Osmanlı İdaresinde
Kıbrıs’ta Ermeni Toplumu
ve Faaliyetleri

Araştırma Kıbrıs Lefkoşa Şeriye Sicillerinden yola çıkılarak elde edilen veriler yerli ve yabancı kaynaklarla desteklenmiştir.
Sonuç olarak Kıbrıs adasında yaşayan
Ermenilerin sosyo-ekonomik hayata ve topluma
yaptıkları katkılar ile bunların ada kültürüne yansımaları ile ilgili çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.
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Giriş

Özet
Kıbrıs adası Akdeniz’de özellikle de Doğu
Akdeniz’de bulunduğu konum itibariyle tarih boyunca birçok milletin ve devletin ilgisini çekmiştir.
Osmanlı toplumunda Ermenilerin ticaretle yoğun
olarak uğraştıkları bilinmektedir. Dolayısıyla Ermenilerin Akdeniz ticaretinde ve özellikle Doğu
Akdeniz ticaretinde önemli bir rolü olan adada
bulunmamaları düşünülemezdi.
Belgelerden öğrenildiği kadarıyla, Kıbrıs’taki Ermeniler, adada daha çok iç ve dış ticaret ile uğraşmaktaydılar. Ermeni toplumu, adada
ipek ticareti ve üretimi ile konsolos tercümanlığı
(Fransa, İngiltere, Hollanda) gibi alanlarda faaliyet göstermişlerdir denilebilir. Kıbrıs Ermenilerinin hem siyasi hem de dini liderleri İstanbul’daki
Ermeni Patriğine bağlı olan Kıbrıs Ermeni Murahhasları idi. Ermenilerin adadaki dini liderleri
de Kıbrıs Ortodoks Başpiskoposları gibi oldukça
geniş yetkilere sahip idiler. Bu arada Ermeni Murahhasları Ortodoks Başpiskoposlar kadar devlete
sorun olmadıkları kaynaklardan öğrenilmektedir.
Söz konusu çalışmada Kıbrıs adasında
yaşayan Ermenilerin adadaki diğer unsurlarla
(Müslüman-Ortodoks) olan ilişkileri ve çatışmaları üzerinde durularak Osmanlı ülkesinin diğer
bölgeleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır.

Kıbrıs adası Akdeniz’de özellikle de
Doğu Akdeniz’de bulunduğu konum itibariyle tarih boyunca birçok uygarlığın, milletin ve
devletin ilgisini çekmiştir. Doğu ile Batı arasında ticaret yapanların yolu Kıbrıs’tan veya
yakınlarından geçmiştir. Ermenilerin tarih
boyunca ticaretle yoğun olarak uğraştıkları
bilinmektedir. Dolayısıyla Ermenilerin Akdeniz ticaretinde ve özellikle Doğu Akdeniz
ticaretinde önemli bir rolü olan adada bulunmamaları düşünülemezdi. Kaynaklarda Kıbrıs adasında Ermenilerinin tarihsel varlığının
Bizans dönemine muhtemelen 6. yüzyıla kadar geriye gittiği belirtilmektedir.1 Lusignanlar devrinde (1191-1489) başkent Lefkoşa’da
bir Ermeni mahallesi bulunmaktaydı.2 Ayrıca
Jennings, 1572 sayımına göre Lefkoşa’daki
Ermeni nüfusunun şehrin genel nüfusunun
%8 oluşturduğunu belirtmektedir.3 Osmanlı
Devleti’nin adayı fethettiği yıllarda henüz bir
ticaret şehri olan Mağusa’da Ermenilere ait
mahallelerin ve kiliselerin olduğu kaynaklardan öğrenilmektedir.4 Papadopoullos, Venedik idaresinin son yıllarında üç Ermeni köyü
(*) Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
(1) Theodore Papadopoullos, Social and Historical Data on Population (1570-1881), Nicosia 1965, p. 87. Johannes Zeilinger, “The
Frankish-Armenian Raid on Cyprus in 1156”, Üçüncü Uluslararası
Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (13-17 Kasım 2000), C. I,Gazimağusa
2000, s. 209-222; Alexander-Michael Hadjilyra, The Armenians of
Cyprus, Cyprus 2009, s. 10; Ulvi Keser, “Tarih Boyunca Kıbrıs’ta
Sosyal Hayat ve Türk-Ermeni İlişkileri”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, C. 3 Ankara 2014, s. 223-224.
(2) Ronald C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and
the Mediterranean World, 1571-1640, New York 1993, p.165.
(3) Ronald C. Jennings, “The Population, Taxation and Wealth In The
Cities And Villages of Cyprus, According To The Detailed Population Survey (Defter-i Mufassal) of 1572”, Journal of Turkish Studies,
1986, X, 176 vd.
(4) Hadjilyra, age, s. 11-12.
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olarak Komokipo, Platini ve Spatbarico’yu
belirtmektedir.5
14. yüzyılın ilk yıllarında Kilikya Ermenileri ile Kıbrıs Lusignan krallığı ve İtalyan
şehir devletleri arasında ticari ilişkiler yapılmaktaydı.6 Erdoğru, Kıbrıs Ermenilerinin
kökenlerinin Kilikya7, Suriye ve İran Ermenilerine (Ermeni-i Acem) dayandığı belirtmektedir.8 Osmanlı egemenliği öncesinde 1441’li
yıllarda Suriye ve Anadolu’dan az sayıdaki
Ermeni’nin adaya getirilmek istendiği bilinmektedir.9
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Kıbrıs’ta yaşayan Ermeni nüfus, Osmanlı öncesinde olduğu gibi10, Osmanlı egemenliğinin ilk yıllarına ait resmi belgelerde
de, Rum, Yahudi ve Yakubileri de içine alan
bir tanımlamayla, dinsel bir grup (ehl-i zimmet vb.) olarak yazılmıştır. 1572 tarihli Kıbrıs
Mufassal Defterinde ve erken tarihli Lefkoşa
Mahkemesi tutanaklarında az sayıda Ermeni
nüfus ile karşılaşılmaktadır. Erdoğru, bunların Venedik döneminde adada yaşayan Ermenilerden geriye kalanlar olduğunu belirtmektedir.11 Adanın fethinden sonra Osmanlı
Devleti’nin Kıbrıs adasında iskân ettiği kişiler
arasında Ermeniler de bulunmaktaydı. Niğde’nin Ermeniyan Mahallesi’nden Hüdaverdi oğlu Bahtiyar ile Geslek oğlu Hüdaverdi
isimli iki Ermeni adaya gönderilmek üzere
deftere kaydedilmişti.12 Ayrıca 27 Ağustos
1634 tarihli vergi belgesinden İstanbul ve
Anadolu’dan Kıbrıs’a gelip giden perakende
Ermeni taifesinden bahsedilmektedir. İlgili
kayıttan 1634 yılında adaya gelip giden Ermenilerden 360 akçe vergi alındığı öğrenilmektedir.13
Kıbrıs adasında yaşayan Ermeni toplumunun liderleri olan murahhasalar İstanbul’daki Ermeni patrikliğine bağlıdırlar.14 Avrupalı Seyyahlar seyahatnamelerinde adadaki
Ermeni Kilisesi’nin varlığından söz etmişlerdir.15 Osmanlı Devleti adanın fethi sırasında yaptıkları yardımlardan dolayı Ortodoks
Rumlara tanıdığı kilise açma iznini Kıbrıslı
Ermenilere de tanımıştı. Böylece Osmanlı

döneminde ilk Ermeni kilisesi Lefkoşa’da
yapılmıştır.16 Ermenilerin, Lefkoşa kazasında
yoğun olarak Meryem Ana adlı kiliselerinin
bulunduğu Karamanizâde17 Mahallesi’nin
yanında, başta Ermeniyân (Ermeniye, Ermeni)18 Mahallesi olmak üzere Lefkoşa’nın diğer bölgelerinde de yaşadıkları mahkeme kayıtlarında görülmektedir. Bu arada Kıbrıs’taki
Ermenilerin Lefkoşa’da bulunan kiliselerinin
(Meryem Ana) Ermeniyân19, Arap Ahmet
Paşa20, Tophane21 ve Karamanizâde mahalleleri22 ile bağlantısı bulunduğu sicildeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Ayrıca belgelerden
Karamanizâde Mahallesi’nde Frenklere ait
de bir kilise olduğu görülmektedir.23 Daha
çok kutsal topraklara giden Ermeni hacılar
için yapıldığı düşünülen Girne kazasındaki
Megara (Saint Makar/Sourp Magar)24 Manastır’ı, Kıbrıs’taki Ermenilere ait dinî yapılarındandır.25
(5) Papadopoullos, age, s. 87-88.
(6) M. Akif Erdoğru, “Kıbrıs Ermenileri Üzerine Notlar (15801640)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXII/1, İzmir 2002, s. 2.
(7) Hadjilyra, age, s. 9
(8) Erdoğru, “Kıbrıs Ermenileri Üzerine Notlar”, 2 vd; Ali Efdal Özkul, Kıbrıs’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi 1726-1750, İstanbul 2005, s.
278 vd; KŞS, 17/31-2. (Kıbrıs (Lefkoşa) Şeriye Sicili, burada ilk
önce defter numarası verilmiş, daha sonra sırasıyla sayfa sayısı ve
hüküm numarası belirtilmiş ve çalışmanın tamamında, sicillere yapılan atıflarda bu yol izlenmiştir.)
(9) Jennings, age, s. 254; Erdoğru, “Kıbrıs Ermenileri Üzerine Notlar”, s. 1.
(10) Harry Luke, Cyprus Under The Turks 1571-1878, England 1989, s.
13, 21.
(11) Erdoğru, “Kıbrıs Ermenileri Üzerine Notlar”, s, 2.
(12) M. Akif Erdoğru, “Kıbrıs’ın Türkler tarafından Fethi ve İlk İskân
Teşebbüsü (1570-1571)”, Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu (28 Ekim-2 Kasım 1991) Tebliğleri, Ankara 1993, s. 48;
Turan Gökçe, “1572-73 yıllarında Kıbrıs’ta iskân edilmek üzere
Karaman ve Rum Vilayetlerinden Sürgün Aileler”, Türk Dünyası
İncelemeleri Dergisi, III, İzmir 1999, 21, 35, 39,45.
(13) KŞS, 4/240-1.
(14) KŞS, 16/29-1.
(15) Jennings, age, s. 272; Erdoğru, “Kıbrıs Ermenileri Üzerine Notlar”, s. 1.
(16) Rupert Gunnis, Historic Cyprus: A Guide to its Towns and Villages,
Monasteries and Castles, London 1936, s. 40; Haydar Çoruh, II.
Mahmut Döneminde Kıbrıs’ın İdarî, İktisadî, İctimai Yapısı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, s. 403.
(17) KŞS, 14/46-1.
(18) KŞS, 16/3-2.
(19) KŞS, 12/10-1; KŞS, 9/39-2; Dündar 1852-53 yılına ait cizye defterinde Lefkoşa’nın Ermeniyân Mallesi’nde 38 cizye mükellefi olduğunu bildirmektedir. Recep Dündar, “H. 1269 (1852-1853) Tarihli Kıbrıs Cizye Muhasebe Defteri, The Poll-Tax Account Book
No. 1375 of Cyprus For The Year 1269 (1852-1853)”, Zeitschrift
für die Welt der Türken Journal of World of Turks, ZfWT, Vol. 4, No.
2 (2012), s. 109.
(20) KŞS, 10/113-1; KŞS, 11/26-1.
(21) KŞS, 12/122-3
(22) KŞS, 9/40-7; KŞS, 14/46-1; KŞS, 29/46-3.
(23) KŞS, 12/46-4; KŞS, 12/69-1.
(24) Hadjilyra, age, s. 13.
(25) KŞS, 17/65-1.

Sicillerde karşılaşılan çeşitli mülk satışı belgelerinden Ermenilerin yoğun olarak
yaşadıkları başta Karamanizâde Mahallesi
olmak üzere, Lefkoşa’nın diğer mahallelerinde (Arap Ahmet Paşa, Debbağhane, Ermeniyân, Korkud Efendi) de Müslümanlarla
ve diğer gayrimüslimlerle birlikte yaşadıkları
görülmektedir.33 Ayrıca Lefkoşa Şeriye siciline yansıyan çeşitli kayıtlardan Lefkoşa’da
Ermenilerin yoğun yaşadıkları mahallelerinin
dışında da Karababa34, Nevbethane35, Korkud Efendi36, Debbağhane37 gibi mahallelerde de mülkleri olduğu anlaşılmaktadır. Yine
sicildeki birçok kayıttan Lefkoşa’daki mahallelerin birçoğunda Müslümanlarla Ermenilerin mülklerinin yan yana oldukları da görülmektedir. Ayrıca iki toplumun birçok alanda
işbirliği yaptığı da anlaşılmaktadır.
2 Eylül 1725 tarihli Müslümanlar arasında gerçekleşen mülk satış kaydında Lef-

koşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden vefat
eden Yorgancı Hacı Ali ibn-i Ferruh’un aynı
mahalledeki bir taraftan Frenk kilisesi ve bir
taraftan Ermeni Avraham adlı zimmi mülkü
olan evini müştemilatıyla birlikte varislerinin
Haci Ali oğlu Mahmut’a 150 kuruşa satmışlardır.38 Müslümanlar arasında gerçekleşen
bir diğer ev satışı belgesinde Lefkoşa’nın
Karamanizâde Mahallesi’nden Mehmet oğlu
Mustafa aynı mahallede bir taraftan Matyo
Ermeni mülküne bağlı bulunan evini müştemilatıyla birlikte Şaban oğlu Mustafa’ya 62
kuruşa satmıştır (25 Eylül 1737).39
22 Şubat 1718 tarihli beytülmâl ile
ilgili bir miras davasında Lefkoşa’nın Debbağhane Mahallesi’nden Mevlüd oğlu Mustafa’ya babasından intikal eden bir taraftan
Fatma Hatun mülkü, bir taraftan Kasım Çelebi mülkü ve bir taraftan Sara adlı Ermeniye
mülkü olan evin beytülmâla ait olduğu yolunda açılan dava zaman aşamı dolayısıyla reddedilmiştir.40 Sicildeki başka bir miras tartışması kaydında Lefkoşa’nın Arap Ahmet Paşa
Mahallesi sakinlerinden ölen Hacı İbrahim
oğlu Mehmet’in mirasçıları annesi Mümine
ile eşi Rahime arasında, aynı mahalledeki bir
taraftan Osman Çelebi mülkü ve bir taraftan
Nanik adlı Ermeni mülkü olan evlerinin mülkiyetinin müteveffa Mehmet’e mi yoksa annesi Mümine’ye mi ait olduğu hususunda anlaşmazlık çıkmıştır. Bunun üzerine mahkeme
(26) Erdoğru, “Kıbrıs Ermenileri Üzerine Notlar”, s. 3; Mehmet Akif
Erdoğru “Kıbrıs’ta İlk Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârları Üzerine
Notlar”, Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde
Esnaf ve Ekonomi Semineri Bildiriler, İstanbul: İstanbul Edebiyat
Fakültesi İstanbul 2003, p. 213; Ali Efdal Özkul, “Silk Production and Trade in Ottoman Cyprus”, Studies on OtomanCyprus,
Festschrift in Honor of Ioannis P. Theocharides, Ed. by. E. Balta, G.
Salakidis, T. Stavrides, İstanbul, 2014, s. 181.
(27) KŞS, 3/155-1; Kıbrıs’taki ipek üretimi ve ticareti için bk. Özkul,
“silk production”, s. 171-210.
(28) Ronald C. Jennings, “Lefkoşa”, çev. M. A. Erdoğru, Doğumunun
65. Yılında Prof.Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan, Tarihin İçinden, s.
369-370.
(29) KŞS, 27/205-3; KŞS, 29/60-1; KŞS, 29/46-3.
(30) KŞS, 45/128-1.
(31) KŞS, 29/46-3
(32) KŞS, 27/257-2
(33) KŞS, 9/34-3; KŞS, 9/41-7; KŞS, 9/57-5; KŞS, 10/38-3.
(34) KŞS, 10/51-3.
(35) KŞS, 12/140-4
(36) KŞS, 13/169-3
(37) KŞS, 20/57-2.
(38) KŞS, 12/69-2.
(39) KŞS, 15/43-1
(40) KŞS, 9/41-7
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17. yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle
Acem (İran) Ermenilerinin (Ermeni-i Acem)
Kıbrıs’a yerleşmelerinden sonra ipek ticareti
Ermenilerin eline geçmiştir denilebilir.26 Bunun yanında çok eski devirlerden itibaren
adalıların ipek ve ibrişim ürettikleri ve bunların ticaretini yaptıkları kaynaklarda mevcuttur.27 Mariti, Lefkoşa’da bulunan St. George
kilisesi (bedesten) olarak bilinen çarşının
yüksek tabakadan Türk, Rum ve Ermeni tacirlerin buluşma noktası olduğunu belirterek
buradaki tüccar grupları içerisinde en zenginlerin Ermeni tüccarı olduğunu vurgulamaktadır.28 Belgelerde karşılaşılan esnaflardan biri
de saatçilerdir. Lefkoşa Şer‘i Sicilininde tesadüf edilen saatçilerin genelinin Ermeni toplumundan olması dikkat çekicidir. Saatçi Aci
Begos veled-i Avrahim29, Saatçi Haci Margiros veled-i Agop30, Saatçi Avakim31. Farklı sicil
defterlerinde en fazla karşılaşılan saatçi olan
Haci Begos’tur. 23 Ağustos 1808 tarihli belgede Lefkoşa Mahkemesi için yüz yirmi kuruşa
alınan çalar saatin bozulduğu zaman Arap Ahmet Paşa Mahallesi’nden Saatçi Aci Begos’a
yaptırılması ve saatin korunması için kendisine kırk para verileceği belirtilmektedir.32

tarafından şahitlerin dinlenmesi neticesinde
evin ölen Mehmet’e ait olduğuna ve mirasa
dahil edilmesi gerektiğine hükmedilmiştir
(22 Ağustos 1720).41 Müslümanlar arasında
meydana gelen 5 Eylül 1745 tarihli miras
paylaşımı ile ilgili belgede mahallede yaşayan
Ermeniler hakkında da bilgi sahibi olunabilmektedir. Lefkoşa’nın Arap Ahmet Paşa Mahallesi’nden Seyyid Ömer bin Mehmet, amcası Seyyid Ahmet Çelebi’den miras yoluyla
kendilerine kalan Karamanizâde Mahallesi’nde bir taraftan Frenkler menzili, bir taraftan Takaviye Ermeniye menzili ve bir taraftan
Frenk kilisesi bulunan ev ile ilgili olarak diğer
mirascı Karamanizâde Mahallesi’nde Rabia
bint-i Kenan aleyhine açtığı davada haksız
bulunarak davadan men edilmiştir.42 Yukarıdaki belgelerden Lefkoşa’nın mahallelerinde
Ermenilerle Müslümanların yanyana evlerde
birlikte yaşadıkları anlaşılmaktadır.
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Ayrıca Lefkoşa Mahkemesi tutanaklarında kayıtlı bir mülk satışı belgesinden Lefkoşa’nın Korkud Efendi Mahallesi’nde Ermenilere ait bir han olduğu anlaşılmaktadır.
Lefkoşa’nın Korkud Efendi Mahallesi’nden
ölen Ramazan oğlu Deli Ahmet’in borçlarının ödenmesi için aynı mahallede bir tarafı
bazen Bican oğlu ve Fatma Hatun, bir tarafı
Ermeni hanı bahçesine, bazen Molla Mustafa menzili bulunan evi mahkeme tarafından açık artırma ile Hacı Mustafa Efendi’ye
üç yüz yirmi altı kuruşa satılıp, satıştan elde
edilen para borçlularına teslim edilmiştir (3
Eylül 1768).43
Kıbrıs üzerine yapılan çalışmalara
göre Kıbrıs’taki gayrimüslimler, hukukî meselelerini özel kanunlarına göre kilise mahkemelerinde çözme hakkına sahip olmalarına rağmen kendi istekleriyle ve sık sık kadı
mahkemelerini kullanmışlardır. Ayrıca dava
konularının büyük bir kısmını oluşturan miras, boşanma, vasi ve nafaka tayini gibi aile
ile ilgili doğrudan kilise mahkemelerinin yetki alanına giren konularda bile Şer‘i Mahkemeye başvurmaktan çekinmemişlerdir. Bu
durum Osmanlı ülkesinin farklı bölgeleriyle
karşılaştırıldığında hayli yüksek olan oranlar,

Kıbrıs’taki gayrimüslimlerin Osmanlı adaletine güvendiklerini ve kadı mahkemesini
bir hak arama yeri olarak gördüklerini göstermektedir.44 Ayrıca gayrimüslimlerin kendi
kiliselerine vakfettikleri malları veya paraları
bile Osmanlı mahkemesine kaydettirmeleri
kiliselerine olan güvensizliği de göstermektedir. Osmanlı ülkesinin genelindeki mahkemelerde olduğu gibi, Lefkoşa’daki mahkemeye başvuran gayrimüslimlere de, bağlı
bulundukları sınıfa ve özelliklerine göre hitap
edilmektedir. Örneğin, gayrimüslim bir erkek
için davalarda zimmî45, Ermeni46, Yahudi47
veya nasranî (nasarâ)48 gibi terimler kullanılırken, bayan bir gayrimüslime ise zimmîye49,
nasrâniye50, Ermeniye51 şeklinde hitap edildiği görülmektedir. Bu konularda çalışan kimi
araştırmacılar zimmî, zimmîye terimlerinin
Kıbrıs’ta yaşayan Ortodoks halk için, nasarâ
ve nasrâniyenin ise Lâtin Hıristiyanlar için
kullanıldığını ileri sürmektedirler.52
Kıbrıs’taki Ermeniler sicillerde ya cizye kayıtlarında (Ermeni-i Acem) ya da maddî
konulardaki davalarda ortaya çıkmaktadırlar. Fransız konsoloslarıyla ilgili belgelerden,
konsolosların, tercümanlarını Kıbrıslı Ermenilerden seçtikleri ve bu kişilerin tercümanlık yapmanın yanında, Kıbrıs’a gelen Ermeni
tüccarlara da her türlü yardımı yaptıkları anlaşılmaktadır.53 Ticaret için adaya gelen Ermeni tüccarlar, rahatsızlandıklarında eğer
ölürler ise, mallarına beytülmâl eminleri tarafından el konulmaması için vekil olarak, yanlarında bulunan bir yakınlarını veya Fransız
konsolosu yanında bulunan Ermeni tercümanı atamaktadırlar.54
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

KŞS, 10/38-3
KŞS, 16/76-2
KŞS, 19/76-3
Kemal Çiçek, “Kıbrıs”, DİA, Cilt 25, Ankara 2002, s. 378.
KŞS, 13/124-3; KŞS, 29/11-2; KŞS, 29/46-3
KŞS, 17/106-4; KŞS, 28/217-2
KŞS, 16/205-1.
KŞS, 14/14-1.
KŞS, 14/33-2; KŞS, 15/43-5; KŞS, 4/197-1.
KŞS, 13/122-1; KŞS, 29/46-3
KŞS, 15/9-6.
Jennings, age, s. 149; Recep Dündar, Kıbrıs Beylerbeyliği (15701670), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi
Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya 1998, s. 397.
(53) KŞS, 15/9-6.
(54) KŞS, 13/151-2; KŞS, 15/102-4. Çalışmanın vasi-yi muhtar kısmında bu konuyla ilgili detay verilmiştir.

Kıbrıs Ermeni Kilisesi
Osmanlı İdaresi’nden önce Kıbrıs’ta
Ermeni toplumuna ait Lefkoşa ve Mağusa’da
çeşitli dini yapılar bulunmaktaydı. Ancak Venedikliler söz konusu yapıların çalışmasına
engel olmuşlardır.57 Osmanlı Devletiyle birlikte adadaki Ermenilerin dini yapılanması
tekrar başlamış ve Lefkoşa’daki Meryem Ana
Kilisesi ilk açılan ibadet yeri olmuştur. Osmanlı idaresinde adada Ermenilerin iki büyük dini yapısı bulunmaktadır. Daha önce de
belirtildiği üzere bunlar Lefkoşa’daki Meryem Ana kilisesi ile Girne’deki Sourp Magar
(Megara) Manastırıdır. Kıbrıs’taki Ermeni
halkın reisleri olan Ermeni murahhasalarıyla
ilgili söz konusu yıllarda, sicillere yansımış çeşitli kayıtlar bulunmaktadır. Bunlarda, adaya
atanan murahhasalara verilen geniş yetkiler
göze çarpmaktadır. Çalışılan dönemde adada Ermeni murahhasası olarak görev yapan
Arotin, Virtaş, Serkis, Avadik, Osib ve Kirkor
adlı rahiplerin adlarına rastlanmaktadır. Bu
rahiplerden sadece Serkis’in beratı yoktur.
İstanbul ve çevresinin Ermeni patriği olan Agob (Hagop Nalyan58) adlı rahip,
Divân-ı Hümâyuna sunduğu dilekçe ile, patrikliğine bağlı olan Kıbrıs adasında, Lefkoşa
kazasındaki Meryem Ana Kilisesi ile Girne
kazasındaki Megara Manastırı ve çevresinin

Ermeni murahhasası olan Arotin adlı rahibin
ölümü üzerine, onun yerine Virtaş adlı rahibin tayin edilmesini önermektedir. İstanbul
da bu isteğe uyarak, 1.000 akçelik mîrî pişkeşi
vermesi şartıyla Virtaş rahibi, Arotin rahibin
yerine 1743 yılı Haziranının son günü Kıbrıs
Ermeni murahhasası olarak atamıştır.59 Bu
tayin beratı incelendiğinde Kıbrıs’taki Rum
cemaatinin liderleri olan başpiskoposlara verilen yetkilerin birçoğunun, Ermeni murahhasalarına da tanındığı ortaya çıkmaktadır.
Ermeni murahhasalarına verilen yetkiler ise
şunlardır:
Murahhasalığa bağlı yerlerde murahhasanın istediği papazı görevden almasına
ve istediğine görevi vermesine kimse karışmayacaktır. Rahibin izni olmadan, bazı taşra
papazları ayinlerine muhalif olarak, nikâha
uygun olmayan kefereye, nikâh yapmayacaklardır. Bir zimmîye kadın kocasından kaçarsa
veya boşanırsa murahhasalarından veya murahhasanın vekillerinden başka kimse araya
girmeyecek veya karışmayacaktır. Ehl-i örften hiçbir görevli Ermenilerin nikâhlarına,
boşanmalarına veya iki zimmînin arasında
ortaya çıkan anlaşmazlıklara, olay rızalarıyla
çözüldüğünde müdahale etmeyecektir. Murahhasalığa bağlı yerlerde ölen karabaşların,
papazların ve marabelet adlı keşişe avratların
(rahibe) terekeleri rahipleri tarafından yapılacak; bunlarla ne beytülmâl emini ne de kassamlar ilgilenmeyeceklerdir. Ayrıca ölen bu
görevliler ve diğer Ermeni zimmîler, kendi
ayinleri üzere kiliselerine, patrik ve murahhasaya her ne vasiyet ederlerse kabul olunacaktır. Ermeni şahitler mahkemelerde kabul
edileceklerdir. Ermeni ruhbanlardan, kilise
ve manastırları yokken, etrafta gezerek halka
kötülük yapanlar, ancak rahipleri tarafından
cezalandırabileceklerdir. Bu kişilerin ayinleri
üzere, kiliselerine bağlı bağ, bahçe, çiftlik,
(55) Cahit Külekçi, Osmanlı Devleti’nde Ermeniler (1750-1850),Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2003, s. 64-65; Çoruh, agt, s. 409.
(56) KŞS, 32/34-1.
(57) Hadjilyra, age, s. 11-12.
(58) Kevork Pamukciyan, “Onsekizinci Yüzyılda Patrik Basmaciyan’a
Verilen Cülus Fermanı”, Tarih ve Toplum, XV/88 (1991), 38.
(59) KŞS, 15/222-1; KŞS, 15/224-1
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II. Mahmut devrine kadar Osmanlı ülkesinde en itibarlı gayrimüslimler olan
Rumların, Mora isyanından dolayı gözden
düşmeleri Ermeni toplumuna yaramıştır. Söz
konusu olaydan sonra Tercüme odalarında ve
sarraflıkta Ermeniler tercih edilmeye başlanmıştır.55 6 Haziran 1826 tarihli belgeden Kıbrıs’ta oturan Mığırdiç oğlu Haci Toros adlı
Ermeni tacire müstemen (aman verilmiş) tüccarlara verilen ayrıcalıklara sahip olması için
ticaret beratı verildiği öğrenilmektedir. Söz
konusu kayıtta Haci Toros’un iki hizmetkârı
Pedros oğlu Serkis ve Mikek oğlu Haci Simyon’un da Haci Toros gibi çeşitli ayrıcalıklara
sahip olacakları belirtilmektedir.56

tarla, çayır, değirmen, manastır ve bunların
benzeri kiliseye vakfedilen eşya ve davarlara
kimse karışamayacaktır.60
Çalışılan dönemde, ehl-i zimmet kefere başpiskoposluğunda olduğu gibi Ermeni
murahhasalığında da çekişmelerin olduğu
gözlemlenmektedir. Daha önce belirtildiği
gibi, 1743 yılında Kıbrıs Ermeni murahhasalığına Virtaş adlı rahip atanmıştır. Ancak
bu sırada adada Serkis adlı bir başka rahibin
murahhasılığı beratsız olarak ele geçirdiği
görülmektedir. Bunun üzerine, kendi patrikliğine dahil olan Kıbrıs adasında, kendi
seçtiği Virtaş rahibin murahhasa olmasını isteyen İstanbul Ermeni patriği Agob, Divân-ı
Hümâyuna tekrar başvurarak, Virtaş’ın Kıbrıs
murahhasalığını ele geçirmesini sağladığı gibi
Serkis’i de Kıbrıs’tan uzaklaştırmıştır. Osmanlı Devleti idarecilerinden Serkis rahipin
sürgüne gönderilmesini istemektedir.61
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Başka bir belgede ise, Kıbrıs Ermeni
Murahhasası Virtaş’ın görevini iyi yapamadığı
için, İstanbul’daki Ermeni patriği, onun yerine Avadik rahibin atanmasını Divân-ı Hümâyun’dan istemiştir. Bunun üzerine 1744 yılı
Eylülünden itibaren bu kez Kıbrıs Ermeni
Murahhasalığına Avadik adlı rahip tayin
edilmiştir.62 Görüldüğü üzere Virtaş yaklaşık
olarak 1 yıl bile görevde kalmamıştır. 1746
yılında ise, Kıbrıs Ermeni Murahhasası olan
Avadik göreve geleli iki yıl bile olamadan,
Sis Ermeni Murahhasası tarafından, Halep
Ermeni Murahhasalığına tayin edilmiştir.
Bunun üzerine İstanbul Ermeni Patriği Kıbrıs’taki göreve 26 Temmuz 1746 tarihinde
Osib rahibin atanmasını istemiştir.63 Kaynaklardaki daha sonraki tarihli kayıtlardan, Osib
adlı rahibin, 1774 yılı Ağustos ayı ortalarında
28 yıl görev yaptıktan sonra öldüğü ve yerine
Kıbrıs Ermeni murahhasalığına Kirkor adlı
rahibin, 24 Ağustos 1774 tarihinde atandığı
anlaşılmaktadır.64
1743-1746 yılları arasında Kıbrıs’taki
Ermeni toplumunun liderleri olan murahhasaların çeşitli nedenlerle sık değiştikleri görül-

mektedir. Bu kısa dönemde, üçü yasal tayin
olmak üzere dört rahip, bu görevde bulunmuştur. Doğal olarak bu durumdan adadaki
Ermeni toplumu da olumsuz etkilenmiştir.
Ancak daha sonraki yıllara ait bir hükümden,
eğer bir isim benzerliği yok ise, Osib rahibin,
1774 yılına kadar Kıbrıs Ermeni murahhasalığında, kaldığı öğrenilmektedir.
Ermenilerin liderleri olan murahhasalar ve Rumların liderleri olan başpiskoposlar,
hemen hemen aynı haklara sahip olmalarına
rağmen, Ermeni rahipler 1.000 akçe mîrî pişkeş verirlerken, başpiskopos olanlar 73.500
akçe mîrî pişkeş vermektedirler. Bunun nedeni, bu miktarların, Kıbrıs’taki Ermeni ve Rum
halkların nüfuslarıyla orantılı olmasıdır. Belgelerden, Ermeni papazlarına, Rumların dinî
liderleri gibi geniş yetkiler verilmesine rağmen, bunlar adada Rum papazlar kadar etkili
olamamışlardır. Onlar hakkında en azından
incelenen yıllarda hiçbir yolsuzluk haberine
rastlanmamıştır. İlgili yıllarda Kıbrıs’ta hiçbir
Ermeni papaz, devlete karşı Kıbrıs’ta sorun
çıkarmamıştır da denilebilir.
Kıbrıs’taki Ermeni halkın vekilleri olmalarından dolayı, halktan borcu olanların
borçları Ermeni papazlardan talep ettiklerine
dair örneklere mahkeme kayıtlarında rastlanmaktadır. 1740 yılında, aslen Urfalı olup
Kıbrıs adasında, Lefkoşa’da Han-ı Komari’de
kalan, Mehmet oğlu es-Seyyid Veli, Karakaş
muhtar adlı Ermeni’nin kendisinden 300 kuruş borç aldığını ve bu borca da Ermeni papazı olan Libares oğlu Kirkor’un kefil olduğunu
bildirip Karakaş’ı bulamadığından parayı
papazdan istemektedir. Kirkor ise, kimseye
kefil olmadığını belirtmesi üzerine papazdan
söylediklerinin doğruluğu için yemin etmesi
istenmiştir. Papazın da alâ vefkü’l-mes‘ûl yemin billâhi ellezi enzele’l-İncil alâ İsâ aleyhi’sselâm şeklinde yemin etmesi Veli’nin davayı
kaybetmesine neden olmuştur.65 Burada adı
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

KŞS, 15/222-1; KŞS, 13/223-1; KŞS, 16/29-1; KŞS, 17/65-1.
KŞS, 15/223-1.
KŞS, 16/29-1.
KŞS, 17/65-1.
KŞS, 20/96-1.
KŞS, 15/96-3.

Kaynaklardan zaman zaman merkezden gündelik hayatın düzenlenmesi ile ilgili
fermanların gönderildiği öğrenilmektedir.
Kıbrıs’taki idarecilere gönderilen 7 Temmuz 1762 tarihli bir fermanda Kıbrıs’taki
gayrimüslimlerin (Rum, Ermeni ve Yahudi)
Müslüman elbisesi ile dolaşmalarının önlenmesi istenmektedir. İlgili emrin cemaatlerin
papazları aracılığıyla gayrimüslim halka duyurulması belirtilmektedir. Bu konuya yerel
yöneticilerin de önem göstermesi istenmekte ve emre uymayanların cezalandırılacakları
bildirilmektedir.67
18. yüzyılın sonlarında İstanbul ve ona
bağlı yerlerin Ermeni Patriği olan Zakarya
Divân-ı Hümâyun’a mühürlü arzuhal göndererek Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenilerden gizli veya açık mezhebini değiştirerek
Katolik olan ve Frenklerin kiliselerine giden
kimselerden ölenlerin cenazelerinin Ermeni
maşatlığına defnedilmesi için yerel yöneticiler tarafından Ermeni papaz ve karabaşlara
baskı yapılmaması istenmektedir (15 Eylül
1793).68 Daha sonraki yıllarda İstanbul’da
yaşayan Katolik olan birçok Ermeni İstanbul’daki Ermeni Patriği’nin isteğiyle Osmanlı
Devleti tarafından sürgüne gönderilmişti.69
Müslümanlarda olduğu gibi gayrimüslimler de kiliselerinin vakıflarına mülk veya
para bağışlayabilirlerdi. Gayrimüslimlerin kiliseye yapılan bağışları kadıya götürmelerindeki amaç, bu tür bağışların bir nevi devlet
kontrölüne alınmasını sağlamaktı.70 Osmanlı
Devleti bu tür olaylara müdahale etmediği
belgelerden anlaşılmaktadır. Kıbrıs adasında
da 9 Nisan 1816 tarihli kayıtta ünlü Ermeni
tüccarı Serkis’in kızı tarafından Lefkoşa’daki Ermeni kilisesine vakfedilen bir menzil
söz konusudur. Lefkoşa’nın Karamanizâde
Mahallesi’nden Serkis kızı Meryem adlı Ermeni kadın, aynı mahallede bir tarafı Ermeni

kilisesi, bir taraftan ölen Serkis’in mirasçılarına ait menzili ve bir taraftan Ermeni Ohan
menzili bulunan evini müştemilâtıyla birlikte
Ermeni Kilisesi’ne vakfedip mütevelliliğine
oğlu Mardiros veled-i Anton’u tayin etmiştir.
Meryem mütevellinin izni ile yıllık 20 kuruş
25 para kira ödeyerek ölünceye kadar evde
oturmaya devam edecekti. Ayrıca Meryem’ın
soyundan gelenler de evde oturmaya devam
edebileceklerdi. İlgili belgede şuhudü’l-hal
içerisinde Haci Begos Yeremin, Artin veled-i
Haci Begos, Tercümân-ı mahkeme Hiristoğlu, Saatçi Avakim adlı Ermenilerin isimleri de
bulunmaktadır. Meryem mahkemede kendisini temsil etmesi için Saatçi Haci Begos
veled-i Avrahim ve Tüccâr Haci İstefan veled-i Serkis şahitliğiyle yine aynı mahalleden
Asvador veled-i Papas Mığırdıç adlı zimmiyi
vekil tayin etmişti.71 Meryem evini kiliseye
vakfederek söz konusu mülkü kendisinin ve
soyundan gelenlerin elinden alınmasına engel
olmuş oluyordu. Ayrıca söz konusu olayı sicile de kaydettirerek kiliseye karşı da bir önlem
almış oluyordu. Lefkoşa sicillerindeki benzer
bir örnekte Lefkoşa Karamanizâde Mahallesi’nden Ermeni Avakim ve kızkardeşlerine
Bennaki Kirkor’dan miras olarak iki ev kalmıştı. Avakim menzilleri değil de menzillerin
satışı sonrasındaki parayı Ermeni kilisesi vakıf mütevellisi olan Yanni Bogos’a teslim ettiğini sicile kaydettirmişti (20 Ağustos 1816).72
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Ermeni Konsolos Tercümanları
Osmanlı ülkesinin genelinde olduğu gibi Kıbrıs adasında da Ermenilerin bir
kısmının adada görev yapan konsoloslara
tercümanlık yaptıkları belgelerden anlaşıl(66) Ali Efdal Özkul, “XVIII. Yüzyıl Kıbrıs Ermenilerinin Sosyo Ekonomik Durumları”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Erciyes Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Osmanlı
Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk Ermeni İlişkileri Örneği,
C.1, Kayseri, 2007, s. 355.
(67) KŞS, 18/50-2.
(68) KŞS, 21/267-4; Cahit Külekçi, Sosyo-Kültürel Açıdan İstanbul’da
Ermeni Toplumu (XIX. Yüzyıl), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı,
İstanbul 2009, s. 220.
(69) Külekçi, agt, s. 66-67; Çoruh, agt, s. 409; Külekçi, Sosyo-Kültürel
Açıdan Ermeniler, s. 222.
(70) Çoruh, agt, s. 408.
(71) KŞS, 29/46-3
(72) KŞS, 29/68-1; Çoruh, agt, s. 408.
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geçen Ermeni papazının, Kıbrıs adasındaki
Ermenilerin lideri olan Ermeni murahhasası
mı yoksa sıradan bir mahalle papazı mı olduğu kesin olarak tespit edilememektedir.66

maktadır. Ermenilerin Kıbrıs’ta başta Fransa73, İngiltere74, Danimarka75 ve Hollanda76
konsolosları olmak üzere çeşitli devletlere ait
konsolosların yanında konsolos tercümanlığı
yaptıkları sicillerden öğrenilmektedir.77
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31 Mayıs 1772 tarihli tercüman atanmasıyla ilgili kayıtta İstanbul Hollanda maslahatgüzarı Frederiko de Viller Kıbrıs’ta bulunan konsolosun tercümanı Pavli Kiryako
Yanpeli’nin ölümü üzerine yerine Artin veled-i Avak’ın tayin edildiği bildirilmektedir.78
Hadjikyriacou, Artin’in (Aretin) ünlü tüccar
Serkis’in kardeşi olduğunu belirtmektedir.79
Ayrıca Her iki kardeşin ortak ticaret yaptıkları, adanın önde gelen tüccarları oldukları ve
adanın itibarlı kişileriyle (Ör. ünlü dragoman
Hadjigeorgakis Kornesios) bağlantıları olduğunu açıklamaktadır.80 Artin’in 1802 yılında
ölümü üzerine Serkis kardeşinin oğlu Agob
ile ortak ticaret yapmaya devam etmiş ancak
bazı sorunlar yaşamışlardır.81 Daha sonra ise
Hollanda’nın Kıbrıs adasında bulunan konsolosu yanında tercüman olmak üzere Agob
veled-i Artin’e 17 Kasım 1802 tarihinde berat
verilmiştir. Ayrıca adı geçen tercümanın iki
hizmetkârından biri olan Hristofi Üstüni’ye
1802 Kasımı sonlarında diğer hizmetkârı Çakar Anton Mikye’ye de 1803 yılı Mayısında
çeşitli muafiyetler verildiği belirtilmiştir. Lefkoşa sicillerinden anlaşıldığı üzere Agob’un
1805 Ağustosunda Kıbrıs’taki Danimarka
maslahatgüzarı yanında beratsız tercüman
olarak görev yapmaktaydı.82 Hadjikyriacou,
Artin’den (Aretin) sonra Hollanda konsolos
tercümanlığına getirilen Agob (Akop)’un Artin’in oğlu olduğunu belirtmektedir.83
Fransa konsolosu yanında tercümanlık
yapanların, esas görevleri olan Kıbrıs adasındaki konsoloslara tercümanlık yapmanın yanı
sıra Fransız tüccarlarına vekillik de yapabilmektedirler.84 Ayrıca Ermeni asıllı tercümanlar, Kıbrıs’ta bulunan Ermeni tüccarlarının
ölmeleri durumunda, onların mallarının ada
dışındaki akrabalarına ulaştırılmasını sağlayabilmektedirler.85 Diğer bir ifadeyle bu
tercümalar sadece Fransız vatandaşlarına de-

ğil, Kıbrıs’ta bulunan Ermenilere de vekillik
yapmaktadırlar.86 İlgili yıllarda sicillerde Kıbrıs’taki Fransız konsolosları yanında görev yapan tercümanlardan Anglo Markori87, Avanis
Agob88, Lenovar veled-i Lenovar89, Aci Vone
veled-i Fendi90, Mosfiliyye veled-i Nesvar’ın91
adlarına rastlanmaktadır.92
Fransa’nın Kıbrıs konsolosu yanına
tercüman olan Cozef ’in görevden ayrılması
üzerine İstanbul’daki Fransız elçisi Şövaliyer
de Senperye isteği doğrultusunda bu göreve
Kıbrıs Ermeni toplumunun önde gelenlerinden tüccar Serkis veled-i Avak 6 Eylül 177493
tarihinden itibaren atanmıştır.94 Hadjikyriacou, Serkis’in (Sarkis) babası Avak’ın da
Fransa konsolosu yanında tercümanlık yaptığını belirtmektedir.95 Sicildeki 7 Ekim 1774
tarihli kayıtta Serkis’e tercümanlık görevinde
kimsenin müdahale etmemesi istenmektedir.96 Fransa Devleti’nin Mısır’ı işgal etmesi
üzerine Osmanlı ülkesinde bulunan Fransa
vatandaşları ve onların hizmetkârlarının tutuklanması istenmiştir.97 12 Eylül 1798 tarihli
bir belgede de bütün Osmanlı ülkesinde olduğu gibi Fransa’nın Kıbrıs Konsolosu Ter(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

(78)

(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

KŞS, 15/9-6.
KŞS, 24/141-1 KŞS, 24/148-1
KŞS, 24/169-1
KŞS, 16/226-3
Konsolosların yanında görev yapan Ermeni Tercümanlar için bk,
Ali Efdal Özkul, “The Consuls And Their Activities In Cyprus
Under The Ottoman Administration (1571-1878)”Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic, Volume 8/2, Winter 2013, s. 274-280.
KŞS, 20/74-2; M. Akif Erdoğru, “Onsekizinci Yüzyıl Sonlarında
Kıbrıs’ta Avrupalı Konsoloslar ve Tercümanları”, İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. 24-27 Kasım 1998. Vol. 2, TarihKıbrıs Sorunu, Gazimağusa 1999, s. 319.
Hadjikyriacou, agt, 243, 272.
Hadjikyriacou, agt, 243
Hadjikyriacou, agt, 246.
KŞS, 24/169-1
Hadjikyriacou, agt, 243.
KŞS, 16/215-3.
KŞS, 15/9-6.
Özkul, age, s. 100-103.
KŞS, 16/59-2.
KŞS, 16/59-2.
KŞS, 16/215-3.
KŞS, 15/9-6.
KŞS, 16/226-3.
Özkul, “Kıbrıs Ermenilerinin durumları”, s. 358.
Hadjikyriacou Serkis’in göreve başlama tarihini 1777 yılı olarak
vermektedir. Hadjikyriacou, agt, s. 243.
KŞS, 20/99-2.
Hadjikyriacou, agt, s. 243
KŞS, 20/100-1
Haydar Çoruh, “XIX. Yüzyıl Başlarında Stratejik Bir Mevki Olarak Kıbrıs’ın Muhafazası”, Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası, Ed
by: H. Çoruh, M.Y. Ertaş, M. Z. Köse, İstanbul 2011, s. 254.

Kıbrıs adasında İngiltere konsolosu vekili yanında olan tercüman ve hizmetkâr olarak görev yapanların beyan edildiği belgede
Serkis veled-i Avak’a Fransa konsolos tercümanlığı iptal edildikten yaklaşık iki ay sonra
11 Kasım 1798 tarihinde İngiltere konsolosu
tercümanlığı yapabilmesi için berat verildiği
görülmektedir.99 Serkis’in oğlu Kirkor veled-i Serkis’in de 30 Mayıs 1799 tarihinden
itibaren adada İngiltere konsolosunun resmi
tercümanı olduğu bildirilmektedir.100 Ayrıca
Kirkor’a İstanbul’a gidip gelmesi için 1801
yılı Ocak ayının sonlarında yol izni verildiği deftere kaydedilmiştir. Bu arada sicildeki
Haziran-Temmuz 1806 tarihli başka bir kayıttan Serkis ile Kirkor’un Lefkoşa’da kaldıkları
öğrenilmektedir.101 18 Ağustos 1806 tarihinde Osmanlı Devleti Lefkoşa, Limasol ve Tuzla’da bulunan Hıristiyan devletlere ait konsolos ve konsolos vekilleri yanlarında bulunan
tercüman ile ikişer adet hizmetkârlarının başka yerlerde bulunanların hepsinin ellerinde
olan berat ve yol emri kayıtlarının iptal edildiği bildirilmektedir. İlgili emirnamede belgeleri iptal edilenler arasında isimleri geçen
İngiltere konsolosunun Ermeni tercümanları
Serkis ve oğlu Kirkor da bulunmaktadır.102
Lefkoşa sicilindeki 25 Kasım 1809 tarihli bir
alacak verecek kaydında söz konusu tarihte
Kirkor’un ölmüş olduğu görülmektedir. Söz
konusu belgede ne Kirkor’dan ne de babası
Serkis’den bahsederken İngiltere konsolosu tercümanı olarak bahsedilmemektedir.103
Hadjikyriacou, Serkis’in 1810 yılında ölümü
üzerine terekesinin tartışılmasını tercüman
olarak görevde olmamasına bağlamaktadır.104
Anlaşılan Serkis ve oğlu Kirkor 18 Ağustos
1806 tarihinde ayrıcalıklarını kaybetmişlerdir.
Haziran-Temmuz 1806 tarihinde İstanbul’dan gönderilen emirnameyle Lefkoşa,

Limasol (Leymesun) ve Tuzla’da bulunan
gayrimüslim devletlerin konsolos ve konsolos vekilleri yanlarında beratla tercüman
olanlar ile bunların hizmetkârlarının isimleri
ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgi
verilmiştir. Söz konusu belgeden ilgili tarihte
adada görev yapan Ermeni asıllı tercümanlar
hakkında da bilgi sahibi olunabilmektedir.
Danimarka maslahatgüzarı yanında beratsız
tercüman olan Aci Agob veled-i Aci Artin’e
bazı durumlarda İstanbul’a gidip gelmesi için
1805 Ağustosu sonlarında yol izni verilmiştir.105

Kira Belgelerinde Ermeniler
Üreticiler bazı zamanlarda başkasına
ait tarlaları, su haklarını vb. belirli bir ücret
karşılığında genellikle yıllık olarak kiralamaktaydılar. Adalılar mülk satışlarında olduğu gibi
bu durumları gerek kaydetmek için gerekse
de çıkan sorunları çözmek için mahkemeye
başvurmaktaydı. Kıbrıslı olup Trablusşam’da
ikamet eden Yanni veled-i Yorgi’nin, Mağusa’nın Derinya köyünde bulunan beş evleklik
boya tarlasını 1728 yılı Ocağı başından itibaren her yılı 50 kuruş olmak üzere altı yıllığına
Korkud Efendi Mahallesi’nden Bedros Efendi Gregos adlı Ermeni’ye kiralamıştı. Bedros
1732 yılı ocağına kadar iki defada Yanni’ye
200 kuruş kira bedeli ödemişti. Ancak Yanni Bedros’un tarlayı başkasına kiraladığından
dolayı mahkemeden kira akdinin feshedilmesini talep etmiş fakat açtığı davada haksız
bulunarak talebi reddedilmiştir (22 Ağustos
1730).106
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15 Ağustos 1771 tarihli kira ilgili bir
kayıtta Lefkoşa Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı
(98) KŞS, 22/4-3.
(99) KŞS, 24/141-1; KŞS, 24/169-1; Luke, age, s.113; Özkul, “İngiltere Konsolosluğu ve Faaliyetleri”, s. 340.
(100) KŞS, 22/126-1; Ali Efdal Özkul, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs
Adasındaki İngiltere Konsolosluğu ve Faaliyetleri”, Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası, Ed by: H. Çoruh, M.Y. Ertaş, M. Z. Köse,
İstanbul 2011, s. 338-39.
(101) KŞS, 24/148-1
(102) KŞS, 24/175-1
(103) KŞS, 27/38-2.
(104) Hadjikyriacou, agt, s. 248.
(105) KŞS, 24/169-1
(106) KŞS, 13/194-1
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cümanları Serkis veled-i Avak, Haci Yorgaki
veled-i Yanaki ile hizmetkârları Petri veled-i
Mihail, Yorgi veled-i Lefteri, Pavlo Karidi ve
Mihalaki veled-i Pavlo’nun ellerinde bulunnan beratlarının alınarak cizyeye bağlanıp reaya statüsüne konulmaları emredilmektedir.98

es-Seyyid Ömer Efendi’nin Lefkoşa Eskiciler
sokağında bulunan dükkânında kiracı iken 6
ay önce başka bir yere firar eden Halepli Ermeni Arakil’in dükkânda bulunan eşyasının
deftere kaydedilerek dükkânın ve eşyaların
Seyyid Ömer Efendi’ye teslim edildiği görülmektedir.107
Tablo 1, Halepli Ermeni Arakil’in Mallarının
Listesi108
1 adet kebîr
kurâde sandık
1 adet Köhne
yorgan
1 adet İğ

3 adet iskemle

3 adet köhne
hasır

2 adet kurâde
çekmece

3 adet destî

1 adet mikrâs

1 adet demir
kalem

1 adet merdâne
kalıbı
2 adet saykal
1 adet şişe mühre
değneği
2 adet toprak
1 adet demir maşa
bardak
Tahta derûnunda 1 adet demir
hurdevât
kandîl
1 adet Kütahya
1 top sahtiyân
fincân
2 kıta kurşun
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4 adet bışkı

2 adet dezgâh

1 adet demir kilit
3 adet sagîr mermer bileyi
1 adet toprak
tencere
2 adet sagîr kapaksız kutu
1 adet demir
şem‘dan
1 adet sagîr tahta
sandık
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Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden
Hoca Avakim veled-i Stephan adlı Ermeni’nin Girne’nin Karmi köyünde tasarrufunda bulunan haftada 19 saat sulama hakkınının kiracıları bulunan Bayraktar Mehmet ve
eşi Şerife’den yıllığı 50 kuruştan olmak üzere 5 yıllık kira bedeli olan 250 kuruşu tahsil
etmiştir. Ayrıca Söz konusu belgede bahsi
geçen sulama hakkını Hoca Avakim 550 kuruşa adı geçenlerden satın almıştır (30 Aralık
1791).109
Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nde bulunan Esfarzâde Hanesi’de kazdırılan kuyulardan 1708 yılında Ayasofya-i
Kebîr Camisi vakfına su bağışlanmıştı. Daha
sonra söz konusu evde oturan ünlü Ermeni
Tüccarı Serkis tarafından 6 adet su kuyusu
daha açılarak 10 masuralık bir su elde edilmişti. Serkis elde edilen 10 masuralık suyun
7’sini vakfa 3’ünü ise kendi oturduğu haneye
bağlanmasını istemekteydi. Vakfın mütevellisinin izniyle yıllık 3 masura su Serkis’in evine

bağlandığı mahkeme tutanaklarına kaydedilmişti (11 Ocak 1796).110 28 Eylül 1807 tarihli
belgede ise Lefkoşa’da Fazlı Ağa evkafından
Balıkpazarı çarşısında vakfa ait bulunan dükkân vakfın önceki mütevellisi Seyyid Abdülaziz Efendi tarafından Haci Serkis veled-i
Avak’a 1790 yılı Ağustos-Eylül ayında 200
kuruşa satmış arsasını da aylık 5 kuruştan kiralamıştı. Serkis ise arsanın üzerine bir bina
yapmıştı. Söz konusu vakfın yeni mütevellisi
Cafer Efendi bin Abdurrahim’in yapılan bu
usulsüzlükle ilgili olarak mahkemeye başvurmuştur. Yapılan mahkemede dükkânın ve arsanın vakfa ait olduğu tescillenerek dükkânın
geçmiş kiraları da 90 kuruş olarak Serkis’den
tahsil edilmiştir.111

Ermeni Toplumunda Aile
Osmanlı Devleti diğer gayrimüslimlerde olduğu gibi Ermeni toplumundaki hemen
her türlü ilişkiyi kendi kiliselerine bıraktığını
Ermenilerin adadaki liderleri olan murahhasaların tayin beratlarında detaylı bir şekilde
yazmaktadır. Toplumun temelini oluşturan
aile ve aile ilişkileridir. Aile ile ilgili bu belgeler
Kıbrıs Ermenilerinin sosyal yaşamları hakkında çok değerli bilgiler vermesinin yanında Ermeni toplumunun Lefkoşa’nın birçok mahallesinde de yaşadıklarını ortaya çıkarmaktadır.
Lefkoşa Şer‘i Sicilleri incelendiğinde Ermeni
Ailesi ile ilgili birçok belgenin bulunduğu görülmektedir. Sicillerde aile ile ilgili evlenme,
boşanma, ölüm, vasi, nafaka vb. ilgili kayıtlar
bulunmaktadır.

Evlilik
Kıbrıs’taki Ermeni toplumu aralarında
meydana gelen her sorunda kiliseleri yerine
Şer‘i Mahkemeye başvurduklarına dair örneklere Lefkoşa sicillerinde birçok alanda
(107) KŞS, 20/47-2
(108) KŞS, 20/47-2
(109) KŞS, 21/211-1
(110) KŞS, 21/321-2; Nuri Çevikel, “18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrıs’ında
Ermenilerin Durumuna Dair Bazı Tespitler”, Yeni Türkiye 7/38,
Mart-Nisan, Ankara 2001, s. 715.
(111) KŞS, 24/79-1

Boşanma
Kıbrıs’ta yaşayan gayrimüslim halkın
çeşitli davalarda olduğu gibi, boşanma davalarında da kendi kiliseleri yerine Şer‘i Mahkemeyi kullandıkları görülmektedir. Bunun
en önemli sebeplerinden birisi kiliselerin
boşanmaya karşı çıkarak, taraflara ağır şartlar ileri sürmesidir.117 16. yüzyılın sonlarında,
gayrimüslim üç kadının İslâm dinini seçtikten
sonra kocalarından ayrıldıkları görülmektedir. Hırsofi kazasından Enderya bint-i Piero,
Mesarya Kazasından Çako nam zimmiye ve
Hüsna adlı Ermeni Müslüman olarak kocalarından boşanmışlardır.118 27 Eylül 1698
tarihli belgede Lefkoşa’nın İncirli köyünden
Lino bint-i Çirkako 500 akçe mehrinden ve
nafakasından vazgeçerek geçinemediği kocası Karabet veled-i Bogoz adlı Ermeni ile anlaşarak muhalaa şeklinde boşandıkları bildirilmektedir. Ayrıca Lino adlı kadın çocukları
oğlu Çirkako’nun 3 sene ve kızı Marya’nın ise
iki yıl bakımını üstlendiğini belirtmektedir.119
Kadınların Müslümanlığı tercih etmelerinin
nedenleri arasında yukarıda sayılanlara ek
olarak, kocalarından boşanmak ya da kili-

selerinin kadınlar üzerindeki baskılarından
kurtulmak da eklenebilir.120
Budur ki Hasene bint-i Murad nâm
mütezevvice Ermeniye mahfil-i şer‘e gelüp
zevci olan Merkeri veled-i Külüle nâm Ermeni muvâcehesinde bast-ı merâm edüb mezbûr
Merkeri bana dâimâ cefâ ve ezâ ider kendüyi
istemem didikde mezbûr Merkeri münkir olıcak merkûme Hasene şeref-i İslâmla müşerrefe
olmağa râgıbe olmağa îmân arz olunup zulmet-i
dalâletden halâs olmağla Aişe ismiyle tesmiye
olındıkdan sonra mezbûr Merkeriye îmân ‘arz
olındıkda kabûl itmemek ile mezbûre Aişenin
tefrîkine hükm birle kayd olundı fî evâ’il-i Zi’lka‘de.
Şuhûdü’l-hâl: Fahru’s-sâdât es-Seyyid
Receb, Yusuf Hoca ibn-i İbrahim, Ali bin Mahmud, İsmail bin Emin, Mehmet bin Uğurlu,
Yunus bin Musa, Şaban bin Mahmud, Sâdık
Bey ibn-i Ali, Mustafa Çelebi kâtibü’l-hurûf.121
Yukarıdaki belgede Murat kızı Hasene
adlı Ermeni kadın eşi Merkeri’nin kendisine devamlı eziyet ettiğini bildirdikten sonra
ondan kurtulmak için İslâm dinine geçtiğini
söylemektedir. Hasene adlı Ermeni kadının
kocası Müslüman olmayı kabul etmeyince
Mahkeme boşanmayı gerçekleştirmiştir (26
Ocak 1610).122
(112) Kemal Çiçek, “İki Toplumlu Bir Şehirde Adalet Arayışları: Lefkoşa Mahkemesinde Rumlar ve Türkler (1698-1726)”, Osmanlı,
1999, IV, 335.
(113) Johannes Zeilinger, “Western Travellers On Ottoman Cyprus”,
Second International Congress For Cyprus Studies 24-27 November
1998, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa 1999, 1a,
329; Bedevi, agm, s. 142.
(114) Ali Efdal Özkul, Kıbrıs’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi, İstanbul 2005, s.
128; Mehmet Demiryürek, “Kıbrıs Şeriye Sicillerine Göre XVIII.
Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs’ta Aile”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 50 (2009/2), İstanbul 2010, s. 89.
(115) Özkul, age, s. 126.
(116) KŞS, 13/116-2.
(117) Kemal Çiçek, “Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine
Zimmilerin Yargı Tercihi”, Pax Ottomana Studies in Memoriam
Prof. Dr. Nejat Göyünç, Ankara 2001, s. 338.
(118) Dündar, agt, s. 394-395.
(119) KŞS, 6/28-3
(120) Erdoğru (2000). “Osmanlı Kıbrısı’nda Kadınlar”, s. 160; KŞS,
3/25-3; Milli Arşiv ve Araştırma Dairesinde bulunan Lefkoşa
Mahkemesi’ne ait sicil varakları, KŞS, 10/1-4; KŞS, 10/1-5.
(121) KŞS, 3/25-3; Ali Efdal Özkul, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasındakı İslâmiyete Geçmede (ihtida) Kadınların Durumu”, “The
Conditions Regarding the Women’s Conversion to the Islamic
Religion (ihtida) during the Ottoman Rule”, Uluslararası Sosyal
Arastırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research),
Volume: 3 Issue: 13 year: 2010 Woman Studies (Special Issue), s. 224.
(122) Buna benzer örneklerin bir kısmı, KŞS, 30/1-10; KŞS,1/247-1.
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rastlanmaktadır.112 Kıbrıs adası gibi çok toplumlu ve dinli bir bölgede İslam hukukunun
izin verdiği şekillerde iki toplumlu evlilikler
de yapılmaktaydı.113 18. yüzyıla ait sicillerde
Kıbrıs’ta, mahkemeye giderek kadı huzurunda gerçekleşen iki evlilik olayına rastlanmaktadır. Söz konusu kayıtlardan 18. yüzyılın
ilk yarısında olanı Ermeni bir bayanla ilgilidir.114 Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden bir Ermeni bayanla bir Müslüman’ın
23 Mart 1729 tarihinde yaptığı nikah kaydıdır.115 Lefkoşa Karamanizâde Mahallesi’nden
Agsa bint-i Artinyon adlı nasrâniye, 50 kuruş
mehr-i müeccel karşılığında nikâh sözleşmesi yaparak el-Hac Muhammed ibn-i Ali ile
evlenmiştir.116 Bu belgeden, bir gayrimüslim
kadının, ki büyük bir ihtimalle Ermeni bir
bayandır, dinini değiştirmeden Müslüman bir
erkekle İslâmî kurallara göre evlendiği anlaşılmaktadır.

18. yüzyılın ilk yarısında olduğu gibi123
yüzyılın ikinci yarısında da gayrimüslim kadınlarla evlenip boşanan Müslüman erkeklerle ilgili kayıtlar bulunmaktadır. Sicillerde bu
türden 1 adet kayıt görülmüştür. 4 Ağustos
1787 tarihli belgeye göre Lefkoşa’nın Korkud Efendi Mahallesi’nde yaşayan Bekir oğlu
Çulha Mehmet Ali, karısı David kızı Altun
adlı Ermeniyi “bâyinen tatlîk” etmiştir.124 Belgenin devamı niteliğindeki bir başka kayıtta
ise Altun adlı Ermeni kadın Şer‘i Mahkemeye müracaat ederek kendisini boşayan kocası
Çulha Mehmet Ali bin Bekir’den talep ettiği
4.000 paralık mehr-i müeccel ile miktarı belirtilmeyen nafaka yerine “bir çuka biniş, ve bir
çuka cebe ve bir çuka şalvar”ı almayı kabul ettiği belirtilmiştir.125

Ölüm
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Ermeni toplumu kendi aralarındaki
sorunlarda bile kiliseleri yerine birçok kez
Lefkoşa Şer‘i Mahkemesini tercih ettiklerine
yukarıda değinilmişti. Ermeniler ölüm sonrasında tereke kurulması ve miras paylaşımının
adaletli bir şekilde yapılması için de birçok
Şer‘i Mahkemeye başvurduklarına dair örnekler kayıtlarda yer almaktadır.
Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi’nden müteveffa Mığırdıç veled-i Ohan adlı
Ermeni’nin mirası küçük kız kardeşi Beşgon
bint-i Ohan ile büyük annesi (anneannesi)
Sara bint-i Daş arasında bölüşülmüştür. Söz
konusu paylaşımda adı geçen mahalledeki üç dükkânın Sara bint-i Daş’ın hissesine
düştüğünü Beşgon’un vasisi Avraham veledi Vanes adlı Ermeni mahkemede açıklamıştır
(25 Haziran 1721).126 15 Haziran 1722 tarihli
kayıtta Ermeni kadının kardeşinin mirasında
hak iddia etmeyeceği açıklanmaktadır. Lefkoşa Karamanizâde Mahallesi’nden Agseb
bint-i Mığırdıç’ın 30 yıl önce ölen anne ve
babasından (Mığırdıç veled-i Doğan ve Taşgon bint-i Panos) intikal eden mallardan hissesini aldığından dolayı ölen kardeşi Ohan’ın
terekesini elinde bulunduran Serkis veled-i

Nersis adlı Ermeni’den verasete dair hiçbir
iddiada bulunmayacağını mahkemeye gelerek
bildirmiştir.127 Benzer bir miras paylaşımında
mahkemede vekillik yapan yine Serkis veled-i
Nergis’dir. Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden Doskon bint-i Ohan’ın mirası kocası Karabet veled-i Şahbaz ile annesi Sara binti Hanna’ya kalmıştı. Varisler mirası anlaşarak
aralarında paylaşmışlardı. Sara’yı mahkemede
Bogos veled-i Yasef ve Avram veled-i Serkis
şahitlikleriyle vekili Serkis veled-i Nersis adlı
Ermeni temsil etmiştir (11 Ağustos 1735).128
Ölüm sonrası farklı bir örnekte yine
bir miras paylaşımı söz konusudur. Ancak bu
paylaşım normal miras davalarından farklıdır.
Burada dinini değiştiren bir Ermeni’nin babasının mirasından payını aldığı görülmektedir.
Lefkoşa Debbağhane Mahallesi’nden Avdik
veled-i Marderos adlı Ermeni’nin ölümü üzerine, Müslüman olan oğlu Yusuf, vasisi olan
annesi Aristefo bint-i Luizo’dan babasından
kalan hissesini (13.670 akçe) teslim almıştır.
Söz konusu belgede Aristoni’yi mahkemede
vekili yeni kocası Dohak veled-i Artin adlı
Ermeni temsil etmiştir (23 Ağustos 1730).129
25 Ekim 1767 tarihli kayda göre ise,
kısa bir süre önce ölmüş olan Bedros oğlu
Kavukçu Haço adlı Ermeni’nin Nazlı, Anna
ve Bedros adlı 3 çocuğu bulunmaktaydı.
Lefkoşa’nın Nevbethane Mahallesi’nde yaşamakta olan Kavukçu Haço öldüğü zaman
geride mirasçı olarak karısı Meryem bint-i
Elyasi, kızları Nazlı, Anna ve oğlu Bedros bulunuyordu. Kavukçu Haço’nın tereke masrafları çıkarıldıktan sonra kalan parası 96.186
para değerindeydi. Bu mirasın 12.023 para 1
çürük akçesi eşi Maryam’a ve 42.081 parası oğlu Bedros’a verilmiştir. Her bir kıza ise
21.060 para verilmiştir.130 Anlaşıldığı üzere
karısına verilen hisse terekenin 1/8’i, kız ço(123) Özkul, age, s. 158-159.
(124) KŞS, 21/84-1; Demiryürek, “aile”, s. 97
(125) KŞS, 21/84-2.
(126) KŞS, 10/125-3.
(127) KŞS, 11/24-3.
(128) KŞS, 15/3-4.
(129) KŞS, 13/196-1.
(130) KŞS, 19/45-1; Demiryürek, “aile”, s. 95.

Gayrimüslim bir Osmanlı vatandaşı
öldüğü zaman tereke işlemleri mahkemece
yapıldığında Müslümanlara yapılan işlemin
aynısı onlara da uygulanıyordu. 30 Kasım
1769 tarihli bir kayda göre, Lefkoşa’da yaşamakta olan Manok veled-i Ese adlı Ermeni
öldüğü zaman Ağya, Maryam, Eksi ve Hatun
adlarında 4 çocuğu hayatta bulunuyordu. Manok öldüğünde terekesi mahkeme tarafından
kaydedilmişti. Söz konusu terekede masraflar
çıkarıldıktan sonra kalan 299 kuruş çocukları
arasında İslam hukukuna göre paylaştırılmıştır. Bu paylaşımdan oğlu Ağya 120 kuruş alırken 3 kız 60’ar kuruş almışlardır. Görüldüğü
gibi kızların payı Müslümanlarda olduğu gibi
erkeğinkinin yarısıdır. Bu paylaşımdan kısa
bir süre sonra Ağya veled-i Manok da ölmüştür. Onun mirasçıları ise 3 kız kardeşi ile amcası Toma veled-i Ese idi. İlk paylaşımda Ağya’nın hissesine düşen/babasından kalan 120
kuruş’un 38 kuruşu amcasına, 24’er kuruş
ise kız kardeşlerine verilmiştir. 10 kuruş ise
“harc-ı iâşe resm-i kıymet ve ma‘a kalemiyye”
olarak alınmıştır. Ağya’nın 120 kuruşluk ikinci payının yine 38 parası amcasına verilmiş, 3
kız kardeşin her birine ise 24 kuruş 7’şer para
verilmiştir. 10 kuruş ise yine “harc-ı iâşe resm-i
kıymet ve ma‘a kalemiyye” olarak alınmıştır.132
Bu arada 28 Aralık 1769 tarihinde küçük kız
Hatun için amcaoğlu Hacador veled-i Bedros
vasi olarak atanmıştır.133 Ayrıca Haçador Manok’un uzakta olan kızı İksi içinde 30 Aralık
1769 tarihinde ise kayyum olarak atanmıştır.134
Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden
vefat eden Nornor bint-i Ohannes’in mirası
eşi Aci Avakim veled-i Serkis (ünlü tüccar
Serkis v. Avak’ın oğlu) ile kızı İlmiya ve oğlu
Ohannes’e kalmıştır. Nornor adlı Ermeni
kadının terekesinin değerinin 74.280 para olduğu görülmektedir. Terekede yapılan 8280
para değerindeki masraflar çıkarıldıktan sonra kalan 66.000 para mirasçılarına Lefkoşa
Mahkemesi tarafından paylaştırılmıştır (18
Ağustos 1806).135

Kıbrıs adasının ünlü tüccarlarından birisi olan Serkis’in136 ölümü üzerine terekesi ile
ilgili tartışma çıkmış ve bu tartışmaya İstanbul
da dâhil olmuştur. Kıbrıs’ta vefât eden Serkis’in terekesinin tespitinde usulsüzlükler yapılarak devletin hazinesinin zarara uğratıldığı
İstanbul’a ihbar edilmiş ve bu hususu araştırması ve gerçek terekeyi ortaya çıkarmak için
hâcegân-ı Dîvân-ı Hümayun’dan Hacı Abdi
görevlendirilmiştir. İstanbul’dan gönderilen
emirnamede Serkis adlı Ermeni tüccarın 5-6
yüz keselik emval ve eşyadan daha fazla mal
varlığı olduğu ihbar edildiği bildirilmiştir. Serkis’in hazırlanan tereke defterinde mal varlığının 79.859 kuruş olarak belirtilmiştir. Öldüğü tarihte çeşitli insanlarda olan alacaklarının
miktarı ise 90.844 kuruş idi. Kıbrıs’ta meşhur
bâzergânlarından olup birçok taşınmaz malı,
parası, birçok kişide alacağı olmasına karşın
Lefkoşa naibi, müftüsü, muhassıl ve başpiskoposu birlik olmuşlardı. Serkis’in mirasçıları
Lefkoşa naibine 25.000 kuruş, müftü Efendiye 15.000 kuruş ve muhassıl’a ise 50.000
kuruş vererek gerçek mal varlığının hesaplanmasına engel olmuşlardı. Böyle yapılarak
devletin öncelikle 1000 keselik akçesine engel
olunmuştu. Ayrıca Serkis’in damadı 50.000
kuruş değerindeki altın ile bir adet denk şalı
Başpiskoposun137 evine götürmüştü. Serkis’in
yüz adet evden oluşan büyük konağı lüks bir
şekilde döşenmiş olup, 20 adet tülbent üzerine basma olarak döşenmemiş on sekizer
yastık, üçer makadlı oda döşemesi olup her
döşemenin yarım kese akçe ile üçer yüz kuruş değeri bulunmaktaydı. Ayrıca Serkis’in bir
adet değirmeni, 13 baş katırı, 7 baş eşeği, 30
(131) Terekelerden pay alma ile ilgili oranlar için bk. M. Akif Aydın,
Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 1999, s. 321-334; Özkul, age, s. 166167.
(132) KŞS, 18/104-1; Demiryürek, “aile”, s. 95. Manok veled-i Ese’nin
Şam’da bulunan 299,5 kuruş parası geldiği zaman da oğluna
120,5 kuruş, kızlarına ise 60’ar kuruş verilmiştir
(133) KŞS, 18/104-2
(134) KŞS, 18/104-3.
(135) KŞS, 24/181-1
(136) Serkisle ilgili detaylı bilgi için bk. Antonis Hadjikyriacou, Society and Economy on an Ottoman Island: Cyprus in the Eighteenth
Century, University of London Department of History School of
Oriental and African Studies, Unpublished Phd Thesis, London
2011, s. 241-251
(137) Hadjikyriacou belgede bahsi geçen Başpiskoposun Ermeni Murahhasası olduğunu iddia etmektedir. bk, Hadjikyriacou, agt, s.
248.
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cuğuna verilen hisse de erkek çocuğun hissesinin yarısıdır.131

baş gavı (öküz) yanında ambarında 30.000 kilo
buğday ve arpası, 2.000 vukiyye pamuk, 4.000
kuruş değerinde harubu (keçiboynuzu) bulunmaktaydı. Bunların dışında 12 adet çok iyi durumda (a‘la) şemsiye, 9 adet mine kari dürbün,
18 adet iyi durumda sandalyesi vardı. Ayrıca
damadının (Symeon138) naip ile birlik olarak
konağın 8 adet döşemesi bahsi geçen 18 adet
yeni döşenmemiş döşemeyi yani 200 kese yaklaşık 100.000 kuruş değerindeki eşyayı naibin
yardımıyla almıştır (17 Ekim 1810).139 Hadjikyriacou gerçek terekenin 1000 kese (500.000
kuruş) olarak tahmin edildiğini ve hemen bir
soruşturma açıldığını bildirmektedir. Yapılan
soruşturmadan sonra iddialar ispatlanamadığı
için tereke aileye geri iade edilerek olay kapatılmıştır.140 Söz konusu belge adadaki tereke
kayıtları arasında belki de ada tarihi boyunca
en büyüklerinden biridir.
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Lefkoşa’nın Arap Ahmet Paşa Mahallesi’nden vefat eden Haci Minas kızı Sara’nın satılıp vârisleri olan terk ettiği kocası
kayıp olan Artin ile ölen kocası Kigork’dan
olan oğulları Minaser, Makar ve Nazaret’e
paylaştırılan terekenin masraflar çıktıktan
sonraki değeri 1915 kuruş, 15 paradır. Küçük
çocukların payı vasileri olan Avanis veled-i
İsavi’ye teslim edilmişti. Ayrıca kayıp kocanın
hissesi de kayyum tayin edilen Avanis’e verilmişti (29 Ocak 1846).141 11 Mart 1846 tarihli
belgeden Lefkoşa Arap Ahmet Paşa Mahallesi’nden ölen Ermeni Elisavit bint-i Kirkor
adlı kadının kocası Mığırdıç ile oğlu Kirkor ve
kızı Marutse’ye paylaştırılan terekesinin masraflar çıktıktan sonraki değeri 21.918 kuruş,
20 paradır.142 Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden vefat eden Kirkor oğlu İstefan’ın
terekesi açık artıma usulüyle satılıp, vârisleri
olan küçük oğlu Kirkor ile küçük kızları Mariçe, Sarbova ve Eksaidi’ye paylaştırılmıştı.
Ancak çocuklar küçük olduğu için mahkeme
Haci Avanis’i vasi olarak atamıştı. İstefan’ın
terekesinin değeri masraflar çıktıktan sonra
50.763 kuruştu (9 Eylül 1854).143
Ölen kişinin borcu olduğunda öncelikle terekelerinden yukarıdaki örneklerde de

olduğu gibi bu borç karşılanıp geriye kalan
kısım mirasçılarına paylaştırılırdı. Ancak ölen
kişinin terekesi borçlarını ödemeye yetmiyorsa, alacaklılar mirasçılardan bir şey talep edemezlerdi. Böyle durumlarda mahkeme, kalan terekeyi alacaklı olanlara paylaştırırdı.144
Lefkoşa’nın Baş Mahallesi’nden öldürülen
Hıristodolo veled-i Ergiro’nun, mirasçıları
terekesinin borçlarına kafi gelmediğinden
kendilerine intikal eden mirasın satılarak
alacaklılarına paylaştırılmasını mahkemeden
istemişlerdir. İlgili kayıtta Hristodolo’nun
alacaklıları olan Braci veled-i Nikola’ya 140
kuruş, Yakob Ermeni veled-i Sahak’a 714
kuruş, Avak Ermeni veled-i Artin’e 58 kuruş,
Andoni veled-i Luizi’ye 216 kuruş, Lefteri veled-i Mihail’e 32 kuruş ve Ermeni Arbaham
veled-i Serkis’e 25 kuruş olmak üzere toplam
1185 kuruş borcu bulunduğu öğrenilmektedir (19 Mayıs 1740).145 Lefkoşa’nın Çatalhurma Mahallesi’nden hayatını kaybeden
mahkeme eski tercümanı Nikolaki veled-i
Nikola’nın, terekesi düzenlenirken alacaklılar arasında gayrimüslim ve Müslümanların
da bulunduğunu görülmektedir. Alacaklılar
arasında 500 kuruşla Ermeni Diraşori de bulunmaktadır (2 Nisan 1815).146 4 Aralık 1844
tarihli benzer bir kayıtta Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden vefat eden Kürkçü Hagi
Petros veled-i Karabet’in, terekesinin değeri
borçlarını karşılamadığından terekesi alacaklılara mahkeme tarafından paylaştırılmıştır.
Petros’un terekesinin değeri 638 kuruş 20
para idi. Yapılan masraflar çıkarıldıktan sonra
alacaklılara 624 kuruş paylaştırılmıştır. Petros’un borçlarının toplamı ise 1162 kuruştu.
Söz konusu belgeden anlaşıldığı üzere alacaklılar ancak haklarının yarısını alabilmişlerdir.147
(138) Hadjikyriacou, agt, s. 250.
(139) KŞS, 27/109-2; Hadjikyriacou, agt, s. 247-251.
(140) Hadjikyriacou, agt, s. 249-50.
(141) KŞS, 40/122-1
(142) KŞS, 40/138-1
(143) KŞS, 44/12-8
(144) Aydın, “Eyüp Şeriye Sicilleri”, s, 67; Aydın, age, s. 319.
(145) KŞS, 15/120-1
(146) KŞS, 29/9-1
(147) KŞS, 39/176-1

Mirasta bütün akrabaların hakkı olması ve hak iddia etmeleri zaman zaman anlaşmazlıklara yol açıyordu. Müslümanlarda
olduğu gibi Kıbrıs adasında yaşayan Ermeni
toplumu da miras paylaşımı sırasında ortaya
çıkan sorunlarında Şer‘i Mahkeme’nin hakemliğine başvurdukları sicillerdeki hükümlerden anlaşılmaktadır.148 Lefkoşa’nın Ermeniyan Mahallesi’nde misafir iken ölen Halepli
Agob oğlu Karabet’in verâseti validesi Kamer
bint-i Karabet, erkek kardeşleri Ovanez, Ahican, Yasef ve Haci Doroparsum ile kız kardeşi Penbe ve kız kardeşi Meryem’in oğlu Tomacan adlı Ermenilere kalmıştı. Karabet’in
mirasçılarından olan kardeşi Ovanez, Karabet’in Nikola kızı Vartina’nın evinde ölmesi
üzerine Lefkoşa Şer‘i Mahkemesi’nde miras
malından dört yüz kuruş ile çeşitli eşyaları
(dört kilim, dört velençe, dokuz sahan ve iki
abasını) zaptettiği iddiasıyla Vartina adlı kadın aleyhine dava açmıştı. Yapılan mahkemede Vartina’nın daha önce bu para ile eşyaların
kendisinde olduğunu şahitler huzurunda itiraf ettiğinden adı geçen eşyaların Ovanez’e
teslim edilmesine karar verilmişti (14 Ekim
1698).149 Benzer bir olayda ise bu sefer Kıbrıs
dışında gerçekleşen ölüm için mirasçılardan
biri vekil tayin edilmiştir. Lefkoşa’nın Arap
Ahmet Paşa Mahallesi’nden olup Halep’te
ticaret yaparken ölen Kirakos veled-i Pedros
veled-i Bogos adlı Ermeni’nin mirasçıları,
Halep’teki Vezir Hanı’nda Hasurum oğlu
Françesko, Cenerik Hanı’nda Çulcu Abdülahad ve Toma adlı bezirganlarda olan miras
eşyalarını almak için büyük oğlu Pedros’u
vekil tayin etmişlerdir (21 Kasım 1724). İlgili
belgede Kirakos’un mirasçıları eşi Agsa bint-i
Artin, büyük oğulları Petros ile Artin, küçük
oğlu Bogos, büyük kızları Sara ile Meryem ve
küçük kızı Doşkon olarak verilmiştir.150 Her
iki belge de bize Kıbrıs ile Halep arasında
karşılıklı ticari faaliyetlerin yapıldığını göstermesi bakımından da önem taşımaktadır.

Lefkoşa’nın Nevbethane Mahallesi’nden ölen Tozoğlu Aslan adlı Ermeni’nin
mirasçıları arasında mal paylaşımında sorun
çıkmıştır. 13 Kasım 1699 tarihli kayıtta Aslan’ın oğlu Karabet, babasının ölmeden önce
adı geçen mahallede kız kardeşi Meryem’den
satın aldığı menzilde kendi malıyla bir bab
fevkani oda inşa ettiğini bildirip söz konusu odayı zaptettiği iddiasıyla annesi Nosin
bint-i Allahverdi adlı Ermeni aleyhine dava
açmıştı. Karabet’in şikâyeti üzerine kurulan
mahkemede Nosin’in evin bir bölümü kocası
Aslan’dan 15 kuruşa satın aldığını Müslüman
şahitler yardımıyla ispat etmesi üzerine dava
reddedilmiştir.151 Lefkoşa’nın Çatalhurma
Mahallesi’nden ölen Ayvaz veled-i Atado adlı
Ermeni’nin veraseti karısı Ersiye bint-i Serkis
ile erkek kardeşi Maraz’a kalmıştı. Ayvaz’ın
mirasçılarından kardeşi Maraz, diğer varis
Ayvaz’ın hanımı Ersiye’nin, terekeden para
sakladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Ancak Maraz iddiasını kanıtlayacak şahit
gösterememiş buna karşılık Ersiye terekeden
herhangi bir para saklamadığına dair Hz. İsa
üzerine yemin etmiştir. Ersiye’nin yemin etmesi üzerine Maraz’ın iddiası mahkeme tarafından reddedilmiştir (4 Haziran 1714).152
Müslümanlarda olduğu gibi Ermeni
kadınları da mahkemelerde bazen vekilleri temsil etmekteydi. Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden vefat eden Kirakos veled-i Petros adlı Ermeni’nin mirasçılarından
hanımı Agsa’nın, kendisine kalan mirası diğer
varisler olan oğulları Petros, Artin, Bogos ile
kızları Sara ve Maryam’dan teslim aldığını
mahkemeye vekili Çavuşlar Emîni Ahmet
Ağa ibn-i Mustafa aracılığıyla bildirmiştir (23
Nisan 1730).153 Lefkoşa’nın Korkud Efendi
Mahallesi’nden vefat eden Ebukavuk Parsom
veled-i Bedros Ermeni’nin kızı Maryam’ın,
babasından intikâl edip aynı mahallede bulunan evdeki eşyalarda olan hissesini diğer
(148) Özkul, age, s. 167, 215.
(149) KŞS, 6/32-3
(150) KŞS, 12/80-1
(151) KŞS, 6/129-3
(152) KŞS, 8/112-2
(153) KŞS, 13/176-2
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Miras Paylaşımında Ortaya Çıkan
Sorunlar

varisler annesi Haton ile kardeşi Bedros’dan
alıp eşyalarda hiçbir hakkının kalmadığını beyan etmiştir (21 Temmuz 1730). İlgili belgede
Maryam’ı mahkemede vekili el-Hac Mustafa
ibn-i Yusuf temsil etmiştir.154

Nafaka
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Osmanlı ülkesinin genelinde olduğu
gibi Kıbrıs adasında da ölen ebeveynlerden
sonra çocuklarına, boşanan çocuklu çiftlerin
genellikle anneye verilen çocuklarına ve kimsesiz çocuklara olmak üzere üç türlü nafaka
takdiri söz konusudur. Nafakanın miktarını
kadı/naip belirlemektedir. Genellikle günlük
olarak takdir edilen nafaka, bir çeşit sosyal
güvenlik sistemidir denilebilir.155 Kıbrıs’ta
yaşayan Ermeniler de diğer gayrimüslimler
gibi ailelerinden birisini kaybeden küçük
çocukların ihtiyaçları için Lefkoşa kadısına
(naip) başvurarak miktarları ailenin gelir durumuna göre değişen miktarlarda nafaka ve
kisve baha bağlatmaktaydılar. Belgelerden
anlaşıldığına göre kız ve erkek çocuklar için
herhangi bir ayrım yapılmamaktadır.
Lefkoşa’dan Bedros veled-i Yovan’ın,
vefat eden amcası Toma’nın oğlu Manik’in
ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük beşer
akçe nafaka tahsis edip parayı kendisi ödediğinden dolayı Manik’den tahsil edilmesi
talebiyle Lefkoşa Şer‘i Mahkemesine başvurmuştu. Yapılan duruşmada Bedros, amcası
Toma’nın herhangi bir mal veya mülk bırakmadan öldüğü için amcasının oğlu Manik’in
kendi terbiyesinde yetiştirmek için ve reşit
olunca geri ödemesi şartıyla söz konusu tarihten 13 yıl önce günlük beş akçe nafaka ve
kisve bahanın Lefkoşa eski kadısı olan Mevlânâ Mustafa Efendi tarafından 1623 Aralığı
sonlarında belirlendiğini bildirmiştir. Manik
itiraz ederek Bedros’a hizmet ettiğini belirtmiştir. Söz konusu açıklama üzerine Bedros
ilk altı yılda Manik’in küçük olduğuna dair
yemin etmesi üzerine 13 yılın sadece altı yılının nafakasının Bedros’a geri ödenmesine
karar verilmiştir (14 Kasım 1636).156

Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi’nden ölen Ohan veled-i Kaspar’ın küçük
kızı Meryem’e 22 Aralık 1720’de ve küçük
oğlu Mığırdıç’a ise 26 Aralık 1720’de babalarından intikal eden miras malından vasilerinin talebi üzerine günlük altışar para nafaka
ve kisve baha bağlanmıştı. Mığırdıç’ın vasisi
Yadigar veled-i İsayi adlı Ermeni iken Meryem’in vasisi Avraham veled-i Hanna idi.157
24 Şubat 1721 tarihli kayıtta Lefkoşa’nın
Arap Ahmet Paşa Mahallesi’nden ölen Altun
bint-i Kuka adlı Ermeni kadının küçük oğlu
Elo’ya ninesi Horosimi bint-i Salamo’nun
mahkemeye başvurması üzerine Şer‘i Mahkeme babası Bali veled-i Manuk Ermeni
tarafından karşılanmak üzere günlük 7 akçe
nafaka belirlemiştir.158 Lefkoşa’nın Arap Ahmet Paşa Mahallesi’nden vefat eden Bedros
oğlu Kirakos adlı Ermeni’nin küçük çocukları
oğlu Bogos ve kızı Doşkon vasisi olan abileri
Bedros veled-i Kirakos’un talebiyle mahkeme tarafından günlük olarak onar akçe nafaka tahsis edilmişti (28 Ekim 1724).159
Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nde
Hristofi kızı Mariyo’nun mahkemeye başvurması üzere ölen kızı Mariyo bint-i Mihail’in
çocuğu Hıristolo’nun ihtiyaçları için babası
Françesko veled-i Hristolo’nun ödemesi şartıyla günlük ikişer para nafaka belirlenmişti
(26 Temmuz 1729).160 Lefkoşa’nın Debbağhane Mahallesi’nden vefat eden Çiryako oğlu
Manok adlı Ermeni’nin, çocukları Çiryako
ve Sara’ya anneleri Anno bint-i Antoli’nin
talebiyle günlük yedişer buçuk akçe nafaka
belirlenmiştir (4 Ağustos 1737).161 11 Ekim
1813 tarihli belgede Lefkoşa’nın Ermeni mahallelerinden Aya Yanni Mahallesi’nden olup
ölen Yakomi veled-i Hristoğlu’nun küçük
oğlu Yorgaki üzerine akrabasından Yanaki
veled-i Aci Yakomi’nin vasi tayini ve vasinin
isteği üzerine Yorgaki’ye babasının malından
(154) KŞS, 13/186-4
(155) Özkul, age, s. 175.
(156) KŞS, 4/174-1
(157) KŞS, 10/75-5; KŞS, 10/76-3.
(158) KŞS, 10/92-5
(159) KŞS, 12/71-5
(160) KŞS, 13/136-2
(161) KŞS, 15/40-2

Vasi Tayini
Anneleri veya babaları ölmüş, korunmaya muhtaç küçük çocuklara veya babaları
öldüğünde henüz doğmamış olanlara kalan
miraslar, bu durumdaki çocukların haklarını koruyabilmek için, mahkeme tarafından,
yakınlarından veya dışarıdan birisi vasi tayin
ediliyordu.163 Müslümalar gibi, adada yaşayan gayrimüslimlerin de mahkemeye başvurarak ebeveynlerinden birisi veya her ikisi de
ölen çocuklara vasi atanmasını istedikleri örnekler Lefkoşa sicillerinde bolca bulunmaktadır.164 Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden Sarıca veled-i İsacan adlı Ermeni’nin
ölmesi üzerine küçük oğlu İsacan’ın işlerini
yürütmek ve babasından ona kalan mallarını
korumak üzere amcası Avayık veled-i İsacan
mahkeme tarafından vasi olarak atanmıştır
(5 Şubat 1718).165 Lefkoşa’nın Arap Ahmet
Paşa Mahallesi’nden Kirakos veled-i Bedros
adlı Ermeni’nin Halep’te ölmesi üzerine küçük çocukları oğlu Bogos ve kızı Doşkon’a
abileri Bedros Şer‘i Mahkeme tarafından vasi
olarak tayin edilmiştir (9 Kasım 1724).166 Lefkoşa Nevbethane Mahallesi’nden Sarkir oğlu
Arslan adlı Ermeni’nin ölümü üzerine, küçük
yaştaki çocuklarından oğlu Sarkir ve kızı Altun’a babalarından kalan mirası korumak ve
saklamak için, amcaları kürkçü Mihail veled-i
Sarkir, Lefkoşa mahkemesi tarafından vasiliğe getirilmiştir (15 Temmuz 1726)167. Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden ölen Ese oğlu
Manok’un küçük kızı Haton’un işlerini yürütmek ve mallarını korumak için amcaoğlu
Haçador veled-i Bedros vasi tayin edilmiştir
(28 Aralık 1769). İlgili belgenin şuhûdü’l-hâl
bölümü içerisinde Toma ve Asfarador adlı Ermeniler de bulunmaktadır.168
Küçük kardeşlere genellikle farklı iki
kişinin vasi olarak atandığı sicillerde görülmektedir.169 Mahkeme tarafından vasiliğe
atanan kişiler, vasilikten vazgeçerek yerlerine
başkasının atanmasını isteyebiliyorlardı.170

Lefkoşa Karamanizâde Mahallesi’nden İsayi veled-i Yadigar’ın ölümü üzerine küçük
oğlu ve kızına vasi tayin edilen Hazım veled-i
Karbit adlı Ermeni ülke dışına çıkacağını belirtmesi Şer‘i Mahkeme çocukların anneleri
Meryem veled-i Kirkor adlı Ermeni bayanı
vasi olarak atanmıştır (15 Haziran 1709).171
19 Aralık 1720 tarihli benzer bir örnekte ise
Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi sakinlerinden iken vefat eden Ohan veled-i Kaspar
adlı Ermeni’nin küçük oğlu Mığırdıç’ın ve
kızı Meryem’in daha önce mahkemece tayin
edilmiş vasileri olan Basmacı Şahin veled-i
Artin adlı Ermeni vasilikten kendi isteğiyle
çekilmesi üzerine oğlu için Bogos veled-i Yasef172 kızı için ise Avraham veled-i Hanna173
mahkemece yeni vasiler olarak tayin edilmişlerdir.174 Aynı tarihli başka bir kayıtta ise vasi
olarak Yadigâr veled-i İsayi’nin atandığı bildirilmektedir.175 Sicildeki bir sonraki kayıtta bu
karışıklığın giderildiği anlaşılmaktadır. Bazı
dönemlerde kadılar, vasileri daha iyi denetleyebilmek için üzerlerine birisini nazır olarak atıyorlardı. Nazırların görevleri arasında,
vasilerin yapacakları işlere nezaret etmek ve
bu işlerden dolayı çocukların zarar görmesini
engel olmak bulunmaktadır.176 Bogos veledi Yasef, Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi
sakinlerinden iken vefat eden Ohan veled-i
Kaspar’ın küçük oğlu Mığırdıç’ın vasisi Yadigar veled-i İsayi üzerine nazır tayin edilmiştir
(20 Aralık 1720).177
(162) KŞS, 28/119-2.
(163) Mehmet Akif Aydın, “Eyüp Şeriye Sicillerinden 184, 185, ve 188
Nolu Defterlerin Hukuki Tahlili”, 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam, İstanbul, 1998, s. 65.
(164) Özkul, age, s. 174.
(165) KŞS, 9/44-1.
(166) KŞS, 12/76-3.
(167) KŞS, 1e/1/4-5.
(168) KŞS, 18/104-3
(169) Özkul, age, s. 172.
(170) Özkul, age, s. 173.
(171) KŞS, 7/51-2; KŞS, 7/54-4; Mehmet Ali Durmuş, Hicri 1120-21
Tarihli Lefkoşa’nın 7 Numaralı Şer‘iye Sicili, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir
1997, s.146,153; Benzer olaylar için bk. M. Akif Erdoğru “Osmanlı Kıbrıs’ında Kadınlar 1580-1640”, Tarih Boyunca Türklerde
Ev ve Aile Semineri 25-26 Mayıs 1998 Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, İstanbul
2000, s. 161-164.
(172) KŞS, 10/72-1
(173) KŞS, 10/72-2.
(174) KŞS, 10/72-1; KŞS, 10/72-2.
(175) KŞS, 10/72-5.
(176) Özkul, age, s. 174.
(177) KŞS, 10/74-1.
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günlük 40’ar para nafaka verilmesine karar
verilmiştir.162

Vasileri denetlemekle görevli olan kadılar, kimi zaman vasiliklerini beğenmedikleri kişileri, kim olursa olsun vasilikten alarak
yerlerine başkalarını atayabilmektedirler.
Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden vefat
eden Bedik’in küçük oğlu Bedros’un ve kızı
Turfanda’nın malını korumak ve işlerini yürütmek üzere mahkeme tarafından vasi tayin
edilen Kerek oğlu Boğor’un bazı malları terekeye kaydettirmediği için azledilerek yerine Bedros için halası Nobrad, Turfanda178
için ise annesi Mosis kızı Rona atanmıştır (29
Nisan 1634).179 Ayrıca 23 Ekim 1634 tarihli
kayıtta ise Bedros’un yeni vasisi olan halasının, eski vasiden çocuğa ait mallarını teslim
aldığı bildirilmektedir.180

Vasi-i muhtar-Mirasçı
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Ölen kişi hangi topluma ve dine mensup olursa olsun ölmeden önce eğer vasiyet
bırakmışsa bu vasiyete de uyulmaktaydı.181
Aslen Kozandağı’nın Haçin köyünden olan
Ermeni Çulha Uzun Artin veled-i Abraham
Kıbrıs’ta Ermeni manastırında kalırken ölmüştü. Uzun Artin ölmeden önce Vartabo
veled-i Yakop, Asador veled-i Mıgırdiç, Aci
Simyon veled-i Armiye, Saatçi Aci Begos veled-i Abrahim, Kürkçü Karabet veled-i Kaçador ve Avraham veled-i Bogos adlı Ermenilerin şahitlikleriyle malından üç yüz kuruşu
Kudüs’deki Maryakob Manastırı’na, 100 kuruşu Girne’de bulunan Aya Megara (Sourp
Magar) Manastırı’na ve 100 kuruşu da Lefkoşa’da bulunan Meryem Ana Kilisesi’ne
vasiyyet edip geri kalan malının varislerine
verilmek üzere Kıbrıs Mal Sandığı’na teslim
edilmesini vasiyyet ettiğini şahitlerin beyanıyla tescil edilmişti (23 Eylül 1811).182
İster sürgün nedeniyle isterse başka
nedenlerle Kıbrıs’ta bulunurken ölenlerin
eğer mirasçıları varsa terekelerinin mirasçılara ulaştırılması için “vasi-i muhtar” veya
“kayyum” tayin edilerek terekeler bu kişilere
teslim ediliyordu.183 Kıbrıs adasında ticaret
yapan gayrimüslim tüccar ve bunlar içeri-

sinde özellikle Ermeni olanları, Kıbrıs’a geldiklerinde ilk iş olarak mahkemeye giderek,
kendilerine bir şey olursa, miraslarını varislerine ulaştıracak olan kişiyi (vasi-i muhtar) atamaktadırlar. Sicildeki kayıtlardan anlaşıldığı
üzere Kıbrıs’taki Ermeni tacirler için bu işi
genellikle adadaki Fransız konsolosların yanında tercümanlık yapan Ermeniler yapmaktaydılar.184
Misafir olarak Kıbrıs Lefkoşa’da Hânı Cedîd’te bulunan Halepli Karabet veled-i
Aleksan veled-i Karabet adlı Ermeni, kaynı
Elyasi veled-i Şahin adlı Ermeni’yi, ölümü
halinde terekesini alıp borçlarını ödemek ve
kalanını da eşi Meryem bint-i Şahin, küçük
kızları Suciya ve Mariya ile anne baba bir kardeşleri Nerses ve Haçer’e teslim etmek üzere
kendisine vasi-i muhtar tayin ettiğini Lefkoşa
Şer‘i Mahkemesi’ne giderek sicile kaydettirmiştir (10 Eylül 1720).185 13 Mayıs 1721
tarihli benzer bir olayda Aslen Halepli olup
misafir olarak Lefkoşa’da Hân-ı Komarîde
misafir olarak kalan Curcur veled-i Elyasi
veled-i Olosi isimli Ermeni, Lefkoşa Mahkemesi’ne gelerek ölmesi durumunda terekesini zaptedip gerekli masrafları yaptıktan sonra
kalanını varislerine ulaştırmak üzere Karabet
veled-i Kirkos’u vasi-i muhtar tayin etmiştir.
İlgili belgede Curcur adlı Ermeni’nin mirasçılarının oğlu Şamad ile kızları Marta ve Kadehi oldukları da öğrenilmektedir.186 Aslen
Diyarbakırlı olup Lefkoşa’nın Nevbethane
Mahallesi’nde misafir olarak ikamet eden
Komri bint-i Karabet adlı Ermeni kadın,
ölürse mallarını Halep’teki kardeşleri Astor
veled-i Karabet ile Hatom bint-i Karabet’e
göndermek üzere Fransız konsolosu tercümanı olan Haci Done veled-i Finidi adlı Ermeni bezirgânı vasi-yi muhtar tayin etmiştir (8
Ekim 1736).187 Böyle bir yola ve tedbire baş(178) KŞS, 4/41-1.
(179) KŞS, 4/51-2.
(180) KŞS, 4/51-4.
(181) KŞS, 21/40-1.
(182) KŞS, 27/205-3.
(183) Demiryürek, “aile”, s. 104-105.
(184) Özkul, age, s. 170.
(185) KŞS, 10/44-4.
(186) KŞS, 10/106-3.
(187) KŞS, 15/9-6.

İnsanlar başka bölgelerde bulunduklarında ölmeleri halinde mallarına beytülmâl
emini tarafından el konulmaması için bulundukları bölgenin mahkemesine giderek kendilerine yakın hissettikleri birini mirasçıları
olarak da gösterebiliyorlardı. Aslen Anadolu
vilayetinden Malatyalı olup misafir olarak
Lefkoşa’nın Korkud Efendi Mahallesi’nde
bulunan Varsen veled-i Pedris Vranes adlı Ermeni Lefkoşa Mahkemesi’ne gelerek, Corcor
veled-i Vranes isimli şahsın kendisinin erkek
kardeşinin oğlu ve yegâne varisi olduğuna
dair beyan ve ikrarda bulunmuştur (20 Kasım 1720).188 21 Mart 1729 tarihli benzer bir
kayıtta Tokat’ın Hace Ahmet Mahallesi’nden
olup misafir olarak Lefkoşa’da Ağaçpazarı
civarında ikamet eden Basmacı Kovez oğlu
Ariton adlı Ermeni’nin, öldüğü takdirde
tek varisinin akrabası Sahak veled-i Azarya
adlı Ermeni olduğunu mahkemeye gelerek
kaydettirmiştir. İlgili belgede Ariton, babası
Kovez ile Sahak’ın babası Azarya’nın anne
baba bir kardeşler olup babaları ismi Kaspar,
dedeleri ismi Ohan ve anneleri ismi Maryam
bint-i Nikogos olduğunu bildirmektedir.189
Lefkoşa’nın Korkud Efendi Mahallesi’nde
misafereten ikamet eden Palulu İsrail veled-i
Ohan adlı Ermeni’nin, amcasının oğlu Karabet veled-i Ovannis adlı Ermeni’den başka
varisi olmadığını tescil ettirmiştir (18 Ekim
1729).190 Halepli olup geçici olarak Lefkoşa’nın Korkut Efendi Mahallesi’nde ikamet
etmekte olan Tozer veled-i Sergis adlı Ermeni, Lefkoşa Mahkemesi’ne giderek öldüğü
taktirde eşyalarını yeğeni Melkon veled-i Berror’un almasını ve mirasçılarına ulaştırmasını
istediğini beyan etmiştir (22 Ekim 1740).191

Kayyum
Mahkeme tarafından görevlendirilen
kassamlar, mirası akrabalar arasında paylaştırıyorlardı. Ancak mirasta hakkı olan kişi veya
kişiler çeşitli sebeplerden dolayı mahkemede

veya taksimin yapıldığı yerde bulunmadıkları takdirde, onlara mirastan düşen paylarını
ulaştırması için kadı tarafından bir kayyum
atanıyordu.192 Kayyum olarak görevlendirilen
kişilerin görevi, mirasçıya mirastan kalan hisseyi ya ulaştırmak ya da Kıbrıs dışında ise gelene kadar muhafaza etmekti. Kayyumlar yaptıkları bu hizmetin karşılığında miktarı kadı
tarafından belirlenen bir ücret alıyorlardı.193
Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden
vefat eden Manok veled-i Ese’nin başka yerde bulunan kızı İksi’nin babasından kendisine intikal eden miras hissesini korumak ve
ona vermek üzere amca oğlu Haçador veled-i
Bedros mahkeme tarafından kayyum olarak
atanmıştır (30 Aralık 1769). İlgili belgede
şuhûdül-hâl içerisinde kardeşi Kürkçü Toma
veled-i Ese Ermeni ile Kürkçü Asfazador Ermeni’nin adları da bulunmaktadır.194
25 Ağustos 1785 tarihli kayda göre aslen İstanbullu olup Kıbrıs’ta sürgünde iken
ölen Ermeni Mardoros’un muhallefâtı mahkemenin ve kayyum seçilen Hoca Vartan adlı
Ermeni’nin işbirliği ile belirlenerek Suk-ı Sultanide açık artırma usulü ile satılmıştı. Elde
edilen para merhumun varislerine ulaştırılması için kayyum Hoca Vartan’a teslim edilmiştir. Tereke incelendiğinde Mardoros’un
mallarının değeri toplam 5595 para iken, harcamaların ise 1495 para olduğu görülmektedir. Harcamalar çıktıktan sonra kayyuma
teslim edilen miktar ise 4100 paradır.195 Aynı
tarihli bir başka kayda göre ise aslen İstanbullu olup Mağusa kalesinde sürgünde iken ölen
Mihail’in eşyalarının satılarak varislerine ulaştırılmak üzere yine kayyum olarak belirlenen
Ermeni asıllı Hoca Vartan’a teslim edilmiştir.
Lefkoşa sicilinde bulunan tereke kaydına
göre Mihail’in mallarının değeri 4682 para
iken terekede yapılan masraflara 1495 para
(188) KŞS, 10/64-4.
(189) KŞS, 13/111-2.
(190) KŞS, 13/151-2.
(191) KŞS, 15/102-3.
(192) Aydın, “Eyüp Şeriye Sicilleri”, s. 65.
(193) Özkul, age, s.169.
(194) KŞS, 18/104-4.
(195) KŞS, 21/31-1.
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vuran kişiler, miraslarına devlet tarafından el
konulmasını önlemiş oluyorlardı.

harcanmıştır. Kayyuma teslim edilen miktarın
ise 3187 para olduğu görülmektedir.196
Misafir olarak kaldığı Ak Manastır’da
ölen Eğinli Sarraf Avanis adlı Ermeni’nin
malları müzayede ile satılıp bedeli kayyum
tayin olunan Şerif Ağa’ya teslim edilmiştir.
Söz konusu tereke incelendiğinde Avanis’in
muhallefâtının değerinin 52.063 para olduğu anlaşılmaktadır. Avanis’in terekesinden
13.340 para değerindeki masraflar çıkarıldıktan sonra kalan 38.723 para mirasçılarına
ulaştırılması için kayyum olarak atanan Şerif
Ağa’ya teslim edildiği Lefkoşa Şer’i Siciline
kaydedilmiştir (24 Ağustos 1807).197

20

Limasol’da ölen Gümrük Yazıcısı İstanbullu Ermeni Asador’un, terekesi müzâyede ile satılıp İstanbul’da bulunan vârislerine verilmek üzere vasi ve kayyum olarak tayin
edilen beratlı Avrupa tüccârı Artin veled-i Aci
Bogos’a teslim edilmiştir. Asador’un terekesindeki malların değeri 1962 kuruş 3 para
idi. Masraflar çıkarıldıktan sonra 1729 kuruş
23 para kayyum Artin’e teslim edilmiştir (18
Ocak 1844).198
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Emanet-Vekalet
Kıbrıs adasına ülke dışından gelenler
bazı dönemlerde eşyalarını adada güvendikleri birine veya kuruma sonradan almak
üzere emaneten bırakmaktaydılar. Lefkoşa
sicillerinde bu tür belgeler genellikle ürünlerin teslim alındığındaki durumla ilgilidir.
Anadolu vilayetine bağlı Maraş eyaletinin
Haçin köyü’den Karabet veled-i Erez adlı
Ermeni Kıbrıs’ta Hân-ı Cedîd’de (Yeni Han)
kalır iken hastalanmış ve Lefkoşa Ermeniyân
Mahallesi’ndeki Ermeniler (Yagob veled-i
Ovannes, Karabet veled-i Aslan, Avride veled-i Şirvan, Ohan veled-i Gavrail ve Bağyar veled-i Bağdasar) tarafından eşyasıyla
birlikte Ermeniyân Mahallesi’ndeki Ermeni
kilisesine yerleştirilmişti. Karabet iyileştikten
sonra adadan ayrılmış ancak eşyalarını emaneten kilisede bırakmıştı. Daha sonra adaya
dönerek kilisede bıraktığı eşyaların kendisine

eksiksiz olarak teslim edildiğini Lefkoşa Şer‘i
mahkemesine giderek bildirmiştir (15 Şubat
1721).199 Söz konusu belge Şer‘i Mahkeme’nin güvenirliliğini göstermesi bakımından
ayrıca önem taşımaktadır. 17 Ağustos 1729
tarihli başka bir belgede ise Lefkoşa’nın Tophane Mahallesi’nden ölen Altun bint-i Yasef
veled-i Serkis’in varisi olan kız kardeşi Maryam, terekeyi emaneten elinde bulunduran
Ali bin Şahin Mehmet’ten 35 kuruş değerindeki eşyayı teslim aldığını ve hiçbir hakkının
kalmadığını beyan etmiştir.200
Kıbrıs sicillerinde karşılaşılan bir durum ise vekil tayini ile ilgilidir. Burada söz
konusu olan vekalet mahkemede kullanılan
vekillikten biraz farklıdır. Burada verilen vekalet işlerin takip edilmesiyle ilgilidir. Adaya
ticaret için gelen tüccarlar ülkelerine geri
döneceklerinde Kıbrıs halkından alacaklarını toplayabilmesi için güvendikleri birisini
mahkemeye giderek vekil tayin ediyorlardı.201
1676 yılına ait bir örnekte Lefkoşa’da Hânı Cedîd’te kalan Safer isimli Ermeni bütün
alacak ve verecekleri konusunda Hacı Mehmet’i kendisine vekil tayin ettiğini Lefkoşa
Şer‘i Mahkemesi’ne giderek sicile kaydettirmiştir.202 Belgeden de anlaşılacağı üzere Safer
adlı Ermeni tüccarın Kıbrıs adasındaki para
işlerini Hacı Mehmet adlı bir Müslüman yapacaktı.

Beytülmâl Hassa Emini
Osmanlı ülkesinin genelinde olduğu
gibi Kıbrıs adasında da fetihten itibaren görev yapan görevlilerden birisi de beytülmâl
hassa emini idi. Beytülmâl eminleri adada
mirasçısı olmadan ölen kişilerin (Müslümangayrimüslim) terekelerini devlet adına koruyan, gözeten ve tahsil eden görevlilerdi.203
(196) KŞS, 21/31-3.
(197) KŞS, 25/3-5.
(198) KŞS, 39/134-1.
(199) KŞS, 10/93-4.
(200) KŞS, 13/142-1.
(201) Özkul, age, s. 327-328.
(202) KŞS, 5/7-3.
(203) M. Akif Erdoğru, “Osmanlı Kıbrıs’ında Önemli Bir Görevli:
Beytülmâl-i Hassa ve Âmme Emini”, CIEPO, XIV. Sempozyumu
Bildirileri (18-22 Eylül 2000), Çeşme-Ankara 2004, s.149.

Tokatlı olup Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’ndeki kilisede misafir iken vefat eden
Papas Nikogos’un varisi olmadığından masraflar çıktıktan sonra beytülmâla kalan terekesi 763 paradır (21 Aralık 1813).207 Ticaret
için gittiği Antakya’da hayatını kaybeden
çulha esnafından Ermeni Orakim’in mirasçısı olmadığından terekesi beytülmâla teslim
edilmiştir (21 Haziran 1814). İlgili tereke incelendiğinde Orakim’in malvarlığının çulha
aletlerinden oluştuğunu ve değerinin 102,5
kuruş olduğu görülmektedir. Yapılan 35,5 kuruşluk masraftan sonra kalan 67 kuruş devlet adına beytülmâl emine teslim edilmiştir.
208
Kayserili olup Lefkoşa’da ikâmet ederken
ölen Ermeni Tellak Çargiz’in varisi olmadığından tereke tutarı olan 9 kuruş Beytülmâl
Emini Ali Ağa’ya teslim edilmiştir (23 Haziran 1814).209
Kıbrıs adasında Tuzla iskelesinde mirasçısı olmadan hayatını kaybeden Tokat asıllı

Ermeni Osterfan’ın terekesindeki mallar 74
kuruş 7 paraya satılmış masraflar çıkarıldıktan sonra geriye kalan 8 kuruş 33 paraya beytülmâla emini tarafından el konulmuştur (15
Ekim 1814).210 15 Şubat 1815 tarihli kayıtta
Lefkoşa’da Çulcular Hanı’nda varissiz olarak
ölen ve muhallefatı beytülmâle kalan Ermeni
Çargîr veled-i Karabet’in mallarının değeri
60 kuruştu. 28 kuruş değerindeki harcamalar
çıkarıldıktan sonra 32 kuruş beytülmâl eminine teslim edilmiştir.211 Lefkoşa’da Komarî
Hanı’nda misafir olarak ikamet ederken vefat eden Diyarbakırlı Avraim adlı Ermeni’nin
mirasçısı olmadığından Kıbrıs Mal Sandığı’na
masraflar çıkarıldıktan sonra 49 kuruş 36
para teslim edilmiştir (13 Kasım 1821).212
Bazen hastalanan kişiler veya yanlarında bulunanlar Şer‘i Mahkemeye giderek
söz konusu kişilerin mal varlıkları ile ilgili
mahkemeyi bilgilendirmekte ve böylece ileride beytülmâl emini ile aralarında oluşacak
herhangi bir sorunu önceden engellemiş olmaktaydılar. 23 Ekim 1634 tarihli belgede
Lefkoşa’da Ermeni Mahallesi’nden Danis
ve Vagoz adlı Ermeniler papazlarıyla birlikte Şer‘i Mahkemeye müracaat ederek mahallelerinde misafir olarak bulunan Mevile
Hanım’ın üzerindeki elbisesinden başka bir
malı olmadığını tescil ettirmişlerdir. Adı geçen kişiler mahkemeye giderek Mevile adlı
kadının ölmesi durumunda beytülmâl eminin
kendilerinden herhangi bir talebi olmamasını
da sağlamışlardır.213 Aslen İstanbul Kumkapılı olup Kıbrıs’ta Komarî Hânı’nda geçici olarak kalmakta olan Mercan oğlu Manat adlı
Ermeniye hizmet ederek geçimini sağlarken
yatalak olan Haykod veled-i Mahrem veled-i
Yasef isimli Ermeni’nin, üstündeki elbiseden
başka bir malı bulunmadığından, öldüğü tak(204) Mehmet Esat Sarıcaoğlu, Malî Tarih Açısından Osmanlı Devletinde Merkez Taşra İlişkileri (II. Mahmud Döneminde Edirne Örneği),
Ankara 2001, s. 73; Çoruh, agt, s.405.
(205) KŞS, 18/122-3.
(206) KŞS, 24/9-1.
(207) KŞS, 28/132-1.
(208) KŞS, 28/170-1.
(209) KŞS, 28/166-3.
(210) KŞS, 28/217-2.
(211) KŞS, 28/239-1.
(212) KŞS, 30/91-2.
(213) KŞS, 4/39-3.
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Devletin varissiz mallara el koyma durumu
1808 yılında çıkarılan bir kararla yasaklanmış olmasına karşın ölen kişilerin mirasçıları yoksa terekelerine devlet adına beytülmâl
eminleri tarafından el konulduğuna dair
örneklerle imparatorluğun genelinde olduğu gibi Lefkoşa Mahkemesi kayıtlarında da
karşılaşılmaktadır. Osmanlı ülkesinin genelinde bu durumun devam ettiğinden dolayı
1838 yılında tamamen vazgeçilmesi için bir
karar alınmıştır.204 Lefkoşa’da Hân-ı Cedid’te
kalırken vefat eden Şebinkarahisarlı Arakil
veled-i Kerem adlı Ermeni’nin varisi olmadığından dolayı Kıbrıs beytülmâl emini Serpiyâde el-Hac Ali Ağa terekeye el koymuştur.
Daha sonra beytülmâl emini tarafından terekedeki eşyalar müzayede ile satılıp masraflar
çıkarıldıktan sonra elde edilen 873 kuruş
Kıbrıs Mal Sandığı’na teslim edilmiştir (1 Kasım 1783).205 Kıbrıs’ta misafir olarak Hân-ı
Cedîd’de kalırken ölen Tokatlı Ermeni Kirkor’un beytülmâl emini Serpiyâde Süleyman
Ağa tarafından masraflar çıkarıldıktan sonra
el konulan eşyaların değeri 381 paradır (22
Aralık 1802).206

dirde beytülmâl emini tarafından han içinde
başkaca mal araştırması yapılmamasını vekili
aracılığıyla mahkemede beyan ve hüccet ettirmişti. Haçer veled-i Serkis ve Bedris veledi Avraham adlı Ermenilerin şahitliğiyle vekil
olarak Yasef veled-i Ohan adlı Ermeni tayin
edilmiş ve mahkemede Haykot’u vekili temsil etmişti (6 Ekim 1720).214
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10 Aralık 1785 tarihli kayıtta ise Lefkoşa’da misafir olarak ikamet eden ve köy köy
gezerek çerçicilik (tuhafiyecilik) yaparken
Dikomo köyünde ölen Ermeni Aci Yorgi’nin
karısı Nazlı’dan başka varisi olmadığından
karısının hissesi dışında kalan terekesine
beytülmâl emini Serpiyâde Hacı Ali Ağa tarafından el konulmuştur. Söz konusu tereke
incelendiğinde Aci Yorgi’nin mallarının değerinin 13.600 para olduğu anlaşılmaktadır. Terekeden toplam 5.242 para masraf alındıktan
sonra geriye 8.358 para kalmıştı. Ayrıca bu
paradan karısının da içinde olduğu alacaklılara 8.310 para (207 kuruş 30 para) ödeme
yapılmıştı.215
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Kimi durumlarda beytülmâl emini el
koyduğu malları iade edebilmekteydi. 8 Aralık 1791 tarihli kayıtta Lefkoşa’nın Ermeni
mahallesi ahalisinden olup vefat eden Savi
adlı Ermeni’nin Unpazarındaki dükkânında
bulunan eşyalara beytülmâl emini tarafından
el konulmuştur. Ancak beytülmâl emini tarafından el konulan eşyaları, Savi’nin, eşi Marta bint-i Deriş’ten almış olduğu borca karşılık
karısına sattığından dolayı iade edilmesine
karar verilmiştir.216
Bazı durumlarda beytülmâl eminleri
yeterince araştırma yapmadan ölen kişilerin ada dışında mirasçılarının olduğunu düşünmeden mallarına el koymaktaydılar. El
konulan bu malları ölen kişilerin mirasçıları
mahkemeye başvurarak haklılıklarını ispatladıktan sonra alabilmekteydiler.217 Lefkoşa sicillerindeki 25 Eylül 1811 tarihli kayıtta Lefkoşa’da Mertekçi Hanı’nda ikamet ederken
vefat eden Anadolu’da Kozandağı Sancağının
Haçin köyünden Ermeni Uzun Artin’in varisi

olmadığı iddiasıyla beytülmâl emini Çorbacı
Ali Ağa tarafından müzayede ile satılıp Kıbrıs Mal Sandığı’na teslim edilen terekesinin
masraflar ve bağışladığı para çıktıktan sonra değeri 1311 kuruştur. Söz konusu tereke
kaydının altına düşülen 15 Şubat 1813 tarihli
notta Uzun Artin’in anne baba bir erkek kardeşi Bağdasar veled-i Bağdasar veled-i Sergis
adlı Ermeni, Simyon veled-i Agop ve Karabet
veled-i Esfador adlı Ermenilerin şahitliğiyle Uzun Artin’in kardeşi olduğunu Lefkoşa
Mahkemesine gelerek ispatladığından dolayı
1311 kuruş Bağdasar’a teslim edilmiştir.218
Sicildeki 23 Eylül 1811 tarihli başka bir belgeden Uzun Artin’in mirasından 500 kuruşu
bağışladığı öğrenilmektedir.219 Benzer başka
bir kayıtta aslen Kayserili olup Lefkoşa’nın
Basmacı sokağında Aci Beraşoka Hanı’nda
misafir olarak ikamet ederken ölen Ermeni
Karabet’in mirasçısı olmadığı için beytülmâl
emini tarafından terekesine el konulmuştu.
Karabet adlı Ermeni’nin masraflar çıktıktan
sonra terekesinin değerinin 815 kuruş olduğu
anlaşılmaktadır. Daha sonra Karabet’in ortağı Artin oğlu Kanbar mahkemeye başvurarak
Karabet’in satılan mallarının ortak malları olduğunu şahitlerle ispat edince kendisine 808
kuruş ödeme yapılmıştır (12 Nisan 1813).220

Ermeni Tüccarlar ve Faaliyetleri
Ortaklık
Gayrimüslimler, Müslümanlarda olduğu gibi, aralarında ortaklık kurarken değil
de, daha çok ortaklıklarında bir sorun çıktığı zaman mahkemeye başvurmaktadırlar.
Basmacılık sanatında ortak olan Ermeni ile
Müslüman arasındaki ortaklık, Ermeni’nin
ölmesi sonucunda eşyalarının varislerine teslim edilmesi sırasında mahkemeye yansımıştır. Lefkoşa Korkud Efendi Mahallesi’nden
(214) KŞS, 10/53-2.
(215) KŞS, 21/36-1.
(216) KŞS, 21/207-4.
(217) Özkul, age, s. 169-170.
(218) KŞS, 27/156-1.
(219) KŞS, 27/205-3.
(220) KŞS, 28/62-1.

Mağusa’nın Aya Sergi köyünden Nikola oğlu Papa Pedro ile Lefkoşalı Serkis oğlu
Kaplan adlı Ermeni aralarında boya fidanı yetiştirmek için ortaklık kurmuşlardı. Kurulan
ortaklıkta Papa Pedro tarla ve emeği karşılayacak Kaplan ise masrafları ve fidanları sağlayacaktı. Kurulan emek-sermaye ortaklığında
ikinci senenin sonunda ürün paylaşımından
dolayı ortaya çıkan anlaşmazlığın sulh ile
sonuçlandığı ve Papa Petro’nun, Kaplan’ın
zimmetini 50 kuruş alarak ibra etmiştir. Söz
konusu belgede 1,5 dönüm tarlada boya bitkisi ekilmiştir. Tartışma Kaplan’ın Pedro’ya
sadece 170 okka bitki verdiği için çıkmıştı
(27 Aralık 1720). Sicildeki bir sonraki belgede ise Kaplan, Papa Petro’nun zimmetini ibra
etmiştir.226 Lefkoşa’nın Debbağhane Mahallesi’nden Bedros veled-i Haci Avram adlı
Ermeni’nin ölen babası Haci Avram ile eski
ortağı Avak veled-i Artin arasında ortaklık
dönemine ait alacak-verecek hususunda ortaya çıkan anlaşmazlığın Avak lehine sonuçlanmıştır (28 Eylül 1748).227

başvurmuştur. Yapılan mahkemede Altun
adlı Ermeni kadın Recep oğlu Mehmet ile
Halil kızı Ümmühan ve Rıdvan kızı Fatma
adlı şahitlerin de yardımıyla iddiasını ispat etmiştir. Mahkeme ilgili paranın Murat tarafından Altun hatuna ödenmesine karar vermiştir
(8 Ekim 1634). Söz konusu belgede dikkat
çeken bir unsur da Ermeni kadına şahitlik
yapanların Müslüman erkek ve kadınlardan
oluşmasıdır. Ayrıca kayıtta iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk geldiği görülmektedir.228 Benzer bir sorunda bu sefer
sonuç farklı olmuştur. Lefkoşa’nın Debbâğhane Mahallesi’nden Petros veled-i Acı Ezram adlı Ermeni babasının ortağı olan Avak
veled-i Artin’den, ölen babasının hakkını talep etmiştir. Yapılan araştırma ve Müslüman
şahitlerin tanıklığı sonucunda Petros haksız
bulunmuştur.229

Alacak-Verecek-Borç Davaları

Lefkoşa’nın Terbiyodi Mahallesi’nden
vefat eden Elyasi’nin çocukları Aneze ve
Maro’nun vasileri olan anneleri Mugal binti Hristo adlı Ermeni kadın, mahalledeki kiliselerinin mütevellisi olan Murad veled-i
İmirşah’ın kocası Elyasi’nin kiliseye iki bin
akçe borcu olduğunu söyleyerek terekeden
para aldığını şikayet etmektedir. Mugal’un
söz konusu parayı geri almak talebiyle açtığı davada, Lefkoşa müftüsünün verdiği fetva
neticesinde Murad’ın parayı iade etmesine
karar verilmiştir (8 Ocak 1636).230 Sicildeki
bir sonraki kayıtta Murad’ın parayı iade ettiği
belirtilmiştir.231 Lefkoşa’nın İncirli köyünden
Fornelyo bint-i Zorzi, kocası Luizi veledi Polidero’nun, Ohan adlı Ermeni’ye olan
yüz kuruş borcunu kendisi kefil olmasından
dolayı ödediği ve evlenirken de babası Zorzi’nin, Luizi’ye ergenlik adıyla yüz yirmi kuruş verdiğinden ikisinin toplamı olan iki yüz

Söz konusu dönemde Kıbrıs’taki Ermeni toplumunun aralarındaki alacak verecek sorunundan dolayı kendi kiliseleri yerine
Şer‘î Mahkeme’ye başvurdukları görülmektedir. Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden
Altun Hatun eşi Murat’da 3 bin akçe alacağı
olduğunu iddia ederek kadı mahkemesine

(221) Bez dokurken pamuğa sürülen beyaz sakız.
(222) Kırmızı boya.
(223) Genellikle çobanların kullandıkları deriden yapılmış içine eşya
konan küçük torba.
(224) KŞS, 13/14-4.
(225) Özkul, age, s. 219-220.
(226) KŞS, 10/75-2; KŞS, 10/75-3.
(227) KŞS, 17/106-4.
(228) KŞS, 4/34-2.
(229) KŞS, 17/106-4.
(230) KŞS, 4/129-1.
(231) KŞS, 4/130-1.
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ada dışında Mısırda ölen Mardus veled-i İvas
adlı Ermeni’nin oğlu Bedros ve kızı Sara’nın
vasileri olan nineleri Maryem bint-i Arakil,
oğlu Mardus’un basmacılık sanatında ortağı olan basmacı Hasan Beşe bin Cuma’dan,
Mardus’un hakkı olan 45 adet basmacı kalıbı, bir kazan altı tekne, üç desti, yarım vukıyye
kitre221, bir vukıyye bakkam222, üç adet tağar223,
bir adet mermer taş, dört adet büyük tezgah ve
bir adet küçük tezgahı teslim almıştır (26 Mayıs 1727).224 Bu belgeden, kurulan ortaklığın
yanı sıra basmacı esnafının kullandığı eşyalar
hakkında da bilgi sahibi olunmaktadır.225

yirmi kuruş ile kendisinden zorla aldığı bazı
eşyaların bedellerinin kocası Luizi’den talep
etmektedir. Yapılan mahkeme sonucunda
Fornelyo’nun iddiasına karşın kocasının yemin etmesi üzerine dava reddedilmiştir (15
Mayıs 1714).232 Lefkoşa’da Hân-ı Cedîd’de
sakin tüccar Gedek veled-i Mosos adlı Ermeni, Marya bint-i Filori’de kırk sekiz kuruş alacağı olduğu iddiasıyla açtığı dava neticesinde; Marya’nın, borcu olduğunu kabul etmesi
üzerine mahkemede parayı ödemesine karar
verilmiştir (4 Haziran 1714).233
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Lefkoşa’nın Ömeriye Mahallesi’nden
ölen Meryem bint-i Abdullah’ın terekesi incelendiğinde Kürkcü Bogos Ermeni’ye 700
para borcu olduğu görülmektedir (1 Temmuz
1770).234 Aslen Eğinli olup Mağusa’da ölen
Amira’nın varisi olmadığından terekesine
devlet adına beytülmâl emini el koymuştur.
Söz konusu terekede Amira’nın borçluları
arasında 2400 para ile Agob Ermeni de bulunmaktadır (24 Eylül 1785).235
Lefkoşa’nın İnyehorya köyünden David oğlu İvaz adlı Ermeni, dava tarihinden 7
yıl önce her zirası236 ikişer kuruşa olmak üzere
12 zira Venedik atlası satışından dolayı Yorgi oğlu Andoni’den yirmi dört kuruş alacağı
olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuştur.
Andoni ise kurulan mahkemede adı geçen
köyden Papa Hıristodolo veled-i Hanna,
Niro veled-i Françesko ve Andoni veled-i
Penbedo adlı zimmîlerin şahitliğiyle söz konusu borcunu İvaz’a altı ay önce ödediğini
ispat ederek davanın reddedilmesini sağlamıştır (25 Kasım 1698).237 Başka bir alacak
davası örneğinde ise, Acem tüccarından olup
Lefkoşa’da Hân-ı Cedîd adlı handa kalan Nazar veled-i Karabit adlı Ermeni tüccar Kesbir
veled-i Melkom adlı Ermeni’den çalıştırmak
üzere verdiği 400 kuruşu ve hissesine düşen parayı aldığını belirtmektedir (17 Ocak
1710).238
Lefkoşa’da misafir olarak kalmakta
olan Mardinli Maraz veled-i Nami adlı Ermeni aslen Halepli olup Mağusa Kalesi’nde

kalırken vefat etmiş olan Salamo veled-i Çorçoz veled-i Hana’da Halep eşyasından olmak
üzere yüz altmış beş kuruş alacağı olduğundan terekesini emaneten elinde bulunduran
Davut Ağa bin Süleyman’dan tahsil edilmesi
talebiyle dava açmıştır. Maraz, Salamo’dan
yüz altmış beş kuruş alacağı olduğunu ispat
etmesiyle, söz konusu paranın Davut Ağa tarafından ödenmesine karar verilmiştir (8 Haziran 1713).239 Halepli tüccar Salamo ile ilgili
bir başka kayıtta yine bir borç söz konusudur.
Halepli olup Lefkoşa’da kalmakta olan Kaplan veled-i Serkis adlı Ermeni, Mağusa Kalesi’nde kalırken ölen Salamo veled-i Çorçoz
veled-i Hana adlı Ermeni’den Halep eşyasından olmak üzere ortağı olduğu Ravabit’le
birlikte yüz yirmi kuruş alacakları olduğunu
iddia ederek Salamo’nun terekesini emaneten elinde bulunduran Beytülmâl emini
Davut Ağa bin Süleyman’dan talep etmiştir.
Lefkoşa Şer‘i Mahkemesi Kaplan’ın da haklı
olduğuna hükmetmiştir (8 Haziran 1713).240
Anadolu vilayetinden Mardin kasabasından
olup Lefkoşa’da Hân-ı Cedîd’te kalan tüccar
Mariz veled-i Nami adlı Ermeni, Fenaromeni Mahallesi’nden vefat eden Piyero veled-i
Mihail’de olan Halep kumaşından iki yüz elli
kuruş alacağını Piyero’nun terekesini elinde
bulunduran ve oğlu Mihail’in vasisi olan Nikolo veled-i Kalimyo’dan almıştır (29 Haziran 1713).241
Lefkoşa’da Yenihan’da sakin Boyacı
Serkis veled-i Vartan, Marad veled-i Nami
ile olan katır, demir gem, üzengi ve süsleri
ile çeşitli alışverişlerinden dolayı aralarında
hiçbir alacağının kalmadığını mahkemeye gelerek beyan etmiştir (2 Nisan 1714).242 Anadolu vilayeti Şebinkarahisarlı tüccar Serkis
veled-i Ferhad adlı Ermeni ile Tokatlı tüccar
(232) KŞS, 8/116-1.
(233) KŞS, 8/112-3.
(234) KŞS, 20/10-3.
(235) KŞS, 21/32-5.
(236) 1 zira 0,57417 m²
(237) KŞS, 6/40-4.
(238) KŞS, 7/116-3; Durmuş, agt, s. 249.
(239) KŞS, 8/50-4.
(240) KŞS, 8/51-3.
(241) KŞS, 8/27-3.
(242) KŞS, 8/86-1.

Lefkoşa’da bir grup esnafın, Kıbrıs
Muhassılı iken ölen Halil Ağa’dan alacakları
olan toplam 689,5 kuruş ile 13 parayı tahsil
etmesi için gerekli çalışmaları yürütmek üzere, içlerinden Kumaşçı Luizi’yi vekil tayin
etmişlerdir (29 Aralık 1720). Söz konusu belgede bahsedilen esnaf arasında Müslüman
ve gayrimüslimler (Ermeni-Rum) bulunduğu
görülmektedir. Belgede adları geçen esnaf
Kasâbbaşı Yusuf bin Mehmet, Haffafbaşı
Mustafa Çelebi bin el-Hac Hüseyin, Pazarbaşı Mehmet Ağa bin Ahmet, Kavukçubaşı
Ahmet Çelebi bin Abdullah, Bazergan Seydi
Osman bin Ali, Ekmekçibaşı Hristofi veledi Yanni, Bazergan Hoca Elyasi veled-i Avraham, Bazergan Hoca Serkis veled-i Nernes,
Mihail veled-i Yorgi, Kumaşcı Topal Piyeri
veled-i Ergiri, Basmacı Şahin veled-i Aratin
ve Kuyumcubaşı Melyo veled-i Pavli’dir.244
Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi’nden ölen
Ohan veled-i Kaspar’dan 60 kuruş alacaklı
olduğunu gayrimüslim şahitler yardımıyla ispat eden Bogos veled-i Yasef ’in, sözkonusu
meblağı müteveffanın terekesinden tahsil
ettiğini mahkemeye gelerek beyan etmiştir
(14 Ocak 1721).245 Sicildeki bir başka kayıtta
Bogos’un ödemeyle ilgili mahkemeden aldığı
karar bulunmaktadır.246
Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi’nden ölen Dratso veled-i Artin adlı Ermeni’nin varisleri eşi Takoli bint-i İsali, oğulları
Vartan ve Kirkor ile annesi Agsa, Dratso’nun
kayınbiraderi olan Yadigar veled-i İsali’den
altın zincir satışından doğan alacaklarına
karşılık altmış kuruş alarak davalarından vazgeçmişlerdir (29 Aralık 1724).247 Piskopi’den
Kuyumcu Arslan veled-i Safer, Lefkoşa’da Yenihan’da misafir olarak ikamet eden Halepli
Hoca Yasef veled-i Yorgi ile Halep’te bulunan
ortağı Ermeni Karabet veled-i Kirkor’a olan
300 kuruş borcuna karşılık Piskopi’nin çeşitli

yerlerinde bulunan üç adet dört dönüm bahçelerini müştemilatıyla ve sulama hakkıyla
birlikte satmıştır (2 Nisan 1725).248 Lefkoşa’nın Akaça köyünden Zavani oğlu Çirkako, Nevbethane Mahallesi’nden Danyel oğlu
Danyel adlı Ermeni’den iki yıl önce 42 kuruş aldığını ve faiz olarak 75 kuruş ödediğini
bildirerek faiz olarak verdiği parayı alabilmek için mahkemeye başvurmuştur. Yapılan
mahkemede Danyel’in faiz almadığına dair
Hz. İsa üzerine yemin etmesiyle Çirkako’nun
davası reddedilmiştir (20 Temmuz 1725).249
Serkis veled-i Terkes adlı Ermeni’nin Lefkoşa’nın Çatalhurma Mahallesi’nden vefat
eden Aci Luyizo veled-i Felahdo’ya olan 839
kuruş borcunun mahkeme kararıyla mirasçılarına ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir
(8 Haziran 1732).250
Mağusa varoşundan Aya Nikola Mahallesi’nden Ermeni bazergan Dönebozoğlu
ülke dışında ölmüştür. İlgili belgeden Ermeni bazerganın Tuzla kazasında görev yapan
Fransa konsolosun tercümanı olduğu da
öğrenilmektedir. Fransa konsolosu Hacı Abdülgafur Ağa’nın terekeden haksız yere 1000
kuruş aldığını İstanbul’a şikâyet ederek söz
konusu paranın varislere geri ödemesini sağlamıştı. Bu arada Dönebozoğlu’nun varisleri
oğlu Domace, kızları Hanna ve Marya, Lefkoşa Alaybeyi Hacı Abdülgafur Ağa ibn-i Ali
Efendi ile her hangi bir davalarının olmadığını mahkemeye gelerek beyan etmişlerdir. İlgili belgede Hanna’yı erkek kardeşi Domace,
Marya’yı ise kocası Evanis veled-i Yakob adlı
Ermeni temsil etmişlerdir (28 Ekim 1743.251
24 Kasım 1765 tarihli belgede İstanbul’da
ikamet eden Ermeni cemaatinden Mikail
veled-i Menahi’nin vekili olan Çukadar Hacı
Osman bin Ahmet, Haci Yakomi veled-i Yorgi’de olan dört yüz kuruş alacağına karşılık üç
(243) KŞS, 8/169-2.
(244) KŞS, 10/73-2.
(245) KŞS, 10/80-6.
(246) KŞS, 10/81-7.
(247) KŞS, 12/19-1.
(248) KŞS, 12/39-1.
(249) KŞS, 12/59-2.
(250) KŞS, 14/49-2.
(251) KŞS, 15/218-1.
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Simavon veled-i Evanis adlı Ermeni Lefkoşa
Şer‘i Mahkemesi’ne giderek aralarında olan
alacak-verecekleriyle ilgili birbirlerinde hiçbir
haklarının kalmadığını beyan etmişlerdir (12
Kasım 1714).243

yüz yetmiş kuruş aldığını mahkemeye gelerek
kaydettirmiştir.252 Lefkoşa’dan Hasan Çelebi’nin 620 akçe253, Ermeni Donaber’in 20
arslanlı kuruş254 ve Arap Bilal’in 2000 akçe
(13 kuruş) Ermeni Aznor’dan mahkeme tarafından da onaylanmış alacakları bulunmaktadır (19 Aralık 1779).255 Rodos ahalisinden
Zaharye’nin Kıbrıs ahalisinden Ermeni Artin
ve tercüman Aci Yorgaki’den alacak iddiası davasında tarafların önceden anlaştıkları
anlaşılınca Zaharye davayı kaybetmiştir (3
Mayıs 1787).256 Söz konusu belgelerden de
anlaşılacağı üzere adanın en büyük mahkemesi olan Lefkoşa Şer‘i Mahkemesi kendisine başvuran insanların Müslüman-gayrimüslim olmasına akmaksızın adalet dağıtmaya
çalışmıştır.

Müslüman-Ermeni Erkekler Arasındaki
Alacak-Verecek-Borç Davaları
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Lefkoşa’dan vefat eden Sefer Reis’in
çocuklarının vasisi olan Piri Bey ibn-i Hüseyin, Lefkoşa’ya bağlı Kanbili köyünden Yagob
adlı Ermeni’nin, çocuklara ait öküzlerin, kendisine ait lahana bahçesine girip mahsulünü
yediklerini şikayet ederek, kendisi bin akçe
ve Kethüda Mehmet Ağa’ya da bin akçe aldırdığını şikâyet ederek parayı geri istemiştir (13 Aralık 1636).257 Tuzla kasabasından
Abdullah oğlu Mustafa adlı mühtedi, 1678
yılında Lefkoşa’daki Şer‘i Mahkemesine gelerek Tarsus’da sakin Erkiz adlı Ermeni’den
alacağı olan on bir esedi ile iki çeki ipeği Erkiz’in kendisine Davud ve Yakup adlı Ermeniler aracılığıyla gönderdiğini bildirmiştir.258
18 Ekim 1698 tarihli kayıtta Lefkoşa’nın
Ermeniyân Mahallesi’nden Allahverdi veledi Manik ile Mağusalı Turabi Reis bin Ahmet
aralarındaki ticaret dolayısıyla birbirlerinden
herhangi bir alacaklarının kalmadığını mahkemeye gelerek tescil etmişlerdir.259
İstanbul’da Elvanzade Mahallesi’nden
ölen Kıbrıs Muhafızı Vezir Mustafa Paşa’nın
varislerinden büyük oğlu Ahmet Bey, babasının Tüccar Çigeni Serkis veled-i Avran’a olan

yedi bin dört yüz bir kuruş borcuna karşılık
aynı mahallede bulunan harap evi ile köşkünü ve bahçesini müştemilatıyla birlikte altı
bin dört yüz bir kuruşa satıp kalan bin kuruş
borcu da Serkis’in almaktan vazgeçtiğini bildirmiştir (8 Temmuz 1699).260 İki toplumlu
bir alacak olayı ise anlaşma ile sonuçlanmıştır. Anadolu vilayetine bağlı Konya şehrinden
Hasan ibn-i Mevlüd, Yasef veled-i Ohan’a
verdiği 150 kuruş borç yerine 2 katır, mavi
çuka, Kıbrıs nafesi kaplı bir kürk ile 3 kuruş
almıştır (29 Haziran 1709).261 16 Temmuz
1740 tarihli belgede aslen Urfalı olup misafir olarak Kıbrıs’ta Han-ı Komarîde kalan
es-seyyid Veli bin Mehmet, Karakaş Muhtar
isimli Ermeni’nin 300 kuruş borcu nedeniyle
kendisine kefil olduğunu iddia ettiği Ermeni
Papazı Kirkor veled-i Libaris aleyhine açmış
olduğu alacak davasını ispat edemediğinden
dava reddedilmişti. Söz konusu davada Ermeni papaz kefil olmadığına dair Hz. İsa üzerine yemin etmiştir.262
Mesarya’nın Ankasdine köyünden öldürülen Camgöz Mustafa bin Molla Hüseyin’in varisleri Ermeni Aci Kirkor’da Camgöz
Mustafa’nın alacağı olan 1470 kuruş yerine
730 kuruşa anlaşmışlardır (6 Mayıs 1804).263
Lefkoşa sakinlerinden iken öldürülen Zankalak oğlu Hacı Mehmet Ağa’nın borçlarının
defteri incelendiğinde Tarhun Çiftliği’nde
Haci Serkis’e verilen eski bend çubuğu için
100 kuruş264, bir sonraki kayıtta ise Haci Serkis’e 2250 borcu olduğu görülmektedir (9
Ağustos 1805).265 30 Haziran 1807 tarihli kayıtta Lefkoşalı Serkis oğlu Aci Avakim, Singrasi köyündeki çiftliğinin daha önce ketühdası olan Çatoz köyünden İsmail oğlu Mehmet
(252) KŞS, 18/63-2.
(253) KŞS, 18/132-7.
(254) KŞS, 18/132-8.
(255) KŞS, 18/132-9.
(256) KŞS, 21/78-2.
(257) KŞS, 4/191-1.
(258) KŞS, 5/96-2.
(259) KŞS, 6/33-2.
(260) KŞS, 6/90-2.
(261) KŞS, 7/56-2; Durmuş, agt, s. 155. Farklı bir örnek için bak. KŞS,
7/62-2.
(262) KŞS, 15/96-3.
(263) KŞS, 24/51-1.
(264) KŞS, 24/111-1.
(265) KŞS, 24/112-1.

25 Kasım 1809 tarihli sicildeki borç
kaydında Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden vefat eden Kirkor veled-i Serkis’in,
Tarhun köyünden Hacı İbrahim’de 1808
yılı Ocak ayında çuka satışından kaynaklanan 3049 kuruş 22 para alacağının Lefkoşa
Mahkemesi tarafından varislerine ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu belgeden
Kirkor’un mirasçılarının eşi Maritsa, babası
Serkis veled-i Avak, küçük kızları Henya,
Eksabet ile Katarina ve küçük oğulları Artin
ve İstefan olduğu öğrenilmektedir. Ayrıca
ilgili kayıttan küçük çocukların vasilerinin
dedeleri Haci Serkis olduğu anlaşılmaktadır.268 Lefkoşalı Ali’nin ünlü Ermeni tüccarı
Serkis ile büyük oğlu Kirkor’da biribirlerinin
kefaletiyle sabit olan 1807 yılından beri 5000
kuruş olan alacağını tahsil edebilmek için
Rikâb-ı Hümayuna dilekçe sunmuştur. Merkezden gönderilen emirnameyle söz konusu
borcun Lefkoşa naibi ve muhassılı marifetiyle tahsil edilmesi emredilmektedir (27 Mayıs
1808).269 Anlaşılan adadaki yerel yöneticiler
Serkis’in gücünden çekindikleri için Lefkoşalı Ali’nin alacağı için İstanbul’un devreye girmesi gerekmektedir. Lefkoşa’nın Ermeniyan
Mahallesi sakinlerinden Bogos adlı Ermeni
Girne’nin Karmi köyünden Topcuoğlu Seyyid Süleyman’a senet karşılığında 500 kuruş
borç vermişti. Bu arada Bogos Süleyman’dan

1400 kuruş karşılığında içindeki hayvanlar
ve ağaçlarla birlikte bir tarla satın almıştı.
Söz konusu iki olayın ödemeleri ile ilgili kişiler anlaşmazlığa düşmüşler ve Lefkoşa Şer‘i
Mahkemesine başvurmuşlardır. Yapılan mahkeme sonucunda Bogos haklı bulunmuştur.
Buradan da anlaşıldığı üzere Osmanlı adalet
anlayışı Müslüman gayrimüslim ayrımı yapmamaktadır.270

İflas Kararlarında Ermeni Cemaati
Lefkoşa Şeriye Sicillerinden devletin
borçlarını ödemeyenleri haklarında şikayet
olması durumunda onları hapse attığı öğrenilmektedir. Hapse atılan kişilerin mallarına
devlet tarafından el konulup satıldığı görülmektedir. 1 Mayıs 1803 tarihli belgede Halep
sakinlerinden Ermeni Yasef Kıbrıs adasında
Basmacılar Sukunda bulunan Hân-ı Cedîd’te
kalırken Kayserili Kigork Ermeni’nin 50 kuruş alacağı bulunduğu şikâyeti üzerine Lefkoşa mahkemesi hapisanesine konulmuştu.
Ermeni Yasef ’in hapisanede kalırken ölmesi
üzerine terekesindeki eşyalar Kayserili Kigork’a olan borcuna karşılık satılmıştır. Yasef ’in malları satıldıktan sonra elde edilen
1614 paradan 578 paralık masraflar çıkarıldıktan sonra kalan 1036 para alacağına karşılık Kigork’a teslim edilmiştir.271 Belgeden anlaşıldığı üzere Yasef ’in ne ömrü ne de malları
borçlarını ödemeye yetmemiştir.
3 Mart 1807 tarihli kayıtta Lefkoşa’nın
Ermeniyân Mahallesi’nden olup iflas eden
Ermeni İstefan oğlu Avakim mahkeme kararıyla hapse atılmış, malları ile borçluları listelenmiştir.272 Sicildeki bir sonraki kayıtta ise
tüm mallarının satılıp borçlarının ödenmesini kabul eden Ermeni İstefan oğlu Aci Avakim’in hapisten tahliye edildiği bildirilmektedir. Ancak söz konusu listeye bakıldığında
Avakim’in gelirleri borçlarının hepsini karşı(266) KŞS, 26/62-2; KŞS, 26/60-2.
(267) KŞS, 29/60-1.
(268) KŞS, 27/38-2.
(269) KŞS, 26/91-1.
(270) KŞS, 29/60-1; Çoruh, agt, s. 406.
(271) KŞS, 21/28-1.
(272) KŞS, 26/19-1.
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aleyhine açtığı alacak davasında 1240 kuruş
alacağı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştur. Mahkemede Mehmet söz
konusu köyde 136 dönüm buğdayın 60 dönümü, 96 dönüm arpanın 46 dönümü kendi
malından ektiğini bildirmiştir. Araya girenler
iki tarafı anlaştırmışlardır.266 Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden saatçi Haci Begos veled-i Avrahim adlı Ermeni, Girne’nin Karmi
köyünden Topçuoğlu Seyyid Süleyman’da
tarla, ağaç ve koyun bedelinden dolayı yüz
kırk sekiz kuruş alacağı olduğu iddiasıyla
mahkemeye başvurmuştur. Yapılan mahkemede söz konusu paranın Haci Begos’a
ödenmesine karar verilmiştir (17 Haziran
1816).267

lamamaktadır. Avakim’in gelirleri masraflar
çıktıktan sonra 10.745 kuruş iken borçlarının
toplamı 33.514 kuruştur.273 Lefkoşa Sicilindeki benzer bir belgede Lefkoşalı Seyyid
Hacı Mehmet Ağa, Tahmis Emini Esat Ağa
ve Bakkal Seyyid Hacı Hasan ile diğerleri
Lefkoşa mahkemesine başvurarak alacaklı
oldukları Boyacı Aci Karabet’in iflasının ilan
edilip borçlarının ödenmesi için mallarının
satışa sunulmasını istemişlerdir (18 Haziran
1808). İlgili belgede Aci Karabet’in çocuklarının vasisinin dedeleri Haci Serkis olduğu
da öğrenilmektedir. Aci Karabet’in mal varlığının değerinin harcamalar çıktıktan sonra
84.200 para olduğu ve bu paranın alacaklılara mahkeme tarafından paylaştırıldığı anlaşılmaktadır.274
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Lefkoşa’nın Aya Keşano Mahallesi’nden Yorgi veled-i Aci Anderya’nın iflas
edip borçlarını ödeyemediğinden Lefkoşa
Mahkemesi tarafından mevcut mallarının satılarak alacaklılarına taksim edilmesine karar
verilmiştir (14 Kasım 1811). Yorgi’nin mallarının masraflar çıktıktan sonra toplam değeri
7423 para’dır. Borçlarının da aynı miktarda
olduğu görülmektedir. Yorgi’nin alacaklıları
arasında gayrimüslim ve Müslümanlar bulunurken en yüksek miktarlar Ermeni Agop
ile Mardoros’a ait olduğu anlaşılmaktadır.275
1815 yılında ölen Kıbrıs Tercümanı Lamro’nun, müzayede ile satılan terekesi bedeli
ile borçlarının miktarının birbirini tuttukları
görülmektedir (27 Nisan 1816) Söz konusu
belgede alacaklılar arasında 806 kuruşla Bezirgan Haci İstefan Ermeni ile 500 kuruşla
Serkis oğlu Avakim de bulunmaktadır.276
8 Nisan 1842 tarihli kayıtta Lefkoşa’nın Baş Mahallesi’nden Bezirgân Hristoğli
veled-i Aci Vasili, Ermeni İstefan veled-i Kirkor’a dört yüz altmış yedi buçuk ve Aci Kirkor veled-i Ogakim adlı Ermeniye beş yüz elli
buçuk kuruş olmak üzere toplam 1018 kuruş
borcundan dolayı 3 ay önce hapsedilmişti.
Alacaklıların talebi üzerine yapılan mahkemede Hristoğli’nin iflasına karara verilerek
hapisten çıkartılmıştır.277

Mülk Satışlarında Ermeniler
Şer‘i Hukuka göre mülkiyyet kavramı,
insanla mal arasında söz konusu olan ve Müslümanların kullanmaları şeran ve örfen yasaklanmamış belli bir malın, bir kişiye ait olmasıdır. Kamunun yararına ayrılan taşınmazların
mülk edinilmesi İslam hukukuna göre uygun
değildir. Bunların dışında kalan her türlü
taşınmaz ve taşınabilir malın mülk olarak
sahiplenilmesine izin verilmiştir.278 Kıbrıs’ta
Müslim ile gayrimüslimler veya erkekler ile
kadınlar arasında mülk sahibi olma konusunda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.279
Kıbrıs’ta yaşayan Ermeni toplumunun günlük
hayatlarında geçimlerini genellikle ticaret yaparak sağladıkları kaynaklardan anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Lefkoşa Şer‘i sicillerindeki
ticari davalar arasında Ermenilerle ilgili belgeler oldukça fazla yer tutmaktadır. Sicillerde karşılaşılan ticari kayıtların çoğunluğu ise
mülk satışları oluşturmaktadır. Mülk satışlarından Ermeni toplumunun özellikle başkent
Lefkoşa’daki mal varlığı ile ilgili bilgilere de
ulaşılabilmektedir. Ayrıca mülk satışlarındaki
detaylardan Ermeni Cemaatinin Lefkoşa’nın
hangi mahallelerinde mülkleri olduğu da tespit edilebilmektedir.
1 Mart 1634 tarihli bir kayıtta Lefkoşa’da kalırken ölen Mosis’in, Sivrihisar’ın
İvaz Mahallesi’nde bir tarafı Tatlıoğlu, bir tarafı Bablos, bir tarafı hisâr olan iki bab ulvî
ve üç bâb süflâ evi ile havlu ve iki kök asması
mirasçıları tarafından Kaplan veled-i Serkis’e
6100 akçeye satılmıştır. Söz konusu belgede
belirtildiğine göre Monis’in mirasçıları Sivrihisâr’ın İvaz Mahallesi’nde bulunan Temame
bint-i Gazel adlı Ermeniye, küçük oğlu Sahak, kızları Turna ve Aslo bintey-i Mosis adlı
Ermenilerdi. Lefkoşa mahkemesinde Sahak’ı
vasisi olan annesi, kızlarını ise Haçok veledi Avanis ve Abraham veled-i Yahya adlı Er(273) KŞS, 26/19-2.
(274) KŞS, 26/102-2.
(275) KŞS, 27/164-2.
(276) KŞS, 29/48-1.
(277) KŞS, 39/13-1.
(278) Vehbe Zuhayli, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, (1990), V, 49.
(279) Özkul, age, s. 305.

Söz konusu dönemde gayrimüslimler
arasında meydana gelen farklı bir satış olayında ise Lefkoşa Debbağhane Mahallesi’nden
Zanemarya veled-i Yimayo menzilini Ciryako
veled-i Filipo adlı Ermeni ile karısı Beraşoko
bint-i Sava adlı nasraniyeye 250 kuruşa satmıştır (17 Haziran 1709).286 Karı koca bahsi geçen evi birlikte satın almışlardır. Bu tür
satışlara sicillerde bolca rastlanmaktadır. Bu
da bize kadınların adada gelir düzeylerinin iyi
olduğunu göstermektedir.
Kıbrıs’taki Ermeniler ile Müslüman
arasında yapılan mülk satışları örneklerine
de sicillerde karşılaşılmaktadır. Lefkoşa Karamanizâde Mahallesi’nden Boyacı Derviş
veled-i Karabit adlı Ermeni adı geçen mahalledeki menzilini Mustafa Ağa bin Ali’ye 25
kuruşa satmıştır (4 Nisan 1709).287 Başka bir
satış olayında ise bu sefer menzilini satan bir
Müslümandır. Lefkoşa Çatal Hurma Mahallesi’nden Mehmet ibn-i Recep mahalledeki
menzilini 132 kuruşa Erisi bint-i Barkir adlı
Ermeniye satmıştır (28 Haziran 1709).288
21 Şubat 1718 tarihli Müslüman erkek ile Ermeni erkek arasında yapılan mülk
satışı belgesinde Lefkoşa’nın Karamanizâde
Mahallesi’nden Ahmet bin Osman’ın, aynı
mahallede bir taraftan adı geçen Barkom
mülkü, bir taraftan Hasan mülkü, bir taraftan
Ermeni kilisesi bulunan bir bab tahtani hane
ile bir mikdar havludan oluşan evini Barkom
veled-i Yakob adlı Ermeni’ye 72,5 kuruşa
satmıştır.289 Benzer bir belgede Lefkoşa’nın
Tophane Mahallesi’nden el-Hac Hasan bin
Mehmet’in, aynı mahalledeki bir taraftan
el-hac Hasan mülkü, bir taraftan adı geçen
Yadigar bağçesi ve bir taraftan el-Hac Mehmet mülkü olan arsasını 15 kuruşa Yadigar
veled-i İsayi adlı Ermeni’ye satmıştır (7 Eylül
1720).290 Müslüman kardeşler ile Ermeni er(280) KŞS, 4/9-2.
(281) KŞS, 10/84-3.
(282) KŞS, 7/109-1.
(283) KŞS, 7/109-2.
(284) KŞS, 12/66-2.
(285) KŞS, 12/114-1.
(286) KŞS, 7/52-1.
(287) KŞS, 7/32-2.
(288) KŞS, 7/58-3. Benzer bir örnek için bak. KŞS, 7/110-3.
(289) KŞS, 9/40-7.
(290) KŞS, 10/44-1.
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menilerin şahitliğiyle vekil tayin etikleri Turna’nın kocası Ohannes veled-i Manuk adlı
Ermeni temsil etmiştir.280 Benzer bir örnekte
Lefkoşa’nın Korkud Efendi Mahallesi’nden
müteveffa el-Hac Davut bin Süleyman’ın terekesindeki gayrimenkul dışı malları borcunu
karşılamadığından, mirasçıları aynı mahalledeki evini açık arttırmayla satışa çıkarmışlardır. Yapılan açık artırmada el-Hac Davut’un
varisleri en çok parayı teklif eden İvaz veledi Bedros isimli Ermeni’ye adı geçen evi 300
kuruşa satmışlardır (27 Ocak 1721).281 İlgili
yıllarda ölen bir Ermeni’nin mirasçıları kendilerine intikal eden mülkleri herhangi bir
ayrım gözetmeden talip olanlardan en çok
parayı verene sattıkları görülmektedir.282 Lefkoşa Arap Ahmet Paşa Mahallesi’nden ölen
Ohan veled-i Panos’un varisleri kendilerine
kalan Demirciler çarsındaki bir bablık dökmeci dükkânını içindeki aletleri ile birlikte
Ohan veled-i Mağroc’a 94 kuruşa satmışlardır (3 Ocak 1710).283 Ermeni kardeşler ile
Müslüman erkek arasında 25 Ağustos 1725
tarihindeki mülk satışı kaydında Lefkoşa’nın
Ayasofya Mahallesi’nden vefat eden Tardiş
veled-i Karabet adlı Ermeni’nin mirasçıları
oğlu Haçar ve kızı Haton’a, babalarından
intikal eden aynı mahallede bir taraftan İsmail Beşe mülkü, bir taraftan Monla İbrahim
mülkü ve bir taraftan Mehmet Ali Ağa mülkü
olan bir bab fevkani oda ve beş bab tahtani oda ile bi’r-i mâ’ ve içerisinde bir mikdar
ağacın bulunduğu havludan oluşan evi bakkâl Mansur bin Hacı Mehmet’e 90 kuruşa
satmışlardır. Mahkemede Haton’u İsmail bin
Ahmet ve Yusuf bin Mevlüd adlı Müslümanların şahitliğiyle Mağrilioğlu Mustafa Çelebi
temsil etmiştir.284 27 Şubat 1726 tarihli belgede Kadı Ahmet Efendi ile kız kardeşi Kerime,
babaları Lefkoşa Tophane Mahallesi’nden
Nalband Hasan Beşe’den miras kalan aynı
mahalledeki bir taraftan İsmail Çelebi mülkü, bir taraftan el-Hac Mehmet mülkü ve bir
taraftan adı geçen Yadigar mülkü olan evleri
müştemilatıyla birlikte Yadigar veled-i İsayi
adlı Ermeni tarafından 78 kuruşa satın alınmıştır.285

kek arasında gerçekleşen diğer bir mülk satışı
kaydında mülkü alan yine Yadigar adlı Ermeni’dir.
Bir başka örnekte ise Lefkoşa’nın Arap
Ahmet Paşa Mahallesi’nden el-Hac Mehmet
bin Ahmet, Mustafa bin Mehmet ve Bayram
bin Hasan’ın ortaklaşa sahibi oldukları aynı
mahalledeki bir taraftan Ermeni kilisesi ve
bir taraftan Yazıcıoğlu mülkü olan evlerini
Karabet veled-i Aslan isimli Ermeni’ye 60,5
kuruşa satmışlardır (30 Mayıs 1721).291 Lefkoşa’nın Tophane Mahallesi’nden Mehmet
bin Hacı Hasan ile kızkardeşi Zeliha, aynı
mahallede bir tarafı adı geçen müşteri menzili ve iki taraftan kendi mülkleri olan arsaları
Ermeni Tüccar Haci İstefan veled-i Serkis tarafından 130 kuruşa satın alınmıştır (8 Eylül
1816).292
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8 Nisan 1725 tarihli Müslüman erkek
ile Ermeni erkek arasında gerçekleşen mülk
satışı kaydında Lefkoşa kazasına bağlı Klonari köyünden Hasan Beşe bin Yusuf, Lefkoşa’nın Nevbethane Mahallesi’nde bulunan
bir taraftan Azeb Ağası Hasan Ağa bahçesi,
bir taraftan Keçeci Ahmet Beşe menzili olan
iki bab tahtani hane ile bir sundurma, bi’r-i
mâ’ ve içinde ağaçlar bulunan havlusundan
oluşan evini Nevbethane Mahallesi’nden Bogos veled-i Yasef adlı Ermeni’ye 70 kuruşa
satmıştır.293 Benzer bir örnekte Lefkoşa’nın
Debbağhane Mahallesi’nden Hacı Ahmet
bin Mustafa, aynı mahallede bir taraftan
Tahtacı-zâde Mehmet Efendi menzili, bir
taraftan Berber Artin menzili ve bir taraftan
Melsi kadın menzili bulunan evini müştemilatıyla birlikte Karabaş Artin veled-i Yasef adlı
Ermeni’ye 106 kuruşa satmıştır (22 Mayıs
1725).294
Lefkoşa’nın Tophane Mahallesi’nden
Ali Çelebi bin Şahin Mehmet Ağa, Korkud
Efendi Mahallesi’nde bir taraftan Nalband
Hüseyin Ağa menzili, bir taraftan el-Hac
Osman Ağa menzili ve bir taraftan el-Hac
Mustafa menzili bulunan üç bab fevkani oda,
bir sundurma ve bir matbah ile üç bab tah-

tani hane, bir sundurma, bi’r-i mâ’, kenef ve
havludan oluşan evini Korkud Efendi Mahallesi’nden Parsum veled-i Bedros adlı Ermeniye üç yüz elli dört kuruşa satmıştır (29
Ağustos 1727).295 2 Mayıs 1741 tarihli kayıtta
Nevbethane Mahallesi’nden Hasan bin Mustafa, aynı mahallede bir taraftan Mehmet
Ağa mülkü ve bir taraftan kardeşi Mustafa
mülkü bulunan evini müştemilatıyla birlikte
Kavukcu Haço veled-i Bogos adlı Ermeniye
90 kuruşa satmıştır.296 Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden İbrahim bin Hüseyin,
aynı mahallede bir tarafı Kuyumcu Kivork,
bir tarafı Meryem Ermeniye ve bir tarafı elHac Ömer menzili bulunan evi müştemilâtıyla birlikte üç yüz kuruşa Kivork veled-i Oseb
adlı Ermeni tarafından satın alındığı 16 Eylül
1769 tarihinde sicile kaydedilmiştir.297 Lefkoşa sakinlerinden eski Alaybeyi Hacı Ali Ağa
bin el-Hac Osman Ağa Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nde bulunan evini Kürkcü
Bogos veled-i Yorgi Ermeni Ağa’ya beş yüz
yetmiş kuruşa satmıştır (20 Nisan 1790).298
Ermeni erkek ile Müslüman erkek arasında gerçekleşen bir mülk satışı belgesinde
Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden
Bogos veled-i Betros adlı Ermeni’nin aynı
mahallede bulunan iki tarafı Osman Ağa
mülkü olan evini müştemilatıyla birlikte
Osman Ağa bin Mehmet Ağa’ya 25 kuruşa satmıştır (22 Haziran 1713).299 Anlaşılan
Osman Ağa mevcut mülklerinin yanındaki
evi de satın almıştır. Lefkoşa Han-ı Cedid’te
kalan Kara veled-i Yorgi isimli Ermeni, Mesarya’nın İsbatariko Köyü’nde bulunan evi
25 kuruşa Mehmet bin Abdullah tarafından
28 Şubat 1732 tarihinde satın alınmıştır.300 12
Ağustos 1732 tarihli arsa satışı ile ilgili kayıtta
Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden
Haci Serkis veled-i Narsis adlı Ermeni’nin
(291) KŞS, 10/113-1.
(292) KŞS, 29/70-3.
(293) KŞS, 12/39-4.
(294) KŞS, 12/49-1.
(295) KŞS, 13/74-1.
(296) KŞS, 15/127-5.
(297) KŞS, 19/134-1.
(298) KŞS, 21/136-1.
(299) KŞS, 8/53-2.
(300) KŞS, 14/42-3.

Lefkoşa’nın Nevbethane Mahallesi’nden Babik oğulları Ohan ve Bogos adlı
Ermenilerin aynı mahallede bir taraftan Mehmet Ağa mülkü, bir taraftan diğer Mehmet
Beşe mülkü ve bir taraftan Aci Lefteri mülkü
bulunan evlerini Hüseyin oğulları Ebubekir,
Yahya ve Ömer’e 240 kuruşa satmışlardır (21
Ekim 1748).302

Kadınlar Arasında Gerçekleşen Mülk
Satışları
Müslüman ve Ermeni erkekler arasında gerçekleşen ilişkilerin bir benzeri kadınlar
arasında da olduğu Lefkoşa sicillerinden öğrenilmektedir. Müslüman ve Ermeni Kadınlar arasında gerçekleşen mülk satışı belgesinde Lefkoşa’dan Üveys Beşe kızı Döne adlı
kadın vekili olan kocası Mehmet Beşe ibn-i
Abdullah aracılığla aynı mahallede bulunan
evini müştemilâtıyla birlikte İmirşah kızı
Hamara adlı Ermeni kadına vekili kardeşi
Marad veled-i İmirşah aracılığıyla dokuz bin
akçeye satmıştır (14 Nisan 1634).303 28 Eylül
1725 tarihli benzer bir kayıtta Lefkoşa’nın
Ömeriyye Mahallesi’nden vefat eden Seyyid
Abdülkerim bin Mustafa’nın mirasçıları olan
kızlarının, babalarından intikal eden aynı mahalledeki beş bab tahtani hane ile bir sundurma, bi’r-i mâ’ ve içerisinde bir mikdar ağaç
bulunan havludan oluşan evi ile dışında bulunan iki bab tahtani hane ile bir sundurma,
kârgîr, bi’r-i mâ’, havuz ve içerisinde ağaçlar
olan yaklaşık sekiz dönüm mikdarı bahçelerini Ömeriye Mahallesi’nden Takoyi bint-i
İsayi adlı Ermeni kadına 470 kuruşa satmışlardır. İlgili belgede Takoyi’nin vekilliğini Yadigar veled-i İsayi ve Kaplan veled-i Sergis
adlı Ermeniler şahitliğiyle Yasef veled-i Yorgi
adlı Ermeni yapmıştır.304 Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden Mehmet kızı Havva adlı kadın aynı mahalledeki bir taraftan
diğer kendi mülkü, bir taraftan kocası Hacı
Hasan ve bir taraftan Çulha Kevork Ermeni

mülkleri bulunan bir bab fevkani oda ile sundurma ve iki bab tahtani oda ile sundurma,
iki adet fevkani ve tahtani kenef, fevkani ve
tahtânî iki bab memişhâne ile içerisinde ağaç
olan havludan oluşan evini Toma kızı Hatun
adlı Ermeni kadına 400 kuruşa satmıştır (10
Aralık 1770).305
Müslüman kadın ve Ermeni erkek
arasında gerçekleşen bir mülk satışı belgesinde Lefkoşa’nın Nevbethane mahallesinden
Emine bint-i Hacı Ahmet adlı kadın, aynı
mahallede bir taraftan Emîr Mehmet mülkü,
bir taraftan Ali Beşe mülkü ve bir taraftan
Hüseyin Beşe mülkü olan iki bâb tahtânî hâne,
iki sundurma, bir mikdâr havlu, bi’r-i mâ’yı ve
eşcâr-ı müsmire ile gayr-ı müsmireden oluşan
evini Avraham veled-i Serkis adlı Ermeni’ye
46 esedi kuruşa satmıştır (16 Ekim 1698). Söz
konusu belgede Emine’yi mahkemede Mevlüd bin Muharrem ve Mustafa bin Abdullah
adlı Müslümanların şahitliğiyle vekil tayin ettiği kocası Üstâd Yusuf bin Abdullah temsil
etmiştir.306 14 Aralık 1714 tarihli kayıtta Lefkoşa’nın Nevbethane Mahallesi’nden Fatma
bint-i Hüseyin, vefat eden Piyeri veled-i Papa
Petro’ya yirmi sene önce aynı mahallede bulunan bir taraftan el-Hac İbrahim mülkü, bir
taraftan Davut Çorbacı mülkü, bir taraftan
Babik ve Kalon adlı Ermeniler mülkleri olan
evini müştemilatıyla birlikte kırk kuruşa satmıştı. Piyeri’nin ölmesiyle üzerine de söz konusu evin kızı Gabroze’ye miras kaldığı ileride
doğabilecek bir sorunun önüne geçmek amacıyla mahkemeye gelinerek kaydedilmiştir.307
Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi sakinlerinden Bilal kızı Emine aynı mahallede
iki taraftan kendi mülkü ve bir taraftan Kirkor
mülkü bulunan evini müştemilatıyla birlikte
Kirkor oğlu Avak’a 40 kuruşa satmıştır (10
Ocak 1745).308 Değirmenlik Kazası’nın Ar(301) KŞS, 14/74-6.
(302) KŞS, 16/150-3.
(303) KŞS, 4/18-3.
(304) KŞS, 12/107-4.
(305) KŞS, 20/36-1.
(306) KŞS, 6/32-1.
(307) KŞS, 8/96-2.
(308) KŞS, 16/3-2.
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Korkud Efendi Mahallesi’nde bulunan arsasını Osman ibn-i Ali’ye 10 kuruşa satmıştır.301

çoz köyünde sakin Meryem ve Hatice isimli
kadınlar, Doni köyünde bir taraftan İbrahim,
bir taraftan Papas Yorgi, bir taraftan Ermeni
Papas Kirkor ve bazen Sava zimmi mülkleri
bulunan bir dönüm dut bahcelerini ve Çenkarine pınarından çıkan her on beş günde bir
yevm-i sâlisde üç saat ve üç rub‘luk su hakkını
birlikte yüz altmış kuruş karşılığında Papas
Anderya veled-i Aci Yanni’ye satmışlardır (6
Temmuz 1771).309 Söz konusu mülk satışı
kaydından Ermeni Papas Kirkor’un Doni köyünde mülkü olduğu anlaşılmaktadır.

Mülk Satışlarında Ermeni Kadınlar
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Kıbrıs adasında yaşayan Ermeni kadınların neredeyse erkekler kadar Şer‘i Mahkemeyi kullandıklarını Lefkoşa Şeriye sicilerindeki kayıtlardan öğrenilmektedir. 13 Mayıs
1722 tarihli iki Ermeni kadın arasındaki mülk
satışı kaydında Lefkoşa’nın Karamanizâde
Mahallesi’nden Ermeni Agsa bint-i Makruc,
aynı mahallede bir taraftan Sinan Çorbacı
mülkü, bir taraftan Acem Yakomi mülkü ve
bir taraftan adı geçen Hafon’un diğer mülkü
olan üç bab tahtani oda ile bir kenef ve bir
mikdar havludan oluşan evini yine aynı mahalleden Hafon bint-i Legos adlı Ermeniye
31,5 kuruşa satmıştır. Söz konusu belgede
Hafon’u mahkemede Mustafa bin Hüseyin
ve Şaban bin Abdullah adlı Müslümanların
şahitliğiyle kocasının kardeşi temsil etmiştir.310 Sicildeki kayıtlardan Agsa’nın Karamanizâde Mahallesi’nde bulunan diğer evini de
yukarıdaki evi sattıktan sonra sattığı anlaşılmaktadır. Lefkoşa’nın Karamanizâde mahallesinden Agsa bint-i Magruc adlı Ermeni aynı
mahallede bulunan bir taraftan Sinan Ağa
menzili, bir taraftan Acem Yakomi adlı zimmi
menzili ve bir taraftan Mümine hatun menzili olan bir bab fevkani oda, dört bab tahtani
hane ile bir kiler evi, bir kenef, bir sundurma ve bir mikdar havlu ve içerisinde bir kök
turunç ile bir kök limon ağacı bulunan evini
Serkis veled-i Tersis adlı Ermeni’ye 100 kuruşa satmıştır (8 Haziran 1722).311

Ermeni kadın ile Ermeni erkek arasında gerçekleşen diğer bir mülk satışı kaydında
Lefkoşa’nın Ermeniyan Mahallesi’nden Sara
bint-i Asadori adlı Ermeni kadın, adı geçen
mahallede bulunan bir tarafı İbrahim Beşe
mülkü, bir tarafı Kasım Çelebi mülkü, bir
tarafı Sara’nın çocukları mülkü olan iki bab
tahtani, bir bab fevkani hane ile bir sundurma, bir kenef, havlu ve eşcâr-ı müsmireden
oluşan menzilimi Serkis veled-i Yorgoz adlı
Ermeniye yirmi beş kuruşa satmıştır (16 Şubat 1699).312 Ermeni erkek ile Ermeni kadın
arasında gerçekleşen mülk satışı kaydında ise
Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi’nden Artin
veled-i Yasef adlı Ermeni, aynı mahallede bulunan bir taraftan Ermeni kilisesi, bir taraftan
Bilal kızı Emine mülkü ve bir taraftan adı geçen Hanna mülkü olan bir bab fevkani, dört
bab tahtani hane ile bi’r-i mâ, havlu ve bir
kök limon ağacından oluşan menzilini Hanna veled-i Yasef adlı Ermeni kadına 110 kuruşa satmıştır. Mahkemede Hanna’yı vekili
olan oğlu Avraham temsil etmiştir (11 Şubat
1718).313 22 Kasım 1726 tarihli arsa satış kaydında Lefkoşa’nın Tophane Mahallesi’nden
Serkis veled-i Narsis adlı Ermeni, aynı mahallede bir taraftan Mehmet Ağa mülkü, bir
taraftan Karabet zimmi menzili ve bir taraftan Ermeni Kilisesi bulunan üç evlek miktarı arsasını Maryam bint-i Manuk adlı Ermeni’ye elli kuruşa satmıştır.314 Lefkoşa’nın
Karamanizâde Mahallesi’nden Serkis veled-i
Yovannis, aynı mahallede bir taraftan Sinan
Ağa, bir taraftan amcası Yakomi mülkleri ve
bir taraftan Mümine Hatun mülkü olan bir
bab fevkani oda ve dört bab tahtani oda,
bir kiler, kenef, sundurma ve içerisinde bir
mikdar ağaç bulunan havludan oluşan evini
Haton bint-i Bogos adlı Ermeni’ye elli kuruşa satmıştır (4 Temmuz 1729). İlgili belgede
Haton’un vekilliğini Karabet veled-i Nerviş
yapmıştır.315
(309) KŞS, 20/54-1.
(310) KŞS, 11/18-3.
(311) KŞS, 11/22-4.
(312) KŞS, 6/64-1.
(313) KŞS, 9/39-2.
(314) KŞS, 12/122-3
(315) KŞS, 13/127-1.

Mariyo’ya otuz guruş borcu bulunmaktaydı.
Françesko borcun 20 kuruşuna karşılık bahsi
geçen evdeki hisselerini vermiş geriye kalan
10 kuruşu ise nakit olarak Mariyo’ya ödemiştir (28 Haziran 1729).319
24 Ağustos 1726 tarihli gayrimüslim
erkek ile Ermeni kadın arasında gerçekleşen bahçe satışı ile ilgili belgede Lefkoşa’nın
Ömeriyye Mahallesi’nden Yorgi veled-i Anderya’nın, aynı mahallede etrafında Nikomi’ye ait mülkler bulunan yarım dönümlük
harabe bahçesini Ermeniyan Mahallesi’nden
Nikomi bint-i Elyani adlı Ermeniye vekili
Hoca Yasef veled-i Narsiz aracılığıyla kırk beş
kuruşa satmıştır.320
Ermeni kadın Müslüman erkek arasında meydana gelen mülk satışı belgesinde
Lefkoşa’nın Ermeniyân mahallesinden Mariya bint-i Markoç, aynı mahallede bir tarafı
Mihal mülkü, bir tarafı Eci Papa mülkü, bir
tarafı Gemici Luizu mülkü olan iki bab tahtani hane, bir sundurma, bir miktar havlu,
bi’r-i mâ’yı, eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireden oluşan evini Mustafa bin Abdullah’a otuz
altı kuruşa satmıştır (16 Eylül 1699).321 Benzer bir örnekte ise Lefkoşa’nın Çatalhurma
mahallesinden Agsa bint-i Sergi adlı Ermeni
kadın aynı mahallede bulunan evini müştemilatıyla birlikte yüz elli kuruşa Mustafa Beşe
bin İbrahim’e satmıştır (3 Haziran 1713).322
Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden
Sara bint-i Avanis adlı Ermeni kadın 11 Haziran 1721 tarihinde Lefkoşa’nın Debbâğhane
Mahallesi’nden İbrahim bin Hüseyin’in aynı
mahalledeki bir taraftan Hristofi zimmi mülkü ve bir taraftan Mihail zimmi mülkü olan
dört bab tahtani, bir bab fevkani hane ile bir
sundurma, bi’r-i mâ’î, bir mikdar havlu, eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireden oluşan
evini 120 kuruşa satın almıştı.323 Daha sonra
(316) KŞS, 10/135-3.
(317) KŞS, 12/117-2.
(318) KŞS, 20/59-1.
(319) KŞS, 13/127-3.
(320) KŞS, 13/5-7.
(321) KŞS, 6/111-4.
(322) KŞS, 8/50-2.
(323) KŞS, 10/116-1.
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31 Temmuz 1721 tarihli Ermeni karı
koca arasındaki mülk satışı belgesinde Lefkoşa’nın Debbağhane Mahallesi sakinlerinden
Yadigar veled-i İsayi isimli Ermeni, aynı mahallede bulunan bir taraftan el-Hac Mustafa mülk, bir taraftan Meryem hatun mülkü,
bir taraftan Küçük Mehmet mülkü olan dört
bab tahtani hane ile bir sundurma, bir mikdar havlu ve yine aynı mahallede bir taraftan
el-Hac Mehmet mülkü, bir taraftan Hasan
Ağa mülkü ve bir taraftan Tophane olan bir
buçuk dönüm bahçe içinde bir dolap kuyusundan oluşan bahçeyi eşi Marta bint-i Ohan
adlı Ermeni’ye 400 kuruşa satmıştır. İlgili belgenin şuhudü’l-hali içerisinde Serkis veled-i
Vartan adlı Ermeni de bulunmaktadır.316 11
Mayıs 1726 tarihli Ermeni karı koca arasında
gerçekleşen mülk satışı kaydında Lefkoşa’nın
Debbağhane Mahallesi’nden İsayi veled-i Zaharya adlı Ermeni aynı mahallede bir taraftan
Yusuf menzili ve bir taraftan Kostantin zimmi menzili bulunan evinin yarısını karısı Sara
bint-i Kirakos’a 75 kuruşa satmıştır. Ayrıca
İsayi söz konusu evin diğer yarısını da sekiz
ay önce yine 75 kuruşa karısı Sara’ya satmıştı. İlgili belgede Sara’nın vekilliğini es-Seyyid
Mustafa Çelebi bin Mehmet ve Ali Beşe bin
Veli şahitliğiyle Asaf Keşiş veled-i Artin adlı keşiş yapmıştır.317 Lefkoşa’nın Arap Ahmet Paşa
Mahallesi’nde sakin Kürkcü Asfazador veledi Ofan evini müştemilâtıyla birlikte karısı Altun bint-i Arotin’e iki yüz elli kuruşa satmıştır
(15 Kasım 1771). Söz konusu kaydın şuhudü’l-hâl bölümünde Ermeni Piskoposu Oseb,
Ermeni Papası Kirkor’da bulunmaktadır.318
Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden Françesko veled-i Hıristolo, aynı mahallede bulunan
bir taraftan Malkoç Ermeni, bir taraftan Ali
ve bir taraftan Parsom Ermeni mülkleri olan
dört bab tahtani oda, bir sundurma, bi’r-i mâ’
ve eşcâr-ı müsmireli havludan oluşan evdeki
hissesini diğer hissedar Mariyo bint-i Hıristofi’ye yirmi kuruşa satmıştır. Söz konusu ev
12 hisseye ayrılmıştı. Evdeki hisse dağılımı 3
hisse Françesko’ya, iki hisse Mariyo’ya ve yedi
hisse ise Francesko’nun oğlu Hıristolo’ya aitti.
Françesko’nun ham ibrişim satışından dolayı

ise Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nde
bulunan bir taraftan Ermeni kilisesi vakfı
olan dükkân ve bir taraftan dere bulunan iki
bab dükkanını A‘mâ Hacı Hüseyin bin Murat’a 28 Temmuz 1722 tarihinde 124 kuruşa
satmıştır.324 Aynı tarihte sicile kaydedilen Sara
adlı Ermeni kadının mülk satışı kaydında ise
Lefkoşa’nın Karamanizâde mahallesinden
Ermeni Sara bint-i Avanis’in, aynı mahallede
bulunan bir taraftan el-Hac Mustafa dükkânı, bir taraftan Demirci Sava zimmî dükkânı ve bir taraftan dere bulunan ortası kirişli
bir bâb aşçı dükkânını aynı mahalleden Hacı
Rıdvan bin Mehmet’e 100 kuruşa satmıştır.325 Her iki belgede de Sara’yı mahkemede
es-Seyyid Durmuş Ali Çelebi bin Mehmet ve
el-Hac Hasan bin Murat’ın şahitlikleriyle Ali
Beşe bin Mehmet Efendi temsil etmiştir. Söz
konusu kayıtlardan Sara adlı Ermeni kadın
vekili Ali Beşe aracılığıyla Karamanizâde Mahallesinde bulunan iki adet dükkânını Müslüman erkeklere satmıştır.
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Lefkoşa’nın Nevbethane Mahallesi’nden Mustafa Ağa bin Mehmet, aynı mahallede bulunan evini müştemilâtıyla birlikte
Maryam bint-i Kirkos’a vekili olan kocası
Ohan veled-i Mariyon Ermeni aracılığıyla 185
kuruşa satmıştır (26 Şubat 1730).326 Ermeni
kadın ile Müslüman çift arasında gerçekleşen
ev satışı ile ilgili 17 Eylül 1741 tarihli kayıtta Lefkoşa’nın Debbağhane Mahallesi’nden
Sara bint-i Gragos adlı Ermeni kadının, aynı
mahallede bulunan evini müştemilatıyla birlikte Mehmet Çelebi ibn-i Ahmet ile eşi Ayşe
bint-i Mustafa 180 kuruşa satın almışlardır.327
Ermeni erkek ile Müslüman kadın
arasında gerçekleşen 12 Şubat 1725 tarihli
mülk satışı belgesinde Lefkoşa’nın Debbağhane Mahallesi’nden Artin veled-i Babek adlı
Ermeni, aynı mahallede bulunan bir taraftan
kendi mülkü, bir taraftan Komi mülkü ve bir
taraftan Florenzo mülkü olan bir bab tahtani,
bir bab fevkani oda ile bir sundurma ve bir
mikdar havludan oluşan evini İsmihan binti Hüseyin’e 38 kuruşa satmıştır. Söz konusu
belgede İsmihan hatunu mahkemede vekili
olan Numan bin Yusuf temsil etmiştir.328

Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden Ermeni Dirap vefat eden babası
Artin veled-i Bogos’tan kendisine ve diğer
yakınlarına intikal eden Dağ kazasının İpsemolof köyündeki Kokolo akarsuyundan elde
edilen her 16 günde bir 348 saatlik su kullanım hakkından kendisine ait her on beş günde bir gün yirmi dört saatlik su hakkınındaki
hisseyi yedi bin beş yüz kuruş karşılığında
Saatçi Haci Margiros veled-i Agop’a satmıştı
(31 Ağustos 1860).329 Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden Ermeni asıllı Dudu
bint-i Artin de kardeşi gibi babasından kalan
su hakkındaki 30 saat 27 dakikalık hissesinden bir günlük, güneşin doğuşundan batışına kadarki kısmının su kullanım hakkını altı
bin kuruş karşılığında Papaz Kostanti veled-i
Yorgi’ye satmıştı (14 Ağustos 1861).330 Her
iki belge de Kıbrıs adasında suyun ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir.

Mülk Satışlarında Ermeni Erkekler
Ermeni erkekler arasında gerçekleşen
3 Mayıs 1725 tarihli mülk satışı belgesinde
Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden
Nikolo veled-i Todori, aynı mahallede bir
taraftan Ahmet Ağa dükkanı ve iki taraftan
Frenk Kilisesi bahçesi bulunan iki bab fevkani
ve bir tahtani oda ile bir sundurma, bi’r-i mâ’
ve bir mikdâr ağacın bulunduğu havludan
oluşan evini aynı mahalleden Babik veled-i
Bedros Parsum, Toma Yadigar veled-i İsayi,
Karabet veled-i Arslan, Haci Mihail veled-i
Serkis, diğer Parsum veled-i Bedros, Gavrayim veled-i Serkis ve Bogos veled-i Yasef adlı
yedi kişi tarafından 40 kuruşa ortaklaşa satın
alınmıştır.331 Çok sahipli bir başka satış örneğinde ise Lefkoşa’dan Braci veled-i Nikolo,
Yakob veled-i Sahak, Avak veled-i Artin, Andoni veled-i Luizi, Lefteri veled-i Mihail ve
Avraham veled-i Serkis’in Baş Mahallesi’nde
(324) KŞS, 11/26-1.
(325) KŞS, 11/26-2.
(326) KŞS, 13/167-1.
(327) KŞS, 15/132-5.
(328) KŞS, 12/28-1.
(329) KŞS, 45/128-1.
(330) KŞS, 45/87-1.
(331) KŞS, 12/46-4.

bulunan iki taraftan adı geçen müşteri mülkü
olan ortak oldukları dört bab tahtani hane ve
dört bab fevkani hane, bir tahtani sundurma
ile bir fevkani sundurma, bi’r-i mâ’ içerisinde
ağaç bulunan havludan oluşan evlerini Papa
Yakamo veled-i Liyondiyo adlı rahibe 20 Mayıs 1740 tarihinde 330 kuruşa satmışlardı.332

Kalus mülkü, bir taraftan Süleyman Ağa mülkü ve bir taraftan el-Hac İbrahim mülkü olan
evini şüf‘a hakkı gereğince kendisine satması
gerekirken başkasına sattığını iddia ederek
mahkemeye şikâyet etmiştir. Mahkemede
yapılan araştırmada Kalus’un şüf‘a hakkının
düştüğü anlaşılmıştır (10 Mayıs 1710).336

Lefkoşa’nın Ermeniyan Mahallesi’nden Menoka veled-i Kirakos adlı Ermeni aynı mahallede bulunan bir taraftan Papa
Artin menzili, iki taraftan Bilal kızı Emine
mülkü olan evini Ağniya veled-i Donik adlı
Ermeni’ye 20 kuruşa satmıştır (20 Haziran
1725). Söz konusu belgenin şuhudü’l-hâli içerisinde Ebukavuklu Parsom veled-i Bedros,
Kirkor veled-i Yaro adlı Ermenilerin isimlerine de rastlanmaktadır.333 Lefkoşa’nın Nevbethane Mahallesi’nden Ermeni Haci Avram
veled-i Serkis, aynı mahallede bir taraftan
kendi mülkü ve bir taraftan Ali Beşe mülkü
bulunan evini müştemilatıyla birlikte damadı
Yakob veled-i İshak adlı Ermeniye 190 kuruşa satmıştır (2 Mart 1744).334

Lefkoşa mahallelerinde gayrimüslimlerle Müslümanların birlikte yaşadıkları
birçok örnekte görülmektedir. Bunlardan
birisinde Lefkoşa’nın Korkud Efendi Mahallesi’nden Abdülgani oğlu İbrahim ve Hüseyin
oğlu Ali adlı kişilerin ortaklaşa sahibi oldukları aynı mahallede bulunan bir taraftan Ali
mülkü, bir taraftan Ohan adlı Ermeni mülkü
olan evlerini İbrahim’in hissesine düşen meblağ hıfz olunmak üzere, Seyyid Ahmet bin
Süleyman’a 26 kuruşa satılmıştır. Söz konusu
belgede ortada olmayan İbrahim’i vasisi olan
Mehmet bin Recep temsil etmiştir (3 Haziran
1710).337 Sicildeki kayıtlardan Lefkoşa’nın
Korkud Efendi Mahallesi’nden Seyyid Ahmet bin Süleyman’ın aynı mahalledeki bir taraftan Ali mülkü, bir taraftan adı geçen Ohan
mülkü olan evini Ohan veled-i Mığırdıç adlı
Ermeni’ye 32 buçuk bir rub kuruşa satmıştır
(3 Haziran 1710).338 Söz konusu belgelerden
Seyyid Ahmet’in Müslümanlardan 26 kuruşa satın aldığı evi kendi karını da ekleyerek
Ermeni Ohan’a 32 kuruşa sattığı anlaşılmaktadır. İlgili örnek belki de günümüzdeki emlakçılık sektörünün ilk örnekleri olarak kabul
edilebilir.

Mülk Satışlarında Ermeni Kilisesi
Vakfı Mütevellisi
Osmanlı İdaresi’ndeki Kıbrıs’ta yaşayan Ermeni toplumunun Lefkoşa’daki en
önemli dini yapıları Meryem Ana kilisesi olduğu daha önce açıklanmıştı. Adadaki Ermenilerin Meryem Ana kilisesine çeşitli dönem(332) KŞS, 15/121-2.
(333) KŞS, 12/54-2.
(334) KŞS, 15/228-2.
(335) KŞS, 6/17-2.
(336) KŞS, 10/15-3.
(337) KŞS, 10/22-5.
(338) KŞS, 10/23-3.
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Bazı durumlarda yapılan satışlar sonrasında sorunlar çıkmakta ve Kıbrıslı Ermeniler kendi kiliseleri yerine Şer‘i Mahkeme’nin
hakemliğine başvurmaktaydılar. 3 Eylül 1698
tarihli kayıtta Lefkoşa’nın Ermeniyan Mahallesi’nden Serkis veled-i Yorgi adlı Ermeni,
Marita bint-i Karagöz adlı Ermeni kadının
aynı mahallede bir taraftan kendi mülkü, iki
taraftan adı geçen Marita mülkü ve diğer tarafı Davud Beşe mülkü bulunan 15 kuruşa
kendisinden satın aldığı yarım dönümlük avluyu teslim etmediği iddiasıyla mahkemeye
başvurmuştur. Yapılan mahkemede Serkis
açtığı davayı aynı mahalleden Mihail veled-i
Avraham ve Babik veled-i Sefer adlı Ermenilerin yardımıyla ispat ettiğinden Marita’nın
avluyu Serkis’e teslim etmesine karar verilmiştir.335 Benzer bir mülk sorununda çözüm
yeri yine kadı mahkemesi olmuştur. Lefkoşa’nın Nevbethane Mahallesi’nden Kalus veled-i Aslan, Babik veled-i Petrus adlı Ermeni
komşusunu, aynı mahallede bulunan bir taraftan adı geçen Babik’in mülkü, bir taraftan
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lerde bağışta bulundukları ve kilisenin de bu
bağışları yönetebilmek için bir vakıf kurduğu
kaynaklardan anlaşılmaktadır. Ermeni kilisesi mülk alımlarını kilise mütevellisi yapmaktadır. Lefkoşa sicilindeki bu türden kayıtlardan birisi de 20 Temmuz 1724 tarihli mülk
satışı belgesidir. Söz konusu kayıtta Ermeni
Kilisesi adına yapılan alım söz konusudur.
Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi’nden Kirkos oğlu Metük adlı Ermeni aynı mahallede
bulunan bir taraftan adı geçen kilise havlusu
ve bir taraftan Mehmet Ağa mülkü olan bir
bab tahtani oda, bir sundurma ve bir mikdar
havludan oluşan evini Ermeni Kilisesi mütevellisi Serkis veled-i Retsis’e kilise adına 60
kuruşa satmıştır.339 Karamanizâde Mahallesi’nden Maryem bint-i Manok vekili Makroc
veled-i İhtiyar aracılığıyla aynı mahallede bir
taraftan Mehmet Ağa, bir taraftan Karabet ve
bir taraftan adı geçen kilise bulunan evinin
yarım hissesini müştemilâtı ve su hakkıyla
birlikte Ermeni Kilisesi mütevellisi Avram
veled-i Serkis’e 70 kuruşa satmıştır (1 Mayıs
1732).340 5 Ağustos 1725 tarihli kayıtta Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden Sara
bint-i Hanna ile eşinin, Bogos veled-i Yasef
ve Kirkor veled-i Liyar adlı Ermenilerin şahitlikleriyle vekilleri olan Serkis veled-i Narsis
ve Karabet veled-i Şahbaz adlı Ermenilerin
aracılığıyla Korkud Efendi Mahallesi’nde bir
taraftan Ali Beşe ve bir taraftan arsa-i haliye
olan mutaf (çul yapılan) dükkânlarını Ermeni
Kilisesi mütevellisi Avram veled-i Serkis’e 50
kuruşa satmışlardır. İlgili belgede şuhudü’lhâl Avak veled-i Artin, Haçır veled-i Bedros,
Ohan veled-i Parsum, Kirkor veled-i Lapadir,
Kel Mihail veled-i Kasti’den oluşmaktaydı.341
Lefkoşa sicillerindeki 9 Nisan 1816 tarihli belgede ise Serkis’in kızı Maryam Karamanizâde Mahallesi’ndeki bir tarafı Ermeni
kilisesi, bir taraftan ölen Serkis’in mirasçılarına ait menzili ve bir taraftan Ermeni Ohan
menzili bulunan evini müştemilâtıyla birlikte
Ermeni Kilisesi’ne vakfedip mütevelliliğine
oğlu Mardiros veled-i Anton’u tayin etmişti.342 Aynı ailenin bir başka mülk satışında ise

Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nden
Avakim veled-i Serkis adlı Ermeni, aynı mahallede bir tarafı bazen ölen Haci Kirkor
(Serkis’in diğer oğlu) veresesi menzilleri, bazen adı geçen kilise, bir taraftan Haci Artin
(Serkis’in kardeşi) kızı Robesimi menzili ve
bir taraftan çukur bağçe olan babam ölen
Serkis’den kalmış olan menzildeki hissesini,
bir bablık evini, içerisinde meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunan bahçesini ve sulama
hakkını Ermeni kilisesi vakfı adına aynı mahallede kalan mütevellisi Ermeni Haci Bogos
veled-i Avraim’e 18.000 kuruşa satmıştır (15
Ağustos 1816). Ölen Haci Serkis’e ait olan ev
4 hisseye ayrılmıştı. Söz konusu hisselerden
2’si Avakim’e diğer iki hissesi ise kız kardeşleri Maryam ve Anna adlı nasraniyelere aitti.
Bahsi geçen mülk satışı belgesinin şuhudü’lhâli Saray Kocabaşısı Anderya, Kocabaşı-i
Mahkeme Hıristoğlu, Kocabaşı Yanaki Karayin, Kocabaşı Hagi Badista adlı gayrimüslimlerden oluşmaktadır.343
Lefkoşa’nın Ermeni Mahallesi’nden
Haci Simyon oğlu Artin aynı mahalledeki
mülk menzilini, Avrupa tüccarı ve Ermeni
kilisesi mütevellisi Artin veled-i Bogos aracılığıyla Ermeni Kilisesi Vakfı’na 15.000 kuruşa
sattığını ve parasını tamamen teslim aldığını
Şer‘i Mahkemeye gelerek kaydettirmiştir (20
Aralık 1846).344

Şikâyet Kayıtlarında Ermeniler
1677/78 yılında İstanbul’dan Kıbrıs Beylerbeyisi ve Lefkoşa kadısına yazılan
emirnameyle yanlarına topladıkları elli-altmış
kişiyle birlikte halka zulmeden Kıbrıs adası
sakinlerinden Ermeni oğlu Mehmet, Davulcu
oğlu İbrahim, Abdülkadir Subaşı ve Abdülgani’nin cezalandırılmaları istenmektedir. Merkezin söz konusu durumdan Kıbrıs Gedikli
Yeniçerilerinin merkeze arzuhal yazmaları
(339) KŞS, 12/10-2.
(340) KŞS, 14/46-1.
(341) KŞS, 15/3-5.
(342) KŞS, 29/46-3.
(343) KŞS, 29/68-1.
(344) KŞS, 41/35-1.

18 Kasım 1699 tarihli sicilde karşılaşılan bir tecavüz davasında Mağusa’dan Galya
bint-i Yanni adlı gayrimüslim bir kadın Lefkoşa Mahkemesine gelerek Yasef oğlu Maraz
adlı Ermeni’nin kendisini evine götürüp tecavüz ettiğini ve beş aylık hamile olduğu iddia
etmiştir. Ancak Maraz adlı Ermeni Galya’nın
iddiasının gerçek olmadığına dair yemin etmesi üzerine Galya davayı kaybetmiştir.347
Mahkeme kayıtlarında karşılaşılan bir başka
saldırı ve tecavüzle ilgili kayıtta Girne’nin
Gelenbi köyünden ve Ermeni Manastırı (Megara) bahçıvanı Lino bint-i Marko’nun, meçhul kişilerce kızına ve kendisine yapılan saldırının manastırın gammanosu Artin veled-i
Yasef ’le alakasının olmadığını beyan etmiştir
(30 Mayıs 1725).348 İlgili belgede Lino adlı
kadın saldırıyı şöyle anlatmıştı.
“güveyim Hanna veled-i Anderya kendi
mesâlihini görmek içün değirmene gidüp kızım
gâ’ibe-i mezbûre Zonya ile bağçede otururken
târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem yevm-i
pazar vakt-i zuhrda iki nefer ismi ma‘lûm değil
kimesneler gelüp kızım mezbûre Zonya’ya fi‘l-i
şenî‘ kasdıyla üzerine hücûm ben dahi feryâd u
figân ve karşı durduğumda beni âlet-i cârihadan
bıçak ile sol omuzum üzerinden urup mecrûh ve
firâr etmeleriyle...” 349
şeklinde anlatmıştır.
Lefkoşa’nın Debbağhane Mahallesi’nden Yakop veled-i Minas adlı Ermeni
Lefkoşa mahkemesine başvurarak haksız
yere kendisini rahatsız eden Maryem bint-i
Yasef ’ten şikâyetçi olmuştur. Yapılan araştır-

ma sonucunda Maryem, Yakop’u rahatsız etmemesi için uyarılmıştır (5 Haziran 1722).350
Lefkoşa’nın Ermeniyân Mahallesi’nden Piyeri veled-i Nikolo kadı mahkemesine giderek Arodez köyünde babasından kendisine
kalan evini zapteden İstavraga veled-i Papa
Liyondiyo’yu şikâyet etmiştir. Yapılan araştırma sonucunda İstavra’nın uyarılmasına karar
verilmiştir (1 Ekim 1724).351

Cezalandırma
Osmanlı Devleti, isyan eden veya isyanlara karışan Müslüman veya gayrimüslimlere karşı tarih boyunca fark gözetmeksizin
aynı tepkiyi vermiştir. Söz konusu kişilere
ait mallara devlet el koymakta ve bunların
beytülmâl eminleri aracılığıyla mal sandıklarına aktarılması sağlanmaktaydı. 9 Mart 1822
tarihli merkezden gönderilen belgede beratlı
Avrupa tüccarlarından Değirmenlik’te ikâmet
eden Yanni veled-i Hıristodolo’nun Avusturya, Mihail veled-i Hıristodolo’nun İspanya ve
Mardiros veled-i Anton’un Fransa uyruğuna
geçtikleri ve beratlarını terkettikleri için idam
edilerek cezalandırılmaları emredilmiştir.
Aslında belgede adı geçenlerin suçlandıkları
esas konu devlete karşı vergilendirme sorununu bahane ederek isyancılara destek olmalarıydı.352 Bir sonraki kayıtta ise idamlarına
karar verilen Avrupa tüccarından Yanni veled-i Hıristodolo, Mihail veled-i Hıristodolo
ve Mardiros veled-i Anton’un muhallefatını
tahrir edip İstanbul’a getirmek üzere Hâssa
Çakırcıbaşısı Mehmet Said’in görevlendirildiği bildirilmektedir.353 20 Temmuz 1822
tarihli belgede ise idam edilen Avrupa tüccarından Mardiros ile firar eden Değirmenlikli Yanni ve kardeşi Mihail’in muhallefatının
tespit edilip, defterinin İstanbul’a gönderilmesi istenmektedir. Mardiros’un terekesinin
(345) KŞS, 5/75-1.
(346) KŞS, 5/102-1.
(347) KŞS, 6/129-4.
(348) KŞS, 12/51-1.
(349) KŞS, 12/51-1.
(350) KŞS, 11/21-5.
(351) KŞS, 12/15-3.
(352) KŞS, 30/164-1.
(353) KŞS, 30/164-2.
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sonucunda bilgisi olduğu ilgili belgeden anlaşılmaktadır.345 Söz konusu sorunla ile ilgili bir
başka belgede ise Kıbrıs’ta yeniçerilerin, ulufelerini gasp ettiklerini iddia ettikleri Ermeni
oğlu Mehmet, Davulcu oğlu İbrahim, Abdülgani ve Abdülkadir Subaşı aleyhine açtıkları
davada haksız olduklarının ortaya çıkmıştır.
Sicildeki 27 Ağustos 1678 tarihli bir başka
kayıttan adları geçen Yeniçerilerin aylıkları
uygunsuz davranışlarından dolayı kesilmiş olduğu anlaşılmıştır.346

büyük bir kısmının Fransız konsolosunun konağında ve himayesinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Devlete karşı isyana karışanlardan
biri de Fransa konsolos tercümanı Labirdi.
Ancak Labir’in terekesi düşünüldüğü kadar
değerli değildi.354 Son belgeden Mardiros dışındakilerin bir şekilde idamdan kurtulmayı
başardıkları anlaşılmaktadır.

Sürgün

38

27 Ekim 1726 tarihli sürgün belgesinden Kayseri’nin Kirmir köyünden Ermeni
Pervaneoğulları Simyon, Murad ve Hıdır’ın,
yasak olduğu halde Kozan dağlarında çıkan
altın gümüş ve bakır madenlerini sattıkları ve
ahaliye zulüm yaptıkları için Kıbrıs’a sürgün
edildiklerinden orada ikâmet ettirilip emir
gönderilmedikçe serbest bırakılmamaları emredilmiştir.355 Kıbrıs reayası piskoposlarından
Evaki oğlu Arotin ve Kengirili İstefan adlı
Ermeniler ile Larnaka Yazıcısı Françesko’nun
ahaliye faizle para verip zulmettiği İstanbul’a
şikâyet edilmişti. Söz konusu durum üzerine,
tahkikat yapılarak şikâyet edilen hususların
araştırılması, iddiaların gerçek olduğu tespit
edilirse adı geçen şahısların Kıbrıs’tan sürgün
edilmeleri emredilmiştir (3 Nisan 1768).356
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Lefkoşa sakinlerinden Papa Aleksi
veled-i Bargon, Bedros veled-i Aco, Nerkis
veled-i Serkis, Papa İstefan veled-i Kivork,
Kivork veled-i Bogos, Bağdasar veled-i Avak,
Abraham veled-i Manok adlı bir kısım gayrimüslim ve Ermeni Lefkoşa halkının aslen
Anadolu vilayetinde Arapkir Kasabası’ndan
olup Kıbrıs’ta yaşayan ve bozguncu faaliyetlerinden dolayı Avrat Adası’na sürülen Ermeni
asıllı Agop’un Kıbrıs adasına geri dönmesine
izin verilmemesi için İstanbul’dan talepte bulunmuşlardır (11 Mayıs 1775).357
27 Nisan 1816 tarihli sürgün belgesinde İstanbul’dan başka yerlere nakledilmesi yasak olan zahire ile zeytin yağını yerli ve
yabancı gemilere naklettikleri tespit edilen
İzmir’de ikamet eden Rum toplumundan
Sakızlı İstefani Rali ile ortağı Ermeni toplumundan İsai’nin, Lefkoşa’ya sürgün edil-

diklerinden orada ikâmet ettirilip başka yere
gitmelerine izin verilmemesi emredilmektedir.358 Sicildeki bir sonraki belgede ise Dersaâdet’ten başka yerlere satışı ve nakli yasak
olmasına rağmen yabancılara zahire ve zeytin
yağı sattıkları tespit edilen İzmir’de ikamet
eden Sakızlı İstefani Rali’nin Lefkoşa’ya sürgün edildiği, ortağı olan İsai’nin ise Rusyalı
olmasından dolayı Rusya İzmir konsolosunun
araya girmesiyle sürgün edilmekten kurtarıldığı belirtilmektedir.359 27 Haziran 1816 tarihli kayıtta ise Lefkoşa’ya sürgün edilen Sakızlı İstefani Rali ile ortağı İsai’nin cezalarının
affedildiğinden serbest bırakılmaları emredilmektedir.360 Söz konusu belgelerde yapılan
kaçakçılığın Urla taraflarında genellikle revgan-ı zeyt (zeytin yağı) ve Foça civarında Çamaltı adlı yerde hububatın getirilerek yabancı
gemilere yüklendiği anlatılmaktadır.
Erdoğru, 16 ve 17. yüzyıllarda Anadolu ve Suriye şehirlerinde özellikle de Kudüs’te
kargaşa çıkaran Ermeni papazların Mağusa
kalesine sürgüne gönderildiklerini belirtmektedir.361 Aşağıdaki belge bu durumun 19. yüzyılda da devam ettiğini göstermektedir. Kudüs’te Maryakop Manastırı’nda ikamet eden
Kayserili Ermeni Tatyos’un, patriğin ve manastırın işlerine müdahale ettiğinden İstanbul
ve ona bağlı yerlerin Ermeni Patriği Bogos’un
Südde-i Sa‘âdet’e arzuhal göndermesi üzerine
Mağusa’ya sürgün edildiği, orada ikâmet ettirilip emir gönderilmedikçe serbest bırakılmaması emredilmektedir (8 Şubat 1818).362
Birkaç ay sonra ise Mağusa’da sürgünde bulunan Kayserili Ermeni Tatyos’un İstanbul ve
ona bağlı yerlerin Ermeni Patriği Bogos’un
isteği doğrultusunda Girne’deki Sourp Magar Manastırı’nda ikamet etmek ve Kudüs’e
gitmemek şartıyla serbest bırakılması istenmektedir (20 Haziran 1818).363
(354) KŞS, 30/169-1; Çoruh, agt, s. 406.
(355) KŞS, 13/45-1.
(356) KŞS, 19/68-1.
(357) KŞS, 20/101-1.
(358) KŞS, 29/55-2.
(359) KŞS, 29/55-3.
(360) KŞS, 29/63-2.
(361) Erdoğru, “Kıbrıs Ermenileri Üzerine Notlar”, s. 3.
(362) KŞS, 29/211-2.
(363) KŞS, 30/17-1.

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasını
fethederek adada kendi teskilatını kurmaya
baslamasıyla birlikte Kıbrıslı gayrimüslimlerle yönetim arasında pek çok ilişki meydana
gelmiştir. Anadolu’dan Kıbrıs adasına yapılan göç hareketi sonrasında adada birbirine
dengeli iki toplum (Müslüman-gayrimüslim)
yaratılmaya çalışılmıstır. Kıbrıs’ta yaratılan
iki toplum arasındaki ilişkinin en belirginlerinden birisi de İslâmiyet’e geçme, yani ihtida
olayıdır.364 Osmanlı Devleti, egemenliginde
yasayan gayrimüslim halkı, her yönden serbest bıraktıgı gibi, kendi dinlerinde ibadet
etmelerine veya mahkemelerde kendi âyinlerine göre yemin etmelerine de olanak tanımıştır. Osmanlı ülkesinin genelinde yasayan
gayrimüslimlere, genellikle dinlerini değiştirmeleri ve İslâmiyet’i seçmeleri hususunda
baskı yapılmamıştır denilebilir.365
Yakın zamanlara kadar Osmanlı idaresinde Kıbrıs adasında yaklaşık olarak dört
yüz kadar gayrimüslimin, İslâm dinini seçtiği bilinmekteydi.366 Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar bu rakamın değişebileceğini
göstermekteydi. Son olarak Lefkoşa Şeriye
Sicillerinin Osmanlı Dönemi’nin tamamını
kapsayan kısmı367 üzerinde yaptığımız çalışma sonucunda 487 kişinin ihtida kaydına
rastladık. Bu rakama sicillerde çeşitli şekillerde geçen 28 (23’ü erkek-5’i kadın) mühtedi368 kaydını da eklersek 515 kişinin İslâm
dinine geçtiğini görürüz. Osmanlı idaresinde
İslâm dinini seçen 487 kişinin 223’i (%45,7)
kadın (evli, dul ve bekâr) ile kız çocuğu ve
264’ü (%54,3) ise erkek ve erkek çocuklardan ibaretir.369
1726-1751 yılları arası dönemde ihtida
edenlerle ilgili altı adet sicil defterinde toplam 63 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlarda,
çocuk ve yetişkin olmak üzere toplam 68 gayrimüslimin Müslümanlığı tercih ettiği görülmektedir. Çocuklardan 15’i erkek, 2’si kızdır.
Yetişkinlerden ise 40’ı erkek, 11’i kadındır.
Ayrıca İslâmiyet’e geçen bu kişilerin 5’inin

Ermeni geriye kalanların ise Rum olduğunu
tespit edebilmekteyiz.370. 1766-1780 arasında
meydana gelen ihtidalar arasında 1 Ermeni
bulunmaktadır. 1769-1800 devresinde ise İslâmiyeti tercih edenlerin arasında 1 Ermeni
tespit edilebilmektedir.371 1839-56 arasındaki
dönemdeki ihtida edenler arasında ise 2 Yahudi, 1 Ermeni ve 1 Maronit’e rastlanmaktadır372. Kıbrıs adasında diğer dönemlerde
yapılan ihtida kayıtlarında da yukarıdaki gibi
gayrimüslim cemaatlerin adadaki nüfus oranlarına göre çeşitlilik görülmektedir.
1726-1751 yılları arasındaki dönemde
Müslümanlığı tercih edenlerin sadece Ortodoks Rumlardan olmadığı, bunların içerisinde
tespit edilebilen 5 Ermeni’nin de bulunduğu
görülmektedir. Lefkoşa Debbağhane Mahallesi Ermenilerinden Yakob veled-i Loztin,
İslâm dinine geçip Osman adını almıştır (2
Mayıs 1748)373. Diğerinde ise Lefkoşa Debbağhane Mahallesi sakinlerinden Avdik veledi Marderos’un ölümünden sonra oğlu, Müslüman olup Yusuf ismini almış ve vasisi olan
annesinden babasından kalan hissesini teslim
(364) Ali Efdal Özkul, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasındaki İslâmiyete Geçmede (İhtida) Kadınların Durumu (The Conditions
Regarding The Women’s Conversion To The Islamic Religion
(İhtida) During The Ottoman Rule)”, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume:
3 Issue: 13 Year: 2010, WOMAN STUDIES (Special Issue),
2010, s. 220.
(365) Necdet Öztürk “Osmanlı’nın Gayrimüslimlere Bakısı”, Türk
Dünyası Arastırmaları, Sayı 131, 2001, s. 14 vd.; Özkul. age, s.
222 vd.
(366) V. H. Bedevi, “Kıbrıs Şer‘i Mahkeme Sicilleri Üzerinde Araştırmalar”, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19
Nisan 1969), Ankara 1971, s. 142.
(367) Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nin adanın tamamındaki idaresi
1571 yılında Mağusa’nın fethiyle başlamaktadır. Ancak elimizdeki Kıbrıs’a ait siciller 1580 yılından itibaren başlamaktadır. Dolayısıyla ilk dokuz yıllık süreçte ihtida eden gayrimüslimler bizim
verdiğimiz rakamların dışındadır.
(368) Çeşitli belgelerin içerisinde geçen mühtedilerle ilgili rakamları
ihtida kayıtlarından ayırmamızın nedeni İslâmiyet’e geçen kişileri
iki defa saymamak içindir.
(369) Osmanlı idaresinde daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen
bazı yıllara ait rakamları toplu görmek için bk. Ali Efdal Özkul
“XVIII. Yüzyılda Kıbrıs Adasında İhtida Hareketleri”, XV. Türk
Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006-Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu; Özkul, Kadınların
İhtidaya Bakışı, s. 222 vd.
(370) KŞS, 13/196-1; KŞS, 13/84-2; KŞS, 13/A-1; KŞS, 13/A-5; KŞS,
16/1-9.
(371) Nuri Çevikel, Kıbrıs Eyâleti Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk (17501800), Gazimağusa 2000, s. 344-347. Araştırmacı 1769-1800
yılları için 20, 21 ve 22 numaralı defterleri kullanmıştır.
(372) C. Erdönmez, Şer’iyye Sicillerine Göre Kıbrıs’ta Toplum Yapısı
(1839-1856), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Isparta 2004, s. 138.
(373) KŞS, 16/1-9.
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Ermeniler Arasında İhtida

Tablo 2 Osmanlı İdaresinde İslamiyeti Seçen Ermeniler
Adı
Hasene b.Murat
Minas
Şab-emred ermeni
Yakub oğlu Artin
Cabor veled-i Vartan
Manas bin Minas
Vanlı Avanis veled-i Minas
Agop veled-i Karabet
Deşyun Heyna Tuti b. Haci Kadez
David v. Keorg
İstanbullu Mardise bint-i Mihailaki

Yeni adı
Ayşe
Mehmet
Yusuf b. Abdullah
Osman
İbrahim
Hüseyin
Ali
Yusuf
Emine
Ahmet
Fatma

Şehir
Lefkoşa
Lefkoşa
Lefkoşa
İstanbul
Lefkoşa
Lefkoşa
Girne
Lefkoşa
Lefkoşa
Lefkoşa

almıştır (24 Eylül 1728).374 19. yüzyıl ortalarında ise bir kayıtta İpllik pazarı Mahallesi’nden
Maroye bint-i Mihalaki adlı Ermeni kadın da
İslâmiyeti seçerek Fatma ismini almıştır.375
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Osmanlı idaresinde Kıbrıs adasında
gayrimüslimlerin bir kısmı kendi dinlerinden vazgeçerek İslamiyete geçmeye karar
vermişlerdir. Müslümanlığı kabul eden gayrimüslimlerin bir kısmının da Ermeni toplumundan oldukları Lefkoşa sicillerinden öğrenilmektedir. Ancak Ermeni olduğu halde
Ermeni olduğu belirtilmeyen Ermenilerin
ihtida edenlerinin tam sayısını tespit etmek
mümkün değildir.
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Ermenilerde köle sahipliği
Osmanlı Devleti’nde köle edinme hakkının Müslümanlara tanındığı bilinse de376,
söz konusu yıllarda bu görüşten farklı olarak,
bir belgede gayrimüslimlerin köle sahibi oldukları görülmektedir. Hatta Jennings, gayrimüslimlerin köle sahibi olmamalarını izah
ederken, bunun nedenini, Ortodoks dininin izin vermemesi olarak açıklamaktadır.377
Oysa Bursa sicillerinde yapılan araştırmalarda, Bursa’da yaşayan gayrimüslimlerin köle
sahibi olabildikleri belirtilmektedir. Burada
sadece gayrimüslim erkeklerin Müslüman
cariye satın almalarına engel olunmaktadır.
Ayrıca sahip oldukları cariyelerden Müslümanlığı seçenler olursa bunların Müslüman
birisine satılması istenmektedir.378

Mahalle
Ermeni m.
Debbağhane mah
Debbağhane
Cihangir

Ermeni Manastırı
Karamanizade mah
Karamanizade mah
İplik Pazarı mah

Tarih
26/01/1610
03/03/1699
23/08/1730
01/06/1748
15/02/1775
09/09/1790
01/03/1810
23/10/1812
02/05/1835
27/05/1837
03/02/1850

Kaynak (KŞS)
3/25-3
6/191-3
13/196-1
16/1-6
18/129-7
21/2-9
27/2-7
28/3-3
35/144-1
36/58-2
42/19-5

Lefkoşa kazasında misafir olarak bulunan Engoni veled-i Yağci adlı Ermeni, Pavlo
adlı çömlekçilik sanatında usta olan kölesinin
iki sene önce kendisinden firar ederek, Kostanti veled-i Dimitri’nin yanına sığındığı ve
orada öldüğü için kölesinin parasını istemektedir. Bunun üzerine Kostanti, adı geçen kölenin kendi kölesi Arslan Ermeni veled-i Anastas nasranî ile çömlekçilik sanatı yaparken
öldüğünü belirtmiştir. Diğer köle Arslan da sahibinin sözlerini doğrulamıştır. Engomi, ölen
kölenin kendi kölesi olduğunu ispatlayamadığı
için davayı kaybetmiştir (18 Eylül 1731).379
Sonuç olarak Kıbrıs adasında yaşayan
Ermeni toplumu fetihle birlikte Osmanlı
Devleti’nin kendilerine tanıdığı engin hoşgörü ile Osmanlı ülkesinin diğer bölgelerinde
olduğu gibi Kıbrıs adasında da özgürce hayatlarını sürdürmüşlerdir diyebiliriz. Kıbrıs’taki
Ermeni cemaati başkent Lefkoşa’nın ticari
hayatında her zaman yer almışlardır.
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