-i 'arifan oğlı Kamil Efendi ibn-i
Hasan ve İsma' il Efendi ibn-i Şakir nam kemisnelerin mahzer-i hasm-ı cahidde
ber nehci şer' i eda-i şehadetleriyle sabit
olan diğer oğlı Mustafa Efendi ibn-ü'l-mezbfu

Hasan muvacehesinde mahallat-ı

mezküreden Mahmud Paşa Mahallesinde kain
Bir tarafdan Laptavi Hacı İbrahim Aga-zade Ahmed Efendi menzili ve bir
tarafdan Fatıma hanım
İbnetü El-hac 'Abdullah Efendi ve bir tarafdan Neni kızı Tutı menzili ve taraf-ı
rabi' -1 tarik-I cam ile mahdüd
İki bab fevkani oda ve bir sündürme ve bir edeb-hane ve üç bab tahtanı oda ve
önlerinde sündürmeleriyle diğer iki bah
Tahtanı oda ve bir ahür ve bir sündürme ve bi'r-i ma' dolab ve havz ve bir
mikdar bağçe-i müştemil bir bah menzil
yedimde mülk ve hakkım olup kız karındaşım müvekkile-i

mezbfue Fatıma

Molla bi-gayr-i hak vaz' -ı yed
. ve tasarruf eder olmağla sual olunup menzil-i mezkürden kasr-ı yed ve bana
teslime müvekkile-i mezbüreye izafetle vekil-i mezbür
Mustafa Efendiye tenbiye olunmak matlübumdur

dedikde gıbb-es-sual vekil-i

mezbür Mustafa Efendi cevabında
3. Salefü'z-zikr menzil-i mahdüd
4. Mezbürun nısf-i anam müvekkilem mezbüre Fatıma Molla'nın ve diğer nısfı dahi
müma-ileyh Hacı

249

li Efendinin olup hatte müma-ileyh

nam müvekkilem

Hacı c Ali Efendi menzil-i mahdüd-u

mezbürenin olduğunu tarihden bir buçuk sene mukaddem

ahzeri şuhüdda tayi' an ve kate ıyyen ıkrar
hi edüb ve kezalik tarihden dört mah mukaddem müma-ileyh Hacı c Ali Efendi
enzil-i mezkürun her vech-i muharrir nısfini anam
üvekkile-i mezbüreden işteraya talih dahi olmuşidi olvechile menzil-i mahdüdmezkürun nısf-ı anam
üvekkile-i mezbürenin olmağla ancak nısfı menzile bi-hak vaz' -ı yed iderdi
ac de'l-def ı ve'f-inkür vekil
afi' ı merkumdan her vech-i muharrir def-ı mezkünna beyyin~Jı:ıJehşµd
Fi 14 Cemazi-yel-evvel sene 84

müma-ileyhin bir buçuk sene ikrar
kate ina şahadet iden c Arab Ahmed Paşa Mahallesinde

sakin c Arab-zade Hacı

Bey Efendi ibn-i El-hac Hüseyin Agave Nevbet-hane
Mahallesinde c Ali Efendi ibn-i Gazzaz Mehmed Efendi ve kezalik müma-ileyhin
şiraye talih olduğuna şahadet iden mezkur
Nevbet-hane Mahallesinde sakin Ahmed Efendi ibn-i Mani-zade Mehmed Aga
ve Debbağ-hane ve Yorğancı Sadık Efendi ibn-i. Y orğancı El-hac c Osman Aga
Şahadet-i şer' ıyeleriyle isbat etmeğin
Fi 17 Cemszi-yel-evveı sene. 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 120
KONU: Mülk Satışı
Fi'f-asıl Rüm İlıde Yanye velayeti mülhakatından Galüs sancağı kurrasından
Kisus karyesi ehalisinden ve Teb' a-i Devlet-i 'Aliye'nin Rum
Milletinden

olup

Cezire-i

Kıbrısda

vaki'

Nefs-i

İskele

kasabasında

mütemekkinler Yanni ve Yorki veledanVaınôbôllô nam keminseler:
Kasaba-i mezbürede mütemekkin teb' a ve, milleti merkümeden Yakomi veled-i
Dimitri tarafından şenli atiyyü'z-zikri tasdik-a vekil-i şerIsi
Oğlı Nikola mahzerinde her biri ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a
i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmühaberde zikr ve beyan

Kılındığı üzre akdi atiyyü'z-zikrin sudürina degin münasifeten yedimizde mülk
ve hakkımız olup kasaba-i

251

ezbürede AyaLazero sükunda kain bir tarafdan Hacı Yorgaki veled-i Nikola

eri magazasi ve bir tarafdan Lefkoşa'lı
arôtya magazasi ve bir tarafdan kabristan ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı < am ile
ahdüd önünde sündürmesiyle ortası
irişli bir bab magazami ve derun sündürmede iki kıt' a bahki ile maen bi· letün ma yeştemilü içün tarafeynden icab ve kabüli
avi şurütu müfside ve muvazi' adan < ari bey' -i bat-ı sahih-i şer' i ile kırk bin
şile min ciheti'l-keyfiye
a' lüme ve'I-kimye mechüle ve meclise teslim ve tesellümde a' yani mezi' a
ileyhe bir kabze fülüse
merkum Yakomi'ye bey' ve temlik ve kabz-ı semar; eyledik
gıbb-et-tasdik.
Fi 15 Cemazi-yel-evvel-sene 84>tahrir.. işud
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KAYIT NO: 121
KONU: Vekil Tayini
Lefkoşa mahallatından ve Debbağ-hane Mahallesinde sakin Mustafa
Efendi ibn-i genç Hasan Aga.Kız karındaşı Rafi' a hint-ü'l-mezbür
Aga mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb kız karındaşım mezbüre
Rafi' a Hatuna cihet-i deyni şer' iden 2000 guruş
Deynim olmağın canib-i şer' ı şerife i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmü haberde beyan
kılındığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup mahalle-i merkümede
bir tarafdan Lefkevi 'Ayşe Hatun menzili ve bir tarafdan Çatozlı Fatıma
Hatun menzili ve bir tarafdan Kiseli Hoca 'Ayşe Hatµn.rrıenzili
Ve taraf-ı rabi' i tarik- ı c am ile mahdüd iki bah tahtanı od.a ye bir mikdar havlıyı

müştemil bir bah menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün deyni mezkürım olan
Meblağ-ı merkum 2000 guruş mukabelesinde ve karındaşım mezbüre Rafi' a
Hatun tarihden altı mah tamamına degin bey-ı bi'l-vefa tarik-ı üzre bey'
ve teslim eylediğimde oldahi her vech-i muharrir ba' de'l-iştcrô ekerce meblağ-ı
mezbürı ecli mezkür hululünde te'diye edemediğim halde menzil-i mezküri
Semeni misli ile ahara bey' a ve kabz-ı semene ve deyni mezkürımı ahzü istifaya
ve fazla kalır ise bana isale tarafımdan kız karındaşım
Mezbüreyi vekalet-i devriye ile vekil nasb eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 17 Cemazi-yel-evvelsene 84. tahrir-i şud
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KAYIT NO: 122
KONU: Mülk Satışı
1. Lefkoşa mahallatından Fenerumni Mahallesinde mütemekkin şahs-ı mu' arrife
Hacı Anzo bint-i Mihail Mahalle-i merkümede mütemekkin Tasvirci Zino
2. Veled-i Dimitri mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta
kılınan bir kıt' a c ilmü haberde zikr ve beyan kılındığı
3. Üzre yedimde mülk ve hakkım olup mahalle-i merkümede kain bir tarafdan
Katrina bint-i Pirko menzili ve bir tarafdan müşteri
4. Merkum havlısı ve iki tarafdan benim odalarım ile mahdüd tülen kırk altı ve
c

5.

arzen kırk ayak mikdarı mu' ayyen havlı ile
Derununda magrüs eşcar-ı müsmerelü ve gayr-ı müsmerelü bi-cümletün ma

yeştemilü içün tarafeynden icab ve kabülı havi şurütu müfside
6. ve muvazi' adan c ari bey' -ı bat-ı sahih ile 950 guruş merkum Zino'ya bey' ve
temlik ve teslim ve kabz-ı seman
7. Eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 19 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 123
KONU: Nafaka
Lefkoşa ınahallaıından İbrahim Paşa Mahallesinde sakin zat-ı ta' rif-i şer' i ile
mu' arrife Hadice bint-i Mehmed nam Hatun zevc-i mutallaki
İsma' il bin Tahir mahzerinde ıkrar-ı tam ve ta' biri <ani'l-merôm idüb mezbür

İsma' il ile zevceyt beynimizde kaim iken
Firaşından hasıl ve bundan mütevellid iş bu hazır-ı bi'l-meclis tahminen dört
yaşında sulbi sagir oğlı nam sagirin aslen
Malı olmayub muhtac olmağla babası mezbür üzerine kadar kifaye meblağ farz
olunmak matlübumdur dedikde
Gıbb-et-tasdik hakkım mevki'

a' le'l-küttab Efendi hazretleri dahi sagiri

mezbürun nafaka ve kisvebeha vesait Ievazım-ı
Zaruriye içün babası mezbür üzerine iş bu tarih ve vesikadan yevmi kırkar para
farz ve takdir buyürüb meblağ-ı
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efrüz-u mezkürı sagiri mezbürda nafaka ve sair Ievazım-ı zarfıriyesine harç ve

tidaneye ve 'ınde'l-zafer mezbür İsma' il'e rucü' a izin verilmeğin

Fi 22 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 124
KONU: Mülk Satışı
İbrahim Paşa Mahallesinde sakin İsma' il bin Tahir.Salih bin Hacı İbrahim
mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a' ilmühaberde beyan
Kılındığı üzre mahalle-i merkümede kain iki tarafdan benim menzilim ve bir
tarafdan merkum Salih menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd bir kıt' a
'arsamı bi-cümletün maa yeştemilü içün 225 guruşa merkum Salih'e beyv-ı bat-ı
sahih-i şer' i ile bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim
Dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 17 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 125
KONU: Vekıl Tayini
Aya Loka Mahallesinde mütemekkin Hacı Toğlı veled-i Mihail Kafsalı Mahallesi
kinisesinin mütevellisi Toğlı veled diğer Mihail mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam
idüb
Kinise-i mezküre malından

mütevelliyi

merkum

yedinden

alız ve kabz ile

zimmetimde deynim olan 1600 guruş mukabelesinde canib-i şer' a i' ta kılınan bir
kıt'a
c İlmü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre mezkur Aya Loka Mahallesinde kain
bir tarafdan Hacı Cibriyano veled-i Anzoli menzili ve bir tarafdan Papuccı kale
Mihail
menzili ve tarafdan Alçıcı Yanni veled-i Komi menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı
cam ile mahdüd bir bab önünde sündürmesiyle tahtanı oda ve bir mikdar
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avlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün tarihden altı
ah temamına degin bi-tarikı'f-vefa

merkum Toğlı'ya ba' de'l-tahliye

bey' ve

slim ve mütevelliyi
erküm dahi bi't-tevliye bey'-ı el- iştera ekerce meblağ-ı mezkCırı ecli mezkur
iılülünde naibe idemediğimde menzil-i mezkürı semeni misli ile
ara bey' a ve kabz-ı semene ve istifa-i hisse ve fazla kalır ise bana isale vekalet
devriye ile mütevelliyi merkCımı tarafımdan vekil ve naib-i
enab nasb eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 24 Cemazi-yel-evvel sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 126
KONU: Mülk Satışı

Top-hane

Mahallesinde

sakin Eskici Hüseyin

bin Mehmed

ba' isü'l-vesika

Mehmed bin Ekmekçi Halil mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a "ilmü
haberde beyan
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ılındığı üzre mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Kunduracı Franzi menzili
e bir tarafdan Musaddık oğlı Ahmed Efendi dükkanı ve bir tarafdan
Tophane ve taraf-I rabi'-ı tarik-IC am ile mahdüd bir bab fevkani oda ve bir bab

ahtani oda ve bir bab aş-hane ve bir mikdar havlıyı müştemil
Bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün 1800 guruşa merkum
Mehmed'e bey' ı bat-ı sahih-i şervi ile bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman
eyledim dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 25 Cemazi-yel-evvel sene 84 tahrir-i şud
İşbu menzil Karaman-zade Mahallesinde sakin Amine bint-i Mustafa'ya meblağı.merküme mukabelesinde bey' eylediği

Fi 2 Rebi' u'l-evvel sene 86
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KAYIT NO: 127
KONU: Vekil Tayini
Camiv-i Cedid Mahallesinde sakin Hasan bin Hancı c Osman. Li-ebeveyn er
karındaşı c Ali Aga hazır olduğu halde Tağ kazasına muzafe Gönyeli
aryesinde sakin Damdelen bin İbrahim mahzerinde betav' uhuma ıkrar-ı tam
merküm Hasan cihet-i deyni şerIden karındaşım hazırı merküm c Ali Aga

an zimmetimizde 1035 guruş deynimiz olmağın bir kıt a huccet-i şer' iyenin
olduğu üzre karındaşım hazır-ı merküm ile münazıfe ve müştereken
ı;:;uııııı.wı;:;

mülk ve hakkımız olup karye-i merkümede kain bir tarafdan Veli oğlı

Ahmed menzili ve bir tarafdan Hacı c Osman bin Mehmed menzili ve tarafeyni

( am ile mahdüd bir bab tahtanı oda ve birer mikdar ki iki kıt a havlıyı
müştemil bir bab menzilimizi bi-cümletün ma yeştemilü içün tarihden
sene tamamına degin meblağı deyni mezkürumuz mukabelesinde merkum
Hasan'ın yedine ba' de'l-tahliye rehn vaz' ı ve teslim eyledik dedikde gıbb-ettasdik
Merküman Hasan ve c Ali Agadan her biri bana meclis-i şer' ide merküm Hasan
mahzerinde egerce ecli mezkur tamamında meblağ-ı mezkur tediye olunmayub
fekki
Rehn mümkün olmaz ise menzil-i.mezkürumuzu semeni misliileühara beya ve
kabz-ı semene ve istifayı hakka ve fazla.k.alır ise bize is~le
Tarafımızdan merkum Damdelen sani yykalet--i dyyriyy ile. yykı} nasb eyledik
dediklerinde gıbb-et-tasdik
Fi 26 Cemazi-yel-evvel sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 128
KONU: Mülk Satışı
:pegirmenlik kazasına muzafe Kaymaklı karyesinde mütemekkin'I'eb' a-i Devlet-i
CAliye'nin Rum Milletinden Kostandı veled-i Petri. Mahrüse-i Lefkoşa
mahallatından Baş Mahallesinde mütemekkinler Asyası'ya ve Mariye bint-i
Yenako şera-i atiyyü'z-zilqitasdık-a vekil müsecceli şerİleri Yenako Zahariye

Betav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i<t@i kılınar; bir kıt' a
übayi' a huccete natık olduğu üzre" akdiatiyyü'z-zilqin

Sudürina degin yedimde mülk ve hakkım ql-up ı:n~IıaJle-Lmerkµmedekain bir
tarafdan Hacı Yanko veled-i Dimitri menzili ve bir tarafdan
Marita bint-i Benayo menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı < am ile mahdüd iki bab
tahtanı harap oda ve bi'r-i ma' ve bir mikdar havlıyı
Müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün tarafeynden icôb ve
kabüli havı şurütu müfside ve muvazi' adan ( arı beyv-ı bat-ı

261

Sahih-i şerci ile 2500 guruşa mezbürat Asyası'ya ve Mariye'ye bey' ve kabz-ı
semen şud
Fi 3 Cemazi-yel-sani sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 129
KONU: Vekil Tayini
Cezire-i

Kıbrısda

vakı'

Mahrüse-i

Lefkoşa

mahallatından

Aya

Andoni

Mahallesinde mütemekkin Teb' a-i Devlet-i 'Aliye 'nin Rum Milletinden Yorgo
veled-i Yorki
mahallat-ı

mezküreden

Baş mahallede

mütemekkin

Biladon

Kostandı

veled-i Hacı Yenaci ve yine mahalle-i merkfunede mütemekkin kezalik teb' adan
Hristoğlo veled-i Loka
ve yine mahallat-ı mezküreden

Aya Sava Mahallesinde

mütemekkin

Yenako

veled-i Hacı Marko ve yine mezkur Aya Andoni Mahallesinde mütemekkin Sava
veled-i Hacı Dimitri
ve yine salefü'z-zikr

Aya Andoni Mahallesinde

mütemekkin

Terzi Andoni

veled-i Mihaili ve Yunan devleti teb' asından Bolidyo-veled . . i Hristo her biri
Mahzerlerinde betav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb merkfunun Kostandı'ye
18 guruş ve Hristoğlo'ya 285 guruş
ve Yenako'ya

1700 guruş ve Sava'ya 50 guruş ve Andoni'ye

128 guruş ve

Bolidyo'ya 703 guruş ki cem'an cihet-i
Deyni

şer' iden

zimmetimde

deynim

olmağın

salefü'Lbeyan

Aya

Andoni

Mahallesinde kain bir tarafdan Cankar Hacı Loizi veled-i Yanni menzili
ve bir tarafdan Ii-ebeveyn kız karındaşım Yano menzili ve bir tarafdan kezalik li
ebeveyn kız karındaşım Andônô menzili ve taraf-ı rabi'-itarik-ı

'amile

Mahdüd iki bab tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilim ile
bir coka şalvar ve bir coka sakko ve bir canfes c antari

ve bir canfes yelek ve bir harir kuşak ve yirmi beş dirhem mikdarı beş aded sim
kaşığı ma' an meblağ-ı deyni mecmu' u mezkur olan 3640
1. Guruş mukabelesinde tarih kitabdan bir sene tamamına degin her dört ayda bir
kast olmak üzre merkumun Kostandıno ve Hristoğlo
ve Yenako ve Sava ve Andoni ve Bolidyo'ya bey-i bi'l-vefü tariki üzre bey' ve
ba' de'l- tahliye eş-şer' iye teslim eylediğimde anlar dahi ber vech-i
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uharrir iştera ve tesellüm ve kabul eylediklerinde

gıbb-et-tasdik el-mu' teber

erküm Yorgo yine meclis-i şer' ıde merkum Yenako veled-i merkum
acı Marko mahzerinde egerci ecli mezkur tamamında deyni meblağ-ı mezkur
e'diye olunmayub fekki rehn mümkün olmaz ise menzil-i mezkur
eşya-i muharrire-i mezküreyi semeni misli ile ahara bey' a ve kabz-ı semene
deynim olan meblağ-ı merkum 3640 guruşı bir minval muharrir
Ashabına ı' ta ve edaya ve her birerlerine istikayı hisse ve fazla kalır ise bana
isale merkum Yenako'yı tarafımdan vekalet-i devriye ile
Vekil nasb ve ta' yin eyledim dedikde gıbb-et-tasdik eş-şer' i ma vakı' bi 't-taleb

Fi 3 Cemazi-yel-sani sene 84

tahrir-i şud

KAYIT NO: 130
KONU: Mülk Satışı
Tağ kazasına muzafe Kadomni karyesi mütemekkinlerinden
"Aliye'nin Rum Milletinden Hacı Yakomi veled-i Yakomi

Teb' a-i Devlet-i

264

"Yine karye-i merkümede Ebustol veled-i Sava ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb
canib-i şer' ı şerife i' ta kılınan bir kıt a
{İlmühaberde zikr ve beyan kılındığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup karye-i
erkümede kain müşteri merkumun
adasında bir sak zeytün Agacını tarafından icab ve kabüli havi şurütu müfside
ye muvazi' adan carı bey' ı bat-ı
Sahih-i şerci ile yüz guruş mukabelesine merkum Ebustol'a bey' ve temlik ve
teslim ve kabz-ı seman eyledim dedikde
gıbb-et-tasdik

Fi 3 Cemüzi-yel-sani sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 131
KONU: Mülk Satışı
Degirmenlik kazasına muzafe İsterollo karyesi mütemekkinlerinden
Devlet-i

c Aliye'nin

Rum Milletinden

Dimitri

veled-i

ve Teb' a-i

Yanni

yine karye-i

Kebire kızları Hristo ve Marko mahzerlerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelem idüb
canib-i şer' ı şerife i' ta kılınan bir kıt' a c ilmühaberde
Zikr ve beyan kılındığı üzre akdi atiyyü'z-zikirde

sudürına degin yedimde mülk

ve hakkım olup karye-i merkfunede kain
Bir tarafdan Hacı Simyo veled-i Hristoğlı menzili bir tarafdan Tofı veled-i
Kostandı menzili bir tarafdan Hacı İstavrino veled-i Hacı İstavrino
ve taraf-ı rabi' i tarik-ı ( am ile mahdüd derununda bir bab fevkani ve iki bab
tahtanı oda ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı
Müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün tarafından icab ve
kabüli havı şurütu müfside
Ve muvazı' adan carı bey' ı bat-ı sahih-i şet i ile 2000 guruşa mezbürat Hristino
ve Marko'ya bey' ve kabz-ı
Seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdiki'ş-şerI
tahrir-i şud
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KAYIT NO: 132
KONU: Mülk Satışı
ahrüse-i

Lefkoşa

mahallatından

'Arab Ahmed

Paşa Mahallesinde

sakin

unisôli demekle ma' rüf.Degirmenlik kazasına muzafe Doni karyesinde
Mütemekkin karye-i merküme Kilisesi mütevellisi teb' adan iş bu baisü'l-vesika
Hacı Kostandı veled-i Andoni mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
idüb yedinde bulunan bir kıt' a mübayi' a
Hucceti natıka olduğu üzre akdi atiyyü'z-zikrin

sudürına degin yedimde mülk ve

hakkım olup Degirmenlik kazasına muzafe Nubü'
ve Çangar yine zarallı mukassımından

Vuni karyesinde ceryan idüb Vunisôli

demekle ma' ruf ma' lümu'I-mikdar mai carinin beher on beş günde
bir yüzer

günü on iki se' at müeccarımr

bi-cümletün

ma yeştemilü

içün

tarafeynden icab ve kabüli havi şurütu müfside
ve muvazi' adan 'ari beyv-ı bat-ı sahih-i

şer' i ile 11250 guruşa merkum

Kostanti'ye bey' ve temlik ve vechi layıkıyla teslim eylediğimde
Oldahi ber vech-i muharrir iştera ve temlik ve tesellüm ve kabz ve kabul
eyledikden sonra semeni meblağ-ı merkümu ehz eyledim dedikde gıbbet-tasdik eş-şer' i ma vaki' bi 't-taleb ketb olundı.

Fi 5 Cemazi-yel-sani sene 84
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KAYIT NO: 133
KONU: Mülk Satışı
Cedid Mahallesinde sakine zat-ı mu' arrife Fatıma bint-i Hasan.
Mahallesinde sakine kezalik zat-ı mu' arrife Satı bint-i 'Ali mahzerinde

tam idüb bir kıt' a "ilmü haberde beyan kılındığı üzre mezkur Cami-i
Cedid Mahallesinde kain bir tarafdan Zabtiye Hacı Ahmed Halilesi Sıdıka
menzili bir tarafdan Ümmügülsüm Hatun menzili ve bir tarafdan Keleş 'Osman
yetimleri menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı hassa ile mahdüd bir bab tahtanı
oda ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi
cümletün ma yeştemilü içün 450 guruş mezbüre Satı Hatuna bey' ve temlik
ve teslim ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 6 Cemazi-yel-süni sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 134
KONU:Hibe
Fenerumni Mahallesinde mütemekkin Hacı Hristofı veled-i Yanni.Sulbiye Kebire
kızı Bae isetü'l-vesika Ana tarafından şera-i atiyyü'z-zikri tasdika vekil-i
Şer' isi namzedi Dimüstoni veled-i İstifünni mahzerinde hetav' a ıkrar-r tam idüb
kıt' a c ilmü haberde beyan kılındığı yzre .mahalle-i 111erkfuı1ede kain
Bir tarafdan diğer kızım Marita menzili ve bir tarafdan Alanzo bint-i Hacı Simyo
menzili ve bir tarafdan ba' zen Fenerumni kinisesine marbüt mey-hane ve ba' zen
Benim

dolab kuyum

ve taraf-ı

rabi' -i tarik-ı

cam ile mahdüd önlerinde

sündürmeleriyle beş bab fevkani oda ve bir edeb-hane ve kezalik önlerinde
Sündürmeleriyle dört bab tahtanı oda ve bir aş-hane ve bir edeb-hane ve bir kıt' a
su kuyüsuni havi
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iki kıt' a havlıyı müştemil bir bab menzilimin zikr olunan fevkani beş bab oda ve
edeb-hane ve dolab kapusı tarafında kain bir bab tahtanı
oda ve aş-hane ve edeb-hane ve sündürmeler ile salefü'z-zikr iki kıt' a havlıyı ve
zokak kapusının sol canibinde olan mahalli müfesferez
bir bab menzlimi bi-cümletün ma yeştemilü içün 5000 guruşa kızım müvekkile-i
mezbüre

Ana'ya beyv-ı bat-ı

sahih-i

şer' ı ile bey'

ve temlik

ve teslim

eylediğimde
oldahi ber vech-i muharrir ba' de'l-iştera

semen olan meblağ-ı mezkürı kızım

müvekkile-i mezbüre Ana zimmetinde iken hibe-i sahiha-i şer' ı ile hibe
eylediğimde oldahi bir minval muharrir işhab ve kabul eyledi dedikde gıbb-et
tasdik.
Fi 7 Cemazi yel-sani sene 84
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KAYIT NO: 135
KONU: İsbat ve Men
kazasında Nefs-i Gılan karyesi mütemekkinlerinden
]N"ikolacı meclis-i şer' ide Mahrüse-i Lefkoşa mahallüıından

Sakin Canbaz Kara Hasan bin 'Ali muvacehesinde

Fili veled-i Hacı
Ebu-Kavuk

Paşa

Karpas kazasına muzafe

Bladanso karyesinde sakinler Hasan bin Hacı Mehmed diğer Hasan bin Mustafa
ve mezkur Karpas kazasına tabi' Kumyalık karyesinde mütemekkin Vasili veledi Hacı Yanni'den her biri hazırün oldukları halde iş bu mu' ayene
Olunan seyyah kôgde tahminen beş yaşında bir ra's dişi ester tarihden bir sene
mukaddem Odim kazasına tabi' Sepuri karyesinde mütemekkin gaibi-i
<Ani'l-meclis

Yanni veled-i

Karkallı

Hacı Mihaili'den

1300 guruşa

şerai

yedimde mülk ve hakkım iken tarihden iki'buçuk.mah mülkümden zayi olup
El-haleti Hezô merkum Kara Hasan yedinde bulunmağla sual olunup alıvirilmesi
matlübumdur dedikde gıbb-es-sual merkum Kara Hasan cevabında
Ester mevsufu mezküre vaz' -ı yedini ve tarihden yirmi iki gün hazır-ı merkum
Hasan bin Hacı Mehmed' den iştera etmemle şerai yedimde
Olup ol-vechile tasarruf ederim hatte Hasan bin Hacı Mehmed

dahi esteri

mezkürı diğer Hasan bin Mustafa' dan ve ol
Dahl hazır-ı merkum Vasili'den iştera etmeleriyle her birimiz ester mevsüf-u
mezkürı bu vechile zabtve tasarruf ederiz deyuhm.üdcle'H m.yz;Pµr
Fili'nin tasarı etdiği da' vaylmezkfıresiı:ıi.lıer.pirikµlliyy11

ip:kar ic:ljpek müdde' i-i

merkum Fili' den da' vayı mezküresine muvafül<:>Qyyyj11y.Jalyb oh:ıııdıkda
. Salefü'z-zikr Nefs-i Gılan karyesinde sakinlere Ali bin 1ı1oll~Mehmed bin Molla
Musa ve Hasan bin Emin Aga bin Mehmed namı kemisneler şehadetleriyle bi'l
muvacehe ber nehc-i şerci İsbat etmeğin ba' de
Merkum Vasili dahi tarihden iki sene mukaddem TerKomi karyeli hazır Hacı
Kiryako'dan 1300 guruşa iştera idüb ve mezkur ester merkumun
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(Merkebinden doğmuş mülki olmağın bu husüsda netaç davasında zi'l-yedin
beyyinesi evveli olmağla hazır-ı merkum Hacı Kiryako'dan beyyine
Taleb olundukda karye-i merkümede mütemekkin Hacı Mihail veled-i Tofı ve
Yorki veled diğer Hacı Kiryako şehadetleriyle ba' del isbat müdde' i-i merkum
Fili tasdi
Eylediği davayı mezküresiylc bi-yüce şerI muarizadan men' şud.
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KAYIT NO: 136
KONU: Hibe
İbrahim Paşa Mahallesinde sakin Nuri Efendi ibn-ü'l-müfti

el-merküm Hüseyin

Efendi.Sulbiye Kebire kızı Zehra hanım tarafından şerai atiyyü'z-zikri tasdika
Vekil-i şer' isi zevci Mustafa' Asım Efendi ibn-i Ahmed Aga mahzerinde betav' a
ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a 'ilmü haberde

beyan

kılındığı

üzre mahalle-i

merkümede kain
Bir tarafdan mahdümum Ahmed Tevfik Efendi menzili ve bir tarafdan ba' zen
yine mahdümum

müma-ileyh

Tevfik Efendi bağçesi ve ba' zen Sofu-zade

Mehmed Efendi konağı ve tarafeyni
Dahi tarik-ı 'am ile mahdüd önlerinde .sundürmelvriyle altıbab fevkani oda ve
kezalik önlerinde sündürmeleriyle altıbahtahta11i oda
ve 'Arab Ahmed Paşa suyı mecrasından

cari bir masura su havi bir mikdar

havlıyı müştemil bir bab menzil akdi atiyyü'z-zikrin
Sudürına degin üç sehim i' tibarıyla

iki sehmi Fatıma bint-i vechima-zade

müteveffa Hüseyin Efendi nam sagirenin ve bir sehmi dahi benim yedimde
Mülk ve hakkım olmağla ben menzil-i mahdüd-u mezkürda olan bir sehim
şayiami bi-cümletün ma yeştemilü içün 2000 guruşa kızım müvekkile-i mezbüre
Zehra Hanıma beyv-ı bat-ı sahih-i şer' i ile bey' şayien teslim ve semen olan
meblağ-ı mezkürı kızım müvekkile-i mezbüre Zehra Hanımın zimmetinde
İken hibe-i sahiha-i şer' ıye ile hibe eylediğimde oldahi ber vech-i muharrir işhab
ve kabul idüb ba' de'l-yevm menzil-i ~==1,,.-A...:;~
. Şayi'

mebi' ı mezkürunda

kızım

benim aslen ve

müvekkile-i merkümenin mülkü müsterasrve

::.ı;;111ı;;ıı

. Olmuşdur dedikde gıbb-et-tasdik.
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KAYITN0:137
KONU: Mülk Satışı

Tağ kazasına muzafe Tasadamya karyesinde mütemekkin Teb' a-i Devlet-i
'Aliye'nin Rum Milleti nisvanından Marto bint-i Yerolmo.Kezalik teb' a ve

Merkümeden karye mezkürede kilise mütevellisi Hacı Odise veled-i Hacı Sava
tarafından tasdika vekil olan Andoni veled-i Hacı Loizi mahzerinde betav' uhe
Ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a "ilmü
haberde beyan kılındığı üzre karye-i merkümede
Kain bir tarafdan Haralambo veled-i Hacı Mihail'i menzili ve bir tarafdan
Kiryako veled-i Yanni menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı c am ile
Mahdüd bir bab odamı bi-cümletün ma yeştemilü içün tarafeyı:ideriicôb ve kabüli
havı şıurutu müfside ve muvazı' adan

'Arı

bey' -ı bat-ı sahih-i şer' ı ile 300 guruşa küllisine mezküre nuküdundan

mütevelliyi merkum Odise'ye bey' ve kabz-ı
seman eyledim gıbb-et-tasdik.
Fi 11 Cemazi-yel-sani sene 84
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KAYIT NO: 138
KONU: Mülk Satışı
Fenerumni Mahallesinde mütemekkin Tafohari veled-i Araklidi. Yine mahalle-i
merkfunede mütemekkin Yorki veled-i Yanni mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam ve

İdüb bir kıt' a 'ilmü haberde beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede kain bir
tarafdan karındaşım Hristofı menzili ve bir tarafdan kız karındaşım EflarAnzo
Menzili ve bir tarafdan mahalle-i merküme kinisesine merbut odalar ve taraf-ı
rabi' -1 tarik-ı Cam ile bir aded fevkani sündürme ve bir bah tahtanı oda
ve salefü'z-zikr sündürmeye c urüç edilecek merdiven nısfı ve bir kıt' a su
kuyusunun dahi nısf-ı şayicıyle bir mikdarhavlıyı.müştemil
Bir bah menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün 4000 guruş ile bir kabza 'arı
nama' lüm fülüse merkum Yorki'ye bey'-ı bat-ı sahih-işer' i ile
Bey' ve temlik ve teslim ve semeni olan meblağ-ı mezkur ile fülüs-u mezkürı
müşteri' i merkum Yorki yedinden temamen ehz ile fülüs-u mezbürı
Meclis kapısında zayi' eyledim dedikde gıbb-et-tasdik
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KAYIT NO: 139
KONU: Mülk Satışı
Fenerumni Mahallesinde mütemekkin Hristofi veled-i Araklidi.Yine merküm
Yorki veled-i Yanni mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a
'İlmü haberde beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede kain iki tarafdan
merkum Yorki menzili ve bir tarafdan mahalle-i merküme kilisesine marbüt

ve taraf-ı rabi'i tarik-ı Cam ile mahdüd Ve bir bab fevkani oda Ve bir tahtanı oda
ve bir sündürmeyi havi bir bab merızilimi
Bi-cümletün ma yeştemilü içün 4000 guruşa merküm Yorki'ye beyv-ı bat-ı sahihi şer' i ile bey' ve temlik ve tesellµın vekab:z-.ı. $eµı.ane.yleqjp:ı
Dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 12 Cemazi-yel-sani sene 84
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KAYITNO:

140

KONU: Mülk Satışı
Fenerumni Mahallesinde mütemekkin şahsi mu' arrife Disino bint-i Yorki.Sadrı
Kebir oğlı Hacı Dimitro veled-i Hacı Yorki mahzerinde betav' uhô ıkrar-ı tam
İdüb bir kıt' a 'ilmü haberde beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede kain bir
tarafdan diğer oğlum Lokyano menzili ve bir tarafdan Hristoğlı veled-i Kostandı

ve bir tarafdan Hacı Lefteri veresesi menzilleri ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile iki
bab tahtanı oda ve bir sündürme ve bir mükdar havlıyı müştemil
bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içfuı 1 OOO . gµrı.ı.şa 9ğlµm merkum
Hacı Dimitri'ye bey' -ıbat-ı sahih-işer' i ile bey' ve temlik ve teslim
ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 12 Cemazi-yel-sani sene 84
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KAYIT NO: 141
KONU: Mülk Satışı
Cezire-i Kıbrıs'da vakı' Tuzla kazasında mütemekkin iken bundan akdem fevt
olan Hristoforo veled-i Erkiro veled-i Adam'ın veresesi zevce-i metrukesi Orsulo
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Bint-i Adam ile kendinden mukaddem fevt olan Sulbi Kebir oğlı Nikola'cının ol
vefat sağır ve el-haleti hezihi kebir sulbi oğulları Piyo ve Costo
İle Sulhiye kızı .Marilda'ya munhasıra ba' de zevce-i mezbüre Orsulo dahi: fevt
olup veraseti:mezbürun Piyo ve Costo ve Madilda'ya el-hasarı
Bi'l-ıhbar Leda'l-şer' u'l-enver zahir ve nümayan oldukdan sonra merkümundan
ibn-i mezbür Costo tarafından hususu atiyyü'f-beyana müte' allıka da' va ve

ve leda'l-iktiza sulh ve ibraya vekalet-i 'amme ile vekili müseccel-i şer'ısi anası
şahs-ı mu' arrife Braküra bint-i Cevanni Mahrüse-i Lefkoşa'da Meclis-i Liva'ya
Mahsus odada ma' küd meclis-i şer' ide Leymusun kazasına mülhak Piskopü
kazasına muzafe Baramha karyesinde mütemekkin olup côi'z-zikr tarla ile
Harrüb eşcarına vaz' -ı yed-i mütehakkık olan Haralanbo veled-i Erkiro ve
Kiryako veled-i Pavli ve karyemizde mütemekkin olup vefat iden Benofıdo'nun
zevcesi şahs-ı mu' arrife Benayodo bint-i el-mezbür Pavli muvacehelerinde
karye-i merkümede kain Fenavuri demekle' arif bir bah
Degirmônin kurbunda bulunan ma' lümetü'l-hudüd on dönüm tarla ile derununda
magrüs altmış sak harrüb eşcar-ı müvekkilem mezbür Costo'nun
Ceddi müteveffayı merkum Hristoforo'nun ile'l-vefat yedinde mülk ve hakkı ve
taht-ı tasarrufunda olup ba' de vefate oğlum müvekkil-i mezbür Costo ile
Gaibi-i 'ani'l-meclis diğer oğlum mezbür Piyo ve gaibe-i "ani'l-ıneclis mezbüre
Madilda'ya şayi' an mevrüs olmuş iken mezbür Haralanbo salefü'z-zikr on
Dönüm tarla ile anfü'l-beyan altmış sak .harrüb eşcannda bulunan·müvekkilem
ibn-i mezbür Costo'nun hisse-i irsiyesinden keff-i yed veoğlum
mezbür Costo'ya teslime tenbiye olunmak bi'J-vekale muradımdır
deyü ba' de'l-da'va ve'l-sual mezbür Haralanbo ve Kiryako ve Benayodo'dan her
biri cevabında zikr olunan on dönüm
Tarla ile anifü'z-zikr altmış sak harrüb eşcanna vaz' -ı yedlerini ve metüflari
merkumun hayatında malı olduğunu ikrar lakin tarla hay-ı mezküre ile eşcar-ı
mezbüre milad-i 'İseviyenin 5 senesi hilalinde zevce-i müteveffat-ı mezbüre
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rsulo'ya sağlığında 2000 guruş ba' de'l-bey'<ı mezbüre dahi şerai yedinde mülk
hakkı ve taht-ı tasarrufunda olduğu halde tarihden on iki sene mukaddem
izimle müteveffayı merkum Benofido'ya hayatında her birimize bi-sıfkatı
ahide 5000 guruş mukabelesinde bey'<ı bat-ı sahih-i şerci ile bet ve temlik
teslim ve firağ ve tefviz idüb bizler dahi ber vech-i muharrir iştera ve temlik
tesellüm ve tefriğ ve tefviz ve kabz ve kabul itmemizle tarla hay-ı mezküre ile
Eşcar-ı mezküre bu vechile yedimizde mülk-ü müşterami sarih ve hakkı nüfüz

sahihimiz olmağla bi-hakkı zabt ve tasarruf ederiz deyü
Def idecek gıbb-es-sual ve'f-inkar dafi' an-ı mezbürundan
.. Beyine taleb olundıkda salefü'z-zikr Bramiha karyeli Agusti veled-i Hristofi ve
İlyasi veled-i Antoni şehadetleriyle
isbat etmeğin.
Fi 15 Şaban sene 84
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KAYIT NO: 142
KONU: Mülk Satışı
Lefkoşa mahallatından

Aya Sava Mahallesinde

mütemekkin

Hacı

1\/.latô veled-i Hacı Yorki.Sulbiye Kebire kızı İstavrini tarafından
'Tasdika vekil-i şer' isi Hristofı veled-i Hacı Erkiro mahzerinde betav' a ıkrar-ı
tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan
Bir kıt' a 'ilmü haberde beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede

kain bir

tarafdan Katrina bint-i Hacı Filibo menzili ve bir tarafdan Mihaili
V eled-i Hristo fi bağçesi ve bir tarafdan Vamava menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı
'am ile mahdüd iki bah tahtanı oda ve bir aş-hane
Ve bir sündürme ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bah menzilimi bi-cüınletün
ına yeştemilü içün tarafeynden icab ve kabülihavi
Şurütu müfside ve muvazı' adan 'ari bey'-ı bat-ı sahih-i şer' i ile 2000 guruşa
kızım mezbüre İstavrini 'ye
Bey' ve temlik ve teslim eylediğimde oldahi her vech-i muharrir iştera ve temlik
ve tesellüm ve kabz-ı seman eyledim gıbb-et-tasdik
Fi 14 Cemazi-yel-ahir sene 84
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KAYIT NO: 143
KONU: Mülk Satışı

111ı;:;11111\.

kazasına tabi' Esimalof Karyesinde mütemekkin Yorki veled-i Hacı
karye-i merkümede mütemekkin Hacı Nikolo veled-i Hacı Papa

mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb bir kıt' a c ilmü
beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Mihail

Andirya menzili ve bir tarafdan Nikola veled-i Lazeri menzili ve bir
Hacı Yorki veled-i Loizi menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı cam ile
iki bab tahtanı ve bir mikdar Havlıyı 111iişte111il. 9ir b~l) .111ç11Zilimi bi
cunııeıurı

ma yeştemilü içün 2000 gµruş ile bir.k:al):zGL adedi na-ma' lüm

Fulüse merkum Hacı Nikolo'ya bey'.-ı bat-ı sahih-i şer' i ile bey' ve temlik ve
teslim ve kabz-ı seman ile fulüs-u mezküri meclis-i kabzda
Zayi' eyledim dedikde gıbb-et-tasdik,
Fi 14 Cemazi-yel-ahir sene 84
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KAYIT NO: 144
KONU: Mülk Satışı
kazasına tabi'

İsmolof karyesinde

mütemekkinler

şahısları mu' arrifetan

Maryo ve Markarô bintan adam nam nasraniyeden her biri
Yine karye-i merkümede
karındaşı
Mehmed

c

sakinler

şera-i • atiyyfüz-zil.<.i;de nefsinden asıl ve

Arif tarafından dahi tasdika vekil-i şer' isi
bin

Mustafa

ve

diğer

karındaşı

Mahmud

hazır

olduğu

halde

mahzerlerinde betav "uhüma ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i
Şer' i şerife i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmü haberde beyan kılındığı üzre karye-i
merkümede kain bir tarafdan Yasumi veled-i Cirkako
Tarlası ve tarafeyni merkumun tarlaları ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd
önlerinde sündürmeleriyle üç bab fevkani
Oda ve kezalik önlerinde sündürmeleriyle üç bab tahtanı oda ve bir aş-hane ve
bir samanlık ve bir mafsal ve bir rnikdar Havlıyı
'ıusıenıu bir bab menzil ile karye-i merkümede kain mahalli .ma' lunıd.e.11:1agrus

Müsbetci-zade Şükri Efendi ile müşterek altı'sak
Ve İnabe karyesinde kain mahalli ma' lümde magrı1sJe.:z:a1ikmüşterek altı sak ve
kezalik altın bazirgan veresesiyle müşterek
Mahallı ma' lümde magrüs on sak ve yine karye-i merkümede mahalli ma' lümde
magrüs
O. İki sak ki cem'an 24 sak zeytün eşcarıyla menzil-i mezkürde olan bi-her yetmiş
iki sehimde yedişer
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.. sehimden cem'an 14 sehim hisse-i şayi' amizı şuraka-i sairemizin önleriyle bi
cüınletün ma yeştemilü içün 2500 guruşa
Merkumun Mehmed ve c Arif ve Mahmud'dan

her birine bey'<ı bat-ı sahih-i

şerci ile bey' ve temlik ve şayien teslim eylediğimizde anlar dahi ber vech-i

./İştera ve temlik ve tesellüm ve kabz-ı seman eyledik. Merkumun ile beynimizde
olan hukuku mirasa müte' allıka gerek mac lüm gerek mechüle
Bi'l-cümle da'vadan merkümunda zimmetlerini ibra-i cam sahih-i şerci ile ibra
ve iskat eylediğimizde anlar dahi ibra-i mezkürı
.. Kabul eyledi dediklerinde gıbb-et-tasdik.
Fi 14 Cemazi-yel-ahir sene 84
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KAYIT NO: 145
KONU: Mülk Satışı
c Ömeriye Mahallesinde sakin bey' atiyyü'z-zikirden

nefsinden asıl ve anası Tutı

bint-i Murad ve Ii-ebeveyn kız karındaşı Zeliha bint-i c Ali nam Hristiyanlar

284

Tarafından dahi vekil olduğu mezbüratan

c

Arifün Molla Hurşit ibn-i Çap-zade

üseyin Efendi ve c Ali ibn-i Musa Efendi şehadetleriyle sabit olan
üseyin Aga ibn-i el-mezbür

c

Ali.yine mahalle-i merkümede sakin Hüseyin bin

asan mahzerinde bi'l-esale ve bi'l-vekale ıkrar-ı tam idüb seksen bir
enesi zi'l-ka' adesinde on yedinci günü tarihle müverriza ve tarihi mezküre naib
' ş-şer' i bulunan mükerrimetlü

c

Ömer Fehmi Efendinin imza

hatmini haviye bir kıt' a hucceti natık olduğu üzre mahalle-i merkümede kain
tarafdan
Dimitri bağçesi ve bir tarafdan

c Ayşe

Hatun bint-i Musa Efendi menzili ve

tarafdan Hacı Murad menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı
ile mahdüd bir bah menzil arsasını bi-cümletün ma yeştemilü içün 320
mezbür Hüseyin'e bi'I-esale ve bi'l-vekale bei ve temlik ve teslim
kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 14 Cemazi-yel-ahir sene 84
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KAYIT NO: 146
KONU: Mülk Satışı
ine mahalle-i merkümede sakine beyv-ı atiyyü'z-zikirde

nefsinden asıl ve kızı

Emetallah bint-i Yôrğanci Hacı Derviş tarafından dahi vekil olduğu
Mezbüretan-ı

C

Arifün şahiddôn mezbüran şehadetleriyle sabit olan C Ayşe bint-i

Musa Efendi nam Hatun.Yine merkum
üseyin bin Hasan mahzerinde bi'l-esale ve bi'I-vekale ıkrar-ı tam idüb tarih-i
mezkur ile muverriza ve naib müma-ileyh imza ve hatmiyle
Mahtüm bir kıt' a huccetin natık olduğu üzre mahalle-i merkümede kain bir
tarafdan Muhtar Metüfi Yusuf Agaverı:;sesi rnenz.uı
Kabızci Sacid bin Salih menzili

bir bab

fevkani ve bir bab tahtanı odalar ve bir mikdan
Havlıyı müştemil bir bab menzilin 1800 sehim itibanyla 327 sehmi irsen ve 914
sehmi dahi şera-i ki cem'an bin
iki yüz kırk bir sehmi benim ve 559 sehmi dahi kızım mezbür Emetallah'rn irsen
yedimizde mülk ve hakkımız olmağla menzil-i mezkürun
mecmu' mı bi-cümletün ma yeştemilü içün 730 guruşa bi'l-esale ve bi'I-vekale
merkum Hüseyin'e bey'<ı bat-ı sahih-i şerI ile bey'
ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb--et--tasciik.
Fi 14 Cemazi-yel-ahiı:s~11e.84
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KAYIT NO: 147
KONU: Vasi Tayini
Aya Sava Mahallesinde mütemekkin iken tarihden altı mah mukaddem fevt olan
Loizi veled-i Nikola veled-i Adam'ın veresesi zevce-i metrukesi Hristallo
bint-i Hacı Hristofı ve mezbüreden mütevellidler Sulbi Sagir oğulları Yorgo ve
Teğodosi ve sulbiye Sagire kızı Efrosini ile zevce-i müteveffası
Ano bint-i Musi'den mütevellide

Sulhiye Kebire kızı İrini'ye

münhasıra ve

mes'ele-i mirasları kırk sekiz sehimden olup seham-ı mezkürenin
Altı sehmi zevce-i mezbüre Hristallo'ya ve on dörder sehimden cem'an 28 sehmi
ebnan-ı mezbüran Yorgo ve Teğodosi'ye ve yedişer
sehimden cem'an 14 sehmi dahi bintan-ı mezburatan Efrosini yç.. İrj11i'yeisabeti
bi'I-ihbar
Oldukdan

C

ındeş-şer' u'l-enver zahir ve nümayôn
sonra şahs-ı mu' arrife .·. zevce-i

mezbfue

Hristallo.Kezalik

şahs-ı

mu' arrife bint-i kebire mezbüre İrini hazıra
Olduğu halde Baş mahallede mütemekkinler Atna ve Katrina bint-i Hacı Kiryako
tarafından şera-i atiyyü'z-zikri tasdika vekil-i şer' iyelerde
8. babalık merküm Hacı Kiryako veled-i Loizi mahzerinde

bi'l-esale ve sığan

merküme içün kıbeli şer' ıden vasi nasb olunmağla bi'f-vesaye
9. Ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a c ilmühaberde
beyan kılındığı üzre salefü'z-zikr Baş
10. Mahallede kain bir tarafdan Braskovo bint-i Hacı Filibo menzili ve bir tarafdan
vekil-i merkum Hacı Kiryako menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı ·' am ile
11. Mahdüd üç bab tahtanı oda ve bir mikdar Havlıyı müştemil bir bab menzil
zevcem merkum Loizi'nin sağlığında ile'l-vefat

12. Yedinde mülk ve hakkı olup bade vefate benimle verese-i saire merkümun irse-i
ve şayien mevrüs olup lakin menzil-i
13. Mezkur müşerref harap ve maili türab olup hasılı harcine vefa virmeyüb ve
termiha dahi vasilerde olduğum sığan
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Merkümenin

iktidarlık

olmadiğirıdan

ma' ada benimle

bint-i kebire hazreti

mezbüre İrini menzil-i mezkürda olan cem'an on üç
Sehim hisse-i şayi' amizı bey' etmek murad etmemizle sığan merkümenin hisse-i
şayien mezküreleri olan cem'an otuz
Beş sehimlerde tefrik olmuş olsa intifa' ı mümkün olamayüb haklarında mucibi
ğaddar olacağı derkar olduğuna
Bu suretle bizim on üç sehim hisse-i şayiamizla ma' an semeni misli ile bey'
olunup esman hasılasıyla sığar
Merküme

içün istiryah olunup ğalerisinden

sığar merküme

infaka ve iksa

olunmak haklarında mucib hayr ve menkü' t
Olacağı aşikar iddüğine benai bundan akdem bi'l-istidane

canib-i şerı şerifden

bana virilen on var sıfat
Mucibince menzil-i mezkur müzayede ittirilib bey' a arz olundukda rağbat-ı nas
inkıta' ında el-yevm semen
. Misli iddü ki zebli vesikada muharrir el-esami kesan ıhbarlarıyla mütehakkık
olan 4000 guruşa benimle bint-i
Kebire hazreti mezbüre İrini menzil-i mezküri bi-cümletün ma yeştemilü içün
müvekkiletan mezbüretan Atna ve Katrina'ya ale's-seviye
. Bi'l-esale ve bi'l-vesaye bey' ve temlik ve şayien teslim eylediğimizde anlar dahi
ber vech-i muharrir iştera ve temlik ve şayien tesellüm
Ve kabz ve kabul

eylediklerinden

sonra

semeni

olan meblağ-ı

mezkürı

müşteriyan müvekkiletan mezbüretan yedlerind~n bi'l-~sal~
25. Ve bi'l-vesaye ehz ve kabzla beynimizdeiktisaleyledik

ba'de'l-yevm menzil-i

mezkürda benimle vasileri olduğum sığarı merküme
26. ve bint-i hazreti Kebire-i mezbüre İrini'nin aslen' alaka ve müdde' amız olmayub
müvekkilem Kostarita'ya mezbüretanda mülk-ü
27. Müşteralık olmuşdur dedikde bint-i hazret-i mezbüre ile vekil-i merkum Hacı
Kiryako'dan her biri gıbb-et-tasdik
Fi 17 Cemazi-yel-ahir

sene 84

tahrir-i

şud Aya Sava

Mahallesinde Hristoğlı Loizi veled-i Kostantı ve Kostantı veled-i Melyadoni
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KONU: Mülk Satışı
Omorfa kazasına tabi' Mesarya karyesinde mütemekkin
Marya bint-i Zorzi.Yine

karye-i merkümede

şahs-ı mu' arrife Hacı

mütemekkin

KaraYorki

veled-i

Adam mahzerinde
Betav' uhô ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb bir kıt' a 'ilmü haberde beyan
kılındığı üzre karye-i merkümede kain iki tarafdan oğlum Hacı Haralanbo veled-i
Hacı
3. Loka menzili ve bir tarafdan Hacı Nikola veled-i Hacı Kanomo menzili ve taraf-ı
rabi' -i tarik-ı 'am ile mahdüd bir bab tahtanı oda ile Topal
4. 'Osman tarlasında magrüs iki sak Agacımi ma' an bi-cümletün ma yeştemilü
içünlOOO guruş merkum Kara Yorki'ye sıfka-i vahide ile bey'
5. ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 20 Cemazi-yel-ahir sene 84 tahrir-i şud
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KAYITN0:.149
KONU: MalDa'vası

Omôrfo kazasına muzafe Kadokobya karyesinde mütemekkin Loizu veled-i Hacı
Hristofi.Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Ayakyano Mahallesinde mütemekkin
Tımarcı Petro veled-i Yanni muvacehesinde

işbu meclis-i şer' ide mu' ayene

olunan bir ra's bumu beyaz merkeb yedimde fetacen malım iken tarihden iki mah
Mukaddem zayi' idüb ve el-halet-i hazihi merkum Petro yedinde bulmamla bi'listihkak taleb ederim deyü da' va itdikde gıbb-es-sual cevabında
Zikr olunan merkebi tarihden üç mah mukaddem Degirmenlik kazasına muzafe
Dali karyeli gaib-i c ani'l-meclis Mihail'den 100 gunışa iştera
5. İdüb ve merkeb-i mezkur dahi merkumun ınerkebindeıid.oğmuş

malı olmağla ol

vechile merkeb-i mezkur şera-i malımdır deyü müdde' i-i merkumun
6. Olduğunu ba' del inkar.
Fi 20 Cemazi-yel-ahir sene 84
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KAYIT NO: 150
KONU: İsbat Davası

Lefkoşa mahallatından

İbrahim Paşa Mahallesinde

sakin iken bundan akdem

vefat iden Köraga-zade müteveffa Mehmed Bey müte' allikası
Raşide bint-i c Abdullah'ınveresesi

zevc-i metrüki Mercan bin c Abdullah ile ibn

ü'l-Mu' tak Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed Bey
3. Nam

kemisnelere

münhasıra

olduğu

bi'l-ihbar

"mde'ş-şeru'f-enver

zahir

oldukdan sonra müteveffiye-i mezbürenin dôynelerinden Hadice Hanım
4. Bint-i El-hac

c

Osman Aga tarafından deyni atiyyü'z-zikirde

da'va ve husumete

vekil olduğu zevci Hasan Efendi ibn-i c Osman
5. Efendi ve liüm er karındaşı mezbür Hüseyin Efendi mahzer-i hasm-ı cahidde
sabit olan Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin

292

Müteveffıye-i mezbürenin tarlasına bi'l-verase vazı' ı'l-yed olan zevc-i merkum
Mercan muvacehesinde müvekkilem mezbürenin
Müteveffiye-i mezbüre Raşide zimmetinde cihet-i karzdan 2500 guruş alacağı
olup hatte vefatından dört ay mukaddem cihet-i mezküreden
Zimmetinde

müvekkilem

mezbüreye meblağ-ı merkum deyni olduğunu ikrar

dahi itmekle halen taleb ederim dedikde gıbb-el-istintak ve'I-inkar
Vekil-i mezbür Molla Mehmed müddeüsını Mahrüse-i mezküre mahallatından
'Arab Ahmed Paşa Mahallesinde

sakin Hafız Hüseyin Efendi ibn-i bağçeçi

Hasan Aga ve Ayasofya
sakin Kamil Efendi ibn-i İbrahim Efendi şehadetleriyle

isbat

etmeğin.

Fi 27 Cemazi-yel-ahir sene 84
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KAYIT NO: 151
KONU: Hibe

Cezire-i Kıbrıs'da vakı' Degirınenlik kazasına muzafe İsmolof karyesinde sakin
iken tarihden dokuz mah mukaddem vefat iden Derviş Ahmed
İbn-i Mehmed'in veresesi zevce-i menkG.ha-i Rahime bint-i İbrahim ile Sulbi
Kebir oğulları Mehmed ve İbrahim ve c Ali ve Veli ve Hüseyin ve Sulhiye Kebire
Kızları Emine ve c Aişe 'ye munhasıra olduğu

c

ınde' ş-şer' i zahir ve mütehakkık

oldukdan sonra bütün merkümundan <Alive Veli .verese-i saire hazır-ı zikri ati
Menzile müstekıllen vaz' -ı yed-i mütehakkık olan diger ibn-i merkum İbrahim
muvacehesinde karye-i merkümede kain bir tarafdan Yusuf bin Hüseyin
Menzili ve bir tarafdan Hüseyin bin Mehmed' Ali menzili ve taı-afeyni dahi tarik-ı
( am ile mahdüd iki bab tahtanı oda ve iki a.hür ve bir saman-hane
Ve bir sündürme ve bir mikdar Havlıyı müştemil bir bab menzil babamız ve
mevrüsümuz müteveffayı merkumun hayatında ile'l-vefüt yedinde mülk
Ve hakkı olup bade vefate bizimle verese-i saire merkümeye mevrüs olmuş iken
menzil-i mezkün merkum İbrahim müstekıllen
Zabt ve bi-gayr-i hakk vaz' -ı yed ider olmağla sual olunup menzil-i mezkürda
olan hisse-i irsiye-i ma' lümemizden keff-i yed
Ve bizlere teslime merkum İbrahim'e tenbiye olunmak bi'l-verase muradımızdır
dediklerinde gıbb-el-istintak merkum İbrahim cevabında
1 O. Menzil-i mezküre vaz' -ı yedini ve mukaddimen ve babası müteveffayı merkum
Derviş Ahmed'in mülk ve hakkı olduğunu ıkrar
11. İdüb lakin tarihden on altı sene mukaddem merkfurı Derviş Ahmed hali hayatında
ve kemali akl ve sıhhatında menzil-i mahdüd
12. Mezküri ba' de'l-tahliye mahzer-i şuhüdda hibe-i sahiha-i şer' iye ile bana hibe ve
temlik ve teslim bendahi meclis-i hibede ol-vechile
13. İşhab ve kabul etmemle olvechile menzil-i mezkur mülk ve mevhübim olmak
üzre bi-hakkı vaz' -ı yed iderim deyü ba' de
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El-def ı ve'l-inkar dafi' u merkum İbrahim'den ber vech-i muharrir def ı
mezküruna beyyine taleb olundukda benüni
Merkümundan Mehmed ve Ana'ye karyesi ehalisinden Hüseyin bin Mehmed
nam kemisnelerin bil-muvacehc ber nehci şer' i isbat etmeğin

Fi 27 Cemazi-yel-ahir sene 84

KAYIT NO: 152
KONU: Mülk Satışı

1. Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Aya Yanni Mahallesinde mütemekkin Nikola
veled-i papa Andirya.Mihaili veled-i papa Petro mahzerinde betav' a
2. Ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmühaberde
beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede kain
3. Bir tarafdan Hacı Pavli veled-i Petri menzili ve bir tarafdan Zorzi veled-i Eliya
menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı 'am ile mahdüd iki bab tahtanı

295

ve bir sündürme ve bir mikdar Havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi
cümletün ma yeştemilü içün tarafeynden icôb ve kabüli havı şurütu
Müfside ve muvazi' adan 'arı bey' -ı bat-ı sahih-i şer' ı ile 2900 guruşa merkum
Mihaili'ye bey' ve kabz-ı seman eyledim.

Fi 28 Cemazi-yel-ahir sene 84

tahrir-i şud

KAYIT NO: 153
KONU: Mülk Satışı

Fenerumni

Mahallesinde

Araklidi.Yine

mütemekkin

mahalle-i merkümde

şahs-ı mu' arrife Felerinzo bint-i Hacı

mütemekkin

Mumcu Yorğo veled-i Hacı

Yanni mahzerinde betav' uhe
2. Ikrar-ı

tam idüb bir kıt' a 'ilmü haberde

beyan

kılındığı

üzre mahalle-i

merkümede kain bir tarafdan anam Hacı Maryo bint-i Adam menzili ve bir

tarafdan
3. Karındaşım Yanni menzili ve bir tarafdan merkum Yorgo menzili ve taraf-ı rabi' ı
tarik-ı ( am ile mahdüd bir bab fevkani oda ve bir tahtanı sündürme
4. Ve bir kıt' a kuyunun nısfı ile bir kıt' a nerdibanda sak murüri ve bir mikdar
Havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün 2000 guruşa
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merkum Yorgo'ya beyv-ı bat-ı sahih-i şeı+i ile bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı
seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.

Fi 28 Cemazi-yel-ahir sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 154
KONU: Mülk Satışı

Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından

c Arab

Ahmed Paşa Mahallesinde sakin Emine

kadın bint-i Molla-zade Mehmed Aga tarafından zikri ati bey'vi takrir
ve i' ta-i huccete vekil olduğu Yorğancıbaşı Ahmed Aga ibn-i El-hac Mustafa ve
Mehmed Aga ibn-i Yusuf nam kemisnelerin mahzer-i hasm-ı cahidde ber nehci
Şerci eda-i şehadetleriyle sabit olan Dede-zade Ahmed Aga ibn-i Mustafa.Torunu
Hüseyin Efendi ibn-ü'l-müteveffa Kör Aga-zade
Mehmed Efendi mahzerinde bi'I-vekale ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i
şer' a i' ta kılınan bir kıt' a c ilmühaberde zikr ve beyan kılındığı
Üzre müvekkilem mezbürenin yedinde .mülkü .plup JağJqı:z:~şma. nıµ:z:afe Deftera
karyesinde kain
Lede'f-ehali

mac lümu'l-hudüd Tomari dimekle mac ruf mai caride olan beher

onbeş günde altmış sac at
Mai carimi Barkına teb' ıyetle bi-cümletün ma yeştemilü içün tarafeynden icab ve
kabüli havi şurütu müfside ve muvazi' adan carı bey'<ı bat-ı
Sahih ile 2000 guruş mezbı1r Hüseyin Efendiye bey' ve temlik ve semenı
mezkı1rı ehz ve kabz eyledi dedi dedikde
gıbb-et-tasdik.
Fi 3 Receb sene 84 tahrir-i şud
Şuhüdu'l-Hal: Mesud Efendi, Sarayönü cami'<i şerif imamı Hafız Efendi
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KAYIT NO: 155
KONU: Mülk Satışı

Omorfa kazasına muzafe Aska karyesinde mütemekkin Mihaili veled-i papa ve
Petri.Alano karyesinde mütemekkin Mihaili veled-i Hristofı mahzerinde betav' a
ıkrar-ı tam
Ve takrir-i kelam idüb canib-i şera i<ta kılınan bir kıt'a <ilmühaberde beyan
kılındığı üzre mezkur Alano karyesinde kain bir tarafdan Hacı papa
Yorki veled-i papa Dimitri bağçasi ve bir tarafdan Hacı Yanni veled-i papa Petro
bağçasi ve bir tarafdan müşteri merkum bağçasi ve taraf-ı rabi' -i
Tepe ile mahdüd bir evlek fındık bağçasini tarafeynden icab ve kabüli havi şurütu
müfside ve muvazi' adan cari bey'<ı bat-ı sahih-i
Şer' i ile 300 guruşa merkum Mihaili'ye bey' ve kabz-ı seman şud.
Fi 4 Receb-ü'l-ferd

sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 156
KONU: Vekalet

1. Lefkoşa mahallatından c Abdi Çavış Mahallesinde sakin Cerrah Ahmed Aga ibn-i
· Ahmed nam kemisne. Yine môhallat-ı mezküreden İbrahim Paşa Mahallesinde
2. Şamli El-hac < Ali Efendi ibn-i Hasan mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
idüb mezbür El-hac ' Ali Efendi tarihden bir sene temamına
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Degin müeccel olmak üzre bana 2300 guruş karz ve üzre canib-i şer' a i' ta kılınan
bir kıt' a 'ilmühaberde

zikr

Ve beyan kılındığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup salefü' z-zikr 'Abdi Çavış
Mahallesinde kain bir tarafdan Egribozkızı Penbe
Menzili ve bir tarafdan Lefkevi Hasan Aga menzili ve bir tarafdan Babuşcı Molla
Hasan menzili ve taraf-ı rabi' -ı tarik-ı 'am ile mahdüd tahtanı üç bab
Oda ve iki sündürme ve bir mükdar Havlıyı müştemil bir bab menzilin nısf-ı
hisse-i şayi' asını meblağ-ı merkum 2300 guruş
Mukabelesinde mezbür El-hac 'Ali Efendiye rehn ve şayi' an teslim eylediğimde

ol-dahi ba' de'l-kabül zikrolunan
Meblağ-I merkum 2300
Cerrah Ahmed Aga yine uıı;;;ı.,ıı.:ı-ı
Şer' ıde mezbür El-hac
ecl-i mezkur bulülünde meblağ-i-merküm
Eda olunmayub fekki rehn mümkün olmaz ise menzil-i mezkürun nısf-ı hissesini
ahar-ı bey' a ve kabz-ı
. semene ve semeninden deyni mezkürımi ehz ve kabza ve fazla kalur ise bana
i' taya ve bunların mütevekkıf olduğu umurun
Küllisine küllema azletük fanet vekil-i mezmünı üzre mezbür Hacı 'Ali Efendiyi
tarafımdan vekil nasb
3. Eyledim dedikde oldahi vekalet-i merküme kabul etmeğin.

Fi 9 Receb sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 157
KONU: Mülk Satışı

1. Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Baş Mahallede mütemekkin Katrina bint-i
Hacı Loizi nam Nasraniye tarafından zikri C ati bey' i takrir
2. Ve i' tai huccete vekil olduğu şahs-ı mezbüreyi 'Arifün mahalle-i merkümede
mütemekkinler Petri veled-i Andirya ve Loizu veled-i Sava
3. Nam kemisnelerin mahzer-i hasm-ı cahidde eda-i şehadetleriyle sabit olan
mahalle-i merküme ehalisinden Hristofaki veled-i Gorili
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Mahalle-i mezbürenin Sadriye Kebire kızı Aspasyabint-i Yenako tarafından şerai
atiyyü'z-zikri tasdika
Vekil-i şer isi zevc-i Yenako veled-i Zahariya mahzerinde bil-vekale ıkrar-ı tam
ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a
İc ta kılınan bir kıt a c ilmü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre mahalle-i
merkümede kain bir tarafdan Fegura bint-i Hacı Kiryako menzili
Ve bir tarafdan Tımorcı Hacı Haralambi menzili ve bir tarafdan benim diğer
menzilim ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı cam ile mahdüd önlerinde sündürmeleriyle
Altı bab fevkani oda ve kezalik önlerinde sündürmeleriyle dört bab tahtanı oda ve
bir aş-hane ve bir mikdar
Havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün tarih-i
vesikadan üç sene mukaddem tarafeyndenicabve kabfıli
10. Havi şurütu müfside··vemuvazı~adanc·aribeyf ...Jibafü•.sahih-i şerci ile 17000
guruşa kızım mezbüre Aspasya'ya bey ve temlik ve teslim
11. oldahi ba' de'l-iştera semeni olan meblağ-ı merkümi tamamen ehz ve kabz
eyledim didi dedikde gıbb-et-tasdik.
tahrir-i şud
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KAYIT NO: 158
KONU: Mülk Satışı

Ve yine vekil-i mezbür. Müvekkile-i mezbürenin

Sadrıye Kebire kızı Martes

tarafından şenii atiyyü'z-zikri
Tasdika vekil-i şer'Tsi merkfun Yenako mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
idüb canib-i şer' a i' ta kılınan <ilmühaberde
Beyan kılındığı üzre mahalle-i merkfunede kain bir tarafdan Musaddık-zade
Ahmed Efendi menzili ve bir tarafdan benim diğer menzilim ve tarafeyni
Dahi tarlk-ı < am ile mahdüd önlerinde sündürmeleriyle altı bab fevkani oda ve
kezalik önlerinde sfı.ndürmeleriyle üç bab
Tahtanı oda ve bir aş-hane ve • bir mikdar <Havlıyı ınüştçn1il birihab .eemf ı
tevabi' iyle tarihden bir sene nmkaddelllta.ra.fey11de11icab
ve kabüli havi şurütu müfside ve muvazi' adan 'ati bey' -ı bat-ı sahih-i şer' i ile
12000 guruşa bey ve temlik ve teslim
eylediğimde

oldahi ba' de'J-iştera ve'l-kabül

semeni olan meblağ-ı merkümi

tamamen ehz ve kabz eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
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KAYIT NO: 159
KONU: Mülk Satışı

Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Mahmut Paşa Mahallesinde sakine Emine bint
i Corcor Hacı Mahmud nam Hatun. Sadrıye Kebir
Oğlı < Ali bin El-hac Mehmed mahzerinde betav' uhe ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a ' ilmühaberde
beyan kılındığı üzre yedimde mülk ve hakkım olup mahalle-i merkfımede kain
bir tarafdan Odacı Musa bin Hacı Hasan menzili
ve bir tarafdan Hasan Çavuş ibn-i Mısırlı Halil menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı
( am ile mahdüd bir bab tahtanı oda ve bir bab ahür
ve bir edeb-hane ve eşcar-ı müsmere ve gayr-ı miisın~r~Hi bir .111il(<iar. havlıyı
müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün mayeşten1Uüiç@Jar#f~yp,<iyp.Jçab
ve kabüli

havi şurütu müfsideden

<

ari bey'<ı bat-ı sahih-i şer' i ile 1 OOO guruşa

oğlum merkuma bey ve temlik
ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
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KAYIT NO: 160
KONU: Vekil Ta<yini

Nefs-i Baf kazasında mütemekkin şahs-ı mu' arrife Maryo bint-i Yakomi
Arkanidi. Aya Andoni Mahallesinde mütemekkin Hacı Haralanbi veled-i Franzi
tarafından zikri
Ce'i hususi tasdika vekil-i şer' isi Ii-ebeveyn er karındaşı H~cı Mihaili
c .

mahzerinde betav' uhe ıkrar-ı tam idüb mezbür Hacı Haralanbi tarihden
131 güne degin müeccel olmak üzere 7840 guruşa.bana karz vermek üzre canib-i
şer' a i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmühaberde
4. beyan kılındığı vechile yedimde mülk ve hakkım olup kasaba-i mezküre
çarşüsında kain bir tarafdan Aksargöz Benofıdo dükkanı ve bir tarafdan

5. 'Ali İtami 'arsası ve bir tarafdan benim dükkanım ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am ile
mahdüd bir bah kahve-hanemi meblağ-ı merkum mukabelesinde

6. Müvekkil merkum Hacı Haralanbi rehn ve teslim eylediğimde oldahi ba' del
kabul salefü'z-zikr 7840 guruşı bana ikraz eyledi

306

dedikde gıbb-et-tasdik mezbüre Maryo.Vekil-i merkum Hacı Mihaili mahzerinde
betav' uhô ıkrar-ı tam idüb ecli mezkur
Hululünde meblağ-ı mezbür eda olunmayub fekki rehn mümkün olmaz ıse
Kahve-hane-i mezküremi ahara bey' a ve kabz-ı semene ve deyn
meblağ-ı merkümi istifaya ve fazla kalır ise bana i' ta ve isale ve bunların

mütevekkıf olduğu umurun küllisine
küllema azletük fanet vekil-i mazmünı üzere "azl ve infiralden masüne ve sulbi
akdi rehinde meşruta vekalet-i devriye ile
1. vekil-i merkum Hacı Mihaili'yi tarafımdan vekil nasb eyledim dedikde gıbb-et
tasdik

tahrir-i şud
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KAYITNO:

161

KONU: Mülk Satışı

Tağ kazasına muzafe İncirli karyesinde mütemekkin Hacı Mariko bint-i Hacı
Ebkeri.Sadrıye Kebire kızı Katrina bint-i Hacı Simyo tarafından şira-i ati
Ez-zikri tasdika vekil-i şer' isi babası merkum Simyo mahzerinde

betav' uhô

ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a
'İlmühaberde beyan kılındığı üzre akdi atiyyü'z-zikrin

sudürina degin yedimde

mülk ve hakkım olup karye-i merkümede vakı' bir tarafdan
Hacı Toroli veled-i Hacı İstavri ve bir tarafdan Hacı Despino bint-i Hacı
Hristoğlo ve bir tarafdan Yorki veled-i Hacı Dimitri menzilleri ve taraf-ı rabi' -i
Tarik-ı 'am ile mahdüd iki bab tahtanı oda ve bir aş-hane ve. iki sündürme ve bir
mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi bey'-ı bat-ı sahih-i şer' i
ile 500 guruşa kızım mezbüre Katrina'ya bey' ve kabz-ı seman eyledim didikde
gıbb-et- tasdik.
Fi 11 Receb Sene 84
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KAYIT NO: 162
KONU: Mülk Satışı

Omorfa kazasına muzafe Cira karyesinden mütemekkin Hacı Haralambo veled-i
Yanni.Li-ebeveyn er karındaşı Yorki mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
İdüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a < ilmü haberde beyan kılındığı üzre akdi

atiyyü'z-zikrin sudurına degin yedimde mülk ve hakkım olup
Karye-i merkfunede kain

mahallede Hacı Hristoğlı veled-i papa Loizu

tarlasında magrüs iki sak zeytün eşcanmi tarafından icab
ve kabüli havi bey'<ı bat-ı sahih-i şer' i ile 500 guruşa er karındaşım merkfun
Yorki'ye bey' ve kabz-ı seman şud.
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KAYIT NO: 163
KONU: Mülk Satışı

Andoni
Dimitri.Yine

Mahallesinde
mahalle-i

mütemekkin

merkümede

şahs-ı

mütemekkin

mu' arrife

Katrina

bint-i

Hacı Mihaili veled-i Yasıfi

mahzerinde betav' uhô ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a
'İlmü

haberde beyan kılındığı üzre mahalle-i

merkümede

kain iki tarafdan

Dimitri veled-i Hacı Yorki veresesi menzili ve bir tarafdan Roksandira bint-i
Hacı Vasili menzili
ve taraf-ı rabi' -ı tarik-ı 'am ile mahdüd bir kıt' a menzil' arsamı bi-cümletün ma
yeştemilü içün 2000 guruşa merkum Hacı Mihaili'ye bey'-ı büt-ı sahıh--i.şer' ı ile
bey' ve temlik
ve teslim ve semeni
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KAYIT NO: 164
KONU: Zarar ve Ziyan Tesbiti

Tuzla kazasına muzafe Cinne karyesi mütemekkinlerinden

Hacı Esiro veled-i

Hacı Komi nam Hristiyan tarafından côi'z-zikr hususi dava ve husumete vekil

< Alican-zade Hacı < Ali Efendi ibn-i Hacı Ahmed Aga.Nefs-i İskele kasabası
ehalisinden kapdan Hacı Şenf ' Ali ibn-i Feyzullah tarafından husüs-u atiyyü'z
zikirde
Husumet ve rücvaya vekil müseccel-i şer-isi Mustafa Feyzi Efendi ibn-i İbrahim
Edhem muvacehesinde bundan altı buçuk sene mukaddem ınüvekkilemmerkum
Hacı Esiro'nun
Yedinde malı olup bağçasi.deıfınU11dama.hfAz üç ra.'s dol~b esterlerini müvekkil-i
merkum Hacı Şerif" Ali giceyi vakti bi-gayr--ı lıa.kk ehz ve kabz
ve safinesine vaz' ıyle Baf canibine götürmüş olduğundan müvekkilem merkum
Hacı Esiro zikr olunan esterleri merkum Hacı Şerif" Ali yedinden almak
İçün canib-i mezküre gidüb merkümı hükümete da' va itdikde merkum dahi
cevabında yedinde üç ra' s ester
Olduğunu itiraf idüb lakin müvekkilem merkum Hacı Esiro'nun malı oldugını
inkar ettiğinden müvekkilem merkum ile mezbür Hacı
Şerif< Ali'yi ve zikr olunan üç ra's esterleri dahi maen ol-tarafdan salefü'z-zikr
Tuzla müdirliğine gönderilerek ol-vechile
Merkum

Şerif < Ali'nin yedinde olan mezkur üç ra's esterleri müvekkilem

merkum Hacı Esiro kendi
Malı olduğunu mezkur Tuzla meclisinde isbat idüb ehz etmişidi ancak merkum

Şerif" Ali'nin esteri mezkürları
. Ehz ve kabz itdiğini tarihde müvekkilem merkum Hacı Esiro'nun on iki dönüm
mikdarı mezrü' u sebzevatı olup ve ester mezkürların

312

Olunması

cihetle

sebzevat-ı

mezküre

susuz kalüb

külliyen

kavrılüb

telef

olduğundan ol-vakit kaza-i mezkur meclis ma' rifetiyle
Sebzevat-ı mezküre keşf ve tahmin edildikde 12 OOO guruş zarar ve ziyan vuku'ı
buldığı tahakkuk eylediğinden başka müvekkilem
merküm Baf canibine gidüb gelinceye degin 6000 guruş dahi masraf-ı vuku'

bulmağla ol-vechile ciheteyni mezküreteynden
. 18 OOO guruş müvekkilem merkum müvekkil-i mezbür

Hacı Şerif "Ali'nin

salefü'z-zikr esterleri ehz
ve kabz etmesi sebebinden mütezarrır olduğuna binaen sual olunup müvekkilem
merkümun ber vech-i muharrir vuku' bulan zarar ve masarifi
. Müvekkilem merkum içün alıverilmesi muradımdır deyü da' va

uuu., . u.ı;;

mezbür Mustafa Feyzi Efendiceval:>1110.a
müvekkil-i merküm Hacı ŞedfCAliile şeriki
Yusuf Reis sefineleri. hayvanvhamülası

vıuu;:;u

Tuzla

İskelesinden Baf canibine gitmek
Üzere hareket ettiklerinden sonra zuhur iden fırtınadan dolayı salefü'z-zikr Çete
karyesine iki sa' at ba' de mesafede
. Olan Mazoto Limanı'na lengerandaz ettiklerinde Tuzla kazasına muzafe Civisili
Karyesi sakinlerinden Ramazan' Arab ve Kaladyalı Hacı' Osman oğlı İsma' il ve
İskele'li LafMehmed nam kemisnelerin
Yedlerinde üç ra's ester olduğu halde liman-ı mezkur kenarına gelüb
müvekkilem merküm ile şeriki YusufReis'e
4. İşaret ettiklerine binaen mezbür Yusuf Reis dahi sandal ile karaya çıkdıkda
merkümun Ramazan ve İsma' il ve Mehmed'den.
Her biri yedlerinde bulunan üç ra's esterlerini 1372 guruş bedel-i medfu' ve
makbuza merküm Yusuf
Reise bey' ve teslim merküm dahi iştera ve tesellüm ettikden sonra birini
müvekkilem merkümun sefine ve diğer iki ra'sını
danı kendi sefınesine vaz' ile salefü'z-zikr Baf canibinden gidüb dört gün
üzerinde müvekkilem merküm
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8. Hacı Esiro dahi canib-i mezküre bi'l-virud Balorod Liman-ı mezkürede merkum
YusufReis'in merkumun Ramazan< Arab
9. ve İsma' il ve Mehmed'den iştera eylediği marü'z-zikr üç ra's esterlere müstehak
çıkub ve muvekkilem merkum ile
Şeriki YusufReis'in inkar etmelerine mebni merkum Hacı Esiro mezbürani
. ve Yusuf Reis'i canib-i mezkur Kaymakamlığına

dava ve inkarlarına binaen

mahallinde muhakemeleri
2. İcra olunmak üzre merkümu ve ma' an ester mezkürları

salefü'z-zikr

Tuzla

İskelesine gönderildikde
Merkum Hacı Esiro ber vech-i muharrir ester mezkur malı olduğunu ba' de'l
isbat merküman Ramazan ve Mehmed
ve İsma' il'den her biri dahi celb, eddirilereksalefü'z-zikr esterleri mezbür Yusuf

Meblağ-ı merkum mukabelesinde bey' ve teslim ittikleriniher biri ıkrar ve i'tiraf

ol-vechile müvekkil-i mezbür Hacı

c

Ali Efendinin tasdi eylediği

zarar ve ziyan müdde' ası müvekkilem mezbür Hacı
. Şerif

c

Ali sebebinden olmamışdır dedikde. Fi 16 Receb sene 84 bu husüsda

vekil-i mezbürun ber vech-i muharrir müdde' asi şer' an mültefit
. olmadiği ba' de'l-tefhim rmikarizadan men' şud. Fi tarih-i mezkur
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KAYIT NO: 165
KONU: Mülk Satışı

Tağ kazasına muzafe İncirli karyesinde mütemekkin Hacı Mihail veled-i papa
Yanni. Sulbi Kebir oğlı Hacı İstelyano mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam
İdüb bir kıt' a c ilmü haberde beyan kılındığı üzre karye-i merkümede kain bir
tarafdan Hacı Sava veled-i papa Yorki menzili ve bir tarafdan Hacı İstavri
Veled-i Hacı Sava menzili ve bir tarafdan benim menzilim ve taraf-ı rabi' -i tarikı Cam ile mahdüd bir bab tahtanı oda Ve bir mikdar havlıyı müştemil
Bir bab menzilimi bi-cümletün ma yeştemilü içün 150 guruşa oğlum merkum
İstelyano 'ya bey'<ı bat-ı sahih-i şer' i ile bey' ve temlik ve teslim
ve kabz-ı seman eyledim dedikde
16 fi_çı.;c;u

KAYIT NO: 166
KONU: Mülk Satışı

1. Yine merkfun Hacı Mihaili. Sulhiye Kebire kızı şahs-ı mu' arrife Hacı Ebustoli
mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a
2. "İlmü haberde beyan kılındığı üzre karye-i merkfunede kain bir tarafdan Toğlı
veled-i Solmo menzili ve bir tarafdan Keko Hacı Mihail veled-i Dimitri
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menzili ve bir tarafdan oğlum Hacı İstelyano menzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-ı 'am
ile mahdüd iki bab tahtanı oda ve bir
Sündürme ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzilimi bi-cümletün ma
yeştemilü içün 200 guruşa kızım mezbüre Hacı Ebustoli'ye
Beyv-ı bat-ı sahih-i şer' i ile bey ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim
dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 16 Receb Sene 84

tahrir-i şud

KAYIT NO: 167
KONU: Mülk Satışı
1. Degirmenlik kazasına muzafe Orta karye sakinlerinden . Hacı Ahmed bin
Mustafa.Zevcesi Zeliha bint-i Hacı Hüseyin tarafından şera-i atiyyü'z-zikri
tasdika

2. Vekil-i şer-isi Köse Mustafa bin Köse Mehmed mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam
idüb bir kıt' a 'ilmü haberde beyan kılındığı üzre·karye-i merkümede kain bir
tarafdan Saime
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Hatun menzili ve bir tarafdan benim havlım ve tarafeyni dahi tarik-ı

<

am ile

mahdüd ma' a sündürme bir bab tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir
bab menzilimi

500 guruşa zevcem mezbüre Zeliha'ya bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman
eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 20 Receb Sene 84

tahrir-i şud
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KAYIT NO: 168
KONU: Mülk Satışı

Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından

Ayasofya Mahallesinde

sakin Hurşit Hanım

bint-i Mahmud Aga tarafından zikri atı bey'<i takrir ve i' ta-i huccete vekil
Olduğu zat-ı mezbüreyi bi'f-mu' arrifetü'ş-şer' iye < Arifün Dellalbaşı Ahmed Aga
ibn-i Salih Agave Tüccar Hacı Mehmed Aga ibn-i < Osman nam kemisnelerin
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Mahzer-i hasm-ı cahidde her nehc-i şer' ı eda-i şehadetleriyle

sabit olan li

ebeveyn er karındaşı Şükri Efendi ibn-ü'l-mezbür Mahmud Aga.mahallat-ı

Mezküreden Baş Mahallesinde mütemekkin Hacı Vasili veled-i Komi
mahzerinde bi'f-vekale ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb canib-i şer' a i'ta
Kılınan bir kıt' a 'ilmü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre yedimde mülk ve
hakkım olup Mahrüse-i mezkürede Köpribaşı sükunda kain
Bir tarafdan Havva Hanım bint-i Hacı İbrahim Agave şüreka-i sairesi dükkanı ve
bir tarafdan karındaşım Yusuf Aga dükkanı ve bir tarafdan
Hacı Feyzullah-zade Mahmud Efendi 'arsası ve taraf-ı tabi' -ı tarik-ı 'am ile
mahdüd önünde sündürmesiyle bir bah dükkanımı bi-cümletün
Ma yeştemilü içün tarafeynden ıcab ve kabüli havı şıırütu müfside ve
muvazi' adan ad bey' -ı bat-ı sahih-i şer<ı

ne 8500\gııruşa merkum

Hacı Vasili'ye bey' ve temlik ve kabz-ı seman eyledirir dedi dedikde gıbb-et
tasdik.
Fi 20 Receb Sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 169
KONU: Vekil Tayini

Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Feneruınni Mahallesinde mütemekkin Pavlaki
veled-i Yorgaki Liyondidi.Môhallat-ı

mezküreden

Aya Andoni Mahallesinde

mütemekkin
Mihaili veled-i Yorki Sakallı mahzerinde

ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb

mezbür Mihaili'ye ciheti karz-ı şer' iden bin
Seksen sim mecidiye deynim olmağın canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a 'ilmü

haberde zikr ve beyan kılındığı üzre silk-i mülkümde olup Tağ
kazasına muzafe Diftira karyesinde Liyondidi Çiftliğirıe ceryan. iden mai. carimi
harkına tab' ıyetle meblağ-ı merkünı 1080 adedsı1.11 l.11ycıdiye
Mukabelesinde işbu tarıh-i yysil.qıc:J.aıı(5.ma.Jıtym.~1.11.mı:;ıdtgiı:ım.Y:zıp.fu"I\4il1"'il.ı.'ye
bey' bi'J-vefa tarik-ı üzre bey' ve teslim eylediğimde
Oldahi ber vech-i muharrir iştera ve tesellüm eyledi dedikde gıbb-et-tasdik
merküm Pavlaki yine meclis-i mezkürda Nanevan-zade 'İzzet Efendi
İbni Mehmed Efendi mahzerinde ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb beyv-ı mezbür
hakıkatde rehn hükmünde olmağla ecli mezkur hululünde
Meblağ-ı mezbür eda olunmayub fekki rehn mümkün olmaz ise mai car-i
mezkürı semeni misliyle ahar-ı bey' a ve kabz-ı semene ve semeninden
Deyni mezkünmı edaya ve fazla kalur bana isale ve bunların mütevekkıf olduğu
umurun küllisine küllema azletük fanet vekil-i mazmüni
Üzere' azl ve' in' izelden mesüne ve sulbi akdi rehinde meşruta vekalet-i devriye
ile müma-ileyh 'İzzet Efendiyi tarafımdan vekil nasb
. Eyledim oldahi vekalet-i mezküreyi kabul etmeğin

Fi 26 Receb Sene 84 tahrir-i şud
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KAYiT NO: 170
KONU: İsbat

Girine kazasına
Karye-i merxume erıansuıueu

veled-i Hacı Yorki

Dokuz mah mukaddem iş bu hazır-ı bi'l-meclis Sulbi Sagir oğlum
yedinde olan yüz guruş kıymetli bir aded İspirtolı Tüfengimi merkum Cebri
oğlum merkumun yedinden
Fuzuli ehz ve kabz idüb ve yine işbu mah halin yigirmi yedinci cum' a gicesi
karye-i merkfunede tarlam derununda bulunan otuz guruş kıymetli bir aded
sabanımı
Merkum Cebri bi-gayr-ı hakk ehz ve bir carın mesafede kain dereye götürüb
ihrak etmekle sual olunup zikr olunan
Tüfeng mevcüd ise aynen ve müstehlek iş~ ba' de'l-sübuı kıymetini ve maru'Ibeyan sabanın dahi kezalik ba' de'l-sübüt kıymetini zaınanen taleb
İderim deyü da' va itdikde gıbb-el-istintak merkum Cebri cevabında külliyen
inkar
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KAYITNO: 171
KONU: İsbat

Tuzla kazasına muzafe Aradip ka.ryesi mütemekkinlerin.!i~ı:ıl-ı~c;ı piJJJ.iJri veled-i
Hacı Kostandı.Mesarya kazasına müzafex]?a.ş~lköy.elı~Jiş}g!i.~ı;ıiJ_,pizi
2. Veled-i Hacı Antoni muvacehesinde

bundan akdem.merkCım Loizi'nin babası

gaib-i ani'l-meclis merkum Hacı Antoni malımdan virmedan 208 aded sim
mecidiye
3. İktiraz ve kabz ve umürina sarf1a istihlak etdikden sonra meblağ-ı merkum 208
aded sim mecidiyenin edasına merkum Loizi tarafından
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Bi'l-emr

ve'I-kabül

kabul ve zaman

oldukdan

sonra bana merkum

Loizi

yedimden ve malımdan 15 aded sim mecidiye iktıraz ve kabz ve umürina
Sarfla istihlak etmekle ol-vechile ciheteyni mezküreteynden
Yedimde olup güzeran iden tarih Aysuye'nin

altmış dört senesi teşrini saninin

yirmi yedinci günü tarihiyle müverriha
Mümza bir kıt' a tamgalu tahvil mantükunca merkum Loizi zimmetinde 223 aded
sim mecidiye alacağım olmağla taleb iderim deyü malı takririne
Meşrüsuna mutabık tahvil-i mezkürı ibraz ve edasıyla da' va itdikde gıbb-elistintak oldahi cevabında külliyen inkar
İdecek müdde' i-i merkumdan ber vech-i mesrü' müdde' asına mutabık beyyine
taleb olundukda mezkur Aradip karyesi ehalisinden
Hacı Konomo Papa Zahariye veled-i papaz Zaharyave Haçı Lqkııv~led . . iYasımi
nam kemisnelerin bi'l-muvacehebern~hc-işer<iisbat
1. Etmeğin mucibince
Fi Salah Receb sene 84
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KAYIT NO: 172
KONU: Mülk Satışı

Aya Sava Mahallesinde mütemekkin Hacı veled-i Dimitri. Zevcesi Hacı Katrina
bint-i Mikli tarafından şera-i atiyyü'z-zikri tasdika vekil-i
Şer' isi Hacı Kiryako veled-i Anzoli mahzerinde betav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i
kelam idüb bir kıt' a <ilmühaberde beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede
Kain iki tarafdan Efrosini bint-i Hacı Loizi menzili ve bir tarafdan müvekkile-i
merkfune Hacı Katrina'nın
Menzili ve taraf-ı rabi'

-ı tarik-ı

<amile mahdüd önün sündürmesiyle bir.bab

fevkani oda ve kezalik önnün sündürmesiyle bir bah
Tahtanı oda ve bir bab
bir bab mc:ıuııı ••~
Zevcem
ve temlik ve teslim ve kabz-ı seman eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi Gurre Şa'ban sene 84
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KAYIT NO: 173
KONU: Mülk Satışı

Aya Sava Mahallesinde mütemekkin Hacı Katrina bint-i Mıklı tarafından bey' -ı
atiyyü'z-zikri ikrara vekil olduğu şahs-ı mezbüreyi 'Arifan
Hacı Yanni veled-i Dimitri ve Cirkako veled-i Cirkako şehadetleriyle sabit olan
Hacı Kiryako veled-i Anzoli Elbo bint-i Andoni tarafından
Şera-i

atiyyü'z-zikri

tasdika

vekil-i

şer=isi Atnas

veled-i

Hacı

Kostandı

mahzerinde bi'l-vekale ıkrar-ı tam idüb bir kıt' a' ilmühaberde
Beyan kılındığı üzre mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Eleni bint-i Hacı
Vamava menzili ve bir tarafdan Efrosini bint-i
Hacı Loizi menzili ve bir tarafdan
rabi' -i tarik-ı (
ıııı;;ıuııııııı

Aş-hanenin nısf-ı ·. şayi'
cümletün ma yeştemilü içün

bi-

guruşa

Mezbüre Alivye beyv-ı bat-ı sahih-i şer' i ile bey' ve temlik ve teslim ve kabz-ı
seman eyledim didikde gıbb-et-tasdik.
Fi 2 Şa'ban sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 174
KONU: İsbat Davası

Kuds-ü Şerif Manastırlarından olup Girine kazasında vaki' Ak Manastırı dimekle
mac ruf manastır-ı mezbür mütevellisi Arkimendirid Nerkosus
Nam rahip ber mücib-i kanün-u münif sahibi arz i' tibar olunan Cezire-i mezbüre
mutasarrıfı mirmiran-ı kiramdan sec adetlü
El-hac Noe man Tayyib Paşa hazretleri tarafından mursel zabtıye çavuşı Halil
Aga ibn-i hazır olduğu halde kaza-i mezbüre muzafe
Kotsôndi karyesi ehalisinden olup zikri ati tarlaya vaz' -ı yedleri mütehakkık olan
Dimitri ve Hacı Mihail veledan Yanni Yorki
Veled-i Hacı Yanni ve Kosta11dıveled-idiğe:r.Y-a.nniiınuy~cyhylyri11dyınanastır-1
mezbür civarında kain Siın.eriye deresiııdeıfist#yrös
Dim ekle mac ruf mahalde

ve 'Andoni' Çollo kuyüsuna

ve Andorii Petra Kavallarka

dimekle meşhur mahalde ve Andoi Yüzbir ev dimekle

c

arif nam mahalde

müntehi hudüd dahilinde
Olan beş yüz altmış üç dönüm tarla kadimden mara'z-zikr Ak Manastırına
merbut ve mu' ayyen ve mahsus mere i olup manastır-ı
Mezkürede bilinen hayvanatın mere ay-ı mezkürede raci ve otundan ve suyundan
intifa' ide gelirken bundan bir sene mukaddem
Merkumun Dimitri ve Hacı Mihaili ve Yorki ve Kostandı' dan her biri tarlaları
mahdüd-u mezküri bi-gayr-i hakk zabt ve tasarruf

O. İtmeleriyle sual olunup tarlayıınahdud-umezkürdan

keff-i yedleriyle manastırı

mezbür içün bana teslime tenbiye olunmak
11. Bi't-tevliye matlübumdur deyü dacva etdikde gıbb-el-istintak merkumun Dimitri
ve Hacı Mihaili ve Yorki ve Ko standı' dan her biri
12. Cevabında salefü'z-zikr tarlanın 155 dönümüne vaz' -ı yed eylediklerini
idüb lakin zikr olunan 196 dönüm tarladan
13. 40 dönümünü tarihden

ıkrar
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14. Üç sene mukaddem sahibi arazi vekili bulunan kaza-i mezkur müdürü Rif atlü
Mustafa Zeki Efendiden bedeli ma' lüm mukabelesinde tefevvüz ve tefrig
15. Ve yüz on beş dönümüni dahi tarihden bir sene mukaddem kezalik kaza-i mezkur
müdürü bulunan Rif atlü Yusuf Agadan bedel-ima' lüm mukabelesinde
16. Tefevvüz ve tefrig
17. itmekle ol-vechile salefü'z-zikr yüz doksan altı dönüm
18. Tarlaya bi-hakkı vaz ideriz Manastır-ı mezbürun mer' ası olduğu ma' lümumuz
değildi deyü her biri külliyen inkar. Fi 3 Ramazan sene 84

19. Mütevelliyi merkumdan müdde' asına mutabık beyyine taleb olundukda Minareli
karyeli 'Ali bin Çoban Hasan ve karye-i mezbüreli
20. Diğer 'Ali bin 'Osman ve Anyamilyalı Hacı 'Ali bin Hacı Mehmed ve Hacı
Komi veled-i Yanni ve Hacı Mih.ailveled-iH§.ct13:ra.şk.oya.ye
l-I§.çı l3t::ni:ı.iveled-i
21. Hacı Mihail ve Haer Yanrıi yelede'l--nierk1Jlll(l-I§.ci!Br~şkqva ve>111erk.ınrıun
karındaşı Hacı Antoni ve Hacı Mihail'veled-i Yorki ve Girine kazasına
22. Muzafe Çamlıca karyeli Çankar Mihail veled-i Kiryako namun kemisnelerin bi'lmuvacehe ber nehc-i şer'i
23. İsbat etmeğin Fi 4 Ramazan sene 84 tahrir-i şud
Tüccarbaşı Mehmed Efendi ve Hacı Yanko ve Hristofaki hazır oldukları halde
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KAYIT NO: 175
KONU: Mülk Satışı

Tuzla kazasına muzafe Bônülefkara karyesinde mütemekkin

Teb' a-i Devlet-i

Aliyenin Rum Milletinden Loizi veled-i Hacı Zorzi. Tağ kazasına muzôfe
Tallora karyesinde

sakin Hacı Hüseyin Aga ibn-i Hacı Mustafa mahzerinde

betav' a ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb bir kıt' a' ilmühaberde beyan kılındığı
Üzre salefü'z-zikr

Tuzla kazasına

tabi'

Kado Lefkara karyesinde

kain iki

tarafdan
Çerçi Hacı Yorki tarlası ve bir tarafdan hark ve taraf-ı rabi'

mahdüd Petra demekle ' arif bir kıt' a Lc:ummua.
127 sak zeytün ve altı
Agaya bey' ve teınlıkve
Seman eyledim didikde gıbb-et-tasdik
Fi 3 Şa' ban sene 84 tahrir-i şud

-ı .tarik-ı

'am ile

329

KAYIT NO: 176
KONU: Mülk Satışı

Omorfa kazasına muzafe Balahor karyesinde mütemekkin iken bundan akdem
vefat iden Hacı Yorki veled-i Kiryako veled-i Yorki' nin veraseti
Zevce-i metrukesi Cirkako bint-i Kiryako ile Sulbi Kebir oğulları Kiryako ve
Dimitri ve Sulbiye Kebire kızları Hristina ve Ano ve Ferosi'ye
Munhasıra

olduğu bi'l-ihbar

'ınde'ş-şer'u'l-enver

zahir oldukdan sonra ibn-i

merkum Kiryako.Zikri atı menzili ve zeytün ve ceviz
Eşcarlarına

mustegıllen

vaz' -ı yed-i mütehakık

olan ibn-i merkum Dimitri

muvacehesinde karye-i merkümede kain bir tarafdan
Kiryako veled-i Yanni menzili ve bir tarafdan kanndaşım D.inıitri nı~ıµ:ili ve
ba' zen anam mezbüre Cirkako
Menzili ve tarafeyni dahi tarik-ı

ve yine

tarafdan merkum Dimitri menzili ve bir
Anam mezbüre Cirkako menzili ve bir tarafdan oğlum Yorki menzili menzili ve
taraf-ı rabi' -i tarik-ı (amile mahdüd diğer
Bir bab oda ki cem'an üç bab oda ile 'Abi nam mahalde mezbüre Hristina
bağçasinde magrüs bir sak ve anam
Mezbüre Cirkako bağçasinde magrüs 2 sak ve Harkomada nam mahalde Mariya
bağçasinde
O. Magrüs 2 sak ve karye-i merküme harkında 3 sak ve Falaklo nam mahalde
magrüs iki sak ki cem' an on sak
1. Zeytün eşcar-ı ile anam mezbüre Cirkako'nun bağçasinde magrüs iki sak ceviz
eşcarları babam mevrüsum
Müteveffayı merkumun hayatında ile'l-vefat yedinde mülk ve hakkı olup ba' de
vefate benimle merkum Dimitri'ye ve verese-i saire
3. Merkümesine

magrüs olmuş iken emlak-ı mezbürları karındaşım merkum bi-

gayr-i hakk müstekıllen zabt itmekle sual olunup
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14. Emlak-ı mezkürede olan hisse-i irsiye-i mac lümemden keff-i yed ve bana teslime
karındaşım merkum Dimitri'ye tenbiye olunmak
5. Bi'Lverase muradımdır deyü ba' de'l-da'va ve'l- sual merkum Dimitri cevabında
zikrolunan üç bab oda ile yedi sak
16. Zeytün eşcari babası müteveffayı merkumun olduğunu ikrar idüb ancak yedimde
olup iraye eylediğim arz-ı hattıyla 78 tarihiyle Mehmed Sofu imzasıyla mümza
bir kıt a ı' lam oda-i mezküreler ile emlakı
17. Ve verese-i merküme ile beynimizde bi't-terazi ıktisam olundukda zikrolunan iki
bab oda kız karındaşlarımız mezbürat Hristina ve Ano
8. Ve Frosni'den her birinin hissesine tayin ve tahsis olundukdan sonra mezbürat
dahi oda-i mezküreleri semeni mac lümu medfü'
19. Ve makbuza bana bey' · idüb ve karırı.<:J.aşım merkum <:J.~Ldiğer
20. Odada olan hisse-i rna(luın~siµi}peş. s~n~.. rnµJ,<.ac:l<:J.~rii 60.gµrµş:ıhaııa beye· itmekle
ol-vechile oda-i mezküreler mülk-ü müsteralerım
21. Olup ve mara'z-zikr zeytün eşcanndan yedi sak babası müteveffayı merkumun
olduğunu ıkrar ve mac ada anası mezbüre
22. Bağçasinde olan iki sak anası mezbüreden iştera idüb ve Faloklo nam mahalde
olan diğer bir sak dahi
23. Haday sabit olup on beş sene mukaddem kendi c amelim ile aşılayub ol-vechile üç
sak zeytün agaçları
24. Dahl mülküm

olup ve müru'l-beyün

iki sak ceviz

Cirkako' dan iki sene nıukadderrı.iserrıeni medfü'
25. Mukabelesinde işten} idüb
babası müteveffayı merkumun
26. Külliyen inkar
Fi 11 Şa' ban sene 84
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KAYIT NO: 177
KONU: Tereke Listesi
Cezire-i Kıbrıs'da vaki' Mesarya kazasına muzafe Mora karyesinde sakin iken
bundan dört mah mukaddem vefat iden Fatıma bint-i Mehmed bin
'Abdullah'ın veresesi zevc-i metrüki Hacı Mehmed bin Hüseyin ile Ii-ebeveyn er
karındaşı oğlı Derviş Halil ve kezalik Ii-ebeveyn er karındaşı
Oğlı olup gaib-i 'ani'l-belde olan Mustafa ebnanı diğer El-hac Mehmed nam
kemisnelere munhasıra ve tashih-i mes'ele-i mirasları dört sehimden olup
Seham-ı mezküreden 2 sehmi zevc-i mezbür Hacı Mehmed'e ve birer sehimden
cem'an 2 sehmi mezbüran Derviş Halil ve Mustafa isabeti bi'l-ihbar
'Inde'ş-şer'u'l-enver

zahir ve mutehakkık

oldukdan

sonra merkum

Derviş

Halil.Zevc-i mezbür Hacı Mehmed ile müteveffıye-i .ınezburenin
Li-ebeveyn kız karındaşı kızı Asiye bint-i I-lüseyin ınµ.vac:ebelerinde mevrüsum
müteveffa-i mezbüre Fatıma Hatunun terekesinden olup
Mecmu' i 2260 guruş kıymetli bir çift Ancoli küpe ve bir çift altun bilezik ve iki
çift sim kuşak ve bir kadife taban
'Antari ve bir yorgan ve yük mahlü bir döşek ma' a çarşab ve bir yastık
Ve arı mahlü yedi aded kovan ve altı ra's koyun ve on dört ra's keçi ile otuz aded
koyun rayası
O. Ve yetmiş üç aded fındık ve bakiyesi ve altmış dört aded Mahmudiye nısfı ve beş

aded bütün Mahmudiye ve bir nısf leviç ve bir
1. İslambol altunı nakdiye olarak üç bin altı yüz yirmi altı guruş on para nakdini
mezbüran Hacı
12. Mehmed ve Asiye Hatundan her biri ehz ve kabz ve ketm ve ahfa itmeleriyle sual
olunup eşya-i mahrure-i
13. Mezküre ile mara'z-zikr koyun ve kaçiler mevcud ise e' yanından ve müstehleke
ise ba' de'l- sübut kıymetleri
14. Olan meblağ-ı merkum 2260 guruş ve nakd-i merkum 3626 guruş on para ki
cem'an 5886 guruş on paradan
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15. Ber tashih-i mezkur hisse-i irsiye-i ma' lümemi

mezbüran Hacı Mehmed ve

Asiye'den bi'İ-verôse halen taleb ederim deyü
16. Bade'l-da'vü

ve 'l-istintak

külliyen

inkar müddeI-i

merkumdan

her vech-i

muharrir müdde' asına mutabık beyine taleb
17. Olundukda ityan-ı beyyinede izhar-ı acz ile bi't-taleb
mucibince muarizadan men'ı şud

Fi 8 Şa' ban sene 84 tahrir-i şud

ba' de'l-tahlife

eş-şer' i
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KAYIT NO: 178
KONU: Vekil Tayini

1. Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından 'Arab Ahmed Paşa Mahallesinde sakin
sôhibetü'l-hayrat ve'l-hasenat Emine kadın ibnete Molla-zade Mehmed Aga
2. Nam Hatun tarafından vakf-ı côi'z-zikri ikrar ve tesciyle ve da'va ve istirdada
vekil-i müsbet-i şer' İsi müsvedü'Lfitva
3. Mükerremetlü Mehmed Raif Efendi ibn-i Molla 'Ali.Vakıfa-i mezbüre Emine
kadının mütevelli nasb ve ta' yin eylediği
4. Mehmed Tevfik Efendi ibn-i El-hac Mustafa Efendi mahzerinde bi'l-vekale
ıkrar-ı sahih-i şer' ive i' tiraf sarihi mer'i idüb
5. Müvekkilem mezbüre Emine kadın atibi mal ve enfesi menalinden
rayicü'f-vakti 4000 guruş
6. ifraz ve kemal-i imtiyaz ile mümtaz idüb
rabbehü'l-e'.la bi'l-hulüsu'.Mam
7. Ve Beyazidü'l-ihtimam
ve habs idüb şöyle şart ve ta' yin
8. Eyledi ki salefü'z-zikr meblağ-ı

r-rızueıı

ba yed-i

mütevelli rehni kavi veya kefil-imalı ile
9. Beher sene 'ale't- te'akıb ve'l-tevelli yüzde on iki guruş hesabı üzre istiryah
olunup beher sene rabi'
10. El-evvel dühülünde Fahri alem ve 'alemiyan ve seyyid-i kainat Efendimiz
hazretlerinin veladet-i menkıbet-ii seniyelerini
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11. Şamil mevlid-i

şerif ta' bir olunur.menzumei

celileyi mütevelli

müma-ileyh

dilediği mahalde kıra'at ve beher sene
12. Dahi üç hatmi şerif tilavet olunup mevlid-i şerif mezbür akabinde havatimi
şeriflerden bir hatm-i şerif
13. Eda olunup ve diğer bir hatm-i şerif Leyle-i Reğayibde ve diğeri dahi Leyle-i
Kadirde eda olunup
14. Sülefü'z-zikr mevlid-i şerif akabinde eda olunan hatmi şerifden hasıl olan ecir ve
sevabını oğlı Mehmed Efendinin
15. Ruhu tayyibesine ve Leyle-i Reğayibde eda olunan hatm-i şerifden hasıl olan ecri
16. Ve sevabını zevc-i Hüseyin Aganın ruhu tayyibesine ve Leyle-i Kadirde eda
olunan hatmi şerifden
1 7. Hasıl olan ecr ve sevabım
şeriflerden kendi ruhuna
18. ihda oluna ve
olan
19. 480 guruş rubhu ve ğullasından mevlid-i şerife ta' amiye şeker 'ud ve masarıf-ı
lazımasından ve kıra'at iden
20. Mevlid havanlara 130 guruş sarf oluna ve havatimi şerifleri kıraat içün 300 guruş
verile
21. Ve baki kalan 50 guruş dahi vazife tevellit ola ve müma-ileyh Mehmed Tevfik
Efendi labisi libas
22. Hayatta oldukça vakf-ı şerif mezbüre mütevelli olup ba' de vefate evlad evladı
dahi şurütu mezkur
23. Üzre mütevelli olalar ve ba' de'l-inkıraz ra'yi hakimle mütevelliyin ve ıslah olan
bir kemisne mütevelli nasb
24. Ve ta' yin olunarak tevelit-i mezküreyi şurüt-u mezküre üzre tasarruf oluna
Fi 7 Şa' ban sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 179
KONU: Alacak Davası

1. Mahrüse-i Lefkoşa mahallatından Ebu-Kavuk Mahallesinde sakin iken bundan
akdem vefat iden Hüseyin bin Ebu
2. Veresesi Ii-ebeveyn kız

<

ammi

oğulları İsma' il ve Mustafa
3. Munhasıra olduğu bi'l-ıhbôr

<

mezbür

Mustafa Aga. Mahalle-i mezbfırede sakine
4. Şerife kadın ibnete Ahmed nam Hatun tarafından hususu atiyyü'l-beyanda
husumet ve reddi cevaba vekil olduğu
5. Zatı mezbüreyi c Arifün Halil Efendi ibn-i Molla Ahmed ve Hacı Mehmed bin
<

Ali şehadetleriyle sabit olan Molla Halil
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6. İbn-i Mustafa muvacehesinde mevrılsum müteveffayı merkumun müvekkile-i
mezbüre Şerife
7. Kadın zimmetinde cihet-i karz-ı şer' iden ez-gayr-ı teslim sekiz yüz guruş alacağı
olup kable'l- alız vefat
8. Etmekle sual olunup meblağ-ı mezbürda olan hisse-i irsiye-i ma' lümemi bana
eda ve teslime
9. Müvekkile-i mezbüreye izafetle vekil-i mezbür Molla Halil'e tenbiye olunmak
bi'f-verase muradımdır dedikde gıbb-es-sual

10. Vel-inkar müdde'j-i merkumdan ber vech-i muharrir müdde' asına mutabık
beyyine taleb olundukda ikame-i beyyineden izhar-ı acz ile
11. Bi't-taleb ba' de'f-tahlife'ş-şer' i mucibince mu' arızadan men' olundiği
Fi 8 Şa' ban sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 180
KONU: Mülk Satışı

1. Lefkoşa mahallatmdan

Aya Loka Mahallesinde

sakin Hadice bint-i Halil nam

Hatun.Sadrıye Kebire kızı Ziba bint-i 'Ali tarafından
2. Şera-i atiyyü'z-zikri

tasdika vekil-i şer' isi zevci Ahmed Aga ibn-i El-hac

Mustafa ınahzerinde betav' uhô ıkrar-ı tam ve takrir-i kelam
3. İdüb canib-i şer' a i' ta kılınan bir kıt' a' ilınü haberde zikr ve beyan kılındığı üzre

yedimde mülk ve hakkım olup
4. Mahalle-i merkümede kain bir tarafdan Terzibaşı köyi Duhancı Nikola menzili
ve bir tarafdan Anzo bint-iAdaın menzili
( am ile

5. Ve bir tarafdan Bakkal
mahdüd önünde

6. Fevkani oda ve

K.t::t.cUll\. uııuııuı.;;

->UUU.!,,J..l.

ve bir mikdar havlıyı mu;:;,tı.;;11111
7. Menziliıni bi-cüınletün ma yeşteınilü içün tarafeynden icôb ve kabüli havi bey'-ı
bat-ı sahih ile 1500 guruşa kızım ınüvekkile-i mezbüre
8. Ziba Hatuna bey' ve temlik ve teslim ve semeni mezkürı tamamen ehz ve kabz
eyledim dedikde gıbb-et-tasdik
Fi 9 Şa' ban sene 84 tahrir-i şud
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KAYIT NO: 181
KONU: Mülk Satışı

1. Mahrüse-i Lefkoşa mahallatında

c Arab Ahmed Paşa Mahallesinde

sakin iken

bundan akdem vefat iden Bakkal El-hac İbrahim Aga ibn-i Bölükbaşı
2. Mehmed Aga ibn-i c Abdullah'ın

veresesi zevce-i menküha-i metrukesi Şahide

bint-i El-hac c Osman Agave anası Havva Hatun ibnete c Abdu'r-rahman

3. İle Sulbi Sagir oğulları Vasfi ve Mehmed'e munhasıra olduğu bi'f-ihbar c ınde'ş
şer-u'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra
4. Müteveffayı merkumun diyunı terekesinden ez-yed olmağla terekesini kabz ve
duyün-ı müsbetesini

vasi

azmen

nasb ve tac yin olan ıucz.uuı
5. Muharrem nam

lU~ı;;ııa-1.l'ı..

KCllll:SHC.

Olan

zevce-i mezbüre Şahide tarafından hususu
6. Husumet ve rücvaya vekil olduğu zat-ı mezbüreyi

bi'J-mu' arrife eş-şer' iye

c Arifün mahalle-i mezbüre ehalisinderı Mustafa onbaşı
7. İbni c Ali ve Süleyman Çavış ibn-i c Osman nam kemisnelerin mahzer-i hasm-ı
cahidde ber nehc-i şer' ı eda-i şahadet-i şer' iyeleriyle sabit
8. Ve sübüt vekaletine hukmü şer' ı lahık olan Molla Mustafa bin El-hac Hüseyin
muvacehesinde mahalle-i mezbürede kain iki tarafdan c Arab
9. Ahmed medresesi ve bir tarafdan müteveffayı merkumun diğer menzili ve taraf-ı
10. rabi(-1 tarik-ı cam ile mahdüd önünde sfı.ndürmeleriyle iki bab fevkani oda ve
kezalik önlerinde sündürmeleriyle
11. İki bab tahtanı oda ve bir mikdar havlıyı müştemil bir bab menzil
12. Müteveffayı merkumun hayatında ile'l-vefüt yedinde mülk ve hakkı olup ba' de
vefate menzil-i
13. Mezbür bet

olunup semeni ashab-ı hukuka virilmek lazım gelir iken

mezkürun nısf-ı hisse-i şayi' asına

ıııı;;11L,11

342

14. Zevce-i mezbüre bi-gayr-i hakk fuzuli vaz' ider olmağla sual olunup menzil-i
mezkürun nısf-ı hisse-i şayi' asından
15. Keff-i yed ve ashab-ı uzma içün bana teslime tenbiye olunmak bi'j-vesaye
muradımdır deyü ba' de'l-da'va ve'l-sual vekil-i mezbür
16. Molla Mustafa cevabında menzil-i mezkfırun nısf-ı hisse-i şayi' asına müvekkilesi
mezbüre Şahide Hatunun
17. Vaz'i-ı yedini ve mukaddimen

müteveffayı

merkum El-hac İbrahim Aganın

olduğunu ikrar lakin menzil-i mezkürun
18. Nısf-ı hisse şayi' anı kizeran iden 76 senesi Şa'ban-ü'l-mu' azzam hilalinde
müteveffayı merkum El-hac İbrahim Aga hayatında
19. Ve kemali akl ve sıhhatında 8000 guruş seıııcıu

ım;;µı.u

mezbüre Şahide Hatuna bey' ve temlik
20. Ve şayi' an teslim idüb müvekkilem mezbüre dam ol-vechile

ve temlik ve

tesellüm etmekle ol-vechile
21. Menzil-i

mezbfırun nısfı: şirai müvekkilem

iderdim
22. Ba' de'l-def ı ve'l-inkar

.,,..

--z-.

mezbfırenin

olmağla vaz' -ı yed
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KAYIT NO: 182
KONU: Alacak Dae vası

1. Mahrüse-i Lefkoşa mahallanndan

Ayakyano Mahallesinde

sakin Hacı Yanko

veled-i papas Gorili.Tağ kazasına muzafe İncirli karyesinde
2. Mütemekkin Toğlı veled-i Mihaili muvacehesinde merkum Toğlı zimmeti cihet-i
karzdan 700 guruş alacağım olmağla taleb iderim
3.

Deyü da' va etdikde gıbb-el-istintak

ve'T-ıkrôr lakin meblağ-ı mezbürun 680

guruşunı merküme eda idüb ancak 20 guruş
4. Vireceğim

kalmışdır

deyü

ba' de'l-def ı ve'l-inkar

dafi' u merkum

mezkürını beyandan izhar-ı acz ile bi't-taleb ba' de'l-tahlife
5. Mucibince meblağ-ı merkCımiedaya tenbiy~ cıl"lll.}d.µğıı
Fi 27 şacban.s~n~ S4ta.1.1rıl',.i.şııd

Mahmud'un vereceği: 1208.10
Arifin vereceği:
Ikrar

.823.10
2041.20

Merkum Mahınud'un karındaşı Mehıned'den matlübi ba zikri esmani

def ı
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KAYIT NO: 183
KONU: Mehir

1. Karpas kazasına muzafe Topçıköy

::>a1\.111ı;;1ı;;1

Hasan nam
2. Akatu karyesinde sakin Mehıned bin Hasan

µ~11l.:k~ınisp.~y~/1QOO. gurµşmehir

tesmiyesiyle 500 guruş mehr-i mu' accel üzerine taksimi merkum
3. Mehmed'e tezvic ve tenkih eyledim dedikde gıbb-et-tasdik.
Fi 15 Receb sene 84 tahrir-i şud
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El-hac Necib Efendi, 157, 158
El-hac Noe man Tayyib Paşa, 112, 325
El-hac YahyaAgaibn-i "Osman, 64
Emine bint-i Mehmed, 242
Emine kadın bint-i Molla-zade
Mehmed Aga, 297
c

Osman bin Çokdar Hüseyin, 162

c

Osman bin Hasan, 74

c

Ömer Fehmi Efendi, 170,284

HacıAn.ıqlif 229
Hacı Despino bint-il-Iaci J-Ifistqğlo,
306
Hacı el-Kesandiro veled-i Hacı
Kostandı, 185
Hacı c Osman oğlı İsma' il, 312
Hacı Esiro, 227,311,313
Hacı Esiro veled-i Hacı Komi, 311
Hacı Filibo, 101,280,287
Hacı Haralambi, 105, 153, 302

Erkiri, 229
Faik Molla Efendi, 106
Fano,212
Fatıma, 27, 74, 77, 87, 130, 135, 148,
160,172,173,223,235,238,248,
252,267,272,332
Fatıma bint-i Hasan bin c Abdullah, 74
Fatma Molla, 61

Hacı Haralambo veled-i Yanni, 307
Hacı Hristino bint-i Solomo, 188
Hacı Hristodya veled-i İsteradi, 53
Hacı Hristofi, 45, 53, 106, 132, 175,
203,205,210,268,287,290
Hacı Hristo fi Varroko, 106
Hacı Hristofi veled-i Yanni, 268
Hacı Hristoğlı, 112, 140, 189,227,
240,307

Felerinzo bint-i Hacı Araklidi, 295

Hacı Hristoğlı veled-i papa Loizu, 307

Ferosi, 329

Hacı Hristoğlı veled-i Yorki, 140

Fôti bint-i c Abdu'I-kerim bin

Hacı Hüseyin Aga, 172, 327

c

Abdullah, 148

Fili veled-i Hacı Nikola, 270

Hacı İbrahim, 87,115, 131,158,238,
248,255,317

348

Hacı İrkako Mihaili, 114

Hacı Odise veled-i Hacı Sava, 273

Hacı İsma' il, 102, 11 O

Hacı Penbe Molla bint-i El-hac

Hacı İspino, 94, 189,240

İbrahim Efendi, 160

Hacı İstelyano, 168, 169, 314, 315

Hacı Petri veled-i Antoni, 50

Hacı Katrina bint-i Mikli, 322

Hacı Sava veleda'f-merküm, 53

Hacı Kiryako veled-i Loizi, 287

Hacı Şerif c Ali, 311, 312

Hacı Kiryako veled-i Yavakimi, 98

Hacı Tallo bint-i Antoni, 229

Hacı Loi veled-i Hristoğlo, 156

Hacı Tefori veled-i Hacı İstavri, 189

Hacı Loizi, 81, 91,262,273,322,323

Hacı Togodolo, 5, 55, 56,225

Hacı Loizi Mutasanka, 91

Hacı Togodolo veled-i Hacı İstavrino,

Hacı Lorenzo bint-i Erkiro, 113

5,55,225

Hacı Marallo bint-i Nikola, 40
306

Hacı Mariko bint-i Hacı Ebkeri, 306
Hacı Maryo, 53, 168, 29.5
Hacı Maryo bint-i Agusti, 168
Hacı Mehmed, 33, 34, 79, 118, 137,
270,316,326,332,333,337
Hacı Mehmed Aga ibn-i Hacı Yusuf,
118
Hacı Mihail, 40, 78, 94, 95, 97, 101,

Hacı Yakomi, 42, 263
Hacı Yanko, 123, 124,244,260,326,
343
Hacı Yanni veled-i Hacı Kiryako
veled-i Adamın, 68

114,153,188,213,214,271,273,

Hacı Yanni veled-i Hristofı, 168

305,308,314,325,326

Hacı Yasefı veled-i Hristoğlı, 126

Hacı Mihail veled-i Franzi, 40.

Hacı Yasıfı veled-i Mihaili, 98

Hacı Mihail veled-i Yakomi veled-i

Hacı Yenaci veled-i Akşalı, 40

Hacı Yorki, 188
Hacı Mihaili veled-i Yasıfı, 308

Hacı Yorgacı veled-i Hacı Kostandı,
219

Hacı Mustafa Efendi, 34

Hacı Yorki veled-i Arkiro, 42

Hacı Nikola Kirkiri, 192

Hacı Yorki veled-i Hacı İstavrino, 113

Hacı Nikola veled-i Hacı Kostandi, 66,

Hacı Yorki veled-i Kiryako veled-i

96
Hacı Nikola veled-i Mihail, 66, 96

Yorki, 329
Hacı Yorki veled-i Tofallı, 105

349

Hacı Zahariyô, 81

Hasan bin Hancı 'Osman, 259

Hadice, 58, 132, 143,208,223,254,

Hasan bin Hüseyin, 33

291,339

Hasan Çavuş, 108, 109, 304

Hadice bint-i Hacı Yusuf, 223

Hasan Efendi ibn-i 'Osman, 291

Hadice bint-i İbrahim, 143

Hasan Hilmi Efendi, 99

Hadice Hatun, 132, 143

Havva, 74,99, 116,218,317,341

Hadice Hatun bint-i 'Ali, 132

Havva bint-i Hacı Mustafa, 116

Hafız Ahmed Efendi ibn-i Mehmed

Havva Hanım bint-i 'Abdu'r-rahman

Efendi, 77
Hafız Süleyman Efendi, 127, 145
Halil Aga, 61,325

Efendi, 99
Havva Hatun ibnete <Abdıı'r-rabmün,

341

Halil Mehmed Sa' id, 91

ıvıenıuc«,

218

Haralambi veled-i Yanni, 78
Haralambo veled-i Antoni, 216
Haralambo veled-i Sava, 200

Hristino bint-i Hacı Mihail, 94

Haralambo veled-i Yorki, 50

Hristo, 262, 265, 319

Haralanbo, 1 O 1, 278, 289

Hristo veled-i Benayot, 319

Harikliya bint-i Loizi, 126

Hristofaki veled-i Gorili, 226, 301

Harikliya bint-ü'f-mezbür Benayod,

Hristofı veled-i Araklidi, 275

82
Hasan,26,33,35,36,55,56,58,61,

Hristofı veled-i Kostandi, 94
Hristoforo, 71,221,277,278

62,64,65, 74, 76,87,99, 100,102,

Hristoğlı veled-i Hacı Pavlo, 192

108, 109, 110, 112, 114, 116, 131,

Hristoğlı veled-i Kostandı, 219, 276

139,153,157,162,165,170,172,

Hristoğlı veled-i merkum Toma, 39

176,177,207,218,229,235,238,

Hristoğlı veled-i Vasili, 95

241,242,248,252,259,267,270,

Hristoğlo veled-i Loka, 262

284,285,291,292,299,300,304,

Hristollo, 199

326, 344,~375

Hurşit Aga, 164, 166

Hasan Aga ibn-i 'Ali, 218

Hurşit Hanım bint-i Mahmud Aga,
316

Hasan Aga ibn-i 'Osman, 165
Hasan Bey ibn-i Hacı Tahir Aga, 99

Hürmüz bint-i Mehmed, 187

350

Hüseyin bin Ebu Bekr bin < Abdullah,

337
İbrahim, 32, 35, 65, 77, 79, 100, 102,

İstefanni, 188
İstelyano, 105, 106, 153, 154,243,
314

104,106,108,109,121,127,130,

Kallabolı, 165, 166

131, 133, 135, 136, 139, 143, 160,

Kallestani, 165

161,169,170,172,187,223,235,

Kamil Aga, 63, 238

240,242,254,255,259,272,291,

Kamil Aga ibn-i Mehmed, 63

292,293,294,299,311,375

Kasap Ebustoli veled-i Mihail veled-i

İbrahim Aga, 65, 77, 100, 106, 130,
133, 160
İbrahim bin Halil, 135
İbrahim Efendi, 79, 108, 109, 121,

adamın, 240
Katrina, 112, 164, 165, 179, 191, 192,
193,194,203,205,232,253,280,
287,288,301,306,307,308,322,

127,143,160,161,172,223,242,
292
İbrahim Efendi ibn-i < Osman, 108,
242
İbrahim Efendi ibn-ü'l-mezbür < Ali

K.atrinal)iııt,.iHacı K.iryako,· 287
Katrina bint-iHaci Loizi, 301
Katrina bint-i Hacı Simyo, 306
Katrina bint-i Hacı Yanni, 179
Kazzaz Mehmed Efendi ibn-i El-hac

Efendi, 121
İlyasi veled-i Antoni, 279
İmre, 77
İrini, 98, 212, 287, 288
İrini bint-i Yanni, 98
İsma' il, 38, 48, 63, 78, 137, 138, 158,
235,238,248,254,255,312,313,
337

Efendi, 130
Kısti, 89
Kızğancı Hacı Solomo, 146
Kızğancı Petri, 146
Kiryako veled-i Hristofi, · 184
Kiryako veled-i Laifi, 175
Kiryako veled-iel.oizu; 216
Kiryako veled-i Pavli, 96, 278

İsmail Aga ibn-i Mustafa, 158

Komi veled-i Hacı Hristoğlo, 94

İsma' il bin Tahir, 254, 255

Kostandı veled-i Petri, 244, 260

İstavrino veled-i Arkiro, 34

Kostandı veled-i Yorki, 245

İstavrino veled-i Erkiro, 216

Kostandino, 91

İstavrino veled-i Hacı Toma, 34

Kül Agasi Sam Aga, 106

İstavrino veled-i Toma, 216

Lefteri, 53, 203, 276

351

Leto ibn-i kebir, 204
. Liğavnidi, 72
Lisandiro, 130, 131
Loizi veled-i Nikola veled-i Adam,
287

Mehmed RaifEfendi, 335
Mehmed Tevfik Efendi, 335
Melanya bint-i Marko bin Hristoğlo,
165
Melya bint-i Hacı Marko, 84

Loizu bint-i Nikola, 156

Mihail veledan Hacı Kiryako, 200

Loka,42,81,203,204,205,256,289,

Mihail veled-i Braşkova veled-i

321,339

Kostandi, 156

Lorenzo, 156

Mihail veled-i Hacı Laifi, 175

Madilda, 278

Mihail veled-i Hacı Sava, 105, 106

Marallo, 200,221

Mihail veled-i Yorki, 326

Mariko, 94,201,227

M11ğdalini,240

Mariko bint-i Hacı Petro, 201,227

34, ~8, 55, 56, 58,

Marina bint-i Loizi, 101

Marina bint-i PapaYanni,.213

60, 61, 63, .65,.77,78, 79; 84, 87,

Marita, 82,213,244,260,268

91,92, 102,103,104,106,108,

Mariye bint-i Haralanbi, 179

116, 118, 119, 123, 124, 130, 143,

Mariye bint-i Yenako, 260

144, 156, 158, 160, 165, 166, 170,

Mariyo bint-i Sava, 50

186,191,192,193,194,195,196,

Marko, 112, 263, 265

198,207,208,209,218,223,232,

Marorya, 69, 70, 182

235,238,241,248,252,258,270,

Marôtya bint-i Hacı Kostantı, 89

272,282,297,311,312,315,326,

Marto bint-i Yerolmo, 273

327,332,337,338,339,341,342,

Maryo bint-i Adam, 212

374

Maryo bint-i Vasili, 232

Mustafa Ag;ı, 38, 61, 87,337

Maryo bint-i Yakomi Arkanidi, 305

MustafaAga ibn-i 'Ömer, 61

Maryo Kano, 89

Mustafa Aga ibn-i Musa, 87

Matse bint-i mezbür Benofedo, 40

Mustafa bin Mehmed, 235

Mehmed Aga ibn-i Yusuf, 297

Mustafa Efendi, 55, 58, 60, 61, 65, 79,

Mehmed bin Ustaveli, 63
MehmedÇavuş, 109,224
Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin, 291

102,119,194,235,248,252

352

Mustafa Fethi Efendi, 34, 116, 192,
193,195,196,198
Mustafa Şevki Efendi, 123, 124, 143,
144,186
Müti' Efendi, 138
Muzaffer Aga, 127
Muzaffer Şevki Efendi, 120, 121, 127
Muzaffer Şevki Efendi ibn-ü'lmüteveffa Hacı Halil Efendi, 120
Nanevan-zade Hüseyin Efendi, 102,
103
Nefise Molla, 169, 170

Sadri Kebir oğlum Hacı Odiseye, 73
Safoklı, 84, 91
Safoklı veled-i Hacı Marko, 84
Said kızı Zôfirişteye, 73
Salih, 5, 22, 35, 38, 46, 48, 61, 75, 77,
110,111,178,242,255,285,316
Sava,44,50,51,

113,153,154,179,

184,210,213,214,226,237,240,
262,280,287,288,301,314,322,
323
Sava veled-i Kostandı, 184
Sıdık.a hanım, 143

Nikola veled-i Hacı Başo, 91
Nikola veled-i Yanni, 89
Okki oğlu Refik Efendi, 162
Olbi, 39
Orkiya Hatun, 1 15
Orsulo, 277,278

Sµlpil<,tegirpğh]N"ikola, 278
Sulbi Kebir oğlu Cirkallı, 68
Sulbi Kebir oğlu Mehmed, 87
Sulbi Sagir oğlı c Abdü'r-rezzak'a,

Papas İstemadi, 53

Sulbi Sagir oğulları Yorgo, 287

Pavlaki veled-i Yorgaki Liyondidi,

Şerife, 79, 337, 338

318

Tafohari veled-i Araklidi, 274

Penbe,32,33, 77,130,132,133,300

Tahir bin Halil, 68

Petro, 44, 78, 140,290,294,298

Tallo, 112,203,205,210,229

Petro veled-i İstasi, 140

Teğodosi, 204, 287

Ramazan, 84,312,313

Terzi Andoni veled-i Mihaili, 262

Raşide bint-i c Abdullah, 291

Tilli Yanni, 131

Raziye bint-i Rikab-zade İsma' il Aga

Toni, 91

ibnü'l-hac Hasan, 77
Refik Efendi, 162
Sadrı Kebir oğulları Temestoklı, 219
Sadrıye Kebire kızı Emetallah, 87

Tutı, 65, 71, 72, 87, 143, 144, 238,
248,283
Tutı bint-i Hacı Petraci, 71
Tutı bint-i İbrahim, 143

79
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Ümmügülsüm, 223, 267

Yorki veled-i Hacı Nikolo, 281

Ümmügülsüm Hatun, 267

Yorki veled-i Kiryako, 156,216

Ümmühan Hatun, 63

Yorki veled-i Petri, 40

Vasili veled-i Hacı Hristoğlo, 94

Yorki veled-i Şeyma, 178

Veli, 100,259,293

Yorki veled-i Yanni, 45,274,275

Yacküb Efendi, 158

Yorko veled-i Hacı Yanni, 150
Yovanni veled-i Hacı Loizu, 144

Yakomi, 34, 188, 191, 193, 194, 196,

Yusuf Aga, 133,160,285,317,326

198,200,232,233,250,251,263

Yusuf Aga ibn-i c Abdu'r-rahman, 160

Yanni Pet, 50
Yanni veled-i Andirya, 117

Yusuf bin c Abdu'r-rahman, 77

Yanni veled-i Karkallı Hacı Mihaili,

Yusuf Reis, 312, 313
Zehra,J37,l72, 173,223,272, 344

270
Yanni veled-i Kiryako, 217

Zelil:1Jtbiııt-iJ-Iacı.Hüseyin, 315

Yasıfi veled-i Ebkiri, 105

Zeliha bint-i Süleyman, 176

Yenako veled-i Hacı Marko, 262

Zeliha Hatun, 1 77

Yenako veled-i Yuvangelli, 146

Zevita, 182, 183,237

Yenako Zahariye, 260

Zevita bint-i Noferyo, 237

Yorgaki veled-i Kara Yorki, 101

Züleyha, 148

Yorgo veled-i Yorki, 262
Yorki veled-i Hacı Loizi, 140

EL KAB
Bakkalbaşı-zade Hacı İsma' il Efendi,

Aksargöz Benofido, 305

102

Babuşcı Boşnak c Ali ibn-i Ahmed, 64
Bakırcı Antoni, 91

Balcı Ahmed, 79

Bakkal El-hac İbrahim Aga, 341

Bardahcı c Ali, 143, 160

Bakkal Hüseyin Aga, 339

Bardahcı El-hac c Ali Aga, 172

Bakkal Mustafa, 63

/
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Barutcı-zade El-hac c Ali Efendi ibn-i
El-hac İsma' il, 238, 248
Barutcı-zade El-hac Mehmed Efendi,

Duhancı İsma' il Efendi, 78
Duhancı Nikola, 339
dükkan,24,350
Ekmekçi Halil, 257

87,238

Eskici Hüseyin bin Mehmed, 257

Basmacı Hacı Emin, 76
Basmacı Hacı Emin Aga, 214
Basmacı Molla Ahmed bin Molla
Salih, 22, 46, 48, 75
Bekdaş Hüseyin, 63

Ferdahcı c Ali Aga, 127
Genç Hasan Aga, 60, 61
Helvacı Ahmed usta, 99
Helvacı

c

Ali usta, 1 72

Binbaşı Yusuf Aga, 133

İpci Şamil usta, 79

Boyacı Haralambi, 91

Kahveci Hristofı, 140

Bulkur-zade El-hac Mehmed Aga,

Kan bur c Osman, 74

148,149

Karıbur :Has~n, 100

Canbaz Kara Hasan bin c Ali, 270

Kara c Ali, 208

Cerrah Ahmed Aga ibn-i Ahmed, 79,

Kara Hasan, 270

299
Çankar Braşoka veled-i Kostantı, 75
Çerçi Hacı Y orki, 327
Çoban Hristoğlı, 59
Çoban Mustafa, 11 O

Kara Molla Hasan bin c Ali, 62
Kazzaz

c

Ali Efendi ibn-i c Ali Efendi,

120
Keçeci Ahmed bin El-hac Mehmed,
79

Çokdar Hüseyin, 162

Köse Mehmed, 315

Çolha Halil Aga ibn-i c Ali, 61

Köse Mustafa, 315

Çuvalcı c Ali bin Emir Hüseyin, 148

Kunduracı Franzi, 258

Çuvalcı Mehmed, 207

Mimar Hacı Haralambi, 105, 153

Danko Mustafa, 87

Muhasebeci, 35

Debbağ Kamil, 87

Muhtar Keçeci Mustafa, 78

Debbağ Molla Mehmed bin Süleyman,

Mumcu Cibriyano veled-i Hristoğlı,

139
Dellalbaşı Ahmed Aga, 316
Demirci Kiryako, 214
Deveci Hüseyin, 206

150
Mumcu Hacı Veli bin Süleyman, 100

355

Mumcu Yorğo veled-i Hacı Yanni,

295
Müfti-zade Hacı Ahmed Efendi, 99
Müsbetci-zade Şükri Efendi, 282
Nanevan-zade 'izzet Efendi, 318
Odacı Musa bin Hacı Hasan, 304
Saraç-zade El-hac Mustafa Efendi,
172
Sucu Hasan zevcesi' .Ayşe Hatun, 170
Tamirci-zade Mustafa Efendi, 102
Tercüman Hacı Yorgaki, 181
Terzi' Osman Aga ibn-i Altıparmak
'Osman, 100
Terzi Hacı Nikola veled-i Hristofı, 150
Terzibaşı Hacı Nikola veled-i Hacı
Yasıfı, 165
Tımorcı Hacı Yorki veled-i Kiryako,
156
Tüccar Hacı Mehmed Aga, 316
Tütüncü c Ali, 13 9
Yarık Hüseyin, 160
Yavaş Ahmed Aga ibn-i Hüseyin, 191
Yorgancı' Osman Aga, 23, 65, 160
Yorgancı Mustafa, 207
Yorğancıbaşı Ahmed Aga ibn-i El-hac
Mustafa, 297
Zabtıye Hacı Mehmed bin Hacı
'Ömer, 33
Zabtiye Hacı Ahmed Halilesi Sıdıka,
267

Züccaci Yusuf bin 'Osman, 74
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ELKAB (Coğrafi)

Anyamilyalı Hacı C Ali bin Hacı
Mehmed, 326
Atyon karyeli, 34
Bramiha karyeli Agusti veled-i
Hristofı, 279
Budamyalı-zade El-hac Ahmed
Efendi, 84
Çamlıca karyeli Çankar Mihail veled-i
Kiryako, 326
Çatozlı Fatıma Hatun, 252
Eylence karyeli Haralambi veled-i
Hacı Braşkova, 166
Giridli Hacı Kostantı veled-i Yanni,
210
Gondeya karyeli Hasan bin Hüseyin,

Kiseli Hoca' Ayşe Hatun, 252
Komo karyeli Mihail veled-i Antoni,
108
Laptalı Hüseyin Aga, 74
Lefkevi 'Ayşe Hatun, 252
Lefkevi Hasan Aga, 162, 300
Luricinalı Toğlı, 85
Mısırlı Halil, 304
Minareli karyeli 'Ali bin Çoban
Hasan, 326
Minareli karyeli şahs-ı mu' arrife
Maryo bint-i Hacı Yorki, 234
Muhasebeci, 35
Mutlu' Ömer Fehmi Efendi, 170
Şamli El-hac' Ali Efendi ibn-i Hasan,

33
Gotalı Kara Hüseyin bin Molla
Mehmed, 33
Kaladyalı Hacı' Osman oğlı İsma' il,
312

299
Tomovalı İbrahim Aga ibn-i Bekr, 65
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KAZA ADLARI
Degirmenlik kazasına, 42, 43, 98, 108,

Mesarya kazasına, 46, 101, 102, 135,

110,117,154,199,211,221,225,

170,174,191,196,242,320,332,

234,241,242,245,260,265,266,

344
191

281,290,293,315
Girine kazasına, 53, 58, 130,184,319,

216,229,

326
Karpas kazasına, 270, 344

243,289,

Lefke kazasına, 151, 162,235

Piskôpi kazasına, 232

Lefkoşa, l,4,5,29,37,55,58,60,62,

Tağ kazasına, 46, 48, 50, 75, 84, 94,

65,69, 71, 72, 74, 75, 77, 78,82,

113, 117, 120,177, 178, 188,240,

84, 87, 91, 100, 101, 102, 105, 106,

259,263,273,282,297,306,314,

113,114,118,120,124,130,135,

327,343

137, 139, 143, 146, 148, 150, 153,

Tuzla kazası, 22, 66, 71, 72, 96, 108,

156,160,165,166,168,169,172,

144,164,165,166,184,208,277,

174,176,178,181,186,201,206,

311,312,320,327

221,236,238,240,244,245,248,
251,252,253,254,260,262,266,
270,278,280,290,291,294,297,
299,301,304,316,318,335,337,
339,341,343,369,370
Leymosôn kazasına, 96

BUCAK ADI
Kara cüce Bucağı, 58

KASABA ADLARI
İskele kasabası, 144, 250, 311
Nefs-i İskele kasabası, 250, 311

Nefs-i Limoson kasabası, 191

358

KÖY (KARYE) ADLARI

Abohor karyesi, 242

Esimalof Karyesi, 281

Akatü karyesi, 26, 344

Estervillô karyesi, 98

Alano karyesi, 298

Gadalyonda karyesi, 46

Ankomi karyesi, 240

Gondeya, 33

Anyoni karyesi, 191

Gömeç karyesi, 242

Aradip karyesi, 320, 321

Harce karyesi, 68

Aska karyesi, 298

İlince karyesi, 199,200

Aşağı Bilmoya karyesi, 232

İnabe karyesi, 282

Aşağı Kaymaklı karyesi, 42

İsbitariko karyesi, 135

Aya Totoro karyesi, 235

İsmolof karyesi, 282, 293

Ayorgi karyesi, 162

İsterollo karyesi, 265

Ayos karyesi, 94

İsteromal karyesi, 177

Balahor karyesi, 216, 329

İsteromali karyesi, 225

Baramha karyesi, 278

İtoni karyesi, 196

Bônülefkara karyesi, 327

Kadalyonda karyesi, 5, 48, 75

Beri karyesi, 200

Kado Lefkara karyesi, 327

Boldiko karyesi, 117

Kadokobya karyesi, 290

Cinne karyesi, 311

Kadomni karyesi, 263

Cira karyesi, 307

Kalavaş karyesi, 241,242

Çatoz karyesi, 46, 47

Kal' abumık().ryesi,23 5

Çete karyesi, 184,312

Karava karyesi, 184

Defter karyesi, 178

Kaymaklı karyesi, 260

Deftera karyesi, 297

Kiracı karyesi, 1 O 1

Diftira karyesi, 318

Kisus karyesi, 250

Dikomi karyesi, 53

Komo karyeli, 108

Dino karyesi, 43, 211

Köfünye Karyesi, 108

Doni karyesi, 266

Kuklalı, 33

Elye karyesi, 162

Kümyalık karyesi, 270

)
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Küçükkaymaklı karyesi, 11 O

Proşibo karyesi, 232

Lapta karyesi, 156,203,204

Sahri karyesi, 319

Laptiyo, 36

Sepuri karyesi, 270

Lefkonuk karyesi, 102

Seygilib karyesi, 185

Letronda karyesi, 84

Tallora karyesi, 327

Limoson, 191, 196

Tarhon karyesi, 154

Mesarya karyesi, 289

Termitya karyesi, 50, 117

Miniko karyesi, 229

Topçıköy, 344

Mora karyesi, 332

Vasilya karyesi, 28, 156

Nefs-i Degirmenlik karyesi, 81, 114

Velicibo karyesi, 108

Nefs-i Gılan karyesi, 270

voer karyesi, 266

Ora karyesi, 66, 96

Yukarı Bilmoya, 232

Paşaköy karyesi, 170

Yukarki.Leftemya karyesi, 125

Pirko karyesi, 66, 96
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MAHALLE ADLARI
Aya Antoni Mahallesi, 69, 168,236
Aya Loka Mahallesinde, 256, 339
Aya Yanni Mahallesinde, 43, 71, 72,

165,175,221,294
Ayakyano Mahallesinde, 105, 123,

290,343
Ayandironiko Mahallesinde, 114
Ayasofya Mahallesinde, 37, 64, 99,

102,114,139,172,178,267,316
Aynapa Mahallesinde, 191
Baş Mahallede, 82, 301
Cami'<i Cedid Mahallesinde, 62,259,

267
Debbağ-hane Mahallesinde, 60, 65,

176,186,252
<

Abdi Çavış Mahallesinde, 300

<

Arab Ahmed Paşa Mahallesinde, 63,

77,102,103,120,127,143,160,
172,186,249,266,292,297,335,
341
Ebu Kavuk Mahallesinde, 37, 160
Ebu-Kavuk Paşa Mahallesinde, 218,

270
<

Ömeriye Mahallesinde, 63, 148, 187,

283
Fefsali Mahallesinde, 40
Fenerumni Mahallesinde, 5, 55, 91,

140,146,150,156,179,213,214,
219,225,253,268,274,275,276,
295,318

Haydar Paşa Mahallesinde, 207,238,

248
İbrahim Paşa Mahallesinde, 35, 79,

254,255,272,291,299
İnabe Mahallesiııcie, 196
İplik Pazarı Ma1ı,allesinde, 55, 74
Kafesli Mahallesinde, .lQ:5.
Kafsalı Mahallesinde, 153, 201
Karaman-zade Mahallesinde, 58, 130,

258
Mahmud Paşa Mahallesinde, 74, 79,

87,223,238,248
Nevbet-hane Mahallesinde, 240,249
Serkınya Mahallesinde, 81
Tôp-hane Mahallesinde, 257
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YER VE MEVKİc ADLARI

Çatozlı Fatıma Hatun menzili, 252
Çırak Hasan menzili, 23 8
Degirmenci Yorki baği, 216

Ahneri dimekle maruf, 131
Ak Manastırı dimekle marüf, 325
Aksargöz Benofido dükkanı, 305
Alanzo bint-i Hacı Simyo menzili, 268
Alçıcı Yanni veled-i Komi menzili,
256
Alsafya Hacı Sava menzili, 1 79

Demirci Kiryako menzili, 214
Dimekle ma' ruf mahalde, 325
Dimitri baği, 216
Dimitri veled-i Hacı Tefohari tarlası,
178
Dülger.Hacı Simyo menzili, 189
<A.binam mahalde, 329

Amine bint-i Hasan tarlası, 131
Anastasi veled-i Hristofi baği, 216
Anceli veled-i Ayano menzili ve
bağçasi, 196

< Ali İtami < arsası, 305
Emir < Ali zeytfınligi tarlası, 131
Evlekbaşı, 59

Anlıtepe, 48

Falaklo nam mahalde, 329

Anzoli nam mahalde, 120

Fenavuri demekle< arif, 278

Arka nam mahalde, 225

Fenerumni kinisesine marbüt mey

Arkacı nam mahalde, 68, 120

hane, 268

Aş-hanenin nısf-ı şayi' i, 323

Fomos dim ekle, 84

Babuşcı Molla Hasan menzili, 300

Hacı Cibriyano veled-i Anzoli menzili,

Bakkal Hüseyin Aga menzili, 339
Balık Pazarı nam sükde, 121
Balorod Liman, 313
Balya dimekle, 101

256
Hacı < Osman bin Mehmed menzili,
259
Hacı İstavrino,

Benai tarlası, 131
Boyacı İstavrino dükkanı, 192

Hacı İstelyano menzili, 315

Boyacı Yanni dükkanı, 192

Hacı Kiryako tarlası, 240

Budamyalı-zade El-hac Ahmed Raif

Hacı Ko standı tarlası, 131

Efendi, 124

Hacı Lefteri veresesi menzilleri, 276

Cinarud, 53

Hacı Maryo bint-i Adam menzili, 295

Cirkako veled-i papas Vasili tarlası,

Hacı Nikola Kirkiri menzili, 192

240

Hacı papas Yorki, 216
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Hacı Pavli veled-i Petri menzili, 294

Katrina bint-i Pirko menzili, 253

Hacı Simyo veled-i Hristoğlı menzili,

Keleş < Osman yetimleri menzili, 267

265

Kış deresi, 130, 131

Hacı Vasili veled-i Komi menzili, 226

Kızıltepe, 48

Hacı Yanni veled-i papa Petro bağçasi,

Kiseli Hoca < Ayşe Hatun menzili; 252

298
Hacı Yorgaki veled-i Nikola ileri
magazasi, 251

Koko tarlası derununda, 11 7
Kostandı veled-i Hacı Sarakı menzili,
201

Hacı Yorki veled-i Loizi menzili, 281

Kostandi tarlası, 132

Hacı Yusuf veresesi menzili, 223

Koşluş, 59

Hacı Zaharka tarlası, 131

Köpribaşı sükunda kain, 31 7

Hasan Çavuş ibn-i Mısırlı Halil

Köyyeri nam sükde, 124

menzili, 304
Havva Hanım bint-i Hacı İbrahim
Aga, 317
Havva Molla bint-i Mehmed menzili,
218
Hristoğlı veled-i Hacı Pavlo menzili,
192
Hristoğlı veled-i Kostandı menzili,
276
İbrahim bin Hüseyin tarlası, 131
İli nam mahalde, 120

Köyyeribaşı nam, 106
Kunduracı Franzi menzili, 258
Kuristan, 59
Lakçe, 131
Lefkevi Hasan Aga menzili, 300
Lianidi veresesi menzili, 192
Limni nam-ı mevzi' de, 117
Limosonlı Marodetsa menzili, 201
Lisandiro tarlası, 130, 131
Lorka tarlası, 131
Markoloi ınüğazesi, 192

İrkazi dimekle ma'ruf,.160

Mazoto Limanı, 312

Kabızci Sacid bin Salih menzili, 285

Melbesanda nam mahalde, 216

Kalaycı, 77, 120

Mezarlık tarlası, 131

Kalimri dimekle, 131

Milodi dimekle

Karacüce Fidanlığı, 58
Kanım bağı, 216
Karumya degirmeni, 151
Katrina bint-i Hacı Filibo menzili, 280

<

arif, 216

Muhasebeci, 35
Musaddık oğlı Ahmed Efendi dükkanı,
258
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Musaddık-zade Ahmed Efendi
menzili, 303
Nikola veled-i Lazeri menzili, 281
Nomiko nam mahalde, 120
Odacı Musa bin Hacı Hasan menzili,
304
Petra demekle c arif, 327
Pirodo papas tarlası, 132
Roksandira bint-i Hacı Vasili menzili,
308
Serimi dimekle mac ruf, 84
Sırma dimekle, 131
Sofu-zade Mehmed Efendi konağı,
272
Tallaki Amine Hatun menzili, 223
Terzibaşı köyi Duhancı Nikola

menzili, 339
Tilli Yanni zeytünligi, 131
Tofi Kamilari tarlasıyla, 131
Tofi Meydanı tarlası, 131
Toğlı veled-i Solmo menzili, 314
Tôp-hane, 257
Tomari dimekle mac ruf, 297
Tutı kızı Emine bint-i Hacı İbrahim
menzili, 238
Un Pazarı sükunda, 186
Ümmügülsüm Hatun menzili, 267
Vamava menzili, 280, 323
Vasili tarlası, 131
Vasilice menzili, 227
Vasilici nam mahalde, 120

Yanko Yasunidi veresesi şıra-hanesi,
192
Yankolaci veled-i Hacı Esiro menzili,
227
Yeminci HüeıHristcğlı menzili, 227
Yenaci veled-i İstavrino menzili, 201
Yorki Koftero mugazesi, 192
zeytünlik tarlası dimekle, 131
Zülo ve Arke nam mahalde, 28
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EŞYA ADLARI (Menkul)
Ancoli küpe 27, 332,

Yastık 27, 332

arı mahlü 27,332,

Yazma 22, 358

Canavar 50,351,

Yorgan 23, 27, 65, 145,160,207,332

Canfes 262

Yük mahlü 27,332

Coka sakkô 262
Coka şalvar 262
Çarşab 27,332
Deve 136
Dolap 71, 73
Döşek 27,332, 354
"Antari 262
Ester 270, 311, 312, 313, 353
Fındık 27, 45,298,332,
harir kuşak 262, 355
Hurma Agacı 237
İncir eşcarı 237,
İnek 184
İspirtolı Tüfeng 319
Kadife taban c Antari 2 7
Kovan 221,332
Leviç 27, 332
Merkeb 50,217,271,290, 359
Öküz 50,217
Sefine 312
Sim kaşığı 262
Sim kuşak 332
Tencere 217
Tüt eşcarı 237
Tüfenk 217

365

oda,25,39,40,42,43,50,56,58,63,
EŞYA ADLARI(Gayr-ı Menkul)

65,68, 71, 73, 78,82,84,87,89,

aş-hane, 42, 56, 58, 139, 140, 158,

91,94,96, 100,102,119,123,126,

226,227,258,268,269,280,282,
302,303,306,322
bağçe, 71, 73,81, 108,130,203,205,
232,233,248,351,354
bakkal, 158
Berdahci hanı, 158
dolab kapusı, 269
dükkan,24,350

127,133,139,140,146,148,149,
160, 168, 170, 173, 175, 179, 181,
182,187,189,192,196,203,208,
209,210,212,214,216,218,221,
223,226,227,229,237,239,240,
244,246,248,252,256,258,259,
260,262,265,267,268,269,272,
274,275,276,280,282,287,289,

edeb-hane,56,58,65, 100,103,119,

293,295,302,303,304,306,314,

148,160,181,182,192,248,268,

315,316,322,323,329,330,339,

269,304,354

341,355,365

ev, 18,24,66,325,350,354,360

sabun-hane, 165

hamam, 356

saman-hane, 293,364
su harki, 130, 131

havlı, 70, 71, 73,209,218,253,356
havz, 73,130,248,356
kabristan, 130, 131, 251
kahve odası, 127
kahve-hane,305,358
kebir samanlık, 208
kiler, 65, 359
mafsal, 282
mandıra, 229
matbah, 65, 78, 102, 119, 139, 146,
148, 165,168,173, 181,182,239,
339,360

su kuyusu, 268, 364
sündürme,40,43,56,68,78,96, 113,
126,140,148,149,160,170,173,
179,192,209,218,226,227,229,
237,248,265,267,274,276,280,
293,295,300,306,316,323
şira-hane, 192,216

tahtanı oda, 40, 43, 56, 58, 68, 71, 78,
89,91,96,99, 102,119,123,126,
127,139,140,146,148,158,160,
168,173,175,179,182,187,192,
196,208,210,212,214,216,218,

mezru' hanta, 50,361

223,226,229,237,239,240,248,

mugaze, 192,193,196,197

252,256,258,259,262,265,268,
272,274,275,276,280,282,285,
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287,289,293,302,304,306,314,

ÇİFTLİK ADLARI

315,316,323,329,339,341,365

Dino Çiftliği 43

tarla, 50, 51, 53, 108, 130, 131, 132,
133,134,278,279,325,350,354
taş merdiven, 73
vakf-ı han dükkanı, 192

RESMİ MAKAM ADLARI
Beytül-mal memüri 112
Teba-i Devlet-i <Aliye 105,112,135,
245,250,260,262,263,265,365

Fasor Çiftliği,237
Liyondidi Çiftliği 318
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SÖZLÜKÇE
A
adem

yokluk, bulunmama

ah
ahar

kardeş, dost
başka, diğer, gayrı

ahar-ı bey'
ah-ı mezbür

başkasına satma
adı geçen kardeş

ahir
akar

nihayet, son olarak
para getiren mülk [ev, dükkan, tarla, bağ, bestanvb gibi.];
taşınmaz mal; halk arasında, kiraya verilen ve gelir
sağlayan şeyler anlamında da kullanılır

akd
akdem
akdem-i fevt

sözle_ş_me, kararlaştırma
ilk, önce, önceki, daha önceki
önce geçen

akl

akıl, us

anifü'l-beyan

demincek beyan olunan, bildirilen

anifü' z-zikr

biraz evvel bildirilen

'arsa

yer, toprak
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
bir büyüğe suruna, gösterme, bildirme, önüne koyma

'aruz

'arz
a_ş_-hane
atf-ı beyan
ati
ati' I-beyanda
atı' z-zikri
aya
'azl

a_ş_evi, mutfak
bir cümlenin manasını izah ve kuvvetlendirmek için atıf
edatı
_gelecek, gelen; gelecek zaman, istikbal; önde, aşağıda
a_ş_ağıda zikredilen, aşağıda sözü geçen
aşağıda zikredilen, aşağıda sözü geçen
kabiliyetsiz, kudretsiz; tedavi edilemez, iyileştirilemez
verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması; memurun
memurluk ili_ş_kisinin kesilmesi;_görevden uzaklaştırma
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B
ba huccet-i şer' ıyye

ba i' lam-ı şer' ı zahir
ba şahadet
ba zikri esmani
bab
ba' de vefate
ba' de vefatiha
ba' de'l da'va
sual
ba' de'l- kabul
ba<de

ve's-

ba' de'l-inkar
ba' de'l-isbat
ba' de'l-isticar
ba' de'l-istihlak

ba' de'l-iştera
ba' de'l-tahliye
ba' de'l-tefsir
bağ
bağçe

bais
baisü'Lküttab

baisü'l-vesika
bakı
bar-gır

barutcı-zade
ba-tevassut
bedel-i icare
bedel-i medfü'
bedel-i sulh

benat-ı mezbürat

kadı tarafından verilen resmi (Hüccet: Eski hukukta senet,
belge; şeriat mahkemesinden verilen bir hak veya sahiplik
gösteren resmi vesika; mülk taşınmazlarla ilgili olarak
şer'iye mahkemelerinden verilen belge; 'kadı' önünde ve
birinin ikrarı diğerinin kabulü üzerine
taraflardan
düzenlenen mahkemenin mühürünü ve yargıcın imzasını
taşıyan belge) belge ile; hüccet ile tasarruf olunan resmi
belge
şer' ı mahkemelerinde açık olarak yapılan ilamlar
şahitle
zikredilen bedeller
yasalarda bulunan kısımlardan her biri; bölüm; kapı
vefatından Sonra
onun ölü.rrıün.densonra
dava ve. sualden sonra
kabul ettikten sonra
sonra
inkar ettikten sonra
isbatdan sonra
zıtlaştıktan sonra
bitirdikten sonra
satın aldıktan sonra
boşalttıktan sonra
yorumdan sonra
bağ, büyük bahçe, bostan
bahçe
sebep olan,. gönderen, icabettiren
gönderilen.katip
gönderilen belge
Tanrı; daimi, kalicı;i alt taraf; . artık, .attan, fazla, geri kalan;
bundan başka
yük tutan, yük kaldıran, beygir, at
barut yapan adam
yastığa dayanmakla
icar bedeli
ödenmiş bedel
uzlaşma bedeli
adı geçen kızlar
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ber nehc-i şer'i
ber nehc-i ati
bertashih-iınezkfir
ber vech-i ati
ber vech-i ınuharrer

betavuhe
beyan
bey'

beyv-i

bat-ı

sahih-i

şer'i
bey' -i ınünfesih
bey'<i bat
beyn
beyyine
bi'l-eınr

bi'l-esale
bi'l-istidsne
bi'l-mu' arrifetü'ş-

şer'i usul gereği
aşağıdaki usul gereği
daha önce düzeltildiği üzre
aşağıda olduğu gibi
yazıldığı üzere
isteğiyle
anlatına, açık söyleıne, bildirme
satına, satış, satın alına
şer'i hukuka dayalı kesin satış
bozulan satış
kati satış, satıcı ile alıcının dönıneleri kabil olınayan satış
ara, aralık, arada, araya, arasında
delil, şahit, tanık
eınirle
ulaştırmakla
borçlanınakla
Şyr< .ım bifülyll

şer' ıye
bi'l-muvacehe

yüzleştiflilel.<:le,yüzleşerek

bi'l-vekale
bi'l-verase
bi'l-izale
bi'r-i ma'
bi't-taksıın
bi't-tavassut
bi't-tevliye
bi't-terazi ıktisam
bi't-terazi
bi-cüınletün
bi-gayr-i hakk
bi-hasbe'l-kefüle
beher
bi-hükmü'l-kefale
hl-hükmü'L-münasiha
bintan
bint
bint-i mezbüre
bi-tav' a

vekillikle
tavsiye ile
gidermekle, giderilınekle, yok etınekle
su kuyusu
bölınekle
araya girmekle, aracılıkla
yüz çevirmekle
eşit olarak bölüşıne
iki tarafın rızasıyla, uyuşarak
bütünüyle
haksız yere
kefı.llilik dolayısıyla
hyr,.hyr.bir, her biri
kefı.ljri emriyle
mirasçının ölınesiy IY
kızlar
kız
adı geçen kız
itaat etınekle

C
can-aver
ea

canlı, yaşayan; zararlı hayvan; doınuz; canavar
yer, ınevki, ınekan
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canib
canib-i şer' a
i' ta
canib-i
şer' a
kılınan
canib-i şer' i şerife
canib-i velasife
côi'z-zikr
celb
cemazi-yel-sani
cem'an
cemazi-yel-evvel
cemi'
cemi' tevabi'
cezire
cezire-i mezbür
cezire-i Kıbrıs
ciheteyn
karz
cihet-i karz
civar
_2ar
_2arşeb
çeşme

I

taraf, cihet, yan
şer' i cihetten
şer' i cihetten vermekle sorumlu
şer' i şerif tarafından
alimler tarafından
hatırladığında
_2elane, çekiş, kendine__£ekme;yazı ile çağırma
arabi ayların altıncısı
bir yere toplanmak suretiyle; yekün olarak, toplam olarak
arabi ayların beşincisi
hepsi, toplamı
bir kimsenin hizmetinde bulunanların toplamı
ada
adı geçen ada
Kıbrıs adası
iki cihet, iki yön
ödünç verme, ödünç alma; ödünç verilen veya alınan şey;
bor_£
borç yönünden
_2evre, yöre; yakın yer, yakın komşu
dört; _2are; tuğla ve__ç_anak çömlek fırını
çarşaf
musluklu su haznesi; r_ınar, su kaynağı

D
da'va
defi mezbür
defa
def
defter-i kasem
delal
deyn
gıbb-et-tasdik
duhancı
a'la
c akdi rehnde meşrut
akd-i rihletde
( aınme-i deavi
'amme

Şikayetçi olarak mahkemeye başvurma; mes'ele; bir.mesele
üzerinde hususi pir fikir. şaj:ıibi g}Jnı:t, i44iı1şı
adı geçen ödeme
öteye itme, savma, savulma; verme, ortadan kaldırma;
giderme; bir davayı müdefaa için açılan başka bir dava
yemin defteri
naz, işve, cilve; insana güzel, seyinıli görünecek hal, durum
bor_£
tasdikten sonra
tütüncü
(daha , en , pek ) yüksek
şarta bağlı rahn akdi
ölme akdi
umumi davalar
umuma mahsus olan
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C arab-zade
Cari na-ma' lüm

c

arabdan doğmuş

bilinmeksizin
bilen , bilgili , irfan sahibi

C arif
<arı

çıplak; hür ; -siz
yer, toprak
enine, enliliğine, genişliğine
halin bildirilmesi, ne halde olduğunu bildirme
·'

c

arsa

c

arzan

C arzuhal
c azl
c

azl ve in' ızaldan

işinden çıkarma, yol verme
\
bir yana çekilme, tek başına kalma

E
eb
ebnan
ebniye-i mahlükesi
ecl-i mezkur
ecr
eda
edası vacip
edeb-hane
edna
ehali
ehz
'iddet-i
ma-Iümem

nafaka-i

'ind
'inde'l-muhakeme
el-esami
el-haleti hezihi
el-mu' teber
emlak
er karındaşı
esma
ester
eşcar-ı müsmere
gayr-ı
eşcar-ı
müsmere
eşcar

baba, ata
oğullar
benimsenen oğulları
yukarıdaki sebepten
bir iş, hizmet karşılığında verilen şey; ahirete ait mükafat,
sevap; ücret
borç veya borç gibi herhangi bir şeyi ödeme, yerine getirme
ödenmesi gerekli
ayak yolu, aptesane
pek aşağı, en bayağı, çok alçak; pek , pek az
bir memleketde, bir kasabada, bir köyde, bir semtde veya
mahallede yerleşip oturanlar, ehali; halk, umum
alma, kabul etme
nafakanın zamanının bilinmesi
yan, taraf; yön, kat; yanında, göre, düşüncesine göre;olunca
, olduğu halde
düşüncesine göre yargılama
namlar, adlar
henüz, şimdi, hala, .•.•. ı)ugµn, bugµnkii günde, şimdiki
zamanda, şimdiye kadar
itibarlı, hatırı sayılır, saygın; inanılır, güvenilir; yürürlükte
olan, geçer
ev, tarla, bağ, bağçe, vesaire gibi sahip olunan mal ve mülk
erkek kardeşi
adlar
katır
meyveli ağaçlar
meyvesiz ağaçlar
ağaçlar
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e_şeddü ihtiyaç
"uhde-i tasarrufunda
'urüç
eve
evra
ev sat

en zorunlu ihtiyaç
kendi sorumluluğunda
yukarı çıkma, yükselme, ağma
yüceyüksek, bir şeyin ~n yüksek noktası, doruk
hisar
bir şeyin ortası; ortadaki; orta, • orta halli; yüksek, ile alçak
arası; Türkmüziğinin büyük usullerindendir

F
fariğ

fekk-i rehn
fesh
fevkani
fevkani oda
fevt
firak
fira_ş
fistan
fülus
furülen
fuzuli
fülüs-u mezkur

bir şeyi veya hakkı başkasına devreden, devreden; ferağda
bulunan; boş, boş kalmış, işini bitirmiş, işsiz; rahat, asude;
vazgeçmiş,__£ekilmiş
rehini kurtarma
bozma, bozulma, dağıtma, dağılma
binanın üst kısmı; binanın üst katı
üstteki oda
bir daha ele geçmemek üzere kaybetme, elden çıkarma,
ka_ç_ırma; ölmüş
ayrılık ayrılma; sevişenlerin ayrılığı
döşek, yatak, yaygı, şilte; hasır, halı
giysi; erkeklerin giydikleri kısa, pilli eteklik
.2_ullar, mangırlar, akçeler, paralar, bakır sikkeler
usulsüz, yersiz, haksız olarak, zorbalıkla
boşuna, yersiz, lüzumsuz, haksız; boşboğaz, lüzumsuz
i_şlerleuğraşan, kemdine düşıneyen sözler söyl~_yen
bahsedilen .2_aralar

G
gaib-i 'ani'l-meclis
gıbb
gıbb-es-sual
gıbb-et-tasdik
gıyabi

güze ran
gaddar
gayr-ı makbuz

mecliste olmayan
-den, -dan sonra
sorgulandıktan sonra
şer'iye mahkemelerinden verilip ikrar ve takrire mütedair
olan hüccetlerde kullanılan tabir
kendisi. hazır. .ol111~çlı~I lı.~11~i yaml~11 nıuamele ile ilgili;
savcılıkça çağırılan duruşmaya gelmeyen kimse hakkında
yapılan muamele ile ilgili
geçici, geçen
çok gadreden, zulmeden, hain, merhametsiz, kıyıcı; çok
.2_ahalı mal satan, soyucu
makbuzsuz
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H
hacı

hafız
halalı sa< at

hala
hamam
hamüla
harap
harir kuşak
harm.en
hasın
hasm-ı cahidde
hark
hatm
hatmini haviye
havatim-i şerifleri
havlı
havlıyı müştemil
havz
hay
hazır-ı bi'l-meclis
Helvacı
hizane
hibe-i sahiha-i şer' iye
ile hibe etmek
hibe-i sahiha
hisse-i irsiyye
hisse-i kanüniyesi
hisse-i şayi' a
hulul
husfunet
husüs-u mezküre

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
Hıfzeden, saklayan koruyan; ezberleyen; Ku'an-ı kerimi
başından sonuna kadar ezberleyen
halkalı saat
soyma; boşanma; tahttan indirme
haman, banyo
yük, gemi yükü
yıkık, viran
ipek kuşak
harman
düşman, muhalif, kaı:şıtaraf
.
bile bile inkared~nidüşrııan
yarıpyırtmat yırtılma; su akacak yarık,.ark
mühür; üstü mühürlü.yüzük
tenha.ye:rde .••.bitirrıi~
hatimleri
havlı
havlıyı içine alan
havuz
vay! eyvah!
meclisde bulunan
helva yapan
hazne, hazine; kalp, gönül; hazinedarlık
şer'i hükümlere göre yapılan hukuki bağışlama
hukuka uygun yapılan bağışlama
soydan aktarılan pay
kanuni hissesi
müşterek bir malın her cüz'üne sirayet eden hisse, pay
gelip çatma, girme
hasımlık, düşmanlık; kıskançlık, çekememezlik
adı geçen durum

I
iIam
ikrar
ikrar-ı tam

bildirme, bildirilme, anlatma; bir davanın, mahkemece nasıl
bir hüküm ve karara bağlandığını gösteren resmi vesika
saklayıp söyleme; dil ile söyleme, bildirme; tasdik, kabul
tam kabul
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ikrar-ı tam ve takrir-i kabul ve konuşma
kelam

i
ibn
ibnan

ibn-i kebir
ibra
ibra-i 'anım
ibra
ibraya vekil
ibraz
icab ve kabul
icar
icare-imüsemmayı
icazet
i' lam-ı şer' i
i' ta'
i' tiraf
ifraz
ihdas
ikrar

ikrar-ı tam
ikame-i beyyine
iktisam
ile'l-vefat

iltifat
iltizam
in' ızzel
infi' al
inkar
inkıza'
intifa'
intika
intikal

oğul
iki oğul
büyük oğul
beri kılma, beraat etme, temize çıkarılma, aklanma
bütün davalardan, birini temize çıkarma
beri kılma, beraet etme, temize çıkarılma, aklanma
aklanmaya vekil
meydana çıkarma, gösterme
ibraz edilen vasikanın, teklifin kabulü
kiraya verme, verilme; kira parası
bilinen icar
izin, ruhsat; diploma; eski bir yazı ttirü
şer'iye .. 1lla.hkenı~leri11ğ~11 nikah, nafaka ve saireye dair
verilen ilamlar
verme, verilme, ödeme
suçunu veya yerinde olmayan bir hareketini saklamaktan
vaz geçip söyleme, hakkı teslim etme
bir bütünden bir parça ayırma; ayırma; ayrılma
meydana getirme, ortaya çıkarma
saklamayıp söyleme; dil ile söyleme, bildirme; tasdik,
kabul; birinin başka birinin, kendisinde olan hakkını,
alacağını haber vermesi
doğru bir itirafta bulunma
şahit .gösterme
bölüşme, paylaşma; hisselere ayırma
vefata kadar
yüzünü çevirip bakma; dikkat; hatu.-sorma, gönül alma;
sözü, başka bir şahsa çevirme
kendi'iiçin lüzümlü sayma; birinin.tarafuu.nıtma; icap et
tirme, gerektirme
bir yana çekilme, tek başına kalma
gücenme, darılma
yaptığını saklama, gizleme; yapmadım deme; reddetme,
tanımama
tamam olma, nihayet bulma, bitme, sona erme
menfaatlenme, faydalanma
seçme, ayırdetme
bir yerden başka bir yere geçme, göçme; geçme birinden
diğerine geçme; ölme, öbür dünyaya göçme; babadan
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irae
irtihan
isabet-i bi'l-ihbar
isabetle cerh
isbat
iskat
isticar
istidane
istintak
iştera
iştirak
ittihab
izafet
izhar

kalma miras; bir bahısten başka bir bahse geçme; hastalığın
yer değiştirmesi
gösterme, tayın etme
rehin olarak alma; alınma
doğru haber
yerinden yaralama
şahit ve delil göstererek doğrusunu meydana çıkarma; var
etme
sükut ettirme, susturma; münakaşada, cevap veremeyecek
hale getirme, ağzını kapatma; kandırma, razı etme
kira ile tutma, kiralama
borç. alma, ödünç alma
nutka getirme, birini söyletmek isteme; sorguya çekme
satın alma, satma
ortak olma, ortaklıkla
bedelsiz olarak verilen bir malı kabul etme
iki şey arasındaki bağ, ilgi
hazırlama, hazır etme; birini huzura getirme, birinin
mahkemeye davet olunması

K
kabl

kable'l-eda
kable'l-eda ve'l-ıfa
kabr-istôn
kabz
kabz-ı semen
kadr-i kifaye
kaffe
kahve-hane
kain
kanün-ı münif
karındaş
karye
karye-i mezbüre
kasr-ı yed
kazaz
kebir
kefalet
mutlaka-i
kefalet-i
sahiha
keff-i yed
kefalet-bil mal

ön, önce, öndeki, evvel, evvelki
önce ödeme
önce ödeyerek yerine getirme
mezarlık
el ile tutma, avuç içine alma, kavrama, Azrail tarafından
ruh teslim alma
değerini alma
yetişebildiği kadarıyla, elverdiği miktarda, yettiği kadar
h.epfbütün,·•cümle
pafa.ile.ôtu.rııp kahve içilen yer
nievcı.it ola:ri/btilu.n.a.n,i.vaı.'o fan
büyük kanun
kardeş
köy
adı geçen köy
elçekme,vazgeçme
ipekçi, ipek işleyen, ipek satan
büyük
kefillik, birine kefil olma
kesin kefilolma
el çekme, vazgeçme, karışmama
bir mal için kefil olma
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kefil-bi'l-mal
kelam
kelam-ı kadim
kemal-i imtiyaz
kesan
kesire
keşf

ketb
ketm
kıbel
kıt' a
kifaye
kilar
kirişte
kisve beha
kur' a-i şer' iyye
kursi-i liva

bir malın ödenmesine kefil olan kimse
söz lakırdı
Kur'an
imtiyaz sahibi
kimseler, kişiler, insanlar
çok, çok olan
açma, meydana çıkarma, gizli bir şeyi bulma, bir sırrı
öğrenme, bir şeyin olacağını önceden .· anlama, Allah
tarafından ilham olunma
yazma
bir sözü, bir haberi, bir srrı saklama, gizli tutma
taraf, yan, yön
parça, bölük, cüz
yetişme, elverme, yeterlik, iktidar, yararlık
kiler

çerçöp
elbesinirrdeğeı:i,9:zel kıy afetill. (I-Iaç kıy1:1.feti)ic:le ğeı:i
askere alına.işi
h:::ışh~nt

L

lenger-endaz

ödenmesi lazım
sırasında, yapıldığı zaman
halka umuma gerek
gerektiği zaman
lenger atan, demir atan, limanda demir atmış gemi

levahik
leyle-i Kadr
leyle-i Regaib
li-eb
Ii-ebeveyn

lahikalar, ekler, eklenen şeyler
Kadir gecesi
Regaib gecesi
baba tarafından, baba yoluyla
baba ve ana tarafından, ana baba yoluyla

lazımu'f-eda
lede-

lede'l-ehali
ledel-iktiza

M
ma
ma'a
maada
ma' arifetü'z-zat
maküd

su
İle, beraber, birlikte
-den başka
bilinen kişi, zat
akdolunmuş, bağlanmış; bağlı düğümlü

ma' lümu'l-mikdar
ma' lümü'L-hudüd

belirlenmiş, bilinen mikdar

ma' lümü'l-aded

belirlenmiş, bilinen sınır
adedi bilinen
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mamül

imal edilmiş, yapılmış, işlenmiş

maan
ma<rüf

beraberce, birlikte olarak
herkesçe bilinen, tanının.iş, belli

magrus

topraga dikilmiş

mah
mahallat-ı mezkur
mahdüd

Ay
zikrolunmuş mahalleler
tahdid edilmiş, sınırlanmış,

hudut ve sıı:ııdaı:ının tayini

kabil olan akar, mal, mülk
mahfüz
mai carı
makbuz
mani-zade
marr-üz-zikr
marr-ül-beyan
masarıf

hıfzolunmuş, saklanmış, korunmuş, gözetilmiş, gizlenmiş,
ezberlenmiş
akar su
bir şeyin alındığına karşı verilen mühürlü, imzahkağıt
bani söyleyen kişi
zikri 0P"rn1c olan
beyanı ~Pf'rrı1 c olan
rıçı-ı,,::ıla,r
T'

h,...

~

,ılçı-r

airlf"-rlP-r
"'·

mebi'

saklannüş, kôfU11111uşfkôrunari;Ysalim, sağlam
mutfak
talebedilen, istenilen, aranılan şey; alacak
yardım; imdat
satılmış şey

meblag

para, akçe, para miktarı, tutar

meblag-ı mezbür

adı geçen para

Meclis-i Liva
mecmu'
medfü'

başkent
cem' olunmuş, toplanmış, bir araya getirilmiş şey, top, tüm
ödenmiş, vezneden çıkarılmış, dışarı çıkarılmış

medhülu behası
menkul
mensüb
menzil
menzil-i mahdüd
menzil-i mezkur
mer'a
merkeb

kıymeti dahil olmuş
nakledilmiş, bir yerden bir yere taşman mal, mülk
bir şeye bir kimseye nispeti olan, bir-şeyle ilgisi olan
yollarclakikcmakyeri, ev, bir günlük yol, konak, mesafe
belirlerımiş ınesafe
zikrolunınuşmesafe
çayırlık, otluk
binilecek şey, binek,eşek, vapur, gemi, kayık gibi şeyler

merkum

yazılmış, adı geçmiş, bayağı, adi, işsiz, güçsüz, aşağılık
kimse
şart koşulmuş, şartlı, şarta bağlı
terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmak vazgeçilmiş; battal
Mevlevi Tekkesi
miras kalmış, ana babadan geçmiş

masun
matbah
matlub
maünet

meşrut
metruk
Mevlevi Tekke
mevrüs
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meysür
mezbür
mezkur
mezrü'

kolaylanmış, kolaylatılmış, kolay
adı geçen, yukarıda söylenmiş olan
zikrolunm.uş, adı geçmiş, anılmış
ziraat olunmuş ,ekilmiş, çift sürülüp tohum atılmış

mezru' hanta
mimar

ekilmiş buğday
inşaat planlarım

yapan ve bunların

kurulmasına

bakan

san'atkar
mehr-i müeccel
mehr-imu'accel
mir
mir-i miran
misl
miyane
molla
muarız
mücib
muarrif
muayyen
muteber
muhakeme

muhasemat
muhasim
mukabele
mukaddem
mukata' a-i kadimesi
mukavele
müma-ileyh
müma-ileyha
mürsel
muslihün
mutabık
mutalebat
sahiha-i
mutallaka-i
şer' iye
mutallaka
mutasarrıf
muttasıl
muvacehe

boşanma veya ölüm halinde, kız tarafına verilmesi, nikahta
kararlaştırılmış olan bedel
evlenme sırasında erkeğin kadına peşin olarak vermesi
kararlaştırılan bedel
amir, baş; kumandan; bey; vali
Beylerbeyi
benzer, kat
orta, ara, kıvam, gerdanlığın ortasındaki büyük inci
büyük kadı, büyük alim
muariza eden, karşı gelen
icap ed en,.Iazım gelen, gereken, gerektiren, Sebep, vesile
tarif eden, etrafıyla anlatan, bildiren
tayin edil111iş, belli, belirH,1qırarlaştırılan
itibarlı; hatırı sayılır, saygın, inanılır, güvenilir, yürürlükte
olan, geçer
dava için iki tarafın mahkemeye başvurması, iki tarafı
dinleyip hüküm verme, yargılama
düşmanlık, harb ilam
hasım, düşman olarak karşılaşanlardan her biri
karşı gelme, birbiriyle
karşılama,
verme,
karşılık
karşılaştırma; karşılıklı yapılan okuma
takdim edilen, sunulan; önde olan, önden giden; önce
gelen, önceki; değerli, üstün; önerti
eskidenberi kira karşılığında arazinin birine bırakılması
sözleşme, yazılı sözleşme
ima. edilen, adı geçen, yukarıda anılan
yu.karıs111ın aynisi
irsal olunmuş.göndetilmiş, yollanılmış, Peygamber
islah edenler, iyileşti:rerıler, düzelticiler, arabulucular
uygun,uyan
istenilen şeyler, istekler
resmi boşanma
bırakılmış, boşanmış
tasarruf eden, kendinde kullanma hakkı ve salahiyeti
bulunan
bitişik, kavuşan, bitişen, aralıksız, hiç durmadan biteviye
yüzleşme, yüz yüze gelme; karşı, ön
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muvazı'.a
muverrih
muzafe
mübayiu
müddeü

müdde' asına mutabık
müddeI

müdde' i mezbür
müdde' ı 'aleyh
müdde' i merkum
müddet-i mezküre
müeccel
mültefit
mümza
münhasır
müntehi
müsaleha
müsecceli şer' iye
müste'cir
müstehleke
müstekıllen
müşarun ileyh
müştemil
müte' allık
mütehakkık
mütemekkin
mütesavi
Müteveffa
müteveffıye-i
mezbüre
mütevellid
müvekkile-i mezbüre

bir me'elede bahse girişme; danışıklı dövüş
tarih yazan, tarihçi
bir şeyin ilave, ek
satılmış
iddia olunmuş, iddia olunan şey; dava olunan şey; asılsız
iddia edilen şey
ideasına uygun
iddea eden davacı
adı geçen davacı
dava edilen kişi
adı geçen davalı
geçen zaman
te'cil edilmiş, ileriye bırakılmış, peşin olmayan,ileride
yapılmak üzere, ertelenmiş
iltifat eden, yüzünü çevirip bakan; güler yüz gösteren, hoş
davranan; ehemmiyet veren
imzalı, imza edilmiş
inhisar .• eden, •. sınırlannıış, her< )lanı çev:rHi; .· yalnız bir
kimseye veyabir şeye.mahsus olan
nihayetbulı:uı,••sorıaeten, ..biten
barışma, uzlaşnıa
te'cil edilmesi şeri'ate uygun
kira ile tutan, kiracı
istihlak edilmiş yiyip içilerek tüketilmiş, bitirilen
kendi başına, başlı başına olarak; ancak, yalnız
kendisine işeret olunan, adı geçen, adı anılan
kavrayan, saran, içine alan, kaplayan, oluşan
asılı, bağlı; taalluk eden, ilgili, ilişiği olan
tahakkuk eden, doğruluğu meydana çıkan
temekkün eden, mekanlanan, yerleşen, oturan
birbirine müsavi, eş olan
vefat etmiş, ölmüş
adı geçen ölü, adı geçen vefat etmiş kişi
doğan, dünyaya
gelmiş
adı geçen vekil

gelen; meydana

gelmiş, doğmuş;

N
naib-i menab
naibü'ş-şer' ı
nam
nasrani

vekillik ve vekil yeri
şer' i vekili
isim, ad; ün, lakab; adres; yerine vekillik
Hıristiyan

ileri
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nasb
nısf
nizam-ı askeriyye
nuküd
nüfuz
nümayan

Ruh, can, hayat; insanın yeme içme gibi biyolojik
ihtiyaçları; kendi, şahıs; asıl, maya, cevher; bir şeyin ta
kendisi
atama, tayin etme
yanın, yarı
Askeri düzen
nakitler, p_aralar
içe geçme,jş_leme; sözü geçme, sözü dinlenme
görünücü, görünen, meydanda

ol-vechile

olduğu gi~i, böylece

nefs

o
R

ra's
raci
ragibe
ra_ğbet-i nas
rahib
Rebicu'l-evvel
Rebiu's-sani
Recebü'l-ferd
redd-i cevab
rehin
Reisü'l- tüccar
Rif atlü
rubc
rub' ı hisse
rüd
Rum

baş_
çoban, sığırtmaç
rağbet olunan, r_ağbetle istenilen.şey; bol hediye
herkes tarafından istenme, beğenilme
evlenmez papaz
Arabi ayların üçüncüsü
Arabi ayların dördüncüsü
Recebayı [Hicri aylardan]
cevab verme, karşılık verme
rehin edilmiş_, bir şeye garanti olarak tutulmuş
tüccarların baş_ı
rütbe
üçüncü
askerlikte
binbaşılarla
mülkiyede
sahip_lerininünvanı
dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört kısmından bir kısmı
dörtte bir hisse
Irmak, çay; Kemençe; Saz kirişi, saz teli
Romalı; Arab ilinde başka ilden olan kimse; Anadolu;
Osmanlı; Sivas ve yöresi

s
sabit

hareketsiz, kımıldamayan, yerinde duran; ispat edilmiş,
anlaşılmış

rabitü'l-veküle
sac adetlü

sadriyye(sadrı)

değişmeyen vekil
askerlikte miralay(albay) ile birinci ferik( korgenaral ),
sivildevezir ile mirulümeralık rütbeleri arasındaki
kimselerin resmi ünvanı
çocuğun anaya nispetinde kullanılan bir kelime[babaya
nisp_etindesulbi, sulbiyye denildiği gibi]
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sagire
sagir
sagir an
sak
sakine( sakin)
salifü'l-beyan
salifü'z-zikr
saman-hane

küçük, ufak [kız]; büluğa ermemiş, ergenlik çağına
gelmemiş çocuk, sabi
küçük, ufak [erkek]; büluğa ermemiş, ergenlik çağına
gelme!Iliş ç_ocuk
iki küçük [erkek_]
baldır, incik; sap, kök
hareketsiz olan, oynamayan; uslu, kendi halinde olan,
yavaş; oturan
bildirilmiş
bildirilen
saman konulan yer

seham-ımezkure
semen
semen-i misl
sene-i kamil

sarac yepen kimse
ayık, meydanda; belli; saf, halis
zerzevat
ok; yay; aksiyon, hisse bedeli; kısım, hisse, pay; eğrilik
payı
adı geçen hissedarlar
beha, kıynıet,. değer, tutar
bilirkişi tarafından hakiki kıymetini tayin etme
olgun yıl

sagar

kadeh, içki bardağı; Allah'ın nuru ile dolan insan gönlü

silk-i mülk
sim

sulbi sagir
sulbi kebir
sudur
sudürina degin
sfı.k
sulh
sübut

mülkün yolunda
Gümüş; gümüş para; gümüşten; sırmadan; gümüş taklidi
sırma veya maden tel
Abdü'l-mecid'e ait gümüş para
mumla, kandille ilgili; Osmanlı Devletinde mum ve
kandillerin bakımı ve yakımı işiyle görevli olan
tasavvuf ehli, sofu
su akacak yarık, ark
su buhınan kuyu
birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu, soyundan
gelme evladı
küçük oğlu
büyük oğlu
sadır olma, meydana çıkma, olma
meydana.. çıkmasıyla
çarşı, pazar, alım satım yeri
barış, barışma, barışı!<-lık;uyuşma, uzlaşma
gerçekleşme, sabit olma, meydana çıkarma

sülüs

Ü£te bir; sikkenin üçte bir değerinde madeni para

sarrac-züde
sarih
sebze-vat
sehm

sim mecidiyye
siraci-zade

süfi
su harkı
su kuyusu
sulbi

ş
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Şaban
şahadet
şahs-ı mezbfue
şahs-i mu' arrife
şalvar
şayan
şayan-ı
olmamağla
şayian

iltifat

şerİ

Arabi ayların sekizincisi
tanıklık, bir davada olayı görenlerin görgü ve bilgisine
başvurulması
adı geçen şahıs
bilinen şahıs
genellikle ağı çok böl olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş
üst donu,eskilerin giydiği don
yakışır, yaraşır, değer
iltifata değer olmamağla
şayi olarak, herkesçe duyularak; müşterek,
birlikte
şeriata ait, şeriatla ilgili, şeriata uygun

şerik
şer' an sahih
şeriklerimin icazetiyle
Şevval
şira-i yedinde
şuhüd

ortak
şer' an sahih
ortaktanmınizotyle
arabi avlarıhonuncu.~ıi
elivle <:ı:ıt111ı:ılmı:ı

şühüdü'l-eal

''Şl:l11itle('.i:tnla111ı11da kullarıılaıı. tabir

şurüt-u müfside

bozmanın şartları

ortaklaşa,

.,qfılflı>r
.,.

T
ta'yin
tahtanı
tahtanı harap oda
tahtanı oda
taht-ı tasarrufunda
takrir-i kelam
vakf
taksim
taraf- ı rabi'
taleb
tamirci-zade
taraf-ı rabi'i tarık-ı am
ile mahdüd
tarafeyn
tarih-i küttab
tarih-i merkum
tarih-i vesika

ayırma, belli etme; bir me'muriyete koyma; tayın asker
ekmeği
altta olan, alttaki; noktası altta olan
alttaki harab oda
alttaki oda
kendi kullanımında
" Konuşmak, söylemek" anlamında kullanılan tabir
bir malı veya mülkü -satılmamak kaydıyla- bir hayır işine
bağışlama, bırakma
bölme, parçalara ayırma; bölüm
dört bir tarafı
isteme, isten,ıne, dil~ıne;. istek
onaran, clüzelten, bozuk' şeyi yapan
dört tarafı umumi yol ile sınırlı
iki taraf,yan
tarih yazıcıları
geçen tarih
tarihi belge
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tarik-ı hass
tarik-ı üzre
tashih-i mes'ele-i
mirasları
tasvirci
teb' a
Teb' a-i Devlet-i
c Aliye
tedavül
tefevvüz
tefhim
tefrig
tefrik
tefviz

tekeffül
telef
temlik
tenbih
tenkih
terk olunan
tesellüm
teslim
tezvic
tımarcı
tilavet
tülen
tüfeng

özel yol
yolu üzere
mirasları düzeltme mes' ele si
resııncı
uyruk, bir devletin hükmü altında bulunan kimseler
Osmanlı Devleti vatandaşı
elden ele gezme, dolaşma, kullanılma
tasarruf
üstüne alına, üzerine alına; gayrı-ınenkul'ün
haklarını satın alına
anlatma, anlatılma, bildirme, bildirilme
dolu kabı boşaltma; dolu kabın boşaltılması; yemeği
kotarma, yemek kotarılma; feragat ettirme, vazgeçirme
ayırma, seçme, ayırdetıne
ihale sipariş etme, edilme; dağıtım; bir gayrı-menkulü,
bilinen bedeli karşılığında, bir kimsenin üzerine bırakma;
her şeyi Allah'dan bekleme
birine kefil olma, kefalet etme veya verme
yok etme, oldürıne; boş yere harcama. yıpratma
mülk olarak verme
uyandırma, uyarına, uyarı
nikah etme, edilme, nikah kıyına, kıyılma, evlendirme,
evlenilıne
bırakılan
teslim edilen, verilen bir şeyi alına; İslam dinini kabul etme
bir emaneti yerine verme; bir şeyi yeni sahibine verme;
hakikat olduğunu söyleme
kocaya verme evlendirme
hayvanı temizleyen, tımar eden kişi
Kur'an-ı, güzel sesle ve usulüne göre okuma
boyca, boyuna, uzunlığına
tüfek

u
uhde

umur
umurun küllisine
Üının

söz verme, bir işi üzerine alına; vazife, birinin üzerinde
bulunan iş; yapına, becerme; sorumluluk, sorumluluk
almayı bilme, sorumluluk sahibi olma
aldırış etme, önem verme; (Eski.) İşler, hususlar, maddeler
tüm hususlar
anne

V

·~
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vacibü'l-eda

vafiye
vakf-ı han
vakfıyye
valide

valideyn
vasi

vazi-ı haml
vazv-ı yed

ödenmesi zorunlu
yeter, tam ,elverir; sözünde duran, sözünüm eri
hanın vakfı
bir vakfın şartlarını bildiren resmi senet
anne
anne ve baba
bir ölünün vesayetini yerine getirmeye görevli kişi; bir
yetimin veya akılca zayıf ve hasta olan bir kimsenin malını
itlere eden kimse
doğurma, duruş, tavır, hareket

vekalet-i devriye
vekalet-i ( amme
vekil namzedi
vekil-i müseccel-i
şer' isi

el koyma, almak
komşular; müşteriler; civarda olan yerler
vekaleti bir başkasına devretme
umumi vekalet
vekilliğe aday
dini hükümlere göre kayıt yapan kişinin ve/veya, tescil
edenin vekili

velede'l-iktiza
veraset
verese
ve sair

çocuğa hızım
yvarislik,•mira.şçılılq(ınira.sda.ha.kşijhibi.qlma
mirasçılar
ve başkaları, ve bunun gibiler, ve benzerleri

vesika

inanılacak sağlam delil; belge

viran

yıkık, yıkılmış; kederli üzgün

ve'Lciran

y
yed
yekdiger

el, kuvvet, kudret, güç, yardım, vasıta, mülk
birbirini, bir taraf, öbür tarafı

z
zabt etmek
zabtıyye
zahir
zarar
zat-ı mu' rrife

sıkı tutma, İdaresi altına alma ,kencl.ine mal etme, Silah
kuvveti ile bir yeri alma, anlama, kavrama, kaydetme
sonra memleket içi guven ve
zabtiyye; tanzimat'tan
emniyet işleriyle vazifeli daireye verilen ad, polis, jandarma
görünen, görünücü, aşık, belli, meydanda, aşikar olan,
elbette, şüphesiz, öyledir ya, galiba, zannederim
bir menfeatın bozulması veya kaybolması; ziyan, eksiklik,
kayıp
bilinen kişi
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zayi'

tarif edilen kişi
elden çıkan, kaybolan, yitik; zarar, ziyan

zevce-i metruke
zevce
zevceteyn
zevc

terk edilmiş eş
nikahlı kadın, eş, evlenmiş kadın
kan ve koca
çift, tek karşılığı, koca

zevce-i merküme
zevc-i mutallaki
zeytün eşcarı
zi'l-hicce
zi'f-ka' de
zikr

adı geçen eş (bayan)
boşanan eş ( koca )
zeytin agacı
Arabi ayların on ikincisi
Arabi aylarının on birincisi

zikri atı
zimmet

aşağıda zikrolunan
sahip çıkma, koruma zorunda kalma, Üst, üstte olan şey, bir
ticari kuruluşun borçlarının topu
zarar, kayıp
sokak kapısı
gürünme, meydana çıkma, baş gösterme, türeme

zat-ı tac rif

ziyan
zukak kapusı
zuhur

anma, anılma
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