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K br s adas , tarihi eski ça lara kadar dayanan bir yerle ime sahiptir. Sicilya ve Sardinya’dan sonra
Akdeniz’in üçüncü büyük adas d r. Akdeniz’in tam ortas nda yüzer bir gemi gibidir. Sahip oldu u bu stratejik
konum sebebiyle ada, tarih boyunca bölgede ve dünyada hâkimiyet kurmaya çal an güçlerin ele geçirmeye
çal t klar bir yer olmu tur. Bu nedenle de Akdeniz ve çevresinde hâkimiyet kuran siyasi güçler tarihin belirli
dönemlerinde K br s adas na da sahip olmu lard r.
Hitit, Fenike, Asur, Pers, Makedon, Roma ve Bizans gibi geçmi tarihte dünyada hüküm sürmü olan
devletler, farkl zaman dilimlerinde K br s’ta hâkimiyet sa lam lard r. slam dininin ortaya ç kmas ile bölgede
söz sahibi olmak isteyen Müslümanlar n da ilk sahip olmak istedikleri yerlerden birisi K br s adas d r. Çünkü
ada Akdeniz hâkimiyeti için ula lmas gereken bir yerdi. Hz. Osman zaman nda yap lan iki seferin sonucunda
654 y l nda K br s adas na Müslümanlar ula may ba ard lar. K br s üzerinde Müslümanlar n etki ve hâkimiyeti
farkl ekillerde 10. asra kadar devam etti. 12. asr n ba lar na kadar yakla k iki as r adada tekrar Bizans
hâkimiyeti ba lad . Osmanl lar n aday fethetmesine kadar burada Tap nak övalyeleri, Luzinyan hanedanl ,
Cenevizliler, Memlukler ve Venedikliler farkl zamanlarda söz sahibi oldular. Osmanl lar 1571 y l nda aday
Venediklilerden alarak adan n tarihinde uzun y llar sürecek bir istikrar döneminin sürmesini sa lad lar.
K br s adas 1571’den 1878 y l na kadar kesintisiz olarak Osmanl devleti yönetiminde kald . 300 y l
a k n bir süre devam eden Osmanl yönetiminde ada, tarihinin en huzurlu, mamur ve müreffeh dönemini ya ad .
Osmanl lardan önce zaten neredeyse 900 y ld r ada, Müslümanlar n ya ad
ve ikamet etti i bir sahayd .
Müslümanlara yabanc olmayan adaya Osmanl lar ileriki zamanlarda Anadolu’dan Türk nüfus nakletmeye
ba lad . Modern zamanda adan n yerlileri olan Türklerin buraya göçleri söz konu bu zamanlara rastlar.
Osmanl lar Müslümanlar n yan s ra, adan n daha önceki yerlileri olan Gayr- Müslimleri de kapsayan ve huzur
ikliminin hâkim oldu u bir yönetim modelini sonuna kadar uygulad lar.
Osmanl devletinin zay flamaya ba lamas yla imparatorlu un di er yöreleri gibi stratejik bir konuma
sahip olan K br s adas da sömürgeci devletlerin hedefi haline geldi. Özellikle ngiltere ve Fransa Akdeniz’e
hâkim olmak ve Hindistan’a kadar ula abilmek için yol üzerinde stratejik konumda olan K br s ve M s r’ ele
geçirmek için yar maya ba lad lar. Lakin bu yöreler Osmanl devletinin elinde oldu u için 19. asr n sonlar na
kadar olu acak olan f rsatlar de erlendirmek için teyakkuzda kald lar. 1877-78 Osmanl - Rus sava nda a r bir
yenilgi alan Osmanl devletinin büyük toprak kay plar yla çaresiz bir duruma dü mesi, söz konu devletlere bu
imkân verdi. 19. asr n büyük sömürgeci devletlerinden olan ngiltere, Osmanl devletinin Rusya kar s nda
u rad a r hezimeti f rsat bilerek, Ayastefanos antla mas ndaki kay plar n hafifletme önerisi ile sözde bir
kurtar c olarak Osmanl devletinin kaps n çald .
II.Abdülhamid iktidarnn ilk ylları olan bu dönemde Osmanl devleti, Avrupa yakasnda oluʰan ve neredeyse
stanbul’a kadar yakla an bu kay plar bir nebze olsun hafifletmeye yönelik olarak ngiltere’den gelen önerilere
kulak vermek zorunda kald . Buna göre ngiltere Ayastefanos Antla mas ’n n artlar n hafifletmenin kar l
olarak geçici olarak ve kira kayd yla K br s’ n yönetimini istiyordu. Bu ekilde Berlin Antla mas öncesi
Osmanl devleti ile ngiltere aras nda yap lan gizli antla ma ile y ll k kira kar l nda K br s adas n n yönetimi
geçici olarak ngiltere’ye verildi.
1878 y l nda “geçici” kayd yla ngiltere’ye verilen K br s art k bir daha ne Osmanl ve ne de onun
devam olan Türkiye Cumhuriyeti yönetimi alt na girmedi. Adan n tamam n n ngiltere yönetimine girmesiyle
burada üç as rd r devam eden sükûn ve istikrar dönemi sona erdi. K br s’ n Müslüman yerlileri adan n
ngilizlere verilmesine r za göstermediler. Buran n yeni sahibinin uygulamalar n n
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sonucu olarak adadan çok say da Müslüman Türk, Anadolu’ya göçmeye ba lad . Kalan Türkler üzerinde
de asimilasyon ve d lama politikas uyguland .
K br s’ n ngiltere’ye kiraya verildi i dönemlerde Osmanl devletinin bir iç sorunu olarak
“Ermeni meselesi” de yeni yeni ba l yordu. ngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Amerika gibi
devletlerin yard m ve te vikleriyle k sa zamanda te kilatlanan Ermeniler Osmanl devletinin toprak
bütünlü ünü hedef alan çok say da terör örgütü kurdular. Bu terör örgütlerimin e itim, toplanma ve
lojistik destek alma yeri k sa zamanda K br s oldu. ngiltere yönetimindeki K br s’ n k sa zamanda terör
örgütlerinin yuvaland
yer olmas sebebiyle skenderiye’den Antalya’ya kadar Akdeniz’deki tüm
Osmanl sahilleri tehdit alt na girdi. Yani K br s’ n kayb Anadolu’nun güvenli ini ortadan kald rd .
1878 y l nda geçici olarak K br s’a yerle en ngiltere, 1914 y l nda Birinci Dünya Sava ’n n
ç kmas n bahane ederek aday ilhak ederek topraklar na katt . Buradaki ngiliz yönetimi 1960 y l na
kadar devam etti. Adada Rumlar n ve Türklerin ortak mücadelelerinin bir sonucu olarak 1960 y l nda
adada ngiliz yönetimi son buldu ve K br s Cumhuriyeti kuruldu. K br s Cumhuriyetinin kurulmas ile
Türkler tamamen Rumlar n insaf na terkedildi. Yeni dönemin ba lamas ile K br s’ta Türklere kar
y ld rma, korkutma, asimile etme ve adadan göçe zorlama gibi bask lar artmaya ba lad . Bu tarihten
itibaren hem Türkiye’nin hem de dünyan n gündeminde ço u kez K br s sorunu ilk s ralar me gul
etmeye ba lad .
K br s meselesi, Rumlar ve bat l ülkeler için adada kalan Türkleri buradan kovmak ve “Türksüz”
bir K br s hayalinden ibarettir. K br s Türkleri ve Türkiye için ise K br s melesi adada elde “kalan
topraklara tutunmaya çal mak” ve hayat bu ekilde idame ettirmektir. Nitekim bu realitenin bir sonucu
olarak bat n n ve Amerika’n n himayesi alt ndaki Rumlar n Türkleri katletme ve sürmeye yönelik
giri imlerine Türkiye kay ts z kalmad ve 1974 y l nda K br s bar harekât n gerçekle tirdi.
1974 y l nda Türkiye’nin gerçekle tirdi i bar harekât K br s Türklerine güven ve mücadele
azmi getirdi. Bunun sonucu olarak 1776 y l nda K br s Türk Federe Devleti ve daha sonraki geli melerin
sonucu olarak da 1984 y l nda da Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti kuruldu. 1960 y l na kadar tek çat
alt nda hayat süren K br sl lar bu gün Türk ve Rum taraf olmak üzere iki siyasi çat alt nda varl klar na
devam etmektedirler.
adl bu kitap, yukar da anlatmaya çal t m z K br s’ n ilk ça lardan 1960’ara
kadar devam eden tarihini bilimsel ara t rmalar ile ortaya koymaya çal an bir eserdir. Kitaptaki yaz lar n
tamam ele ald dönemin ve konunun kaynaklar na ula larak haz rlanm t r. 1960 sonras dönemi
ara t rmam z içine almam zda, henüz daha bu tarihten sonraki sürecin “tarih olma” özelli ine sahip
olmamas n n pay büyüktür.
Bilindi i gibi K br s’ n 1878 y l nda ngilizlere kiraya verilmesinden sonra adada ortaya ç kan
uygulamalardan dolay “K br s sorunu” ortaya ç km t r. ngilizlerin 1960 y l ndan sonra adadan
tamamen çekilmeleri ve yönetimin Rumlar n kontrolüne geçmesiyle “K br s sorunu” uluslararas
ili kilerin ilk gündemini alm t r. Bu geli melerin bir sonucu olarak Türklerin kendi kaderlerini tayin
etmelerinin bir sonucu olarak 1776 y l nda KTFD ve daha sonra da KKTC kurulmu tur. Bu dönemde
Dr. Faz l KÜÇÜK ve Rauf DENKTA K br s Türklerinin milli liderleri olarak öne ç km t r. Son
y llarda K br s’ta Türk ve Rum taraflar n tekrar bir çat alt nda birle tirmek ve tek bir devlet olu turmak
için çal malar yo unla m t r. Yukar da da ifade etti imiz gibi Türkiye d ndaki aktörlerin K br s
meselesinden anlad klar ayn Girit ve di er Avrupa ülkelerinde yapt klar gibi Türkleri tamamen adadan
sürmektir. Bu nedenle
adl bu kitap K br s Meselesinin mahiyetini anlamaya ve
geli melere sa l kl /kal c bir bak kazand rmaya katk sa layacakt r.
adl bu kitap Türkiye ve dünyada de i ik üniversitelerde Tarih alan nda
ara t rmalar yapan çok say da bilim adam n n çal malar ndan ulu maktad r. Bu kadar akademisyeni
kitapta bir araya toplaman n arka zemininde ise bu alanda yap lan bir sempozyum vard r. 11 – 13 Nisan
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2016 tarihinde Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin ev sahipli inde Türk Tarih Kurumu, Polis Akademisi ve
Journal of History Studies’in de deste iyle Lefko a’da yap lan sempozyumda sunulan tebli ler bu kitab
ortaya ç karm t r. Kitap, sempozyumda sunulan bildirilerden seçilerek ortaya ç kar lm t r. Toplam 82
makale bu kitapta yer alm t r.
Kitab n bilim dünyas ve siz de erli okuyucularla bulu mas ise K br s Kalk nma ve Ekonomik
birli i Ofisi’nin katk lar yla olmu tur. Bu anlamda K br s’ anlatan bu eserin ortaya ç kmas nda destek
ve katk sa layan Ba bakan Yard mc s Sn. Tu rul TÜRKE ’e, Maliye Bakanl Müste ar Yard mc s
Sn. lhan HAT PO LU ve K br s Kalk nma Ofisi’ne te ekkürü bir borç biliyoruz.
Bu ba lamda yine Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin imkânlar n sunan, yazarlar m z K br s’ta
a rlayan Üniversitenin Mütevelli heyet ba kan Sn. Ahmet ERBA ’a müte ekkiriz. Onun te vik ve
destekleri olmasa bu eser bilim dünyas na kazand r lamazd . Yine katk lar sebebiyle Türk Tarih
Kurumu Ba kan Sn. Prof. Dr. Refik TURAN’a, Polis Akademisi ve Journal of History Studies
yetkililerine te ekkür ederiz.
En son te ekkürü eseri ortaya ç karan yazarlar m za ay rd k. Bu kadar bilim adam m z n ad n
elbette burada zikretmek isterdik. Fakat buna bu alanda ayr lan yer imkans z oldu u için tüm
yazarlar m za sonsuz te ekkürlerimi iletiyorum. Onlar bizim için her zaman de erlidir.
Son olarak bu kitab n ortaya ç kmas na katk sa layan herkese ükran borçluyuz. Emek veren
herkes bizim için çok de erlidir.
Sevgi ve sayg lar mla

Prof. Dr. Osman KÖSE
16 Nisan 2017
An ttepe / Ankara
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M.Ö. 2. Biny lda K br s
Ar . Görv. lknur GÜRGEN
Uluda Üniversitesi / Bursa

K br s, Akdeniz’in en büyük adalar ndan birisi olup Do u Akdeniz bölgesinde yer al r.1 Ada,
Akdeniz’in güney Anadolu, Suriye-Filistin ve M s r aras nda kalan k sm nda2 340 31’ ile 350 41’ kuzey
enlemleri ve 320 20’ ile 340 35’ do u boylamlar 3 üzerinde bulunmaktad r. 4 Anadolu’nun 65 km.
güneyinde, Hatay’ n 130 km güney bat s nda, Suriye’nin 95 km bat s nda, M s r’ n 400 km kuzeyinde
ve Ege Adalar ’n n 480 km do usunda yer al r. K ta Yunanistan Ada’dan 750 km uzaktad r. Sicilya ve
Sardunya adalar ndan sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adas d r ve yakla k olarak do u-bat
istikametinde 224 km ve kuzey-güney istikametinde de 100 km uzan r.5
Co rafi konumu, K br s’ n ça lar boyunca önemli bir merkez olmas n sa lam ve ada,
Akdeniz’in do u kö esinde önemli bir üs olmu tur. K br s’ n bu önemli konumundaki etken elbette ki,
kuzeyinde Anadolu, güneyinde M s r, do usunda Mezopotamya ve ran gibi yüksek medeniyetlerin
varl d r.6
K br s’ n en eski ad Yak ndo u vesikalar nda M.Ö. 18. yüzy ldan beri Asy ya da Alasia olarak
geçmektedir. 7 Alasia ülkesi ve krall , M.Ö. 15. yüzy ldan beri M s r, 14. yüzy ldan beri de Hitit
belgelerinde geçmektedir ve muhtemelen “Bak r ülkesi” anlam nda kullan lm t r. Alasia ad ilk defa M.
Müller8 taraf ndan K br s olarak yorumlanm ve Tamassos’ta bulunan bilingue ile teyit edilmi tir.9 Bu
tarihten itibaren isim Alasia olarak M s r ve Hitit kaynaklar nda da ispatlanm t r.10 Daha sonra, adada
bol miktarda bak r bulundu undan ve M.Ö. 3. biny ldan itibaren bak r elde edildi inden K br s ad
bak rla münasebete sokulmu ve zaman içinde Kó
, Cyprius, Cuprinus, Cyprum meydana
11
gelmi tir
K br s’ta Paleolitik ça a ait hiçbir ize rastlanmam t r, yani ilk yerle imler Neolitik ça la
ba lamaktad r. 12 Neolitik dönemde insanlar av, meyve ve tohum toplamaktan kurtularak, kendi
1 E. Gökten - C. Özgünel, “Salamis (K br s) Antik Kenti Yerle im Alan ve Çevresinin Jeolojisi”, TURQUA V, Türkiye Kuvatener
Sempozyumu, TÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2-5 Haziran, stanbul, 2005, s.91
2 Firuzan K nal, “ lkça larda K br s”, Belleten, 28/111, stanbul, 1964, s. 383
3 Vergi Bedevi, Ba lang c ndan Günümüze Kadar K br s Tarihi, Lefko a, 1966, s.9
4 Aylin Ü. Erdem, Geç Tunç Ça ’da Do u Akdeniz Ticaret Yollar , (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay mlanmam Yüksek
Lisans Tezi), zmir, 2002, Harita 10
5 Ekin Kozal, Son Tunç Ça ’nda Anadolu K brs li kileri, (Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay mlanmam
Yüksek Lisans Tezi), Ankara,1999, s.3; Besim Darkot, “K br s”, slam Ansiklopedisi, 1954, ss.675-676
6
Ayr nt l bilgi için bkz. Bedevi, age, 1966; Afif Erzen, “ lkça Tarihinde K br s”, Belleten, no:40, stanbul, 1976; K nal, agm, 1964
7W. Brandestein, “Kyprische Sprache”, RE, Supplement VI, 1935, s. 212; P. A. Dikaios, Guide to the Cyprus Museum, Third ed., Nicosia,
1961, s.29, 41, 116 vd.;V. Karageorghis, “Cyprus”, Archaeologia Mundi,1968, s. 63 vd., 73, 145; Fritz Schachermeyr, “Zum ältesten
Namen von Kypros”, Klio, XVII, 1921, S. 230-239; Ayrca bkz. E, derman, Salamis Antik Kenti ve Çevresinin Uzaklar Alg lama ve
Co rafi Bilgi Sistemleri Kullan larak Tarihsel ve Güncel Arazi Kullan mlar Yönünden ncelenmesi, (Çukurova Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Adana, 2006; . Homeros, lyada, çev, A. Erhat- A. Kadir, stanbul, 1999; ayn
yazar, Odysseia, çev. A. Erhat- A. Kadir, stanbul 2000; Strabon, XIV, V-4, 14
8 Friedrich Max Müller (6 Aral k 1823 - 28 Ekim 1900), genellikle Max Müller olarak bilinen, Alman as ll filologdur.
9 Eugen Oberhummer,”Kypros”, RE, XVII, Sppl 1, 1924, s. 59
10 Erzen, agm, 1976, s.97.
11 Erzen, agm,1976, s.96
12 K nal, agm, 1964, s.383; K br s’ n standart bir ilkça kronolojisi bulunmamaktad r. Ça lar tarihlendirilirken farkl yaz larda 50, 100 ve
daha fazla y ll k farklar bulunmaktad r. Bu nedenle Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve di er dönemlerden bahsedilirken keskin çizgilerle
ayr lm tarihler veremiyoruz. Bu ba lamda Erken Tunç ça n M.Ö. 2300-1900; Orta Tunç ça n , M.Ö. 1900-1625 ve Geç Tunç ça n
M.Ö 11625-1200 eklinde tarihlendiren Robert S. Merrilless’e kar l k Stuart Swiny, Erken Tunç ça M.Ö. 2300-2000, Orta Tunç ça
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emekleriyle topraktan ürün elde etmeye ba lam lard r. K br s’ta bu dönemin öncesiz olarak saptanmas ,
bu kültürün adaya d ar dan geldi ini gösterir. Demek oluyor ki Neolitik ça da insanlar denizi a arak
adaya gelmi ve kendi kültürlerini getirmi lerdir. Bir sveç heyetinin, 1927-31 y llar aras nda K br s’ta
muhtelif yerlerde yapt kaz larda Vouni’den dört mil bat da Morfou ile Chrysochou aras ndaki sahilde
Petra tou Dimniti’de seramiksiz bir Neolitik yerle im ke fetmesi bunun kan t d r. Yine sveçli ekipten
Einar Gjerstad, Phenaros’un bir buçuk kilometre kuzey-bat s nda, Vounitri’de seramiksiz bir Neolitik
yerle me daha ke fetmi tir.13
K br s’ n güney sahil bölgesinde Erimi’de Neolitik Ça ile Erken Tunç Ça aras nda bir geçi
safhas olan ve tahminen M.Ö. 3000-2300 aras nda tarihlenen Kalkolitik ça a ait önemli buluntular ele
geçirilmi tir. Seramik ekilleri ve süslemeler, idoller, mimari kal nt lar Neolitik ça n sonunda yeni bir
kültür hareketinin ba lad n gösterir. Yeni gelenlerin Önasya’dan özellikle Filistin ve Yukar
Suriye’den geldi i anla lmaktad r. Son y llarda ele geçen buluntularla gittikçe say lar artan ç plak
kad n (Ana Tanr ça) heykelcikleri de bu durumu do rular.14 Ayr ca Erimi’de yap lan kaz da üst katlarda
bak r aletlere rastlanmas gerçekten burada ta -bak r ça n n mevcut oldu unu göstermektedir.15
Erken Tunç Ça da K br s s k bir iskâna sahne olmu ve tabii kaynaklar n n zenginli i ile co rafi
durumunun önemi sayesinde ekonomik aç dan geli ip, kom u ülkelerle s k ili kiler içerisine girmi tir.16
Adada yap lan arkeolojik kaz lar sonunda en fazla ve en de erli buluntular K br s’ n kuzeyinde yer alan
Vounos Nekropolü’ndeki mezarlardan ç km t r. Gerek mezar ekilleri gerekse seramik türleri Bat ve
Orta Anadolu Erken Tunç ça kültürü ile yak n ili kiye i aret etmektedir.17Arkeolojik belgelerin yan
s ra filolojik deliller de bu etkile imi desteklemektedir. Alman filologlardan Paul Kretschmer’in 1896’da
yay nlad ünlü eseri (Einleitung in die Geschichte der Greiischen Sprache) “Grek Dil Tarihine Giri ”
te M.Ö. 3. biny lda eski Anadolu diline ait olan –nd ve –ss sn ekli yer adlar n n Ege denizi üzerinden
Bat ya yay ld n ispatlam t r. M.Ö. 3. biny ldaki Anadolulular Ege adalar n , Girit’i ve Hellas’ i gal
ve iskân etmi ler ve bu yerleri kendi dilleriyle isimlendirmi lerdir.18 Son y llardaki çal malar K br s’ n
da bu eski Anadolu dil sahas na dâhil oldu unu göstermektedir. K br s’taki Amamassos, Arabanda,
Melanthos, Paphos, Tamassos, Tegessos, Arsos, Nemesos, Melandra, Leukara, Asine, Pergamon,
Idalion, Lymbeia, Alampria gibi yer adlar eski Anadolu diline aittir. Bu yer adlar n n paralellerine veya
benzerlerine Karia bölgesinde ve Güney Anadolu’daki yer adlar nda rastlanmaktad r.19 Bu durum ve
mevcut arkeolojik buluntular, M.Ö. 3. biny lda Erken Tunç ça iskân bölgelerinde oturan ve bu dönemin
kültürünü meydana getiren halk n Anadolu’dan geldi ini kan tlar. Bu dönemde K br s, M s r, Suriye ve

M.Ö. 2000-1625 ve Geç Tunç ça da M.Ö. 1625-1050 aras nda tarihlendirmi tir. Ayr nt l bilgi için kar . Robert S. Merrilless, “The
Absolute Chronology of the Bronze Age in Cyprus: A Revision”, BASOR, No:228, 1992, ss. 47-52; Stuart Swiny, “Prehistory Cyprus:
Acurrent Perspective”, The Biblical Archeologist, Vol. 52, No:4, 1989, ss. 178-189; Ayr ca bkz. A. Bernard Knapp, Steve Held, Sturt W.
Monning, , “ The Prehistory of Cyprus: Problems and Prospects”,Journal of World Prehistory, Vol:8, no:4, ss. 377-453; Knal, agm,
1964, s.383
13K nal, agm, 1964, s.383; Ayr ca bkz. Einar Nilson Gjerstad, Swedish Cyprus Expedition, 1927-1931,vol. 1, 1934
14 Bkz. Dikaios, age, 1961, s.4 vd.; V. Karageorghis, Archaeologischer Anzeiger(AA), Berlin, 1963, s. 505; Ayn yazar, agm, 1968, s.37.
15 Erzen, agm, 1976, s.99; Ayr ca bkz. Dikaios, age, 1961, s. 4; Karageorghis, agm, 1968, s.37.; Lucia Vagnetti, “Stone Sculpture in
Chalcolithic Cyprus”, BASOR, No: 282/ 283,1991, ss.139-151
16 Erzen, agm, 1976, s.99
17Karageorghis,

agm, 1968, res. 35, 36, 38, 39, 42-46, 49, s.110; Buchholz-Karageorghis, Altägaeis und Altkypros, Tübingen 1971, res.
s.403-415; Kr l. Hamit Zübeyir Ko ay, Alacahöyük Kaz s , 1937-39, lev. CLXXVI, CLXXIX; ayn yazar, ,Alacahöyük, 1940-48, Ankara,
1966, Lev. 13 ve 14;T. Özgüç, Kültepe Kaz s , 1948, Ankara, 1950, lev XXXVII.
18 Erzen, agm, 1976, s.100; ayr nt l bilgi için bkz. Paul Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der Greiischen Sprache, Göttingen, 1896,
s.505
19Erzen, agm, 1976, s.100; bkz. Brandestein, agm, 1935, s. 213; Schachermeyr, agm, 1965, s.591 vd.
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Filistin’le kar l kl etkile im olsa da kültür ve etnik bak mdan büyük bir de i ikli e sebebiyet
vermemi tir.20
As l konumuz olan ve M.Ö. 2. biny l n ba lar na denk gelen Orta Tunç Ça ’na bakacak olursak,
bu dönem, K br s Geç Tunç ça na bir geçi evresi olup, kültürel ve iktisadi bak mdan geli me ve
zenginli e ula lan dönemdir. Gerek seramik, gerekse madeni e ya bak m ndan yüksek sanat seviyesi
göstermekte ve Yak ndo u ve M s r ile s k bir ticari münasebette oldu u anla lmaktad r.
Bu dönemde M s r’a yap lan Hyksos istilas ndan K br s da oldukça etkilenmi , Hyksos ak nlar na
kar koyabilmek için adan n ortas na Hagios Sozomenos’da, kuzeyde Kirini’de ve do uda Karpas
yar madas nda Nitovikla’da ihti aml kaleler in a edilmi tir. Nitovikla kalesi Anadolu mimari unsurlar
ta makta ve Bo azköydeki tahkimata benzemektedir. Ajos Yakovos ve Milia’da bulunan mezarlar
Hyksoslar’a atfedilmektedir. Hyksoslar’a dâhil olan bir kavmin K br s’a geldi i ve bir müddet burada
kald baz bilginler taraf ndan kabul edilmektedir. 21 K br s’taki Hyksos istilas n n M s r’ n askeri
müdahalesi ile Geç K br s I 22 devrinin ba nda ortadan kalkt ileri sürülmektedir. M s r do rudan
askeri kuvvet göndermese de, istilac lar n tamam yla ma lup edilmesinde filosu ile yard mda
bulunmu tur.23
Hyksoslar’ n, M s rl lar taraf ndan memleketten ç kar l p K br s’ta ma lup edilmelerinden sonra
K br s’ n M s r’ n hâkimiyeti alt na girdi i anla l yor. M s r Kral III. Thutmosis (M.Ö. 1479-1425)
devrine ait Karnak tap na ndaki zafer listesinde kral n muhtelif harp seferleri sonunda ma lup etti i
ülkeler aras nda Alasia (K br s) ad da geçmektedir. 24 III. Thutmosis’ten itibaren M s rl lar n 15.
yüzy lda temin ettikleri Pax Aegyptiaca sayesinde Geç Tunç ça nda do u Akdeniz bar devresine
girmi ve bu arada K br s’ta kültürel ve iktisadi alanda büyük geli meler ya anm t r. 25
M.Ö. 14. yüzy l n birinci yar s nda tarihlenen El-Amarna tabletleri26 nde Alasia, yani K br s
kral , M s r kral na 8 mektup27 yazm t r. (Levha 2) Bu mektuplar n üçünden al nan a a daki parçalar,
K br s ve M s r ili kisini kan tlar niteliktedir.
I.Mektupta Alasia kral öyle demektedir:

20Erzen,

agm, 1976, s.100
Nitovikla gibi kuvvetli bir kalenin zapt ve tahrip edilmesi buna delil say lm t r. Ayr nt l bilgi için bkz. E. Sjögvist, Problems of the
Late Cypriote Bronze Age, Stockholm, 1940, s.189; Erzen, agm, 1976, s.101
22“ Geç K br s I” dönemi M.Ö. 17. ve 16. yüzy llara denk gelmektedir. Ayr nt l bilgi için bkz. Merrilless, agm, 1992, ss. 47-52; Swiny,
agm, 1989, ss. 178-189
23 Sjögvist, age, 1940, s.189,190
24 Erzen, agm, 1976s.102; Dikaios, age, 1961, s.29
25 Erzen, agm, 1976, s.102; Buchholz-Karageorghis, age, 1971, s.134 vd.
26 Kil tabletler üzerine çivi yaz s yla yaz lm 380 tane tabletin sadece 32 tanesi mektup de ildir, geri kalan hepsi mektuptur. Aralar nda
sözcük metinleri (EA 51, 373), tanr listeleri (EA 374), hece i aretleri ( EA 348, 350, 379) ve edebi metinler (EA 340-341, 356-359, 371)
bulunmaktad r (PWCJS. 9: 27-33) Mektuplar n 44 tanesi M s r ve di er büyük güçler aras ndayken, 300den fazlas M s r ve Kenan ile
Suriye’deki vassal krall klar aras ndad r. Yaz malar n temelini M s r ve Yak ndo u’daki di er güçlerin ili kileri olu turur. Di er güçler
de Babil ( EA 1-14), Assur (EA 15-16), Mitanni (EA 17,19-30) Arzawa (EA 31-32), Alasia (EA 33-40) ve Hatti (EA 41-44)dir. Bu
dönemde, devletler birbirlerine yaz l mektuplar n yan s ra sözlü mesaj ve hediyeler de gönderiyordu. Bu hediyelerin sembolik ve
ekonomik de erleri vard . M s r alt n kayna oldu u için yaz malarda M s r’dan alt n istekleri bulunmaktad r. Hediye al veri i dolayl
bir ticaret gibi gözükse de, büyük güçler aras nda karada ve denizde direk ticari ili kiler vard . Her kral bölgesindeki yabanc tüccarlar n
güvenli inden sorumluydu. Amarna mektuplar Geç Bronz ça uluslararas ili kilerin en erken tan d r. Bu ili kiler 15. yüzy lda kurulup
13.yüzy l sonlar na kadar devam etmi tir. Ayr nt l bilgi için bkz. William L. Moran, The Amarna Letters, Baltimore/London, 1992; W.
M. F. Petrie, Tell-el Amarna, London, 1994; Y, Goren, S. Bunimovitz, I. Finkelstein and N. Na’aman, “The Location of Alashiya: New
Evidence from Petrographic Investigation of Alashiyan Tablets from El Amarna and Ugarit”, American Journal of Archeology, Vol:107,
No: 2, 2003, ss.233-255
27 Bu mektuplar M.Ö.2. biny la ait tercüme edilen tek yaz l vesikalard r. Bkz. Tercüme J. A. Knudtzon, Die el Amarna-Tafeln, III,
Anmerkungen und Register Bearbeitet von O. Weber und E. Ebeling, Leipzg, 1915, s.278 vd.
21
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“M s r kral na, karde ime, Alasia kral öyle diyordu; senin karde in ben iyiyim. Sen de iyi
olas n. Eine, e ine, çocu una, at na, arabana ve senin ülkenin ortas nda en yüksek derecede
selamet(dilerim)
Sonra öyle haber ald m ki, baban n evinin taht na oturmu sun…….bar içinde. Ve ben
karde imin selam ndan haberdar oldum ve sana hediye olarak 200 talent bak r getirece im. imdi
son gönderdi im……….10 talent bak r ve önüne tepsiyi koyan habercimi (ula m ) çabucak
gönder ve bana yaz! Ve seninle konu an adam m karde im lütfen al koymayas n! Onu çabucak
geri gönder! Ve her y l benim habercim senin huzuruna gelsin ve sana gelince, senin habercin
gelecekte, her y l benim huzuruma gelsin.”
II. Mektupta ise selam ve iyi dilekten sonra öyle diyor:
“Bak benim karde im, sen bana yazd nsa niçin senin habercini benim huzurumda
göndermedin? öyle bil ki, senin kurban bayram na ba lad ndan haberdar olmad m. Böylece
yüre ine bu hususta her hangi bir üzüntü dü mesin. Zira imdi i itti imden, bak, habercimi senin
huzuruna gönderiyorum ve hatta sana ula m vas tas yla 100 talent bak r gönderiyorum. Ayr ca
imdi ula m sana e ya getiriyor, u u a ac ndan bir karyola, alt nla kaplanm bir
araba…………….Aram zda iyi olsun her ey olmal d r ve benim habercim senin huzuruna ve
senin ula n benim huzuruma gelsin.”
III. Mektupta kar l kl selam ve iyi dileklerden sonra K br s kral öyle demektedir:
“Karde im, bak, kendi habercimi senin habercinle birlikte M s r’a gönderdim. Sana 500
talent bak r gönderiyorum. Karde im bunu ben sana hediye olarak gönderiyorum. Karde im
bak r n az olmas ndan dolay kalbine üzüntü dü mesin. Zira, ülkemde efendim Nergal’in eli
memleketimin bütün insanlar n öldürdü ve böylece bak r haz rlayacak kimse yok……. Sen
benim karde imsin! Karde im bana çok miktarda gümü gönderecek herhalde. Bana tanr lar
gümü ü
ver,
böylece
ben
de
karde ime
sen
ne
istiyorsan
hepsini
gönderece im…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Ve daima olan sözleri karde im hepsini yerine getirecek ve senin bana söyledi in bütün sözleri
yerine getirece im. Chatti(Hitit) kral ve amhar kral ile irtibata girme….. senin habercin olan bir
o ul gibi geldi ve benim habercim sana bir o ul gibi geldi.28”
Ve nihayet VI. Mektupta u k s m ilgi çekicidir:
“Karde im niçin bana bu sözü söylüyorsun, onu (o i i) benim karde im bilmez miydi? Lukki
(Lykia) ülkesi adamlar sene be sene memleketimden bir küçük ehir al rlarken, ben böyle
herhangi bir ey yapmad m.
Karde im bana diyorsun ki –Senin ülkenin adamlar onlarla beraber.- fakat karde im, onlar n
( benim memleketimin) onlarla birlik olduklar n bilmiyorum. E er benim ülkemin adamlar
onlarla beraberse, bana yaz ve ben onlara istedi ini yapaca m. Sen benim ülkemin insanlar n
tan mazs n. Ben böyle bir ey yapmad m. Fakat benim ülkemin adamlar buna ra men yapt larsa,
sen arzu etti ini yap…………………………………………………………..

28 Uluburun Bat
’ndan ç kar lan her bir öküzgönü külçenin yakla k 25 kg oldu u varsay ld nda 354 adet külçe yakla k 325 talent
bak ra e de er dü er. Bu do rultuda Alasia kral n n M s r’a hediye olarak gönderdi i bak r miktar hesaplanabilir. Ayr nt l bilgi için bkz.
Cemal Pulak, “Uluburun Bat ”, Uluburun Gemisi 3000 Y l Önce Dünya Ticareti, (Edt. Ü. Yalç n, C. Pulak, R. Slotta), Bochum,2006, s.
65
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…………………………………………………………………………………………………….”
29

Görüldü ü üzere K br s (Alasia) kral , M s r kral na mektuplarda karde im diye hitap etmi ,
kar l kl elçi gönderdi ini, büyük miktarlarda bak r, hammadde ve e ya gönderdi ini dile getirmi tir.
Ayr ca gönderdi i hediyelerin kar l nda gümü istemesi de dikkate de erdir. Baz diplomatik
ifadelerde e itlik havas yarat lmak istense de her sene gönderilen hediyeler, tebriklerde gösterilen
ihmaller için özür dileme tarz , bir k s m K br sl larla Lykial lar’ n M s r’a kar yapt klar hareketlerden
dolay M s r kral na istedi ini yapma yetkisi vermesi K br s’ n M.Ö. 14.yüzy l n ilk yar s nda M s r’ n
bir vassal krall durumunda oldu unu göstermektedir.30
Di er taraftan Bo azköy’de bulunan Hitit metinlerinde ilk defa M.Ö. 1400’lerde Alasia
geçmektedir. Her ne kadar III. Hattu ili (M.Ö. 1275-1250) zaman na ait metinlerde Alasia siyasi
suçlular n sürgün yeri olarak zikredilse de, adan n M.Ö. 14.yüzy lda devletler hukuku bak m ndan haiz
oldu u mevkii aç k de ildir.31 En yeni Hitit vesikalar na göre ancak IV. Tudhaliya (M.Ö. 1250-1220)
ada üzerinde hâkimiyet kurmu ve bu itibarla da Hitit devletinin geç devrinde Alasia ile bir muahede
yap lm t r. Zira Madduwata metninde Alasia’n n Hitit devletine ait oldu u ve Alasial lar n haraç
verdikleri kaydedilmektedir. Baz metinler de Alasia-K br s’ n genellikle siyasi mültecilerin ve
sürgünlerin kald klar bir yer ve muahede maddelerinde vassal bir krall k oldu unu ifade etmektedir.32
Tuthaliya’n n halefi Arnuvanda (M.Ö. 1220-1215) veya II. Suppiluliuma’ye (M.Ö. 1215-?) ait
olan di er bir vesikada u ekilde Alasia’n n zabt ndan ve haraca ba lanmas ndan bahsedilmektedir.
“Sonra zevcelerini, o ullar n ,
(Hizmetkârlar n ) yakalad m. Bütün mallar ,
(gümü , alt n) bak r ve insana ait ganimetleri bir araya toplatt m; onlar Hattu a’ya sevk
ettim. Alasiya ülkesini fakat oldu u yerde tab’a ve vergi mükellefi yapt m; vergi olarak
fakat ona yükledim.
(
)Alasiya ülkesi kral na ve Pidduri’ye Arinna, güne tanr ças ve Tabarna- Büyük
kral, Arinna, güne tanr ças rahibi için bu vergi devaml olacakt r.
(
)alt n, bir talent bak r,üç…………
(
)Arinna’n n güne tanr ças için
(
) Alt n, bir talent bak r, üç…………
(
)Zippalanda f rt na tanr s için”33
H. Otten’in belirtti i gibi K br s krall k saray mensuplar n n yakalanmas , sivil halk n esir olarak
sürülmesi Hitit ordusunun Alasia-K br s adas na ç km oldu unu kan tlar. Bu, Hitit devletinin yüksek
hâkimiyetini tan y p vergiye ba lanm olmaktan daha ileri bir durumdur. Öyle anla l yor ki Hititler,
Alasia’y fiilen hâkimiyet alt na alm lar, Hitit tanr lar na a r vergi ödemeye mecbur tutmu lard r.34
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Erzen, agm, 1976, s.102-104
Erzen, agm, 1976, s.104
31 H. Otten, “Neue Qullen zum Ausklang des Hethitischen Reiches”, MDOG, No. 94, 1963, s.10; adan n sürgün için kullan ld
na dair
belgelere bkz. KUB 1.1; KBo 12.39 ay.11,; KUB 14.14
32 Otten, agm, 1963, s. 10,11; Hitit krallar n n hükümdarl k tarihleri verilirken Olivert Robert Gurney’in Hititler adl eserinden
faydalan lm t r. Bkz. Oliver Robert Gurney, Hititler, çev. P nar Arpaçay, Dost Kitabevi, Ankara, 1911, s. 180
33 KBo XII, 38, res. III, öy. I; CTH 121; Erzen, agm, 1976, s.104-105; Otten, agm, 1963
34 Erzen, agm, 1976, s.105; bkz. Otten, agm, 1963, s.12
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Bo azköy ar ivinden Prof. Otten’in yay nlad Hitit devletinin sonlar na ait yeni kaynaklardan
di er bir vesikada (KBo XII, 38, Rs. III)35 (Levha 1) ise unlar yer almaktad r:
“Orduyu seferber ettim
Ve denize çabuk ula t m
ben Suppiuliuma, Büyük kral
Ve Alasiya gemileri bana kar durdular,
denizin ortas nda üç defa sava a.
Denizin ortas nda onlar yakalad m
ve gemileri ate e vermek suretiyle
onlar imha ettim
Fakat sonra ben nas l ki
………………. ula t m,
Alasia’dan dü manlar bana geldi.
Sava için sürü halinde (bana) kar .
…….. onun için ben in a ettim
Suppiluliuma, Büyük kral, bu daimi kaya tap na n ”36
Vesikadan anla laca üzere son Hitit Kral Suppiluliuma, K br s’a kar üç deniz sava vermi ve
onlar denizde ma lup etmi tir. Kral Suppiluliuma devrinden itibaren büyüyen ve geli en Hitit devletinin
nüfuz sahas na dâhil olan K br s III. Hattu ili zaman nda vassal bir devlet olmu ve IV. Tudhaliya
döneminde de kesin olarak hâkimiyet alt na al nm t r. Bu durum Hitit Devletinin y k lmas na kadar
devam etmi tir. Burada önemli olan Hitit Kral n n devletin en zay f ve kritik döneminde dahi K br s’a
sefer yapm olmas d r ki bu da K br s’ n Hitit devleti için ne kadar önem ta d n gösterir.37
Ada, Neolitik ça ’dan sonra da, sürekli olarak Ege, Anadolu, M s r, Mezopotamya ve Yak ndo u
ile ticari ve siyasi ili kiler içerisinde bulunmu tur. Özellikle, Geç Tunç ça ve Erken Demir ça lar ndaki
bölge kültürlerinin yaz l belgelerinden38 bunu anlamak mümkündür ve görüldü ü gibi gerek Amarna
mektuplar gerekse Hitit kral n n söylevlerini içeren metinler, K br s’ n o dönemdeki siyasi ili kilerini
ortaya koymaktad r.
K br s ile M s r ve Hitit aras ndaki ili kilere yaz l belgeler üzerinden de inmi olsak da dönemin
ve Yak ndo u’nun genel politik durumuna de inmek faydal ve tamamlay c olacakt r. Yak ndo u’nun
Geç Tunç ça ndaki siyasi durumuna bak ld nda bu dönemde siyasi dengelerin de i meye ba lad
görülür. Özellikle Anadolu’da bu dönemin hemen öncesinde, art k yeni bir güç belirmeye ba lam ve
Hitit devleti kurulmu tur. Böylece yüzy llard r tek bir çat alt nda toplanamayan ve küçük prenslikler
eklinde ya ayan Anadolu halklar ilk kez bir devlet organizasyonuna sahip olmu lard r. Güneyde ise
M s r, döneminin en güçlü ve en zengin devletlerinden biridir. Bat da, Ege Havzas ’nda ki K ta
Yunanistan’da küçük ama zengin bir krall k, ad n en ünlü kentleri olan Mycenae’dan alarak Myken
35Güncel

katalog numaralar n çevrimiçi sunan http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/CTH/ adresinden faydalan lm t r.
KBo XII, 38, res. III, ay. III; CTH 121, Erzen, agm, 1976s.105; bkz. Otten, agm, 1963, s.20 vd., ; H. G. Güterbock., “The Hittite Conquest
of Cyprus Reconsidered” ,JNES, 26/2,1967, s.76-78
37 Erzen, agm, 1976, s.106
38 Yaz l kaynaklar ve siyasi belgeler K br s’ n esas tarihi ça a, Geç Tunç ça nda (M.Ö. 1600-1050) girdi ini kan tlar. M.Ö. 16. yüzy l n
sonlar nda tahminen 1500 y llar nda Girit’in Ugarit ile çok s k ili kide bulundu u s rada K br s’ta, K br s-Minos denilen ve Linear A
yaz s ndan ç km bir yaz ile kar la lmaktad r. Bunu K br sl lar bir ticaret merkezi olan Ugarit’deki Giritliler’den alm olmal d r. M.Ö.
1500 y llar na tarihlenen bu hece yaz s ile yaz lm kil tabletler henüz okunmasa da sözü edilen devirde kullan lm oldu undan K br s’ n
ilk yerli yaz l kaynaklar olarak al n r. Bkz. Brandestein, agm, 1935, s. 213; Buchholz-Karageorghis, age, 1971, s.134; Karageorghis,
“The Mycenean Origins of the Cypriote Culture”, XXI. Congr. Int.d.Scien. Hist., Rapp.IV, 1965, s.77
36
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(Akha) Uygarl ’n yaratm t r. Dönemin sonlar na do ru üstünlü ünü Mykenler’e kapt rsa da, Ege’de
M.Ö. 2. biny l n ilk yar s nda en önde gelen deniz krall , Girit’in Minos Uygarl yd . Bununla birlikte
yine bat da, Hitit Devleti ile Myken Uygarl aras nda kalan Bat Anadolu’nun güneyinde ise, merkezi
Habur Nehri Vadisi olmak üzere Kuzey Suriye ve K smen Filistin topraklar nda da art k yeni bir
hareketlenme belirmi ve Hurri kökenli halklar burada Mitanni Devleti’ni kurmay ba arm lard r.
Mezopotamya topraklar nda ise Assur ve Babil devletleri söz sahibidir.39 Levant k y eridi ise, bu
dönemde çok say da kent devletleri taraf ndan idare edilmektedir. Özellikle bu dönemde, M s r ve Hitit
devletleri, kendi varl klar n devam ettirebilmek için Do u Akdeniz k y lar nda göz dikmi ler ve bu
topraklar ele geçirebilmek için uzun y llar mücadele etmi lerdir.40
Geç Tunç ça ad yla an lan dönemin ba lar nda denk gelen M.Ö. 2. biny l n ortalar nda,
yukar da de indi imiz dört kültür bölgesinde önemli içpolitik de i imler ya anm t r. A a M s r’da
18. Sülale’den Firavun Ahmose’nin (M.Ö. 1540-1514) yüzy ll k Hyksos (Çoban krallar) hükümdarl n
M.Ö. 1540 y llar nda y kmas yla Yeni krall k dönemi ba lar. Ayn dönemde Anadolu’da I. Hattu ili,
Anitta’dan bu yana ba kent olan Karum Kane =Ne a’n n yerine (eskiden beri bilinen) Hattu a’y
ba kent yapar ve böylece gerçek Hitit Krall ’n kurar. A a Mezopotamya’da M.Ö. 1531 y l nda I.
Mur ili taraf ndan Babil’in y k lmas yla 200 y ldan beri hüküm süren Hammurabi Hanedanl sona erer.
Bu hanedanl n yerini M.Ö. 12.yüzy la dek yönetimde kalan Kassitler al r. Mezopotamya’da varl klar
M.Ö. 3. biny ldan beri bilinen Huriler M.Ö. 1600’lerde Mitanni Krall ’n (Hititçe: Mitanni, Akkadca:
Hanigalbat) kurar. Bu krall k sonraki dönemde Kuzey Suriye’den, Asi Nehri’ne dek uzanm ve
Akdeniz’e kadar yay lm t r. Mitanni ancak M.Ö. 1320’de Hitit Büyük mparatorlu u’nun olu mas ndan
sonra bir anla mayla Hattu a’ya ba lanm t r. Assurlar n y llarca süren s k t rmalar ndan sonra M.Ö.
1200’lerde Mitanni, Orta Assur Krall ’na dâhil olur ve tarih sahnesindeki politik gücü de böylece yitip
gider. Mykenler M.Ö. 15. yüzy lda Girit’e sald rarak ba kent Knossos’u al r. 41 Böylece Minos
Krall ’n n denizlerdeki hâkimiyeti sona erer. Mykenler Linear B ad verilen Minos hece yaz s n kendi
dilleri kaydetmekte kullanmaya ba lar. Olaylar bütünü Myken, Tirynis, Amyklai (Sparta), Pylos, Thebai,
Orkhomenos merkezi saray kültürleriyle di er yerel saray kültürlerinin doruk noktas na eri mesine
neden olur. Yakla k olarak M.Ö. 1500’lerde meydana gelen söz konusu iç de i imleri ili kileri yeniden
düzenlenen sistem mevcut güçlerin de i en i birlikleri ve yay l m denemeleriyle içten s k s k sars lma
tehlikesiyle kar la m , kavim hareketlerini, prensliklerdeki ayaklanmalar ya am ve d tan gelen
sald r lara maruz kalm t r. Tüm bunlara ra men genelde belli bir düzene girmi olan ili kiler dört
büyüklerin hükümdarl klar n n M.Ö. 1200’lere dek, yakla k 300 y l kadar istikrarda kalmas n
sa lam t r. Böylece bu dönemde ekonomik canlanma geni bir yelpazeye yay lan refah art n birlikte
getirince yönetici soylu kesimin lüks mallara olan ilgisi de ço alm t r. Ayn zamanda Akdeniz’deki
refaha ula m kesimin bu bölgenin d nda kalan lüks ürünlere olan ilgisi de artm t r. Son a amada ise
artan ihtiraslarla birlikte sistem bozulmu ve k smen çökü (Hititler ve Myken hükümdarl klar )
gerçekle mi tir.42 Yukar daki bilgiler
nda M.Ö. 2. biny l n, çok say da devletin güç gösterilerine
sahne oldu u ve dolay s yla da politik aç dan yo un ve karma k bir dönem oldu u söylenebilir.(Harita
1)
M.Ö. 2. biny lda K br s’ n ekonomik durumuna bakacak olursak, K br s’ n co rafi konumunun
sa lad ko ullardan etkilendi ini söylemek mümkündür. Önemli bir konumda bulunan ada yak n
çevresinde gerçekle en iyi ya da kötü her durumdan etkilenmi tir. Geç Tunç ça (yakla k M.Ö.
39

Erdem, agt, 2002, s.18
Erdem, agt, 2002, s.19
41 J. Latacz- F. Starke, “M.Ö. 2. Biny l n kinci Yar s nda Do u Akdeniz Bölgesi’nin Politik Co rafyas ”, Uluburun Gemisi 3000 Y l Önce
Dünya Ticareti, (Edt. Ü. Yalç n, C. Pulak, R. Slotta), Bochum, 2006, s.190
42 Latacz-Starke, agm, 2006, s.191
40

19

1200’ler) Do u Akdeniz Bölgesi43 aç s ndan bir dönüm noktas d r. Bu ça da Myken saraylar düzeninin
y k lmas ve böylece Yunanistan’daki devlet yap s n n çözülmesi, Anadolu’da Hitit mparatorlu u’nun
çökmesi ve Levant k y lar nda bulunan Ugarit ve Amurru gibi küçük, ancak önemli devletlerin da lmas
gibi olaylar ya anm t r. Yakla k ayn dönemde Hitit, Ugarit ve M s r’da ele geçen yaz l kaynaklarda
gemilerle gelen sava ç lar n dü manca sald r lar ndan söz edilir. Bu sald r lar ancak III. Ramses’in
sekizinci hükümranl k y l nda engellenebilmi tir. III. Ramses’in Medinet Habu’da bulunan Ölüler
Tap na ’nda yer alan sava betimlemelerinden ve yaz l kaynaklarda geçen dramatik sahnelerden deniz
kavimlerine44 kar verilen u ra lar ö renilmektedir. Bu betimlemeler. M.Ö. 13. yüzy l sonu ve M.Ö.
12. yüzy l ba lar nda ya anan dönemin, tedirgin ve göçlerle yo rulmu bir dönem olarak alg lanmas
konusunda büyük bir paya sahiptir.45
lkça larda henüz pusula icat edilmemi oldu undan, deniz ta mac l
k y lar izleyerek
yap l yordu ve aç k deniz trafi i yoktu. Bu itibarla K br s sahillere yak n oldu undan M s r, Fenike,
Anadolu ve Ege denizi k y lar aras nda deniz seferlerinin ba lad tarihten itibaren önem kazanm ve
bu ülkeler aras nda çok müsait bir u rak yeri olmu tur. Ayr ca, K z ldeniz arac l yla M s r limanlar ,
Fenike ehirleri, Antakya (Suveydiye) ve skenderun’un hinterlantlar , Mezopotamya, ran, Hindistan
ve Çin’e kadar uzanmakta ve lkça da yüzy llarca bu ülkelerle Akdeniz dünyas ve Avrupa aras nda
kervan ta mac l yap lmakta idi ki bu durum da K br s’ n jeopolitik de erini artt rm t r. 46 K br s
mallar n n hem Uluburun bat nda, hem de M s r, Levant, Anadolu, Girit ve Yunanistan’da ele geçmi
olmas da adan n güzergâh üzerinde u ran lan bir nokta oldu unu kan tlamaktad r.47
Do u Akdeniz Geç Tunç ça ticaretiyle ilgili bilgilerin ço u Amarna, Mari, Ugarit ve Bo azköy
yaz l kaynaklar ndan gelmektedir. Tüm bu bölgelerden gelen arkeolojik bilgiler söz konusu dönemdeki
ticaret a n n tam olarak anla labilmesinde henüz yeterli de ildir. Bu konuyla ilgili bilgilerin ortaya
ç kmas n , J Vercoutter, J. Strange ve S. Wachsmann adl bilim adamlar na borçluyuz. Do u Akdeniz
bölgesindeki ticarete k tutan ba l ca arkeolojik kan tlardan biri olan seramik çal malar n ise R.
Merrilees, B.Kemp, V. Hankey, A. Leonard, L. W. Taylour ve daha sonra da M. Bell gibi bilim adamlar
gerçekle tirmi tir. Yaz l kaynaklardan Geç Tunç ça ticareti ve ticareti yap lan mallar hakk nda da
bilgi sahibi olmaktay z. arap, tah l, baharat, kereste, de erli ta lar, kuma , kuma boyalar , alt n, bak r
ve kalay gibi madenler ba l ca ticari mallar olu turmaktad r. Tüm Akdeniz dünyas nda ticari ili kiler
kurulmas n sa layan deniz unsuru, söz konusu dönemde büyük önem kazanm ve M s r, Levant,
43

Do u Akdeniz Bölgesi co rafi aç dan kuzeybat da Girit dâhil tüm adalar yla birlikte Yunanistan’ , güneyde M s r’ güneydo uda Basra
Körfezi’ne dek Mezopotamya, Suriye, Filistin (günümüzdeki Suriye, Lübnan, srail, Ürdün ) ile K br s’ , kuzeyde Ege Denizi k y lar n ,
Karadeniz ile Van Gölü’nü de kapsayan bir alanda Anadolu yar madas n da içerir. Karayollar ba lant lar d nda özellikle kendi
içdenizleri Akdeniz yoluyla birbirlerine ulanan bu dört co rafi blok, ayn zamanda M.Ö. 2. biny l’da politik, ekonomik ve kültürel olaylara
sahne olan dört büyük (politik) gücün de yer ald bölgedir. Bkz. Latacz-Starke, agm, 2006, s. 189
44 Deniz Kavimleri deyimi ak nlar yapan bir dizi sava ç halk grubunun “denizin ortas ndan” ya da “deniz ortas ndaki adalardan (Ege
Bölgesi)” gelme olduklar tan mlanmaktad r. M.Ö. 13. yüzy lda ve özellikle M.Ö. 12. yüzy lda denizden gelen bu ak nc lar Ege, Anadolu
ve Do u Akdeniz Bölgesi’ndeki büyük mparatorluklar ve Tunç ça saray merkezlerinin y k lmas n n ba ta gelen nedeni olarak gösterilir.
Ayr nt l bilgi için bkz. A. Lehmann, “Deniz Kavimleri’nin Ortaya Ç kmas M.Ö. 14-12./11. Yüzy llarda Do u Akdeniz Bölgesi’ndeki
istilac Güçler”, Uluburun Gemisi 3000 Y l Önce Dünya Ticareti, (Edt. Ü. Yalç n, C. Pulak, R. Slotta), Bochum, 2006, s.285
45 Brigitta Eder, “Eskiça Tarihi ve Arkeoloji Aç s ndan Geç Tunç Ça
Kavim Göçleri”, Uluburun Gemisi 3000 Y l Önce Dünya Ticareti,
(Edt. Ü. Yalç n, C. Pulak, R. Slotta), Bochum, 2006, s.278; “ Ben Ra gibi, M s r’a Kral olarak do dum: Ben dokuz yay (yani Barbarlar ,
marjinal toplumlar ) savu turarak O’nu koruyorum. Yabanc ülkeler- onlar adalar nda ittifak kurdular; yola düzülüp ülkeleri sava talan yla
bir vuru ta da tt lar; hiçbir ülke saflar na kar duramad ; hatti Ülkeleri, Kadi (Kilikya), Karkemi (Güneydo u Anadolu-Kuzey Suriye
Bölgeleri, Arzawa (Kuzey Bat Anadolu) ve Ala iya (K br s) bir vuru ta kökten da ld . Amurru’da (Suriye) bir yerlerde ota kuruldu;
onlar insanlar ve ülkesini hiç var olmam gibi yak p y kt lar; önlerinde ate çemberleri olmas na ra men M s r’a do ru ilerlediler; birlikleri
Peleset’ten, Tyeker’den, ekele ’ten, Danu’dan ve We e ’ten olu uyordu. Birle ik ülkeler- ellerini dünyan n kenar na kadar uzatt lar;
kalplari güven içinde ve inançl yd . Birbirlerine öyle dediler: Planlar m z gerçekle iyor!” III. Ramses’in sekizinci hükümdarl k y l ndaki
bu söylemlerinden dönemin kar kl anla lmaktad r. Bkz. Edel, 2012 “Der Seevölkerbericht aus dem 8. Jahre Ramses’, III”, MH II,
pl.46, 15-18, Übersetzung und Struktur. In: P. Posener-Krieger (Ed.) Melanges Gamal Eddin Mokhtar, Kairo, 1985, s. 223 vd.
46 Erzen, agm, 1976, s.94
47 Erdem, agt, 2002, s.107
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K br s, Anadolu, Girit, K ta Yunanistan ve Sardunya gibi birçok bölge, k sa zamanda birbirleriyle deniz
a r ili kilere girmi lerdir. 48 Zaten Geç Tunç ça nda Do u Akdeniz ticaretine bak ld nda deniz
ticaretinin kara ticaretinden daha yo un oldu u görülür. O dönem deniz ticaretine ait en kapsaml bilgiler
sunan kaynaklardan biri de hiç üphesiz bat klard r. Yakla k olarak M.Ö. 1600-1200 y llar aras nda,
Geç Tunç ça na tarihlenen üç bat k bulunmaktad r. Bu bat klar Deveboynu Burnu, Uluburun ve
Gelidonya bat klar d r. Do u Akdeniz Bölgesi’nin Tunç ça
tarihine farkl bir bak aç s
49
kazand rm lard r.
Bunlardan ilki Gelidonya Burnu (Ta kburnu ) bat d r. Bat k yakla k olarak M.Ö. 1200’e
tarihlendirilmektedir. 50 Geminin hemen yak n nda bulunan be adac n denizden yüzeye bakan bir
kayaya çarpmas sonucu parçaland ve böylece alt taraf n n aç ld izlenimi do maktad r. Kayal a
çarp p a r yara alan gemi yakla k 27 metre derinde bat p kalm t r. Geminin yükü 34 adet yass ve
dikdörtgenimsi bak r külçeden olu maktayd . Bunlar n her biri ortalama 25 kg a rl ktayd ; hepsinin
dörtkenar nda ta mak için birer tutamak bulunmaktayd . lk kez bulunduklar nda bu tür maden
külçelerin biçimleri nedeniyle kurutulmu s r derilerine benzedikleri dü ünülmü ve sikke kullan m
öncesi dönemde birer s r de erinde olduklar varsay larak arkeologlar taraf ndan “öküzgönü külçe”
olarak adland r lm lard . 51 (Levha 3) Külçeler d nda, Tunç yap m nda kullan lan bak r ve kalay,
tar mda kullan lmak üzere yap lm olan ve K br s’tan geldi i dü ünülen düzinelerce tunç alet parças
bulunmu tur. Hurda metal parçalar aras nda baltalar, e ri keserler, karasaban parçalar , kanca, kürek,
çapa orak ve m zrak uçlar da ç km t r.52
kinci ve önemli bat k Uluburun bat d r. Uluburun bat 1982 y l nda sünger avc lar taraf ndan
bulunmu tur. Ka ilçesinin 8,5 km. güneydo usunda, Akdeniz aç klar nda 1984 y l ndan itibaren
ba layan kaz larla ortaya ç kar lmaya ba lanm t r. Bat n bulundu u tarihe dek Geç Tunç ça ticareti
Ugarit, Amarna ve Hattu a’da ele geçen yaz l kaynaklarla M s r mezar resimlerinden bilinmekteydi.
Uluburun buluntular dönemin hammadde ticareti konusunda ilk kez gerçe e yak n bir izlenim edinme
olana sa lam t r. Buluntular yard m yla dönem ticaretinin nas l i ledi i konusu göz önünde
canlanabilecek duruma gelmi tir. Kur un izotop analizleri geminin yükünün önemli bir bölümü olan
bak r n Gelidonya Bat ndakiler gibi K br s kökenli oldu unu ortaya koymu tur.53 K br s’ta bulunan
cüruf y nlar ndan olu an tepeler ve önemli bak r yataklar n n analizleri yap l p bölgedeki maden
yataklar n n hemen tümünü kapsayan kur un izotop parmak izleri toplanm t r. Bölgedeki maden
yataklar na ait bu “parmak izleri” M.Ö. 13.yüzy l ortas na tarihlenirken öküzgönü külçelerin tümünün
Kuzey K br s maden yataklar na ait Kur un izotop verileriyle örtü tü ü gözlenmi tir. M.Ö. 14.yüzy l
sonuna tarihlenen Uluburun öküzgönü ve pide biçimli külçelere ait izotop verileri külçelerin ço unun
birbiriyle çok az kesi en küçük bir alana yay ld n gösterir. Ço u külçenin de erleri Kuzeybat
K br s’ta Trodos Da lar ’ndaki Apliki madenlerini tan mlayan korelasyon çizgisinin uzant s üzerinde
yer al r. Ancak bu günümüzde bilinen bir K br s maden yata n n kur un izotop izleriyle
ili kilendirilebilen bir alan de ildir. Bu nedenle Uluburun külçelerinin üretiminde kullan lan bak r n

48

Erdem, agt, 2002, s. 8
G. F. Bass, “Do u Akdeniz’de Tunç Ça Bat klar ”, Uluburun Gemisi 3000 Y l Önce Dünya Ticareti, (Edt. Ü. Yalç n, C. Pulak, R.
Slotta), Bochum, 2006, s. 306
50 G. F. Bass, “Cape Gelidonya: A bronze Age Shipwreck” Philadelphia Transactions of the American Philosophical Society Held at
Philadelphia for Promoting Useful Knowledge, vol.57, Part 8, 1967, Part 8
51 Bass, agm, 2006, s. 306
52 Bass, agm, 2006, s. 307
53 Ünsal Yalç n, “Tarih Yazan Gemi: Uluburun”, Uluburun Gemisi 3000 Y l Önce Dünya Ticareti, (Edt. Ü. Yalç n, C. Pulak, R. Slotta),
Bochum,2006, s.24
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Apliki Madeni’nin yak n ndaki bir madenden elde edilmi olmas daha akla yatk nd r. Söz konusu
madenin daha Antik Ça ’da tükendi i dü ünülmelidir.54
3400 y l önce Akdeniz’de düzenli bir ticaretin ipuçlar n müjdeleyen bu gemi tüm Ege ve anakara
Yunanistan, M s r, Hitit, Suriye, Filistin, srail, Kenan Ülkesi ve daha pek çok medeniyete ait tam
20.000 parça e ya ta yordu. Antik dönem dünyas n n neredeyse hepsine özgü ticari bir malzeme
mutlaka vard Uluburun bat nda. Ancak ne yaz k ki varmak istedi i yere hiç ula amad . Döneminin
tüm ticari s rlar yla birlikte belki bir gün ke fedilmek üzere sular n alt na gömüldü. 55 (Harita 2) Bu
ba lamda, Uluburun’da bulunan ve Geç Tunç ça nda batt saptanan gemi, Do u Akdeniz’de deniz
ticaretinin ne kadar canl oldu unu göstermektedir. Mykenliler, Kenanl lar, K br sl lar, M s rl lar,
Kassitler, Assurlular ve Nubyal lar n ürünlerini ta yan gemide bulundu u belirlenen mal ve
hammaddelerin ve hatta yeniden i lenerek tekrar kullan ma sunulacak olan hurdalar n çe itlili i ise,
deniz ticaret yollar n n bu dönemde kara yollar ndan daha önemli oldu unu kan tlamaktad r.56Ad geçen
üçüncü bat k Knidos yak nlar nda Deveboynu Burnu’nun derin sular nda yatmaktad r. Fakat henüz
üzerinde ara t rma ve kaz yap lmad ndan geminin tahmini rotas ve ta d
mal ve maddeler
bilinmemektedir.
K saca özetlemek gerekirse, M.Ö. 2. biny l K br s’ n hem siyasi hem ticari alanda aktif oldu u
bir dönemdir. Özellikle Geç Tunç ça nda kom ular yla ili kileri doruk noktas na ula m t r. Yaz l
belgeler ve arkeolojik buluntularda bunu görmek mümkündür. Yaz n n kullan lmaya ba lanmas , adan n
stratejik konumu ve bak r, demir, kereste vs. maddeler bak m ndan zengin olmas bu durumda oldukça
etkili olmu tur.
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Pulak, agm, 2006, s.64; K br s’ta Geç Tunç ça Bak r madenleri, cüruf tepeleri ve metal ili kilerini gösteren harita için bkz. Thomas
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(Edt. Ü. Yalç n, C. Pulak, R. Slotta), Bochum,2006, Resim 3, s.456
55Ay egül Selçuki, “Uluburun’da 3400 Y ll k Ticaret Gemisi”, A& G Bülten Ara t rma Ve Meslekleri Geli tirme Müdürlü ü, Ocak, 2005,
s.28
56 Banu Do an, Tarih Öncesinde Ticaret ve De i Toku , Arkeoloji ve Sanat Yay nlar , stanbul, 2012, s.78
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Eski Ça lardan Roma Dönemine K br s/Alashiya Adas ndaki
Siyasi Olu umlara Genel Bir Bak
r .
. r. R
AR
Trakya Üniversitesi / Edirne

KIBRIS ADI
K br s ad n n lkça da kullan lmas M.Ö.4000 y llar na dayan r. M.Ö.3000 de Bak r döneminde
çok önem kazand . M.Ö.2000 ler de önemi devam etti. Girit Medeniyeti (Minos) ile Aka Medeniyeti
(Miken) K br s’ta yerle meye ba lad . M.Ö.l450 M s r Firavunu 3. Tutmosis taraf ndan zapt edildi.
(M s r ve Bo azköy vesikalar yla, Homeros destanlar ndan ö renmekteyiz).1
Antakya bölgesinin yeryüzü ekilleri K br s’ta ayn özelliklerle devam eder. l00-200 metre
derinlikte bir denizalt platformu ile Anadolu’ya ba l d r.2
Anadolu’da bilinen en eski adlar, güney do u kom ular , Akkad ve Sümerlerin kay tlar ndan
ve Asur tabletleri ile devam eden dönemde, M.Ö. kinci bin y l ortalar nda Hitit yaz s , daha önemli bir
kaynakt r. Anadolu’da yayg n olarak bilinen isimler de K br s Alasya (Alasia-Ala iya olarak
geçmektedir.3 K br s’ta Kuriun tap na nda General Di Cesnola yönünde bulunan bir damgada Cyprus
(K br s) isminin adada çok bulunan K na çiçe inin branicedeki Kopher (Henna=Lawsoni alba)
kökünden ileri geldi i sürülmü tür.4 Eski Yunanl lar K br s’a Kopher ad n vermi tir. Eski ça larda
bölgede fazla miktarda Bak r madeni bulundu undan adaya Cyrus denilmi tir. Bizansl lar bak ra
Cyprum derlerdi. Bilim adamlar ise, Bak r n Cyprum ad n almas nda adan n isminden faydalan ld ,
baz tarihçilere göre de, K br s’ n yerli a ac olan ve bol miktarda bulunan Selvi a açlar ndan dolay
Latince Cypress dendi ini ifade etmi lerdir5. K br s ad , Akkadca Zabar’ dan gelmektedir6. Sami
dillerinde sessiz harflerin hiçbir zaman de i medi i ve kaybolmad , sadece vokallerin lehçelere göre
de i ti ine bakarak, Zaber, sbr(Cypr (us) spr harflerinin bulundu u öne sürülmü tür. Kopher
Copper adlar da, Akkadca “Bak r” sözcü ünün bat dillerine geçmi bir biçimi olarak
vurgulanmaktad r. Hititler, K br s adas na Ala ya ad n vermi lerdir.7 Hititlerin uzun bir süre
egemenliklerinden sonra ada’n n ismini sonradan Enkomi olarak de i tirmi lerdir. M s r kaynaklar nda

1

Günaltay, .Yak n ark II. Anadolu, s.282-283 ; Erzen, A. K br s Tarihine Toplu bir Bak “Milletleraras Birinci
K br s Tetikleri Kongresi, s.8l; Çay, Abdulhaluk, K br s’ta Kanl Noel, Türk Kültürünü Ara t rma Enstitüsü, Seri
I. Say A.l3.; plikçio lu, B.,Hellen Tarihinin Anahatlar , s.l9.; Hüseyin Metin, K br s Tarihine Toplu Bir Bak ,
Lefko a l959, s.l7-18.
2

Gürsoy, C.R.”K br s’ n Co rafi durumu “K br s ve Türkler, Ankara, 1964, s.7; Türk Silahl Kuvvetleri Tarihi, C.III,
3.K s m Eki, K br s seferi (1570-7l), Ankara, 1971, s.32.; Alasya, H.F.Tarihte K br s, Ankara, 1988, S.1.; Pamir,
H.N.,Güney Anadolu Da lar ile K br s Adas n n Münasebeti” Milletleraras Birinci K br s Tetkikleri Kongresi (1419 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebli leri, Ankara 1971, s.4-5.; Çay, A. K br s’ta Kanl Noel, Türk Kültürünü
Ara t rma Enstitüsü, s.1., A.l3.
3
Baykara, T. Anadolu’nun Tarihi Co rafyas na Giri I. Baykara, T. Türk Kültürünü Ara t rma Enstitüsü Yay.86
Seri: VII, say : A.7, Ankara, l988.s.l3. ; J.Garstang-O.R.Gurney, The Geography of the Hittite Empire, London
l959. ; H.Ertem.; Bo azköy Metinlerinde geçen Co rafya Adlar Dizini, Ankara l973.
A.H.Sayce, Transactions of the Biblical Archeology, V.Y.442 King op. Cit.,Y.343.; Gürsoy, C.R., a.g.m. s.11-12,
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Ala ya sözcü ü yan nda Asi sözcü ü de yer almaktad r. Asur belgelerinde ada’ya Yatnana veya yaln zca
Ya dendi ini, brani kaynaklar nda, Kittim denilmektedir. Anadolu Tanr ças olan “Yarat c Büyük
Ana” Kybele-Kibele ‘nin ad ise, K br s adas nda Kibris olarak geçmektedir.8 Büyük Ana Tanr ça’ya
tap n ld n gösteren “Keman Vücutlu doller” bulundu u gibi özde leri Anadolu’da Tarsus, Gözlü
kule ve Mersin yöresindeki Yümek tepe’ de bulunmu tur.
Roma idaresindeki ülkelere Roma imparatorlu unun birer parças
(provensi) anlam na
gelmek üzere “Memaliki Rum” (Roma memleketleri) Anadolu’ya da “Eyaleti Rum” diyorlard .
Selçuklu Dönemi’nde de geçerli idi. Nitekim Konya’daki büyük dü ünürümüzün ad Mevlana Celalettin
Rumi idi9. Selçuklular Kilikia-Kilikya (Adana-Çukurova) k y lar na l3.yüzy l ba lar nda
ula abilmi lerdir. Keykubad Alâeddin unvan yla ba lant l olarak “Ala’n n kenti” anlam na gelen
“Alaiye” eklinde yeniden adland r r.10
KIBRIS (ALA YA) TAR H VE BULUNTULAR
Medeniyetin ilk safhas kabul edilen Bak r i leme tekni i Anadolu tarz ndad r. Bulunan
Seramikler ile kom u Neolitik Kültürlerin bulgular n kar la t rd m z zaman, en fazla Kuzeye Suriye
Ugarit (Ras- amra) ve Tarsus’taki Gözlü kule buluntularla özde lik göstermesi ve bu insanlar n
Anadolu’dan geldi ini kan tlamas bak m ndan çok önemlidir.11 Bölgenin, adadaki zengin maden
kaynaklar nedeniyle K br s’la ili kisi de artm t 12. Orta Anadolu Obsidyen’lerin de bat da Çatalhöyük,
Can Hasan ve Suberde; güneybat da Karain ve Öküz ini, güneyde Mezopotamya, Suriye, Filistin ve
K br s’ta bulunmu tur.13 M.Ö.l700 de Girit’le Suriye ve K br s aras nda da s k ticaret ili kileri fazlad r.
Girit adas bu ülkelerden çe itli madenler ve en çok Bak r ithal ediyor ve kültürel etkileri ise,
Mezopotamya’ya kadar uzan yordu. Bak r n da en çok K br s adas ndan ç kar ld bilinmektedir.14
G R T(M NOS) VE AKA(M KEN) MEDEN YET
M.Ö.3.bin y llar nda görülen Bak r Dönemi, M.Ö.2.binden itibaren yerini Tunç Dönemine
b rak r. Ayn dönemde Girit Medeniyeti (Minos) ile Aka Medeniyeti (Miken) K br s’ta görülmeye
ba lam t r. Orta Asya, ran, Suriye ve K br s üzerinden Kilikya (Seyhan-Çukurova) ya kadar uzanan
boyal bezemeli keramikler ve en çok da Bat Anadolu da Hac lar seramikleriyle benzerlik
göstermektedir. Tesalya’da ünsüz Tuna kültürleriyle ili kili oldu u ve Tuna ülkelerinden ve kültür
etkileriyle birlikte Tesalya’ya Anadolulular n gelmi olabilece i ihtimalini kuvvetlendirmektedir15.
Mikenler/Akalar, Hint Avrupa kökenli etnik gruplar n Do u Akdeniz Havzas na yapt klar genel bir göç
çerçevesinde .Ö.2000 y llar nda Hellas’a gelmi lerdir.16 Miken/Aka’lar n M.Ö.l400 ‘den sonra
kurduklar kolonilerle yunan kolonilerini kar la t racak olursak Aka’lar n gerek Kidlad’lar ve Girit‘i,
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Bener, H.H, a.g.e. s.7-9.
Akurgal, E. Anadolu Kültür Tarihi, s.357.
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S. (50,56,77, lll,l3l, l5l, l74, 222).
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Mansel, A.M, Ege ve Yunan Tarihi, s. l4.
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gerek Anadolu’nun ve K br s’ n baz k y bölgelerini i gal etmi ve bunlar kendi devletlerine
katm lard r.17
K br s’ta Neolitik Devire ait en eski yerle im yeri Petra Tou Limniti’dir. Burada seramiksiz bir
kültüre rastlanm t r. Bu nedenle Petra Tou Limniti kültürü, neolitik öncesi (Preneolitik) diye
adland r lm t r.18 Troia uygarl ndan sonra kurulan Troia VI’n n Orta Bronz Ça kal nt lar , göçmen
Hind-Avrupal kavimlerinin kurduklar ilk kent devletleri ile ayn döneme rastlamaktad r. M.Ö.3.binin
sonlar na do ru ve 2.binin ba lar na de in süren büyük Hind-Avrupa göçüyle ili kilidir. Ayr ca Troia’da
Girit sanat ürünleri ile “K br s” Seramik parçalar da bulunmu tur.19
Hitit mparatorluk Ça Bo azköy’ünde bulunan Aka/Myken tipi bir k l ç ve Ma at höyük’te ele geçen
Aka/Myken kaplar ve Tel Açana’da bulunan seramik parçalar , K br s adas ve Aka/Myken tipi kaplar
ile ayn ve tüm Hitit merkezlerinde rastlanan Do u Akdeniz tipi ”i biçimli i eler” ve ticari ili kilerin
birer kan t d r. Deniz yoluyla ticareti yap lan en önemli malzemelerin ba nda Amanos Da lar
çevresinde yeti en Sedir a ac , M s r’da yeti en Abanoz a ac , zeytinya , fildi i, kalay ve bak r
gelmektedir. M.Ö.l300’lerde Ka yak nlar nda batan Ulu burun Bat , 2.biny l deniz ticaretinin en
canl tan d r20.
Dorlar önce Yunanistan’a daha sonra Ege adalar na göçmü lerdir. Dor’lar n Pamfilya (Antalya)
ve K br s’a ula m olduklar n bu ülkelerde konu ulan lehçelerdeki Dor unsurlar ndan ç karmak
mümkündür.21 Antalya çevresindeki düzlükle e it oldu u anla lan Pamfilya’da Herodotos’un (VII, 9l)
“Hipakhaios“lar n ülkesi olarak gösterdi i Kilikya’da ve kuzeyinde “Miken-Aka k y lar ” bulunan
K br s’ta da Miken-Aka’lar oturmu lard r22. Bu iki yerde sonraki dönemlerde konu ulan lehçenin
Yunanistan’da Arkadya lehçesiyle benze mesidir. Pamfilya‘da (Antalya) bu lehçe bozulmu , K br s’ta
daha arî kalm ve bir hece yaz s yla yaz lm t r.23Aka kültürü ile M.Ö. 1150 y l ndan sonra beliren Dor
kültürü aras nda benzerlikler görülür.
MISIR EGEMENL

M.Ö.1500-l400

M.Ö.1450 de 18.Sülaleden 3.Tutmosis kendisine isyan eden ehirlerle birlikte K br s’ ald .
Egemenlik K br s’ta dört yüz y l sürdü. K br s adas ve Ege adalar ile güneyde Punt memleketi
M s rl lar n kendi vesikalar nda dedikleri gibi mallar n vassal’l k ni anesi olarak göndermi oluyorlard .
Hâlbuki bu memleketlerle olan münasebetler ve ba lar daha çok ticari mahiyettedir.24 M.Ö.l464 Kade
kalesinin zapt ile 3.Tutmosis yeniden kuvvet kazanm t r. M s r vesikalar na göre, Asya eyaletleri
muntazam olarak M s r’a haraç göndermi lerdir. K br s, M s r’a Bak r madeni göndermi ve Ege adalar
da dostane heyetlerini göndererek, hediyeler vermi lerdir25.

Mansel, A.M,.s.l60.
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H T T EGEMENL

M.Ö.l320-1265

Hititlerin adada bulunduklar yüz yirmi y l içerisinde Hititlere kar K br sl lar birçok isyan
ç kartt lar en önemlisi 3.Hattu ili’nin ölümünden sonrad r. Hitit kral IV. Tuthaliya, isyan eden Ala ya
kral n yendi ve aday tekrar alarak vergiye ba lad . IV. Tuthaliya’n n o lu 3.Arnuwanda zaman nda,
Akalar K br s’a gelmeye ba lad . Bu durum, Hititlerin egemenli ini tehlikeye dü ürünce son Hitit kral
2. uppiluliuma, K br s’a büyük sefer düzenledi. K br s’la Hitit donanmas aras nda yap lan “En Eski
Deniz Sava ”nda Hititler büyük bir zafer elde ettiler. Kizzuvatna’da (Kilikia)-Kilikya-(AdanaÇukurova) tam egemenlikleri döneminde Ura (Silifke civar ) liman n kullanarak, Ugarit (Ras- amra)
ve Ala iya (K br s) ile deniz ticareti yapt klar bilinmekte ve yine bu dönemde küçük bir donanmaya da
sahip olduklar d r.26
M s r egemenli i sonras nda yar m as r kadar Hititler, IV. Tuthaliya döneminde adaya egemen
oldular. Hitit imparatoru I. uppiluliuma tahta geçince bir suikast sonucu öldürüldü. M.Ö.1390 katilleri
K br s-Ala ya’ya sürüldü. Muvatalli döneminden sonra ada, tekrar M s rl lara geçti.
2.nci MISIR EGEMENL
Ege göçlerinin öncüleri olan Lykia’l lar/Lukkalar, adaya hücumlar yaparak hayli tahribat
yapt lar. M.Ö.1400 tarihlerinde K br s-Ala ya kral n n M s r firavunu III. Amenofis’e gönderdi i bir
mektupta, Likya/Lukka (Lu-uk-ki / Lukka, Lukku, Rwka) halk n n her y l bir site zapt ettiklerini
söylemektedir27. M s r taht na geçen IV. Amenofis’e (Akhnaton) yaz lan bir mektupta adadaki salg n
hastal ktan söz edilmekte, M s r’ n Hitit kral yla anla mas na kar olundu u da yaz lmaktad r. Bunu ElAmarna belgelerinde K br s’tan Ala ya (Ala iya) ad yla söz edildi i görülmektedir.
2.nci H T T EGEMENL

M.Ö.1320-1265.

M.Ö.l320 den itibaren Hititlerin K br s’tan epeyce bak r temin ettikleri ve Hitit ekonomisinde
bunun önemli bir yeri oldu unu ve Hitit Devletinin iç bünyesinde baz olaylar III. Hattu ilis’in
müdafaanamesinden ö reniyoruz.
Hitit Kral Muvatalli’nin ölümünden sonra yerine o lu Urhi-Te up (3.Mursili) tahtta geçmi ti.
3.Mur ili, yedi y ll k krall k döneminden sonra amcas 3.Hattu ili taraf ndan tahttan indirildi. 3.Mursili
Muvatalli’nin ikinci derecede zevcesinden do du u ve Hakpi a ve di er ehirleri amcas ndan almak ve
amcas n n dü man olan Arma-Datta ile i birli i yapt n anlatmaktad r. Hattu ili Urhi-Te up’u evvela
Nuha e memleketlerine sürmü , Fakat burada Babil ile temas ederek firar te ebbüsünde
bulundu undan, bu defa Ala iya-K br s adas na sürmü tü.28 M.Ö.1200’e kadar K br s adas , sürgün yeri
olarak kullan ld . Hititlerin imdiye dek pek üzerinde durmam göründükleri ba ka bir ülke de Ala iyaK br s idi. Sahip oldu u bak r yataklar ndan ötürü bu s rada bölgenin önemi anla lm olmal ki,
Tudhaliya aday i gal etmi ti29. Yaz l kaynaklara göre, IV. Tuthaliya’n n krall k sürecinde Ala ia/
K br s, Hititlerin eline geçmi ve alt n ve bak r ile ödenen vergiye ba lanm t r.
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K br s adas Hattu a’n n M.Ö.1200 çökü üne kadar Hitit krall

na ba l kalm t r.30

Ala ya kral M s r Firavununa Hititçe yazd Mektubun cevab n n da Nassili (Hititçe) dili ile
yaz lmas n istiyordu. IV. Tuthalya zaman nda Zippa la ve Hariyati (Karia) kral Madduvattas
K br s’tan gelen vergileri müsadere etme e kalkm t 31. IV. Tuthaliya’n n o lu 3.Arnuvanda
döneminde Bat Anadolu’da durum Hitit Devleti aleyhine dönmeye ba lad . Hattu a’dan kopan Zippa la
Anadolu’nun bat s nda önemsiz bir krall kt . Kral Madduvattas Alasia’ya, yani K br s adas na
sald racak güce ula m t . Ayr ca Hitit imparatorlu una ba l birçok feodal beyin Hattu a’ya
ba kald rd anla lmaktad r32. Bat Anadolu’daki Hitit hâkimiyeti kâ t üzerinde kalm t . Do uda ise
Mitanni devleti Asur kral taraf ndan ortadan kald r lm , K br s da elden ç km t 33.
M.Ö.1240’ta güçlü bir kale olan Troia’n n y k lmas ndan sonra, Anadolu topraklar na eskiden beri göz
dikmi olan Balkan kavimlerine yol aç ld . Bu kavimler ilk önce Troia’y i gal ettiler (Troia VII b2),
sonra al nmas güç bir kale olan Hattu a’y bir yana b rakarak Güneydo u Anadolu’ya geldiler. Daha
sonra Kargam -Gaziantep ve Suriye üzerinden daha güneydeki Amurru’ya ve oradan da M s r’a
yöneldiler. “Deniz Kavimleri”nin gemileri de K br s’ ele geçirdi. Alasia-K br s kral , Ugarit (Rasamra) Devletinin kral Ammurapi’ye dü man gemilerinin sald r ya giri eceklerini ve bu nedenle
kalelerin onar lmas n , sava ç lar n ve sava arabalar n n haz r duruma getirilmesinin gerekti ini
hat rlatmaktad r.34 Alasia yani K br s Adas kral n n Ugarit (Ras- amra) Kral Ammurapi’ye gemileriyle
geldiklerini söyledi i dü manlard 35. Do u Akdeniz ülkelerini yak p y kt ktan sonra güneyde Nil
Deltas na do ru h zla gelen, birbirleriyle kan ba olmayan halklardan olu mu orduyu 3.Ramses
yenmi tir.
.Ö.1220’de “Her ülkeden gelen kuzeyliler“ Libya’dan Delta’ya benzer biçimde girmi ler, bir önceki
Firavun Merneptah onlar püskürtmü tü36.
M.Ö.1200-1168 III. Ramses’in Medinet Habu Tap na n n duvarlar nda M.Ö.1197-1165
yaz tlar nda ”Kuzey Kavimlerinin ve Deniz Kavimlerinin göçlerinden mabedin duvarlar nda bu
korkunç sald r y öyle anlatmaktad r. “Hatti Ülkesinin hiçbir krall bu sald r ya kar koyamad .
Hatti, Qadi-Kode (Kade ) Kizzuvatna, Kargam , Arzava, Hatti, Alasia-Ala ya (K br s) hepsi
yak l p y k ld lar. Amurru krall n n yak n nda karargâh kurdular. Öküz arabalar ve gemilerle
ilerleyen bu kavimlerin her yerde insanlar son ferdine de in yok ettiklerini anlatt ktan sonra
“Ate saçarak M s r’a do ru gelmeye ba lad lar. “Kuzey kavimlerinin sonunda yenik dü tükleri
anlat lm t r. “Deniz Halklar ” denen bu istilac kavimlerin adlar Prst (Filistinliler), Wss, Dynyn
(Akalar), Rk (Lykler), Trs (Etrüskler), Skrs (Sicilyal lar) ve Srdn (Sardunyal lar) olarak
an lmaktad r.37 IV. Tuthalya’n n birçok ehirle birlikte yapt bir anla ma da Lugga memleketlerinin
de ad geçmektedir.38 M s r vesikalar nda Lukka, Hitit kaynaklar nda Lugga eklinde geçen bu kavmin
klasik ça larda güney bat Anadolu sahilinde yerle en ve Greklerin Lykia’l lar dedikleri kavim
30
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oldu udur. (Eduard-Meyer, GdAII(1) (2.Auflage,1928).s.546; Renê Dussaud, Prêlydiens, Hittites et
Acheens(Paris l943.s.60).XIV). Ege kavimlerinden Lykia’l lar Bat Anadolu sahillerindeki Lykia’ya ve
K br s’a ayak basm lard . Nitekim Kade Sava nda Hitit ordusundaki yard mc kuvvetler aras nda
Lukka’lar da say lmaktad r39.
Hitit imparatorlu unun bu olaylardan ne denli etkilendi i aç k de ilse de, söz konusu M s r metni
Geç Tunç Ça ’nda geni bir co rafyay etkilemi olan felaketler zincirine ili kin tek kay tt r ve kimi
tarihsel gerçekleri yans t yor olmal d r.40
M.Ö.1200 y l ndan k sa bir süre sonra, Hitit Hükümdar II. uppiluliuma’n n saltanat
s ras nda Hitit imparatorlu u son buldu. M s r kaynaklar n n anlatt klar göçler ve sava lar hiç üphe
yok ki Myken/Aka ve Hitit devletlerinin güçlerini yitirmeleri ile ortaya ç km t r41.
FEN KE EGEMENL

M.Ö.1000-722

M.Ö.l200 y llar nda Do u Akdeniz deki siyasal güçlerin ortadan kalkmas yla Suriye bölgesinde
hem iç ticaret hem de d ticaret de tüm Akdeniz’i dola an Fenikeliler M.Ö.1100 ler de Cebelitar k
Bo az na ula m t . K br s’ta (Salamis), Ege’de (Rodos, Thera gibi) Malta’da (Melite) Sicilya’da,
Sardunya üstler kurulmu tur.42 M.Ö.l000 y llar nda K br s’ta Fenike hâkimiyeti ba lad . Süleyman’ n
kay n babas olan Tir (Sur) kral I.Hiram K br s’ta hâkimiyetini kurdu. 291 y l süren bu dönemde
K br s’ta kültür ve medeniyet sahas nda büyük geli meler kaydedilmi tir.43
YEN ASUR DEVLET EGEMENL

M.Ö.722-609

3.Tiglatpileser zaman nda K br s’ta Asur nüfuzu artm t . Asur kral II. Sargon ( arrukin) M.Ö.722-705
de, da Fenikelileri yendi. M.Ö.709. Samaria merkezli srail Devletini ve K br s’ ele geçirdi44. K br s
krall klar Asur Krallar na ba l l k sözü vermi ve haraç ödeyerek varl klar n sürdürmü lerdir. M.Ö.6l2
Asur’un y k l na kadar egemenli inde kalm lard r. Do u Akdeniz bölgesinde yerini tekrar M s r
alm t r.
3.ncü MISIR EGEMENL

M.Ö. 609-569

M s rda Sais Kral 2.Anmose bölgeye hâkim olmu ve K br s’ da tekrar alm t . M.Ö.569 o lu
Psammatik’e kadar devam etmi tir.
PERS E EMENL

M.Ö.550-333

M.Ö.525 de Pers kral Kambiz (Keykavus), M s r kral 3.Psammetik’i yenerek M s r’ ald .
K br sl lar n ve Fenikelilerin Perslere kendiliklerinden ba land klar n ve Perslere ve M s r seferine
donanmas yla kat lm lard (Herodot, III.l9.). Sava Persler kazand . M s ra ba l olan K br s da Pers
idaresine girmi oldu. K br s, Fenike, Suriye ve Filistin ile birlikte be inci satrap’l a ba land . K br s,
satrap’l k içerisinde kendisine dü en (350 talent) vergi ödeyecek ve K br s’taki tüm askeri güçler
Perslerin emrinde olacakt . Persler, K br s’ n kendi krallar ile yönetilmesine izin verdiler. 200 y l kadar
K nal, F.s.228-229.
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Yay. Kültür Dizisi

K br s halk bazen Atina, bazen de Perslere ba l kald lar. Pers s n rlar na kat lan K br sl lar , Perslerin
a r vergileri bunaltm t . M.Ö.499’da yon’yal larca Perslere kar isyan edildi. Karya, Likya
ehirleriyle beraber Salamis ve K br s’ta isyana kat ld . Bir y l süren bu isyan hareketinde, M.Ö. 497
de. Pers’ler ilk önce K br s’taki ehirlerin üzerine yürüdüler. Salamis adas aç klar ndaki deniz
sava nda, (Herodotos, VI:2l).45 ehirleri birer birer ele geçirdiler.46 600 gemilik bir donanmayla,
K br s ku at ld . M.Ö.498-97 de K br s’ n yenilgisi ile son buldu ve K br s Pers egemenli ine girdi. Pers
kral Darius’un yon isyan için Yunanl lar cezaland rmak üzere M.Ö.491 Atina’ya yapt
sefer
ba ar s z oldu. Darius ölünce o lu Kserkses’in Hellas (Yunanistan) yapt
seferde Deniz gücü
Fenikeliler, M s rl lar, K br sl lar, Kilikyal lar, Pamphylia’l lar, Lykia’l lar, Karia’l lar ve Perslere
ba ml Yunanl lardan olu uyordu47. Tragedya yazar Aishilos’a göre, 1207 ki ilik bir ordu M s r,
Suriye, Fenike, K br s ve yonya gemisinden meydana gelmi ti.48 Persler çekilince ‘Attika-Delos Deniz
Birli i’ kuruldu. Amac , Persleri K br s’tan atmakt . Çünkü K br s, Perslerin Ege Denizinde
donanmalar n hareket ettirmede iyi bir üsttü. Ayr ca gemi yap m nda geli mi bir merkezdi. Pers
yönetimi K br s’ n ba ms zl na engel olmak için bir ordu ile bir donanma seferber etmi ti, (bk.Diod.
XIV.98; Theop. frag.l0l.).49 M.Ö.478’de Sparta kral Pavsanias ilk sald r da K br s’ n bir k sm n ele
geçirdi. M.Ö.460/459 y l nda 200 gemiden ibaret bir Atina donanmas ilk önce K br s’a, oradan M s r’a
gitti. Atinal lar, Perslere kar kazand klar bir zaferden sonra satrap’l k ba kenti Memfis’i ku att lar50.
M.Ö.459 da K br s’a Yunan sald r lar oldu. K br sl lar bu sald r lara kar koydular. M.Ö.454’de
Yunanl lar K br s’ta oldu u gibi M s r’da da yenildiler. Atina komutan Kimon, M.Ö.45l de K br s’a
200 gemi ile sald rd . Atina donanmas n n K br s’ta Salamis aç klar nda Fenike donanmas na kar zafer
kazanmas na ra men, Kimon ölünce, iktidara gelen Perikles, iki cepheli sava Atina için y prat c
buldu. M.Ö.450 Perikles Perslerin ba kenti Susaya elçi gönderdi. “Kallias Bar Antla mas ” imzaland .
M.Ö.449 da ”Kallias Bar “na göre, Atina, K br s ve M s r’dan kesin olarak vazgeçiyordu.51.
M.Ö.400 Persler, “Aigospotamai” yenilgisinden sonra K br s’a s nan Atinal Amiral Konon’u
kendi taraf na çekerek bir donanma kurmakla görevlendirdi. Agesilaos, Sardes’de Perslere kar zafer
kazand 52. M.Ö.389 Atinal lar n, Perslere kar isyan eden K br sl lar n M s r taraf n tutmalar siyasal
durumu de i tirdi. Sparta’l lar Çanakkale bo az n kapatt lar. Bunun üzerine Atina aç kalmak
tehlikesine kar bar istedi.53 M.Ö.386 ”Antialkidas (Kral Bar ) Bar ” na göre; Anadolu’daki tüm
Yunan ehirleri, Klazomenai ( zmir-Urla) ve K br s gibi adalar da dâhil olmak üzere Perslere
b rak lacakt .54 M.Ö. 345 de Fenikeliler Sidon ehrinde Perslere isyan ettiler. K br s ve M s r da isyana
kat ld . Ancak bu isyanda Perslerce bast r ld . K br s, M.Ö.332 ye kadar Pers idaresinde kald .
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MAKEDONYA EGEMENL

M.Ö.332

M.Ö.334 de Büyük skender Çanakkale’yi geçerek Pers mparatoru 3.Darius’un ordusunu
M.Ö.334 ’de Granikos (Biga Çay ) da yendi. Sava tan kurtulan 8.bin asker K br s’a geldi. Ancak halk
kabul etmedi. skender’in Tir (Sur) ‘e sald r haz rl klar na K br s krallar da destek verdi. Yedi ayl k bir
ku atma sonunda kenti ald . K br sl lar skender’in Hint seferine de geni ölçüde kat ld lar. B. skender,
Fenike ile K br s’ta yeni gemiler yapt rmakla me gul oldu u esnada birdenbire hastaland .55 M.Ö.323
skender’in Babil’de ölümünden sonra, Makedonya mparatorlu u parçalanm ve sonucunda onun
ard llar ndan olan Ptoleme’ler M s r krall , Antigonit’ler Makedonya krall , Selevkid’ler Asya
krall n ba land .56 Makedonya ve M s r krall birlikte Asya krall na kar sava t lar. K br s ehirleri
Asya krall yla, baz lar M s r krall yla beraber hareket ettiler.
Demetrios, Ephesos’a (Efes) geldi. Miletos, Erythrai, Klazomenai, Lampsakos, Parion, Abydos,
“K br s” ile Sidon ve Tyros’a sahip oldu. M.Ö.297’de Kassandros’un ölümü üzerine Yunanistan’a geçti
(Plutarkhos, Dem. XXXII, XXXIII.). Sparta haricinde kalan yerleri ald . Ancak Lysimakhos’un
K.Asya’daki ehirlerini, Ptolemaios’un da K br s ehirlerini zapt etti ini ve Salamis’in de ku at ld
haberi üzerine, M.Ö.32l’de K br s’ ele geçirmek için Salamis kral , Soli kral ve di er küçük krall klarla
ittifak yapt . (Diodoros, XIX, 57, 62). M.Ö.311 y l nda Antigonos’la o lu Demetrios, Korint Birli ini
tekrar kurmak ve Ptolemaios taraf ndan i gal edilen K br s’ kurtarmak üzere hareket ettiler. Demetrios,
uzun zamandan beri M s r hâkimiyetinde olan K br s’a ç karma yaparak (Diodoros, XX,2l. Plutarkhos,
Dem. XV), Salamis ehrini (Plutarkhos, Dem. XVI.) karadan ve denizden ku att . (Diodoros, XX,4853; justinus, XV,2,6-9; Appianos, Syr.54). .Ö.306 y l nda K br s’da Salamis’te Ptolemaios’un
tamamen bozguna u ray ndan sonra Antigonos ve o lu Demetrios’un himayesi alt na girdi57.
Ptolemaios komutas nda bulunan donanmay da yenerek K br s’a egemen oldu. Antigonos,
Ptolemaios’u ülkesinde vurmak üzere M s r’a kar büyük bir sefer tertipledi. M.Ö.305’de psos Sava
ancak ba ar s z oldu.58. K br s ve Do u Akdeniz’e egemen olan Antigonos, M.Ö.28l. Kurupedion
Sava na kadar olan dönemde Antigonos’un topraklar (Appianos, Syr.55) Euphrates (F rat) ile Akdeniz
aras ndaki Suriye’ye, Frigya’n n içlerinden ndus’a kadar olan skender mparatorlu unun tamam na
sahip olmu tur.
Makedonyal lar bir süre sonra M s r’ ele geçirmek istedi. K br s krallar M s r taraf nda yer ald .
K br s Akdeniz’deki konumuyla her iki krall n sava sebebi oldu. ki krall k aras nda devaml yer
de i tirdi. M.Ö.294 de M s r krall n n Ptoleme’lerin egemenli ine girdi. K br s, yar ba ms z
statüsüyle M s r’a ba land . Merkezi yönetim kabul edildi. K br s 250 y l M s r’a ba l kald . Bu
dönemde bar içinde ya ad .
M.Ö.l68 de Suriye kral Antiochus IV. K br s’ ele geçirdi denizde ve karada M s r’ yendi.
K br s’ta kar kl a neden oldu. Bu dönemde çok güçlü olan Roma, Suriye’yi tehdit ederek M s r ve
K br s’ kurtard . Do u Akdeniz’de a rl n koyan Roma, özellikle M s r ve K br s’la ilgilendi.
K br s’ n M s r’a olan ba l l azald . M.Ö.80 y l ndan itibaren M s ra ba ml olmaktan tamamen
kurtuldu. M.Ö.58 K br s Roma egemenli ine girdi59.
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Mansel, A.M., 454.
Diodoros, XIX, 57, 2. Kr . Appianos, Syr., 53.; Justinus, XV, 1-2.; Özsait, M.; Diodoros, XIX, 58.
Bean, E,G, Eskiça da Menderes’in Ötesi. Çev. P nar Kurto lu, Ar on Yay nevi stanbul, 2000. S.l78.
Mansel, A.M. s.464-6.
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ROMA EGEMENL

M.Ö.58

M.Ö.58 de Ptolemaios’lardan al nan K br s (Appianos, BC, II,23); (Cassius, Dio, XXXIX,l2l6,55; Plutarkhos, Pompeius, XXXIII). Ba ms z bir krall k olarak kald . Pompeius, M s r’dan ay rd
K br s’ katmak suretiyle Kilikya (Adana-Çukurova) Eyaletini yeniden te kilatland rd . .Ö.55’de,
Kilikya eyaletine ba land .60 Kilikya eyaleti üzerinde Suriye’ye giden önemli bir Askeri yol
bulunmaktad r. Romal larca Kilikya eyaletine verilen önemi göstermektedir. Roma Cumhuriyetinin
komutan Marcus Porcius Cato (küçük Cato) taraf ndan fethedilerek K br s adas , Roma’ya ba land .
Provincia Cyprus oldu. M.Ö.47’de Julius Caesar (Jül Sezar), K br s’ M s r kraliçesine hibe verdi.
Marcus Antonius K br s’ elde etti. VII. Cleopatra’ya verdi. M.Ö.3l Aktium Deniz Sava nda yenilince
M.Ö.30’da tekrar Roma Cumhuriyetinin egemenli ine girdi. M.Ö.22’den itibaren Roma
mparatorlu unun Senato’lu eyaleti olmu tur.61
SONUÇ:
K br s adas , Do u Akdeniz de çevresini kontrol alt nda tutabilecek bir bölgede yer almaktad r.
Stratejik yönden Orta-Do u, Yak n-Do uyla Ege’yi izleyebilecek ve etkili olabilecek konumdad r.
K br s tarih boyunca bölgede ç kar hesaplar yapan ülkeler ve bu yörede ya amak zorunda olan devletler
için vazgeçilmez olmu tur. Eski dönemlerde de oldu u gibi, günümüzde de do u ticaretinin Avrupa’ya
geçi ini kontrol edebilecek önemli bir bölgede bulunmaktad r.
M.Ö.1500-1450 M s r Firavunu 3.Tutmosis adan n Bak r aç s ndan zengin oldu unu görünce
K br s’ ele geçirmi tir.
M.Ö.1320’lerde Hitit kral 3.Tudhaliya K br s adas n alm t . K br s yüz yirmi y l boyunca
Hititlerin egemenli inde kalm t r.
Hititler Bak r ihtiyaçlar n da adadan kar lam lar ayn zamanda aday sürgün yeri olarak da
kullanm lard r. Hitit kral Muvatalli’nin ölümünden sonra yerine o lu Urhi-Te up (III. Mursili) tahta
geçmi ve iki taraf aras ndaki mücadelelerden sonra Hattu ilis galip gelmi ti. Hattu ilis ye eni
3.Mursilis/ Urhi-Te ubu, Ala ya (K br s) adas na sürmü tü.62
M.Ö. l200 ler de Hitit krall n n Balkan ve Avrupa’dan yap lan göçlerle içte ve d ta
zay flamas yla K br s’ta Hitit egemenli i son bulmu , ancak 2.nci kere M s r egemenli i
ba lam t r.
Hitit ve M s r döneminde K br s / Ala iya önemli ticaret merkezi olmu tur. Adaya farkl
uygarl klar gelmi ve kültür farkl l
yarat lm t r. K br s adas nda özellikle Dor istilas
önemlidir.13.ncü asr n ikinci yar s nda Dor’lar n Trakya, Makedonya ve sonra da Yunanistan’ istila
etmeleri yüzünden onlar n önlerinden kaçanlar Bat Anadolu k y lar na geldiler. Girit, Peloponnesos
(Mora) adas ndan gelen Dorlar, Aioller, onlar, Çanakkale’den Anadolu k y lar na gelen Akalar,

Lloyd, S. S.223.
Günaltay, . Yak n ark IV. Perslerden Romal lara kadar, Türk Tarih Kurumu Bas mevi Ankara.l987. S.ll0). ;
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Ak it, O. Roma mparatorluk Tarihi (M.Ö.27-M.S.l92), .Ü.Edebiyat Fakültesi Yay. No.2052. stanbul, 1976.

K nal, F. Eski Anadolu Tarihi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay. XIII. Dizi Sa.7 (3). K
F.s.l54.
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Pedasiler, Likiler, Missiler, Dardaniler, liyoniler, Danae’ler, Ga kalar gibi kavimlerde daha sonra Kade
sava nda M s r ordusunda yer alm lard r.63 M s r ve Bo azköy vesikalar ve Homeros destanlar ndan
ö renmekteyiz.64
M.Ö.1400 den sonra Mora yar madas Peloponnesos’un kuzeydo usundan K br sl lar, Mikenli
(Mycenaean)-Akal lar (Achaean) ile ticaret yapm lard r. M.Ö.l500-l200 Dor istilas ile zay flayan
Miken’lilerin yerine adaya gelenler ve Yunanl lar alm t r. M.Ö.1150 ve 1050 aras nda K br s’ta tarihi
kentler y k lm ada ss zla arak karanl k döneme girmi tir. Ayr ca Truva Sava sonunda M.Ö.1184
Akalar n bir k sm Salamis’te yerle mi tir. Büyük ticaret yollar üzerinde yer alan Girit, Rodos ve daha
sonralar K br s “üst” olarak kullan lm t r. M s r’a tabi olmayan memleketlerle K br s, Girit, Sudan
ve Punt ile yap lan ticari mübadeleler, Devletin tertip etti i deniz seferleri ile mümkün olabilmi tir.65
Hitit döneminde demir silahlar çok k ymetli ve enderdi. Silahlar daha ziyade bronzdan yap l yordu.
Bo azköy kaz lar nda bronz baltalar ve kamalar bulunmu tur66. Bronz istihsalinde kullan lan bak r
k smen Malatya (Ergani) civar ndaki ocaklardan, k smen de Ala ya’(K br s) dan getirilmi tir. Kalay
ise Kültepe devrinde oldu u gibi, yine Asur’dan ithal ediliyordu. Demir Trabzon da lar ndan
ç kar ld d r. Bir metinde “(Tanr lar) diyorit ta n topra n alt ndan, gö ün siyah demirini
Ala ya-K br s’dan bak r ve bronzu Taggata da ndan getiriyorlar” denilmektedir.67 M.Ö.9.uncu
yüzy ldan ba layarak deniz ula m bu s n rlar a m , yunan gemicileri Marmara’dan geçip Karadeniz’e
di er yandan Rodos ve K br s üzerinden Suriye ve Fenike k y lar na gitmi lerdir.68 Yukar F rat
Bölgesinden ç nar a ac , da lardan ta (özellikle granit, bazalt ve daha az de erli ta lar), Anadolu ve
K br s’tan maden, Hindistan’dan fildi i özellikle M.Ö. l.nci biny lda getiriliyordu.

Günaltay, . Yak n ark II. Anadolu, s.99-l00.
Günaltay, ., a.g. s.282-283 ; plikçio lu, B.,Hellen Tarihinin Anahatlar , s.l9.
nan, A.s.215.
K.Bittel, Kleinfunde von Bo azköy, Tafel
K nal, F.s.l66.
Mansel, A.M. s.l24-125.
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Antik kaynaklarda “Ala ia” ismi 1885 y l nda Tamassus civar nda bulunan iki dilli (Yunanca ve
Fenikece) bir kitabede geçmektedir. M.Ö. XI. yüzy la tarihlenen Golani ef papirüsünde ve Hitit
belgelerinde de ada ayn isimle an lmaktad r. Ayr ca Ala ia ad n n Tuzla yak nlar ndaki Enkomi antik
kentinin ismi mi yoksa tüm adan n ismi mi oldu u tam bir kesinlik kazanm de ildir.1 Anadolulu Ana
Tanr ça Kybele, adada Kipris ismini ald için K br s ad n n da buradan geldi i dü ünülmektedir2.
Ala ia hakk nda bilgileri Hitit, M s r ve Ugarit krallar n n yaz l belgelerinden edinmekteyiz. M.Ö.
14. ve 12. yüzy la ait Hitit vesikalar ndan Hititlerin Ala ia’ya egemen olduklar dönemde bak r ihtiyac n
adadan kar lad klar ve aday sürgün yeri olarak kulland klar anla lmaktad r. Bu durum, Ala ia’n n
Hitit devletinin vasal oldu unu göstermektedir. Örne in; veba dualar nda, I. Šuppiluliuma’n n tahta
geçti i s rada vuku bulan suikast hadisesi anlat l rken, taht n öldürülen me ru varisi genç Tuthalya’n n
dü manlar n n Ala ia’ya sürgün edildi i bildirilmektedir.3 Hititlerin K br s üzerinde gerçek manada
hâkimiyet kurmalar , Hitit kral Muvattali (M.Ö. 1324-1294) zaman nda mümkün olabilmi ti. Ancak
Ala ia’n n Hitit hâkimiyetinden kurtulmas ndan k sa bir süre sonra iki ülke birbirine dü man olmu tu.
Ala ia kral n n firavun IV. Amenofis’e gönderdi i mektupta Hitit kral ile ittifak yapmamas n talep
etmesi bu dü manl n en önemli kan t d r. Hitit kral IV. Tuthalya zaman nda Ala ia yeniden vergiye
ba land . Daha sonraki dönemde tahta geçen III. Arnuvanda zaman nda Ala ia, Hitit Devleti’ne ba l
bir krall k iken Akalar taraf ndan istilaya u rad . Hititlerin son kral II. Šuppiluliuma (M.Ö. 1210-1190)
bir yaz t nda ada ile ilgili öyle söylemektedir:
“Ben Šuppiluliuma, Büyük Kral/ Ala ia gemileri bana kar ç kt lar/ Denizin ortas nda üç defa
sava oldu/ Ben onlar ma lup ettim/ Ve gemileri yakalad m ve onlar denizin ortas nda yakt m/Sonra
adaya vard m/ Ala ia’l dü manlar bana kar geldiler/ K talar halinde mücadeleye geçtiler.”
Fakat bu parlak Ala ia zaferinden k sa bir süre sonra Hitit devleti çökmü tü.4
Ala ia, M.Ö. 1200-1000 y llar aras nda M s r hâkimiyeti alt ndayd .5 M.Ö. 1200 y llar nda
Ege’den gelen kavimler, Anadolu ve Ala ia’y istila ederek M s r’a hücum ettiler. III. Ramses, deniz
kavimlerini geri püskürtmeyi ba ard . Ancak ilk istilan n alt nc y l na girmeden kabileler yeniden Kaper
1 Ahmet Gözlü, K br s Eskiça
ve Uygarl

ve Jeopoliti i, Çizgi Kitabevi, Konya 2011, s. 143,144. Esma Reyhan- Tülin B. Cengiz, Eskiça Tarihi

, Grafiker Yay nlar , Ankara 2015, s. 122.

2 Gözlü, age, s. 143,144.
3 Füruzan K nal, “ lk Ça larda K br s”, Belleten, Cilt XXVIII, Say 111, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara, 1964, s. 407.
4 K nal, age, 410, 411; Stefano De Martino, Hititler, Çev: Erendiz Özbayo lu, Dost Yay nlar , Ankara 2006, s. 74.
Ala ia bak r yataklar a s ndan olduk a en indi. u nedenle ö ellikle hem s r hem de ititlerin ö ü adadayd . ak r ti areti i in
erekli maden buradan kar lanmaktayd . Ayr nt l bil i i in bk
üleyman
kan,
lkemi de ulunmu ski s r serlerine öre
Anadolu
s r li kileri , Tarih ncelemeleri Dergisi, ilt olume
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ad ndaki bir liderin otoritesi alt nda birle erek M s rl larla Memfis yak nlar nda yapt klar sava
sonucunda Kaper ve o lu esir al nd . M s r’ istila edemeyen Egeli Kavimler bar ç l yolla M s r’a
girmeye ba lam lar ve orduda paral asker olarak yer alm lard . Bu askerler ileride kraliyetin gücünü
ele geçireceklerdi. Böylece, Deniz Kavimleri’nin sald r lar n hafif atlatan M s r, M.Ö. 1200 y l nda
K br s’ tekrar i gal etti. K br s’ta II. M s r hâkimiyeti M.Ö. 1000 y l na kadar devam etti.6 Bu tarihler
ayn zamanda tüm Ön Asya’y yak ndan ilgilendiren büyük bir göçün ya and dönemdi. MÖ. II. bin
y lda Traklar n hâkimiyeti alt nda bulunan Balkan Yar madas ’n n güney bat bölgeleri lliryal lar
taraf ndan i gal edilmi ti. Bu i gal sonucunda yerlerinden oynayan Trak kabileleri en çok da Brigler ya
da Frigler, bo azlar üzerinden Anadolu’ya geçerek ülkenin bat s nda ve kuzeyinde bulunan baz sava ç
kabileleri de yanlar na alarak tarihe Deniz Kavimleri Göçü ya da Egeli Kavimler Göçü7 olarak geçecek
bir hareketi ba latm lard .8
M.Ö. XIII. yüzy l n sonlar nda ve M.Ö. XII. yüzy l n ba lar nda iki a amada meydana gelen Egeli
Kavimler Göçü’nün pek çok nedeni olmakla birlikte en önemli sebebi ekonomiktir. Göç eden kavimlerin
bulunduklar bölgelerdeki toprak yetmezli i, k tl k, Ege ve Akdeniz bölgesinde ticaret yapan Akalar n
Akdeniz’deki korsan faaliyetlerinden dolay ticaret yapamaz hale gelmeleri de bu nedenler aras na
eklenebilir.9 Bu göç neticesinde Asur’un en güçlü rakiplerinden Hitit Devleti y k l rken, M s r da eski
gücünü kaybetmi ti. Hitit Devleti’nin y k lmas Anadolu’da büyük bir karga a dönemini de beraberinde
getirmi ti. Anadolu’da yaz sustu ve Orta Anadolu’da yakla k dört yüz y l boyunca yaz l bir kaynak
b rak lmad .10 Sadece Urartu memleketinde ta lar üzerine çivi yaz s ile yazma gelene i devam etti.11
Hitit kültürü ise sadece Güneydo u Anadolu, Tarhunsa, Kargam , Malatya k y lar nda ve Kuzey
Suriye’de varl n sürdürdü.12 Bu süreçte Mitanni ve III. Babil (Kaslar) devletleri de tarih sahnesinden
çekilmi lerdi.13 Ön Asya’daki bu siyasi kar kl k Anadolu’ya hükmetme arzusunda olan Asur Devleti
için bulunmaz bir f rsat olmu tu. Ancak Akdeniz ve Anadolu ticaretine hâkim olmak isteyen Asur’un
amac na ula mas o kadar da kolay olmayacakt . Çünkü bu defa yeni bir tehdit olan Arami göçleri

6 Hüseyin Metin, K br s Tarihine Toplu Bak , Halk n Sesi Bas mevi, Lefko a 1959, s. 19; Jean Vercoutter, Eski M s r, leti im Yay nlar ,
4. Bask , stanbul 2010, s. 97.
7 Bu göç hareketinin Ege Göçleri ya da Deniz Kavimleri Göçü olarak ifade edilmesinin nedeni, göçlere kat lan kavimlerin Akdeniz ve Ege
adalar nda ya ayan denizci kavimlerden olu mas ndan kaynaklanmaktad r. Ekrem Memi , Eskiça Türkiye Tarihi, XII. Bask , Ekin
Kitabevi, Bursa 2013, s. 169; Kevser Ta döner, “Eskiça da Anadolu’nun Siyasi ve Demografik Yap s n De i tiren Kitlesel Göçler”,
Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll , Y l: 10, S. 13, 2012, s. 93.
8 Egeli Kavimler Göçü için bak n z: Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, TTK, Ankara 2011, s. 88; Ekrem Memi -Cemil Bülbül,
Eskiça da Göçler, Ekin Kitabevi, Bursa 2014, s. 108, 109; Mehmet Ali Kaya, lkça Tarih ve Uygarl , Pegem Akademi Yay nlar ,
Ankara 2015, s. 101-104; O uz Tekin, Yunan ve Roma Tarihine Giri , 3, Bask , leti im Yay nlar , stanbul, 2010, s. 57-59; March Desti,
Anadolu Uygarl klar , Çev: Muna Cedden, II. Bask , Dost Yay nlar , Ankara, 2009, s. 97-101. M s r Firavunu III Ramses, Medinet
Habu’daki büyük gömüt tap na n n duvarlar nda krall n n be inci ve sekizinci y llar nda yapt sava lar anlat lm t r. Ramses bu
yaz tlarda Do u Akdeniz ülkelerini yak p y kt ktan sonra M s r’a kadar gelen birbirleriyle kan ba olmayan halklar n Hattileri yok etti ini
belirtmektedir. Bir önceki firavun Merneptah da bu kavimleri geri püskürttü ünden bahsetmektedir. Seton Lloyd, Türkiye’nin Tarihi Bir
Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarl klar , Çev: Ender Varinlio lu, 22. Bask , Tübitak Yay nlar , Ankara 2012, s. 51-53; De Martino, age,
74; Memi , Eskiça Türkiye Tarihi, s. 161. Yine Merneptah devrine ait srail Steli Libya ordusuna kar kazan lan zaferi ve M s rl lar n
s.
bu galibiyetten duyduklar mutlulu u anlatmaktad r. Memi , Eskiça Türkiye Tarihi, s. 162.
9 Hasan Bahar, Eskiça Uygarl klar , II. Bask , Kömen Yay nlar , Konya 2011, s. 216, 217; Memi -Bülbül, age, s. 108; Memi , Eskiça
Medeniyetleri Tarihi, s. 234, 235.
10 Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, IXX. Bask , Tübitak Yay nlar , Ankara 2005, s. 109, 110.
11 Memi -Bülbül, age, s. 118; Ad güzel vd., 2010: 110).
12 Akurgal, age, s. 195; Desti, age, s. 108.
13 Ayr nt l bilgi için bkz: Ar n Engin, Eti Tarihi, Atatürkçülük Kültür Yay nlar , stanbul, 1961; De Martino, age, s. 74; CAH III/1, s.
374; Memi -Bülbül, age, s. 118; Cemil Bülbül, “Eskiça Medeniyetlerinde Dünya Hâkimiyeti Dü üncesi”, Turk sh Studies, Vol. 9/7,
Ankara 2014, s. 22; Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 128; Recep Y ld r m, Ba lang çtan Ayd nlanma Dönemine Kadar Uygarl k
Tarihi, Tütibay Yay nlar , zmir, 2000, s. 99.
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ba lam t . 14 Asurlular, Aramiler nedeniyle uzun bir süre bat yönünde ilerleyememi , böylece
Akdeniz’e inememi lerdir. Asurlular n Akdeniz’e inememeleri ise bir tak m küçük Akdeniz
krall klar n n geli mesini sa lam t r.15
Ege Göçleri’nin olu turdu u kar kl klardan faydalanan Aramiler bu tarihten itibaren yani M.Ö.
XII. yüzy ldan M.Ö. VII. yüzy la kadar resmen ça a damgalar n vurmu lard r. Aramilerin çe itli
kabileleri Suriye, Mezopotamya ve Güney Do u Anadolu’ya yay larak bu bölgelerde küçük beylikler
vücuda getirmi lerdi. Bu kabilelerden Bit-Zamani Diyarbak r ve çevresinde, Bit- Adini F rat Nehri ve
çevresinde, Bit-Agusi F rat ile Karasu aras na, Bit-Gabbar Gaziantep ve çevresinde, Bit-Brutas Kayseri
ve çevresinde beylikler kurmu lard r.16 Akdeniz dünyas n n siyasi haritas n de i tiren bu göç hareketi
Anadolu yoluyla Kuzey Suriye, Filistin, M s r ve Ala ia’ya kadar uzand . Biz bu göç hakk ndaki
bilgilerimizi arkeolojik bulgular n d nda Hitit, Ugarit ve M s r vesikalar ndan ö renmekteyiz. M s r
belgelerinden ö rendi imiz kadar ile pek çok kavimin bir araya gelerek yapt klar bu göç hareketi Ön
Asya co rafyas nda büyük bir etki olu turmu tur. Bu belgelerin en önemlileri M s r Firavunu Merneptah
(M.Ö. 1229-1220) dönemine ait Karnak Mabedi duvar yaz lar 17 , ve Deniz Kavimleri taraf ndan
desteklenen bir Libya ordusuna kar kazan lan zaferi anlatan srail Steli, III. Ramses dönemine ait Harris
papirüsü ve Medinet Habu Duvar Kitabeleridir.18
M.Ö. IX. yüzy l n sonlar nda tüm silahlar ve aletler demirden yap l yordu. Art k Tunç Ça sona
ermi Demir Devri ba lam t . Demirin kullan m Deniz halklar n n Kizzuwatna, Kargam ve Ala ia’da
yapt klar y k m n etkisini de art rm t .19

*****

Ege Göçleri’nin ilk a amas M s r Firavunu Merneptah (M.Ö. 1236-1223) zaman nda gerçekle ti.
Bu firavuna ait Karnak Kitabesi ve srail Steli göçler hakk nda bilgiler vermektedir.20 Hint Avrupai
kavimlerin kitleler halinde Asya’ya ve Akdeniz’e gelmeleri bölgedeki güç dengelerini alt üst etmi ti.
Egeli kavimler gelene kadar M s r ve Mezopotamya iki büyük uygarl k merkezini olu turuyordu. M s r
tarihinde ilk defa denizden sald r ya u ram t . Bu dönemde Akdeniz bir göç ve geçi merkezini
olu turmu tu.21 Egeli kavimlerin Ugarit, Amurru ve Ala ia’y istila etti i zamanlarda M s r kendi iç

14 Memi -Bülbül, age, s. 135-137.
15 Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 240.
16 Füruzan K nal, Eski Mezopotamya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara 1991, s. 233; Füruzan Knal, Eski Anadolu Tarihi,
IV. Bask , Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara 1998, s. 233; Memi , Eskiça Türkiye Tarihi, s.174.
17 Deniz Kavimleri M.Ö. 1225’de M s r kap lar na dayanm lar ancak M s r Firavunu Merneptah taraf ndan yenilgiye u rat lm lard .
Merneptah ma lup etti i kavimlerin isimlerini Karnak Mabedi’nin duvarlar na yazd rm t . Kitabede ismi geçen kavimler: Ekwe ler
(Akalar), Tur alar (Etrüskler), Rukkular (Hitit Metinlerinde geçen Lukkalar), erdanalar, ekele ler (Sicilyal lar) idi. Taylour, 1972:
174; Mansel, age, s. 93,94; Memi , Eskiça Türkiye Tarihi, s. 161; Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 235. Esma Reyhan- Tülin B.
Cengiz, Eskiça Tarihi ve Uygarl , Grafiker Yay nlar , Ankara 2015, s. 121; Erik Hornung, M s r Tarihi, Çev: Zehra Aksu Y lmazer,
Kabalc Yay nlar , stanbul, 2004, s. 120; Desti, age, s. 98, 99.
18 K nal, Eski Anadolu Tarihi, s. 227; Bahar, age, s. 216; Memi , Eskiça Türkiye Tarihi, s.162.
19 Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, Der Yay nlar , stanbul 2003, s. 195.
20 Firavun Merneptah yaz t nda göçleri öyle anlatmaktad r: “… Bir anda ülkeler harekete geçti, sava lar ba lad . Hiç bir ülke onlar n
önünde duramad : Hatti (Hitit), Kode (Kizzuvatta/Kilikya), Karkam , Arzava ve Ala iya (K br s). Bunlar n kollar kanatlar kesildi…”
Amelia Kuhrt, Eskiça da Yak ndo u I-II (MÖ 3000-330), Çev: D. endil, Bankas Yay nlar , stanbul 2013, s. 7.
21 Vercoutter, age, s. 93; Tekin, age, s. 53; Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 235, 236.
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kar kl klar ile u ra rken Asya’daki müttefiklerine yard m edemedi. Asya k y s Hayfa’dan Akko’ya
kadar tahrip edilirken M s r’ n eski üssü Biblos bundan etkilenmemi ti.22
Egeli kavimlerden Dorlar Yunan ana karas na girdikten sonra bölgedeki Miken hâkimiyeti sona
ermi ti. M.Ö. 1050 y llar nda ise Miken kültürü tamamen ortadan kalm , Mikenler ba ta Bat Anadolu
olmak üzere Ege adalar ve Ala ia’ya göç etmi lerdi. Bu karga ada Ege ve Do u Akdeniz ticareti
tamamen çökerken Ala ia (K br s) önemli bir ticaret merkezi olarak önem kazanm t .23 Bu göçle
birlikte Yak n Do u’da uygarl klar yok olurken, yaz tamamen susmu saraylar n yerini derme çatma
evler alm , Do u Akdeniz karanl k bir döneme girmi ken, bu karga adan kaçanlar K br s’a gelmi ti.
Gelenlerin kültürünün kayna mas yla adada kültürel bir zenginlik olu mu tu.
Mikenlerin kavimler göçünden sonra K br s’a göçleri zaman içerisinde gerçekle mi tir. Bu
göçlerden önce Ege kültürü K br s’ n kuzey k y s boyunca bulunan merkezlerde ticaret yap ld için
Orta Minos objelerine rastlanmaktad r. Miken çömlekleri M.Ö.1475-1225 y llar na tekabül eden
mezarlarda çokça görülmektedir. Akalar (Mikenler) adada kendi dillerini yayg nla t rm lar ve ticareti
yayg nla t racak bir alfabe geli tirmi lerdir. Ayr ca çömlekçi çark n yerlilere tan tm lard r. Adada
çömlek üretilmeye ba lam çömlekler de birçok ülkeye tüccarlar arac l yla pazarlanm t r. Egeliler
taraf ndan metal endüstrisi canland r lm , yeni tip aletler ve araçlar ortaya ç km t r. K br s’ta bu
döneme kadar zanaatkâr yeti tirecek okullar geli memi ti. Mikenlerin adaya geli inden sonra bronzu
i lemeyi ö rendiler. Pek ço u Mora yar madas nda üretilen Miken çömlekleri hem cenaze törenlerinde
hem de dini uygulamalarda kullan ld . Miken formlar n n yan nda do uya özgü üçgen biçimli fincanlar,
yatay kulplar ve mercek eklinde gövdesi olan mataralar gibi pek çok farkl form da bulunmaktayd .
Üzerinde simgeler bulunan Miken serami inin ço u adada bulunmu tur. K br s’ta Miken kültürü do uya
özgü formlarla sentezlenip uygulanmaya ba lanm t r. Yeni gelenlerle birlikte adan n mimarisinde de
bir tak m de i iklikler oldu. Ala ia’da M.Ö. XIII. yüzy ldan itibaren yerle melerde kerpiç surlar n yerini
Anadolu ve Ege Bölgesinde görülen kiklop duvarl bir sur sistemi ald .24
Ege Göçleri hakk nda bilgi veren en önemli kaynaklar aras nda Ugarit vesikalar 25 bulunmaktad r.
Ugarit k ral , "babam" dedi i Ala ia kral na "yak nlarda gemi görünürse, kendisine hemen haber
gönderilmesini" rica ediyordu. Demek ki Ammurapi henüz mektup yazacak durumda idi ve dü manlar
sonradan bir kere daha gelerek i lerini tamamlayacaklard . Ugarit ar ivlerinde bulunan Ala ia
mektuplar nda deniz yolu ile geldikleri bildirilen dü manlar n, M s r kaynaklar nda Deniz kavimleri
denilen Ege kavimleri oldu una üphe yoktur. Ugarit topraklar nda yedi tane gemi görüldü ünde ise,
yap lacak bir ey kalmam t . Çünkü Ugarit gemileri Hitit topraklar nda idi ve ülkeyi savunacak yeterli
askeri destekten yoksundu.26
Ala ia kral Pagan taraf ndan Ugarit (Ras amra) kral Ammurapi’nin mektubuna yazd cevaptan
(UGARITICA V. 23 RSL. 1) Ugarit kral n n Deniz kavimlerinin s n ra kadar geldi ini Ala ia krall na
bildirdi i anla lmaktad r. Ala ia kral Pagan ise çok dikkatli olmas gerekti ini, ehirlerin etraf n

22 Hornung, age, s. 121.
23 Gözlü, age, s. 263,264.
24 Age, s. 263-269.
25 F. A. Claude Schaeffer tarar ndan UGARITICA V, PAR S 1968’de ve j. Nougayrol taraf ndan PRU II VE PRU V’de yay nlanm lard r.
26 Füruzan K nal, “Ugarit Kralllar n n Tarihi”, AÜDTCF Tarih Ara t rmalar Dergisi,1970, VIII-XII, s. 15.
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askerlerle ve harp arabalar ile güçlendirmesini söylemektedir. Ala ia kral n n bu mektubu asl nda
tehlikenin ne kadar büyük oldu unu da kan tlamaktad r.27
Ugarit ar ivi vesikalar aras nda ele geçen Ugarit kral Ammurapi’nin Ala ia kral na yazd cevap
mektubu (UGARITICA V. 24 RS 20. 238)’nda: “Benim bütün sava birliklerimin Hatti Ülkesi’nde
olduklar n ve gemilerimin de Lukka Ülkesi’nde beklediklerini babam bilmiyor mu?” diye kar l k
vermektedir.28 Asl nda Deniz Kavimlerinin Ugarit’ten daha önce Ala ia’ya sald rd , Ala ia kral n n
bu sald r y Ugarit kral na bildirdi i bilinmektedir. Ancak Ugarit kral n n askeri birlikleri Hitit ülkesine
göndermesi nedeniyle kendini savunabilece i bir gücünün olmad bu nedenle de büyük zarar gördü ü
anla lmaktad r.29 Ugarit kral mektubunda dü manlar n ehirleri ate e verdi ini, memlekette çirkin
eyler yapt klar n yazmaktad r. Ayr ca mektupta tüm gemilerini Hatti memleketine ve Lukka
memleketine gönderdi inden ve henüz geri dönmediklerinden bahsetmektedir. Çünkü Hitit krall na
ba l vasal devletler sava zamanlar nda kara ve deniz kuvvetlerini Büyük Kral n yard m na göndermek
zorundayd lar. Mektupta Ugarit ülkesine yedi dü man gemisinin geldi i belirtilmektedir. Ancak tüm
askeri birlikler Hatti ülkesinde oldu u için savunmas z kalm lard r. Mektuplarda yer alan hitap
cümleleri de önemlidir. Ugarit kral Ala ia kral na yazd mektupta babam (pederim) kelimesi ile hitap
ederken, Ala ia kral ise o lum demektedir. Bu kelimeler Amarna Ça (M.Ö. 1400-1350)’ndan itibaren
Eski Yak n Do u’nun büyük krallar taraf ndan yaz malarda kullan lmaktayd . Krallar, birbirine e it
ise biraderim, kendilerinden küçük krallara o lum, üstün krallara ise babam diye hitap ediyorlard . M.Ö.
XIII. yüzy l n sonlar nda gerçekle tirilen bu y k m Ugarit kaz lar da desteklemektedir.30
Ege Göçlerinin öncüleri say lan Lukkalar (Lykial lar=Lidyal lar) da Ala ia’ya muhtelif
hücumlarda bulunarak hayli tahribat yapm lard r. Ala ia kral , bu hücumlardan rahats z olmu ve IV.
Amenofis e gönderdi i bir mektupta, Lukkalar n adada her y l bir ehri zapt etmelerinden ac ac
yak nm t r. Bu mektupta Deniz Kavimlerinden olan Lukkalar n Amarna Ça ’n n (M.Ö. 1400-1350)
sonunda adaya sald rd anla lmaktad r. Ala ia kral Lukkalar n her y l adaya sald rarak bir yer i gal
ettiklerinden yak nmakta ve bu sebeple yard m istemektedir. Ancak burada ilginç bir durumla
kar la maktay z. M s r firavunu ile yaz malardan istilalar s ras nda Ala ia halk ndan baz lar n n bu
kavimlerle birlikte hareket ettikleri anla lmaktad r. Yani ülkenin içerisinde i birli i yapan vatan
hainleri bulunmaktad r. M s r firavunu da Ala ia kral na yazd mektupta sen önce içindeki hainleri

27 Memi -Bülbül, age, s. 111, 112; Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 235, 236. Mektupta öyle denilmektedir: “Selam olsun! Tanr lar
senin sa l n korusunlar. Sen bana yazd n zaman dü man gemileri denizde görülüyordu ve e er gemilerin görüldü ü do ruysa kararl
olun ve hemen gerçekten bu seni ilgilendirdi ine göre askerlerin, sava arabalar n her halükarda nerede beklemekteler. Yoksa
beklemiyorlar m ? Hiç kimse dü man n arkas na dü meyecek mi? Senin ehirlerinin surlar n güçlendirmi ol. Askerlerin ile sava arabalar n
içeri girsin. Dü man gözetle ve güçlü durun.”. UGARITICA V, s. 85,86.
28 Akurgal, age, s. 108.
29 Lennart Hellbing, Alasia Problems, Paul Aström, Göteborg 1979, s. 56.
30 Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 236, 237. Mektupta öyle denilmektedir: “ Pederim Ala ia kral na, o lun Ugarit kral der ki;
Pederimin ayaklar na kapan r m. Pederime selam olsun. Evlerine, zevcelerine, ordular na, Pederim Ala ia kral na ait olan her eye çok
çok selam olsun. Pederim, i te dü man gemileri geldiler. ehirlerimi ate e verdiler. Ate ler alev alev yanmaktad r. Ve (onlar) memlekette
çirkin eyler yapt lar. Pederim bilmiyor mu ki, benim bütün askerlerim Hatti memleketinde ve bütün gemilerim Lukka memleketindedir.
Onlar imdiye kadar geri dönmediler ve memleket böylece kendi ba na kald . Pederim bilsin ki, bana gelen dü man gemileri yedi
tanedir. Ve onlar bize kötülük etmi lerdir. imdi ba ka dü man gemisi varsa, herhangi bir yolla bana bildir ki, ben bileyim”. Memi ,
Eskiça Türkiye Tarihi, s. 163, 164.
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temizle demektedir.31 Arkeolojik bulgular da Egeli Kavimlerin Ala ia’da büyük bir y k m yapt klar n
kan tlamaktad r.32
Ege Göçlerinin as l y k c etkisi M.Ö. XII. yüzy l n ba lar nda gerçekle mi tir. M s r
firavunlar ndan III. Ramses zaman na (M.Ö. 1198-1167) ait Medinet Habu mabedinin duvarlar üzerinde
yaz l olan kitabede, Egeli Kavimlerin sald r s sonucunda Hatti ülkeleri, Kargam , Arzava, Hitit vasal
olan Suriye krall klar ve Ala ia’n n tahrip edildi ini belirtmektedir. Kitabede daha sonra M s r
firavununun Egeli kavimleri nas l bozguna u ratt
anlat lmaktad r. 33 III. Ramses göç eden bu
toplulu un farkl uluslardan olu tu unu, dönemin önemli kentlerinin yak l p y k ld n , bu uluslar n
geli i güzel hareket etmeyip bir plan dâhilinde ilerlediklerini, Ön Asya’daki hiçbir toplumun gelen bu
uluslardan askeri aç dan güçlü olmad n belirtmektedir. Kitabenin hemen yan nda bulunan duvardaki
resimlerden göçlerin denizden ve karadan olmak üzere iki yoldan yap ld anla lmaktad r. Bir k sm
iki tekerlekli öküz arabalar n n üzerinde kad n ve çocuklar ile karadan giderken, di er k sm kürekli ve
yelkenli gemilerle deniz yoluyla göç ettikleri anla lmaktad r.34
Ege göçleri s ras nda Yunanistan’a giren Dorlar, Akalar gibi Girit’i i gal etmi lerdi. Yunan
ortaça n n sonunda ba layan koloni faaliyetleri ile Likya ve Kilikya bölgelerinde koloniler kurmu lard .
Pamfilya ve Ala ia’ya da ula t klar bu ülkelerde konu ulan lehçelerdeki Dor unsurlar ndan
anla lmaktad r.35 Dorlar n bu geli melerde bronz silahl dü manlar na kar demir silahlar kullanmalar
üstünlük kurmalar n sa lam t . 36 Özellikle II. Šuppiluliuma’n n deniz sava yapt
ve Egeli
kavimlerin ilk sald r lar n püskürtmek için K br s’a ç kt
bilinmektedir. Ancak Hitit kral n n
çabalar na ra men önce Kilikya ard ndan da K br s büyük bir ma lubiyete u rat ld . Bu yenilgi
sonucunda K br s bak r yataklar n yitirdi. Adan n en önemli gelir kayna bak rd . Dolay s yla Ala ia
ekonomik aç dan çok büyük bir darbe ald . 37
Deniz Kavimleri’nin Yunanistan’da Miken hâkimiyetine son vermelerinden sonra Yunanistan,
Ege Adalar , Bat Anadolu, Kilikya, Ala ia ve Filistin bölgelerinde önemli say da GH III C serami i ele
geçmi tir. Arkeolojik kaz lar sonucunda y k m tabakalar ve bu seramikler incelendi inde bölgeye
büyük bir göç hareketinin oldu u anla lmaktad r. Baz yerle melerin M.Ö. XII. Yüzy la denk gelen
31 Gözlü, age, s. 259.
32 Kuhrt, a.g.e., C. II, s. 3.
33 Brewer J.-E. Teeter, M s r ve M s rl lar, Çev: Nihal Uzan, Arkada Yay nlar , Ankara 2011, s. 59; Vercoutter, age, s. 96, 97; Memi ,
Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 236; Mansel, age, s. 94. Medinet Habu Zafer Kitabesi’nin duvar resimlerinden Egeli kavimlerin
denizden ve karadan iki yolla geldikleri ve karadan gelenlerin öküz arabalar üzerinde kad n ve çocuklar n oldu u görülmektedir. Bu
durum gelenlerin sadece ya ma seferi yapmad klar n , aileleriyle birlikte tamamen yurt aray içinde olduklar n göstermektedir. M s r
Firavunu
III. Ramses’in Medinet-Habu Mabedi’nin duvarlar üzerine hiyeroglif yaz yla yazd rd kitabede öyle söylemektedir: “Hatti ülkelerinden
hiç biri bunlar n sald r s na dayanamad . Kode, Kargam , Arzava ve Ala ia tahrip edildiler. Bu insanlar Amurru ülkesinde bir yerde kamp
kurdular, halk n peri an edip ülkeyi tan nmaz duruma getirdiler. Bunlar önlerinde bir ate perdesi bulundurmak suretiyle M s r üzerine
yürüdüler. Müttefikler aras nda Pelest, Tur a, erdana, eleke , Zakkari, Danuna ve Vava lar vard . Bu insanlar dünyan n kenar ndaki
ülkelere bile el uzat yorlard . Kalpleri inanç doluydu ve kendi kendilerine planlar m z ba ar yoruz diyorlard ”. Ekrem Akurgal, Anadolu
Kültür Tarihi, 19 Bask , Tübitak Yay nlar , Ankara, 2005, s. 108; Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 236, 237. Stephen Bourke, The
Middle East: the cradle of civilization revealed, Thames &Hudson Press, 2008, s. 146; Charles Burney, Historical Dictionary of the Hittites.
Scarecrow Press, 2004, s. 247; Mansel, a.g.e., s. 92; Jhon Baines ve FROOD, Elizabeth Frood, Biographical Texts from Ramessid Egypt,
Society of Biblical, 2007, s. 14; Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites. Oxford University Press, London 1999, s. 367; Shell
Peczynski,The Sea People and Their Migration, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Rutgers University, 2009, s. 7. R. D. Barnett, “The
Sea Peoples”, CAH II/2, XXVIII, Cambridge 1975, s. 371; K nal, Eski Anadolu Tarihi, s. 227, 228; Lloyd, age, s. 51.
34 Desti, age, s. 99; Mansel, age, s. 94; Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 237.
35 Mansel, age, s. 104, 105; Memi -Bülbül, age, s. 144; Memi , Eskiça Medeniyetleri Tarihi, s. 241, 242.
36 Bülent plikçio lu, Helen ve Roma Tarihinin Ana Hatlar , Arkeoloji ve Sanat Yay nlar , stanbul 2007, s. 17.
37 J. G. Macqueen, Hititler ve Hitit Ça nda Anadolu, Çev: Esra Davuto lu, III. Bask , Arkada Yay nlar , Ankara 2013, s. 55; Isabelle
Klock- Fontanille, Hititler, Çev: Nuriye Yi itler, Dost Yay nevi, Ankara 2005, s. 38.
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tabakalar nda görülen büyük yang n izleri de göçün gerçekle ti inin kan tlar d r.38 Özellikle Ala ia’da
yakla k M.Ö. 1200 y llar ndan sonra kültürel ve mimari yenilikler gözlemlenmektedir. Miken
saraylar nda görülen ocaklar, banyo tekneleri, kesme ta duvar tekni inin uyguland yap lar ve boynuz
kutsamas ada boyunca gözlemlenmektedir. Ala ia’da Genç Tunç Ça ’n n sonlar nda Miken kültürünü
içeren baz unsurlar gözükmektedir.
Miken saraylar n n y k lmas n n ard ndan GH IIIC döneminde ortaya ç kan yeni bir elit grubu
temsil eden figürler göçlerden sonra K br s’ta da görülmektedir. Bu seramikler üzerinde sava arabas ,
deniz sava ve av sahnelerinin betimlendi i ve bu sahnelerde kirpi ba l kl sava ç lar n önemli rol
oynad
görülmektedir. Ege bölgesinde ele geçen seramikler üzerinde görülen gemi ve güverte
üzerindeki sava ç tasvirlerinin Egeli kavimler vas tas yla K br s adas ndaki Ege etkisinin
ekillenmesinde rol oynam olabilece i dü ünülmektedir.39
Egeli kavimlerin d nda Anadolu ve Suriye’de ya ayan Danuanlar, Hititler ve Fenikeliler de
K br s’a yerle mi lerdir. Fenike’den getirilen e yalar daha sonra K br s’ta da üretilmeye ba lam t r. lk
kez çömlekçi çark yayg n olarak kullan lm t r. Seramiklerin üzerinde iç içe daireler, geometrik motifler
ve çizgiler görülmü tür. Kayaya oyulmu mezar gelene i devam etmi tir.40

SONUÇ
Egeli Kavimler Göçü eskiça tarihinin en önemli olaylar ndan biridir. Bu göçlerle birlikte Tunç
devri kültürünün temsilcisi olan devletler tamamen sona ermi ve yerini demir devri kültürünün
temsilcilerine b rakm lard r. Demir ba ta silah yap m olmak üzere pek çok alanda kullan lm t r. Tar m
ve zanaat daha kolay bir ekilde yap l rken, demirden yap lm silahlar sayesinde insanlar kendilerini
daha kolay koruyabilmi lerdir. Ege Göçlerinden sonra uluslararas ticarette önemli geli meler
kaydedilmi tir. Kervanlarla ticaret yap lmaya devam edilmekle birlikte deniz yollar daha da önem
kazanm t r. Ege ve Do u Akdeniz ticareti tamamen çökerken Ala ia (K br s) önemli bir ticaret merkezi
olarak önem kazanm t r. Bu göçle birlikte Yak n Do u’da uygarl klar yok olurken, yaz tamamen
susmu saraylar n yerini derme çatma evler alm , Do u Akdeniz karanl k bir döneme girmi ken, bu
karga adan kaçanlar K br s’a gelmi tir. Gelenlerin kültürünün kayna mas yla adada kültürel bir
zenginlik olu mu tur.
Ala ia’da yakla k M.Ö. 1200 y llar ndan sonra kültürel ve mimari yenilikler gerçekle mi tir.
Miken (Aka) saraylar nda görülen ocaklar, banyo tekneleri, kesme ta duvar tekni inin uyguland
yap lar ve boynuz kutsamas ada boyunca gözlemlenmektedir. Adada çömlek üretilmeye ba lam ,
çömlekler de birçok ülkeye tüccarlar arac l yla pazarlanm t r. Egeliler taraf ndan metal endüstrisi
canland r lm , yeni tip aletler ve araçlar ortaya ç km t r. Seramiklerin üzerinde iç içe daireler,
geometrik motifler ve çizgiler görülmü tür. Kayaya oyulmu mezar gelene i devam etmi tir. Ege göçleri
s ras nda Mikenlerden sonra, adaya gelen Dorlar n dilleri de yerel lehçede etkisini göstermi tir.
ki a amada gerçekle en Ege göçlerinin ikinci a amas daha y k c olmu tur. Ala ia bak r
yataklar n kaybetmi , ekonomik yönden büyük bir darbe alm t r. Mimari alanda da bir gerileme söz

38 Gözlü, age, s. 254; Bar Gür, Miken Uygarl

ve Ahhiyawa, Arkeoloji ve Sanat Yay nlar , stanbul 2014, s. 174.

39 Age, s. 174-176.
40 Gözlü, age, s. 288.
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konusudur. ki duvar aras n küçük ta larla ve molozlarla doldurma eklindeki Hitit mimarisinin yerini
büyük ta larla yap lan ve çok estetik olmayan Frig mimarisi alm t r.
Sonuç olarak iki a amada gerçekle en Egeli kavimler göçünün ilk a amas nda ticari yönden
Akdeniz’in önemli merkezi haline gelen Ala ia, daha y k c olan ikinci göçle birlikte bak r yataklar n
kaybetmi ve ekonomik yönden büyük darbe alm t r. Bununla birlikte adaya gelenler dil, mimari ve
kültürel aç dan yerli halk etkilemi lerdir. Böylece adada kültürel bir zenginlik olu mu tur.

EK 1: Harita.41

EK 2: Medinet Habu Tap na ’n n Duvar nda yer alan Deniz Kavimleri sava ç lar yla dolu bir
öküz arabas kabartmas .42

41 http://www.ancient.eu/image/248/, (ET: 06.02.2016).
42 Macqueen, age., s. 55.
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Ek 3: Ege Göçlerini gösteren harita.43

43 Mansel, age., s. 95.
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Some Observations on the Aegean Ware and
Fine Graffito Ware in Western Asia Minor
ro . r. r ün A I
Dokuzeylül Üniversitesi / zmir
Maurizio Buora

Aegean Ware
The so-called “Aegean ware” is easily recognizable among the pieces preserved in the
archaeological museums of Turkey. Since the identification of this class of material by Arthur Hubert
Stanley Megaw in 1975,1 their recognazition is now quite clear, although we do not know the location
of the center or, more likely, centers of production; moreover its dating is still being discussed.
Of great interest for the knowledge of this class of material is an excellent book by Lale Do er, published
first in 2000, with a second edition in 20122 , on the Aegean ware preserved in the Archaeological
Museum of Izmir, unfortunately only in Turkish,. Their findspots are unknown for almost all vessels,
but many show calcareous deposits and it reveals that they were in sea water for a long time. Clearly all
the pieces come from one or more wrecks, as surface traces and the scientific analyzes of marine deposits
confirm. All these can perhaps could come from a shipwreck north of the Dodecanese islands: three
bowls belong possibly to the same wreck, found at the end of the sixties until 1967 and now in the
Walters Art Gallery in Baltimore, MD3. At least five similar bowls, bought in Izmir, now kept at the
Detroit Institute of Arts, were said to be from a shipwreck near Izmir at the time of acquisition4. It is
very interesting to note that the first examples of the Aegean ware in the Museum of Izmir date back to
1968 as well5.
Do er analyzed 114 examples of the Aegean ware among the 227 Medieval ceramic vessels of
the Museum of Izmir; they were purchased, donated or confiscated to the museum. This fact in itself
makes the museum’s collection one of the most important for the study of this type of ceramic. Pamela
Armstrong emphasizes that both the form - derived from silver bowls - and decoration of these vessels
are inspired by the Islamic models6. The accurate publication of the Aegean ware from Izmir allows us
to recognize various aspects of the gradual abstraction in the decoration. This fits well in a very fast
manufacturing with poor quality and suitable for the mass production.
A Progressive Simplification
As an example we choose the decoration with the central bird, indicated conventionally as
waterbird. About 30% of the whole Aegean ware examples in the Izmir collections are containers with
this representation which is a relatively homogenous group. Within the Aegean ware we know forms
with high or low foots differently shaped, with various profiles and above all variable decoration (pl. I,
nos. 1-3). Approaching some of the dish images from the Museum of Izmir we clearly see how the
curved elements become increasingly more stylized until reduced to simple curved signs. These elements
1

Megaw 1975; and François, Spieser 2002.
Do er 2012.
3
Randall 1968. Armstrong refers expressively of a shipwreck in the west of Izmir: 1997: 5. Ioanna Dimopoulos interpretes
it as an “unidentified shipwrecks, possibly from the Greek islands”: 2009: 181, note 2. These bowls, images of which are
available online, bear the inv. nos. 48.2290-2.
4
Armstrong 1997: 5.
5
Inv. nos. 6208, 6347, 6212, 6376, 6211, 6378, 6210 and 6209: Do er 2012: 1.
6
Armstrong 1997: 8.
2
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may be three or four in number which are initially similar to the flower buds of long stem. On the other
hand the bird gradually loses its natural character and reduced to a pure sign.
The yield of the subject in the vessels from Izmir is very different from a shallow bowl from
Skopelos at the Ashmolean Museum (pl. I, no. 1), where the profile is especially different. Also birds
differ each other and lozenges appear which are absent among the material in Izmir.
The same phenomenon is also recorded in the same period on albeit of a vessel with different
shape from Sagalassus (pl. I, no. 3), which are interpreted as “snakes” by Athanasios K. Vionis et al.7
A very enhanced form of stylization occurs, when the figure of a waterbird is reduced to one
head (pl. II, nos. 3-4). We believe that it was erroneously interpreted as a fish8. Indeed it is a well known
phenomenon to reduce the figure to the head alone: this is also present in pottery finds from Greece. But
it is easy here to see the two lines forming the body, as extreme stylization of a bird. 10 examples of this
type are preserved in numerous variants. So far the collection of Izmir constitutes the largest group with
over 25 examples. Additional attestations to be found in Crimea, in Istanbul, in the Museums of
Marmaris (six examples) and Bodrum (five examples). For this group, at present, it seems clear that its
distribution was concentrated to the western coast of Asia Minor and Byzantine colony in Crimea. We
can also classify numerous pieces from the Museum of Izmir under this group, interpreted by Pamela
Armstrong as “the roughness of execution and simplicity of form of all these vessels are indicative of
mass production”9 or of a productive and commercial feature that occurs from the last decades of the
twelfth century A.D. onwards.
The Ring of Circles
Also the ring of the circles presents several variations10. No. 1 on pl. III, an unpublished bowl
from the Museum of Ayd n, has wide circles, spaced close to the edge. Between the one and the other a
graphic sign was formed by a triangle with a kind of , similar to the sign that appears at the center of
another example of the Aegean ware (see pl. II, no. 6). Inside the circles, in the center, a part is spared,
probable track of the compass. A specimen from Israel on pl. III (no. 2) is similar to the cup of Ayd n.
At Panagia we find circles more closely spaced and distant from the edge, with smaller elements
interspersed (pl. III, no. 3). Also the profile of both of the straight walls of the reduced foot is different.
On Cyprus there are two variants. One (pl. III, no. 4) with quadripartite patterns inside the circles, almost
pseudo-lozenges; the other with eight circles, smaller and separated from the edge by a decorated band
(pl. III, no. 5). A fourth type, in two variants, appear on Skopelos (pl. III, no. 6) and in Izmir (pl. III, no.
7). In the first variety the circles are only four in number11, but larger, separated by small lozenges and
the a graphic pattern, placed in the center. In Izmir we find a similar decoration (pl. III, no. 7), with
smaller circles, without trace of the compass that indicates that the circles were etched in a different way
and geometric decoration in the central medallion.
Distribution and Dating
The gradual publication of the Aegean ware allow us to identify dish types of products and their
distribution. We find similar plates with waterbirds’ decoration along the western Anatolian coast
(Museums of Izmir and Bodrum) and at Chersonesus in Crimea; other presences are reported in the same
peninsula12. A fragment with the waterbird depiction was found in the excavations in the Agora of
Izmir13. This pottery type also reaches the hinterland. An unpublished dish (pl. II) is kept in the Museum
of Ayd n, which is located on the site of ancient Tralleis.
7

Vionis, Poblome, Waelkens 2009: 199.
Zaleskaya 1989: 146, fig. 2; and later Do er 2012: 82—84.
9
Armstrong 1997: 6.
10
On this pattern, cf. Armstrong 1991: 342—345.
11
As probably in Israel (pl. III, no. 2), Ku adas (pl. III, no. 8) and perhaps at Smixi in Macedonia, Greece (pl. III, no. 9).
12
Zaleskaya 1989: 146.
13
Do er 2007: pl. XIg.
8
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Aegean ware seemed to appear in few numbers in the Nový Sv t shipwreck near Chersonesus,
where they are residual finds. It is not present in the west, for instance on the island of Andros14.
We can distinguish another way of depiction, in which the central image is surrounded by a
decorative crown towards the edge. Such products have been identified in Paphos, Thebes, Boeotia and
Corinth. We believe that they must be products of two different workshops, one of which supported the
western and the other to the eastern market. The distribution of these "oriental" products roughly
corresponds to the territory of the Empire of Nicaea, as it was founded after the Fourth Crusade in A.D.
1202-1204. The presence on Cyprus can probably go back to the period of Guy of Lusignan (post A.D.
1194).
The Aegean pottery was dated before the earthquake of 1222 in Paphos, but Megaw believes that
the floruit took place before the year 120415. Marie-Louise von Wartburg proposes a later date for the
destruction of Saranta Kolones Castle in Paphos16. At Sagalassus the mentioned bowl is dated to the
second half of the 12th or the first half of the 13th century A.D.17.
Animals in Fine Sgraffito
The ceramics normally designated as fine sgraffito are very different, but probably contemporary.
Some bowls that were decorated with sgraffito technique and preserved in the Museum of Izmir originate
perhaps from the same or similar wrecks. Although the representations are well known, von Wartburg
writes about such ceramic containers as: “It seems useful to publish as many as possible of these objects
widely scattered…. They will help us to form a better idea of the scope and variety of the repertoire of
this class of pottery”18. We can also add here other examples of sgraffito ware with animal depictions
from archaeological collections of western Turkey, namely from Izmir and Ayd n. Altough the animal
depictions can be copied from "Skizzenbücher", we believe that some marks “possibly indicating styles
of individual workshops”19.
The Bird with Turned Back Head
The depiction belongs to a rather widespread group, in which one can recognize some variants,
for example in the wing or yield of the leaves. Even minute details like the collar between the head and
the plumage differ in some examples. Characteristic feature of some of these vessels is a bird with head
back which apparently different from typical examples (pl. IV). For Maria Brouskari it would be the
"tête d'un animal indéterminé" and for von Wartburg a "mammal-like head". This is not strange.
According to Armstrong the band around its neck would signify that it is a domesticated wild bird20. The
potter could vary the foliage and the bird so that many vessels became similar but not identical. A group
of vessels from Corinth presents the same depiction, however, with some different details.
Regarding some bowls in the Museum of Izmir (pl. IV, nos. 1-2), the first is different from the
others, reproduced in the same table. Especially the foliage drawing is otherwise straight, as it is formed
by more numerous parallel elements, while also the upper part of the wing is rather summary. The design
of the eye differs than the rendering of the foliage. The second (pl. IV, no. 2) is, however, very close to
an example at the Metropolitan Museum of Arts, especially in the regards of the tail (pl. IV, no. 5),
although the yield of the plumage differs.
The bowl of the Museum of Ayd n (pl. V, no. 5) makes out another subgroup, as it has a yellow
glaze and completely different design, compared to examples reported above.

14

Kontogiannis, Arvaniti 2007: 634.
Megaw 1975: 42.
16
Von Wartburg 2001b.
17
Vionis, Poblome, Waelkens 2009: 199.
18
Von Wartburg 2001a: 115; and Vroom 2003: 78, note14.
19
Armstrong 1997: 10.
20
Armstrong 1997: 11, fig. 12.
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It is generally believed that all are depicting a falcon, with reference to the Western habit of
hunting with falcons, endorsed by the Byzantine nobility at the time of the Crusades.
The Pigeons
According to von Wartburg two other bowls of Izmir represent pigeons, (pl. V, nos. 1-2). In no.
12.418 the collar is missing, but it is present in another example (pl. V, no. 2). If this collar really
indicates a falcon, then the interpretation as a pigeon is not correct. The design of the upper part of the
wing is different. Common to both is the large number of elements that form the leaves.
Undefinable Bird
The blow of pl. IV, no. 4, from Izmir is similar to one of the example at the Canellopoulos
Collection 21. It appears as a small short-legged bird, walking to the right, encircled by five chevrons.
Concentric bands filled with delicate geometric patterns are encircling the bird. The middle, smaller
band appears in a bowl from Corinth 22 . Other similar examples in Swiss collections and Malcove
Collection have different profiles23. The influence of metal originals can also be seen in the decoration24.
The yield of the plumage, the long beak and yet the same decoration on the larger band appear in another
container from Corinth25. The design is schematic, above all in the rendering of the plumage.
The Wading Bird
Two bowls (pl. V, nos. 5-6) show a crown of chevrons with two birds of larger dimensions inside.
Both have very high legs and well developed body.
The first (pl. V, no. 5), standing at right, has the wing like that of falcons of pl. IV. The second,
perhaps a wading bird, has a totally different wing. We can see here that the collar has nothing to do
with the hawk domesticated, but it is a simple expedient to separate the head from the neck and thus is
perhaps typical of a specific workshop.
The Fish
A bowl with the representation of a fish was framed always in a foliage (pl. VI, no. 1), also
belongs to a well-known group. The fish is swimming to the right, framed above and accompanied below
by almost symmetrically arranged scrolling tendrils with stylized feathered leaves. There is a certain
similarity with the depiction of a bowl in the Metropolitan (pl. VI, no. 2), although the rim and design
above are different: here the fish swims within double chevrons crown and not among the leaves26.
Conclusions
The collection of Byzantine glazed pottery of the Museum of Izmir is very important and would
require a complete edition. We have reanalysed some samples of the Aegean ware and present new
bowls of fine sgraffito, 10 from the Museum of Izmir and two of Ayd n. From the comparisons we have
carried out, it is clear that according to the shape and to the decoration within the so-called Aegean ware
it existed products of different workshops, as already noticed by some scholars. It seems possible that
each had markets in different areas. As in the Pelagonnisos near Alonessos in Northern Sporades and
Castellorizo shipwrecks, also the supposed wreck near Izmir was carrying both fine sgraffito and
21

Brouskari 1988: 511, no. 9.
Morgan 1942: no. 1185 (fine sgraffito ware, dated to the mid. 12th cent. A.D.).
23
Von Wartburg 2001a: 117—118, fig. 12, no. 5.
24
Armstrong 1997: 7, figs. 4 and 8.
25
Morgan 1942: no. 1211.
26
For other depictions of fishes, cf. von Wartburg 2001a: 120, fig. 12, 10.
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coarsely ware on a single cargo. Based on our current knowledge, it would confirm the same dating of
the two types of pottery from the late 12th to the early decades of the 13th century A.D.
Notes and Acknowledgements
Abbreviations in alphabetic order: A.o.: among others; fig.: figure; inv. no.: inventory number;
mid.: middle; and vol.: volume. For the study of these objects at the Museums of Izmir and Ayd n two
authorizations were issued by the Museums of Izmir and Ayd n in 2016, numbered as
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3

3: Examples of the Aegean ware with a waterbird depiction;
from the Ashmolean Museum
(from Armstrong 1991: 336, fig. 1, 2);
2: from Museum of Izmir
69, no. 1);
3: from Sagalassus (from Vionis, Poblome, Waelkens 2009: 212, fig. 5c).
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5

8

Examples of the Aegean ware with a waterbird depiction from the Museum of Izmir (from
: no. 4= no. 1; no. 5= no. 13; no. 6= no. 14; no. 7= no. 5; no. 8= no. 2; and no. 9= no. 18).
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3

3: Middle Byzantine bowls;

: from Anaia: from Israel (from Boas 1994: 105, fig. 2, 1);
from Panagia, Greece (from Armstrong 1989: 11, fig. 7, 43).

4

5

Middle Byzantine bowls:
5: from Cyprus (from Megaw 1975: pl. 16, nos. 1-2);
from Skopelos (from Armstrong 1991: 337, fig. 2).

7
Middle Byzantine bowls:
from Anaia(from Armstrong 1989: 33, fig. 19, 43).
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8
: from Smixi, Greece
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Erken H ristiyanl k Tarihinde K br s Üzerine Baz Notlar

ro . r. urhan A A
Medeniyet Üniversitesi / stanbul

Eskiça Arka Plan Üzerine Notlar
K br s’ n eskiça tarihi üzerine yap lacak ilk gözlem ve soru, çevresinde yer ald dönemin süper
güçlerinin tarihiyle ne kadar ili kili oldu udur. Bir ba ka ifadeyle K br s tarihi, bilhassa M.Ö. I. Bin
y lda Do u Akdeniz dünyas n n en önemli güçleri olan Asur, M s r, Babil ve Pers tarihlerinden ba ms z
olarak çal lamaz. Ayn ekilde adan n, Helenistik dönemde ortaya ç kan çat malardan ve
grupla malardan do rudan etkilendi i de ku kusuzdur. Do rudan ifade etmek gerekirse, M.Ö. I.
Biny lda adada herhangi bir müstakil merkezi krall n olmad n , ancak çe itli kentlerin ve krallar n
varl n görüyoruz. Hiç üphesiz bu durum, hem Ege dünyas n n kent-devleti (polis) modeline, hem de
Do u Akdeniz dünyas nda çok daha eskiden beri var olan kent-devleti (site) yap s na uygundur.
K br s’ n M.Ö. I. Biny lda krallar n yönetiminde kent devletlerinden meydana geldi ini ünlü Asur kral
Asarhaddon’a atfedilen ve M.Ö. 673 y l na tarihlenen me hur yaz ttan biliyoruz. Bu yaz tta, yer alan on
K br s kenti ve krallar n n adlar zikredilmektedir.1 Adadaki kentle menin süreklili i aç s ndan not
edilmesi gereken husus, Asarhaddon yaz t nda yer alan kentlerin, bin y ldan fazla bir zaman sonra bile
kent özelliklerini muhafaza etmeleridir. Hem znik, Efes ve Kad köy konsillerinin imza listeleri,2 hem
de Bizans imparatoru Iustinianus zaman nda haz rlanan Hierocles’in Synecdemus adl piskoposluklar
listesi gösteriyor ki, Asarhaddon listesindeki kentlerin tamam bin y ldan fazla bir zaman sonra bile
varl n sürdürmektedir.3
K br s’ n M.Ö. I. Biny l, siyasi tarihini baz somut notlarla özetlemek gerekirse, Do u
Akdeniz’de Asur gücünün 612’de ortadan kalkmas ndan sonra K br s’ta bir süreli ine M s r’ n etkili
oldu u görülmektedir. Ancak Perslerin M.Ö. VI. yüzy l n son çeyre inde M s r’ ele geçirmeleriyle
birlikte K br s’ta Pers idaresi ba lamaktad r. Ancak dikkat çeken ayr nt , Persler K br s’ Suriye eyalet
sisteminin (satrapl k) bir parças olarak yönetmi lerdir. ki yüz y ll k Pers imparatorlu u dönemini
takiben K br s, skender imparatorlu unun bir parças haline gelmi ve bu imparatorlu un çok h zl
geli en parçalanma sürecinde, adadaki kent idarelerinin skender’in ard l olan generaller aras nda
yalpalad
kaynaklarda ifade edilmektedir. Mesela Antigonus Monophtalmos Citium, Lapethus,
Marium ve Cerynia krallar yla i birli i yaparken, M s r’ kontrol eden Ptolemaios’un Salamis kenti
kral yla i birli i yapt n görüyoruz. Nihayetinde Ptolemaios 295’de adan n tamam na hâkim olmu ve

Salamis kral Kissos, 2. Paphos kral Eteander, 3. Soli kral Heraeus, 4. Kurium kral Damasus, 5. Tamasus kral
Admetus,
6. Idalum kral Aegisthus, 7. Khytri kral Pythagoras, 8. Ledra kral Onesagoras, 9. Nure kral Pytheas . 10. Karti Kadaste
(Kartaca, Yeni Kent) kral Damusi. Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, vol. 2, (Chicago,
1927), passage, 690.
2
znik 325: Salamis, Trimethus, Paphos; Constantinopolis 381: Tamasus, Citium, Paphos, Trimethus; Efes 431: Constantia
(Salamis), Curium, Paphos, Soli, Chytri, Carpasia; Kad köy 451: Constantia, Tamasus, Amathus, Arsinoe, Soli, Lapetrus ve
Chytri.
3
Asarhaddon listesinde K br s kentleri: Salamis (Constantia), Tamasus, Citium, Amathus, Curium, Paphos, Arsinoe, Soli,
Lapethus, Chytri, Carpasia, Cerynia, Trimethus, Ledra. lgili listeler ve adan n eskiça tarihine ili kin kapsaml bir özet
Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces (özet: s. 365-75; listeler: s. 540)’de yer almaktad r. Adan n tarih öncesi
ve eskiça tarihi k sa ve baz noktalarda k smen detayl olarak u eserden izlenebilir: Brown & Catling, Ancient Cyprus. Bu
eser ayn zamanda ada üzerine yap lan çal malar kronolojik ve tematik olarak da listelemektedir.
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M.Ö. 58 y l na kadar K br s M s r’daki Ptolemaios krall n n bir parças olmu tur.4 M.Ö. 58 y l nda
Romal general Cato K br s’ Ptolemaioslar n elinden alarak aday Roma’n n Cilicia eyaletinin bir
parças haline getirmi tir.5 Ancak bu da çok uzun sürmemi , ada Augustus döneminde M.Ö. 22’de
müstakil bir senato eyaleti haline getirilmi tir. Tarih boyunca M s r ve Suriye ile olan ili kileri, K br s’ta
kayda de er bir Yahudi toplumunun olu mas n da sa lad son bir not olarak eklenmelidir.
H ristiyanl

n K br s’a Geli i: Saul, Barnabas ve Proconsul Sergius Paulus

Bu siyasi tarih arka plan ndan sonra, H ristiyanl k tarihi kaynaklar nda ada hakk nda tespit
etti imizi baz çok belirgin verileri de erlendirmeye geçebiliriz. Eskiça H ristiyanl k tarihi ve Kutsal
Metinlere vak f olanlar n pekiyi bildi i gibi, H ristiyanl n adadaki tarihi daha “ba lang çta”
ba lamaktad r.6 ncil’in bölümlerinden birisi olan Resullerin leri’ne göre, K br sl do umlu bir Yahudi
olan Yusuf (veya Barnabas, yani “cesaret verici”) var n yo unu sat p bunlar havarilerin hizmetine
sunmu tur ( ler 4.36-37). Barnabas’ n Yahudi kökeni, adada Yahudi toplumun varl na i aret eden
Josephus’u teyit etmektedir (Antiquitates Iudaicae 16.129). Barnabas’ n ayn zamanda havarilerin hep
üpheyle bakt ve aralar na almaktan çekindikleri Saul’un (veya sonraki ad yla me hur Paulus) bu
gruba girmesine de referans oldu u yine Resullerin
leri’nin yazar (9.27-28) taraf ndan
belirtilmektedir. Bu Barnabas’ n ayn zamanda “Barnaba mektubu” diye bilinen metnin yazar olup
olmad meselesi tart mal d r, üphesiz ayn durum Barnaba ncili diye bilinen metin için de geçerlidir.
Caesarea’l Eusebius (HE, 1.12.1) baz lar n n Barnabas’ sa’n n yetmi ö rencisinden birisi olarak
gördü ünü ifade etmektedir. Barnabas mektubu baz önde gelen H ristiyan entelektüeller taraf ndan
sahih bir metin olarak kabul edilmekte, ancak Eusebius ve Hieronymous (De viris, 6) gibi baz lar
taraf ndan apokrif olarak de erlendirilmektedir.
Eskiça H ristiyan literatürü, Barnabas’ n K br s ile ili kisine çok s k at f yapmaktad r. Bunlar n
en önemlisi hiç ku kusuz yine Resullerin leri adl metinde yer alan Barnabas ve Saul’un birlikte
gerçekle tirdikleri K br s seyahatidir. Bu seyahat esnas nda Barnabas ve Saul, Paphos’ta Roma’n n
K br s valisi Sergius Paullus ile de kar la rlar ve valinin huzurunda bir ba ka Barye u (Bar Jesus) adl
Yahudi büyücüyü alt ederek valinin güvenini kazanmay ba ar rlar. H ristiyan gelenek valinin sa
inanc na döndü ünü savunmakla birlikte, Stephen Mitchell’in yorumuna göre, bu ayn zamanda “valinin
farkl inan lara kar tolerans n veya merak n ” da gösterebilir.7 O zamana kadar Saul ad n ta yan
Paulus, valiyle olan s cak ili kisine binaen onun ismini al r ve bundan sonra Paulus olarak bilinir. Bu
vali bizim aç m zdan önemli zira esas olarak Anadolu’dan Pisidia Antiochea’s n n en köklü ailelerinden
birisine mensup olan vali Barnaba ile Paulus’un K br s’tan Anadolu’ya geçi lerinde en önemli referans
olmu tur.8 Elbette valinin referans önemliydi, Roma dünyas nda sadece validen al nan izin belgesiyle
kullan labilen imparatorluk ta ma sisteminden (cursus publicus) yararlanma imkân da bir o kadar
önemliydi. Gerçekten Barnabas ile Paulus’un K br s’tan ayr l p Antalya - Perge’den karaya ç kt klar
zaman, do rudan Antiochea’ya (Yalvaç’a) yani K br s valisinin memleketine gitmelerini sadece validen
ald klar referans ve izin mektubuyla aç klayabiliriz. Resullerin leri adl ncil kitab na göre Paulus ve
Barnabas Yalvaç’ta bir müddet kald lar yeni ö retiyi havralarda halka anlatt lar. Muhtemelen buradaki

4

Errington, History of the Hellenistic World, s. 157, 169; Roma eyaletine dönü mesi s. 303.
Badian, “M. Porcius Cato and the Annexation and Early Administration of Cyprus”, s. 110 vd.
6
Stephen’ n öldürülmesiyle ba layan bask sonucu da lan imanl lar, Fenike, K br sve Antakya’ya kadar gittiler (11.19);
Kutsal Ruhun buyru uyla yola ç kan Barnaba ile Saul Seleucia’ya gittiler, oradan da gemiyle K br s’a geçtiler. Salamis’e
var nca Yahudilerin havralar nda Tanr sözünü duyurmaya ba lad lar. (13.4-5).
7
Mitchell, Anatolia II, s. 7.
8
Mitchell, age.
5
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ba lant larla da Iconium’a (yani Konya’ya) ve oradan da Lystra ve Derbe’ye gittiler. Ayn güzergâh
üzerine geri dönen Barnabas ve Paulus, Yalvaç’a ve oradan da Perge’ye geldiler ve buradan tekrar deniz
yoluyla Antiochea’ya geldiler.
K br s’ta H ristiyan Gruplar
K br s’ta farkl H ristiyan gruplar n varl ndan haberdar z. Ana ak m H ristiyanl k taraf ndan
sapk n kabul edilen gnostik ak m n önemli temsilcilerinden Valentinus’un K br s’ta faaliyet gösterdi i;
mparator Diocletianus’un uygulamaya koydu u son büyük H ristiyan takibat s ras nda, Filistin’den
H ristiyanlar n K br s’a sürüldü üne kaynaklar at f yapmaktad r.9 Keza 325 y l nda toplanan znik
konsilinde K br s’ n Salamis, Paphos ve Trimithus kentlerinden gelen üç piskopos taraf ndan temsil
edildi ini biliyoruz. Bunlar aras ndan özellikle Trimithus piskoposu Spyridon, Socrates ve Sozomenus
gibi kilise tarihçileri taraf ndan öne ç kar lmaktad r. Bu kaynaklar Spyridon’un ola anüstü
niteliklerinden söz etmekle birlikte, asl nda onun alt tabakadan bir çoban oldu u ve entelektüel kavray a
sahip olmad dikkat çekmektedir. Ancak K br sl piskoposlar n konsilde entelektüel olarak faal olup
olmad klar konusunda bir kay t mevcut de ildir. Ancak Antiochea kilisesi ile bilhassa IV. Yüzy l n
ortalar nda farkl bir yakla ma sahip olduklar , ertesi yüzy ldaki yaz malardan anla lmaktad r, çünkü
adan n Antiochea’dan ba ms zla mas sürecinde, Antiochea piskoposu Alexander’ n (413-421) Roma
piskoposu Innocentius’a, adadaki piskopos seçimleri meselesi üzerine yazd mektup, K br s’ta Ariusçu
grubun mevcudiyeti üzerine baz imalar içermektedir.10 Zira sadece Antiochea’ya de il, genel olarak
bütün Do u Akdeniz kentleriyle yak n ili kide olan adan n özellikle IV. Yüzy lda Ariusçulardan
tamamen uzak olmas ihtimal dâhilinde de ildir, çünkü bu dönemde bilhassa 337-379 aras nda Roma
mparatorlu u’nun do u yar s Ariusçu olarak nitelenen imparatorlar taraf ndan yönetiliyordu.
K br s Kilisesinin Ba ms zl k Aray
Be inci yüzy l n ba nda skenderiye ve stanbul aras nda ortaya ç kan kiliseler aras rekabette
K br s’ n ana kenti olan Salamis ve onun entelektüel piskoposu skenderiye saflar nda yer alm t r. Kilise
kaynaklar na göre, skenderiye piskoposu Theophilus’un yönlendirmesiyle stanbul’a gelen Salamis
piskoposu Epiphanius, ba kentte imparatorluk ailesiyle ba lant kurarak, patrik Ioannes Chrysostomus
(397-404) aleyhine, bir muhalefet zemini olu turmaya çal t . Epiphanius’un dâhil oldu u bu mesele,
kilise tarihinde Origenes tart mas diye bilinmektedir.11 Bu problem III. Yüzy lda ya am skenderiyeli
ilahiyatç Origenes’in teolojisinde Teslis içerisinde hiyerar i oldu u anlam na gelen görü leriydi.12
Asl nda problemin temelinde skenderiye ve stanbul kiliseleri aras nda ortaya ç kan siyasi rekabet vard .
Epiphanius’un bu stanbul yolculu unun dönü ünde öldü ü kilise tarihçileri taraf ndan not
edilmektedir.13 K br sl Epiphanius’un bu çat mada skenderiye patri inin yan nda yer almas n n ada
aç s ndan bir anlam da vard r. Muhtemelen K br sl piskoposlar, Antakya’n n adadaki kilise
meselelerine kar mas ndan rahats z oluyorlard ve bunu engellemek için çareyi skenderiye’nin
deste ini sa lamakta görüyorlard . Devrin stanbul patri i ise Antakya kilisesi kadrosundan seçilerek
ba kente atanm t .

9

Martyrs Pal. XIII.2.
Downey, “The Claim of Antioch…” s. 224-25.
11
Socrates, HE, VI.12; Sozomenus, HE, VIII.14; T. Kaçar, “Ioannes Chrysostomus’un Dü ü ü”, s. 759. .
12
Origenes’in kristolojisinde Kutsal Ruh ve O ul Tanr ’n n Baba Tanr ’ya tabi oldu u eklinde izler bulunmaktad r ve
bunun yaratt grupla mad r.
13
Sozomenus, HE, VIII.15; Epiphanius tarih boyunca K br s kilisesinin en önde gelen azizlerinden birisi olarak kabul
edilmi tir. Nitekim Gazimagusa yak nlar ndaki Aziz Barnabas Kikisesi bünyesinde bulunan ikona müzesi Epiphanius ile
ilgili çok say da resim içermektedir.
10
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Gerçekten de K br s ile Antakya aras ndaki ili kilerin gerginli i 431’deki Efes konsilinin
tutanaklar na do rudan yans m t r. Me hur stanbul patri i Nestorius’a kar toplanan bu konsilde
skenderiye patri i ile ayn safta yer alan Salamis piskoposu Reginus, Zeno ve Evagrius adl
piskoposlardan olu an K br s heyeti konsile bir dilekçe sunarak Antakya kilisesinin kendi i lerine
kar mas n yasal olarak engellemeye ve kilise ba ms zl klar n yasal (kanonik) koruma alt na almaya
çal t lar. Konsilin 8. Yasas nda aç k bir ekilde ifade edilen bu durum, K br sl piskoposlar n talepleri
do rultusunda karara ba land . K br sl piskoposlar konsilde skenderiye ile birlikte hareket ettiler,
çünkü 8. Yasa kabul edildi i zaman, muhtemelen dönemin Antiochea piskoposu Ioannes daha konsile
gelmemi ti. Di er yandan, Ioannes zaten Nestorius destekçisi oldu u ve ayr ca say ca az bir piskopos
grubu taraf ndan desteklendi i için konsilde kendi lehine karar ç kartmas çok zordu. Üstelik konsile çok
da geç kat lm t . Dolay s yla K br sl piskoposlar Efes konsilinin 8. Yasas na göre, kendi metropolit
piskoposlar n seçme hakk n kazand lar.
Antiochea kilisesi, K br s’ kontrol etmek için mparator Zenon (474-491) döneminde 488
y l nda bir giri imde daha bulundu. Bu giri imin detaylar çok iyi bilinmemekle birlikte, Antiochea
piskoposu Petrus’un, Resullerin leri bölümünde (yukar da dipnot 6’da al nt lad m pasajlar n da
gösterdi i gibi) yer alan K br s’a H ristiyanl n Antiochea kanal ndan geldi i için burada söz sahibi
piskoposlu un da Antiochea olmas gerekti i tezini ileri sürmü tü. Bu iddiay bo a ç karmak için
Salamis piskoposu Anthimus, o zamana kadar yeri bilinmeyen Barnabas’ n mezar n n rüyada kendisine
gösterildi ini ve cemaatiyle birlikte mezar açt klar zaman, sadece azizin röliklerinin de il, ayn
zamanda gö sünün üzerinde kendi eliyle yazd Matta ncilinin bir nüshas n n da bulundu unu iddia
etti. Bu olay mparator Zenon’a rapor edildi i zaman, H ristiyan objelerin popülaritesinin artt
dönemin ruhuna uygun davranan imparator, hikayenin sahihli ini kabul ve K br sl lar n
ba ms zl klar n teyit etti.14 Zenon döneminin bir ba ka boyutu da, Do u Roma dünyas nda Kad köy
konsilinde benimsenen itikat yanl lar ile kar tlar aras ndaki mücadelelerin çok yo un bir evresi
olmas d r. Antiochea piskoposu Petrus monofizit ve dolay s yla Kad köy itikad kar t yd , buna kar l k
K br sl piskoposlar ise Kad köy itikad yanl s yd lar.
Sonuç
Sonuç olarak bu çal ma, esas itibar yla Erken H ristiyanl k tarihi verileri dikkate al narak
K br s’ n Anadolu ve Do u Akdeniz dünyas yla olan s k ba lant lar üzerine baz noktalara dikkat
çekmektedir. Hiç üphesiz bu tür ba lant lara ili kin örnekleri ço altmak çok zor de ildir. Adada
H ristiyanl n çok erken bir tarihte ortaya ç kmas n n temel nedeni Yahudi toplumunun varl yla
ilgilidir. imdiye kadar söz etti im üç örnek, K br s’ n Anadolu ve Do u Akdeniz’deki dini
grupla malar n ve tart malar n d nda kalmad n göstermektedir. Ne var ki, H ristiyanl n adadaki
erken tarihine kar n, en az ndan ilk dört be yüz y l içerisinde Epiphanius d nda, teoloji meselelerinde
kayda de er etkili bir entelektüel ç karamam t r. Di er yandan pek çok köken hikayesinin mitolojik
karakteri dikkate al nd zaman, K br s kilisesinin ba ms z statüsünün (autokephalia) ve havarilerle
irtiabat n n da mitolojik oldu unun alt çizilmelidir.

Bu K br s mitolojisi ke i Alexander taraf ndan Barnabas için yazd bir övgü konu mas nda (eulogia) dile
getirilmektedir (Theodore Lektor, 12.1.19-23); Downey, “The Claim of Antioch…”, s. 227-28.
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The Crusade Phase of The History of Cyprus
Asso . ro . e ana
A
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Baku State University, Baku / Azerbaycan

INTRODUCTION
The Cyprus Island being one of the centers of world civilizations was on the view-point of great
statesmen because of its geographical position from the ancient history. It was also the centre of various
culture, nations, languages and religions. The Cyprus Island, which was in the VI millennium B.C., still
in IV millennium B.C. it became the developed civilization. The Island had deep trade and cultural
relations with Egypt, Syria and Palestine. The Cyprus became the commercial and shipbuilding centre
of the ancient world.1
But even in the ancient time there began the period of invasions in the history of Cyprus. At First,
it was captured by Assyria, then Egypt, Iran, Alexander Makedonsky and Roman Empire. In 395 Cyprus
which was captured by the Roman Empire fell under the supremacy of Eastern Rome Empire (future
Byzantine Empire) Namely Iran that time there began Christianity phase of the Cyprus Island.: V century
Cyprus Church was declared independent. Tran that times the leaders of the island was elected from
Greeks.2
The reign of Byzantine didn’t change the economic and political development of the Cyprus
positively, instead of it, its commercial, happened in the VI century caused to the destruction of ancient
cities and economic- cultural values of Cyprus.
The creation of the Caliphate and the spreading of Islam put its trace to the history of Cyprus. In
654 the island was occupied by Muslims, in 688 according to the treaty signed by Justinian the II and
Abd-al-Malik Cyprus became a neural country. But as this neutrality the Byzantine Empire didn’t
observe the agreement the Muslim people of the island had to move from there in 8th-9th centuries.
Byzantine, which utilized this chance, captured Cyprus again in 965.3
1. CYPRUS IN THE EVE OF CRUSADE INVASION
The invasion of Cyprus by Byzantine again influenced to its political, economic and cultural
development. So that new appointed governors of the island by Byzantine increased taxes, pursued the
population ordinary people. Although some historians call this phase the period of prosperity in Cyprus
history but the weakness of commercial relations, departure of Muslim people from the island
completely, the revolts of Greeks against the Byzantine administration was the contrary to this idea.
Certainly, the political fought inside of Byzantine, military alliances were also reflected in the
life stock and development of Cyprus negatively. Generally, the political history of Byzantine enriched
with military fought for the reign, often change of dynasties, appeals of emperors to foreigners, even
enemies in order to keep their rule were typical for this empire. And of course these factors influenced
to the development of the areas that were under the supremacy of the empire as well as Cyprus.

1

Illustrated encyclopedia “Rusika” History of Middle Ages. Moscow: 2004, p. 299
The history of Byzantine. In 3 volumes. V: 1. Moscow: 1967, p. 401
3
The history of Byzantine. In 3 volumes. V: 2. Moscow: 1967, p. 168
2
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Comnins dynasty, which leaded to the Byzantine Empire in 1081-1185 s wasn’t the exception in
this issue: the reign of this dynasty confronted with the crusade of Western European countries to the
East.4 All these facts were the sample of bitter history of Cyprus.
In 1185, the last representative of this dynasty Isaac Comnin declared himself the independent
emperor of Cyprus-basilevs. This reign in the island put very negative results to the history of the island,
as he was very cruel and Self-confident person. That’s why ordinary people of Cyprus revolted against
the authority of d Comnin. During this Struggles there came new her to the scene of crusade history
Lion-hearted Richard and his role to the future destiny of Cyprus was very big.
2. THE PHASE OF “LATIN REIGN” IN CYPRUS (1192-1488)
This history of Cyprus is sometimes called “the francocratia” in historiography. The basic of this
phase is related to the III crusade, as the Cyprus Company organized by lion-hearted Richard was the
content of the III crusade.
Although the historians call Richard the hero, his actions was for from heroism.5 This
participation in Crusade wasn’t related to the struggle for religion, but eager of capture of lands and
wealth.
Richard’s march to Palestine crossed by Sicilia confronted with great resistance of crusade
leaders. Richard Stayed here from May to June 1191. Namely, because of the support of Cyprus, lionhearted Richard was able to capture the island. The aid of ordinary people to Crusade leader was also
related to the tyranny of Isaac Comnenos; that’s why they greeted lion-hearted Richard With great
pleasure, and even according to some sources ordinary people shaved their beards in order to look like
Richard.
But soon, the real face of Crusade leaders was opened: these main allies were Qvi de Luzinyan,
his brother Qodfrua, Boemund the III, Onfrua.6 They wanted the only thing from the island: to plunder
the island, obtain the wealth and so on. For this purpose Richard applied heavy taxes on population and
ordinary people revolted against this action.
At the result of this revolt lion-hearted Richard decided to sell the island, and wanted 100.000
dinar for Cyprus. Tampliyers couldn’t found this sum and Richard found new costumer: he was Qvi de
Luzinyan, who Jerusalem reign. The authority of the heirs of Qvi de Luzinyan continued in Cyprus for
300 years. That’s why these years are called “the phase francocratia” (as Luzinyans were Frenchmen by
origin and there were settled a plenty of French people to Cyprus in those years).7
During the reign of Luzinyans the governors did their best to establish in Cyprus the
administration like in France. The ordinary people (Greeks, Arabs and so on) were violated by Crusade
participants. At the same time with heavy taxes, they implemented the policy of religions discrimination
as well. So that as Crusade leaders were Catholics, they pursued the provaslavian people of Cyprus,
Greek confessors were withdrawn from the island.
The last column of Crusade leaders in Palestine-Accra was re-occupied by Muslims in 1291.
After this event Cyprus became their “hope”. Christians utilized Cyprus as military platsdarm against
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History of middle Ages. In 2 Volumes. V 1., Moscow: 2001, p. 164
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Muslim countries as well. They were eager to restourate the Crusade again. For example, the Crusade
king of Cyprus - Pieter I (1359-1369) attacked Turkey and invaded Antalya in 1361, and in 1365 he
captured and plundered Iskenderun (Egypt).8
In XIV century Cyprus came to its temporary improvement: the commercial importance of the
island increased, agriculture was restourated. Especially at this time the position of cities of Italy as
Venice and Geneva in the island strengthened. In 1373 Geneva captured the commercial center of the
island - Famaqusta and Luzinyans could withdraw them from Cyprus only by the aid of Egypt in 1464.
3. CYPRUS GOES UNDER THE SUPREMACY OF VENICE
In the beginning of XV century the political and military circumstances in Cyprus in complicated.
On the other side the economic and commercial spheres here turned to the bad side. In 1426 the troops
of Egypt sultan invaded and captured Cyprus.
In 1460 the governor of Cyprus became Jacob Bastard II (1460-1473). He married to the daughter
of the richest family of Venice - Catherine Cornaro and after his death Catherine became the queen of
Cyprus. During her reign (1474-1489) the interference of Venice to the island increased. Namely during
the reign of this woman the great Crusade took place: The naval army of Venice, Neapol, Rome
Cathedral, Cyprus and Rodeos fired Turkey’s cities - Antalya, Smyrna, Izmir and so on.9 In 1489 Cyprus
went to the supremacy of Venice. The supremacy of Venice in Cyprus didn’t influence to the
circumstances in the region in a positive way, instead of it there occurred fought between Cyprus feudal
and the noble men of Venice. As the officials of Venice were interested in the trade, the agriculture
didn’t develop as well.
As Venice gave attention to commercial sphere, the agriculture of the island didn’t develop. The
population of Cyprus so disagreed with this situation that, they wanted aid from Ottoman Sultan As the
people moved to Turkey the real number of the island decreased about 150.000.10
4. CYPRUS UNDER THE SUPREMACY OF THE OTTOMAN EMPIRE
Difficult circumstances that were Cyprus in, strengthened political fought among the countries
of Western Europe. The struggle of Venice against the Ottoman Empire in the Eastern Mediterranean
region increased the situation in a bad way. In 1571 there was organized new Crusade against the
Ottoman Empire and it was intensified the struggle of European countries against Cyprus. At this time
Rome Cathedral and Spain also participated in the attack together with Venice. These 3 countries created
“Holy Alliance” against Ottoman Empire. On October 7, 1571 although the Ottoman Army lost the battle
near Lepanto, allied countries began the fought among one another. On March 7, 1573 according to the
treaty between Venice and the Ottoman Empire Cyprus went to the supremacy of the Ottoman Empire.11
When Turks came to Cyprus the Greek people of the island decreased and 47 thousand people
of 84 thousand were Turks for 1572.12 In order to increase the number of population the Ottoman Empire

8

Ibid, p. 300
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Ankara: 1957, s. 180
9

12

Yeni Rehber Ansiklopedisi. stanbul: 1993: cilt 11. s.372.

77

declared movement from other islands and Balkans as well. So, for the first time after 200 years
Byzantine, 300 years Latin authority, Greeks weren’t pursued for their ethnic identity.
Another positive side of the reign of the Ottoman Empire was that, position of provaslavian
church strengthened. That’s why English politician Turner wrote that, “the governors of Cyprus are
archiepiscopal and cathedrals”.
CONCLUSION
According to historians classic Crusades were over at the result of the capture of Accra- capital
of the kingdom of Jerusalem in 1291. But this relation didn’t end till the island occupied by the Ottoman
Empire. Although Croissant states of the Middle East were destructed, Cyprus had been under the
supremacy of Crusades for a long time yet. During this period political, economic and cultural spheres
of Cyprus vanished.
There happened a lot of invasions in mankind, but none of them was so cruel than Crusades:
these invasions reduced the development of various nations, regions and cultures.
Nowadays the name of Cyprus Island is in the agenda as an international problem: the creation
of this problem is related to the modern events, but we can certainly mention that, the events occurred
during the Crusades also influenced to the solving of Cyprus problem.
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A-Emevîler Döneminde K br s
K br s Adas , Büyük Roma mparatorlu unun 395 y l nda idarî bak mdan ikiye ayr lmas yla
imparatorlu un do u yar s s n rlar içinde kalm t r. Bu tarihten 1191 y l nda kesin biçimde
imparatorluktan kopu una kadar Bizans’ n bir eyaleti olarak varl n sürdürmü tür. K br s Adas ,
co rafî mevkii, askerî ve ticarî önemi dolay s yla as rlar boyunca Müslümanlar ile H ristiyanlar aras nda
mücadele alan olmu tur.
K br s’ n jeopolitik aç dan önemli bir ada olmas , Asya, Avrupa ve Afrika k talar n n kesi ti i
bir noktada yer almas ndan kaynaklanmaktad r. Bu yüzden K br s, tarih boyunca farkl co rafyalardaki
halklar n yo un ilgisini çekmi tir. Bu halklar aras nda K br s’ta; Ya’kûbîler, Latinler, Rumlar,
Nestûrîler, Tatarlar, Franklar, Araplar, Moral lar, Ma ribîler, Cenevizliler, Venedikliler, Yahudiler,
Hititliler, Asurîler, Suriyeliler, Maronitler, Lombardlar, spanyollar, Katalanl lar, Bulgarlar, Macarlar,
Frans zlar, Yafal lar, Süryânîler, Makedonlar, Ermeniler, Rumlar, Türkler, Arnavutlar, ngilizler gibi
ya ayan milletler zikredilebilir. slam tarihinde K br s’ n fethi, Hulefây-i Râ idin olarak da bilinen Dört
Halife Döneminde gerçekle mi tir.
Yakut el-Hamevî, K br s’ n okunu unu, “Kubrûs” olarak vermekte ve bu kelimenin Rumca
oldu unu belirtmektedir. Di er ehirlerle ilgili detayl bilgi veren Hamevî’nin K br s ile ilgili çok az bir
bilgi ile yetinmesi ve bu bilgileri de Batlamyos’tan aktarmas dikkatleri çekmektedir. bn Kesir’e göre
K br s, am’da sahil boyunda bat da bir adad r. Burada meyveler ve madenler bol miktarda
bulunmaktad r1.
1-Hz. Osman Döneminde K br s’ n Fethi
slam fetihleri, Hz. Ebu Bekir döneminde karadan ba lam , Hz. Ömer döneminde de oldukça
geni s n rlara ula m t r. Hz. Osman dönemine gelindi inde slam fetihleri gerek Suriye gerekse M s r
bölgesinde sahile ula lm t . Bu dönemde fetihler karadan devam etti i gibi denizden de sürmü tür.
Önceleri denizcili e ku ku ile bakan Müslümanlar çok geçmeden gözlerini deniz seferlerine
çevirmi lerdir. Fethedilen sahil eridinin muhafazas , denizden gelebilecek dü man kuvvetlerinin
sald r lar yla güçle ebilirdi. Çünkü sahilde bulunan ehirler daha önceden fethedilmesine ra men
Rumlardan ald klar yard m ile anla malar n bozmu lard . Müslümanlar bu ehirleri yeniden fethetme
durumunda kalm lard 2 . Ayr ca Suriye bölgesinin karadan ve denizden önünün fethe aç k olmas ,
karadan fetihleri te vik etti i gibi denizden fetihleri de te vik etmi tir. K br s gibi baz adalar n zenginlik
içerisinde olmas da fethi cazip k lm t r. Bizans’ n denizdeki üstünlü ü devam etti i sürece M s r ve
Suriye’deki hâkimiyetlerinin tehdit alt nda oldu unu anlam lard r. 24/645 y l nda Bizansl lar n ç karma
yaparak skenderiye’yi ele geçirmeleri üzerine Bizans’a kar mücadelenin, donanman n deste i
olmadan yürütülemeyece ini fark eden ilk devlet adam Muaviye b. Ebî Süfyan oldu.
Kaynak göstermeden aktard bilgiye göre Bahriye Üçok, o dönemde Bizans mparatorunun,
Hz. Ömer ile iyi ili kiler kurmak istedi ini ve bu yönde harekete geçti ini belirtmektedir. Yine Üçok’a

1
2

bn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihaye, thk., Abdullah b. Abdilmihen et-Türkî, by 1998, X, 228.
Belazüri, Fütuhü’l-Buldân, çev., Mustafa Fayda, stanbul 1997, s. 148.
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göre Hz. Ömer’in e i Hz. Ali’nin k z Ümmü Gülsüm, Bizans mparatoriçesine baz kokular ile kad n
e yalar hediye etmi ti. mparatoriçe de kar l k olarak ona de erli bir gerdanl k yollam ; ama hediyeleri
getiren devletin postac s oldu u için Hz. Ömer bu hediyeleri beytülmale göndermi ti.
Muaviye, Halife Hz. Ömer’den K br s’ n fethi için izin istemi ancak o, Muaviye’ye bu izni
vermemi ti. Sebep, tamamen Müslümanlar n deniz tecrübelerinin bulunmamas ndan dolay ba lar na bir
felaketin gelmesini istememesidir. 3 Tabii bu, Müslümanlar n deniz tecrübesi olmad klar anlam na
gelmez. Ridde harplerinde Bahreyn’de görevlendirilen A’lâ b. el-Hadramî, Arfece b. Herseme ve Amr
bnü’l-As’ n deniz tecrübeleri vard 4 . Hz. Ömer, deniz seferleri konusunda Amr b. el-As’a mektup
yazm ve öyle demi tir: “Bana deniz ve denizde i leyen gemiler hakk nda bilgi ver”. Bunun üzerine
de Amr b. el-As öyle bir cevap yazm t r: “Ben denizde kalabal k insanlar n küçücük bir eye
bindiklerini gördüm. Onlar n altlar nda su, üstlerinde de deniz vard r. Deniz sakinle ti i zaman kalplere
deh et verir, dalgaland zaman da insanlar n akl n çeler. Böyle bir anda insanlar n Allah’a olan
ba l l biraz daha artar, fakat korkular da çok olur. Böyle bir anda gemilere binen insanlar n durumu,
bir sopa üzerine oturmu kurtçuklar n haline benzer. E er k p rdayacak olursa batar ve kurtulursa da
korkudan ve deh etten gözleri görmez hale gelir”.5
Hz. Ömer, Amr’ n mektubunu okuduktan sonra Muaviye’ye öyle yazd : “Hz. Muhammed’i
hakla gönderen Allah’a yemin olsun ki hayatta oldu um müddetçe hiçbir müslüman bu denize
sokmayaca m. itti ime göre, Akdeniz yeryüzündeki denizlerin en büyüklerinden birisiymi ve böyle
tehlikeli bir sefere ben nas l Müslümanlar göndereyim? Vallahi benim için tek bir Müslüman,
Bizans’tan ve Bizans’ n içinde bulunan her eyden daha k ymetli, daha sevimli ve daha önemlidir. Sak n
bir daha bana bu konuda bir ey sormay n. Sen bu konuda nas l bir davran ta bulunaca m benden iyi
bilirsin”.6 Ard ndan Hz. Ömer, Muaviye’den Bizans taraf ndan gelebilecek tehlikeyi bertaraf edebilmek
için kaleleri tamir ettirmesini, buralara asker yerle tirmesini gözetleme kuleleri yapt r p nöbetçi
koydurmas n ve geceleri buralar n fenerlerle ayd nlat lmas n istedi7.
Adem Apak’a göre Hz. Ömer’in, Muaviye’ye K br s’ n fethi için izin vermemesinde Amr b. elAs etkili olmu tur. Apak konuyla ilgili u bilgileri vermektedir:
“….Muaviye ile Amr, sürekli birbirlerini rakip görmü ler ve birbirlerinin güçlenip, öhret ve
itibar kazanmalar ndan memnun olmam lard r. Hz. Ömer dönemindeki bir olay, bu iki valinin
aralar ndaki çeki meyi ortaya koymaktad r. Muaviye am Valisi iken 28/648-649 y l nda Hz. Ömer’den
K br s’a bir sefer düzenlemek için izin istemi ti. Hz. Ömer, izin vermeden önce deniz seferleri hakk nda
bilgi ve tecrübesi olan Amr b. el-As’a bir mektup gönderip, Muaviye’nin düzenlemeyi dü ündü ü K br s
seferi hakk ndaki görü lerini sormu tu. Amr, -yukar da belirtti imiz gibi- deniz seferlerinin
tehlikelerinden bahseden bir cevap gönderdi. Halife de Muaviye’ye sefer izni vermekten vazgeçti. Amr,
cevabi mektubundaki ifadeleri, halifeye deniz seferleri hakk nda bilgi vermekten çok, ola anüstü abart
ve te bihler kullanarak Hz. Ömer’i korkutmak ve onun sefer izni vermesini engellemek niyetiyle
söylemi tir. Hz. Ömer’in askerin hayat ve güvenli i hususundaki titizli i bilindi ine göre onun, Amr
3
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5
Taberi, IV, 258-259; Ebû Ömer b. Ahmed b. Muhammed bn Abdirabbih (327/939), el-Ikdü’l-Ferîd, Kahire 1965, II, 89;
bnü’l-Esir, slam Tarihi, II, 584.
6
bnü’l-Esir, II, 585.
7
Nebi Bozkurt, “Bahriye”, D A., IV, 496.
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taraf ndan verilen bu malumat ald ktan sonra Muaviye’ye izin vermesi mümkün olmayacakt r. Amr’ n
deniz seferi konusundaki halifeyi endi eye dü ürecek ekilde bilgi vermesinin alt nda, kanaatimizce
onun, Muaviye’nin sefere ç k p ba ar kazanmas n istememesi gerçe i yatmaktad r. Çünkü onlardan
biri am, di eri de M s r valisiydiler ve biri di erinin öne ç kmas na tahammül edemiyordu.”8
Üçüncü halife Hz. Osman döneminde Suriye Valisi Muaviye b. Ebî Süfyan, y llardan beri
Bizans’a kar Anadolu’da karadan yürütülen sava lar n yan s ra denizden de sald r ya geçmenin
kaç n lmaz oldu unu görerek K br s’a bir donanma gönderilmesi hususunda halifeyi ikna etti (27/648).
Daha önceden Muaviye, Hz. Osman’a konuyla ilgili mektuplar yazm t . Hz. Osman, Muaviye’ye
yazd cevâbî mektubunda “Ömer deniz sava için izin istedi i zaman, onun sana ret cevab verdi ine
ahit oldum” diyerek o da deniz seferi için izin vermemi tir. Ancak Muaviye, Hz. Osman’ çok iyi
tan d için onu ikna etmekten vazgeçmedi. Hâlbuki ayn durumu Hz. Ömer’e yapamam t .
27/648 y l nda Muaviye, deniz yoluyla K br s’a gitmenin kolay oldu unu halife Hz. Osman’a
yazd ve ondan tekrar izin istedi. Hz. Osman, ona yazd mektubunda: “E er gemiye kar nla birlikte
binersen git, izinlisin; yoksa gitme!” diye cevap verdi. Hatta baz rivayetlerde buna ilave olarak Hz.
Osman’ n, Muaviye’ye yazd mektubunda “Bu sefer için Müslümanlardan asker seçme. Sefer için
aralar nda kura da çekme. Onlar serbest b rak. Böyle bir gazaya ç kan varsa kendi arzusuyla ve gönüllü
olarak ç ks n. Sen de gerekli teçhizat yard m nda bulun” eklinde yazd
da belirtilmektedir. Hz.
Osman, sahillerin askerlerle takviye edilmesi ve hiç kimsenin sefere zorlanmay p yaln z gönüllülerin
al nmas art yla K br s’a hareket edilmesine izin verdi. Muaviye, bu cevap üzerine yan nda pek çok
gemi ile Akka’dan denize aç ld . E i Karaza bnt. Abdiamr b. Nevfel b. Abdimenaf’ da yan na ald .
K br s’a ç kan Müslümanlar buray bar yoluyla fethettiler.9
Muaviye neden K br s’ n fethi konusunda hem Hz. Ömer’i hem de Hz. Osman’ te vik etmi ve
oran n fethi için çaba göstermi tir? Konuyla ilgili kaynaklar m zda kesin bir bilgi bulunmamaktad r.
Ancak Muaviye üzerinde çal ma yapan rfan Aycan’a göre “Böyle bir fethin ilk defa gerçekle mesi
Muaviye’ye hem halife nezdinde hem de Müslümanlar nezdinde itibar ve nüfuz kazand racakt ”.10 Bir
ba ka husus da Muaviye’nin idarî ve siyasi tecrübesine güvenmi ve inanm olmas d r.
Muaviye, Hz. Osman’dan izin ald ktan sonra hemen haz rl klara ba lad . Sahildeki idarecilerine
ve ehir halk na haber göndererek gemilerin bak ma al nmas n emretti11. Aycan’a göre Muaviye’nin
K br s’a yap lacak bu seferin haz rl klar n n eskiye dayand n söylemek mümkündür. Çünkü gemilerin
yeniden in as yerine onar ma al nmas n n istenmesi, bu gemilerin sahil eridin fethedilmesi esnas nda
Rumlardan ganimet olarak elde edilmi olabilece i ihtimalini de ortaya ç karmaktad r. Çünkü K br s
seferinde kullan lan 220 parça geminin k sa sürede in a edilmesi uzak bir ihtimal olarak
görünmektedir.12
Muaviye’nin 28/648-649 y l nda13 K br s üzerine düzenledi i sefere ashaptan birçok gönüllünün
yan nda Ubâde b. Sâmit ile han m Ümmü Harâm da kat ld .14 Belâzürî bu isimlerin yan nda Muaviye
ile birlikte K br s seferine kat lan sahabenin isimlerini u ekilde vermektedir: Ebû Eyyûb Halid b. Zeyd
el-Ensarî, Ebu’d-Derdâ, Ebu Zer el- fârî, Fedâle b. Ubeyd el-Ensârî, Umeyr b. Sa’d b. Ubeyd el-Ensârî,
8

Adem Apak, slam Siyaset Gelene inde Amr b. el-As, Ankara 2001, s. 138, 214.
Belazürî, Fütûh, s. 218; ;Taberi, IV, 260; bn A’sem, Futûh, I, 347-348; bnü’l-Esir, II, 585; Semir Sercan-Muhammed
Annânî, el-Muhtâr min Fütûhu’l-Buldân, by. ty., s. 7; Fayda, Age., s. 265.
10
rfan Aycan, Muaviye, s. 91.
11
bn A’sem, Futûh, I, 348.
12
Aycan, Muaviye, 92.
13
K br s’ n ne zaman fethedildi i konusunda farkl tarihler verilmektedir. H. 27, 28, 29 ve 33 y llar verilmektedir. Genel
kabul gören h. 28 y l nda fethedilmi olmas d r. Konuyla ilgili bkz., Taberi, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, IV, 258; bnü’l-Esir,
el-Kâmil fi’t-Tarih, II, 488.
14
Belazürî, Fütûh,, s. 220; bn Kesir, X, 228; M. Ya ar Kandemir, “Ümmü Haram”, D A, stanbul 2012, XXXXII, 321-322.
9
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Vâsile b. el-Eskâ el-Kinânî, Abdullah b. Bi r el-Mâzinî, Hassân b. Sabit’in karde inin o lu eddâd b.
Evs b. Sabit, el-Mikdâd, Kabü’l-Habr b. Mâtî ve Cübeyr b. Nüfeyr el-Hadramî.15
Muaviye, M s r Valisi Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh’i de sefere ça rd . Müslüman donanmas
28/649 y l ilkbahar nda 1700 gemiyle Akka’dan denize aç ld . Muaviye, donanman n komutanl n
Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh ile Abdullah b. Kays el-Câ î’ye verdi. Abdullah b. Kays, yaz ve k
dönemlerinde olmak üzere 50 defa deniz seferlerinde bulunmu , sava m t r. Bu sava lar n hiçbirinde
kimse bo ulmam t r. Abdullah, Allah’a dua ederek ordusuna bir musibet vermemesini, afiyet, sa l k
ve ba ar vermesini Allah’tan istemi , Allah da onun bu duas na olumlu kar l k vermi tir16.
Müslümanlar K br s’ n merkezi Konstantia önünde karaya ç karak ehri ku att lar. Karaya
ç k ld s rada Ümmü Haram bindi i hayvan n tökezlemesi üzerine hayvandan dü üp vefat etti ve
burada defnedildi17. Belâzürî’nin “Sâlih Kad n Türbesi” diye me hur oldu unu haber verdi i onun bu
kabri etraf nda sonradan in a edilen türbe ve külliye, bugün K br s’ n Rum kesiminde Larnaka ehrinin
güneyindeki Tuz Gölü’nün yak n nda yer almakta ve “ Hala Sultan Tekkesi” ad yla bilinmekte ve ziyaret
edilmektedir 18 . bnü’l-Esir’in kaynak göstermeksizin belirtti ine göre Hz. Peygamber hayattayken
Ümmü Haram’a denizde sava acak ilk kad n olaca n haber verdi ini ifade etmektedir.19 Hala Sultan
Tekkesi ad yla bilinen kabri bugün de ziyaret edilmektedir. Ku atma sonunda K br s bar yoluyla ele
geçirildi.20 Pek çok ganimet ve esir ele geçirildi.
Cübeyr b. Nüfeyr öyle anlatmaktad r: “K br s Adas fethedilip de oradan baz esirler
getirildi inde Ebü’d-Derdâ’n n a lamakta oldu unu gördüm. Ona öyle dedim: “Müslümanlar n zafer
elde etti i ve slam’ n aziz oldu u bir günde neden a l yorsun?” omzuma elini vurarak: “Bir zamanlar
her eye hâkim ve her eye sahip olan bir bak yorsun Allah’ n emirlerini terk ediyor ve Allah onlar n
üzerine ba ka bir ümmeti musallat ediyor ve bu ekilde onlar esir al yorlar. E er Allah bir milletin
ba na esir olma belas n musallat ederse onlar için kurtulu kalmaz”21.
Her y l 7200 alt n vergi ödenmesi ve Müslümanlara sald r lmamas art yla anla ma sa land .
K br s valisi Bizans’a ödemekte olduklar verginin engellenmemesini istedi. Müslümanlar da
ba kalar yla sava t klar nda onlar n kendileriyle sava mamalar n ; ayr ca Rum dü manlar na kar
hareket eden Müslümanlara izin vermelerini art ko tular. Bu anla madan sonra Müslümanlar denizde
dola t klar nda onlar Müslümanlara sald rm yorlar; K br s halk onlara yard m etmedikleri gibi
aleyhlerine de ba kalar na yard m etmiyorlard . 22 K br s’ n fethinden sonra Müslümanlar, M s r ve
Suriye’deki üslerden deniz seferleri düzenlemeye ba lad lar. Ayr ca K br s’ n fethi, Müslümanlara
stanbul’un fethi için haz rl klara ba lamas n te vik etmi tir.23 Ayr ca K br s ve Rodos’un Müslümanlar
taraf ndan ele geçirilmesi, Bizans’a a r bir darbe olmu tur. Zira bu iki adan n fethi Konstantinopolis’i
sadece çok önemli bir stratejik mevkide bulunan iki adas ndan de il, donanmas nda istihdam etti i

15

Belazürî, Fütûh,, s. 220; Taberi, IV, 258; bnü’l-Esir, II, 488; Semih Sercan, Age., s. 7, 9.
Taberi, IV, 260; bnü’l-Esir, II, 490.
17
Belazüriye göre “Salih Kad n Türbesi” diye an lmaktad r. Belazüri, Fütuh, s. 220; bn Kesir, X, 229.
18
M. Baha Tanman, “Hala Sultan Tekkesi”, D A., XV, 225-227.
19
bnü’l-Esir, II, 489.
20
K br s’ n fethi ile ilgili bn Kesir bir hadisten bahsetmektedir. O hadise göre Resulullah bir gün Übâde b. es-Samit’in e i
Ümmü Haram bnt. Milhân’ n evinde uyumu tu. Uykusundan uyand nda Resulullah gülüyordu. Ümmü Haram, Hz.
Peygamber’e “Sizi güldüren ey nedir Ya Resulullah?” diye sordu. Resulullah da “Bana ümmetimden baz insanlar
gösterildi. Onlar denizde gemilere biniyorlar”. Bunun üzerine Ümmü Haram da Resulullah’a “Ya Resulullah! Benim de
onlar aras nda olmam için dua et” dedi. Allah Resulü de “Sen de onlardans n” dedi. Ümmü Haram, K br s’ n fethine kat lm
ve orada vefat etmi ti. bn Kesir, X, 228; Kandemir, “Ümmü Haram”, D A., XXXXII, 321-322.
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Belazürî, Fütûh,, s. 219; Semir Sercan, Age., s. 8. Baz kaynaklarda da her y l 7.000 dinar ödemesi art yla anla ma yapt
belirtilmektedir. Bkz. Taberi, IV, 262; bn Kesir, X, 229.
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deneyimli denizcilerinden de mahrum etmi ti. 24 Keza K br s ve Rodos’un fethiyle Müslümanlar,
Akdeniz’in büyük bir k sm n n da hâkimi oldular. Böylelikle Müslümanlar, ticaret yollar na hem
karadan hem de denizden hâkim oldu.25
K br sl lar birkaç y l anla maya uydular. Ancak 32/652-653 y l nda K br sl lar, Rumlar n
kendilerine verdikleri gemilerle, denizdeki Müslüman sava ç lara kar onlara yard m ettiler. Bunun
üzerine Muaviye, 33/653-654 y l nda26 be yüz gemi ile onlara kar sava t ve K br s’ sava la
fethetti. Sava ta pek çok kimse öldürüldü ve esir al nd . Sonunda onlarla yap lan eski anla may
uygulad . Ayr ca Muaviye, K br s’a hepsi divan defterine kay tl askerlerden olu an 12.000 ki i
gönderdi ve onlar Lepithos’a garnizon olarak yerle tirdi. Onlar adada camiler yapt lar ve ehri in a
ettiler. Muaviye, Ba’lbek halk ndan bir grubu K br s’a nakletti; onlar da orada bir ehir kurdular.
Onlar, Muaviye ölünceye kadar orada kald lar ve atiyyelerini (maa ) de ald lar. Belâzürî’ye göre
Müslümanlar K br s’a ula t klar nda ada o dönemde enine boyuna 80 fersah idi.27
bn Kesir, 33/653-654 y l olaylar n zikrederken Ebû Ma’ er’in ifadesine göre bu y lda
K br s’ n fethedildi ini belirtmekte ancak devam nda da bunun cumhurun görü üne muhalif bir görü
oldu unu, do rusunun daha önce (h. 27/647-648 veya 28/648-649) fethedilmi oldu unu
belirtmektedir. Ayn bilgiyi bnü’l-Esîr de aktarmaktad r28.
Muaviye, halifeli i döneminde de y ll k 7.000 dinar ödemeleri, Müslümanlara dostluk
göstermeleri ve dü manlar olan Rumlar n durumunu Müslümanlara bildirmeleri art yla onlarla
anla may sürdürdü.29 Muaviye, K br s’ n fethi sonras nda Müslümanlar n slam dü man olan
Rumlarla evlenmelerine izin vermemi bunu ancak izne ba lam t r.30
Bizans kaynaklar na göre Muaviye, K br s’taki Konstantia’y ya malam , ancak mabeyinci
Kakorizos kumandas nda bir Bizans donanmas n n yakla mas üzerine geri çekilmi tir. Yine
Teophanes’e göre Muaviye, K br s seferinden dönü te “Aradus”u almak istemi se de bunu
ba aramam ve ancak ertesi y l fethedebilmi tir (35/655-656)31
E. W. Brooks’a göre Ebu’l-Aver kumandas ndaki slam ordusu 34/654-655 y l nda K br s’
i gal ettikten sonra Kos, Girit ve Rodos adalar n ya malam t r.32
2-Yezid b. Muaviye Döneminde K br s
Muaviye’den sonra iktidara geçen o lu Yezid ise, K br s’a gidenleri geri döndürmü ehrin
y k lmas n emretmi tir.33 Muaviye’den sonra Emevi taht na geçen o lu Yezid, sonuçsuz kalan stanbul
ku atmas ndan sonra babas n n imparatorla yapt anla may kabul etti i gibi K br s’a yerle tirilmi
olan Müslümanlar da geri çekti (680). Geri çekmesine gerekçe olarak Belazüri, Yezid’e büyük miktarda

Fatih Erkoço lu, Emevi Devleti’nin Dönüm Noktas , Abdülmelik b. Mervan, stanbul 2011, s. 313.
Erkoço lu, Abdülmelik b. Mervan, s. 408.
26
Bir rivayette de h. 35 y l nda gerçekle ti i belirtilmektedir. Belazürî, Fütûh,, s. 219.
27
Belazürî, Fütûh,, s. 219; bnü’l-Esir, III, 30; Ünal K l ç, Tart malar n Oda ndaki Halife Yezid b. Muaviye, stanbul 2001,
s. 368.
28
bnü’l-Esir, III, 30; bn Kesir, X, 258. bnü’l-Esir ayr ca K br s’a yap ld belirtilen ikinci seferin 37/657-658 y l nda
gerçekle tirilmi oldu una dair bir görü ün oldu unu belirtmekte ancak detayl bilgi vermektedir.
29
Belazürî, Fütûh,, s. 220; Taberi, IV, 262; bnü’l-Esir, II, 489; Semir, Age., s. 11.
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Taberi, IV, 263.
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Uçar, Age., s. 88.
33
Belazürî, Fütûh, s. 219.
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pek çok mal n rü vet olarak verildi ini belirtmektedir.34 Yezid döneminde askerler geri döndüklerinde
K br s halk onlar n ehirlerini ve camilerini y km lard r35.
3-Abdülmelik b. Mervan döneminde K br s
Yezid döneminden sonra Emevi Devleti içerisinde bir iktidar bo lu u ya anm ve Mekke’de
Abdullah b. Zübeyr halifeli ini ilan etmi ti. Mervan b. el-Hakem dönemi, Abdullah b. Zübeyr ile
mücadelenin geçti i bir dönemdir. Mervan’ n o lu Abdülmelik döneminde Emevi Devleti ikinci kez
yeniden toparlanm önce isyanlar halletmi ard ndan da Bizans ile mücadeleye ba lam t r.
Belâzürî’nin nakletti ine göre K br s halk , Abdülmelik b. Mervan halife oluncaya kadar,
Muaviye ile yapt klar anla maya göre vergilerini ödediler. Abdülmelik, onlar aleyhine vergiyi bin dinar
art rd . Bunun anla man n yeniden bozuldu u dönem (h. 73) sonras nda olmas gerekir.36
Verginin art r lmas durumu, Ömer b. Abdülaziz’in halifeli ine kadar devam etti. Ömer b.
Abdülaziz, onlardan bu artan miktar almad . Hi am b. Abdülmelik halife oldu unda babas n n art rd
miktar yeniden o da art rd . Bu durum, Abbasi Halifesi Ebu Ca’fer Mansur dönemine kadar sürdü.37
Buradan da anl yoruz ki Ömer b. Abdülaziz döneminden Abbasiler dönemine kadar K br s sorunsuz bir
ekilde Emevilerin hâkimiyetinde varl n sürdürmü tür.
685 y l nda Halife Abdülmelik b. Mervan ile Bizans mparatoru II. Justinianos aras nda bar
artlar yenilendi. Bar yap lmas nda elbette ki Emevîler dönemindeki iç kar kl klar n etkili oldu unu
söyleyebiliriz. Özellikle de Abdullah b. Zübeyr ve Muhtar b. Ubeyd hareketleri etkili olmu tur.
K br s’tan al nan verginin yine iki taraf aras nda bölü ülmesine karar verildi. Ayr ca mparator, K br s
ba piskoposunu ve adan n Ortodoks kilisesine ba l yerli halk n Kyzikos (Kap da ) yak n nda yeni in a
ettirdi i Iustinianopolis ehrine nakletti. Halife Abdülmelik, K br s halk n n nakledilmesini protesto
ettiyse de Justinianos bu protestolar kibirli bir ekilde reddetti 38 . K br sl lar n sürgünü adaya
dönmelerine izin verildi i 695 y l na kadar devam etti. Bu arada yerli halktan Suriye’ye götürülenler de
adaya geri döndüler.
mparator, Abdülmelik’in içinde bulundu u bu kötü durumu de erlendirmeyip de onunla bir
anla ma yapm t r. Bunun gerekçesi olarak her ne kadar Abdülmelik, Abdullah b. Zübeyr ile mücadele
etse de Bizans’ n sald r s kar s nda her iki muhalif grubun kendilerine kar birlikte hareket
edece inden endi e etmi tir. Hatta bunu “…iki köpe in yan na bir tilki gelirse köpekler aralar ndaki
kavgaya son verip tilkinin üzerine çullan p onu öldürürler” benzetmesiyle kendisine sald r ya geçmesini,
anla ma yapmamas n tavsiye eden dan manlar na kar ç km t r.39
Bizans mparatoru K br s harac n n yeni bas lan Arap sikkeleri ile ödenmesini de kabul etmedi;
çünkü paralar üzerinde haç yerine Kur’an ayetleri bas lm t . Halife buna bar anla mas n daha fazla
geçerli saymad n bildirerek kar l k verdi ve sald r için kuvvet toplamaya ba lad (140)40 Abdülmelik
ve o ullar Velid I ile Süleyman dönemlerinde oldu u gibi K br s a r vergiye ba land 41.
Bizansl lar, 736 y l nda M s r üzerine sefer düzenlediler. Bunun üzerine Halife Velid b. Yezid b.
Abdülmelik, 125/743 y l nda donanma kumandan Esved b Bilal’i K br s’a sefere gönderdi, ancak kayda
de er bir sonuç al namad . Do u Akdeniz’de iki taraf n deniz gücü birbirine yak n olmakla birlikte Orta
ve Bat Akdeniz’de Müslüman donanmas üstündü.42
34
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Belazürî, II. Velid’in K br s halk ndan baz lar n bu i ten yani anla may ihlalden dolay onlar
itham etti i için am’a sürdü ünü belirtmektedir. Halk, bu sürgünü iyi kar lamad . Bunun üzerine
Yezid b. Velid onlar yurtlar na geri göndermi tir.43
747 y l nda 1000 gemiden meydana gelen bir slam donanmas Bizans donanmas n K br s
yak nlar nda ku att ysa da Bizansl lar Grek ate i kullanarak bu donanmay imha ettiler.44
Emevîler döneminde K br s, hem Bizans’ n hem de Emevilerin bir çe it mü terek hâkimiyeti
alt nda uzun süre varl n devam ettirmi tir.45 K br s ve Rodos’un fethiyle Müslümanlar Akdeniz’de
hâkimiyeti sa lam lard r. Böylelikle hem karadan hem de denizden ticaret yollar n ellerine
geçirmi lerdir.46
B-Abbasiler Döneminde K br s
Abbasiler bir müddet Emevîler kadar Akdeniz siyasetine önem vermedikleri için Bizansl lar 752
y l ndan itibaren Akdeniz’deki üstünlü ü ele geçirdiler.47 752-827 y llar aras nda slam donanmas bir
duraklama dönemine girmi tir. Bunda Harunürre id dönemine kadar (786-809) Bizans ve Akdeniz
siyasetinin ihmal edilmesi ve Endülüs Emevi Devleti’nin kurulmas gibi çe itli nedenler rol oynam t r.48
Abbasilerin ilk halifesi Ebu’l-Abbas es-Seffah dönemi, Emevilerle mücadele eklinde geçti i
için d ar ya yönelik herhangi bir sefer düzenlenmemi tir. D ar ya yönelik seferler, ikinci halife Ebu
Ca’fer Mansur döneminde ba lam t r. Yukar da da belirtti imiz gibi Abbâsî Halifesi Ebu Ca’fer Mansur
dönemine kadar K br s, Müslümanlara y ll k vergi ödemeye devam etti. Ebu Ca’fer halife oldu unda
“Biz onlara insafl davranmaya en lay k kimseleriz; onlara zulmederek mal sahibi olmad k” dedi ve
onlar , Muaviye’nin anla mas na döndürdü.49
Abbasî Halifesi Ebû Ca'fer el-Mansûr zaman na (754-775) kadar müslümanlara y ll k vergi
ödemeye devam etti. Bizans, slâm devlet merkezinin D ma k'tan Ba dat'a nakledilmesiyle do u
s n r nda gerek karada gerekse denizde rahatlad . Abbasîler içinde karga an n sürdü ü y llarda mparator
V. Konstantinos 746'da Mara ' zapt etti. Bizans donanmas da skenderiye'den gönderilen bir müslüman
filosunu K br s aç klar nda yenilgiye u ratt (747).
K br sl lar, Abdülmelik b. Salih b. Ali b. Abdullah b. Abbas’ n hudutlar valili i s ras nda bir olay
ç karm lard r. Bunun üzerine de Vali Abdülmelik b. Salih, onlarla mevcut anla may bozmak istedi,
ancak bunu hemen yapmak yerine slam hukukçular ndan konuyla ilgili görü almak istedi. el-Leys b.
Sa’d, Malik b. Enes, smail b. Ayyâ gibi slam hukukçular na mektup yaz p konuyla görülerini almak
istedi ini belirtti. Onlar da görü lerini valiye yazd lar. Onlardan el-Leys b. Sa’d, yazd mektubunda
görü ünü u ekilde dile getirdi: “Biz, K br sl lar slam ehline hile yapt klar ; Allah’ n dü manlar
Rumlara da dostluk gösterdikleri eklinde itham etmekteyiz. Yüzce Allah öyle buyurmu tur: “E er bir
toplulu un anla maya h yanet etmesinden korkarsan, sen de onlara ayn ekilde davran”50. Hâlbuki Yüce
Allah “Onlara, h yanetleri belli oluncaya kadar ayn ekilde davranma!” buyurmad . Bundan dolay ben,
onlara ayn ekilde davranman dü ünüyorum. Onlara bir y l süre tan ns n; ne yapacaklar na karar
versinler. Onlardan, Müslümanlar n memleketlerine iltihak etmek isteyenlerin, harac (cizye) ödeyerek
z mmî olmas n kabul edersin. Rumlar n ülkesine gitmek isteyen de bunu yaps n. Onlardan sava mak
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üzere K br s’ta kalmak isteyenler ise, kendileriyle sava lacak ve mücadele edilecek dü manlard r. Bir
y l beklemek, onlar n delillerini iptal, sözlerinde durmad klar n ispat edecektir.51
Bir di er slam hukukçusu Malik b. Enes de cevap olarak unlar yazm t r:
“K br sl lar n eman , eskiden beri onlar n valilerinden yüz çevirmelerine sebep oluyordu. Çünkü
onlar, mevcut artlar alt nda b rak lmalar n , kendileri için bir zül ve küçüklük; Müslümanlar için de
kendi aleyhlerine bir kuvvet oldu unu; Müslümanlar n onlardan ald klar cizyeleriyle dü manlar na
kar sald rmak için f rsat bulduklar n dü ünüyorlard . Valilerden hiçbir kimsenin onlarla yap lan
anla may bozdu unu ve onlar yurtlar ndan ç kard n bilmiyorum. Benim dü ünceme göre, onlar n
aleyhine aç k bir delil ortaya ç k ncaya kadar, anla malar n bozmakta ve kendilerine dü manl kta acele
etme. Çünkü Allah, “Onlarla yapt n z anla maya sonuna kadar riayet ediniz” (Tevbe, 4)
buyurmaktad r. E er onlar, bundan sonra do ru hareket etmezler ve h yanetlerini b rakmazlar, sen de
onlar n hainliklerini sabit görürsen, onlara sald r rs n. Bu, mazur görülecek bir durumdur. n allah sen
muzaffer olacaks n; onlar da küçülüp alçalacaklard r”.52
Di er slam hukukçular ndan Süfyan b. Uyeyne u cevab yazd : “Biz, Peygamber’in (Sav)
anla ma yapt bir kavimle, anla may bozduklar takdirde yaln zca onlarla sava may helal kabul
etti ini biliyoruz. Mekke halk , bu kaidenin istisnas n te kil eder. Çünkü Hz. Peygamber, iyilik ve ba
olmak üzere onlarla sava mam t r. Halbuki onlar, kendi müttefiklerine Resulullah’ n Huzâ’a
kabilesinden olan müttefikleri aleyhine yard m etmek suretiyle anla malar n bozmu lard . Yine Hz.
Peygamber, Necranl larla yapt anla mada, onlar n riba (faiz) yememelerini art ko mu tu. Hz. Ömer,
faiz yediklerinden dolay , onlar n yurtlar ndan sürülmelerine karar verdi. Bütün Müslümanlar n
birle tikleri, ahdini bozan kimsenin, art k zimmetinin (himaye hakk n n) de olmayaca hususudur.53
Bir ba ka slam hukukçusu Musa b. A’yen de: “bu gibi durumlar geçmi te de oluyordu; valiler,
buna benzer hallerde beklemeyi uygun bulurlard . Eskiden herhangi bir kimsenin, K br s halk veya
ba kalar yla yap lm olan anla malar n bozdu unu ben görmedim. Böyle bir sonuç, belki de bu
ülkelerdeki ekseriyet ve cemaatin, idarecilerine destek olmamalar ndan ileri gelmektedir. Bunun için
ben, onlar içerisinde yanl hareket eden kimse bulunsa da, kendilerine vefat gösterilmesi ve artlar na
riayet edilmesi gerekti ini dü ünüyorum. Müslümanlarla anla ma yapm ; daha sonra da onlar n s rlar n
mü riklere haber veren ve bunlar onlara gösteren bir topluluk hakk nda el-Evzâî’nin öyle söyledi ini
i ittim: “E er onlar n zimmeti varsa, ahitlerini bozmu ve zimmet hakk ndan ç km olurlar; vali isterse
onlar öldürür, asar. E er bu ekilde hareket eden kimselerle sulh yap lm ve fakat Müslümanlar n
zimmetine girmemi lerse, vali onlara da ayn ekilde davran r. Allah, hainlerin tuza n sevmez”.54
Bir di er slam hukukçusu smail b. Ayyâ da konuyla ilgili unlar yazd : “K br s halk , zelil ve
ma luptur; çünkü Rumlar, erkeklerine ve kad nlar na hâkim oldular. Onlar korumak ve himaye etmek
bize dü endir. Habib b. Mesleme, Tiflis halk yla yapt
anla mada unlar yazm t : “E er sizi
korumaktan Müslümanlar al koyacak i ler ç kar ve dü manlar n z sizi yenerlerse, bu durumda
Müslümanlara verdi iniz sözleri yerine getirememenizden dolay anla man z bozulmu olmaz. Ben,
onlar n anla malar na ve zimmetlerine ba l olduklar n dü ünüyorum. Çünkü Velid b. Yezid, onlar
am’a sürgün etti inde Müslümanlar buna itirazda bulundular; slam hukukçular da bunu büyük bir
haks zl k olarak sayd lar. Nitekim Yezid b. Velid halife olunca onlar K br s’a geri gönderdi.
Müslümanlar, onun bu karar n güzel buldular ve onu adil gördüler.55
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slam hukukçusu Yahya b. Hamza ise u cevab yazd : “K br s’ n durumu Arbessus’un durumu
gibidir. Burada güzel bir örnek, uyulacak bir yol vard r. Oran n durumu öyledir: Umey b. Sa’d, Ömer
b. el-Hattab’ n yan na geldi ve unlar söyledi: Bizimle Rumlar aras nda, Arbessus denilen bir ehir var.
Buran n halk , bizim gizli eylerimizi dü manlar m za haber veriyorlar, dü manlar m z n gizli eylerini
ise bize bildirmiyorlar. Bunun üzerine Ömer: “Onlar n yan na var nca, kendilerine bir koyun yerine iki
koyun, bir inek yerine iki inek her bir eyin yerine iki ey vermeyi teklif et; e er onlar bunu kabul
ederlerse haklar n ver ve onlar yerlerinden ç kart. E er senin bu teklifini kabul etmezlerse kendilerine
bir y l süre tan ve sonra ehri y k” dedi. Umeyr bu teklifi yapt , onlar reddettiler. Bunun üzerine onlara
bir y l süre tan d , sonra ehri y kt . Onlarla, K br s halk n n anla mas gibi bir anla ma yap lm t .
Anla ma artlar na göre K br sl lar yerlerinde b rakmak ve Müslümanlar n ihtiyac n kar layan
ödedikleri vergiden faydalanmak daha uygundur. Anla ma yap lan bir zümrenin arkas ndan
Müslümanlar sava mazlar, onlar üzerinde kendi hükümleri uygulan r; bundan dolay da onlar zimmet
ehlinden de illerdir. Fakat onlar fidye ehlidir. Fidyelerini ödedikçe kendilerini korurlar; anla maya
uyduklar ve raz olduklar sürece verilen söz riayet edilir; fidyelerini ödedikleri sürece af dilemeleri
kabul edilir.56
el-Evzâ’i’nin söyledi ine göre K br s fethedildikten sonra K br sl lar kendi hallerine terk
edildiler ve onlarla 14.000 dinar ödemek üzere anla ma yap ld . Bu miktar n 7.000’i Müslümanlar n,
di er 7.000’i de Rumlar nd . Ayr ca onlara, Müslümanlar n durumunu Rumlardan saklamalar da art
ko ulmu tu.57
Belazüri’ye göre ise, K br s halk , kendileriyle anla ma yap lm kimselerdir. Onlarla yap lan
anla mada biri lehlerine di eri de aleyhlerine iki hüküm yer alm t r. Bu anla man n bozulmas ancak
onlar n ihanet ve anla may ihlal ettiklerinin aç kça ortaya ç kmas yla mümkün olur.58
Harunürre id döneminde Humeyd b. Ma’yûf komutas nda (189/805) bir ordu yapt klar bir
olaydan dolay (olay belirtilmemekte) K br sl larla sava t ; sefer sonucunda onlardan pek çok esir ald .
Daha sonra onlar, Müslümanlara kar do ru hareket ettiklerinden halife esir al nan kimselerin geri
gönderilmesini emretti; onlar da geri döndüler.59
773 y l nda Harun döneminde K br s’a bir sefer düzenlendi ve valisi esir al nd . Yine bu dönemde
790 y l nda Hârûnürre îd'in emriyle Humeyd b. Ma'yûf K br s'a sefer düzenleyerek 16.000 ki iyi esir
ald . Fakat K br s Bizans mparatorlu u'nun bir parças olarak kald . mparator I. Basileios kumandan
Aleksios'u K br s'a vali olarak tayin etti. Bu y llarda K br s Abbasî hilâfetine haraç ödemeyi sürdürdü.
Yine Harun döneminde h. 172/788 y l nda shak b. Süleyman komutas nda bir ordu Rum
topraklar na sefer düzenlemi tir. H. 174/790 y l nda M s r’dan K br s üzerine hareket etmekte olan slam
donanmas ise, Antalya aç klar nda kar s na ç kan Bizans donanmas n bozguna u ratm t r.60
905'te Logothetes Himerios, Girit'teki müslümanlara kar sald r lar nda K br s' üs olarak
kulland . 9l1-912y l nda bir Bizans dönmesi olan Damianos idaresindeki müslüman ordusu K br s' dört
ay i gal etti. 961'de Girit'in kesin olarak Bizans hâkimiyetine girmesinden sonra K br s'ta da Bizans
mparatorlu u'nun otoritesi yeniden kuruldu. Bununla beraber merkezî idareye kar 1043 ve 1092'de
ayaklanmalar oldu.
K br s, XI. yüzy l n sonunda Haçl seferleri ba lad nda Bizans ile Haçl lar aras nda iyi ili kiler
ve yak n temas sa layan bir rol üstlendi. 1098'de Antakya'y ku atan Haçl lara buradan yiyecek
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yard m nda bulunuldu. XII. yüzy l ba nda Antakya Prinkepsi Tankred'in Lazkiye'ye sald r s na kar
imparatorluk donanmas müdahaleyi K br s'tan yürüttü. Kudüs Haçl Kral I. Baudouin'in Beyrut'u zapt
üzerine (13 May s 1110) aralar nda ehrin valisinin de bulundu u pek çok ki i K br s'a s nd . lk
Mârûnîler muhtemelen bu s ralarda K br s'a yerle tiler. mparator II. Ioannes Komnenos, 531'deki
(1136-37) Suriye seferinde Tel Hamdûn Kalesi'ni zapt ettikten sonra halk n K br s'a göç ettirdi. 61
1148'de mparator I. Manuel Komnenos. Venedikliler'e tan nan ticarî imtiyazlar n Girit ve K br s için
de geçerli oldu unu kabul etti. Bu olay Latinler'in K br s'a yerle mesinin ba lang c oldu.
1156'da Kilikya Ermeni hâkimi II. Thoros ile birlikte birden bire K br s'a sald ran Antakya
Prinkepsi Renaud de Châtillon, üç hafta boyunca görülmemi bir vah etle adan n alt n üstüne
getirdikten sonra Antakya'ya gitti. K br s, Haçl lar' n ve Ermeniler'in yapt bu tahribat n etkisinden bir
daha kurtulamad . Ertesi y l vuku bulan deprem ise adaya son darbeyi indirdi. Savunmas z kalan K br s
1158'de bir Fat mî filosunun hücumuna u rad . mparator Manuel ile aras bozulan Trablus Kontu III.
Raymond da on iki gemiden olu an bir filoyla vali Isaakios Dukas Komnenos'un mparator Andronikos
Komnenos'a isyan ederek ba ms zl n ilân etmesiyle K br s 1185'te Bizans hâkimiyetinden ç kt .
Kendisine imparator s fat n lây k gören âsi Isaakios Komnenos'un hâkimiyeti, adan n III. Haçl Seferi'ne
kat lan ngiltere Kral Arslan Yürekli Richard taraf ndan zapt na kadar sürdü (May s 1191). Ada halk
yeni efendilerine mallar n n yar s n vermek zorunda kald . Richard K br s'a Bizans' n tan d haklar
verdi. Ancak bütün kalelere Latin birlikleri yerle tirdi ve adan n daresiyle iki ngiliz'i görevlendirdi.
Yeni idareye kar ç kan ayaklanman n bast r lmas ndan sonra Kral Richard aday Templier
övalyelerine satt . Ancak onlar da adada hâkimiyet kuramad lar ve aday tekrar Kral Richard'a satmak
istediler. ngiltere'ye dönmeye haz rlanan Kral Richard eski Kudüs kral Guy de Lusignan' n K br s'
Templier övalyelerinden sat n almas na ve aday istedi i gibi yönetmesine izin verdi. Böylece K br s
ismen Kudüs Krall ad n ta yan, fakat varl n 1291'e kadar Akkâ merkez olmak üzere ancak birkaç
ehirde sürdüren Haçl larla Antakya ve Trablus Haçl devletleri için vazgeçilmez bir üs oldu.
Sonuç olarak unu söyleyebiliriz: K br s ile ilgili bilgiler ilk dönem slam tarihi kaynaklar nda
daha çok Belâzürî’nin fütûh K br s, Müslümanlar taraf ndan ilk defa Hz. Osman döneminde Muaviye
taraf ndan fethedilmi tir. Emeviler ve Abbasiler döneminde Bizans ile olan ili kiler K br s’ da
etkilemi tir.
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Bu konunun seçilmesindeki en önemli etken belirli bir kaynakta yazmasa da halk aras nda genel
kan n n K ptilerin K br s’a geli lerinin Osmanl ’n n fethi ile olmas d r.1 Bildirimde bu konuyu
sorgulayaca m ve Çingenelerin K br s’a gelmeleri üzerine baz de erlendirmelerde bulunaca m.
Çingeneler Osmanl ’n n fethinden önce de K br s’ta vard . Bunun en önemli delili, K br s’a ait ilk
mufassal tahrir defteridir.2 Bu defter, Tapu Kadastro Kuyud- Kadime Ar ivi’nde 64 numarada kay tl d r.
Fetihten hemen sonra (980/1572) haz rlanan deftere Çingeneler de kaydedilmi tir.3 Ad geçen tahrir
kayd , Çingenelerin K br s’ta Osmanl fethinden önce olmalar n n tek ispat olmamakla birlikte oldukça
önemli bir kan t d r. Defterdeki Çingene isimlerinin ve al nan vergilerin analizi bu görü ü
do rulamaktad r.
1572 y l nda yap lan tahrire göre adada yüz altm dört nefer4 müzevvec (evli), otuz nefer
mücerred (bekar) Gayrimüslim ve on üç nefer Müslüman Çingene bulunmaktad r. Toplam, Müslüman
ve Gayrimüslim, evli ve bekar iki yüz yedi Çingene erke i kay tlara geçmi tir.5 Müslüman olanlar n evli
veya bekar olduklar konusunda bir not dü ülmemi tir.6 Bu durum, kad n ve çocuklar n da eklendi i
toplam nüfusun belirlenmesini zorla t rmaktad r. Toplam tahmini nüfus Müslümanlar n bekar kabul
edilmesi ile sekiz yüz altm üç, Müslümanlar n evli varsay lmas nda ise dokuz yüz on be civar nda
oldu u söylenebilir. 7
Müslüman isimleri incelendi inde; Mehmed bin Abdullah, Yusuf bin Abdullah, Mustafa bin
Abdullah, Hüseyin bin Abdullah gibi dini kökenli isimler oldu u gözlemlenir. Baba isimlerinin özellikle
“Abdullah” olarak kaydedilmesi önemlidir. Gayrimüslimlerin dinlerini de i tirerek slamiyet’i
seçmeleri durumunda, yani yeni Müslüman olduklar nda, baba ad n n yaz ld yere, gerçek babalar n n
Gayrimüslim isimleri de il, “Allah’ n kulu” anlam na gelen “Abdullah” yaz l rd . Bu uygulaman n
arkas nda yatan görü ; slam dinine geçmenin yeni bir hayat n ba lang c kabul edilmesi olsa gerekir.
K br s’a ait ilk tahrir defterinde on üç Müslüman’dan dokuzunun baba isimlerinin “Abdullah” olmas ,
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onlar n Müslümanl yeni tercih ettiklerini göstermektedir.8 On üç ki inin slamiyet’i tercih etmelerinin
nedeni yeni hakim güç ile iyi anla ma ve daha dü ük vergi verme umudu olsa gerekir.
Çingenelerin adada daha önceden var olmas n n daha güçlü kan t ise Gayrimüslim isimleridir.
Gayrimüslimlerin say sal de er aç s ndan fazlal
ve ta m olduklar isimlerin Dimitri, Yorgi,
Kiryako, Mihail, Yani, Filipo, Andon, Zako, Mihail ve Ergiro gibi Yunan ve Helen kökenli9 olmas bu
görü ü do rulmaktad r.
Çingeneler defterde “Taife-i K btiyan- Perakende der liva-i K br s” ba l
alt nda yer
almaktad r. Buradaki “perakende” ifadesinden onlar n göçebelikleri veya yerle ik olu lar na dair bilgi
edinilememektedir. Bu terim daha çok adan n farkl yerlerinde da n k ya amlar na delalet etmektedir.
Bu kay ttan ç kan bir ba ka anlam da Müslüman Çingenelerin henüz di er Müslümanlar ile tam temasa
geçmedi i do rultusundad r.
K br s’a ait ilk tahrir defterinde Çingenelerden iki kalem üzerinden vergi al nm t r. Bunlardan
biri “ spenç” di eri de “Cürüm-cinayet, resm-i arusane, beytü’l-mal ve gayrihi” kalemleridir. Bu
vergilerden ikincisi Çingenelerin yine adaya Osmanl ’n n fethi ile de il daha önceden gelmi olduklar na
k tutmakta ve onlar n adan n ahalisi oldu unu göstermektedir. öyle ki, Osmanl Devleti’nde vergiler
üç y l n ortalamas na göre al n rd . Böylece, söz konusu olan e er ürün vergisi ise, k tl k ve bereketli
y llar göz önünde tutulmu olurdu. Di er taraftan, Badi-heva, di er ad yla cürüm-cinayet vergisi de ne
zaman ve ne kadar s kl kla gerçekle ece i belli olmayan durumlarda al nan bir vergiydi. Bu nedenle bu
da “ortalama” üzerinden al rd . Bunun kan t olarak, art arda gelen tahrir defterlerinde her y l farkl
olmas beklenen bad-i heva vergisinin ayn miktarda olmas gösterilebilir.10 “Cürüm-cinayet, resm-i
arusane ve beytü’l-mal ve gayrihi” ba l alt nda Çingeneler iki bin yüz seksen akçe y ll k olarak
ödemekteydiler.11
Bilindi i gibi spenç vergisi Gayrimüslimlerden al nan bir vergidir. Bu vergi, kay tlara geçen
bütün Müslümanlardan; muhtemelen Gayrimüslimlerle ayn miktarda al nm t r. ki yüz yedi neferin
tamam ndan hesaplamaya gidilmi oldu u, toplanmas beklenen “alt bin iki yüz on akçe” toplam ki i
say s na tam bölünebilmesinden anla lmaktad r. Bu de erlere göre spenç vergisi ki i ba “otuz
akçe”dir.12 Di er taraftan bu oran adan n di er reayas ile ayn d r.13 Anla lan o ki, Osmanl ’n n
Çingenelerden spenç vergisini toplamada uygulad
sistem “cizye” uygulamas na benzemektedir.
Kay tlarda, Çingenelerin on üçünün Müslüman yaz lmas na ra men, bu vergiden tüm Çingeneler
sorumlu tutulmu lard r. Çingeneler “cizye” ve “ispenç” vergisinden muaf olabilmek için bir Müslüman
gibi ya ad n kan tlamas gerekiyordu. Genellikle bu hak mahkeme kanal ile sa lanmaktayd .14
Buraya kadar verdi im veriler, Çingenelerin Osmanl ’dan önce burada var olduklar na yönelik
idi. Bununla birlikte Çingeneler adaya tek bir göç dalgas ile gelmediler. Bunun en önemli kan t ise
bugün K br s’ta ya ayan Çingenelerin farkl gruplarda, dil ve inanç sisteminde ya amlar n

8

Fatma Acun, Karahisar- arkî ve Koyluhisar Kazalar Örne inde Osmanl Ta ra daresi (1485-1569), TTK, Ankara 2006,
s. 76; Ronald Jennings, Studies On Ottoman Social History in the Sixteenth and Seventeenth Centuries Women, Zimmis and
Sharia Courts in Kayseri, Cyprus and Trabzon, The Isis Press, stanbul 1999, s. 137-143.
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Ronald C. Jennings, Cristians and Muslims in Ottoman Cyprus…, s. 264.
10
Emine Dingeç, Geri Hizmet Te kilat çinde Çingeneler (XVI. Yüzy l), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Bas lmam Doktora Tezi, Eski ehir 2004, s. 116.
11
K br s Tahrir Defterleri, s. 39-40.
12
K br s Tahrir Defterleri, s. 39.
13
K br s Tahrir Defterleri, s. 448; Ahmet Akgündüz, Osmanl Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, II. Selim Devri, C. 7,
FEY Vakf Yay., stanbul 1994, s. 639; Ömer Lütfi Barkan, Kanunlar, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., stanbul
1943, s. 349.
14
Emine Dingeç, “Kocaeli Sanca ’nda Çingeneler ve Cizye Meselesi”, Uluslararas Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi
Sempozyumu, 2-4 May s 2014, Kocaeli 2015, s. 553.547-554; Eyal Ginio, “Neither Muslims Nor Zimmis: The Gypsies
(Roma) in the Ottoman State”, Romani Studies 5, Vol. 14, No. 2, (2004), s. 118. 117-144.
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sürdürmeleridir. Dom Ara t rma merkezine15 ve Donald Kenrick’in yapm oldu u çal malara göre
günümüzde adada üç grup Çingene bulunmaktad r. Bunlardan birincisi, köklü bir Ortodox cemaati,
ikincisi daha yeni olan Müslüman grup, üçüncüsü ise Kaldere grubudur.16 Kenrick’in bahsetti i birinci
grup, Osmanl tahrirlerine yans yan Çingene grubu, yani adaya en eski yerle enler olmas gerekmektedir.
Kenrick, K br s’a Çingenelerin ilk geli leri hakk nda 1322 ila 1400 tarih aral na i aret eder. Bu
tarihler K br s’da Haçl egemenli inin hakim oldu u y llard r. Lusignan krall
zaman nda,
Anadolu’dan Avrupa’ya giden grubun bir kolu olarak bugünkü Lübnan ve srail üzerinden gitmi
olabilecekleri yorumunu yapar.17 K br s ile ilgili önemli çal malar 18 olan Akif Erdo ru da Leontios
Makharias’ n “Chronicle” na at fta bulunarak XIV. ve XV. yüzy llarda adada, Asya kökenli Çingeneler,
Katolik Hristiyan Maruniler, Hr stiyanl
benimsemi olan Süryaniler, Makedonlar ve Macarlar,
Bulgarlar, Katolanyal lar, Frans zlar ve Yafal lar, Lombardlar, spanyonlar, Türkler ve daha küçük
gruplar n bulundu una dikkat çeker.19 Kral II. James zaman nda “Cingani” ad yla hazineye vergi ödeyen
bir grup oldu u bilinmektedir.20 Kenrick ayr ca adadaki Çingenelerin varl n bu tarihten birkaç y l
öncesinde dü ünülebilece ini ifade eder.21 Verilen bilgilerden adan n çok uluslu bir yap ya sahip
oldu unu görülmektedir. Bütün bunlar Çingenelerin en geç XV. yüzy lda adada bulunmakta oldu unu
göstermektedir.
Adada bulunan Çingenelerin varl
bundan sonraki tarihlerde biraz daha belirgindir. 1549
y l nda Frans z seyyah Andre Thevet, stanbul’a ve kutsal topraklara bir gezi düzenledi inde22, yol
güzergah nda olan K br s ve di er adalarda Çingenelere rastlam , onlar sade bir ya am içinde,
erkeklerinin çivi, kad nlar n n ise kay üretme ve bunlar yerel toplumlara satma suretiyle geçimlerini
kazand n gözlemlemi ti.23
Çingenelerin K br s’a geli lerini daha iyi çözümleyebilmek için onlar n göç yollar n bilmek
gerekmektedir. Bu toplumun dünyaya yay l Hindistan’dan sonra ran üzerinden, iki ana yol üzerinden
üç ayr güzergâhtan gerçekle mi tir. Buna göre; Birincisi, Hindistan’dan hareketle Afganistan, ran,
Türkiye (Anadolu) ve Balkanlar, kincisi, Afganistan, ran, Ermenistan, Rusya ve Balkanlar; üçüncüsü
ise Afganistan, ran, Suriye, Filistin, Kuzey Afrika ve spanya’d r.24 Bu güzergaha göre Çingeneler
mutlaka ran’a u ramaktad rlar. Türkiye Çingeneleri üzerine de çal malar olan William Reginald
Halliday, uzun süre ran’da kalan Çingenelerin bir k sm n n Suriye’ye ve oradan Filistin ve M s r’a
hareket etti ini, di er bir k sm n n ise bir süre Ermenistan’da kald ktan sonra bat ya göç ettiklerini
belirtir.25 K br s’a gelen ilk gelen grup ran dura ndan sonra yukar daki güzergahtan Suriye’ye
yönelenlerden olmas gerekmektedir. Naz m Alpman Çingenelerin hareketini “dibi delik bu day
çuval na” benzetir. Böylece dökülenler, kald klar yerlerde hayat bulurken çuval n içinde kalanlar yeni
15

Dom Research Center.
Donald Kenrick, Gillian Taylor, “Gypsies in Cyprus”, Roma, No. 24, (1986), s. 36-38; Berna Özden, “The Forgetten
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18
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19
Erdo ru, “Osmanl Fethinden Önce K br s’ta Türkler”, K br s’ta Osmanl lar, s. 6.
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yer aray ile yola devam ederler. Bu yol güzergahlar nda dilleri, ya am ekilleri otokton ahaliden
kazan mlar ile de i ime u rar.
Yukar da belirtilen göç güzergahlar Dom, Rom ve Lom ayr mas n da beraberinde getirir.
Avrupa’ya gidenler “Rom”, Ermenistan çevresinde kalanlar “Lom”, Ortado u’da bulunan Çingeneler
“Dom” olarak an lm lard r. Yaron Matros, Dom teriminin kökeninin “Rom” ile ayn oldu unu
belirterek, bu ismi Çingenelerin kendilerine vermi oldu unu, Araplar’ n onlar “Nowar” ya da daha
a a lay c olan “Zutt” kelimesi ile and klar n söyler. Zutt kelimesi Hindistan’daki “Jat” ismi ile
ili kilendirilir. Bu ayn zamanda Afganistan’daki Hintli gezginlere de verilen bir isimdir. Dom nüfusu
“Domari” olarak; Lübnan, Suriye, Filistin, Ürdün, Irak ve Azerbeycan’da kendilerini “Gurbeti” veya
“Karaçi” olarak adland r rlar.26 Gurbet ismi Çingenelerin göç yollar nda ald isimlerden biridir.27
K br s’ta bulunan Müslüman grup “Gurbeti” olarak tan mlanmaktad r. Bu Anadolu’nun güney
ve do u kesimlerinde yukar da belirtti imiz “Karaçi” ve “Gurbet” olarak adland r lan grup ismi ile
ayn d r. Halep bölgesinde 1663 tarihli bir Türkmen defterinde Kilis’te “Gurbetan” olarak kaydedilen
birçok cemaat yer almaktad r.28 Osmanl kay tlar nda da Çingeneler, “Gurbet taifesi” olarak an lm t r.29
Bu isim K br s’ta da hayat bulmu tur.30 R dvan Öztürk’ün çal malar na göre Gurbetler Türkçe’yi ana
dili gibi kullanmaktad rlar.31 Bu aç dan iki grup aras nda bir benzerli in, bir ba n olup olmad
antrepolojik ve filolojik çal malarla ortaya konulmal d r. Ara t r lmas gereken bir di er konu da
önceden gelen Ortodoks Çingeneler ile sonradan gelen Müslüman Çingeneler aras nda bir ba n olup
olmad olmal d r.
“Gurbet” kelimesi memleketinden ba ka yerde bulunmak anlam na gelmesi32 bak m ndan
Çingenelerin anavatanlar ndan uzak kal lar na i aret etmektedir.33 Bu kelime, hüzün mefhumu
ta maktad r. nsanlarda buruk bir hisle koruma ve ac maya dönü en insani bir duygu olu turur. Bu
aç dan da Çingeneler için kullan lan birçok ifadelerin yan nda daha duygusal, insanc ld r. Osmanl
mühimmelerinde s k s k “Gurbet ve Çingene taifesi” bir ikileme içinde geçer.34 Bu ikilemede “Gurbet”
farkl bir grubu ifade etmekten çok anlam güçlendirmek için kullan lm t r. K br s’taki Çingeneler
Gurbet’ten ba ka “ole”, “gori”, “fellah”, “felo”, “gullifi-çilinciri” ve “cingane” olarak adland r l rlar. 35
Kenrick ve Dom ara t rma merkezinin çal malar na göre K br s’ta bulunan ikinci Çingene grubu
ise Müslüman olan idi. Bu grup muhtemelen K br s’ n fethinden sonra Osmanl ’n n iskan politikas ile
gelmi olmal d r.36 K br s’ n fethi s ras nda Rumeli’de geri hizmet te kilat içinde bulunan Çingeneler
görevli olarak buraya geldiler.37 Hatta Çingene seraskerlerinden olan Memi, Magosa ku atmas s ras nda
vefat etti ve o lu Cafer görevi devralarak devam ettirdi. Fakat bu grup Rumeli bölgesinin çe itli
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yerlerinde kendilerine hizmetleri kar l “t mar” da t lan Çingeneler’di. Bu nedenle görev için gelen
bu Çingeneler görevleri bitince gitmi olmal lar. K br s’ta kalm
olmalar pek mümkün
38
görünmemektedir.
K br s’a bulunan üçüncü grup Çingeneler ise Kaldera grubudur.39 Kaldera lar, talya ve
çevresinde bulunan bir gruptur ve “Bak rc ” olmalar ile tan n r.40 Kenrick bu grubun ise XIX. yüzy lda
adaya geldi i konusunda bir görü öne sürmektedir. Bununla birlikte Kenrick, Ortaça ’dan bu yana
K br s’a talya’n n Bari’sinden kutsal topraklara gemilerin kalkmakta oldu unu söyler. Bu gemiler ile
göçlerin genelde do udan bat ya oldu u dü ünülürse, ters yönden bir hareketin olmas da muhtemeldir.
Sonuç olarak, dünyan n birçok yerine yay lm olan Çingeneler göç yollar içinde K br s’a da
Osmanl ’n n buraya gelmesinden önce u rad ve kimisi bu aday mesken tuttu. Çingenelerin K br s’a
gelmeleri tek bir göç dalgas ile olmad . Farkl zamanlarda ve farkl birikimlerle geldiler. imdi burada
geçmi ten getirdikleri birikimlerle farkl l klar n koruyarak ya amlar n sürdürmektedirler.
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1489 - 1570 - K br s'ta Venedik Hâkimiyeti
r. ör. erda
A A
irne Amerikan niversitesi, irne

Ferrandus BERTELLI (182x250mm), Rome 1562
‘1489 - 1570 - K br s'ta Venedik Hâkimiyeti
K br s adas konumu itibariyle birçok farkl aç dan önemli bir merkezde bulunmaktad r. Süre gelen
ada tarihinde defalarca yönetim de i ikli i söz konusu olmu tur. Her ne kadar bugün ada K br s Türk
Cumhuriyeti ve K br s Rum kesimi olarak ikiye ayr lm sa da çokça farkl devlet taraf ndan fethedilmeye
çal lm ve bu nedenle çok farkl kültürle ev sahipli i yapm t r. Eldeki bulgulara dayanarak K br s
adas tarihinde gelmi geçmi devletleri u ekilde s ralayabiliriz:

M.Ö. 1450-1320 M s rl lar
M.Ö. 1320-1265 Hititler
M.Ö. 1265-1000 M s rl lar
M.Ö. 1000-709 Fenikeliler
M.Ö. 709-669 Asurlular
M.Ö.669-588ba ms z krall klar
M.Ö. 588-525 M s rl lar
M.Ö. 525-333 Persler (Granl lar)
M.Ö. 333-301 Makedonlar

M.Ö.301-59-M s rl lar
(Ptolemeo devri)
M.Ö. 59-M.S. 395 Romal lar
M.S. 395-1191 Bizanslar
M.S. 1191-1192
Haçl övalyeleri
M.S. 1192-1489 Lüzinyanlar
M.S. 1489-1570 Venedikliler
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1571 - 1878: Osmanl mparatorlu u Dönemi
1878 - 1925: Osmanl Topra & ngiliz Yönetimi
1925 - 1960: ngiliz Kraliyet Kolonisi
1960: K br s Cumhuriyetini Kurulu u
1974: K br s Güney'de Rumlar Kuzey'de Türkler olmak üzere ikiye bölündü.
1975: Federal K br s' n ilan edilmesi
1983: Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin kurulmas
2003: Kuzey ve Güney aras ndaki kap lar aç ld .

K br s ada tarihi boyunca en ihti aml dönemini 13. ile 14. yüzy lda Lüzinyan yönetimi alt ndayken
ya am t r. 1291 y l nda Ortado u’daki son H ristiyan topra
Akka Müslümanlar taraf ndan
fethedilmi tir ve bu durumun neticesinde Ma usa ehri Do u Akdeniz’de Hristiyan dünyas için ayr bir
önem kazanm t r. Lüzinyan döneminde Avrupal tüccarlara ekonomik imtiyazlar tan nm t r ve tan nan
bu imtiyazlar neticesinde Ma usa üzerinden sürdürülen do u-bat ticaretinde ciddi oranda art
gerçekle mi tir.
Özellikle M s r ile Suriye’den temin edilen
eker, tekstil, ve seramik ürünler gibi Avrupa
pazar nda gerek duyulan eyler Amalfi, Pisa,
Ceneviz ve Venedik gibi talyan Cumhuriyetleri
vas tas yla Bat devletlerine ula t r l yordu.
Bilhassa Hint Okyanusu üzerindeki muson
rüzgârlar n n
yönüyle
Venedik
ticaret
gemilerinin rotalar ayn do rultuda olurdu. Bu
nedenle yaz mevsimi bitimine yak n talya’dan
ayr lan gemiler, Adriyatik, Ege ve K br s
rotas ndan skenderiye’ye vard esnada muson
rüzgâr ndan faydalan r ve beklenen mallar bu
yöntemle Avrupa’ya ta n rd .
Evvela Pisal
ard ndan Ceneviz ve
Venediklilerin ada üzerinde yerle meye
ba lamas K br s adas n n Do u akdeniz’deki en
önemli liman ticareti merkezi haline gelmesine
vesile olmu tur. Ancak sonradan adaya toplu
olarak yerle en ki iler sadece ticaret erbab ndan
olu muyordu. Dini gruplar n yan s ra askeri
amaçla da çokça ki i aday mesken tutmu tu. Ma usa’n n orta do u Limalar na da yak n olu u Akka’n n
yerini almas n kolayla t rd .
Do u Akdeniz’in slam devletleri hakimiyeti alt nda olmas Papa merkezli ambargolar n artmas na
neden oldu. Ambargolar n yan s ra Cenevizliler ve Venedikliler diye o zamanlar ikiye ay rarak ifade
etti imiz bugünün talyan ehirleri Müslümanlara sava aletleri, demir, kereste, at ve köle gibi ürünlerin
sat n k s tlad . Her ne kadar Müslümanlarla ticaret yasa getirilmi se de köle ticaretine eskiden
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oldu u gibi devam edilmi tir. Kölelerin genel olarak Ma usa ve Lefko a ehirlerinde pazara ç kar ld
dü ünülmektedir. Öyle ki 17. yüzy lda Osmanl himayesindeki K br s’ta halen Lefko a’da köle pazar
kurulmaya devam edilmi tir.
K br s adas n kontrolü alt nda tutan Lüzinyan ailesi Anadolu ve Suriye sahilleri için tehdit
unsuruydu. Öyle ki 1366 y l nda Kral Pyer döneminde skenderiye bir süreli ine i gal edilmi tir ve bu
durum Memlükleri zor durumda b rakm t r. 1426 y l nda Meliki E ref Barsbay zaman nda K br s Kral
K br s üzerine gönderilen Memlüklere esir dü mü ve Memlüklerin himayesini kabul edip 8000 duka
vergiye tabii tutulmu tur.
1484 y l nda II. Jacques' n ölümünün ard ndan adan n yönetimi Kraliçe Katerina Kornaro’ ya
kalm t r. Venedikliler türlü oyunlarla Kraliçe’nin ada idaresini kendilerine
b rak lmas n sa lam lard r.

Cenova Cumhuriyeti ve filosu, Christoforo de Grassi taraf ndan. (1597)

99

Venedik ile Cenova tarih boyu hep kavga içindeydiler. Kar cephelerde yer almak aralar nda çat may
bile yaratt . Cenevizliler 12’nci as rda dahi yetmi küsur gemisiyle önde gelen bir kuvvet idi.
Venedikliler ise Haçl Seferleri’nden sonra Do u Akdeniz’deki K br s, Girit ve Peloponnes’teki
koloniler gibi verimli topraklara hakim olmu tu. Cenevizlilerin güçlü oldu u günler Venediklilere
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k yasla çok daha çabuk söndü. Sonunda iki taraf da Avusturya imparatorlu unun içinde kald velhâs l
bugünkü özgür talya’n n kurucusu oldular.
En nihayetinde K br s adas nda, K br s sahillerini mesken edinmi Venedikliler ve Cenevizlilerden,
say ca üstünlü ü bulunan Venedik hakimiyeti ba lam t r. Venedikliler Memlüklerle sorun ya amamak
ad na Lüzinyanlar n tabii tutuldu u vergiyi ayn miktar ödemeyi kabul etmi lerdir. K br s'ta Venedik
hükümdarl
sürecinde en ha metli dönemini ya ayan Osmanl lar, adaya zaman zaman ak nlar
düzenlediler. 1489'da Karpaz bölgesine bir filo ç kartarak bir çok ganimet ve esir ald lar. Daha sonra,
M s r’ n Osmanl ’ya geçmesiyle, Yavuz Sultan Selim’in Memlukler devletini 1517 de ortadan
kald rmas yla adada hakim devlet olarak bulunan Venedikliler ayn vergiyi Osmanl hazinesine
aktaracaklar taahhüdünde bulundular. Kanunî döneminde yap lan bir anla mayla da stanbul'da ikamet
eden Venediklilere yeni haklar verilerek K br s'tan al nan vergi 10.000 dukaya ç kar lm t r. Öte yandan,
Venedikliler, K br s' bir gün Osmanl lar taraf ndan düzenlenen bir ak mla kaybedebilecekleri
korkusunu içten içe ya amaktayd lar.
Venedikliler K br s’ adeta
do u Akdeniz’de bir askeri üs
olarak
kullanmaya
ba lam lard r.
Venedikliler
K br s’
soylular aras ndan
seçilen bir askeri Vali ile
yönetmeye çal m lard r ancak
bu yönetim ekli ne ada halk ne
de Venedik için ba ar l bir
idare sergileyememi tir. Bask
ve sömürü düzeni aynen devam
etmi tir.
Venedikliler döneminde Lüzinyanlar aday terk etmek yerine toprak a as ya da çiftlik sahibi olarak
ya amlar n sürdürmeye devam etmi lerdir. Kar la lan, do al felaketler ve 1491 y l nda olu an yer
sars nt lar Venedik yönetimini zora sokmu tur. Venedik bayra üzerinde aslan ve Aziz Mark’ n armas
mevcut idi ve bu bayrak 80 y l a k n bir süre K br s semalar nda dalgalanm t r. Yönetim her ne kadar
de i mi olsa da ada halk haftada iki gün soylular için çal makla hükümlü k l nm t r. Ada yönetiminin
Venedik himayesini geçmesiyle halk n ekonomik ve kültürel durumunda bir de i iklik olmam t r ve
halk t pk Lüzinyan dönemimde oldu u gibi yönetimden nefret etmektedir, bu süreçte toplu kaç lar
göze çarpmaktad r.
Venedikliler döneminde adada adeta iki farkl toplum ya am sürdürmü tür. lk grupta, Frenk
soylular ve onlar n ailelerinin yan s ra talyan tüccarlar ve onlar n çal anlar n ifade edebiliriz. Di er
grupta ise nüfusun büyük ço unlu unu olu turan K br sl köleler, i çiler ve o günün artlar nda alt s n f
olu turan gerçek ada halk bulunmaktad r. De i en yönetimlerde de i meyen tek ey ada halk n
de i tirmeye çal ma çabas d r. Ada çe itli devletlerce sadece jeopolitik önem ve ticari faaliyetler nedeni
ile ku at lmam t r. Ayn zamanda dinler aç s ndan da K br s adas büyük önem ta maktad r.
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Bu nedenle adan n devletlerce ku at lmas nedenlerini genel itibariyle üç ba l k alt nda
toparlamam z mümkündür. Güney Anadolu ve Suriye k y lar n kontrol alt nda tutulabilecek bir
konumda olmas nedeniyle Akdeniz’e hâkim olmak anlam n geliyordu. Ada konumu itibariyle devletler
nezdinde Jeopolitik önem arz etmektedir. Öte yandan, özellikle gemilerle ticaretin yap ld devirlerde
adan n en önemli ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Ticaret gemilerinin ait oldu u devletler gemilerinin
güvenli ekilde yol almas n , korsan sald r lar n kar n daha rahat önlem al nabilmesi ad na adadaki
yönetimi ele geçirmek istemi lerdir. Ada’n n bir de dinler aç s ndan cezp edici taraf bulunmaktad r.
Katolik i galciler adadaki Ortodoks nüfusu Katolikle tirme çabas na girmi tir. slam aç s ndan ise
Ümmü Haram’ n türbesinin adada yer al yor olmas , Müslüman ülkelerce önemini artt rmaktad r.

Hala sultan türbesi (Ümmü Haram binti Milhan)
srail için ise ada Osmanl ’n n fethi esnas nda daha bir önem kazanmaktad r. K br s adas saril’in
"Tevratsal S n rlar" yer almaktad r. O vakitler sarayda dan man olarak görev yapan Yahudi as ll Yasef
Nassi, fetih sonras K br s Kral olma hevesine dü mü tür. Yine 19. Yüzy l sonlar nda ngiltere
ba bakanl n yapan tek Yahudi as ll olan Benjamin Disraeli çokça Romanyal Yahudi’nin adaya
aktar m n sa lam t r.
Venedikliler elinde sonunda Osmanl ordusunun K br s için taarruza geçece ini biliyorlard .
Osmanl yla aralar nda geçen bir önceki 3 sava ta yenilgiye u ram lard . Tam da bu nedenden ötürü
Venedikliler, Ma usa’n n s n rlar n en son savunma tekniklerini uygulayarak, surlar tamamlayacak
olan zaman n n en ünlü askeri mühendisi Giovanni Girolamo Sammichele’ K br s’a gönderdiler.
Sammichele Arsenal’dan denizdeki kaleye kadar boylu boyunca devasa bir siper in a etti. Surlar kentin
kuzey kenar boyunca, kuzey-bat kö esinde bulunan büyük Martinengo kalesine kadar uzat ld .
Sammichele’ n çal malar ndan Martinengo kalesi on alt nc yüzy l n askeri mimarisinin en güzel
örneklerinden biridir. O kadar güçlü bir mimariydi ki 1571 de gerçekle ecek ku atmada Osmanl ordusu
kaleye sald rmaya te ebbüs etmeyecektir. Sammichele çal malar tamamlanmadan önce 1559 y l nda
Ma usa’da öldü.

102

Yakla k on y l sonra, bir ba ka ünlü Venedik mühendisi Giulio Savorgnan, Lefko a’n n iyi savunma
yapabilmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere K br s'a gönderildi. Kral Pierre II taraf ndan in a edilen
ortaça duvarlar n n topçu ate ine kar zay f oldu u yönünde bir rapor tutuyor. Ard ndan kenti en yeni
fikirler do rultusunda güçlendirme vazifesiyle görevlendirildi. Lefko a’y savunabilmek ad na, kentin
çevresindeki eski Lüzinyan surlar n n yerine
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1567 y l nda yeni surlar yapmaya ba lad lar. Savorgnano, Francesco Barbaro’n n da yard m yla
yakla k üç mil uzunlu unda büyük hendeklerle kar l kl duvarlar olan her biri birer kale say labilecek
11 adet burç tasarlad ki bu burçlar günümüzde hala varl n sürdürebilmektedir. Venedikliler surlar
yapabilmek için 3 millik çevrenin d nda bulunan evleri, saraylar , manast r ve kiliseleri y k p ta lar n
surlar n yap m nda kullanm lard r. Surlar, d ta la örülmü kal n toprak duvarlardan olu uyordu.
Ortadaki sur ve hendek yeni surlar n d nda yer al yor, sald r lara kar bar naklar tesviye
edilmelidir. Ancak, Savorgnano tasar m n tamamlayacak kadar kalamad . Venedik’e daha büyük bir
tehlikeyi savurabilmek ad na geri ça r l r. Yar m kalan surlar tamamlamak üzere i i deneyimsiz olan
Niccolò Dandolo’ya devreder. Nitekim, Venedikliler Lefko a surlar n bitiremeden Osmanl lar
taraf ndan yenilgiye u rat lacaklard r.

Giulio Savorgnano, düz arazi üzerine yerle mi kentin, içerden savunmas güç, defansif yap s yla
ba a ç kmak durumundayd , bu nedenle çok hassas bir savunma tasar m tasarlamaktad r, ki tarif
Lefko a’n n çokça fethini ahitlik etmi tir. Takdire ayan bir çaba içerisine girer ve sonuç olarak
günümüz teknolojisiyle yapt tasar m yukar dan görebilmek mümkündür. Tüm ehir 11 adet burç ile
daire eklinde çevrilmi tir. Her bir burca K br s’taki Venedik soylular n isimleri verilmi tir. Kuzeyden,
saat yönünde isimler u ekildedir; Barbaro, Loredano, Flatro, Carafia, Podocataro, Constanza, D'Avila,
Tripoli, Roccas, Mula, and Quirini. Surlarda toplam 3 adet de kap bulunmaktad r. Surlarda bulunan
kap lar n adlar , kuzeyde; Porta Del Proveditore (Girne Kap s ) – do uda; askeri kap olarak da
nitelendirilen Porta Guiliana (Ma usa kap s ) ve bat da; Porta Domenico (Baf Kap s ) eklidedir.

104

Haritada Venedik’in Osmanl mparatorlu una kayb gösteriliyor. Aksi dü ünülemiyordu, çünkü
Büyük Osmanl mparatorlu u ve küçük Venedik mparatorlu u aras nda çok fazla orant s zl k söz
konusuydu. Osmanl mparatorlu u her ne kadar h zl bir iç çökü yaratm olsa da Venedik yönetiminin
planlar sayesinde bu çökü yava gerçekle ti.

1573 y l nda Pinargenti taraf ndan Gazima usa ku atmas tasvir edilmi tir.
Liman kalelerden, kuzey cephesi ise Martinengo burçlar ndan iyi savunulmu tur. Türkler
denizden, Arsenal kulesi ve Güney cephesi aras ndan, ana kap y koruyan burçlardan ve güney
cephedeki bat surlar ndan atak gerçekle tirirler. Osmanl imparatorlu unun gücünün adeta
zirvesindeydi, sürekli takviye kuvvetlerle destekledi i ordusunun say sal üstünlü ü ve seferberlik
yetene i hayret verici bir düzeydeydi ve y llard r süre gelen içerde elde edilen çökü Osmanl ordusu
için gereken zemini haz rlam t .
Venedikliler Ma usa’n n savunmas nda
yeterince destek elde edemediler,
ku atma y llarca sürebilirdi. Zaten
Osmanl ordusu daha evvel fethetti i
uzun süre elinde tutabilmekte idi. Öte
yandan Osmanl imparatorlu u sürekli
sava
haline haz rken Venedik’in
ekonomik düzeyi uzun süreli bir sava
kald rabilecek düzeyde de ildi.
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Ma usa ku atmas esnas nda çizilen bir harita. Türklerin ilk olarak Güney duvar na, Arsenal kulesinden
tabyaya ve bat duvar n n güney yar s na kadar sald rd belirtiliyor.Martinengo ve Diamante burçlar
sald r dan etkilenmedi, ne kale ne de hisar. övalyeler taarruzda bulunanlara yayl m ate inde bulunma
amaçl surlardaki mevzilere yerle tirilir. Her bir duvar n n ard ndan üç büyük ehrin ula m söz
konusudur; Güneyde Limasol, Bat da Lefko a ve Kuzeyde Girne.

Adadaki Venedik Hakimiyeti Sona Erer

27 Haziran günü yola ç kan Osmanl donanmas 3 Temmuz günü direni le kar la madan adan n
güneyindeki Larnaka yak nlar ndan karaya ç karak ba kent Nicosia'ya do ru ilerlemeye ba larlar
Adadaki Venedikliler taarruz esnas nda savunma yapmay planlam olsalar da büyük Osmanl
donanmas n kar lar nda görünce direnmekten vazgeçerler.
22 Temmuz günü Nicosia ku atmas ba lar ve 9 Eylül’e kadar devam eder, 7 hafta sürmü tür. ehir
duvarlar n n alt na kaz lan la mlar ve yo un arkebüz ate i sayesinde ehir dü er.
Nicosia'n n dü ü ünün ard ndan, Lefko a’n n kuzeyinde kalan Kyrenia kalesi de direnmeden Osmanl
ordusuna teslim olur.
15 Eylül günü Osmanl askerleri Venediklilerin son kalesi olan Famagusta’da görülür. Venediklilerin
kay plar 56 bin ölü veya esir olarak verilmektedir. Famagusta'y müdefa eden asker say s ise 8500 dür
ve 90 parça toptur. Kale komutan Marco Antonio Bragadin 11 ay boyunca ku atmaya dayanacak ve
zamanla artarak say s 200 bin asker ve 145 topa ç kan Osmanl ordusuna kar direnecektir. Osmanl
donanmas n n Ma usa2y denizden tamamen ku atacak güçte olmas mümkün de ildi be nedenle
Venedikliler erzak ve birlik deste i alabilmekteydi.
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2 May s 1571 a r bombard mana maruz kalan Venedik askeri nihayet 1 A ustos günü cephaneleri
tükenenmi olarak kaleyi teslim eder. K br s ç karmas boyunca 50 bin askerini kaybeden Osmanl
Ordusunda kay plar oldukça a r olmu tur.

K br s idaresinin Osmanl yönetimi alt nda oldu u döneme ait bir harita.

Lefko a’da yer alan Ta Eserler Müzesi (Lapidary Müzesi) Selimiye Camii’nin do usunda yer
almaktad r. 15. Yüzy lda in a edilmi bir Venedik mimarisidir. Orta ça dan günümüze kadar ula m
çokça ta eser; armalar,lahit ve sütunlar gibi tarihten birer parça bar nd rmaktad r. Tam olarak giri
kap s n n kar s nda, daha evvel Sarayönü meydan nda olan, abidemsi ta i lemeli bir pencere
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bulunmaktad r. Bu eser de ngiliz döneminde y kt r lan Lüzinyan saray ndan getirilmi tir.Dam pierre
ailesine ait olan lahit en ilgi çeken eserlerdendir ve 13. yy’da K br s Mare ali olan Adam of Antioch’a
ait mezarta da göze çarpan eserler aras nda say labilir. Bir de avluda mermerden St. Mark Aslan yer
almaktad r.

Atatürk Meydan nda yer alan Venedik Sütunu bir di er ad yla; Dikilita , Venedikliler döneminde 1550
senesinde dikilmi tir. Önceleri sütun üzerinde bir St. Mark aslan bulundu u bilinmektedir. Osmanl
yönetimi s ras nda ise sütun kald r larak Sarayönü Camisinin avlusuna koyulmu tur. Sütun bugün ki
yerine 8 ubat – 2 A ustos 1915 tarihleri aras nda ngilizler taraf ndan dikilmi , tepesine de imdiki tunç
küre konmu tur.
1915 y l nda, alt m yüksekli indeki sütunu imdiki yerine koymu lard r. Kur uni renkte, granitten olan
sütunun, Salamis’teki bir mabetten getirildi i dü ünülmektedir. Alt talyan ailesine ait armalar sütunun
alt k sm nda bulunmaktad r.
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Sütun alt gen kaidesi
etraf nda
Venedik
hanedan na ait ailelerin
armalardan biri kay pt r
di erleri ise u ekildedir;
Donato (veya Dona Delle
Rose), Contarine, Passaro,
Michael
ve
Querine
ailelerine aittir. Kaide-nin
üst k sm nda latince yaz l
olan ‘’Fides Incorrupto
non-pulchritude
non
Hujus ubertus Specetur
Incolor’’, sözü ise ‘’Bu
ülkenin insanlar zenginlik
ve güzelli in de il, bozulmam inanc n pe indedir’’ anlam na gelir.

Kanatl aslan elinde aç k bir kitap üzeride ise
‘Pax tibi Marce evangelista meus’ (Bar sana
Mark, benim evangelistim) yaz yor. Venedikliler
için adeta ebedi bir gurur timsali olarak bugün
Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti topraklar
aras nda yer alan Ma usa ehrindeki Othello
kulesinde yer al yor.

K br s’ta Venedikliler döneminde kullan lmaya ba layan para "carzie" Venedik’te ç kar ld . Ancak
Eylül 1570’den - A ustos 1571’e süren Ma usa'n n uzun ku atmas s ras nda yorgun dü tüler.
Marcantonio Bragadino yeni bir sikke daha bast rm t r. "Bisante" ad verildi, bu ad ise bir önceki
Lüzinyanlar döneminde K br s paras
olarak kullan lan "Byzantion" dan
türetilmi tir. K br s’taki Venedik
dönemi boyunca üretilen tek sikke
(bozuk para) idi.

dis nisu” (Adan n
K br s’ta henüz bas mevi olmad

K br s tarihini kaydeden ilk eser
Arhimandrit Kipriyanos taraf ndan,
Rumca yaz lan “ storia hronologiki
Kronolojik Tarihi) adl eserdir. Osmanl yönetimi alt ndaki
için, bu kitab n ilk bas m 1788 y l nda Venedik’te yap lm t .
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Venedikliler taraf ndan yap lan köprüler
Kelefos köprüsü

Elia Köprüsü

AkaphnoKöprüsü
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RoudiaKöprüsü

Trimiklini Köprüsü
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Agiamavri Köprüsü

Kalopanatios Köprüsü
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Mylou Köprüsü

Skarfos Köprüsü
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Ortaça Seyyahlar n n “Seyahatname” erinde
K br s ve Çevresi (X.-XVII. Yüzy llar)
o . r.

übari A A A

I

Milli Bilimler Üniversitesi, Bakü / Azerbaycan

GR
Tarih boyu Akdeniz ve K br s Adas ekonomik ve stratejik aç dan oldukça önemli bölgeler
s ras nda yer almaktad r. Otaça tarihi boyunca bu bölge diplomatik elçilik heyetlerinin bulu ma noktas ,
seyyah ve gezginlerin, co rafyac lar n eserlerinin esas konusu olmu dur.
X.-XVII. Yüzy llarda Akdeniz ve K br s bölgesi hakk nda çe itli bilgi veren seyyah ve
co rafyaç lar bölgenin tarihi, ehirleri, sosyal ve kültürel hayat hakknda önemli bilgiler vermi lerdir.
Seyyahlar n bu ayr nt l bilgileri bölgenin tarihi, sosyal-ekonomik ve kültürel hayat n n ö renilmesi
bak m ndan oldukca önemlidir.
Bu bölge hakk nda bilgi veren kaynaklar içerisinde müslüman seyyah ve co rafyaç lar n eserleri
melumat zenginli i ile beraber, ayn zamanda objektiv ve dikkatçekicili i ile seçilir. Bu eserlerden biri
X. yüzy lda tan nmam bir yazar taraf ndan kaleme al nm Hudûd el-âlem (Hudûd el-âlam min elma rik ila el-ma rip) eseridir. Bu eserde Akdeniz ve K br s adas hakk nda çe itli bilgilere rastlan r. Bu
eserde tasvir edilen bilgilerin di er kaynaklarda da yer almas bu kayna n önemini daha da
art rmaktad r.
Akdenizde bulunan adalar hakk nda bilgi veren kiymetli eserlerden biri de Azerbaycanl
co rafyac Abdü’r-Re id el-Bakuvînin XV. yüzy lda kaleme ald “Kitap talhis al-asar ve acaib elmalik el kahhar” eseridir. Bu eserde Akdeniz ve çevresi hakk nda ilginc bilgiler yer almaktad r.
1060 (1650) y l nda Akdeniz bölgesine seyahat etmi ünlü Türk seyyah Evliya Çelebi bölge
hakk nda çe itli bilgi veren seyyahlar aras nda ön s ralarda yer almaktad r. Evliya Çelebi
“Seyahatname”si melumat zenginliy, çe itli tasvirleri ve bölgenin do ru ve tarafs z anlat lmas
ac s ndan en kiymetli kaynaklardan say l r.
Akdeniz ve K br s adas hakk nda qayri-müsliman seyyahlar n bilgileri de oldukca ehemiyetlidir.
Antonio Tenreiro, Tuledal Benjamin, Trifon Karebeynikov ve di erleri kendi eserlerinde K br s adas
ve çevresinin politik hayat na, sosyo-ekonomik durumuna, nüfusuna, adetlerine ve törelerine ili kin pek
k ymetli bilgiler aktarm lard r. Bu eserlerde K br s adas ve çevresi hakk nda çe itli bilgilere rastlansa
da, bazen bolge ile ilgili yanl bilgiler de yer almaktad r. Özellikle, H ristiyan seyyahlar n u bölgeler
hakk nda verdiyi bilgilerde nufus say s , ahalinin etnik yerle imi ve di er ayr nt lar subjektif
karakterlidir. Bunun ba l ca nedeni, bölgeni gezen Gayri-Müslüman seyyahlar n n klavuz ve
tercümanlar n n esasen h ristiyan olmas , ayn zamanda bu ahislar n seyahat etti i zaman daha fazla
ileti im kurdu u insanlar n gayri-müslüman olmas d r.
1. X.-XVII. Yüzy llarda Müslüman Seyyahlar n n “Seyahatname”lerinde K br s ve Çevresi
X. yüzy lda Akdeniz ve çevresine seyahat etmi müslüman seyyah ve co rafya ünaslar Akdeniz
adalar ve K br s adas hakk nda oldukca ilginc bilgiler vermi ler. Bu eserlerden biri de tan nmam bir
yazar taraf ndan 982 y l nda yaz lm Hudûd el-âlem (
eseridir. Bu eserde Akdeniz ve K br s adas hakk nda çe itli bilgilere rastlan r. Eserde yaz l r: “Bat da
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bulunan deniz Rum Denizi’dir (Akdeniz). Bu denizin konik bir sekli vard r. Bat s n r Bat Okyanus’u
ile birlesir. Bu denizin kuzeyinde spanya, Fransa ve Bizans, dogusunda Ermeniyye sehirleri ve Rum’un
baz k s mlar , güneyinde ise Suriye, M s r, Afrika ve Tangier’in baz sehirleri yer al r. Bu denizen iki
tane bogaz vard r. Bir tanesi (Cebelitar k Bogaz ) bu denizi okyanusa baglar, digeri ise bir nehri and r r,
Rum’u tam ortas ndan geçer, Konstantinopolis’i ( stanbul) çevreler ve Gürci Denizi’ne kadar ulas r.
Etraf nda bu kadar refah olan baska deniz yoktur. Bu 2onar22 uzunlugu 4000 mildir, genisligi degisir.
stanbul Bogaz ’n n en genis yeri 4 mildir. Bat Bogaz ’n n en dar k sm 10 fersaht r. Bu bogaz n bir
k y s di er k y s ndan görülür1.
Bu kaynakta Rum denizi adalar ve K br s adas böyle anlat l r: “Rum Denizi’nde alt tane
meskûn olan ada ve iki tane dag vard r. Daglardan bir tanesinin ad Cebelitar k’t r. Bu dag n
uzant lar ndan bir tanesi spanya’d r ve digeri Rum Denizi’ni Okyanusa baglayan bogazdad r. Burada
bir gümüs madeni vard r ve bu bölgeden, bu topraklarda kullan lan ilaçlar gelir. Diger dag, Roma
topraklar yak nlar ndaki Kabal el-Kilal’dir. Bu dag n yak nlar nda, yüksekliginden dolay kimsenin
zirvesine ç kamayacag n n söylendigi bir dag vard r. Bu dagdan av, yak t ve kereste gelir… Alt adaya
gelince: bir tanesi K br s’t r. Buran n çevresi 350 mildir. Gümüs, bak r ve plazma madenlerine sahiptir.
Bu ada Kaysariya [Kayseri], Akka ve Tir’e (Sur) yak nd r. K br s’ n kuzeyinde yer alan ikinci ada
Kurnus (Korsika) Adas ’d r. Buran n çevresi de 350 mildir. Üçüncüsü Yabis’tir. Buran n çevresi ise 300
mildir. Dördüncüsü, Roma ülkesine yak n olan Sicilya’d r. Yüksek bir da bu aday çevreler. Eski
zamanlarda Roma hazinesi adan n gücünden dolay burada saklan rd . Buran n uzunlugu 7 menzil,
genisligi 5 menzildir. Be inci adaya Sardunya denir. Roma ülkesinin güneyinde bulunan bu adan n
çevresi 300 mildir. Alt nc s Girit Adas ’d r. Atrabulus’un kuzeyinde bulunur. Çevresi 300 mildir. Bu
alt adada nimet boldur ve islenmi yerlerdir. Bu adalar n birçok sehri ve bölgesi vard r, ayr ca nüfuslar
fazlad r. Bu adalarda birçok tüccar ve asker yasar, zenginlikleri çoktur. Rum Denizi’nde bulunan
adalar dünyan n 2onar2 adalar ndan daha geli mistir...”2.
Akdenizde bulunan adalar hakk nda bilgi veren co rafyac lar s ras nda XV. yüzy l müellifi
Abdü’r-Re id el-Bakuvînin de ismi geçmektedir. Azerbaycanl müellifin kaleme ald “Kitap talhis alasar ve acaib el-malik el kahhar” eserinde K br s ads hakk nda bilgilere rastlanmasa da, Akdenizin
Siciliya adas hakk nda bilgi verilmi tir. Eserde yaz l r: “Siciliya- frigiye ile kar -kar ya olan Ma rip
adalar nda büyük bir adad r.Adada çoxca ehir ve köyler vard r. Orada alt n, gümü , demir, sürme ve
kuporos madenleri vard r. Suyu, a aclar , meyvesi boldur. Orada büyük bir da vard r. Üzerinde büyük
bir ehr yerle ir...”3.
Akdeniz ve çevresini çe itli anlatan ünlü müsliman seyyahlardan biri de Türk seyyah Evliya
Çelebidir. 1060 y l nda (1650) bu bölgeye seyahat eden Evliya Çelebi “Seyahatname”sinde Akdeniz ve
çevresi hakk nda yaz r: “Akdeniz içinde ne kadar adadan hediyeler gelip itaat edip nas l yaz ld ve her
ada ne kadar mildir, her adada ne kadar mamur kale ve liman vard r, onlar yazd k. Bunlardan Rodos
Adas ’n öne al p butun Akdeniz adalar n n sa lam seti ve dayan kl hisar diye 156 mil olmak yazd k.
Tamam (—) adet kaledir. Halen gunumuzde 4 kalesi mamurdur, gerisi y k lm t r...”4.
Ünlü seyyah Akdenizde olan adalar böyle anlat r: “Heleke Adas : Çepçevre 20 mildir ve bir
metin ve muhkem kalesi ve liman var. 928 [1522] Palak Mustafa Pa a fethidir. Buna yak n,

1 Sezen Orhan (Kurulay), Hudûd el-âlem’ e Göre 10.Asirda Türk Boylari. stanbul, 2007, s.25
2 Sezen Orhan (Kurulay), Hudûd el-âlem’ e Göre 10.Asirda Türk Boylari .... s.32-33
3 Abdü’r-Re id el-Bakuvî, Kitap talhis al-asar ve acaib el-malik el kahhar, Bakü, 1992, s.58
4 Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, I.cilt, Haz rlayan Seyit Ali
Kahraman, stanbul, 2011, s.283
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liki Adas : Buyuklu u 35 mildir, iki kalesi ve 2 liman var. 928’de [1522] Mahmud Reis fethetmi tir.
Orada tufenk ile ehit olup ahman’ n rahmetine kavu mu tur. Bu adaya yak n,
ncirli Adas : Buyuklu u 20 mildir. 1 liman vard r, bir tepe uzerinde burclar sa lam ve temelleri
ayan kl geni bir adad r. 928 [1522] tarihinde halk korkular ndan kalenin anahtarlar n Suleyman Han’a
teslim edip cizye kabul ettiler. Rodos’un kuzeyinde (—) mil Mente e taraf nda,
Sönbeki Adas : Buyuklu u 20 mildir. 1 kalesi ve 2 liman vard r. Suleyman Han fethidir. Bu adalar
Rodos’un dort taraf nda yak nd r.
A riboz Adas : 260 mil sonradan olma bir adad r. Daha önce Rumeli taraf na biti ik imi , bir hendek
kesip iki derya birbirine biti ik oldu u yer hala buyuk koprudur. Ve alt nda de irmenler döner. Buyuk
limanlar ve sa lam kaleler vard r. Gayet verimli guzel bir adad r. (—) tarihinde Fatih’in fethidir. Yine
bu Rumeli taraf nda,
Mora Adas : Dört taraf denizdir. Ancak Gördüs adl kalesi taraf nda bir denizden bir denize 8 bin ad m
karad r. Daha once eskinin krallar onu kesip denizi ak t p Mora Adas olmu . Ama zamanla cukuru olup
kara olmu tur. Ama yine 759 mil ada say l r. Ve 18 Kahkaha gibi kalesi ve 70 liman var, geni bir
adad r. Once Fatih, 3onar Bayezid-I Veli yar s n fethetmi ve ucuncu olarak Suleyman Han fethi
tamamlam t r.
Caml calar Adas : Büyü ü 40 mildir. Dort taraf iyi demir tutar limanlard r. Ama kaleleri virand r.
Girit Adas : Bu da 770 mil ku at r bir saf alt n rem Ba adad r. Nice ho limanlar vard r ki sekiz
rüzgardan korunmu tur. Bunlardan biri olan Suda Liman ’nm derya yuzunde misli yoktur. 5 bin adet
gemi demir atsa dar olmaz. Bu adan n dört taraf nda 25 kale vard r…”5.
Evliya Çelebi “Seyahatname”sinde K br s adas böyle anlat l r: “ K br s Adas : Çepçevre
buyuklu u 700 mildir. Silifke taraf nda Ak Liman’d r. Gecmek istedi imiz gunlerde mutedil havada
dürbün ile butun da lar n seçip seyrettik. Ama geçmek k smet olmad , zira Köserelik’te kafir gemileri
kat çok idiler. K br s Adas ’n görenler anlat r, “Gayet mamur, enlikli ve suslu köy, kale ve beldeli bir
devri zaman adas d r” diye överler…”6.
2.

X.-XVII. Yüzy llarda Hiristyan Seyyahlar n n “Seyahatname”lerinde K br s ve Çevresi
Ortaça lar döneminde qayri-müsliman seyyahlar da K br s adas ve çevresi hakk nda çe itli
bilgiler vermi ler. Bu seyyahlardan biri de Benjamin Tudelad r. Miladî XII. As rda Benjamin (11651173) adl Yahudi gerzginin seyahatnamesi Bizans, slâm ve Türk tarihi hakk nda bilgiler de içermesi
sebebiyle, sadece Yahudi tarihi aç s ndan de il ortaça dünya tarihi aç s ndan da önemlidir. Benjamin,
spanya’dan ba lad yolculu una Roma, Yunanistan, Konstantiniye ( stanbul), K br s gibi Eski Roma
ve Bizans’a ait önemli ehirleri gezmi ve bu ehirlerin tarihî mekanlar , ticarî ve sosyo-kültürel yap lar
hakk nda önemli bilgiler vermi tir. Bu seyyah “Seyahatname”sinde K br s ve çevresini böyle
anlatm t r: “ Konstantinopoldan deniz yolu ile Rodosa kadar iki günlük yoldur. Burada yahudi toplumu
yakla k dört yüz ki iden olu ur ve onlar n dini rehberi rabi Mousey, rabi Adia, rabi akovdur. Buradan
Qalipoliye (Gelibolu) kadar iki günlük yoldur, orada iki yüz yahudi nufusu vard r... Samosdan Rodosa
deniz yolu üç gündür. Burada dört yüz yahudi toplumu var ve onlar n rehberi pabi Aba, pabi Xananel ve
pabi lyad r. Burdan K br sa (Dopros) kadar dört günlük yoldur. urda da Yahudi-pabi toplumu vard r.
Ayn zamanda urada diger yahudiler – K br s epikürileri de ya yor...”7.

5 Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, .... s.284-286
6 Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, .... s.286
7 The tinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, Translated and edited by A.Asher, London 1840, p.
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Rusya’n n ilk Çar IV. van, “kutsal bölgeler”e bir seyahat yap lmas ve Sina Da ’ndaki “Azize
Ekaterina” kilisesinin yak nlar na bir yap in a edilmesini kararla t rm t 1. 1582 senesinde bu i için bir
heyet görevlendirilmi ve ba na da Moskoval tüccarlardan .M. Me enin getirilmi ti. Bu heyette soy
isminden de anla laca üzere Türk as ll olup, ticaretle u ra an Trifon Karabeynikov da bulunuyordu.
Karabeynikov seyahat esnas nda ya ad klar n ve gördüklerini bir rapor halinde b rakm t r.
Karabeynikov’un seyahatinin birinci k sm stanbul’dan Kudüs’e ula ncaya kadar geçilen yollara,
harcan lan zamana ayr lm t r. Seyyah u rad yerlerle ilgili bir tak m k sa bilgiler verme tir8.
Karabeynikov, stanbul’dan hareket ettikten bir gün sonra “Mramarno” veya “Belaya Mor’ya”
olarak ifade etti i Marmara denizi yoluyla bir yere geldi inden bahsetmektedir. Rus Seyyah, buradan
“Gallipoli” yani Gelibolu’ya iki günde varm ve bir günde de “Arhipelag”’a yana m t r. Arhipelag’dan
hareket eden Karabeynikov, bir günde “Hio”, yani Sak z adas na varm t r. Karabeynikov buran n
ahalisinin Türkler ve Grekler’den müte ekkil oldu unu ifade etmektedir9.
Karabeynikov, Sak z adas ndan sonra bir günlük yolculu un ard ndan Rodos’a ve buradan da üç
günlük bir yolculukla stanköy (Stankio) adas na geldiklerinden bahseder. Seyyah yaz yor: “ ... Xiodan
Rodosa gemi ile bir günlük yoldur. Bu adada çoklu üzüm ba lar vard r. Rodosdan Stankio adas na
yolçuluk üç gündür. Bu adada Nikosya isimli kale vard r. Buras gemilerin s nabilece i güvenli bir
limana sahipti. Orada gemilerin limana yan almas için köprü yerle ir. Limana dahil olan gemiler sirin
su ve yiyecek tedarük edir. unun nedeni yiyece in zor bulunmas d r. Bu K br s (Kipr) adas çok güzel
gemi liman na sahiptir ve burada oldukca fazla zeytinya (a aç ya ), yunan sabunu ve nadir bitkiler
vard r...”10.
Karabeynikovun anlatt klar ndan belli olur ki, Nikosi, Lefko a’n n Nicosia olan Grekçe ad n
Rusça kar l olarak kar m za ç kmaktad r. Buradan ayn ada üzerinde Kipr olarak ifade etti i bir yere
gelmi lerdir. Kipr kelimesi eski ve modern Rusça’da K br s için kullan lan bir kelime olmas na kar n
herhalde Ruslar aras nda Magosa veya bir ba ka yerle im biriminin ismiydi.
K br s hakk nda bilgi veren seyyahlardan biri de portekizli Antonio Tenreirodur. 1524-1526
y llar nda seyahata ç kan Portekizli seyyah skenderiyeden ayr ld ktan sonra Akdenizi gemi ile geçerek
be gün yol ald ktan sonra K br s’ta Limasol liman na varm lar11.
Antonio Tenreiro Alamizon eklinde kaydettigi Limasola gelmi , ard ndan Magosa’ya geçmi tir.
Gezgin o yörenin ticari hareketlili inden bahisle Türk, Arap ve ermeni tüccarlar n faaliyetlerinden, bu
arada ada hakimi Venediklilerin Osmanl korsanlar na kar korumak zorunda kald klar ndan söz ediyor.
Orta ça da K br s’a u rayan seyyahlardan Nicolai de Marthoni, Fransiskan Rahibi R. P. Noe ve
Christophori Fürer kendi eserlerinde K br s hakk nda çe itli bilgiler vermi ler. Özellikle, bu Seyyahlar,
an lar nda en ünlü Hristiyan Azizlerler aras nda K br s’ta do mu , özellikle K br s, Yunanistan,
Ukrayna, Beyaz Rusya, Suriye ve Lübnan’da ya ayan Ortodoks H ristiyanlar taraf ndan da çok sevilen
Azize Katerina hakk nda bilgi vermi l r. Bu seyyahlar kendi eserlerinde Azize Katerina’n n do du u
yerden, Hz. sa ile ni anlanmas ndan, hapis olundu u yerden ve öldürülmesinden bahsetmektedirler.
Campania’da Calvi yak n ndaki Carinola Noteri olan yazar Nicolai de Marthoni, 17 Haziran 1394
tarihinde Gaeta’da skenderiye’ye gitmek üzere gemiye binerek Kahire’yi, Sina Da ’n ve Kudüs’ü

8 Altay Tayfun Özcan, Karabeynikov’un Seyahatnamesine Göre XVI. Yüzy lda stanbul ile Kudüs Aras ndaki ol ve
uraklar, stanbul,
, s.
.
9 Pute estviye Moskovskago Kuptsa Trifona Karabeykova vo Yarusalim, Egipet i k Sinayskiy ore, sostavlen, van ihailov,
ipo ra i . u netsova, oskva,
, s. .
10 Pute estviye Moskovskago Kuptsa Trifona Karabeykova vo Yarusalim, Egipet.... s.8.
11 Salih Özbaran, Portekizli seyyahlar. ran, Türkiye, rak, Suriye ve M s r yollar nda. stanbul
. s. , .
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ziyaret ederek 27 Kas mda Ma usa’ya gelmi tir. Seyyah Aziz Katerina’n n do du u yer hakk nda böyle
bilgi verir: “…Hz. sa n n inayeti ile, kutsanm Katerina n n tüm hikâyesini ve yapt klar n gördüm.
skenderiye de de hapishanenin yerini ve kendi kilisesinde oldu u gibi, üstünde Hz. sa u runa
muhte em ahadetinin gerçekle ti iiki direk aras ndaki tekerle i, meleklertaraf ndan kutsal bedeninin
kondu u görkemli da daki zirveyi ve sonra yüce da dan, kendine ait St. Catherina Kilisesine getirilen
kutsal bedenini gördüm. Sonra, do du u ülkeyi görme arzusu duydum ve bu nedenle Aral k ay n n on
be inci günü, Ma usa dan dört mil uzakta bulunan, takdis edilmi Katerinan n babas
Kral Konstantin taraf ndan kurulmu , bir zamanlar n muhte em kenti, imdi tümüyle tahrip edilmi ,
antik Constantia ehrini ziyaret ettim.
Bir zamanlar büyük boyutlarda oldu u tahmin edilen, halen ayakta duran ehir
surlar n n
oldu u yere ve imdi y k lm kutsal Katerina n n do du u odaya gittim.Yan nda, Ma usal lar n
içtenlikle ve s k s k gittikleri güzel görünümlü bir apel bulunmaktad r….”12.
Fransiskan Rahibi olan R. P. Noe, XV. yüzy l n sonlar na do ru kutsal topraklara yapt haç
seyahati zaman K br s’a u ram gördüklerini böyle tasvir etmi tir: “..“… M s r dan ayr ld k ve k sa bir
zaman içinde K br s adas n n liman olan Ma usa ehrine ula t k. Bu ehirden ç karak, karadan, aziz
bakire Katerina n n babas olan Kral Costa n n bir zamanlar ya ad yere gittim. Bu yer „Salamina
olarak ve ehir de „Constantia olarak adland r lm t r. ehir tamamen y k lm olmas na ra men, Kral
Costa n n ya am oldu u kalenin duvarlar n görmek, mümkündür. Azize Katerina n n do mu oldu u
yerdeki kilise ehir d nda ve Rumlar n elindedir. Azize Katerina n n ve Havari Barnabas n kafalar n n
kesildi i yere i aret olarak küçük bir apel yap lm t r…”13.
K br s hakk nda bilgi veren seyyahlar s ras nda Christopori Fürer de yer almaktad r. Seçkin bir
soydan gelen ve e itimi az olan yazar Christophori Fürer, 1541’de Nürnberg’de do du, gezilerine 21
ya nda ba lad ve 1610’da öldü. K br s ziyaretini 1566 y l nda gerçekle tiren yazar, burada, 29 Mart -7
May s tarihleri aras nda kald . Seyyah kendi eserinde K br s ziyaretini böyle anlat r: “… ehirden çok
fazla uzak olmayan bir yerde, Aziz Paul ve Barnabas n Hz. sa n n ncili ni anlatt klar Eski Ma usa
veya Salamin bölgesi bulunmaktad r. Baz kal nt lar ve kayadan yontuldu u gözlemlenen Azize
Katerina n n yeralt hapishanesinin oldu u kilise, halen görülebilmektedir….”14.
SONUÇ
X.-XVII. Yüzy llarda K br s ve çevresi bölgesi hakk nda çe itli bilgi veren seyyah ve co rafyaç lar
bölgenin siyasi tarihi, sosyal ve kültürel hayat , ayn zamanda mimari an tlar hakknda tarihi önem
ta yan ilginç bilgiler vermi lerdir. Seyyahlar n bu ayr nt l bilgileri bölgenin tarihi, sosyal-ekonomik ve
kültürel hayat n n ö renilmesi bak m ndan önemli olsa da, bazen seyyah ve co rafyaç lar n eserlerinde
bolge ile ilgili yanl bilgiler de yer almaktad r. Özellikle, H ristiyan seyyahlar n u bölgeler hakk nda
verdiyi bilgilerde nufus say s , ehirlerin etnik durumu, ahalinin etnik yerle imi ve di er ayr nt lar
subjektif karakterlidir. Bunun ba l ca nedeni, bölgeni gezen Gayri-Müslüman seyyahlar n n klavuz ve
tercümanlar n n esasen h ristiyan olmas , ayn zamanda bu ahislar n seyahat etti i zaman daha fazla
ileti im kurdu u insanlar n gayri-müslüman olmas d r. “Seyahatnameler”de yer alan bu yanl bilgilere
ra men seyyah ve co rafiyaç lar n verdiyi çe itli bilgiler bölgenin tarihini, sosyo-ekonomik durumunu,
kültürel hayat n inçelemek için en kiymetli bilgilerdir.
12 Ata Atun, Ma usa Yaz lar , Ankara, 2002, s.20
13Ata Atun, Ma usa Yaz lar ..... s.36
Ata Atun, Ma usa Yaz lar ….s.54
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Yüzy lda Venedik Ar ivindeki Türkçe Belgelerde K br s
ro . r. usta a
F rat Üniversitesi / Elaz

Giri
Osmanl -Venedik ili kilerinin dayand esas iktisadî esaslard r. Sanayi öncesi tar m toplumu
dönemini ya ayan Osmanl Devleti’nin iktisat politikas ia enin teminine dayan yordu. Bundan maksat
halk n karn n n doyurulmas , iç piyasân n muhtaç oldu u her türlü emtiay bol, kalitesi ve ucuz
bulunmas n sa lamakt r. Osmanl Devleti’nin ia e politikas n gerçekle tirmede en büyük yard mc s
ve emtia tedarikçisi Venedik idi. Elbette bu iktisadî ili kiler siyasî bak mdan birlikte hareket etmeyi de
beraberinde getiriyordu. Bu durum daima sulh ve sükun halinde devam etmemi , iki devletin menfaatleri
zaman zaman çat m ve arada uzun kriz dönemleri de ya anm t r. Hat rlamak gerekirse, 1479 y l nda
ba layan ve II. Bayezid döneminde devam eden Venedik Sava lar , 1571 K br s’ n, 1669 Girit’in fethi
önemli siyasî krizlerdir. ki Devlet aras ndaki ili kiler siyasî krizlerin d nda daha çok ticarî ili kilerle
ön plana ç km t r. Osmanl Devleti ticarî ili kilerin yân nda siyasî ve askerî alanda da Avrupa’daki
dengeleri gözeterek kendi ç karlar do rultusunda zaman zaman Venedik ile siyasî ittifaklar içerisine de
girmi tir. Nitekim Avrupa’daki Otuz Y l Sava lar (1618-1848) döneminde, spanya’n n Venedik’i
siyasî ve askerî yönden tehdit etmesi üzerine Osmanl Devleti, Venedik’e ba ka hiçbir devlete yapmad
zahire ve kendi ülkesinden paral asker toplanmas na izin vererek askerî yard mda bulunmu tur.
Bunlar n d nda iki devlet aras nda Akdeniz ticaretinin güvenli i, korsanl kla mücadele, kar l kl
hukukî haklar gibi konularda da birçok anla malar ve i birlikleri yap lm t r1.
Sanayi öncesi tar m toplumu artlar n ya ayan Osmanl Devleti iktisadî zarûretlerden hareketle,
devletin temel iktisat politikas n , a. ia e, b. gelenekçelik ve c. fiskalizm esaslar na dayand rm t r2.
Osmanl Devleti için en önemli husus halk n karn n n doyurulmas , daha geni anlam ile ia enin temin
edilmesiydi. Çünkü ia enin temininde meydana gelecek bir aksakl k, yani halk n karn n n
doyurulamamas , merkezî hükümeti tehdit edebilir, bu tehdit saltanatla özde le mi bulunan devletin
varl n tehdide kadar varabilirdi. Devletin ticaretle zenginle me gibi bir politikas yoktu. Bu politikân n
benimsenmesi demek, Osmanl devlet adamlar n n dünyadaki iktisadî kurallardan haberlerinin olmad
anlam na gelmez, onlar n benimsedikleri ve do ru olarak kabûl ettikleri iktisat politikas buydu.
Bu temel iktisadî politikay benimsemi olan ve ayn zamanda sanayi öncesi toplumsal özellikleri
ya ayan Osmanl Devleti için uluslararas ticaret a n n canl tutulmas , d ar dan sürekli bol ve kaliteli
mal n giri inin sa lanmas hayatî önemi haizdi. Bir ülke, halk n n her türlü talebini kendi öz kaynaklar
ile sa layamad takdirde –ki bu, klasik veya ça da dönemde hiçbir zaman ve hiçbir ülke için mümkün
de ildir- o zaman ya ithalat/ticaret yap l r veya kaçakç l k geli ir. te Osmanl Devletinin iktisadî
ili kilerini ve kurdu u müesseseleri bu nazarlarla de erlendirmek gerekir.
Genelde Osmanl Devletinin Avrupa, özellikle talya ehir devletleri ile olan ili kilerinin
temelinde bu kar l kl zarûretler bulunmaktad r. Çünkü ayn zamanda öteki devletler de mamul mallar
kar l nda kendi halklar n n ihtiyac olan emtiay sat n almak mecburiyetindeydiler. Bu kar l kl zarurî
ili ki Venedik’i Osmanl Devleti nezdinde özel bir mevkie yükseltti.
1

Mustafa Öztürk-Ahmet Aks n, “Venedik Devlet Ar ivindeki Bailo Defterlerine Göre Osmanl Devleti’nin Venedik’e Zahire ve Asker
Yard m (1624-1631) The Ottoman Empire’s Military and Store of Grain Aid to Venetian Regarding to Bailo Registers in Venice State
Archive (1624-1631)”, Ankara Üniversitesi OTAM 32, Ankara 2013, s. 141-170
2

Mehmet Genç, Osmanl mparatorlu unda Ekonomi ve Devlet, Ötüken Yay., stanbul 2000
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Bu dönemde Venedik siyasî bak mdan da önemli bir konumdayd . Venedik’in s n rlar sadece
birkaç adadan meydana gelen Venedik ehri ile s n rl de ildi. Adriyatik Denizinin en kuzey ucu, denizin
do u k y lar boyunca güneye bugünkü Bosna s n r na kadar uzan yordu. Adriyatik’deki pek çok ada ve
Girit Adas Venedik’in elindeydi. Bu haliyle Osmanl Devletinin Orta Avrupa’daki en büyük rakibi olan
Avusturya-Macaristan mparatorlu u’nun Adriyatik Denizine aç lmas n önleyen bir konumdayd .
Yukar da zikredildi i gibi, Osmanl Devletinin Venedik’e yapt
yard mlar n temelinde bu siyasî
mülahazalar bulunmaktad r. Çünkü Avusturya’n n Adriyatik’e inmesi, Osmanl Devleti’nin Balkan
topraklar n n denizden ku at lmas demekti. Hele Avusturya’n n spanya ile ittifak yaparak Venedik’e
sald rmas , Osmanl Devleti’nin bat s n rlar n tehdit etmesi demekti.
Osmanl Devleti Venedik’e ne kadar muhtaç idiyse, Venedik de Osmanl Devleti’ne o kadar
muhtaçt . Çünkü bu dönemde Venedik’in d ar ya aç lacak ba ka bir kap s yoktu denebilir. Belgeler bir
bütün olarak takip edildi inde Venedik tüccârlar n n, çok büyük tehlikelere ve haks zl klara maruz
kald klar görülmektedir. Venedik tüccârlar , Osmanl mahallî idarecilerinin haks z yere para talep
etmelerinden ba ka, s kça gemileri Tunus ve Trablusgarb korsanlar , Ülgün ve U kok e k yas taraf ndan
gasp edilip ya malan yor, bazen öldürülüyor, bazen da esir ediliyorlard . F rt naya yakalan p denizde
helâk olmalar da s radan olaylard . Bütün bu tehlikeler kar s nda Venediklilerin gene ticarette srar
etmeleri, bütün tehlikeleri göze almalar , bir bak ma onlar n ba ka çarelerinin olmad na delâlet
etmektedir. Çünkü Venedik, çiftçi, bal kç , esnaf bir devlet de il tüccâr bir devlet olup, bütün iktisadîyat
ticarete dayan yordu. Atlas, kemhâ, diba, kadife çe itleriyle iyi bir tekstil sanayiine sahipti. Daha 11.
yüzy ldan beri Murano adas ndaki cam sanayi dünyaca me hurdu. Bizde Ali Kurna olarak bilinen
kâ d n merkezi Algorna idi ve Osmanl Devleti’nin bütün kâ t ihtiyac n Venedik kar l yordu.
Venedik, bu ve daha ba ka mamul emtiay satmak ve ihtiyac olan eyleri almak mecburiyetindeydi3.
15 ve 16. yüzy llarda h zla geli en Osmanl -Venedik ili kileri 1571 de K br s’ n, 1669’da Girit’in
Osmanl lar taraf ndan fethi ile sekteye u rad ysa da yukar da zikredilen mecburiyetlerden olsa gerek,
k sa zamanda eski düzeyine dönmü tür. Öyle ki, 17 ve 18. yüzy llarda Venedikliler Osmanl
co rafyas n n hemen her yerinde konsolosluk açm lar, Venedik’in Balkanlar ve Do u Akdeniz’de
yirminin üzerinde Konsoloslu u bulunmaktayd .
Gerçekten Venedik’in genel ili kilerine bak ld nda, Bat Avrupa ile ili kilerinin çok s n rl
oldu u, Do u ile olan ticarî ili kileri düzeyinde olmad görülecektir. Bat Akdeniz’e dönerek Fransa
ve spanya’y geçerek ngiltere ve kuzey ülkeleri, Belçika ve Hollanda ile olan ticarî ili kileri daha dü ük
seviyededir. Venedikliler Avrupa içlerindeki kara ticaretinde de büyük rol oynamamaktad r, çünkü
Venedik, esasen denizci bir tüccar devletidir, kara kervan ticaretinde ba ar l olduklar söylenemez.
Türk-Venedik ili kilerinde tebli imizin konusu olan K br s’a gelince; konuyu iki yönden ele
almak uygun olacakt r. Birincisi uzun y llardan beri Venedik’in elinde olan K br s’ n 1571’de Türkler
taraf ndan fethedilmesi ile ilk büyük siyasî kirizin do mas d r. Yukar da de inildi i gibi Venedik,
sadece Venedik ehrinden ibaret olmay p, K br s, Girit, Adriyatik’teki bütün adalar ve Bosna s n r nda
hat r say l r topraklara hakimdi. K br s’ n Türkler taraf ndan fethi ile Venedik Akdeniz’de ilk büyük
siyasî ve iktisadî yenilgisini alm oldu. kinci a r darbeyi de 1669 y l nda Girit’in Türkler lehine
kaybedilmesiyle alm t r. K br s ve Girit’in fethi Venedik için büyük bir kay p olmu , Venedik
Akdeniz’deki üstünlü ünü kaybetmi , tâbiri caiz ise bir daha eski ihti aml dönemine dönememi tir.
Ba ka bir ifade ile Venedik’in çökü ü Türkler eliyle olmu tur dense mübala a olmayacakt r. Çünkü
Venedikliler aç s ndan K br s ve Girit’in kayb , Venedik’in Adriyatik denizine kuzeye itilmesi,
3 Bu konuda daha geni bilgi için bkz.
erafettin Turan, Türk talya li kileri-Selçuklulardan Bizans’ n Sona Eri ine, Ankara 1990.TürkVenedik ili kileri bibliyografyas hakk nda bkz. I “Documenti Turchi”dell’Arcnivio di Stato di Venezia, Inventario della miscellanea a
cura di Maria Pia Pedani Fabris-con l’edizione dei regesti di Alessio Bombaci, Ministero per i beni Cultural e Ambientali Uffici Centrale
I beni Archivistici 1994, s. LI-LVIII
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Akdeniz’deki en önemli üssünün kaybedilmesiyle beraber, üstünlü ün Fransa ve ngiltere’ye geçmesi
demektir.
K br s’ n kaybedilmesine ra men Venedik’in K br s ile ili kisi hiçbir zaman kesilmemi tir. 17.
yüzy lda Venedik’in K br s ile ili kisi büyük oranda ticarî ili kilere dayanmaktad r. Venedik için K br s,
Do u Akdeniz ticareti için hayatî önemi haizdi. Güney Anadolu, Suriye ve M s r limanlar na giden
Venedik gemileri için K br s bir üs idi. Bu dönemde Venedik’in K br s ile ili kisi büyük oranda ticarî
idi.
1. Venedik’in K br s ile li kileri
Adan n Venedikliler aç s ndan ticarî ehemmiyetinin Osmanl fethinden öncelere dayand
görülmektedir. K br s’ elinde tuttu u dönem içerisinde Venedik Adan n tüm imkânlar ndan yararland .
eker ve pamuk ticareti pek çok Venedikliyi zengin yapt . Özellikle ihtiyaç duyduklar bu day n çok
önemli bir k sm n K br s’tan elde ettiler4.
Ada’n n Osmanl Devleti taraf ndan ele geçirilmesinden sonra ekonomik yap s n n daha da
geli ti i görülmektedir. Üretime, dolay s yla ticarete konu olan ürünlerin çe itlili i dikkate de er
mahiyettedir. Güherçile, bu day, çiftlik hayvanlar ve et, meyveler, zeytin ve zeytinya , bal, eker,
pirinç, keçiboynuzu, sabun, tersanenin ihtiyac n kar lamak üzere kendir, pamuk, yün ve yünlü
kuma lar özellikle belirtilmesi gereken ticarî maddelerdir5.
Görüldü ü gibi K br s her bak mdan iktisadî ve ticarî mevkii yüksek olan bir adad r. Öte yandan
Anadolu, Suriye ve M s r limanlar na giden yollar n kav a ndad r. Her iki yönden K br s hem Osmanl
Devleti hem de Venedik için çok önemli idi. Bu yüzdendir ki, Venedikliler, K br s’ kaybettikten k sa
bir süre sonra tekrar Osmanl Devleti ile anla man n yollar n arad lar ve eskiden beri süregelen
imtiyazlar n elde ettiler.
Türk-Venedik ili kilerini, yukar da zikredilen Osmanl iktisat politikas dahilinde ve dönemin
genel siyasî geli meleri çerçevesinde de erlendirmek yerinde olacakt r. ki ülke, bu kar l kl menfaat
ve mecburiyetler ile 17. yüzy la girdiler, çünkü her ikisi de birbirine muhtaçt . Girit sava lar dönemi
hariç, 17. yüzy lda Türk-Venedik ili kileri dostâne bir tarzda sürmü tür.
Mart Ortalar 1622 (Evâ’il-i Cemâziyye’l-Evvel 1031) tarihinde zmir Kad s na yaz lan bir
emirde “Venedik Beyleri kadîmden Âsitâne-i Saâdetim ile hulûsiyet üzere olub dostlukda sabit-kadem
olma la Memâlik-i Mahrûsam’da varûb gelen Venedik Tüccar cümle Nasara taifesinden ziyâde
himâyet ve siyânet olunmak lâz m ve ehemmdir ana göre takyîd olunub i bu hükm-i erifime muhalefet
ittürmeyüb sicill-i mahfûza kayd” edilmesi emredilmi tir6. Burada Venediklilerin Osmanl Devleti
nezdinde “müsamahaya en ziyade mazhar ülke” konumunda oldu u aç k bir ekilde anla lmaktad r.
Osmanl Devleti, Venedik ile olan ili kilerine o kadar önem veriyordu ki, Temmuz Sonlar 1622 (Evâs tRamazan 1031) tarihinde Halep Beylerbeyi, Kad ve Defterdar na yaz lan bir hükümde, “Venediklü
kadîmden Âsitâne-i Saâdetimle dostlukda sabit-kadem olma la ükür ve ikâyetleri müsmir ve
mü’essirdir bir vechle rencîde olunduklar na r zâ-y hümâyûnum yokdur himâyet ve siyânet üzere
olunmalar lâz md r”7 diyerek Venediklilerin ikâyetlerinin kabul görece i, onlar n himaye edilmesi
hususunda il idarecileri uyar lm t r.

4 Metin Ziya Köse, 1600-1630 Osmanl Devleti ve Venedik Akdeniz’de Rekabet ve Ticaret, I. Bask , Giza Yay nlar , stanbul 2010, s. 87
5 Köse, a.g.e., s. 87
6 Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Carthe Turche 251, Dosya 334, s. 64
7 ASVe, Carthe Turche 251, Dosya 334, s. 36, ayr ca Carthe Turche 251, Dosya 337, s. 14

125

Venedikliler, daha önceki Osmanl sultanlar n n verdikleri ahidnâmelere dayanarak geni
imtiyazlar elde etmi lerdi. Bu hususu I. Ahmet’in Eylül Ba lar 1614 (Evâ’il-i aban1023) tarihinde
Venediklilere verdi i ahidnâmede aç kça görülmektedir8. 19 Haziran 1622 tarihinde cülus eden I.
Mustafa, atalar n n verdi i bütün ahidnâmeleri yeniledi i gibi, Venediklilere verilen imtiyazlar da
Haziran sonlar 1622 (Evâs t- aban 1031) tarihinde yenilemi tir9. IV. Murad da Nisan Sonlar 1625
(Evâs t- Receb 1034) tarihinde Venediklilere verilen ahidnâmeyi yenilemi tir10 (Bkz. Ek 1).
Venediklilerin K br s ile ilgili dilek ve ikâyetleri bu ahidnâmelere dayand r lmaktad r.
Venedik Ar ivindeki konumuz ile ilgili belgeler yukar da zikredilen Bailo Defterlerinde
mevcuttur11.
K br s ile ilgili belgeleri konular na göre u ba l klar alt nda tasnif etmek mümkündür:
a. Ahidnâme ve dostlu a ayk r olarak Venedik tüccarlar ndan kanunsuz haraç ve benzeri para
talep edilmemesi.
Venedikli tüccarlar n en çok ikâyetlerine konu olan husustur. Sadece K br s’ta de il Osmanl
limanlar nda ve ehirlerinde, gümrük eminleri, suba lar ve di er görevliler Venedik tüccarlar ndan ekte
örne i verilen ahidnâmeler ile sulh ve salaha, kanun- kadime ayk r olarak kassabiye, bekçi harc ,
yasakç , çorbac , sarrafiye, yaz c ve mumcu, kapucu, tahminci ve daha ba ka adlarla bid’atler ihdas
ederek kanunî gümrük ve resimlerin d nda para talep etmekte, vermedikleri takdirde çe itli suretlerde
zulüm etmektedirler. Meselâ; Eylül Ba lar 1605 (Evâil-i Cemaziyye’l-Evvel 1014), K br s Beylerbeysi
ve Defterdar na ve Kad s na yaz lan bir hükümde; stanbul’daki Venedik Baylosu, K br s’taki Venedik
Konsolosu ve tüccarlar n n pamuk al rken, K br s’taki görevlilerin tüccarlardan günlük narhdan fazla
8

Ahidnâmede özetle; Osmanl ülkesine gelen Venedik tüccâr ve gemilerine asla zulüm ve te‘addî edilmeyecek, kimin elinde
Venediklilere ait adam ve elbise bulunursa onlar al n p Venediklilere teslim edilecek, kimin elinde Venedikli esir varsa,
Müslaman olmu ise serbest b rak lacak, Müslüman olmam ise Venedik Baylolar na teslim edilecek, Venediklilerin
aralar ndaki davalara Baylolar bakacak, stanbul, Galata, M s r, K br s, Galata, Rodoscuk ve Band rma’ya getirdikleri
emtiadan resmî gümrük d nda pi ke , eker, kasabiye gibi bid’adlerle rencîde olunmayacaklar, Girit ve di er Venedik’e ait
adalardan ticaret yoluyla getirilen araptan gümrük d nda hiçbir nesne al nmayacak, tercümanlar ndan da haraç
al nmayacak, öldüklerinde terekeleri beytü’l-mala al nmayacak, Baylolar marifetiyle varislerine verilecek, Kudüs ve
çevresini ziyarete giden Venediklilere asla zulm ve te‘addî edilmeyecek, konsoloslar ve tercümânlar ba ka Venediklilerin
borçlar ndan dolay sorumlu tutulmayacaktalard r. Venedik Devlet Ar ivi / Archivio di Stato di Venezia (Ar iv taraf ndan
ASVe olarak k salt lm t r), Busta Katalo u 10, Belge: 1193
9
ASVe, Busta 12/B, Belge: 1282
10
ASVe, Busta 12, Belge: 1318. IV. Murad’ n bu ahidnâmesinin çevriyaz s yay nlanm t r. Bkz. M.P. Pedani, “Capitolazioni
veneto-ottomane 2 decade recep 1034-19/28 aprile 1625, trascrizione dall’ottomano”, La dimora della pace. Considerazioni
sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l’Europa, Venezia 1996, pp. 73-83. Taraf m zdan yap lan çevriyaz s ekte verilmi tir.
11
Ar ivdeki Carte Turche Katalogu asl nda Bailo defterleridir. Bu defterler Baylo tercümanlar taraf ndan tutulmu olup,
belgelerin talyanca tercümeleri de mevcuttur. Bu katalogdaki Türkçe kay tlar 250 numarayla ba lamaktad r. Bu numara kutu
numaras olup her bir kutunun içinden iki-üç-dört defter ç kabilmektedir. Kutular içerisindeki defterler de ayr numaralarla
numaraland r lm lard r. lk defter 250 numaral kutu içerisindeki 330 numaral ve 1589-1615 tarihleri aras n ihtiva eden ve
Baylo Giovanni Moro zaman nda tutulan defterdir. Bu tarihten sonraki defterler genellikle her Baylo’nun görevi dönemini
ihtiva etmekle beraber birkaç Baylonun görev süresini ihtiva eden defterler de mevcuttur. Son defter ise 262 numaral kutu
içerisindeki 369 numaral ve 1781-1786 tarihli defterdir. Buna göre 12 kutu ve bu kutularda toplam 37 adet Baylo defteri
bulunmaktad r. Defterlerin ebat genellikle yakla k 30x20 cm. olsa da daha küçük ebatta defterler az da olsa mevcuttur.
Defterlerin kapaklar bez veya deri ile ciltlenmi tir. Baylo Defterleri, yap lan bütün yaz malar ihtiva etmektedir. Nerede
olursa olsun, bütün belgeler mutlaka Baylo’ya sunulmu ve tercümeleri ile birlikte bu defterlere kaydedilmi tir. Onun için
bizim ar ivlerimizde de i ik tasniflerde veya mahallî sicillerde geçen bütün belgeleri burada bulmak mümkündür.
Halen Venedik Ca’Foscarini üniversitesinde doktora çal mas n sürdüren meslekta m z Serap Mumcu, 1586-1684
tarihlerini ihtiva eden 250 (330,331,332), 251 (334,335,336,337) ve 252 (338, 340, 342, 343) numaral Baylo defterlerindeki
belgelerin özetlerini yay nlam t r. Alanda çal acak meslekta lar m z için çok önemli ve k ymetli bir rehber niteli indedir.
Ondan da öte, özellikle talyanca ki i ve yer adlar n n as llar n bu çal mada görmek mümkündür. Bkz. Serap Mumcu, HilâlStudi turchi e ottomani-Venedik Baylosunun Defterleri-The Venetian Baylo’s Registers (1589-1684), Edizioni Ca’Foscari,
Collana dirette da Maria Pia Pedani-Elisabetta Ragagnin, I. Edition March 2014 (pdf), Venezia Edizioni Ca’Foscari-Digita
Publishing 2014
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vergi talebinde bulunmu lard r. Tüccarlar istenen paray vermeyince görevliler onlara sald rm t r.
Baylo, bu durumun kanun ve ahidnâmelere ayk r oldu unu bildirerek, ilgililere gerekli hükmün
gönderilmesini rica etmi ve bu mealde hüküm gönderilmi tir12. Ayn ekilde K br s’ta 1622’de
Venediklilerle beraber Hollandal tüccarlardan da kanunsuz vergi talebinde bulunulmu , konsoloslar n
tüccarlar n vekilleri olduklar gerekçesiyle mallar na el konularak skenderiye’ye gönderilmi tir.
Halbuki ahidnâmelerde konsoloslar n ba kas n n vekili ve kefili olmad klar aç kça belirtilmi tir. Bunun
üzerine K br s Beylerbeyine yaz lan hükümde, gaspedilen mallar n sahiplerine iadesi için gere inin
yap lmas emredilmi tir13.
K br s’ n Tuzla kasabas , tuz bak m nda önemli bir yerdi. Venedikli tüccarlar da buradan tuz al p
Avrupa’ya götürüyorlard . 1630 tarihinde K br s Beylerbeyi, Defterdar , Kad s ve Yeniçeri A as na
yaz lan hükümde, tuz almaya gelen Venediklilerden kanunî oranlar n d nda vergi talebinde
bulunulmu tur. stanbul’daki Venedik Baylosu durumu Sultana arzetmi , ahidnâmelerin d nda vergi
talebinde bulunulmamas , tüccarlar n rencide edilmemesi için hüküm rica etmi , bunun üzerine söz
konusu hüküm gönderilmi tir14. 1681 tarihinde K br s Beylerbeyi ve Lefko a Kad s na yaz lan hükümde,
K br s iskelesine gelen Venedik tüccar , kanunî olan %5 gümrük resimlerini ödedikleri halde, limana
gelen gemilerden zorla para al nm , Baylo taraf ndan bunun kanunlara ayk r oldu u bildirilerek,
tüccarlara zulüm ve te‘addîde bulunulmamas , al nan paran n iadesi için K br s’a emir gönderilmesini
rica etmi , bu do rultuda hüküm yaz lm t r15. 1682’de Venedik Baylosu, tüccarlar n n M s r,
skenderiye, Trablus, skenderun taraflar na gittiklerinde K br s iskelesine u rad klar n beyan etmi ,
K br s’a u rad klar nda yeniden gümrük muamelesine tabi tutulduklar n ve buna kar l k yeni gümrük
resmi talebinde bulunduklar n , ancak bunun ahidnâmelere ayk r oldu unu bildirerek, K br s’ta yeniden
gümrük muamelesinin yap lmamas ve bu konuda zulüm ve te‘addîde bulunulmamas n rica etmesi
üzerine hüküm yaz lm t r16.
b. Konsolos tayini, konsoloslar n ba kas n n borcundan sorumlu tutulmamas
Venedik konsoloslar , Baylonun teklifi üzerine Sultan n berat ile atan rlard . Meselâ 1674
tarihinde Venedik Baylosu Giacomo Querini, M s r’da bulunan Venedik Konsolosu Alvise Querini’nin
görev süresinin dolmas üzerine yerine Venedik Beyzâdelerinden Orazio Bembo’nun atanmas n
arzetmi bunun üzerine ad geçene Konsolosluk berat verilmi tir17.
Hem I. Ahmed’in hem de IV. Murad’ n Venediklilere verdikleri ahidnâmelerde aç kça görüldü ü
gibi, Venedik konsoloslar , ba kalar n n borçlar ndan sorumlu tutulamayacaklar ve ölen Venediklilerin
miraslar n n konsoloslar marifetiyle varislerine teslim edilmesi gerekti i belirtilmi tir. Buna ra men,
ölen Venediklilerin mallar na varis b rakmadan öldü ü için mallar n n beytü’l-mala devredilmesi
gerekti i gerekçesiyle pek çok ilde il idarecileri taraf ndan el konuldu una ve konsoloslar n
Venediklilerin borçlar ndan dolay sorumlu tutulduklar na hatta hapsedildiklerine s kça rastlanmaktad r.
Meselâ, Halep Gümrük Emininin Halep’te iflas edip firar eden bir Venedikli tüccar n borçlar n Halep
Konsolosundan tahsilini talep etmesi büyük bir s k nt do urmu tur. Halep Emini, halk n müflis
tüccardan alaca oldu unu belirterek, bu borcun Konsolos taraf ndan ödenmesini talep etmektedir. O
s rada yüklerinin bedeli 700-800.000 alt n de erinde olup, sadece gümrü e ödeyecekleri vergi ise
100.000 kuru olan üç Venedik kalyonu, yeni Konsolos ile birlikte Halep’in iskelesi olan skenderun’a
12
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gelmi ti. Bu gemilerdeki tüccarlar, eski Konsolosa yap lan zulüm üzerine Halep iskelesine
yana mam lar ve yeni Konsolos da görevi kabul etmedi ini bildirmi ti. Çünkü Emin, bu gemideki
mallar n müflis tüccar n borcuna mahsup edilmesini istiyordu. Yaz lan emirde eskiden beri verilen
ahitnâmelere ayk r olarak Konsolosun kefil olarak tutulamayaca , bu gibi zulüm ve teaddîye r za
gösterilmeyece i bildirilmi , Venediklilere hiçbir surette zulüm yap lmamas tenbih edilmi , buna
uymayanlar için de gere inin yap lmas emredilmi tir18.
Benzer vakalara K br s’ta da rastlanmaktad r. May s Sonlar 1623 (Evâhir-i Receb 1032)
tarihinde K br s Beylerbeyine ve Kad s na gönderilen hükümde; Venedik Baylosu K br s’a Aleksandr
Vegonmi’nin atand n bildirmekte ve ahidnâmelere at fta bulunmaktad r. Baylo, K br s’taki Leviko
adl tüccar n konsolosun orta oldu unu, Leviko ölünce, il yöneticilerinin Leviko’nun varisinin
olmad
gerekçesiyle mallar na el koyduklar n , bu hususun daha önce bir arzuhalle stanbul’a
bildirildi i, stanbul’dan gönderilen fermanla Leviko’nun mallar n n bulunup konsolosa teslim
edilmesinin emredildi ini ifade etmektedir. Baylo devamla, K br s’ta papaz Vasili ve Giorgi veled-i
Giorgi adl tercüman ve Tomasso Nomico ve Nicola veled-i Giovanni ve Zaklisa’dan Giorgi ve Papa
Kiryaki adl zimmîlerin ve ve Yusuf A a ve daha nicelerinin Leviko’dan alacakl olduklar n ifade ile
ellerindeki mallar vermekte inat ettiklerini bildirmekte ve ad geçen ah slardan Leviko’nun mallar n n
al nmas ve varislerine iadesi için konsolosa teslimi hususunda emir rica etmektedir. Bunun üzerine
Baylo’nun dile i do rultusunda K br s Beylerbeyine emir yaz lm t r19. Ayn mealde Ekim Ba lar 1640
(Evâhir-i Cemâziyye’l-Âhir 1050) tarihinde K br s Beylerbeyine ve Kad s na bir ferman daha
gönderilmi , ahidnâmeler uygun davran larak, kanunsuz vergiler talep edilerek, konsoloslar n di er
borçlulara kefil tutularak ve daha ba ka suretlerde Venediklilere asla zulmedilmemesi hususunda il
yöneticileri uyar lm t r20.
c. Venediklilere ait kiliselerin Frans z rahipleri taraf ndan zapt n n men’i
Haziran Ba lar 1672 (Evâ’il-i Safer 1083) tarihli Galata Kad s n n verdi i hüccete göre,
K br s’ n Tuzla kazas na ba l Larinka kasabas ndaki kilise, daha önceki Sultanlar n r zalar yla
Venediklilere verilmi iken, imdi bu kiliseye Frans zlar taraf ndan el konuldu undan dolay , Venedik
18
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Konsolosu Antonio Santonini, Frans z konsolosu Baltazar Suan aleyhinde ikâyetçi olmu , kilisenin
kendilerine iadesini talep etmi tir. Yap lan incelemede gerçekten kilisenin Venediklilere ait oldu u
görüldü ünden, kilise ve mülhakat Venediklilere iade edilmi tir21 (Bkz. Ek: 3). 1675 tarihinde Kaptan
Pa a’n n K br s Beylerbeyi ile Tuzla Kad s na yazd buyrulduda, bu meselenin halâ çözümlenemedi i
ve Frans zlar n kiliseleri zaptetti i anla lmaktad r. Buyrulduda, zikri geçen kilisenin Frans zlardan
al n p Venediklilere iadesi emredilmi tir22. Ayn y l n Haziran nda K br s Beylerbeyi ile Magosa
Kad s na yaz lan fermanda, Tuzla’da bulunan konsolos han n n Venediklilere ait oldu u halde Frans z
elçisi taraf ndan zaptedildi i, bu i galin kald r lmas ve zikri geçen han n Venediklilere iadesi
emrerilmi tir23.
d. Ticarî i lemler ile ilgili hususlar
S kça at fta bulundu umuz ekli ahidnâmelerde, Venedik mallar na narh uygulanmamas
dercedilmi iken, baz yerlerde il idarecileri Venedik mallar na narh uygulamak istediklerinden dolay
bu husus Venediklilerin itirazlar na sebep olmu ve 17 Ocak 1631 (23 Cemâziyye’l-Ahir 1040) tarihinde
yaz lan emir ile ahidnâmelerde Venedik mallar na narh uygulanmamas emredilmi tir (bkz. Ek: 5)24.
K br s önemli bir tuz kayna olup, Venedikliler buradan tuz almaktad rlar. Fakat K br s tuz eminleri,
ahidnâmelerde belirtilen artlardan farkl olarak Venedik tüccar ndan fazla para talep ettiklerinden, konu
Baylo taraf ndan Sultana sunulmu ve ahidnâmelere uygun davran lmas ve Venediklilere
zulmedilmemesi hakk nda Nisan Sonlar 1630 tarihinde emir gönderilmi tir25.
Venedikliler K br s’ta pamuk ticareti de yapmaktad rlar. Bazen tüccar n r zas olmad halde il
idarecileri taraf ndan zorla pamuk almalar istenmektedir. Ayr ca Venedikliler pamuk al rken eminler ve
di er görevliler, onlar n ellerindeki alt n ve gümü e piyasa fiyatlar n n alt nda de er vermekteydiler.
Yani hem pamuk almaya zorlanmakta hem de ödeme yapt klar alt n ve gümü e piyasan n alt nda de er
vererek onlar n iki yönlü zarar na sebep olmaktayd lar. Tabi ki bu da aç k bir zulüm oldu undan Baylo
taraf ndan Sultana arzedilmi ve bunun önlenmesi için emir rica etmi ve bu konuda 21 Eylül 1593’te
(23 Zi’l-Hicce 1001) tarihinde K br s’a gerekli emir gönderilmi tir26.
Venedik tüccarlar n n Venedik konsoloslar na getirdikleri mal n de erinin %1’i üzerinden
konsolosluk akçesi vermeleri adetti. Ancak Venedik tüccarlar n n konsolosluk hakk olan %1’lik pay
ödemedikleri bildirilmi ve 1607 tarihinde Mora ve nebaht sancakbeylerine gönderilen bir emirle,
tüccar n konsolosluk hakk n K br s’ta bulunan Venedik konsolosuna ödemeleri hakk nda emir
verilmi tir27. Ayr ca Baylolar taraf ndan Sultana korsan sald r lar ndan korunmak için de say s z
arzuhaller mevcuttu.
Sonuç
K br s örne inden 17. yüzy lda Türk-Venedik ili kileri üzerine verilen bu bildiride tarihî seyirde
iki ülke aras ndaki ili kilerin boyutlar , mahiyeti, geli mesi, kar la lan meseleler ve çözüm ekilleri
özetlenmi tir. Asl nda K br s’ta kar la lan bütün meseleler, sadece K br s’a has olmay p ülke genelinde
Venediklilerin olduklar her iskelede ve bütün tarihî seyir boyunca görülmektedir. ki devlet aras nda
ili kilerin devam hususunda kar l kl mecburiyetler vard . Her ne pahas na olursa olsun Venedikliler
ticaret yapmak istemektedirler, çünkü Venedik’in as l zenginlik kayna ticarettir. Hem Türk hem de
Carthe Turche 252, Dosya 340, s. 99, Mumcu, age. s. 332-333
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Venedik’in zengin ar iv kaynaklar nda görüldü ü gibi, Venedikli tüccarlar, Uskok, Tunus ve Cezayir
korsanlar n n sald r lar na maruz kalmakta, ço u zaman esir edilmekte, bütün mal varl klar na el
konulmakta, hatta bazen çat malarda ölmekteydiler. F rt nalara yakalanarak k y lara vuran
gemilerindeki mallar n o bölge halk taraf ndan ya maland na ve kendilerinin de esir edildiklerine
s kça rastlanmaktad r. Venedikliler bütün bu tehlikelere ra men srarla ticarete devam etmektedirler.
Osmanl Devleti taraf ndan da bak l nca, Osmanl Devleti Venediklilerin ülkeye getirecekleri her
eye muhtaçt . Osmanl Devleti Venedik ticareti ile iç piyasada ihtiyac olan her çe it emtiay temin
ediyor, hem de ticaret vas tas yla önemli gümrük gelirine kavu uyordu. Onun için Venedik ticaretinin
kesilmesi, Osmanl Devletini iki yönden zarara sokuyordu. Bu yüzden K br s gibi, di er liman ve
pazarlarda il idarecilerinin Venediklilerden kanunnamelere ayk r olarak vergi talep ederek onlara
zulmetmesini asla kabul etmiyor, bu hususta çok s k tedbirler al yordu. Ayr ca Osmanl Devleti’nin
Venedik’e verdi i ahidnâmelerin siyasî nitelikli olduklar da gözden uzak tutulmamal d r. Zira Osmanl
Devleti, Venedik’e verdi i imtiyazlarla Avrupa’da kendisine önemli bir müttefik ve dost edinmi ti.
K br s’ n bu tarihî co rafyas , iktisadî ve stratejik önemi, eskiden sadece bölge ülkeleri için önem
arzederken, bugün sadece Do u Akdeniz devletleri için de il bütün dünya için daha büyük önem arzeden
bir konumdad r. K br s’ n bir dünya meselesi haline gelmesinin temelinde bu tarihî zemin
bulunmaktad r.
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EKLER
EK 1. Sultân IV. Murad’ n Venediklilere Verdi i Ahidnâme**
ASVe Busta 12, Belge: 1318
Huve
TU RA
(Huva’llâhu’azîzu’l- aniyyu’l-mu‘în
ah Murad bin Ahmed Hân el-muzaffer daima)

Ni ân- erîf-i ali ân- sâmi mekân- sultânî ve tu ra-y garrâ-yi cihân- sitân- hakânî nuffize bi’lavni’r-rabbanî ve’s-savni’s-semânî hükmü oldur ki;
imdiki halde avn ve inâyet-i rabbânî ve me eyyedü hidâyatü sübhâne mukâreneti ile ben ki;
sultân- selâtin-i Hân ve burhân- avâkim-i devrân tâc-bah - Hüsrevân- rûy- zemin Sultân Murad Hân
ibni Sultân Ahmed Hân ibni Sultân Mehmed Hân ibni Sultân Murad Hân ibni Sultân Selim Hân ibni
Sultân Süleyman Hân ibni Sultân Selim Hân m. Halâ mefahirü’l- ümera’il- izamü’l- seviyye ma‘ârici
küberâyi’l-fiham fi’l-milleti’l-Mesihiyye Venedik Doç’u olan Giovanni Cornier vesâir beyleri hutimet
avâkibihüm bi’l-hayr. Dergâh- sa‘âdetim destgâh ma Simon Cornieri Kavaliyer Prokurator nam yarar
ve mutemedü’n-aleyh beyzâdeyi elçi tayin edip arz- sadâkat ve ihlâs edüb merhûmûn cedlerim Sultân
Süleyman Hân ve Sultân Selim Hân ve Sultân Murat Hân ve Sultân Mehmet Hân ve babam Sultân
Ahmet Hân ve Kar nda m Sultân Osman Hân aleyhimü’r-rahme ve’l-gufran zamanlar nda dostluk ve

** Bu ahidnâme do rudan K br s ile ilgili olmamas na ra men genel nitelikli hükümler içermesi itibariyle önemine bina en
burada ek olarak verilmesi uygun bulunmu tur. Metindeki bold karakterli numaralar, konulara geçi in yap ld yerler olup, taraf m zdan
verilmi tir. Ayr ca çevriyaz kurallar n n temel usulleri tercih edilmi ve noktalama ile imla i aretleri hususunda baz müdahalelerde
bulunulmu tur.
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mu‘âhede oldu u üzere asitâne-i sa‘âdetle olan sulh ve salâh ve i bu ahidnâme-i hümâyûnda münderîc
olan ühûd ve uhûd kemâ-kân mukarrer olub müceddeden ahidnâme-i hümâyûn verilmek bâb nda
istid‘âlar hâ’iz-i kabûlde vâki olup bu uslûb üzere ahidnâme-i hümâyûn verile ve bu ahidnâme-i
hümâyûn- sa‘âdet-makrûnumla fermân- âli ân m sâd r olma n mü ârünileyh Venedik Doç’u ile vesâir
beyleri ile sulh ve salâh mukarrer olub müceddeden ahidnâme-i hümâyûn verilip ve ahidnâmede
münderîc olan ürût ve uhûd alâ vech-i ta’zil bâb nda olunub i bu verilen ni ân- erîfimle ahd u emân
müstahkem olub ve ahd-i hümâyûnum mukarrer ve mü’ekked olmas için için yemin ederim ki yeri ve
gö ü yaratan hak sübhânehu ve Te‘âlâ hazretlerinin birli i için ma-dâme ki anlar taraf ndan ahde muhâlif
i olmaya bizden dahi mu’ahede-i erîfe mu âyir vaz’ sâd r olmayub min-ba‘d (1) Venedik Doç’u vesâir
beyleri ile ve adamlar ile ve deryâdan ve karadan iki cânibe müte‘allik olan gerek vilâyetlerin halk ile
ve Akdenizde vâki Tine nâm- di er stindil Cezîresi ve kal‘as yla vesâir tasarruflar nda olan cezîreler
ve ehirler ve kal‘alar ve bo azlar ile sulh ve salâh mukarrer olup Aya Marko’nun sanca nda götüren
kimesneler ile ya tan ve kurudan el’ân tasarruflar nda olan illeri ve köyleri ile imdiye de in
tasarruflar nda olup ve imdiden sonra kendi dinda lar ndan olacak yerleri ile ba‘de’l-yevm aram zda
olan dostluk ve bar kl k mukarrer olup ve Yanya Sanca s n r nda olan Barga nâm mevzi ki sab kan
merhûm ve ma fûrun-leh Sultân Süleyman Hân nevverallâhu merkaduhu emriyle yak l p y k lm idi.
Mezîd-i inâyetlerinde yine anlar cânibinde tasarruf olunmasun emredüb zikrolunan mevzi kalesiyle ve
varo uyla ve karyeleriyle ve hudûd s n r ile merhûm ceddim mumaileyh hazretleri inâyet eyledikleri
üzere anlar n zapt ve tasarruflar nda ola. Amma mezbûr Barga ve ona tâbi olan köylerde vâki olan
adamlar denizden ve karadan Memâlik-i Mahrûsam’a zarâr ve ziyân ederlerse Venedik beyleri ol zarâr
ve ziyân tazmin ettireler. Ve edenlerin muhkem haklar ndan geleler. Ve Memâlik-i Mahrûsam’da olan
sancak beylerinden ve mübâ irlerden ve bil-cümle hüddamü’n- necm-i ihti am mdan hiç ahad onlar n
vilâyetlerine ve kalalar na ve Burgazlar na ve adamlar na zarâr ve ziyân eri tirmeyeler. Ve e er cânib-i
celâdet meâb ma müte‘allik olan beylerden asâkir-i zafer-me’âb-e reften anlar n vilâyetlerine kal‘alar na
ve Burgazlar na ve adamlar na zarâr ve ziyân ettirirlerse vâki olan zarâr ve ziyân fermân- erîfimle
yerine konulup dahl edenlerin haklar ndan geleler. (2) Ve mezbûr bazirgânlar n adamlar ndan Memâliki Mahrûsam’a ya ve kurudan f rkata ve gögeleri ve gayri küçük gemileri ile mahrusâ-y stanbul’a ve
Galata’ya ve diyâr- Arabistan’dan skenderiye-yi M srîye ve Gelübolu’dan a a olan Bo az’a ve
nebaht ve Preveze Bo azlar na ve Muton Limanlar na gaflet ile gelip girmeyüb, mukaddemâ dizdar na
tenbîh eyleyip icâzet ile gelip girip me er ki rüzgâr iddet üzere olma la f rt na olup veyahud anlar
levend kalitalar kovup ol iskelelerden gayri konacak yerleri olmayub zarûret ola, ol vâkit gelüb gideler
e er mümkün ise tenbîh edeler ve gitmeli ol cak icâzetsiz gitmeyüb muhâlefet edenlerin haklar ndan
geline ân n için Venedik beylerine töhmet olunmaya. (3) Ve Memâlik-i Mahrûsam’dan deryâ yüzüne
giden gemiler anlar dahi fermân- erîf ile deryâ yüzüne ç km donanma ve kad rgalar ma vesâir deryâ
yüzünde yürüyen gemiler ile bulu tuklar nda yelkenlerin indirüb dostluk bildireler. Ve e er yelkenleri
indirüb bildirdikten sonra zarâr ve ziyân edecek olur ise e er gemi ve esbâb ve davar ziyân her ne ise
yerine konula hem-çünân anlar n gemileri ve kad rgalar ve donanmalar dahi deniz yüzünde benim
gemilerden veyahut rençber gemileri ile bulu urlar ise dostluk üzere geçip zarâr ziyân etmeyeler. Ve
e er gemiler ve adamlar esbâb ve davar ziyând r her ne ise yerine konula. (4) Ve e er ittifak dü üp
haramî levend kimesne bulu ub ol haramî gemisi bunlara kasdedip cenk ile haramî gemisine bunlar gâlip
olalar. Hîn-i muhârebede helâk olandan gayri ne kadar adam esir olub diri tutarlarsa asla katletmeyüb
bî-kusur sa ve salim südde-i sa‘âdetime îsâl ve irsâl edeler ki muhkem haklar ndan gelüb bir vechle
siyâset ederim ki sâirlerine mûceb-i ibret ola (5) Ve Memâlik-i Mahrûsam’dan donanma gemilerim ki
bir tarafa sefere gide Venedik’e müte‘allik olmaya Venedik donanmas epsem kendi halinde dostluk
üzere durup ve hareket etmeyüb kimesneye mu‘âvenet etmeye ve benim donanma-y hümâyûnuma zarâr
ve ziyân eri tirmesine sebep olmaya. Benimle dü manl k üzere olan kimesnelerin donanmalar n
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aralar na getirmeyeler. Ve onlara yard m ve erzak vermeyeler. Ve e er donanmalar ndan her kim bu
emrime muhâlefet ederse ileriki yerde Venedik beyleri muhkem haklar ndan geleler ki sâirlerine mûcebi ibret vâki ola. (6) Ve gayr-i vilâyetin dahi barçalar na ve kad rgalar na ve gayri gemilerine rast
geldikleri vakit Venedik beyleri kendi adalar na ve limanlar na ve hisarlar na s nd rmay p
durdurmayalar, tutmak mümkün olursa tutup mecâl vermeyip haklar ndan geleler. Ve benim taraf mdan
dahi ol vechle amel olunub gayr-i vilâyetin haramî barçalar n ve kad rgalar n limanlar na ve hisarlar na
s nd rmay p tutmak mümkün olursa tutup mecâl vermeyip haklar ndan geleler. (7) Ve Venedik’ten biri
gelip Memâlik-i Mahrûsam’dan bir kimesne ile sat u bazâr edip akças n tamam vermeyüb hile edüb
kaçub giderse benim hükm-i erîfimle varub taleb olundukta ol kimesne bulunursa r zk sahibine
aluvereler. Ve Memâlik-i Mahrûsam’dan bir kimesne varûb Venediklilerden biri ile sat u bazâr edib
akças n edâ etmeden kaçub gelirse sabit olan hakk al verile. (8) Ve Memâlik-i Mahrûsamdan bir
kimesne borç edinse veyahud bir vechle müttehim olup gaybet eylese ân n içün bir günahs z tutulmaya.
Venedik beylerine ân n için töhmet olunmaya, me er ki anlar n memleketine varûb dura benim
cânibimden dahi ol vechile ettirile. (9) Ve Baylos gemi dilerse göndereler. sterlerse horandalar yla gelip
Mahrûsâ-y Konstantiniye’de üç y la karîb dura. Tamam olmadan gide dilerse horantas z gele maslahat
neyse göre üç y l tamam olmadan ol dahi gide. Ân n yerine ol vechle biri dahi gele. (10) Ve Venedik’ten
bir esir kaçub Memâlik-i Mahrûsam’a gelip Müslüman olursa ve sahibi gelirse bin akça verile, sahibi
gelmeyüb vekili gelirse, akçay vekiline vereler. E er küfrü üzere ise ol esir ayn üzere verile. Memâliki Mahrûsam’dan kaçub onlara var r ise e er Müslüman ise veyahut mürted oldu ise ta‘allül etmeyip
elbette ayn ile gönderivereler. Ve e er küfrü üzere ise sahibi yahut vekiline bin akça vereler. (11) E er
Ma ribin levent kalitalar ve gayrilerin korsan kay klar deryâdan vesâir karadan olan haramîler varûb
Venedik’e tâbi olan adalar ve gayri yerlerini urub adamlar n esîr edib götürüb Rumeli’nde ve
Anadolu’da ve Ma rib’de vesâir yerlerde satub veya kendi kullan b bu makâle esîr her kimin elinde
bulunursa bilâ tereddüd ellerinden al n b Venedik beylerinin Bayloslar na veya kaymakamlar na veya
vekillerine teslîm edeler. Ve ol haramî levent ele getirilib muhkem haklar ndan gelinüb ol esîr Müslüman
olmu ise azâde olub sal verile. (12) Ve ahidnâme-i hümâyûn sulh ve salâha muhâlif Venedik reâyâs n
baz kimesneler esîr edüb elinden ala kaçurma a ihtilâle bâ‘is olurlar imi . mdi sulh ve salâh zamân nda
vâki olan Venedik esîrleri her kimin elinde bulunursa Müslüman olmu ise azâd ettirile ve e er henüz
küfrü üzere ise i bu ahidnâme-i hümâyûn sulh ve salâh mûcebince Baylosuna veya kendi ta‘yîn etti i
adam na teslîm ettirilüb min-ba‘d nâme-i hümâyûn sulh ve salâha muhâlif esîr ettirilmeyib, edenlerinden
haklar ndan gelinüb ta‘allül ve bahâne ettirilmeyib vârid olan hatt- hümâyûn mûcebince ni ânhümâyûn verilmeyüb kemâ-kân ol ni ân- hümâyûn mefhûmuyla amel oluna. (13) Venedik gemileri
Memâlik-i Mahrûsam’a gelirken muhâlif yel ç k b ol gemi helâk olub ne miktar adam kurtulursa azâde
oluna esbâblar kurtulursa sahibine verile. Kapudan cânibinden adamlar ndan ve sairlerinden kat’a dahl
olunmaya ve Memâlik-i Mahrûsam’dan ol tarafa bir gemi vard kta muhâlif yel ç ka ol gemi helâk olursa
Venedikli dahi adam kurutulursa anlara dahl olunmay b esbâblar sahibine verile ve kat‘a dahl ve niza‘
olunmaya. (14) E er Memâlik-i Mahrûsam’dan ol yerler ki kad rga ve kay klar ve gayri gemiler deryâ
yüzüne ç k p gittikleri vakit ki kapudan n anlar ile bile olmaya ol gemilerin reisleri muhkem kefillere
verile ki varûb Venedik memleketine zarâr ve ziyân eri dirmeyeler. E er kefil vermeden giderler ise
mücrîm ve günahkâr olanlar n haklar ndan geline. Ve e er kefil verdikten sonra zarâr ederler ise ve zarâr
ziyân olursa, kefilleri vereler. Hem-çünan Venedik cânibinden dahi deryâ yüzüne gemileri ç ka Venedik
kapudan bile olmaya reisleri muhkem kefillere verdikten sonra Memâlik-i Mahrûsam’da zarâr ve ziyân
eri dirirlerse olan zarâr ve ziyân kefiller vereler. E er kefilsiz giderler ise mücrîm ve günahkâr olalar
muhkem haklar ndan geline. (15) Ve e er Memâlik-i Mahrûsam’dan bir harac-güzar veyâhud bir âmil
kaçup Venedik’e müte‘allik kalalara ve adalara varûb temekkün etse kabûl olunmaya. Varan olursa
ta‘allül etmeyüb ayn ile vereler ve öyle ki adam öldürüb veyahud u urluk edib r z k götürürler ise ayn
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ile vereler. Benim cânibimden dahi ol vechle ettirilüb ol taraftan adam öldürüb veyahut u urluk edüb
r z k götürürler ise ayn ile vereler. (16) Ve Venediklinin birbiri aras nda nizalar olsa Bayloslar
adetlerince dinleye kimse mâni olmaya ve bir kimsenin Baylos ile niza‘ olsa öyle ki südde-i
sa’âdetimden Mahrûsa-y stanbul’da olan vâki olan kaziyeyi Divân- Âli ân mda istima‘ oluna. Ve lâkin
ben sa‘âdet ile sefer-i hümâyûnda bulunacak olursam onun gibi Baylos ile vâki olan münâza‘a stanbul
muhâfazas için konulan hâkim huzurunda Kad marifetiyle istima‘ oluna ve öyle ki Venedik
beyzâdeleri ile bir kimesnenin nizâ‘ vâki olub Kad ya varalar. Ve Venediklinin kendi tercümân- hass
olmay nca Kad olan davalar n istima‘ etmeye amma anlar dahi tercümân- has dinledüb avk ettirmeyib
tercümânlar izhâr edüb e er tercümânlar mühîm maslahatlarda ise gelince tevakkuf oluna. (17) Ve
Baylos olan ahâr n borcu için kimesne rencîde etmeyip müzâyaka vermeyeler ve nesne ödetmeyeler.
Amma mer‘î olanlar medyûnlar n sâkin olan yere varûb hâkimi marifetiyle hak ve adl üzere taleb oluna
ve Baylos dahi bu ahvâlin fesholunmas için Venedik beylerine ilâm ede. (18) Ve Venedik’ten nebaht ,
Mora ve sair Memâlik-i Mahrûsam’a bir bazârgân ki gele gayri kimesne borcu için ân tutub
incitmeyeler. Ve Venedikli bir bâzârgân Burusa’ya ve gayri bir yere gitmek isteye, Baylosundan
icâzetname almay nca gitmeyeler. E er temerrüd edüb icâzetsiz gitmek isterlerse suba Baylosa
mu‘âvenet edüb koyuvermeye. (19) Ve Venedik’ten gelen gemileri neftileri Memâlik-i Mahrûsam’da
hizmete tutulmayub nice geldiler ise gemileri ile gideler ve Venedik’ten gelüb temekkün eden
kimesneler, evli olsun ergen olsun mâ-dâme ki gelüb gidüb rençberlik edib Memâlik-i Mahrûsam’da
yerle meye varûb gerü gide anlardan haraç taleb olunmaya (20) Ve Venediklinin baz haraç-güzar kâfir
ile nizâ‘lar olub, hîn-i davâda Venedikli âhitler ikâmet ederler imi . Has m olanlar bu yer kâfirlerinden
gerektir deyu müzâyaka verüb Venedikli Nasrânîlerin ahâdetlerin kabûl etmezlerimi . mdi cümle
nasârâ millet-i vâhide oldu u ecilden gerektir ki anlar e er kefere ile niza‘lar olub ikâmet âhidine
ihtiyaç olursa kefere taifesinden kang s n ftan ki âhit ikâmet edüb er‘-i erîf-i nebevî muktezas nca
isbât edeler, kabûl oluna. (21) Ve Venedik’ten bir bâzârgân Memâlik-i Mahrûsam’da yolda ve izde ve
köyde basulub r zk al na yahud bas ld kta bâzârgân tepelenmi olsa ve gâ’ib olsa vârisi veyahud vekili
gelirse er‘ ile görülüb hak yerine vara. Venedikli bir bâzârgân Memâlik-i Mahrûsam’a gelip ticaret
üzere kendi halinde yürürken mürd olsa metrukât na beytülmalc kar may p Bayloslar na teslîm edeler.
(22) Ve Ma rib Müslümanlar ndan ve bunlardan gayri sair yerlerin bâzârgânlar ki bey ü irâ etmek içün
ya tan ve kurudan gelmeli ol cak ki Venedik hükmetti i yerlere u raya âdet ve kanunlar üzere
meta‘lar n n rüsûmunu ald ktan sonra mâni‘ olmayalar ve zarâr ve ziyân eri tirmeyeler Memâlik-i
Mahrûsam’da nice dilerlerse gelüb gideler. (23) Ve körfezden yukar bo azda yürüyen gemiler
Venedikli olsun gayri olsun ki Venedik’e ticarete varalar ve geleler kimesne mâni‘ olmaya ve zarâr ve
ziyân eri tirmeyeler me er ki yaramazl k etmi olalar. Ve bir Venedik gemisi âdet ve kanûn üzere
stanbul’da aranub gittikten sonra ki kânûn- kadîm üzere bir dahi bo az hisarlar önüne vard kta aranub
andan sonra gitme e icâzet verile. Ve halâ kanûn- kadîme muhâlif Gelübolu’da dahi aran r imi . Minba‘d Gelübolu’da aranmayub âdet-i kadîme muktezas nca geri hemen Bo az hisarlar önünde aran p
gide. (24) Ve Zakliye cezîresi için sâl-be-sâl asitâne-i sa‘âdetime bin be yüz alt n irsâl ve îsâl edeler.
(25) Memâlik-i Mahrûsam’a Arabistan memleketleri fetholundu u zamandan beri olugelen uslûbkadîm üzere iki pâre mavnalar n M s r skenderiyesine dahi Mahrusâ-y am’a tâbi olan Trablus ve
Beyrut iskelelerine olugeldi i üzere esbâb ve meta‘lar ile mukarrer olan vakitte ve mevsimde gelüb
gideler. Vaktinden ve mevsiminden te’hîr etmeyüb, e er iki mavnalard r ve e er dahi ziyâdedir ve e er
büyük ve küçük gemilerdir, imdiye de in ne vechile gelüb gidüb bey‘ ve irâ ede gelmi ler ise geri ol
vechle edüb olugelene muhâlefet niza‘ etmeyeler. (26) Ve Mahrusâ-y stanbul’da ve Beyrut ve Trablus
iskelelerinde ve sâir yerlerde e er akça ve meta‘dan evvelden olugelene muhâlif ihdâs olunan bid‘atler
ref‘ olunub kadîmden nice olugeldiyse ona göre amel olunub muhâlif kimesneye te‘addî ettirilmeye.
(27) Ve merhûm ceddim Sultân Süleyman Hân zaman- erîfinde verilen ahidnâme-yi hümâyûn
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muktezâs nca mutâd- kadîmden ziyade gümrük taleb olunmay b, gümrük husûsunda kânûn- kadîm
olan kanunnâme mûcebince müstakilen emr-i erîf verile ki Dergâh- muallâmda ve am Trablus’unda
ve M s r skenderiyesi’nde ve sâir Memâlik-i Mahrûsam’da sâkin olan Venedik Baylosu ve konsoloslar
ol emri temessük edeler ve mezbûr mavnalar vesâir gemilerine ve tâcirlerine ve meta‘lar na
beylerbeylerinden ve beylerinden vesâir kullar mdan hiç ahad kânûn- kadîme zulm ve te‘addî etmeye
emn üzere olalar kimesne anlar rencîde etmeye. (28) Ve Arnavutluk ve Bosna vilâyetlerinde olan
yerlerin baz bu cânibin tasarrufuna girib ve baz Venedik beylerinin elindedir iki cânibe ellerinde olan
hisarlar n kadîmi s n r ve karyeleri vire bozulmadan ne vechle olagelmi ise ol vechle zabtoluna deyu
bu bâbda tarafeynden mezbûr vilâyetin hâkimlerine müceddeden emir gönderüb tenbîh olunub ve sâb ka
Bosna Beyi olan Ferhat Bey’e emirler vârid olub Yacomo Soranso nâm Venedik elçisi muvâcehesinde
s n r kat‘ olunub ne vechle ta‘yîn ve tebeyyün oldu ise vukû‘u üzere amel oluna. (29) ve mukaddemâ
fetretten sonra merhûm ve ma fûrun-leh ceddim Sultân Selim Hân zamân nda tekrar sulh olundukta üç
y la de in verme e müteahhid olduklar üç yüz bin alt n n tedrîciyle bî-kusûr edâ eyledikleri hizâne-i
âmiremde mahfûz olan defterde mukayyed olup merhûmun ve ma furun-lehüm cedlerim, Sultan
Süleyman Hân ve Sultan Murad Hân ve Sultan Mehmed Hân ve babam Sultan Ahmed Hân ve
kar nda m Sultan Osman Hân tâbe serahûm zamanlar nda zikrolunan florinden gayri sâir vâki olan
artlar ve ahidleri bi’t-tamâm yerine getirdikleri ecilden tekrar i bu ahidnâme dercolunmu tur. Minba‘d ol hususlar için dahi taarruz olunmaya ve merhûmun zamanlar nda ve cülus- hümâyûnumdan sonra
verilen ahkâm- erîfe kemâ-kân mukarrer tuttum. (30) Mâ- dâme ki südde-i sa‘âdet-destgâh mda
kurudan ve ya dan dü manl k üzere olanlara Venedik Doju ve beyleri kavlen ve fiilen mû‘în ve zâhîr
olmayalar vâki olanlar sulh ve salâhdan tecâvüz ettirmem. Ben dahi Hak ve Sübhânehu ve Teâlâ
Hazretlerine ululu u ve vahdaniyeti hakk için (y rt k-ancak sonraki cümleden Resul-ü olmas gerekir)
ekrem ve erîf-i ümem iki cihân güne i peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) hazretlerinin
hürmeti için ahd u yemîn ederim ki mâbeynde mün‘akid olan dostluk ve sulh ve salâhda ve erh ve beyân
olunan ürût ve uhûddan udûl ve inhirâf göstermesin. öyle bileler alâmet-i erîfe itimâd k lalar.
Tahriran fî-Evâs t1625).

ehr-i Recebü’l-Mürecceb. Sene Erba‘a ve Selâsin ve Elf (19-28 Nisan

Be-Makâm- Dârü’s-Saltanatü’l-Aliyye
Konstantiniyetü’l Mahrûsa’l-Mahmiye ani’l-Âfât
ve’l-Beliyye

135

EK 2: K br sl Veponte’nin zmir Konsolunun tercümanl
Carte Turche Klasör 252, Defter 338
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na atanmas hakk nda hüküm.

EK 3: K br s Tuzla kazas na tabi Larinka kasabas ndaki Venediklilere ait kilisenin Frans zlar
taraf ndan i galinin men’i hakk nda hüccet-i er’iyye
Carte Turche: Klasör 252, Defter 340, s. 68
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EK 4: Tuz Hakk nda hüküm
Carte Turche: Klasör 251, Defter 337, s. 16
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EK 5: Venedik mallar na Narh uygulanmamas hakk nda emir
Bailo Costantinopoli Cancelleria No: 376, Belge No: 18
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1 Numaral K br s Mukataa Defterine Göre
K br s Adas nda Mukataa Uygulamas (Mesarya Kazas )
ro . r.

ehmet

itit niversitesi

orum

Giri : K br s’ n Tahriri ve Gelir Kaynaklar
Mukataa genel olarak "vergilerin belirli bir mebla kar l nda iltizama verilmesi" anlam na
gelir. Kelime ayn zamanda "hazineye ait bir k s m vergilerden olu turulmu birer mali birim" manas na
da gelmektedir. Bir mukataa de i ik vergi ve resimlerden olu urdu. “Hazineye sa lad y ll k gelir
bak m ndan birkaç yüz akçeden 10-20 milyon akçeye kadar de i en büyüklükte mukataalar oldu u gibi
bir köy veya mezraa s n rlar içinde kalan mukataalar yan nda bir kaza veya sanca kapsayan, hatta
birçok eyaleti içine alanlar da vard .” Avar z, nüzul ve cizye vergileri genellikle iltizamla
toplanmad ndan bu vergiler “mukataa kategorisine genellikle girmez”.1 Mukataalar genellikle
“iltizam” veya “emanet” yöntemleriyle idare olunurlard ancak “Mukataan n iltizam veya emanetle idare
edilmesi aras nda bu bak mdan bir fark bulunmazd .” “Bütçe gelirlerinin XVI. yüzy lda yar dan biraz
fazlas n temin eden mukataalar n oran XVII. yüzy lda muhtemelen bu faktörün etkisiyle yava yava
artarak % 66'ya kadar yükseldi.”2
ltizam tarihsel bir terim olarak "özel bir ahs n devlete ait herhangi bir vergi gelirini toplamay
belirli bir y ll k bedel kar l nda üzerine almas " demektir. Bu i i yapan ki iye mültezim denir.”
“Devlet için vergilendirmenin ba l ca iki yolu vard r. Bunlardan biri, günümüzde hemen her devlette
oldu u gibi maa l memur kadrolar ile vergilendirme yap lmas , di eri ise vergilendirme görevinin özel
te ebbüs gibi hareket eden ki ilere belirli artlarda devredilmesidir.(…) Osmanl lar, emanet ve iltizam
usulleri diye adland rd klar bu metotlar n her ikisini de kullanm lard r.”3 ltizam sisteminde, devlet
“genellikle belirli bir mekânla s n rl kanuni ve/veya er'i vergi unsurlar ndan olu an bir demeti ifade
eden mukataa birimlerini vergilendirmeyi rekabete aç k, ekseriya müzayede ile tespit edilen ve bir
bölümü pe in ödenmesi istenen belirli bir y ll k bedel kar l nda, s n rl bir süre (tahvil) için kâr ve
zarar kendine ait olmak üzere kabul edecek mültezimlere güvenilir bir kefaletle” devreder. Bu modelin
temel unsurlar , 1.“s n rl süre”; 2.“rekabet içinde belirlenen” bedel; 3.Bu bedelin “pe in ödenmesi
gereken” bir miktar ile “y ll k ödenmesi gereken” bir miktar n n olmas ; 4.“Kefâlet”. 5.Mültezimle
yap lan mukavele süreleri “Nazari olarak üç ile on iki y l aras nda” tasarlanm t r 4
K br s’ n fethi 1570 y l nda ba lam ve 1571 y l nda tamamlam t r. Halil Sahillio lu’na göre,
K br s’ n ilk beylerbeyi Muzaffer Pa a’d r. Muzaffer Pa a, Lefko a kalesinin fethedildi i gün, 8
Rebiülahir 978 (9 Eylül 1570) tarihinde, bu göreve atanm t r. Muzaffer Pa a, 1 A ustos 1571
tarihindeki Ma osa’n n fethinden k sa bir süre sonra, 4 Rebiülahir 979 (26 A ustos 1571) tarihinde

1

Mehmet Genç, “Mukataa”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (TDV A), Diyanet Vakf Ne riyat Pazarlama Ticaret, Sa l k ve Turizm
A Yay n , stanbul 2006, s.129-132.
2 Age, s.130.
3 Mehmet Genç, “ ltizam”, TDV A, Diyanet Vakf Ne riyat Pazarlama Ticaret, Sa l k ve Turizm A Yay n , stanbul 2000, s.154-158.
4 Age, s.155.
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Trablus am Beylerbeyli ine atan nca K br s Beylerbeyli ine Sinan Pa a tayin edildi.5 Sinan Pa a’ya
gönderilen 19 Cemaziyelevvel 979 (9 Ekim 1571) tarihli ferman ile K br s adas n n tahririnin yap lmas
emredildi. 10 Cemaziyelahir 980 (18 Ekim 1572) tarihinde tahrir i lemi tamamland .6 Selh-i Ramazan
980 (3 ubat 1573) tarihinde de sultana arz edildi.7
Fethin ilk y llar nda K br s’ta t mar sistemi uygulanmam t r. K br s’ta t mar sisteminin
uygulama alan bulmas 1577 y l nda ba lam t r. Bu süre içinde K br s, Lefko a, Girne, Ma osa, Baf
ve Limasol kalelerindeki askerler ile K br s Eyaleti’ne ba lanan çel, Alaiye, Sis ve Tarsus
sancaklar ndaki t marl sipahiler taraf ndan savunulmu tur. Recep Dündar, “K br s’taki t marl sipahiler
hakk ndaki ilk bilgiler 1603 tarihine aittir” 8 demekte ise de Ba bakanl k Osmanl Ar ivi (BOA)
Maliyeden Müdevver (MAD) defterler içinde bulunan 17658 numaral defterdeki 16 Zilhicce 995 (17
Kas m 1587) tarihli kay t K br s’taki t mar tevcihinden bahsetmektedir. Buna göre, Leymosun
nahiyesinde 5000 akçelik bir t mara sahip olan Abdullah Perviz ortadan kaybolmu ve bahsi geçen t mar
dördüncü cemaatten süvari Abdullah o lu Hüseyin’e verilmi tir.9 lgili defterde ba ka t mar tevcihleri
de vard r.
K br s ekonomi ve mali tarihiyle ilgili birçok ara t rma yap lm t r. Özellikle 1572 tarihli K br s
Tahrir Defteri Mehmet Akif Erdo ru, Ronald Jennings ve Recep Dündar gibi ara t rmac larca çal lm
birçok kitap, makale veya tez yaz lm ve ilgili defter sosyal ve ekonomik aç lardan de erlendirilmi tir.10
K br s’ n sosyal, ekonomik ve mali tarihiyle ilgili bir ba ka kaynak olan cizye defterleriyle ruznamçe ve
t mar defterleri konusunda da çe itli çal malar mevcuttur. Bu alanda öncelikle Halil Sahillio lu ve
Recep Dündar önemli çal malar yay nlam t r.11 Bununla birlikte K br s ekonomi ve maliye tarihiyle
do rudan ili kili olan ve çal mam zda de erlendirilecek olan 1 Numaral K br s Mukataa Defteri ile
ilgili yay mlanm herhangi bir çal ma bulunmamaktad r. Halbuki söz konusu defter Halil Sahillio lu
taraf ndan yay mlanm olan K br s’ n lk Bütçesi d nda fethin ilk y llar n n ekonomik ve mali
durumuyla ilgili en önemli ve en orijinal kaynaklardan biridir. Ayr ca Sahillio lu’nun yay nlad K br s
bütçesi K br s’taki mukataalarla ilgili çok s n rl bilgi vermekte (sadece mukataa isimleri ve 1571-1572
bütçesinde mukataalardan elde edilen toplam gelirler) ancak ne mukataalar n i letme yöntemlerine ne
de K br s’taki mukataalar n ayr nt lar na dair hiçbir veri sunmamaktad r. Bugüne kadar yay mlanan
K br s bütçe defterleri (ruznamçeler) de ayn durumdad r. Bunun d nda yay nlanan ilk K br s bütçesi
hariç ruznamçe adl bütçeler tam bir y l kapsamazlar. Baz lar 3 ayl k, baz lar 15 ayl kt r. Bu nedenle

5

Halil Sahillio lu, “Osmanl daresi’nde K br s’ n lk Y l Bütçesi”, Belgeler, Cilt:4, say :7/8, (1967), s.7.
Age, s.6.
7 Age, s.7., H. Sahillio lu selhi Ramazan 980 tarihinin miladi kar l
olarak 11 Ocak 1573 tarihini vermektedir. Fakat TTK internet sitesinde
bulunan tarih çevirici selhi Ramazan 980 tarihinin kar l olarak 3 ubat 1573 tarihini vermektedir.
8 Recep Dündar, “K br s Beylerbeyli i 1570-1670”, ( nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay mlanmam Doktora Tezi), Malatya
1998, s.183.
9 BOA (Ba bakanl k Osmanl Ar ivi), Maliyeden Müdevver Defter, (BOA. MAD.D.), No:17658, s.565.
10 Örne in bkz. Mehmet Akif Erdo ru, K br s’ta Osmanl lar, Galeri Kültür Yay nlar , Lefko a 2008; Ayn yazar, K br s’ta Osmanl lar II, Galeri
Kültür Yay nlar , Lefko a 2009; Ronald Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World 1571-1640,
New York University Press, New York and London 1992,; Ayn yazar, Village Life in Cyprus at the time of the Ottoman Conquest, (Eds: M.
Akif Erdo ru, Ali Efdal Özkul), The Is s Press, stanbul 2009; Recep Dündar, K br s Eyaleti, ( nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yay mlanmam Doktora Tezi), Malatya 1998.
11 Bkz. Halil Sahillio lu, Halil Sahillio lu, “Osmanl daresi’nde K br s’ n lk Y l Bütçesi”, Belgeler, Cilt:4, say :7/8, (1967), s.3-33; Recep
Dündar, “18 Mart-14 Haziran 1608 Y l K br s Bütçesi”, Turkish Studies, Vol.5/4, Fall 2010, s.1032-1048; “H.1053-M.1643 Tarihli 8428 No’lu
Cizye Defterinin Tan t m ve De erlendirilmesi”, History Studies, Vol. 4, Issue:4, November 2012, s.125-146; “H. 1269 (1852-1853) Tarihli
K br s Cizye Muhasebe Defteri”, ZfWT Journal of World of Turks, Vol:4, No:2, (2012), s.99-122; Recep Dündar-Mesut Ayd ner, “3924 No’lu
Cizye Defterine Göre K br s Eyaleti Baf ve Kukla Kazalar nda Gayrimüslümler (H.1061/M.1650-51), TUBAR-XXXI, Bahar 2012, s.77-98;
Recep Dündar-Mesut Ayd ner, 958 Numaral K br s T mar Yoklama Defteri (9 Cemaziyelevvel 1241/20 Aral k 1825), Ortado u Ara t rmalar
Merkezi Yay n No: 25, F rat Üniversitesi Bas mevi, Elaz 2014; Kadir Aslanbo a-Ahmet Arslantürk “Osmanl Yönetiminde K br s Adas ’n n
A ustos 1598 ile Nisan 1599 Tarihleri Aras ndaki Gelir ve Giderlerinin Tahlili”, History Studies, Vol:6, Issue:5, September 2014, s.13-30.
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y ll k bazda inceleme olana sunmazlar. Hâlbuki bu çal mada ele al nacak olan defter y l y l
düzenlenmi olup çok ayr nt l d r. Mukataalar n isimleri, kimlere iltizama verildi i, elde edilen gelirler
vb say s z ayr nt defterde yer almaktad r. Çeviri yaz s tamamlanan ve de erlendirme i lemi devam
eden söz konusu defter çok ayr nt l oldu undan, amac m z bu çal mada bahsi geçen defteri Mesarya
Nahiyesinde uygulanan mukataa usulü aç s ndan de erlendirmek ve Mesarya Nahiyesi Mukataas n n
1572-73 y llar n kapsayan bütçesinin incelemek olacakt r. Ayr ca K br s eriye Sicilleriyle Halil
Sahillio lu’nun yay mlam oldu u ilk K br s bütçesi de bu çal man n kaynaklar aras nda bulunacakt r.
K br s’ta Mukataa Uygulamas n n Olu umu
K br s’ n fethinin tamamlanmas ndan sonra K br s arazisi t mara verilmemi ve tamam yla
padi ah hass telakki edilmi tir. Ada gelir kaynaklar n n en önemlileri mukataa olarak kaydedilmi ve
iltizamen veya emaneten i letilmi tir. 7 Ekim 1571-7 Ekim 1572 dönemini kapsayan ilk K br s
bütçesinde mukataalardan elde edilen gelirler 2.674.474 akçeye ula maktad r.12 Gerek ilk defterdar Bâlî
Çelebi gerekse ikinci defterdar Mehmet Çelebi’nin raporlar fethin ilk y llar nda mukataa uygulamas nda
birçok zorlukla kar la ld n ve gerekli miktar n tam olarak tahsil edilemedi ini göstermektedir.
lk defterdar Bâlî Çelebi 25 Recep 978 (23 Aral k 1570) tarihinde, henüz Ma osa’n n al n p
adan n fethinin tamamlanmad bir tarihte, Lefko a’ya vâs l olmu tur. Raporuna göre, kendisi K br s’a
gelmeden önce 978 y l nda13 (muhtemelen Lefko a’n n fetih tarihi olan 8 Rebiülahir 978=9 Eylül 1570
tarihinden sonra) vâki olan “hububât ve rüsûmât ve arazi-i hâliye ve gayr ” Lütfî ve Tanr verdi adl
ki iler ile ortaklar na, birbirlerine kefil olmak art yla, 255.000 filoriye (alt n) iltizama verilmi tir. Bâlî
Çelebi adaya gelince bu mültezimlerden “kefil-i bi’l-mâl” talep edince mültezimler kefil gösterememi ,
üzerlerine “kâb z- mâl” konulmas n da kabul etmemi ler ve sonuçta sözle me feshedilmi tir. Bunun
üzerine “Pencik Emini Emir Kethüda”, “erbâb- t mardan ve gayriden” olan baz ki ilerle ortak olup
“hubûbât ve rüsûmât ve arazî-i hâliye ve gayri” den olu an mukataay “bâd- hevâ ve Lefko a’da vâki
olan evler” de ilave olunarak 300.000 alt na ve 3 y ll na iltizam na almay teklif etmi tir. Bâlî Çelebi
yeni mültezimlerden de kefil talep edince “kefile kaadir de iliz be aya de in yerlü yerlerimizden kefil
tedarik idelüm” demi lerse de Bâlî Çelebi bu teklifi kabul etmemi tir. Sonuçta “zikr olunan mukataa
pâre pâre ayr lub küfelâ ile mültezimler uhdelerine olmak cem’-i mâle âsân ve reayaya enfa’
görülme in” mukataalar n iltizama verilmesi kararla t r lm fakat tam bu s rada dü man gemileri K br s
sular nda görününce içine dü ülen tela ve endi e nedeniyle bu giri im de akamete u ram t r.14
kinci defterdar Mehmet Çelebi 28 Rebiülevvel 979 (20 A ustos 1571) tarihinde göreve
ba lam t r.15Onun raporuna göre ise K br s mukataalar ndan “sekiz güzîde mukataa”, “dergâh- Alî
çavu lar ndan Ahmet Çavu ile Alay be i olan Bâlî”ye iltizama verilmi tir. Aradan yedi sekiz ay
geçtikten sonra Lefko a Azebler A as Mehemmet Bey ad geçen sekiz mukataa ile “sair aklâma” zam
yaparak mültezim olmay talep etmi , talebi K br s beylerbeyi Hasan Pa a arz yla stanbul’a iletilmi ve
talebi kabul edilmi tir. Önceki mültezimler Ahmet Çavu ile Bâlî’nin mültezimlikleri böylece sona
ermi tir. Lefko a Azebler A as Mehemmet Bey “sekiz güzide mukataa” ile “sair aklâma” mültezim
olub mukataalar baz ki ilere “tefviz eyleyüb” faaliyete geçti i s rada Defterdar Mehmet Çelebi
defterdar olarak K br s’a gelmi ve “mâl- padi âhî”yi tahsile ba lamak istemi tir. Bunun üzerine
Mehemmet Bey “mukataat- merkûmenin mültezimi ben de ilim ki benden mâl teleb oluna belki baz
12

Sahillio lu, “Osmanl daresi’nde K br s’ n lk Y l Bütçesi”, s.11.
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14 Sahillio lu, “Osmanl daresi’nde K br s’ n lk Y l Bütçesi s.30.
15 Agm, s.8.
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mültezimlerine deruhde eyleme e müteahhid idim ahdim muktezas nca cümlesini deruhde eyledim
andan sonra Hasan Pa a marifeti ile mukataatdan el” çektim demi tir. Mehemmet Bey daha sonra da
“sekiz mukataa ve sair aklâm bana teslim idin zabt ideyin” teklifinde bulunmu tur. Defterdar Mehmet
Çelebi sadece sekiz mukataay önerince anla ma sa lanamam t r. Mehmet Çelebi mukataalar daha
önce zabt eden Ahmet Çavu , Bâlî Bey ve di erlerinden mal tahsilat na giri mek istemi ise de istenilen
oranda bir tahsilat yap lamam t r.16 Yine de Mehmet Çelebi’nin defterdarl k dönemine ait olan ve 7
Ekim 1571-7 Ekim 1572 dönemini kapsayan ilk K br s bütçesinde mukataalardan 2.674.474 akçe gelir
elde edildi i görülmektedir. Bu miktar ilgili bütçe y l ndaki gelirlerin (7.293.954 akçe) yakla k %
36’s n olu turmaktad r.
lk K br s Bütçesi ve Mesarya Kazas n n Bu Bütçedeki Yeri
K br s’ n ilk bütçesi 8 Ekim 1571-8 Ekim 1572 tarihlerini kapsamaktad r ve tam bir y ll kt r. 18
Cemaziyelevvel 979-30 Cemaziyelevvel 980 (8 Ekim 1571-8 Ekim 1572) tarihleri aras n ihtiva
etmektedir.17 Bütçenin kapsad tarih (8 Ekim 1571- 8 Ekim 1572) ile tahririn ba lad ve bitirildi i
tarih (9 Ekim 1571-18 Ekim 1572) a a yukar ayn d r. Söz konusu bütçe Defterdar Mehmet Çelebi
zaman nda haz rlanm t r. Defterdar Mehmet Çelebi 28 Rebiülevvel 979 (20 A ustos 1571) tarihinde bu
göreve atanm t r.18
ncelenen mukataa defterinde yer alan Mesarya Nahiyesi ile ilgili kay tlar ise 1 Muharrem-29
Zilhicce 980 (14 May s 1572-2 May s 1573) dönemini kapsamaktad r. Bir ba ka deyi le Mesarya
Nahiyesindeki mukataalar 1 y ll na iltizama verilmi tir. Yani incelenen defter Defterdar Mehmet
Çelebi döneminde aittir. Mukataan n ba lang ç tarihi tahririn tamamlanmas ndan yakla k 5 ay önceki
bir tarihte ba lam t r. Belki de bu tarihte Mesarya kazas n n tahriri tamamlanm bulunuyordu. Çünkü
nahiyenin ekonomik de eri hesaplanmadan iltizama verilmi olmas pek muhtemel de ildir.
Ayr ca yay mlanan bütçe 7 Ekim 1572 tarihinde sona ermektedir. Mesarya kazas n n iltizam
tarihi 14 May s 1572 tarihinde ba lam t r. Birinci ve ikinci taksitler 23 Ca (Cemaziyelevvel) 980 (1
Ekim 1572) tarihinde, toplam (4,860+1,953=) 6,813 akçe olarak ödenmi tir. Üçüncü taksit ise 9 Receb
980 (15 Kas m 1572) tarihinde 12,508 akçe olarak ödenmi tir.
7 Ekim 1572 tarihinde sona eren yay mlanm K br s bütçesinde bütün mukataalar ayr ayr
yaz lmam t r. En az ndan Mesarya Nahiyesi mukataas kay tl de ildir. Mukataa gelirleri “An’il
Mukataat” ba l alt nda verilmi tir. Mesarya nahiyesi muhtemelen “An’il kurâ ki, ber vech-i iltizam
ve ber vech-i emanet zabt gerde end maa Mukataat-i Nefs-i Ma osa ve Lefko a” ba l alt ndaki kalem
içerisinde bulunmaktayd . Bu aç dan bak ld zaman Mesarya kazas n n yay mlanan bütçe içindeki
katk s muhtemelen 6,813 akçe idi.
1 Numaral K br s Mukataa Defteri
1 Numaral Mukataa defteri 16.5x45 cm ebad nda olup sahibi mukataac Hüseyin Efendi’dir.
Hüseyin Efendi Mesarya nahiyesi mukataas n “ber vech-i emanet” ald için ayn zamanda “Emin”dir.
Hüseyin Efendi’den sonra mukataac Yahya Çelebi olmu tur.19 Bu çal mada incelenecek olan Mesarya
Nahiyesi mukataa kay tlar H. 1Muharrem-29 Zilhicce 980 (14 May s 1572-12 May s 1573) tarihlerini
16
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kapsamaktad r. Bununla birlikte mukataac n n K br s hazinesine ödedi i son taksitin tarihi 28 Ramazan
981’dir (21 Ocak 1574). Son ödeme iltizam n sona ermesinden yakla k 8 ay sonra yap lm ve hesap
kapat lm t r. Son ödenen miktar 538 akçedir.
Mesarya nahiyesi mukataas na “Emin” olan Hüseyin Efendi, Mesarya nahiyesi köylerini gruplara
ay rm ve 18 grup veya alt mukataa olu turmu ve her bir mukataay farkl ki ilere iltizama (veya
kiraya) vermi tir. Bu gruplardan baz lar bir, iki, üç, dört veya daha fazla köyden olu uyordu. Son
s radaki mukataa ise 1.500 akçe de erinde olan ve “an mahsul-i beytülmal- baz kura-y nahiye-i
mezbure”20 ifadesiyle belirtilmi , köylerin ismi ayr ca verilmemi tir. Mesarya mukataas n n toplam
de eri 408.552 akçedir. Alt mültezimlerin köylerdeki hangi kalemlerin vergilerini/gelirlerini hangi
oranda tahsil edecekleri “Mukataa-i hums- mahsûlât- g lal21- senevi ve an k ve hububat- saire ve bâdi hevâ ve resm-i arûsane ve yave ve kaçgun ve meyhaneha-y kura-y hassha-y nahiye-i Meserya”
ifadesiyle belirtilmi tir. Buna göre hububat ürünlerinin/ö ürlerinin be te biri ile bâd-i hevâ ile arus, yave
ve kaçgun vergileri ve meyhane vergileri mültezimler taraf ndan tahsil edilecekti. Bununla birlikte
“cizye ve spenç ve Adet-i a nam ve bi’dat- henazir ve beyt-ül-mal- hassa” mültezimlere ait de ildi.22
1572 y l nda K br s adas n n tahriri tamamland zaman Mesarya nahiyesinde 94’ü meskûn 24’ü
hâli toplam 118 köy, 6 mezra ve 4’ü meskun 1’i bo toplam 5 manast r vard . Nahiyenin toplam
ekonomik de eri ise 395.154 akçe olarak hesaplanm t . 18 pâre köyden olu an Mesarya nahiyesi
mukataas ise, hangi köylerin dahil oldu u belirtilmeyen 18. mukataa hariç, 79 köyden olu uyordu. Söz
konusu nahiye mukataas n n toplam de eri 408.552 akçeydi. Bu de erin nahiyenin tüm köylerinin tahrir
defterinde belirtilen ortalama gelirinden daha yüksek oldu u görülmektedir. Bunun nedeni defterde aç k
olarak belirtilmemi tir.
Defterdeki kay tlardan köy veya köylerden olu an bir mukataa iltizama verilirken/kiralan rken
müzayede/aç k artt rma usulünün uyguland aç kça görülmektedir. Zira deftere ilk fiyat ile artt rmay
yapanlar n önerdikleri fiyatlar ve müzayedeyi kazanan ki inin kefilleri de ayr ayr yaz lm t r. Örne in
“Karye-i Pirga ve Prastiyo ve Çatos ve Yenagra ve Knodara ve Viçada ve Platani ve stirafa ve Gufes
ve Espatariko”dan olu an on köylük mukataan n önerilen fiyat 30.000 akçedir. 30.000 akçe ile “Baylos”
olarak kaydedilen ki iye verilen bu mukataa yap lan artt rmalar ile 108.000 kuru a yükselmi tir.
Nihayetinde mukataay 108.000 akçeye Peristerone köylü olup Ma osa kalesinde ya ayan stefano
veled-i Kadomi iltizam na alm t r. Kefilleri Ma osal Tesmo veled-i Menobirye, Lefkonuklu Revan
veled-i Gobeno, Karpazl Zilme veled-i Mino ve stanbullu Eklini veled-i Minol adlar n ta yan dört
ki iydi.23
Mesarya Nahiyesi: Mültezimler, Kefilleri ve ltizam Bedelleri
Mesarya nahiyesi mukataas ilerleyen y llarda da 18 pâre olarak iltizama verilmi de ildir.
Zaman ve duruma göre de i ik uygulamalara gidildi i anla lmaktad r. Örne in Mesarya nahiyesinin
(La)patos ve Akatu köyleri 1 Muharrem 1018 (6 Nisan 1609) tarihinden ba lamak ve 29 Zilhicce 1020
(3 Mart 1612) tarihinde sona ermek üzere 3 y ll na Dergâh- Ali Çavu lar ndan Mustafa Çavu ’a
iltizama verilmi ti. 1572-73 döneminde bu köyler birlikte de ildi ve farkl gruplarda yer alm lard .
Mustafa Çavu “mîriye aid râci olan cem’i rüsum ve hukukunu ve yave ve bâd-i hevâ ve resm-i tapu-y
zemin ve mâl-i gaib ve abd-i ab k ve beytülmâl- amme vesair mahsulat n ” y ll i 65.000 akçeye iltizam
20
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etmi ti.24 Evâil-i Muharrem 1043 (8-17 Temmuz 1633) tarihli bir kay tta ise mesarya nahiyesi mukataas
13 pare köyden müte ekkildi ve Kas m 1039(1629) tarihinde 1 y ll na 425.000 akçeye iltizama
verilmi ti.25
ncelenen defterdeki kay tlardan Mesarya Nahiyesi mukataas n n baz köylerini iltizamlar na
alan mültezimlerin kefillerinin bulunmad görülmektedir. Örne in “Mukata’a-i karye-i Makrasika ve
Aglasika ve Melu a ve Sinde ve Pestaki? ve Siliçi ve Tinbu”yu 48.000 akçeye iltizam na alan Budak
veled-i Abdullah’ n kayd nda kefil yaz lmam t r. Ayn ekilde Berya, Aytodori ve Kovikli köylerinden
olu an mukataay 2.700 akçe artt rarak 6.000 akçeye iltizam eden Andon veled-i Papa Yorgi ile Zorzi
veled-i Kalmi’nin de kefili yoktur. Yine Lefkoniko, Makoka ve Marosoguna köylerinden müte ekkil
mukataay 12.000 akçe artt rarak 60.000 akçeye iltizam na alan Mehmet bin Abdülkerim ile karde i
Mehmet de kefil göstermemi lerdir. Kefil kaydedilmemesine ra men bahsi geçen mukataalar n bu
ki ilere iltizama verildi i ve ilgili miktar n tahsil edildi i anla lmaktad r.

Tablo 2. Mesarya Nahiyesi Mukataas Kefilleri ve Mahiyetleri
Mukataa

1.Mukataa-i Karye-i Pirga ve Prastiyo
ve Çatos ve Yenagra ve Knodara ve
Viçada ve Platani ve stirafa ve Gufes
ve Espatariko
2.Mukata’a-i karye-i A ke ve
Asterneklü ve Aya Listre
3.Mukata’a-i karye-i Vadili

Kefilleri

Tesmo v. Menobirye
Revan v. Gobeno
Zilme v. Mino
Eklini v. Minol
Erifasini v.Dermiyan
Kirko v. Deta
Mehmet b. Maksud
(Mültezimin karde i)
4. Mukata’a-i karye-i Makrasika ve Yok
Aglasika ve Melu a ve Sinde ve
Pestaki? ve Siliçi ve Tinbu
5.Mukata’a-i karye-i Dihoryo ve Osman b. Mehmet
Melusa ve Akatu
Mehmet b. Abdullah
Osman b. Cafer
6.Mukata’a-i karye-i Marasa
7.Mukata’a-i karye-i Flamodi ve
Melisa? ve Manderaleksi ve Aya
Sakva? ve Ayo Yorgi Çire ve Aksu ve
Paradis ve Aloda ve Ayafoka ve
Nemdora ve Peperonda

24
25

K S, Defter No.2, s.33.
K S, Defter No:4, s.210.
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Kefillerin
Mahiyeti
Raeya

ltizam
Bedeli
(Akçe)
108.000

Reaya

39.000

K br s
8.000
Çavu lar ndan
Yok
48.000

2’si Ma osa 39.000
gönüllüsü, biri
Ma osa kalesi
askeri
Süleyman
b. Ma osa
1.800
Abdullah
gönüllüsü
Hüsrev b. Abdullah
Lefko a
28.000
Mehmed b. Osman
gönüllüsü,
Musa b. Mustafa
Sipahi ve 1
asker

8.Mukata’a-i (karye-i) Ankastine ve Ferhat b. Abdullah
Karnoçyo
brahim b. Halil
9.Mukata’a-i (karye-i) Peristogadice brahim b. Halil
ve Ayohorito ve Termepeto ve psillato Maksud b. Nasrullah
ve Alide ve Berya

Lefko a
azablar ndan
Halife

5.000

10. Mukata’a-i karye-i Sinkras ve Ayo
Yorgi Pasika ve Lapados
11. Mukata’a-i karye-i A ridya ve
Obenya? ve Afandiya ve Esyeno ve
Ayafodi ve Aya ve Morfi? ve
Bargama ve Katapetro ve Lak ez ve
Asna? ve Melu a ve Termito a ve
Arçes ve Ormidya ve Ter ada ve
Ligobetre ve Ekslufa ve Lisi ve Dino?
ve Ayanapa
12. Mukata’a-i karye-i Berya ve
Ayatodori ve Kovikli
13. Mukata’a-i karye-i Mellura

Yok

Yok

3.600

Ali b. Ebubekir
Ahmet b. Mehmet

Lefko a
gönüllüsü,
kâtip

30.000

Yok

Yok

6.000

Mustafa b. Abdullah

Ma osa kalesi 1.800
mustahf z
Yok
2.000

14. Mukata’a-i karye-i Milya ve Yok
Balyahori ve Aya Nikola
15. Mukata’a-i karye-i Sandellari
Papa Yorgi Limyori
Ciyomeri v. Yani
? Luizi
16. Mukata’a-i karye-i Lefkoniko ve Yok
Makoka ve Marosoguna ve Mosolina.
17.An mahsûl-i karye-i Perosterona ve Yok
Sivori
18. An mahsûl-i beyt-ül-mâl ba’z Yok
kura-y nahiye-i
Toplam 18 Pare
-

6.000

(ayn köyden) 2.700
Reaya
Yok

60.000

Yok

18.152

Yok

1.500

-

408.552

Kefilsiz olarak kaydedilen 4 Mesarya mukataas daha vard r. Bunlar n birincisi Sinkras, Aya
Yorgi Posika ve Lapados köylerinden olu an mukataad r. 3.600 akçelik bu mukataan n Ma osa kalesinin
tamirinden sorumlu Mimar Yunus Efendi’ye K br s Beylerbeyi Sinan Pa a ve K br s Defterdar Sünbül
Efendi taraf ndan tahsis edildi i kaydedilmi tir. Bu kategorideki ikinci mukataa 2.000 akçelik Milya,
Balyohori ve Aya Nikola köylerinden olu an mukataad r. Mukataa Defterdar Sünbül Efendi’nin adam
Lefko a gönüllülerinden Murat bin Abdullah’a tahsis olunmu tur. Üçüncü mukataa Perosterona ve
Sivori köylerinden olu an 18.152 akçelik mukataad r. Mukataa Defterdar Sünbül Efendi’ye verilmi tir.
Kefilsiz olarak kaydedilen dördüncü ve son mukataa ise ilgili kay tta sadece “an mahsul-i beytül-mâlbaz kura-y nahiye” olarak kaydedilmi tir.
Tablo 2. Mesarya Nahiyesi Mukataas Mültezimleri ve Mahiyetleri
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Mukataa

Mültezim

1.Mukataa-i Karye-i Pirga ve Prastiyo ve Çatos stefano v.Kadomi
ve Yenagra ve Knodara ve Viçada ve Platani ve
stirafa ve Gufes ve Espatariko
2.Mukata’a-i karye-i A ke ve Asterneklü ve Aya Ali b. vaz
Listre
3.Mukata’a-i karye-i Vadili
Mehmet b. Maksud
4. Mukata’a-i karye-i Makrasika ve Aglasika ve Budak b. Abdullah
Melu a ve Sinde ve Pestaki? ve Siliçi ve Tinbu
5.Mukata’a-i karye-i Dihoryo ve Melusa ve Bin Yahya
Akatu
6.Mukata’a-i karye-i Marasa
Cafer b. Abdullah
7.Mukata’a-i karye-i Flamodi ve Melisa? ve Osman b. Mehmet
Manderaleksi ve Aya Sakva? ve Ayo Yorgi Çire
ve Aksu ve Paradis ve Aloda ve Ayafoka ve
Nemdora ve Peperonda
8.Mukata’a-i (karye-i) Ankastine ve Karnoçyo
Mustafa
b.
Abdullah
9.Mukata’a-i
(karye-i)
Peristogadice
ve smail b. Allahverdi
Ayohorito ve Termepeto ve psillato ve Alide ve
Berya
10.Mukata’a-i karye-i Sinkras ve Ayo Yorgi
Pasika ve Lapados
11.Mukata’a-i karye-i A ridya ve Obenya? ve
Afandiya ve Esyeno ve Ayafodi ve Aya ve
Morfi? ve Bargama ve Katapetro ve Lak ez ve
Asna? ve Melu a ve Termito a ve Arçes ve
Ormidya ve Ter ada ve Ligobetre ve Ekslufa ve
Lisi ve Dino? ve Ayanapa
12.Mukata’a-i karye-i Berya ve Ayatodori ve
Kovikli

Lefko a
Gönüllülerinden
Ma osa
Gönüllülerinden
Ma osa
Gönüllülerinden
Ma osa
Gönüllülerinden
Ma osa
Gönüllülerinden
Ma osa
Gönüllülerinden

Lefko a
kalesi
katiplerinden
Halep
T marl lar ndan

Mimar Yunus

-

Ali b. vaz

Lefko a
Gönüllülerinden

Andon v. Papa
Yorgi ve Zorzi v.
Kalmiye
13.Mukata’a-i karye-i Mellura
Behram
b.
Abdullah
14. Mukata’a-i karye-i Milya ve Balyahori ve Murat b. Abdullah
Aya Nikola
15. Mukata’a-i karye-i Sandellari
Yorgi v. Mihail
16. Mukata’a-i karye-i Lefkoniko ve Makoka ve Mehmet
Marosoguna ve Mosolina.
Abdülkerim
17.An mahsûl-i karye-i Perosterona ve Sivori
Defterdar Sünbül
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Mültezimin
Mahiyeti
Peristerona
köyünden (reaya)

Aytodori ve Kukla
köylüleri (reaya)

Ma osa
kalesi
mustahf zlar ndan
Lefko a
Gönüllülerinden
Ma osa
kalesi
sakinlerinden
b. T mar erbab ndan
Defterdar

18. An mahsûl-i beyt-ül-mâl ba’z
nahiye-i

kura-y

Efendi
Mukataac Hüseyin Mukataa Naz r
Efendi

Mukataan n gerek mültezimleri ve gerekse kefilleri göz ününe al nd nda büyük ço unlu unun
bizzat asker oldu u veya askerî s n fa mensup oldu u görülmektedir. Ancak reaya oldu u anla lan
mültezim ve kefiller de vard r. Bir numaral mukataan n kefilleri olan Tesmo veled-i Menobirye
Ma osal , Revan veled-i Gobeno Lefkonuklu, Zilme veled-i Mino Karpazl ve Eklini veled-i Minol ise
stanbullu idi. Benzer ekilde 2 nuaral mukataan n 2 kefili de Ma osal idi. 9 numaral mukataan n 2
kefili ise “an hulefa” olarak kaydedilmi tir. 15 numaral mukataan n 3 kefilinin üçü de Ma osal idi.
Di er mukataalar n kefilleri ise bizzat askerlerdi.
ltizam Bedeli Ödeme Taksitleri ve Yap lan Harcamalar
ltizam süresi 1 Muharrem-29 Zilhicce 980 (14 May s 1572-2 May s 1573) dönemini kaps yor
idiyse de mültezimlerden tahsilat yap lmas 1 y ldan fazla sürmü tür. Toplam borç 43 taksitte sona
ermi tir. lk ödeme 3.459 akçe olarak 17 Rebiülevvel 980 (28 Temmuz 1572) tarihinde, yani iltizam n
ba lang c ndan yakla k 2 ay sonra, yap lm t r. Ödenen miktar 3.459 akçedir. Son ödeme ise 28
Ramazan 981 (21 Ocak 1574) tarihinde, yani iltizam n sona ermesinden yakla k 8 ay sonra yap lm ve
hesap kapat lm t r. Ödenen miktar 538 akçedir. En yüksek miktarda ödeme 26 Cemaziyelahir 980 (3
Kas m 1572) tarihinde yap lm olup 81.000 akçedir. kinci en yüksek ödeme tarihi ise 24 Recep 980
(30 Kas m 1572) olup 57.853 akçe ödeme yap lm t r.
ltizam gelirlerinin bir bölümünün Ma osa kalesinde bulunan cebeci, azeb ve bölükba gibi
görevlilere maa olarak verildi i anla lmaktad r. 24 Cemaziyelevvel 980 (2 Ekim 1572) tarihli ödeme
olan 892 akçe Ma osa merdân bölükba lar Mehmet bin Yusuf ile Musa bin Abdullah’a maa olarak
ödenmi tir. 24 Recep 980 (30 Kas m 1572) tarihinde hazineye ödenen 57.853 akçelik miktar Ma osa
kalesi azeblerine maa olarak kaydedilmi tir. 28 Ramazan 981 (17 Ocak 1574) tarihli ve 538 akçelik son
ödeme Ma osa cebecilerinden Mustafa’ya H.981 (1 Muharrem 981-29 Zilhicce 981=3 May s 1573-21
Nisan 1574) y l maa olarak kaydedilmi tir.
Tablo 4. H. 1 Muharrem-29 Zilhicce 980 (M.14 May s 1572-2 May s 1573) Mesarya
Nahiyesi Mukataas Gelir Takvimi
Tarih

Ödemeyi Yapan Ki i

17 Ra 980 (28 Temmuz
1572)
22 Ra 980 (2 A ustos 1572)
10 R 980 (20 A ustos 1572)
12 R 980 (22 A ustos 1572)
24 Ca 980 (2 Ekim 1572)
24 Ca 980 (2 Ekim 1572)
26 C 980 (4 Ekim 1572)
9 B26 980 (15 Kas m 1572)

Mehmet b. Yusuf (Ma osa merdân
bölükba
Naz r Mukataac Hüseyin Efendi
Naz r Mukataac Hüseyin Efendi
Naz r Mukataac Hüseyin Efendi
Naz r Mukataac Hüseyin Efendi
Naz r Mukataac Hüseyin Efendi

26

Ödeme
(Akçe)
3.459

Tutar

40.054
20.000
13.620
892
15.000
81.000
11.756

Defterde N (Ramazan) olarak yaz lm ise de ilgili N de il B (Receb) olma ihtimali daha yüksektir.
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23 B 980 ( 29 Kas m 1572)
24 B 980 (30 Kas m 1572)
8 980 ( 14 Aral k 1572)
15 980 ( 21 Aral k 1572)
15 980 ( 21 Aral k 1572)
23 980 ( 29 Aral k 1572)
17 N 980 ( 21 Ocak 1573)
17 N 980 ( 21 Ocak 1573)
23 N 980 ( 27 Ocak 1573)
23 N 980 ( 27 Ocak 1573)
29 L 980 ( 4 Mart 1573)
11 Za 980 ( 15 Mart 1573)
11 Za 980 ( 15 Mart 1573)
15 Za 980 (19 Mart 1573)
19 Za 980 (23 Mart 1573)
19 Za 980 (23 Mart 1573)
19 Za 980 (23 Mart 1573)
22 Za 980 (26 Mart 1573)
22 Za 980 (26 Mart 1573)
22 Za 980 (26 Mart 1573)
19 Z 980 (22 Nisan 1573)
24 Z 980 (27 Nisan 1573)
25 Z 980 (28 Nisan 1573)
25 Z 980 (28 Nisan 1573)
25 Z 980 (28 Nisan 1573)
25 Z 980 (28 Nisan 1573)
25 Z 980 (28 Nisan 1573)
25 Z 980 (28 Nisan 1573)
28 Z 980 (1 May s 1573)
21? Z 980 ( 24 Nisan 1573)
26 Z 980 ( 29 Nisan 1573)
26 Z 980 ( 29 Nisan 1573)
26 Z 980 ( 29 Nisan 1573)
8 Ca 981 ( 5 Eylül 1573)
28 N 981 ( 21 Ocak 1574)
Toplam

Kirac Bahram
1.593
57.853
Lefko a Azebleri Kâtibi Mustafa
4.942
Naz r Mukataac Hüseyin Efendi
3.568
Kirac sa
9.000
Kirac Mehmet b. Maksud
4.000
Kirac stefani
30.000
Kirac Mehmet
19.400
Kirac Ali b. vaz
9.800
Kirac Osman b Mehmet
4.000
2.678
3.500
500
10.216
Kirac Osman
3.000
900
4.500
460
1.781
1.380
2.830
7.434
Kirac Mehmet
11.220
1.050
4.416
3.655
3.179
Ahmet Çavu
2.000
Ahmet Çavu
2.000
Kirac Budak A a ve Ahmet Çavu
1.379
Ahmet Çavu
1.300
Kirac Budak A a
3.713
Ahmet Çavu
1.034
Ma osa cebecilerinden kirac Mustafa ve 2.152
Veli
Ma osa cebecilerinden kirac Mustafa
538
408.552

Ödemeleri yapanlar dikkate al nd zaman baz ödemelerin mukataalar iltizam eden ve ilgili
defter kay tlar nda “Müste’cir” (kirac ) olarak kaydedilen ki iler oldu u görülmektedir. Örne in ödeme
yapanlardan birisi Lefko a gönüllülerinden Ali b. vaz’d . Ali b. vaz 21 köyden olu an Mesarya
Nahiyesi mukataas n 30.000 akçeye, ayn ekilde 3 köyden olu an bir ba ka mukataay da 39.000
akçeye iltizam na alm t . Ödeme yaparken belgede “müste’cir” olarak kaydedilmesi anlaml d r. Ödeme
yapanlardan bir ba kas ise Ma osa Gönüllüleri kethüdas Budak b. Abdullah idi. Ödeme yaparken
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“müste’cir” ve “Budak A a” olarak kaydedilmi tir. Ayn ekilde ödeme yapan bir di er ki i Ma osa
gönüllülerinden Osman b. Mehmet’ti. Ödeme yapt nda deftere “Mehmet b. Maksud, müste’cir”
eklinde yaz lm t r. Bu kay tlar mültezimlere “kirac ” da denildi ini göstermektedir. Bir ba ka deyi le
Mesarya Nahiyesi Mukataa emini Hüseyin Efendi, ilgili mukataay 18 parçaya ay rm ve her bir parçay
taliplilerine aç k artt rma usulü ile kiralam , yani iltizama vermi tir.
Sonuç
Mesarya Nahiyesi Mukataas n n 1571-1572 y llar n kapsayan ilk K br s bütçesindeki yeri 6.813
akçedir. Ad geçen mukataan n H.980 (M.1572-1573) y l nda K br s bütçesine katk s ise 408.552
akçedir. Baz köy veya köyler kefilsiz olarak mültezime/kirac ya verilmi tir. Kirac lar n ve kefillerinin
büyük ço unlu u ya bizzat asker ya da askerî s n fa mensuptur. Bununla birlikte reaya olanlar da vard r.
Mukataa gelirlerinin bir k sm Ma osa kalesindeki cebeci, azeb ve bölükba gibi görevlilerin maa için
harcanm t r.
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K br s Derdest Defteri (H.1194/ M.1780)

o . r. ati e O
Ankara niversitesi Ankara

XVI. yüzy l n sonlar na kadar Osmanl timar sisteminin uygulan nda mufassal ve icmâl tahrir
defterleri temel olagelmi tir. Hatta bir bölgenin ilk tahriri Osmanl Devleti’nin sistemini hayata
geçirmesi ve burada daimî idare kurmas anlam na gelmektedir. Ancak bu yüzy ldan sonra tahrir usulü
terk edilmi , sadece istisnaî durumlarda mesela yeni bir fetih söz konusu ise ya da gelirlerle ilgili önemli
de i iklikler meydana gelmi ise tahrir gerçekle tirilmi tir.1 Osmanl Devleti’nde muayyen vilayetlerin
son tahrir defterleri genellikle III. Murad (1574-1595) dönemine ve baz lar I. Ahmed (1603-1617)
dönemine tarihlenmektedir.
Tahrirlerin XVII. yüzy l itibariyle bu ekilde ancak gerek oldu unda yap l yor olmas , timar
sisteminin takibi aç s ndan Defterhânede daha önce mevcut olmayan ve derdest ad verilen yeni bir defter
türünün ortaya ç kmas na sebep olmu tur. Elde etme, tutma anlam ndaki derdest sözcü ü, bu defterlerde
timar tasarruf eden-elinde bulunduran kimseye i aret etmek üzere kullan lmaktad r. Derdest defterleri,
son icmâl tahrir defterleri esas al nmak suretiyle, timar gelirlerinin hâlihaz rdaki mutasarr flar n
belirlemek ve bo olan timar hisselerini tespit etmek üzere haz rlanm lard r. Klasik dönemin icmâl tahrir
defterlerinin, sonraki dönem için k smen farkl la m bir devam olarak kabul edilebilecek olan derdest
defterleri, Osmanl timar sisteminin takibi aç s ndan oldukça önemli kaynaklard r.2 Bu çal mada K br s
sanca der-dest örne inde, bu tür defterlerin muhtevas ve kaynak olarak de erine de inilmektedir. Bu
tür defterlere örnek olmak üzere defterin transkripsiyonu da verilmektedir.
1.) Defterin Maddî Tan m : Defter, Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü KuyûdKadîme Ar ivi’nde 454 referans numaras ile muhafaza edilmektedir. 35 varaktan olu an defterin
ba nda Defter-i Der-dest-i Livâ-i K br s ba l
alt nda defterin ihtiva etti i kalelerin isimleri,
kay tlar n n hangi varak itibariyle ba lad n gösterir rakamlarla birlikte yer almaktad r: Lefko e- 1,
Magusa- 19 ve Baf- 28. Bundan sonra kaleler fihristteki s ralar ile zeamet ve timarlar ile ayr ayr
kaydedilmi tir. Di er derdest defterlerinde oldu u gibi bunda da has kay tlar yer almamaktad r.
Defterdeki berat kay tlar en erken 1 Haziran 1780 (28 Cemaziyelevvel 1194) ve en geç 2 Kas m
1780 (5 Zilkade 1194) tarihine aittir. Erhan Afyoncu, derdest defterlerinin iki seri halinde oldu unu
belirtmektedir. lki XVII. yüzy l sonlar na ait olanlard r. Bu defterler Atik derdest diye adland r lm
olup, bunlardaki en erken berat tarihleri 1693-1695 (1105-1106)’tir. A rl kl olarak 1708 (1120)
1
Hatice Oruç, “18. Yüzy l Ortalar nda Bir Sancak Tahriri: H.1154/ M.1741 Tarihli Semendire Sanca Tahriri”, Osmanl
Co rafyas Kültürel Ar iv Miras n n Yönetimi ve Tapu Ar ivlerinin Rolü Uluslararas Kongresi (21-23 Kas m 2012)
Bildiriler, c.2, Ankara 2013, s. 681-688.
2
Derdest defterlerinin muhtevas ve kaynak olarak de eri ile ilgili olarak tespit edebildi imiz kadar yla sadece Erhan
Afyoncu ve Emine Erdo an Özünlü’nün çal malar bulunmaktad r. Erhan Afyoncu bu konuyu öncelikle 1997 y l nda
yapm oldu u doktora tezinde ele alm t r (Osmanl Devlet Te kilat nda Defterhâne-i Amire (XVI.-XVIII. Yüzy llar), Doktora
Tezi, Marmara Üniversitesi, 1997). Tez daha sonra kitap olarak bas lm t r (Defterhâne-i Âmire, Türk Tarih Kurumu, Ankara
2014). Burada geçen bilgilerin yer ald bir de makalesi yay nlanm t r. (“XVII.Yüzy l Osmanl Bürokrasisinde ki Yeni
Defter: Cebe ve Derdest Defterleri”, Tarih ncelemeleri Dergisi, XV, s. 221-229. Emine Erdo an Özünlü, “Osmanl Dönemi
Balkan Tarihine Dair Önemli Bir Kaynak: Derdest Defterleri”, Akademik Bak , 4/7 (K 2010), s. 193-200; a.mlf., “Derdest
Defterlerinin Kaynak De eri Üzerine Bir Deneme: 493 Numaral Ayntâb Derdest Defteri’nin Analizi”, Bilig, 56 (K 2011),
s. 235-248.
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tarihine kadar uzanan berat kay tlar n içermektedir. kinci serisi ise XVIII. yüzy l sonlar nda
haz rlanm t r. Bu defterlerdeki en erken berat tarihleri ise 1780-81 (1194-1195) tarihlerine aittir. 1786
(1200)lara kadar olan timar tevcihleri a rl kl olmakla birlikte, XIX. yüzy l n ikinci yar s nda kadar
ç kan tevcihat kay tlar vard r.3 Buna göre inceledi imiz K br s derdest defteri ikinci gruba girmektedir.
Defterde 1786 (1200)’e tarihlenen tek bir kay t bulunmaktad r. Di er berat kay tlar yo un olarak 1-2
Haziran 1780 olmak üzere, 2 Kas m 1780’e kadar devam etmektedir.
Derdest defterleri, yukar da da belirtildi i üzere ait olduklar sanca n son icmâl tahrir defteri
esas al nmak suretiyle haz rlanmaktad r. K br s derdest defteri de, adan n fethinden sonra tutulmu olan
1572 (980) tarihli icmâl defterine göre düzenlenmi tir. Genel olarak haslar hariç olmak üzere zeamet ve
timarlar, gelir miktarlar ve ba gelir kalemlerinin isimleri ile birlikte icmâl defterindeki ekli ile
kaydedilmektedir.4 K br s söz konusu oldu unda icmâl defterinde de has kayd bulunmad n belirtmek
gerekir. ki defter türü aras nda dikkat çeken bir husus, icmâl defterlerinde zeamet ya da timar ünitesini
olu turan gelir kalemleri-yerle im birimleri ayr ayr isimleri ve gelir miktarlar ile kaydedilirken,
derdest defterlerinde sadece icmâl defterlerinde bir zeamet ya da timar ünitesinde ilk s rada kaydedilmi
olan gelir kaleminin-yerle im biriminin kaydediliyor olmas d r. Dolay s yla bu gelir kaleminin alt nda
belirtilen gelir miktar da tek ba na kendisine ait olmay p, di er gelir kalemleri ile birlikte bir yekûnu
temsil etmekte ve bir dirlik ünitesinin toplam gelir miktar na i aret etmektedir. Daha anla l r olmas
aç s ndan icmâl ve derdest defterlerindeki ayn bir dirlik ünitesinin kay tlar kar la t rmal olarak
a a da verilmektedir.
218 Numaral K br s cmâl Defteri, vr. 454 Numaral K br s Derdest Defteri, vr.
6a
1b

Ze âmet-i be-nâm- A a-i gönüllüyânKal a-i Lefko e
Karye-i Platanisnana, tâbi -i Pendaye.
28000
Karye-i Linu, tâbi -i m. 21666
Karye-i Kormidi, tâbi -i m. 16000 hisse
9000
Karye-i Palya Hori, tâbi -i m. 18442 hisse
5000

Ze âmet-i A a-i gönüllüyân- Kal a-i
Lefko e
Karye-i Platanisnana, tâbi -i Pendaye.
K ymet 66666
4 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i
Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
25000
2 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i
Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
20000

3
Erhan Afyoncu, Defterhâne-i Âmire, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, 36; a.y., “XVII.Yüzy l Osmanl Bürokrasisinde ki
Yeni Defter: Cebe ve Derdest Defterleri”, s. 224
4
Erhan Afyoncu, Defterhâne-i Âmire, 34; a.y., “XVII.Yüzy l Osmanl Bürokrasisinde ki Yeni Defter: Cebe ve Derdest
Defterleri”,s. 225
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Karye-i Prosteronari, tâbi -i mezbûr. 3000 4 Der-dest-i be-nâm- Mahmud veled-i
Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Yekûn 66666
18835

Yukar daki örnekte görüldü ü üzere dirlik ünitesini temsilen ba gelir kalemi olan yerin ismi ve
dirli in toplam gelir yekûnu zeamet ya da timar ba l alt nda kaydedilmektedir. Gelir kalemi olan
yerle im-yerleri-idari birimler “karye-i (karyenin ad ), tabi-i (karyenin ba l bulundu u idarî birim ad )”
eklinde yaz lmaktad r. K br s’ n üç kalesinin zeamet ve timarlar na gelir kaydedilmi olan karyeler
Avdim, Baf, Gilan, Girne, Hrisofi, Karpas, Lefke, Lefko e, Leymosun, Magusa, Mazoto, Mesarya,
Omorfo, Pendaya, Piskopi’ye tabidirler.
Zeamet ve timar ba l n n üzerine dirli in gelirini tasarruf eden ki ilerin isimleri dikey surette
der-dest-i be-nâm- (dirli i tutan ki inin ad ) eklinde kaydedilir. Dirlik sahibinin ad n n devam na ya
da alt na dirli in tevcihine ait berat tarihi gün, ay ve sene eklinde kaydedilmi tir. Üst k sm na ise söz
konusu dirlik sahibinin dirli inin gerçekte kaç hisseden olu tu u 1, 2, 3.. eklinde rakamlarla
belirlenmektedir. Defterde en yüksek hisse miktar 17’dir. Lefko e’de Ali veled-i Hüseyin’in 17
hisseden olu an timar n n toplam gelir miktar 36.141 akçedir.5 Timar olarak kaydedilmekle birlikte,
gelir miktar zeameti i aret etmektedir. Ya da Baf’ta zeamet derdest eden Ahmed veled-i brahim’in 15
hisseden geliri 43.562 akçedir. Defterde bu hisseler farkl yerlerde kaydedildi inden, hisselerden bir
bütün elde edebilmek için defterin tüm kay tlar n n gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Bir dirlik ünitesi bazen birden fazla hisseler eklinde bölünmekte ve her bir hisse farkl kimselere
tevcih edilmektedir. Mesela Omorfi’ye ba l Kato Kopiye (Katokopia- Zümrütköy) karyesi nezdinde
kaydedilen 19.998 akçelik timar ünitesi 6.666 akçe eklinde e it üç hisseye bölünmü tür. Bu üç hissenin
de yine kendi aras nda bölündü ü görülmektedir. lk hisse iki, ikinci hisse bir ve üçüncü hisse ise üç
ayr hisseye ayr lm t r.6 Mazoto’ya ba l Pano Lefkara karyesi nezdinde kaydedilen 81.990 akçelik
timar ünitesi ise on iki hisseden olu maktad r (vr. 23a). Bu hisselerin baz s da yine kendi içerisinde
hisselere ayr lm böylece toplamda 18 hisse meydana gelmi tir. Bu 18 hisseden 11’i farkl isimlerin,
dördü dirli i sekiz hisseden olu an smail veled-i Hasan ve üçü ise dirli i on hisseden olu an Mehmed
veled-i Hüsey’in derdestindedir. Bu ekilde hisseli olan timar ünitelerinde, kay tlar n birbirine
kar mas n önlemek amac yla hangi hissenin kimin tasarrufunda bulundu una çizgiler ile i aret
edilmi tir. Bu çizgilere ra men hisse say s n n fazla oldu u kay tlar takip etmek yo un bir dikkati
gerektirmektedir. Bir dirlik ünitesinin gelirinin tamam tevcih edilmi se, dirlik sahibi kayd n n alt na
tamâm kayd dü ülmektedir. Ünitenin geliri tek hisse oldu unda, yani hisselere bölünmedi i durumda
bu böyledir. Ancak e er bir ünitenin geliri hisselere bölünmü se bu defa tamâm ifadesi hangi hissenin

Osmanl Devleti’nde 17.yüzy l sonlar ndan itibaren yeni para birimi “kuru ”tur (Bkz. evket Pamuk, “Osmanl
mparatorlu unda Para 1326-1914”, Osmanl mparatorlu u’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600- 1914, Editör: Halil
nalc k- Donald Quataert, c.2, stanbul 2004, s. 1086; a.mlf., “Kuru ”, D A, c.26, stanbul 2022, s.458-459). Ancak
uygulamada hesaplamalar kuru üzerinden yap lsa da inceledi imiz defterde kullan lan para birimi akçedir. cmâl defteri ile
der-dest defterinde ayn timar ünitelerinin yekunlar n n ayn rakamlar gösteriyor olmas da buna i aret etmektedir.
6
vr. 7b
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tamam tevcih edilmi se o hissenin yekûn miktar kayd n n alt na yaz lmaktad r. Bu ekilde gelirleri
tamamen tevcih edilen timarlar tespit edilerek, yeni tevcihlerin önüne geçilmeye çal lmaktad r.7
Lefko e, Baf ve Magusa kaleleri ile ilgili icmâlde mevcut olan timarlar n yeni sahiplerine
da l m n n kay tlar 33b vara na kadar devam etmektedir. Vara n sonunda bu durumu belirtmek üzere
tamâm od kayd dü ülmü tür. Bundan sonra 34a-35a aras nda icmâl defterinden sonra ortaya ç kan gelir
kalemleri ve bunlar derdest eden kimselerin isimleri yer almaktad r. Bu gelir kalemleri için harîc ez
defter, an mahlûl- icmâl, ber mûceb-i kayd gibi ortaya ç k lar n aç klay c kay tlar bulunmaktad r.
2.) Defterin Muhtevas : Defterin düzeni, dirliklerin hisselere bölünmü olmas ve baz dirlik
sahiplerinin gelirlerinin birden fazla hisseden meydana geliyor olmas , defterdeki zeamet ve timar
say s n n tespitini zorla t rmaktad r. Biz bu sonuca ula abilmek için defterdeki tüm verileri excel
program na girdik ve bunun üzerinden sorgulamalar yapt k. Hem dirlik gelirlerinin hisseler halinde
bölünmesi ve hem de bazen bir dirli in bütününün farkl hisselerden olu mas , üstelik dirlik sahiplerinin
isimlerinin de genel olarak benzerlik göstermesi sebebiyle bu i in hiç de kolay olmad n belirtmek
gerekir. XVII. yüzy la ait der-dest defterlerinde dirlik sahipleri orta boy, ela, göz ve aç k ka eklinde
fiziksel özellikleri ile tasvir edilmekte ve bu durum ayn isimli dirlik sahiplerinin ay rt edilmesinde önem
kazanmaktad r. Ancak XVIII. yüzy l sonunda meydana gelen der-dest defterlerinde bu özellik yoktur.8
K br s defterinde de keza fiziksel özelliklere dair tan mlamalar bulunmamaktad r. Bu sebeple bizim için
kimlik belirleme de en önemli gösterge dirlik sahiplerinin isimleri üzerinde yaz l olan hisse miktarlar
ve tevcih tarihleri olmu tur. Nihayet elde etti imiz rakamlar u ekildedir:
Tablo 1: 1780’de K br s’ta Zeamet ve Timar Miktar
Zeamet
7
3
3
2
1
1
1

Timar
387
34
8
9
1
6
6
6
4
2
2

1
19
Hali timar hissesi 35
7

1
466

Hisse Say s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
17
TOPLAM9

Erhan Afyoncu, Defterhâne-i Âmire, s. 35; a.y., “XVII.Yüzy l Osmanl Bürokrasisinde ki Yeni Defter: Cebe ve Derdest
Defterleri”, s. 226
8
Erhan Afyoncu, Defterhâne-i Âmire, s. 34; a.y., “XVII.Yüzy l Osmanl Bürokrasisinde ki Yeni Defter: Cebe ve Derdest
Defterleri”, 225-226; Emine Erdo an Özünlü, “Osmanl Dönemi Balkan Tarihine Dair Önemli Bir Kaynak: Derdest
Defterleri”, s. 197; a.y., “Derdest Defterlerinin Kaynak De eri Üzerine Bir Deneme: 493 Numaral Ayntâb Derdest
Defteri’nin Analizi”, s. 238.
9
Timar sistemi ve eyâlet düzeni hakk nda 1018 H./1609 M. tarihinde kaleme alm oldu u Kavânîn-i Âl-i Osmân Der
Mezâmîn-i Defter-i Dîvân ba l kl eserinde Ayn Ali Efendi, K br s livas nda zeamet say s n 9 ve timar say s n 308 olarak
vermektedir.
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Zeamet ve timarlar n gelir miktarlar na bak ld nda, tek hisseden olu an 387 timardan 249’nun
gelirinin 5000 akçe oldu u görülmektedir. 23 timarin geliri 5000 ila 7699 akçe aras nda de i mektedir10.
102 timar ise 6666 akçe gelire sahiptir. Bu durumda K br s’ta timarlar n genel olarak 5000 akçe ile 6666
akçe aras nda de i ti ini söylemek mümkündür. Geliri tek hisseden olu an timarlar aras nda sadece bir
adet timar n geliri 4999 akçedir.11 Bir timar ise 3000 akçedir. Her ikisi de Lefko e’de kay tl d r. 3000
akçelik timar n sahibi Abdullah veled-i Abdullah’t r12, bu isim de bize sahibinin yeni ihtida etmi bir
nev-Müslim olabilece ini dü ündürmektedir. Bu grup içerisinde 2 timar n geliri 12.000 akçe ve 1 timar n
geliri 17.665 akçedir.
Defterde zeamet ad ile kaydedilmi 19 dirlik bulunmaktad r. Bunlar n tamam n n 1 Haziran 1780
(28 CA 1194) tarihinde tevcih edildi i görülmektedir. Bunlardan 13 zeamet Lefko e’de di erleri 3’er
zeamet eklinde Magusa ve Baf’ta bulunmaktad r.
Tablo 2: 1780’de K br s’ta Zeametler
Zeamet Sahibi
brahim veled-i smail
Mehmed veled-i Ali
Ahmed veled-i brahim
brahim veled-i Ahmed
Mehmed veled-i
Mustafa
Mahmud veled-i
Mustafa
Süleyman veled-i
Ahmed
smail veled-i brahim
Mustafa veled-i Osman
Hüseyin veled-i Hasan
brahim veled-i
Mehmed
Ali veled-i Osman
Osman veled-i Mustafa
Ali veled-i Hasan
Hüseyin veled-i R dvan
Mehmed veled-i Hasan
Mehmed veled-i
Ebubekir

Hisse miktar
1
7
15
5

Geliri
(akçe)
54.000
44.996
43.662
36.664

Bulundu u
Kale
Lefko e
Lefko e
Baf
Lefko e

4

34.998 Lefko e

4

32.156 Lefko e

1

25.000 Lefko e

8
1
1

23.857 Lefko e
23.500 Magusa
23.500 Magusa

2

21.666 Lefko e

9
4
5
1
1

21.600
20.998
20.601
20.000
20.000

1

20.000 Baf

Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Magusa

10

8 timar 5000 ile 6000 akçe aras nda (5167, 5299, 5334, 5532, 5661, 5999, 5999, 5999),
8 timar 6000 akçe,
5 timar 6000 ile 6500 akçe aras nda (6011, 6299, 6299, 6299, 6500),
1 timar 7000 akçe,
7 timar 7332 akçe,
1 timar 7665 akçe,
1 timar 7699 akçe
11
Vr.3b
12
Vr.2a
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Mehmed veled-i Receb
Mehmed veled-i
Mustafa

2

18.332 Baf

2

14.800 Lefko e

Yukar daki tablodan görüldü ü üzere en yüksek zeamet geliri 54.000 akçe ile Lefko e’de
brahim veled-i smail’in tasarrufundad r.13 Dirlik kavram içerisinde genel olarak y ll k geliri 20.000
akçe ile 100.000 akçe olan dirlikler zeamet, 20.000 akçeye kadar olan dirlikler ise timar olarak kabul
edilmektedir.14 Ancak yukar da bahsi geçen zeametlerden ikisi 20.000 akçenin alt ndad r. Baf’da
Mehmed veled-i Receb’in zeamet geliri 18.332 akçe ve Lefko e’de Mehmed veled-i Mustafa’n nki
14.800 akçedir. Timar konusunda da benzer bir durum söz konusudur. Daha önce belirtildi i üzere,
Ahmed veled-i Nasuh15 ve Ali veled-i Abdi16 derdestinde tek hisseli iki timar n geliri 12.000 akçe ve
Mustafa veled-i Hüseyin 17 derdestinde bir timar n ise geliri17.665 akçedir. Bu durum “timar” ad ile
kaydedilen ve geliri bir kaç hisseden olu an dirlikler için daha dikkat çekici bir hal almaktad r. Özellikle
dirlikleri alt ve üzeri hissenin bir araya gelmesinden olu an 27 “timar” sahibinden 14’ünün gelirleri
20.000 akçenin üzerindedir. Hatta Mustafa veled-i Ahmed’in, 9 hisse ile 44.544 akçelik dirli i, K br s’ta
54.000 ve 44.999 akçelik iki zeametten sonra üçüncü en yüksek dirlik konumundad r.
Tablo 3: 6 ila 17 Aras Hisseden Olu an Timarlar
Timar Sahibi
Mustafa veled-i Ahmed
Ali veled-i Hüseyin
Abdülbaki veled-i aban
Mustafa veled-i Abdüllah
smail veled-i brahim
Ahmed veled-i Mehmed
Mehmed veled-i Hüseyin
Musa veled-i Mustafa
Yusuf veled-i Mustafa
Süleyman veled-i Ahmed
Mehmed veled-i Hasan
brahim veled-i Süleyman
Mehmed veled-i Osman
Mustafa veled-i Ali
Mehmed veled-i Ahmed
Ali veled-i Osman
Mehmed veled-i Süleyman
brahim veled-i Ebubekir
Ali veled-i Osman
Mustafa veled-i Mehmed
13

Geliri
(akçe)
44.544
36.141
26.301
24.025
23.857
23.057
22.662
22.518
22.092
21.363
21.329
20.791
20.153
19.996
19.661
19.327
19.089
18.715
18.707
18.357

Hisse
Miktar
9
17
9
8
8
8
10
11
9
11
6
13
8
7
8
10
7
8
7
6

vr. 2a
Ö.Lütfi Barkan, “Timar”, Millî E itim Bakanl
slam Ansiklopedisi, XII/I, stanbul 1993, s. 287; a.mlf, “Timar”
Türkiye'de Toprak Meselesi, stanbul 1980, s. 805-872.
15
vr.3a
16
vr.19b
17
vr.5b
14
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Ahmed veled-i Mustafa
Osman veled-i Hasan
Hüseyin veled-i Hasan
Ömer veled-i smail
smail veled-i Hasan
Ebubekir veled-i Mustafa
Ali veled-i Hasan

18.261
17.994
17.661
17.563
15.340
14.329
11.664

9
7
6
6
8
6
6

Derdest defterleri, dirlik ünitesinin ba gelir kalemi idarî statüsü (köy, mezra, manast r vs), ismi
ve ba l bulundu u üst idarî birimin ad ile kaydediliyor olmas sebebiyle timar sistemi yan nda bölgenin
idarî yap s ve yerle im birimleri hakk nda da önemli bilgiler içermektedir. K br s livas derdest defteri
Baf, Lefko e ve Magusa kalelerindeki dirliklerin gelir kaynaklar olan köy ya da mezralar daha evvel
zikretti imiz üzere Avdim, Baf, Gilan, Girne, Hrisofi, Karpas, Lefke, Lefko e, Leymosun, Magusa,
Mazoto, Mesarya, Omorfo, Pendaya, Piskopi’ye ba l d rlar. Kay tlarda bu isimlerin statülerini
tan mlay c idarî bir terimin yer almad n da belirtmek gerekir. Defterde baz manast rlar n isimleri de
yer almaktad r. Defterde tespit etti imiz köy ve mezra isimleri ba l bunduklar yerle imlere göre
a a da listelenmektedir. Bu yerlerin isimlerini icmâl defterindeki kay tlarla kar la t rmak ve
günümüzdeki kullan mlar n tespit etmeye çal mak suretiyle en do ru ekilde okumaya dikkat ettik.
Ancak defterdeki kay tlar n harflere noktalama i aretleri ilave edilmeksizin yaz lmas sebebiyle baz
isimlerin farkl ekillerde de okunabilece ini hat rlatmak isteriz. Defterdeki ismi, ça da ile
e le tirebildi imizde bunu parantez içerisinde gösterdik.
Tablo 3: 1780 K br s Livas Derdest Defterinde smi Geçen Yerle im Birimleri
Yerle im Biriminin Ad

Türü

Arçoz (
- Arsos; Arçoz- Yi itler)
Aya Aportini
Ku i Me e?
Kandale/ Mandale?
Malye (
; Malya-Ba larba )
Resinonko Tika?
Aksiluro (
-Axylou; Aksulu)?
Anarite (
-Anarita)
Arminu (
-Arminou)
Armu (
-Armou)
Asporye (
-Asprogia)
Aya Sidoro ('
-Agios Isidoros)
Aya Varvara (
-Agia Varvara;
Engindere ya da Ayvarvara)
Celocedere (
-Kelokedera)?
Çade (
-Tsada)
Dale (
-Tala)
Elatio (
-Eledio)
Filorka
Finike
(
-Foinikas)

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Ba l Oldu u
Yer
Avdim
Avdim
Avdim
Avdim
Avdim
Avdim
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf

Ky

Baf

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
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Galatariye (
-Galataria)
Istato? (
-Statos–Agios Fotios)
Kandaliye
Kiluse/Filuse?
Koloni (
-Koloni)
Kosto Tertem
Leniki
Lepite
Lukruni (
-Loukrounou)
Makonde (
-Makounta; Yakac k)
Mande
Maratunde (
-Marathounta )
Marone (
-Maronas)
Merdinro
Musori (
-Mousere )
Nate (
Nata)
Nikokli (
-Nikokleia)
Pano Kedare (
-Kedares)
Pano Kordaliye (
-Pano Akourdaleia)
Petridi/ Tirendi?
Peye (
-Pegeia)
Poritori (
-Praitori, Pretori)
Salamio (
-Salamiou)
Sareme (
-Sarama)
Tirine
(
/
-Thrinia /Drinia)
Tremituse (
-Tremithousa)
Trimilo
Vakliyaka
Aya Mama (
-Agios Mamas)
Linmad (
-Limnatis, Limnati)
Pano Kuka (
-Kouka)
Prodoromo (
-Prodromos)
Selmene
Serena
Asline
Astroluce
Aya Yorgi Vani (
-Agios
Georgios; Karao lano lu)
Dikomi (
-Dikomo; Dikmen)
Dimaton
Diorgo (
-Diorios; Tepeba )
Erek
Foda (
-Fotta/ Fota; Da yolu)
Harce (
/
-Charkeia/ Chartzia; Karaa aç)
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Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz

Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Baf
Gilan
Gilan
Gilan
Gilan
Gilan
Gilan
Girne
Girne

Ky

Girne

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne

Isglibo (
-Sysklipos; Akçiçek)
rini
Karpa a (Karpaseia)
Karpa a (K
-Karpaseia; Karpa a)
Klapin (
Klepini; Arapköy)
Kopaçe
Kormakiti (
-Kormakitis; Kormacit,
Koruçam)
Krini (
-Krini; P narba )
Menande
Mirtu (
-Myrtou; Çaml bel)
Parakalo
Plaonde
Poleya?
Puktere
Salarne
Somadi
Tromidi? (
-Trimithi; Edremit)
Voni (
-Vouno; Yukar Ta kent, Ta kent)
Zanalerici
Akeli (
-Acheleia)
Akse Arode
Androliko (
-Androlykou)
Aya Sidro ('
-Agios Isidoros)
Demre
Diru e
(
-Drouseia)
Evreti
(
-Evretou; Dereboyu)
Karito Maritu (
-Kritou Marottou)
Kato Arode (Kato Arodes)
Kato Kordaliye (
-Kato Akourdaleia)
Filuse (
-Filousa)
Koni Kerde?
Kormidi?
Kerepi
Lasa (
-Lasa)
Lestinko
Liso (
-Lysos)
Makunde (
-Makounta)
Melendre (
,
-Melandra)
Korfi Kude?
Nika
Palya?
Pano Arode (
-Pano Arodes)
Pelamaluce

Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky

Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne

Ky

Girne

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky

Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
Hrisofi
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Poli (
or
-Polis, Polis
Chrysochous; Poli)
Vamine
Veneti?
Aya Andreniko (
-Agios Andronikos;
Ye ilköy)
Ayo Yorgi Markoni
Perapeye?
Filya (
,
- Fyllia; Serhatköy)
Knodara (
-Knodara; Gönendere)
Leyonares (
-Leonarisso; Ziyamet)
Litrengomi (
-Lythrangomi; Bolta l )
Mesariyone
Miliya (
-Milia; Y ld r m)
Padriki (
-Patriki; Tuzluca)
Penoli
Platanise (
-Platanissos; Balalan)
Vasili (
-Vasili; Gelincik)
Agro (
-Agros)
Akilasu
Alone (
-Alona)
Aya Yorgi Yoro
Ayorgo
Polihori
Diyanikasari
Famiyo Aya Kiryako?
Kastirye/ Mesendiye?
Lokili
Milari/Menlari
Milikuri (
-Mylikouri)
Pedule
(
-Pedoulas; Pedula)
Perager/ Traker?
Aglistiri
Agroladu (
-Agroladou)
Analionda (
- Analiontas)
Anaya (
-Anageia)
Anaya Pogani Vatos
Angil Aya Andreya Niko
Anil der nezd-i Sotirine
Aretio (
-Arediou)
Aska (
-Askas)
Astrobad
Aya Evani
Aya Paraskeviçe
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Ky

Hrisofi

Mz
Ky

Hrisofi
Hrisofi

Ky

Karpas

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky

Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Karpas
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefke
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e
Lefko e

Aya Paraskeviçe
Aya Yorgi Piroi
Ayanadi
Ayo Sozomano (
-Agios
Sozomenos; Arpal k)
Ayos
Çeri (T
-Tseri, Xeri; Çeri)
Dagri
Diri
E lence (
-Aglandjia; E lence)
Eksimeto e (
-Exometochi; Düzova)
Emillase
Ergates (E
-Ergates)
Fikardu (
Fikardou)
Guri (Gourri;
)
Istraka
skillu
Kalimendaye
Kalivaçe (
-Kalyvakia; Kalavaç)
Kalluri
Kandu/ Mandu
Kanbi (
-Kampi)
Kapiliyo (
-Kapilio)
Farmaka (
-Farmakas)
Kato Moni (
-Kato Moni)
Kitreya (
or
-Kythrea; De irmenlik)
Korni Aliyo Famiyo/Mamino
Lakatamye (
-Lakatamia; Lakadamya)
Lefkosad
Litrodonde (
-Lythrodontas)
Margo (
-Margi)
Mari
Mavroli
Mekendise
Merika
Miladi
Novi Haligadas
Ogrosu
Padye/ Nadine nâm- di er Cingane
Palya Piskopiye
Pano Balaban
Pano Balaban
Pera (
/
Pera Oreinis/Pera)
Petra (
-Petra; Petre, Ta köy)

Mz
Ky
Ky

Lefko e
Lefko e
Lefko e

Ky

Lefko e

Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Mz
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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Pirkofi nezd-i Acaredire
Piskopiye (
-Episkopeio)
Poline Politon
Politiko (
-Politiko)
Potamya (
-Potamia; Potamya, Bodamya
ve Dereliköy)
Praka Dimitri Prezin?
Preçe der nezd-i Drinare
Prezin?
Senka/ Sika
Sireçane
Treme a (
-Tremetousia; Treme e ve
Erdemli)
Vasilani
Lenise Aya Nori
Akac
Akrunde (
Akrounta)
Alaso (
-Alassa)
Aya Todor (
-Agios Theodoros)
Ayo Napas
Azgade (
-Asgata)
Dimes (
-Dymes)
Diyerone (
-Dierona)
Fasule (
-Fasoula)
Finikarye (
-Foinikaria)
Finiki
Kandu (
-Kantou; Çanakkale)
Kapiliyo (
,
-Kapilio)
Kato Koloni
Kato Veli ve Pano Veli
Kitrav
Luvre (
-Louvaras)
Mese Yetonio (
-Mesa Geitonia)
Moni (
-Moni)
Nogare?
Paramitak (
-Paramytha)?
Pendakomi (
-Pentakomo; Pendagomo ve
Be evler)
Pirecurler
Pirgo (
-Pyrgos)
Ruli
Sotire (
-Sotira)
Trimiklini (
-Trimiklini)
Vasa (Vasa)
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Mz
Ky
Mz
Ky

Lefko
Lefko
Lefko
Lefko

e
e
e
e

Ky

Lefko e

Mz
Mz
Ky
Ky
Ky

Lefko
Lefko
Lefko
Lefko
Lefko

Ky

Lefko e

Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Lefko e
Lekfo e
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun

Ky

Leymosun

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun
Leymosun

e
e
e
e
e

Ayo Sergi (
-Agios Sergios; Yeni Bo aziçi)
Akilo
Anafotide (A
veya
-Anafotia; Akkor)
Aplande (
-Aplanta; Aplanda)
Ayo Todoro (
-Agios Theodoros;
Aytotoro veya Bo aziçi)
Dugani?
Iskarine (
Skarinou; Iskarinu)
Epsima Tezemeno?
Kalavoso (
-Kalavasos; Kalavason)
Kato Diri (K
-Kato Drys)
Kato Hosin
Kato Lefkara (
Lefkara)
Kofinu (
-Kofinou; Köfünye ve Geçitkale)
Ladori
Laya (
-Lageia; Laya)
Litrinko
Mari (
-Mari; Tatl su ve Mari)
Mazoto (
-Mazotos)
Melini (
-Melini)
Menoye (
-Menogeia; Ötüken or Mennoya)
Menu e (
-Melouseia; K r kkale)
Ora (
-Ora)
Pano Lefkara
Suroçina
eroçeteya?
Trgon
Vavlane (
-Vavla)
Ansari
Asomato
Aya
Aya Kuka Od
Ayo Yorgi (
-Agios Georgios; Aygün,
Ayyorgi)
Eptar Pedrolinko?
Gandare (
Knodara; Gönendere)
Gedure (
-Gaidouras; Korkuteli)
Apesi?
stefani
Kalopisida (
-Kalopsida; Çayönü)
Kato Hosil
Lefte
Makofçe
Mander Aleksi

Ky
Ky
Ky
Ky

Magusa
Mazoto
Mazoto
Mazoto

Ky

Mazoto

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mazoto
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya

Mz

Mesarya

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky

Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
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Manolendre
Melunde (
-Melounta; Mall da ),)
Miliya (
-Milia; Y ld r m)
Mora (
-Mora; Meriç)
Musulite (
-Mousoulita; Kurudere)
Oni
Palya Hori (
-Palaichori)
Pano Asinu ve Kato Asinu
Peradye
Pergama (
o -Pergamos; Beyarmudu)
Pratovuno
Sinkras (
-Sygkrasi; S n rüstü)
Sirasko Dolli
Strovosla ( (
-Strovolos; Strovolos)
Trulli (
-Troulloi; Trulli)
Vasilo (
-Gelincik)
Denye (
-Deneia; Denya)
Kato Kopiye (K
-Katokopia; Zümrütköy)
Akaci (
,
-Akaki; Akaki)
Akilasu
Ankolami (
-Angolemi; Ta p nar)
Anse/Ape e?
Apliko (
-Apliki)
Aryaki (
-Argaki; Akçay)
Aro
Asnak der nezd-i Su
Astromeriti (
-Astromeritis; Astromerit)
Avlonya (
-Avlona; Gayretköy)
Aya rini (
-Agia Eirini veya Agia Irini)
Aya Nikola (
-Agios Nikolaos
Lefkas; Yamaç)
Aya Tifani
Eli (
-Elia; Do anc )
Genaronde
Kakopetriye (
-Kakopetria)
Kanadiye/ Katadete? (
-Katydata)
Kapudi (
-Kapout; Kalkanl )
Kapure (
-Kapoura)
Karavire/Kazevire (
-Kazivera or Ghaziveran;
Gaziveren)
Kato Asinu ve Pano Asinu
Kato Penayoti
Kira (
-Kyra; Mevlevi)
Koraku (K
-Korakou)
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Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Mesarya
Omorfi
Omorfi
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye

Ky

Pendaye

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye

Ky

Pendaye

Ky
Ky
Ky
Ky

Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye

Kosto Tresino?
Limpe (
-Lympia veya Lymbia)
Litormano?
Mavromadine
Meniko (
-Meniko)
Meridi
Menuse Ayo Yorgi
Nikitari (
-Nikitari)
Orunde (
Orounta)
Paladaniste
Palye Cori (
-Palaichori)
Pano Ece
Pano Kutrefe (
-Pano
Koutrafas; Kurtbo an)
Pardiyo
Penada
Platanisnaya (
Platanistasa)
Potami (
-Potami)
Sektane
Siriyan Hori (
-Syrianochori;Yayla)
Temriye
Vardali
Ayafili (
-Agia Fyla)
Ayarini
Korni Aliyo Mamino
Padine
Pano Kalmalude
Salare Sutoni?
Spili (
-Spilia)
Yerase (
-Gerasa)

Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky

Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye

Ky

Pendaye

Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Ky
Mz
Mz
Mz
Ky
Ky

Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Pendaye
Piskopi
Piskopi
Piskopi
Piskopi
Piskopi
Piskopi
Piskopi
Piskopi

Defterde 313’ü karye (ky.) ve geri kalan mezra (mz.) olmak üzere 344 yerle im biriminin ismi
geçmektedir. Bu say n n K br s’ n tüm yerle im birimlerine denk geldi ini söylemek zordur. Öncelikle
icmâl defterindeki bir timar ünitesinin tüm gelir kalemlerinin derdest defterlerinde aynen yer almad n ,
sadece o ünitenin ba gelir kaleminin yaz ld n daha önce belirtmi tik. Bu durumda derdest
defterlerinde icmâl defterlerine nazaran yerle im birimi say s nda do al bir eksiklik olacakt r. Ayr ca
derdest defterlerinde sadece timar ile ilgili de i ime u ram olan yerle im birimlerinin kaydedildi ini
de hat rda tutmak gerekir.18
3.) Defterin Transkripsiyonu: Yukar da düzen ve mahiyetini ele ald m z 454 numaral ve
1780 (1194) tarihli K br s livas derdest defteri, genel anlamda bu defterlerin timar sisteminin i leyi ini
izlemek ve ayr ca bir bölgenin idarî da l m n , isimleri ve statüleriyle yerle im birimlerini tespit etmek
aç s ndan önemlerini ortaya koymaktad r. Çal man n devam nda derdest defterlerine örnek olmak üzere
18

Emine Erdo an Özünlü, “Derdest Defterlerinin Kaynak De eri Üzerine Bir Deneme: 493 Numaral Ayntâb Derdest
Defteri’nin Analizi”, s. 242.
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K br s derdest defterinin transkripsiyonu verilmektedir. Defterde dirli in ba gelir kalemi olan yerle im
birimi ad ve dirli in yekûnu yatay, timar sahibinin ad , tevcih tarihi ve hissesi ise dikey surette
yaz lmaktad r. Defterin bu eklini muhafaza ederek transkribe etmek, fazla yer kapsayaca ndan tüm
kay tlar yatay surette verdik. Ancak bir sayfay defterin orijinal görüntüsünü göstermek amac yla ekte
sunuyoruz. Metin içerisinde, kay tlar daha aç k hale getirmek için noktalama i aretleri kulland k.
Ayr ca, yerle im birimlerinden isimlerini tespit edebildiklerimizi de ilk kayd n n geçti i yerde parantez
içerisinde verdik. Defter, harfler noktalama i aretleri kullan lmaks z n yaz ld ndan, yerini tespit
edemedi imiz baz isimlerin bizim tercih etti imiz okuma seçene inden farkl okumalar n n
olabilece ini de belirtmek gerekir.
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1
Derdest-i
be-nâm- Süleyman veled-i
Ahmed fî 28 CA sene 194
25.000

TAMÂM

7
Derdest-i
be-nâm- Mehmed veled-i Ali fî
29 CA sene 194
26.000

2
Derdest-i
be-nâm- Mehmed veled-i
Mustafa fî 28 CA sene 194
4.000

4
Derdest-i
be-nâm- Mahmud veled-i Mustafa
fî 28 CA sene 1194
18835

2
Derdest-i
be-nâm- brahim veled-i Mehmed
fî 28 CA sene 1194
20.000

4
Derdest-i
be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa
fî 28 CA sene 1194
25.000

Derdest Defterinde Varak Düzeni (454 Defter-i Derdest-i Livâ-i K br s, vr. 1b)

Der Livâ-i K br s

Ze'âmethâ ve timârhâ-i Kal'a-i Lefko e

Ze'âmet-i A a-y Gönüllüyân- Kal'a-i Lefko e
Karye-i Platanisnaya, tâbi'-i Pendaye
K ymet
66666

Ze'âmet
Karye-i Lakatamye, tâbi'-i Lefko e
K ymet 30.000

Ze'âmet
Karye-i Meniko, tâbi'-i Pendaye
K ymet 25.000
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DEFTER- DER-DEST- KIBRIS

1A
DEFTER- DER-DEST- KIBRIS
TÎMÂRHÂ- KAL A- LEFKO E
TÎMÂRHÂ- KAL A- MAGUSA
TÎMÂRHÂ- KAL A- BAF

1
19
28

1B
DER-L VÂ- KIBRIS
Ze âmethâ ve Tîmârhâ-i kal a-i Lefko e
Ze âmet-i A a-i gönüllüyân- Kal a-i Lefko e
Karye-i Platanisnaya (Platanistasa ), tâbi -i Pendaye. K ymet 66666
4
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
2
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
4
Der-dest-i be-nâm- Mahmud veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.

25000
20000
18835

Ze âmet
Karye-i Lakatamye (Lakatamia; Lakadamya), tâbi -i Lefko e. K ymet 30000
2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
4000
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
26000
TAMAM
Ze âmet
Karye-i Meniko (Meniko), tâbi -i Pendaye. K ymet 25000
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.

25000

2A
Ze âmet
Karye-i Musulite (Mousoulita (
; Kurudere), tâbi -i Mesarya. K ymet 20000
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i R dvan. Fî 28 CA sene 1194.
20000
Ze âmet
Karye-i Temriye (Temvria)?, tâbi -i Pendaye. K ymet 54000
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i smail. Fî 28 CA sene 194.

54000

An Ze âmet
Karye-i Arçoz (Arsos; Arçoz, Yi itler), tâbi -i Avdim. K ymet 12999
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i brahim. Fî 28 CA sene 194.
9
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.

6499
6500

Ze âmet
Karye-i Alaso (Alassa), tâbi -i Leymosun.K ymet 17332
5
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.

17332
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An Ze âmet
Karye-i Lakatamye, tâbi -i Lefko e. K ymet 19800
4
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Androliko (Androlykou), tâbi -i Hrisofi. K ymet 7332
9
Der-dest-i be-nâm- Abdulbaki. Fî 13 C sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Rüstem. Fî 8 C sene 1194.
TAMAM

9000
10800

2332
5000

Tîmâr
Karye-i Karavire/Kazevire (Kazivera; Gaziveren) ve Manast r- Aya Yorgi, tâbi -i Pendaye.
K ymet 12000
1
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 194.
3000
2
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mehmed. Fî 28 L sene 1194.
2332
2B
Tîmâr
Karye-i Orunde (Orounta), tâbi -i Pendaye. K ymet 7333
8
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ebu Bekir. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Veli. Fî 28 CA sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Akilasu, tâbi -i Lefke. K ymet 8000
7
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Akilasu, tâbi -i Lefke. K ymet 7332 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Nurullah. Fî 28 L sene 194.

1666
5000

2332
3000
5000

5000

Tîmâr
Karye-i Anaya (Anageia) ma a mezra a-i Istraka, tâbi -i Lefko e. K ymet 7332
11 Der-dest-i be-nâm- Musa veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
2172
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Abdullah. Fî 8 C sene 194.
5000
Tîmâr
Karye-i Ayo Yorgi Piroi, tâbi -i Lefko e. K ymet 7332 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Abdulkadir veled-i Abdurrahman. Fî 8 C sene 1194. 5000
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 7332 TAMAM
1 Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 8 C sene 194.
7 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.

5000
5000
2332

3A
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Tîmâr
Karye-i Kato Kordaliye (Kato Akordalia), tâbi -i Hrisofi. K ymet 11000
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 1194.
5000
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Dervi . Fî 8 C sene 1194.
5000
Tîmâr
Karye-i Liso (Lysos), tâbi -i Hrisofi. K ymet 8999
2
Der-dest-i be-nâm- Veli veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.

8999

Tîmâr
Karye-i Karpa a (Karpaseia-K
; Karpa a), tâbi -i Girne. K ymet 12000
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Nasuh. Fî 28 CA sene 1194.

12000

Tîmâr
Karye-i Makunde (Makounta), tâbi -i Hrisofi. K ymet 11000
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 13 C sene 1194.
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 13 C sene 1194.
MÜKERRER
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Kormidi?, tâbi -i Hrisofi. K ymet 7332
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Nasuh. Fî 29 CA sene 194.
TAMAM

6000
6000
5000

2332
5000

3B
Tîmâr
Karye-i Kato Kopiye (Katokopia- K
; Zümrütköy), tâbi -i Omorfi. K ymet 7332
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
2332
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Bekta . Fî 28 L sene 194.
5000
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Kitreya (Kythreaveya
; De irmenlik ), tâbi -i Lefko e. K ymet 11000
TAMAM
2
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.
7000
3
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.
4000
Tîmâr
Karye-i Arkaki, tâbi -i Pendaye. K ymet 12000
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i brahim. Fî 8 C sene 194.
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 9 L sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Ayorgo ma a mezra a-i Polihori, tâbi -i Lefke. K ymet 12000
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
172

4999
5000
2000

7899

2
Der-dest-i be-nâm- Abdülaziz veled-i Abdurrahim. Fî 28 L sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Kandu/Mandu, tâbi -i Lefko e. K ymet 7332
6
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.

4101

7332

4A
Tîmâr
Karye-i Finikarye, tâbi -i Leymosun. K ymet 7332
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Çeri (Tseri-T
; Çeri), tâbi -i Lefko e. K ymet 7333
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hasan. Fî 8 C sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Sotire (Sotira), tâbi -i Leymosun. K ymet 7332
4
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Yahya veled-i Mahmud. Fî 29 CA sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Mirtu (Myrtou; Çaml bel), tâbi -i Girne. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Süleyman. Fî 29 CA sene 194.

2332
5000

2333
5000

2332
5000

5000

Tîmâr
Karye-i Aya Yorgi vani (Agios Georgios; Karao lano lu), tâbi -i Girne. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
7332
4B
Tîmâr
Karye-i Ayorgo, tâbi -i Lefke. K ymet 11000
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 1194.
2
Der-dest-i be-nâm- Abdülaziz veled-i Abdurrahim. Fî 28 L sene 194.

6000
1899

Tîmâr
Karye-i Aya Aportini, tâbi -i Avdim. K ymet 7332
2
Der-dest-i be-nâm- Turmu veled-i Ömer. Fî 28 CA sene 194.
13 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 194.
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.

2000
5332
732

Tîmâr
Karye-i Aya Aportini, tâbi -i Avdim. K ymet 7332
8
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ebubekir. Fî 28 CA sene 194.
13 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 194.

2332
1332
173

1

Der-dest-i be-nâm- Mustafa Veled-i Ali. Fî 5 L sene 99

4999

Tîmâr
Karye-i Senka/ Sika, tâbi -i Lefko e. K ymet 7331
8
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ebubekir. Fî 28 CA sene 1194.

7331

Tîmâr
Karye-i Fasule (Fasoula), tâbi -i Leymosun. K ymet 7332
2
Der-dest-i be-nâm- Abdurahman veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.

7332

5A
Tîmâr
Karye-i Kilose/Filuse, tâbi -i Baf. K ymet 7332
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Kato Penayoti, tâbi -i Pendaye. K ymet 11000
9
Der-dest-i be-nâm- Abdulbaki veled-i aban. Fî 13 C sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Aryaki (Argaki; Akçay), tâbi -i Pendaye. K ymet 11000
2
Der-dest-i be-nâm- Turmu veled-i Ömer. Fî 28 CA sene 194.
TAMAM

5000
2332

11000

5000

Ze âmet
Karye-i stefani, tâbi -i Mesarya. K ymet 30000
5
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.

30000

Tîmâr
Karye-i Kanbi (
-Kanpi), tâbi -i Lefko e. K ymet 10000
7
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali . Fî 28 CA sene 194.

10000

5B
Tîmâr
Karye-i Palya?, tâbi -i Hrisofi. K ymet 17665
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hüseyin . Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Karavire/Kazevire, tâbi -i Pendaye. K ymet 13332
Hisse 6666
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Süleyman. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Süleyman. Fî 29 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hüseyin. Fî 28 L sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Orunde, tâbi -i Pendaye. K ymet 13332
Hisse 6666
174

17665

1666
3751
1249
5000

1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i smail. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Yusuf. Fî 29 CA sene 194.

5000

Tîmâr
Karye-i Akilasu, tâbi -i Lefke. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 1194.

6000

Tîmâr
Karye-i Anaya ma a mezra a-i Istraka, [tâbi -i Lefko e]. K ymet 6666
3
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Musa. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Sad k veled-i Ahmed. Fî 28 L sene 1194.
TAMAM

5000

1666
5000

6A
Tîmâr
Karye-i Aya Tifani, tâbi -i Pendaye. K ymet 7332
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.

2332

Tîmâr
Karye-i Trimiklini (Trimiklini), tâbi -i Leymosun. K ymet 12000
2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.

2000
5000

Tîmâr
Karye-i Mavromadine, tâbi -i Pendaye. K ymet 7332
6
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hüseyin. Fî 13 C sene 194.
TAMAM

2332
5000

Tîmâr
Karye-i Aya Yorgiyoro, tâbi -i Lefke. K ymet 8331
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 13 C sene 1194.

8331

Tîmâr
Karye-i Kopaçe, tâbi -i Girne. K ymet 7332
2
Der-dest-i be-nâm- sa veled-i Abdülkerim. Fî 23 C sene 1194.

7332

6B
Tîmâr
Karye-i Prodoromo (Prodromos), tâbi -i Gilan. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.
3
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Padriki, tâbi -i Karpas. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Abdurrahman veled-i Abdullah. Fî 29 CA sene 1194. 6000
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Süleyman. Fî 28 L sene 194.
TAMAM

6666
666

1332

Tîmâr
175

Karye-i Anafotide (Anafotia-A
veya
; Akkor), tâbi -i Mazoto. K ymet 11000
6
Der-dest-i be-nâm- Ebubekir veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
6666
4
Der-dest-i be-nâm- Mahmud veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
4322
Tîmâr
Karye-i Klapin (Klepini; Arapköy), tâbi -i Girne. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i brahim. Fî 29 CA sene 1194.

5000

Tîmâr
Karye-i Arminu (Arminou), tâbi -i Baf. K ymet 12000
7
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Ahmed. Fî 28 L sene 194.

1666
3000
5000

7A
Tîmâr
Karye-i Aya Yorgi Piroi (Pyrogi, Pyroi), tâbi -i Lefko e. K ymet 8000
6
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Kato Moni (Kato Moni), tâbi -i Lefko e. K ymet 14664
Hisse 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Rüstem veled-i Ali. Fî 13 C sene 1194.
Hisse 7332
Tîmâr
Karye-i Makunde (Makounta), tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 13 C sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Halil. Fî 8 C sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Liso, tâbi -i Hrisofi. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Veli. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Margo (Margi), tâbi -i Lefko e. K ymet 8331
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Ali. Fî 28 L sene 194.
TAMAM

7B
Tîmâr
Karye-i Karpa a, tâbi -i Girne. K ymet 6666
176

3000
2332

5000

1666
5000

6666
6666

3331
5000

1

Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 1194.

Tîmâr
Karye-i Kato Kopiye, tâbi -i Omorfi, K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mahmud. Fî 29 CA sene 194.
6
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 13 C sene 1194.
Hisse 6666
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
6
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Piskopiye (Episkopeio-

6666

5000
1217
6666
220
1217
5000

), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666

Tîmâr
Karye-i Denye (Deneia; Denya), tâbi -i Omorfi. K ymet 19998
19
Hisse 6666 Yekun 7665 TAMAM
9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
13 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Kitreya, tâbi -i Lefko e. K ymet 13332
Hisse 6666
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Cafer veled-i Ali. Fî 8 C sene 1194.

7665
1666
5000
1666
5000

6666
6666

8A
Tîmâr
Karye-i Eksimeto e (Exometochi; Düzova), tâbi -i Lefko e. K ymet 13332
Hisse 6666 TAMAM
6
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.

1000
5666
1666
5000

Tîmâr
19

cmal defterine göre 6666 akçe olan hisseye 999 akçe daha ilave edilmi ve hisse miktar 7665 akçeye ç km t r. TKGM
Kuyud- Kadime Ar ivi, 218 Numaral K br s cmâl Defteri, vr. 16a

177

Karye-i Aryaki, tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdülkerim veled-i Turmu . Fî 28 CA sene 1194.

6666

Tîmâr
Karye-i Kira (Kyra; Mevlevi) , tâbi -i Pendaye. K ymet 13998
Hisse 7332
6
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
7
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 1194.

1666
5000

Tîmâr
Karye-i Finikarye (Foinikaria), tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.

1666

Tîmâr
Karye-i Çeri, tâbi -i Lefko e. K ymet 3332
Hisse 6666
6
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
6
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.

7332

3654
1217

Hisse 6666 TAMAM
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 194.

1666
5000

8B
Tîmâr
Karye-i Kato Veli ve Pano Veli, tâbi -i Leymosun. K ymet 13998
Hisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ebubekir. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Süleyman. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 7332
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.

1666
5000
2332

Tîmâr
Karye-i Melendre (Melandra,
), tâbi -i Hrisofi. K ymet 19998
Hisse 6666 TAMAM
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Rüstem. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mehmed. Fî 8 CA sene 194.
Hisse
Hrisofi
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.

6666
6666
6666

Tîmâr
Karye-i Aya Aportini, tâbi -i Avdim. K ymet 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.

1666

Tîmâr
178

1666
5000

Karye-i Koraku (Korakou-K
), tâbi -i Pendaye. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mehmed. Fî 28 L sene 194.
Tîmâr
Karye-i Kanadiye/ Katadete (Katydata)?, tâbi -i Pendaye. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Salih veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.

6666
6666
6666

5000
5000

9A
Tîmâr
Karye-i Kapudi (Kapouti; Kalkanl ), tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Fasule, tâbi -i Leymosun. K ymet 13998
Hisse 7332
2
Der-dest-i be-nâm- Abdurrahman veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
5
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Aya Tifani, tâbi -i Pendaye. K ymet 19998
Hisse 6666 TAMAM
2
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Süleyman. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Süleyman. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 28 L sene 194.
Tîmâr
Karye-i Genaronde, tâbi -i Pendaye. K ymet 26664
Hisse 6666 TAMAM
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Hasan. Fî C M sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM

1299
5000

734
937
5000
6666

1666
5000
5000
5000

1666
5000
6666

179

1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Muharrem. Fî 8 C sene 194.
9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Diru e(Drouseia), tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdulcelil veled-i Abdülcelil. Fî 29 CA sene 194.

5000
1666
6666

6666

9B
Tîmâr
Karye-i Mari, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Mezra a-i Guri (Gourri), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
6
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Fî 28 Ca sene 1194.
TAMAM

6666

5000
1666

Tîmâr
Karye-i Farmaka (Farmakas), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Kalluri, tâbi -i Lefko e. K ymet 7332
2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.

7332

Tîmâr
Karye-i Eli (Elia; Do anc ), tâbi -i Pendaye. K ymet 13332
Hisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 Ca sene 194.
Hisse 6666

6666

10A
Tîmâr
Karye-i Potamya (Potamia; Potamya ve Dereliköy), tâbi -i Lefko e. K ymet 26664
Hisse 6666 TAMAM
6
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Fî 28 CA sene 194.
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
5000
Hisse 6666
13 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 194.
1666
Hisse 6666
13 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1666
Hisse 6666
13 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i Süleyman. Fî 8 C sene 1194.
5000
180

Tîmâr
Karye-i Nogare?, tâbi -i Leymosun. K ymet 33330
Hisse 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Seyyid Mustafa veled-i Abdülhey. Fî 28 L sene 194. 5000
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdülkadir veled-i Abdullah. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
7 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 8 C sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Diorgo (Diorios; Tepeba ), tâbi -i Girne. K ymet 7333
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Recep. Fî 28 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Linmad (Limnatis), tâbi -i Gilan. K ymet 61326
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Veli veled-i Süleyman. Fî 8 M sene 1194.
Hisse 7332
Hisse 6666
Hisse 7332
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mahmud. Fî 13 C sene 1194.
9
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
9
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
Hisse 6666
9
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
Hisse 6666
9
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman. Fî 8 C sene 1194.
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Aya Mama (
-Agios Mamas), tâbi -i Gilan. K ymet 13332
Hisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mahmud. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse tâbi -i Gilan
4
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
TAMAM

1666
6666
1666

5000
6666

5000

5000

5000
1666
1666
1666
1666
5000
1666

6666
6666
1666
5000

10B
181

Tîmâr
Karye-i Pera (Pera Oreinis / Pera/
), tâbi -i Lefko e. K ymet 26664
Hisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
8
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ebubekir. Fî 28 CA sene 194.
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
11 Der-dest-i be-nâm- Musa veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
3
Der-dest-i Hasan el-mezbûr.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ahmed. Fî 8 C sene 194.
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan el-mezbûr.
Tîmâr
Karye-i Potami (PotamiHisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666
1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm4
Der-dest-i be-nâmHisse 6666
1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâm-

6666
6299
369

smail veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
Abdal veled-i Osman. Fî 8 C sene 1194.

1666
5000

Süleyman veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.

5000

Ahmed veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.
hissetü’l-mezbûr Ahmed veled-i Mustafa.

928
643

Mehmed veled-i Süleyman. Fî 8 M sene 1194.

6666

hissetü’l-mezbûr Ahmed veled-i Mustafa.
Osman veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 1194.

643
5000

Tîmâr
Karye-i Ergates (Ergates- E
), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
3
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Musa. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
TAMAM

182

5766
900

), tâbi -i Pendaye. K ymet 33330

Tîmâr
Karye-i Lestinko/ stinko?, tâbi -i Hrisofi. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
9
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.

Tîmâr

1666
1269
3731

5000
1666
1666
5000

1666
5000

Karye-i Politiko (Politiko), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.

6666

11A
Tîmâr
Karye-i Petoni?, tâbi -i Karpas. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veld-i Mustafa. Fî 13 C sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Trimiklini, tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 L sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Isklibo (Sysklipos; Akçiçek), tâbi -i Girne. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mustafa. Fî 28 L sene 1194.

6666

Tîmâr
Karye-i Kato Asinu ve Pano Asinu, tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
Tîmâr
Karye-i Avlonya (Avlona; Gayretköy), tâbi -i Pendaye. K ymet 26664
Hisse 6666 TAMAM
7
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ömer. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i brahim. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Fî 29 CA sene 1194.

1666
5000
6666
6666
6666

11B
Tîmâr
Karye-i Kapiliyo (Kapilio), tâbi -i Lefko e. K ymet 7665
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Memi . Fî 29 CA sene 194.

7665

Tîmâr
Karye-i Kapiliyo, tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 1194.

6666

Tîmâr
Karye-i Kosto Tresiyo, tâbi -i Pendaye. K ymet 27996
Hisse 7332 yekun
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 7332
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Salih veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
2
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.

8331
7699

5832
1666
183

1

Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 L sene 194.

Tîmâr
Karye-i Menuse Ayo Yorgi, tâbi -i Pendaye. K ymet 26664
Hisse 6666
6
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Ali. Fî 28 L sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hüseyin. Fî 28 L sene 194.
Tîmâr
Karye-i Aska (Askas) ma a Sireçane, tâbi -i Lefko e. K ymet 13332
Hisse 6666
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.

5000

5298
4998
5000
5000

6666
6666

12A
Tîmâr
Karye-i Agroladu (Agroladou). K ymet 13332
Hisse 6666 TAMAM
5
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Lütfullah veled-i Osman. Fî 28 L sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i brahim. Fî 28 M sene 1194.

6666

Tîmâr
Karye-i Ankolami (Angolemi; Ta p nar), tâbi -i Pendaye. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ömer. Fî 29 CA sene 194.

7332

Tîmâr
Karye-i Dimaton, tâbi -i Girne. K ymet 7332
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 13 C sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Osman. Fî 28 L sene 194.

2332
5000

Tîmâr
Karye-i Akaci (Akaki,
; Akaki), tâbi -i Pendaye. K ymet 46666
Hisse
6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 29 CA sene 194.
3
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Bekta . Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
7
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
7
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
184

1666
5000

5000
1666
6666

4054

Hisse 6666 TAMAM
3
Der-dest-i be-nâm1666
1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666
1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm3
Der-dest-i be-nâm-

Mustafa veled-i Bekta el-mezbûr.
brahim veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.

5000

Abdülkerim veled-i Abdülhey. Fî m.

5000

Mehmed veled-i brahim. Fî 29 CA sene 194.
Mustafa veled-i Bekta el-mezbûr.

5000
1666

Tîmâr
Karye-i Pano Arode ve Akse Arode (Arodes), tâbi -i Hrisofi. K ymet 14664
Hisse 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 8 C sene 1194.
7
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hasan. Fî 5 ZA 1194.
TAMAM
Hisse 7332
7
Der-dest-i be-nâm- Osman el-mezbûr.

5000
2332

7332

12B
Tîmâr
Karye-i Ruli, tâbi -i Leymosun. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
9
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Evreti (EvretouHisse 6666
5
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâmHisse 7332 TAMAM
17 Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâm-

5000
6666
1666
5000
5000

; Dereboyu), tâbi -i Hrisofi. K ymet 13998
Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
smail veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.

666
5000

Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
Mehmed veled-i Süleyman. Fî 29 CA sene 194.

2332
5000

Tîmâr
Karye-i Korfi Kude?, tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Abdülbaki veled-i aban. Fî 13 C sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 1194.
TAMAM

1666
5000

Tîmâr
185

Karye-i Aya Todor (Agios Theodoros), tâbi -i Leymosun. K ymet 26664
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.
5000
9
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
1599
Hisse 6666
7
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 8 C sene 194.
999
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
5000
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Musa. Fî 26 C sene 194.
5000
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Osman. Fî 28 L sene 194.
5000
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Sene 194
1666
Tîmâr
Karye-i Aya Sidro (Agios Isidoros-'
), tâbi -i Hrisofi. K ymet 26664
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Rüstem. Fî 8 C sene 194.
Hisse
6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Numan. Fî 8 C sene 1194.

5000
6666

13A
Tîmâr
Karye-i Veneti?, tâbi -i Hrisofi. K ymet 19998
Hisse 6666 TAMAM
6
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
3
Der-dest-i be-nâm- Abdulkerim veled-i Mehmed. Fî 28 L sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Salih. Fî 28 CA sene 194.
3
Der-dest-i be-nâm- Abdülkerim el-mezbûr.
666
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
3
Der-dest-i be-nâm- Abdülkerim el-mezbûr.

1217
5449
6000

5000
1217

Tîmâr
Karye-i Aya Nikola (Agios Nikolaos Lefkas; Yamaç), tâbi -i Pendaye.
K ymet 7332 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 194.
5000
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 13 L sene 194.
2332
Tîmâr
Karye-i Akrunde (Akrounta), tâbi -i Leymosun. K ymet 13332
Hisse 6666
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr Mehmed veled-i Ahmed.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
186

999
1666
5000

Tîmâr
Karye-i Agro (Agros-

), tâbi -i Lefke. K ymet 6666

Tîmâr
Karye-i Krini (Krini; P narba ), tâbi -i Girne. K ymet 7332 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 8 C sene 194.

5000

13B
Tîmâr
Karye-i Kastirye/ Mesendiye?, tâbi -i Lefke. K ymet 13332
Hisse 6666 TAMAM
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 13 L sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ahmed. Fî 28 L sene 194.

1666
5000

Tîmâr
Karye-i Voni (Vouno; Yukar Ta kent or Ta kent), tâbi -i Girne. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 1194.

7332

Tîmâr
Karye-i Paramitak (Paramytha)?, tâbi -i Leymosun. K ymet 19998
Hisse 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
9
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hüseyin. Fî 13 C sene 194.
Hisse 6666
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 13 C sene 1194.
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa el-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 L sene 194.
Hisse 6666
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa el-mezbûr.
Tîmâr
Karye-i Aya Yorgi Yoro, tâbi -i Lefke. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Osman. Fî 8 C sene 1194.

1666
5000

666
1000
5000
499
1000
5167
6666

5000

Tîmâr
Karye-i Mese Yetonio (Mesa Geitonia), tâbi -i Leymosun. K ymet 13332
Hisse 6666 TAMAM
7
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
5000
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
5000
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ahmed. Fî 8 C sene 1194.
6666
14A
Tîmâr
Karye-i Analionda (Analiontas-

), tâbi -i Lefko e. K ymet 7332
187

6
6

Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.

2332
6666

Tîmâr
Karye-i Palye Hori (Palaichori), tâbi -i Pendaye. K ymet 13332
Hisse 6666 TAMAM
6
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
7
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 8 C sene 194.

5000
5000

Tîmâr
Karye-i Limpe (Lympia), tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ali. Fî 29 CA sene 1194.

6666

Tîmâr
Karye-i Aretio (Arediou), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
11 Der-dest-i be-nâm- Musa veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Halil veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

1551
5000

Tîmâr
Karye-i Akac , tâbi -i Leymosun. K ymet 14666
Hisse 6666 TAMAM
9
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mahmud. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 8000
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

1666
5000

666
6000
5000

14B
Tîmâr
Karye-i Risiyo Mekotika?, tâbi -i Avdim. K ymet 6666
Tîmâr
Karye-i Yerase (Gerasa), tâbi -i Piskopi. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Kas m veled-i Osman. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i Mehmed. Fî 13 C sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Ku i Me e?, tâbi -i Avdim. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mustafa. Fî 28 L sene 194.

5000
6666

5000

Tîmâr
Karye-i Malye (Malia; Malya veya Ba larba ), tâbi -i Avdim. K ymet 27330
Hisse 7362
9
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
2362
Hisse 6666 TAMAM

188

9

Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.

1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî m.
Hisse 6666 TAMAM
9
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Yusuf veled-i Mustafa].
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i brahim. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i brahim. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Nikitari (NikitariHisse 6666
Hisse 6666
Hisse 6666

1666
5000

5000
5000

), tâbi -i Pendaye. K ymet 19998

15A
Tîmâr
Karye-i Litormano?, tâbi -i Pendaye. K ymet 7332
Tîmâr
Karye-i Anse/Ape e?, tâbi -i Pendaye. K ymet 20664
Hisse 7332
Hisse 6666 TAMAM
6
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 7332
Tîmâr
Karye-i Astromad, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.

1666
5000

6666

Tîmâr
Karye-i Serena, tâbi -i Gilan. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

6299

Tîmâr
Karye-i Kitrav, tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mahmud. Fî 8 C sene 1194.

5000

5000

15B
Tîmâr
Karye-i Astromeriti (Astromeritis), tâbi -i Pendaye. K ymet 19998
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.

6666
189

Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Abdullah. Fî 29 CA sene 194.
9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Pano Kedare (Kedares), tâbi -i Baf. K ymet 19998
Hisse 6666
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
17 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
8
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
8
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Ahmed veled-i Ali].
Hisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Ahmed veled-i Ali].
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Yusuf. Fî 136 M sene 194.
Tîmâr
Karye-i Famiyo/Mamino Aya Kiryako, tâbi -i Lefke. K ymet 13332
Hisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 13 C sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Bekir. Fî 28 L sene 194.
Tîmâr
Karye-i Milari/Menlari, tâbi -i Lefke. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hasan. Fî 13 C sene 94.
Tîmâr
Karye-i Kato Arode, tâbi -i Hrisofi. K ymet 13998
Hisse 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Abdurrahman veled-i Mehmed. Fî 13 C sene 194.
Hisse 6666

6000
666
6666

1666
1299
1666
5000
1666
1666
5000

6666
6666

5000

5000

16A
Tîmâr
Karye-i Ayarini, tâbi -i Piskopi. K ymet 13998
Hisse 7332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Yusuf. Fî 28 L sene 1194.

5000

Tîmâr
Karye-i Kerepi, tâbi -i Hrisofi. K ymet 8331
Tîmâr
Karye-i Pendakomi (Pentakomo6666
190

; Pendagomo veya Be evler), tâbi -i Leymosun. K ymet

Tîmâr
Karye-i Dimes (Dymes), tâbi -i Leymosun. K ymet 27330
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i smail. Fî 13 C sene 194.
Hisse 6666
5
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i smail. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Musli. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Milikuri (Mylikouri), tâbi -i Lefke K ymet 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.

6666
1408
5000
5000
5000

6666

16B
Tîmâr
Karye-i Litrodonde (Lythrodontas), tâbi -i Lefko e. K ymet 19998
Hisse 6666
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
3
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr. Fî m.
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Yusuf. Fî 29 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Receb. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666
2
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr Ahmed.
Tîmâr
Karye-i Vardani, tâbi -i Pendaye. K ymet 7333
2
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Abdurrahman. Fî 28 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Pedule (Pedoulas; Pedula), tâbi -i Lefke. K ymet 26664
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Mahmud veled-i Mevlüd. Fî 8 C sene 194.
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 13 L sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
8
Der-dest-i Mustafa el-mezbûr.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa el-mezbûr.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Ali. Fî 28 L sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Petra (Petra-

6666
666
5000
1000
6666

7333

5000
1666
5000
1666
5000
1666
5000

; Petre veya Ta köy), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
191

1

Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Suroçina, tâbi -i Mazoto. K ymet 6666
5
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.

1006
5000

17A
Tîmâr
Karye-i Vasa (Vasa Kellakiou), tâbi -i Leymosun. K ymet 13332
Hisse 6666 TAMAM
7
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
7
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr Mustafa.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 L sene 1194.

1666
5000
1666
5000

Tîmâr
Karye-i Melendre, tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
Tîmâr
Karye-i Finiki, tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Koni Kerde?, tâbi -i Hrisofi. K ymet 19998
Hisse 6666 TAMAM
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i brahim. Fî 29 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
2
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan el-mezbûr.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Ömer. Fî 8 C sene 1194.
3
Der-dest-i be-nâm- Hasan el-mezbûr.
Tîmâr
Karye-i Aya rini (Agia Eirini), tâbi -i Pendaye. K ymet 27330
Hisse 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
Hisse 6666
Hisse 6666

5000

1666
5000
4999
1668
5000
1666

5000

17B
Tîmâr
Karye-i Poli (Polis / Polis Chrysochous; Poli), tâbi -i Hrisofi. K ymet 27996
Hisse 7332
2
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i brahim. Fî 8 M sene 194.
6666
192

Hisse 6666
7
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666 TAMAM
5
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâmHisse 7332
1
Der-dest-i be-nâmTîmâr
Karye-i Alone (AlonaHisse 6666 TAMAM
4
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666
5
Der-dest-i be-nâmHisse 6666 TAMAM
9
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâm-

Hasan veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
Abdullah veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 194.

5000
5000

Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
Mehmed veled-i Hasan. Fî 8 C sene 194.

1666
5000

Mustafa Dervi . Fî 28 L sene 194.

5661

), tâbi -i Lefke. K ymet 19998
Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Abdülcelil veled-i Abdullah. Fî 29 CA sene 194.

1666
5000

Ahmed veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 194.

4025

Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Mustafa veled-i Hüseyin. Fî 28 L sene 194.

1666
5000

Tîmâr
Karye-i Korni Aliyo Famiyo/Mamino, tâbi -i Piskopi. K ymet 6666 TAMAM
9
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i brahim. Fî 8 C sene 194.

1666
5000

Tîmâr
Karye-i Pano Kuka (Kouka), tâbi -i Gilan. K ymet 6666
3
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.

2786

Tîmâr
Karye-i Emillase, tâbi -i Lefko e. K ymet 7000
8
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Süleyman. Fî 29 CA sene 194.
TAMAM

2000
5000

18A
Tîmâr
Karye-i Diyerone (Dierona-

), tâbi -i Leymosun. K ymet 6666

9
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i brahim. Fî 29 CA sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Perager/ Traker?, tâbi -i Lefke. K ymet 13332
Hisse 6666
11 Der-dest-i be-nâm- Musa veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
4
Der-dest-i be-nâm- Mahmud veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666

666
6000

1551
5000

193

8

Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Kapure (Kapoura), tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
8
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.

1666

Tîmâr
Karye-i Merika, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
6
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
2
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Prodoromo(Prodromos), tâbi -i Gilan. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i R dvan. Fî 28 CA sene 194.
3
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
TAMAM

1666
5000

5532
1134

18B
Tîmâr
Karye-i Menoye (Menogeia; Ötüken veya Mennoya), tâbi -i Mazoto. K ymet 6666
6
Der-dest-i be-nâm- Ebubekir veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
1666
Tîmâr
Hisse-i An Karye-i Koni Kerde, tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Kalivaçe (Kalyvakia; Kalavaç), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mahmud. Fî 8 M sene 194.

6500

Tîmâr
Karye-i Kato Hosin, tâbi -i Mazoto. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 8 M sene 194.

5000

Tîmâr
Karye-i Ayo Nepas, tâbi -i Leymosun. K ymet 7332
6
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i smail. Fî 8 C sene 1194.
TAMAM

2332
5000

19A
Tîmâr
Karye-i Apliko (Apliki), tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdal veled-i Veli. Fî 28 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Kormakiti (Kormakitis; Kormacit veya Koruçam), tâbi -i Girne. K ymet 13390
TAMAM
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i brahim. Fî 28 CA sene 194.
2695
6
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Fî 28 CA sene 194.
5000
194

9
4

Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.

2695
3000

Tîmâr
Karye-i Mesariyone, tâbi -i Karpas. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hasan. Fî 8 C sene 194.

5000

Tîmâr
Karye-i Dikomi (Dikomo; Dikmen), tâbi -i Girne. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Melendre, tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.

6666

19B
Tîmâr
Karye-i Aretiyo (Arediou), tâbi -i Lefko e. K ymet 9665
4
Der-dest-i be-nâm- Mahmud veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

3999
5000

Tîmâr
Karye-i Fikardu (Fikardou), tâbi -i Lefko e. K ymet 7000
1
Der-dest-i be-nâm- Abrurrahman veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.

7000

Tîmâr
Karye-i Treme a (Tremetousia; Treme e veya Erdemli), tâbi -i Lefko e. K ymet 12000
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Abdi. Fî 28 CA sene 1194.
12000
Tîmâr
Karye-i Eksometose, tâbi -i Lefko e. K ymet 8331
6
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.

8331

Ze âmethâ ve Tîmârhâ- Kal a- Magusa Der-dest-i be-nâmZe âmet
Karye-i Ayo Sergi (Agios Sergios; Yeni Bo aziçi), tâbi -i Magusa. K ymet 47000
TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194. 23500 k l ç ma a hisse
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194. 23500 k l ç ma a hisse
20A
Ze âmet
Karye-i Leyonares (Leonarisso; Ziyamet), tâbi -i Karpas. K ymet 20000
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.

20000

Tîmâr
Karye-i Spili, tâbi -i Piskopi. K ymet 17663
4
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Mustafa. Fî 3 M sene 194.

2663
5000
195

9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Filya (Fylliaveya
; Serhatköy), tâbi -i Karpas. K ymet 10999
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
Tîmâr
Karye-i Melunde (Melounta; Mall da ), tâbi -i Mesarya. K ymet 47328
Hisse 7332 TAMAM
4
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 13 C sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hasan. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
6
Der-dest-i be-nâm- Ebubekir veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
6
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 28 L sene 1194.
Hisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed el-mezbûr. Fî 13 M sene 194. 6666
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed el-mezbûr.
Hisse 6666 TAMAM
4
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed el-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 8 C sene 194.
Tîmâr
Karye-i Sinkras (Sygkrasi; S n rüstü), tâbi -i Mesarya. K ymet 40662
Hisse 6666
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail. Fî 13 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Abdullah. Fî 8 C sene 194.
Hisse 7333

10000

5999

2332
5000
5000
1666
1666
5000

6666
1666
1666
5000

999
6666
6666
6666
6666

20B
Tîmâr
Karye-i Apesi, tâbi -i Mesarya. K ymet 47994
Hisse 7332
10 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
196

2332

Hisse 7332
Hisse 6666
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Süleyman. Fî 28 L sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
4
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ömer. Fî 28 CA sene 1194.
4
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
Hisse 6666 TAMAM
4
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
2
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
4
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Mustafa veled-i Ömer].
1
Der-dest-i be-nâm- Dervi Ahmed veled-i Sinan. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i smail. Fî 29 CA sene 1194.
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Süleyman el-mezbûr.
Tîmâr
Karye-i Ansari, tâbi -i Mesarya. K ymet 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Veli veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 28 L sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Pano Asinu ve Kato Asinu, tâbi -i Mesarya. K ymet 46662
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Süleyman. Fî 28 L sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Süleyman, el-mezbûr.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 13 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdurrahman. Fî 28 L sene 194.
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Kalopisida (Kalopsida; Çayönü), tâbi -i Mesarya. K ymet 39996
Hisse 6666 TAMAM
11 Der-dest-i be-nâm- Musa veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
11 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
4

Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 1194.

6276
5000
1666
1666
5000
1666
5000
5000
1574

1666
5000

5000
6666
5000
1574
5000
1666
5000
5000

1551
1551
3013
197

Hisse 6666 TAMAM
11 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Musa veled-i Mustafa]
2
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i smail. Fî 29 CA sene 194.
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed el-mezbûr.
Hisse 6666 TAMAM
2
Der-dest-i be-nâm- Hasan el-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed el-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Abdullah. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i smail. Fî 29 CA sene 194.
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed el-mezbûr.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Mora (Mora12 Der-dest-i be-nâm8
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâmTAMAM

; Meriç), tâbi -i Mesarya. K ymet 6666
brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 1194.
smail veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
Ali veled-i Abdülhey. Fî 29 CA sene 194.

1551
5000
1666
1666
5000
321
5999
5000
1666
6666

1000
666
5000

21A
Tîmâr
Karye-i Miliya (Milia2

; Y ld r m), tâbi -i Mesarya. K ymet 7332

Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194.

Tîmâr
Karye-i Pergama (Pergamoso ; Beyarmudu), tâbi -i Mesarya. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Halil. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Mander Aleksi, tâbi -i Mesarya. K ymet 13332
Hisse 6666
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail. Fî 13 C sene 1194.
Hisse 6666
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail el-mezbûr.
Tîmâr
Karye-i Trulli (Troulloi), tâbi -i Mesarya. K ymet 7000
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Osman. Fî 28 L sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Trulli, tâbi -i Mesarya. K ymet 20664
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Halil veled-i Bayram. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
198

7332

6666

5000
1666

5000

6666

1
Der-dest-i be-nâm7
Der-dest-i be-nâmHisse 7332 Yekun
8
Der-dest-i be-nâm5
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâm-

Yusuf veled-i Bayram. Fî 8 C sene 1194.
Ali veled-i Osman. Fî 8 C sene 194.
smail veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
Ahmed veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 194.
Ali veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.

5000
1666
8336
999
2012
5000

21B
Tîmâr
Karye-i Sirasko Dolli, tâbi -i Mesarya. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 94.

6666

Tîmâr
Karye-i Pratovuno, tâbi -i Mesarya. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 1194.

6666

Tîmâr
Karye-i Kato Hosil, tâbi -i Mesarya. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdulbaki veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Kato Diri (Kato Drys-K
), tâbi -i Mazoto. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Sadullah veled-i Mehmed. Fî 13 M sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Selim veled-i Abdullah. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i Abdülaziz. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Kato Lefkara, tâbi -i Mazoto. K ymet 39998
Hisse 6666
8
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ebubekir. Fî 28 CA sene 1194.
6
Der-dest-i be-nâm- Ebubekir veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdurrahman veled-i Abdullah. Fî 13 M sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
13 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Feyzullah veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
10 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
7
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 28 L sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- skender veled-i Yusuf. Fî 28 L sene 194.
Hisse 6666

5000

6666
6666
6666

1666
999
6666
1666
5000
1666
5000
5000

199

22A
Tîmâr
Karye-i Ladori, tâbi -i Mazoto. K ymet 6666
5
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Anafotide, tâbi -i Mazoto. K ymet 13332
Hisse 6666
6
Der-dest-i be-nâm- Ebubekir veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ebubekir. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.

1666

1666
5000
5000

Tîmâr
Karye-i Dugani?, tâbi -i Mazoto. K ymet 67332
Hisse 6666 TAMAM
8 Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
1 Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1 Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 1194.
9 Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1 Der-dest-i be-nâm- Kas m veled-i brahim. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1 Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
Hisse 7332
4 Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
4 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr Mustafa.
1Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hasan. Fî 28 L sene 194.
Hisse 6666
1Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
Hisse 6666
1 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 28 L sene 194.

1666
5000
5000
1666

5000
5000

2332
1666
5000
5000

6666

Tîmâr
Karye-i Menu e (Melouseia; K r kkale)?, tâbi -i Mazoto. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 13 C sene 194.

5000

Tîmâr
Karye-i Akilo, tâbi -i Mazoto. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 194.

6666

22B
200

Tîmâr
Karye-i Mazoto (Mazotos), tâbi -i Mazoto. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Abdullah. Fî 13 M sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 5 B sene 1200.

5000
6666

Tîmâr
Karye-i Ayo Todoro (Agios Theodoros; Aytotoro veya Bo aziçi, tâbi -i Mazoto.
K ymet 20664
Hisse 6666 TAMAM
6
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Fî 28 CA sene 194.
1666
2
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 194.
5000
Hisse 6666
13 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 1194.
1666
13 Der-dest-i h,ssetü’L-mezbûr.
666
Hisse 7332 TAMAM
8
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
1360
3
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.
973
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 13 C sene 194.
5000
Tîmâr
Karye-i Aplande (Aplanta-

; Aplanda), tâbi -i Mazoto. K ymet 6666

Tîmâr
Karye-i Iskarine (Skarinou; Iskarinu), tâbi -i Mazoto. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i aban. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i aban. Fî 8 C sene 194.
Tîmâr
Karye-i Epsima Tezemeno?, tâbi -i Mazoto. K ymet 26664
Hisse 6666
5
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mehmed. Fî 28 L sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666

5000
5000

1666
1666
5000
6666

23A
Tîmâr
Karye-i Ora (Ora), tâbi -i Mazoto. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Pano Lefkara, tâbi -i Mazoto. K ymet 81990
201

Hisse
7332 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Ali. Fî 28 L sene 194.
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Musa. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [ smail veled-i Hasan].
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Ali. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [ smail veled-i Hasan].
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Halil veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mahmud veled-i Hasan. Fî 13 M sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
7
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 8 C sene 194.
Hisse 7332 TAMAM
10 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 1194.
Hisse 6666
10 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Mehmed veled-i Hüseyin]
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
10 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Mehmed veled-i Hüseyin].
Hisse 7332
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 28 L sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Osman. Fî 13 C sene 194.
Tîmâr
Karye-i Sareme (Sarama-

5000
2332
1666
5000
1666
5000

5000
6666
6666
5000
1666
2332
5000
1666
5000
6666
2332
5000
6666

), tâbi -i Baf. K ymet 6666

Tîmâr
Karye-i Tremituse (Tremithousa), tâbi -i Baf. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Ali. Fî 8 C sene 1194.

6666

Tîmâr
Karye-i Finike (Foinikas; Finike), tâbi -i Baf. K ymet 7332
3
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.

2332

23B
Tîmâr
202

Karye-i Finike, tâbi -i Baf. K ymet 6666
3
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Aksiluro (Axylou; Aksulu)?, tâbi -i Baf. K ymet 13332
Hisse 6666
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
11 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed Ali. Fî 8 C sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Siriyan Hori (Syrianochori-

6666

1666
999
5000

; Yayla), tâbi -i Pendaye. K ymet 6666

Tîmâr
Karye-i Kakopetriye (Kakopetria), tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 13 C sene 1194.
2
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 28 L sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Aya Mama (Agios Mamas), tâbi -i Gilan. K ymet 6666
4
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mahmud. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
TAMAM

650
5000
1041

1666
5000

24A
Tîmâr
Karye-i Mari, tâbi -i Mazoto. K ymet 27330
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Abdullah. Fî 28 L sene 194.
Hisse 7332
11 Der-dest-i be-nâm- Musa veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
11 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdülkerim veled-i Ali. Fî 13 M sene 1194.
11 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Musa veled-i Mustafa].
Hisse 6666
1 Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Vavlane (Vavla), tâbi -i Mazoto. K ymet 19998
Hisse 6666
10 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
10 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Abdurrahman veled-i Osman. Fî 8M sene 1194.
Hisse 6666

5000
2172
1551
5000
1551
6666

1666
1666
5000
203

2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Memi. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
2
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Dervi veled-i Hüseyin. Fî 25 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mehmed. Fî 13 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
Tîmâr
Karye-i Laya (Lageia), tâbi -i Mazoto. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Süleyman. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ömer. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i eroçeteya?, tâbi -i Mazoto. K ymet 23330
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.
9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mehmed. Fî 28 L sene 194.
Tîmâr
Karye-i Piskopiye, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.

6666
1666
5000
5000
5000

6666
6666

5000
1666
5334
6666
5000

5000

24B
Tîmâr
Karye-i Anaya (Anageia), tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.
9
Der-dest-i be-nâm- Abdülbaki. Fî 13 C sene 1194.
TAMAM

5000
1666

Tîmâr
Karye-i Kitreya, tâbi -i Lefko e. K ymet 7332
3
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.

3000

Tîmâr
Karye-i Astrobad ve Mekendise, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666 TAMAM
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Abdullah. Fî 8 C sene 194.

1666
5000

204

Tîmâr
Karye-i Kandale/ Mandale, tâbi -i Avdim. K ymet 6666
13 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 194.

1666

Tîmâr
Karye-i Kandu (Kantou; Çanakkale), tâbi -i Leymosun. K ymet 6666 TAMAM
6
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 1194.
5000
25A
Tîmâr
Hisse-i an Karye-i Finikarye (Foinikaria), tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.

1666

Tîmâr
Hisse-i an karye-i Diru e, tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Veli veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.

6666

Tîmâr
Hisse-i an karye-i Akilasu, tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
4
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Pano Arode (Arodes), tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Receb. Fî 13 C sene 194.
7
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hasan. Fî 5 ZA sene 1194.
TAMAM
Tîmâr
Hisse-i an karye-i Azgade (Asgata), tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
7
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.

5000
1666

1666

25B
Tîmâr
Karye-i Kato Koloni, tâbi -i Leymosun. K ymet 20664
Hisse 7332
9
Der-dest-i be-nâm- Abdülbaki veled-i aban. Fî 13 Csene 1194.
Hisse 6666
9
Der-dest-i hisse-i Abdülbaki el-mezbûr.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 8 C sene 194.

1332
1666
6666

Tîmâr
Hisse-i an karye-i Vasilani, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
Tîmâr
Karye-i Linmad, tâbi -i Gilan. K ymet 13332
Hisse 6666
Hisse 6666
Tîmâr
205

Hisse-i an karye-i Pano Kutrefe (Pano Koutrafas; Kurtbo an), tâbi -i Pendaye.
K ymet 7332
6
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
2332
Tîmâr
Karye-i Eksimeto e, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
17 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.

666
1666
1000

26A
Tîmâr
Hisse-i an karye-i Kakopetriye, tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 28 L sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Hisse-i an karye-i Anarite (Anarita), tâbi -i Baf. K ymet 6666
15 Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 194.
15 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.

1333
5333

1666
1666

Tîmâr
Karye-i Harce (Charkeia/Chartzia /
; Karaa aç), tâbi -i Girne. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
5000
Tîmâr
Karye-i Korni Aliyo Famiyo/Mamino, tâbi -i Lefko e. K ymet 13332
Hisse 6666
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Klapin, tâbi -i Girne. K ymet 13332
Hisse 6666
Hisse 6666
26B
Tîmâr
Karye-i Ayo Yorgi Markoni, tâbi -i Karpas. K ymet 6666
Tîmâr
Hisse-i an karye-i Knodara (Knodara; Gönendere), tâbi -i Karpas. K ymet 6666
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194.
1666
Tîmâr
Karye-i Alesti, tâbi -i Karpas. K ymet 46662
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 1194.
206

5000

Hisse 6666
2
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail. Fî 13 C sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hasan. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail el-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail el-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 28 L sene 194.
Tîmâr
Karye-i Platanise (Platanissos; Balalan), tâbi -i Karpas. K ymet 27330
Hisse 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ramazan. Fî 13 C sene 194.
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
2
Der-dest-i el-mezbûr. Fî m.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail. Fî 13 C sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Padriki (PatrikiHisse 7332
2
Der-dest-i be-nâmHisse 6666 TAMAM
8
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666 TAMAM
5
Der-dest-i be-nâm1
Der-dest-i be-nâmHisse 6666
7
Der-dest-i be-nâm-

4998
6666
1666
5000
6666
1666
5000
1666
5000

7332
5000
1666
5000
1666

; Tuzluca), tâbi -i Karpas. K ymet 27330
smail veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

2332

brahim veled-i Ebubekir. Fî 28 CA sene 1194.
Halil veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 1194.

1666
5000

brahim veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.
Turmu veled-i Ali. Fî 8 C sene 194.

1666
5000

Mehmed veled-i Süleyman. Fî 28 L sene 194.

1574

27A
Tîmâr
Karye-i Vasili (Vasili; Gelincik), tâbi -i Karpas. K ymet 7000
1
Der-dest-i be-nâm- Nasuh veled-i Ramazan. Fî 28 CA sene 194.

5000

Tîmâr
207

Karye-i Aya Andreliko (Agios Andronikos; Ye ilköy), tâbi -i Karpas. K ymet
33330
Hisse 6666 TAMAM
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail. Fî 13 C sene 1194.
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
5000
Hisse 6666 TAMAM
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail el-mezbûr.
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 28 L sene 194.
5000
Hisse 6666
Hisse 6666 TAMAM
10 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i smail el-mezbûr.
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman. Fî 28 L sene 194.
5000
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Litrengomi (LythrangomiHisse 6666
Hisse 6666

; Bolta l ), tâbi -i Karpas. K ymet 13332

Tîmâr
Karye-i Perapeye?, tâbi -i Karpas. K ymet 13988
Hisse
6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdi. Fî 28 L sene 194.
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Miliya, tâbi -i Karpas. K ymet 26660
Hisse 6666
7
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i SüleymaN. Fî 28 L sene 194.

7332

6666

Hisse 6666
Hisse 6666
Hisse 6666
27B
Tîmâr
Karye-i Ayos, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Nuh veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.

5000

Tîmâr
Hisse-i an karye-i Pendakomo, tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.

6666

Tîmâr
Hisse-i an karye-i Pendakomo, tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
2 Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.

2500

Tîmâr
208

Hisse-i an karye-i Finiki, tâbi -i Leymosun. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Musli veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.

5000

Tîmâr
Karye-i Pirgo (Pyrgos) ma a Moni (Moni), tâbi -i Leymosun. K ymet 6666
TAMAM
2
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194.
1666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 1194.
5000
28A
Tîmâr
Karye-i Margo, tâbi -i Lefko e. K ymet 7665
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Kalavoso (Kalavasos; Kalavason), tâbi -i Mazoto. K ymet 40662
Hisse 6666
11 Der-dest-i be-nâm- Musa veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 7332
1
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Ali. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
2
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Hasan. Fî 13 C sene 94.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ömer. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
9
Der-dest-i be-nâm- Abdülbaki veled-i aban. Fî 13 C sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Hasan. Fî 13 C sene 94.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Melini (Melini), tâbi -i Mazoto. K ymet 27330
Hisse 7332 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mustafa. Fî 13 C sene 194.
10 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
10 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Yusuf. Fî 13 C sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
6
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i smail. Fî 29 CA sene 194.

2665

1551
6666
5999
1666
5000
666
6000
6666

5000
2332
1666
5000
1666
5000
5000

Tîmâr
Karye-i Litrinko?, tâbi -i Mazoto. K ymet 13332
Hisse 6666
209

1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 1194.
7
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Abdullah. Fî 8 C sene 194.

5000
1666
6666

Tîmâr
Karye-i Kofinu (Kofinou; Köfünye or Geçitkale), tâbi -i Mazoto. K ymet 39996
Hisse 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
1000
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.
5000
Hisse 6666
9
Der-dest-i be-nâm- Abdülbaki. Fî 13 M sene 1194.
307
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hüseyin. Fî 28 L sene 194.
6011
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ömer. Fî 29 CA sene 194.
6666
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 194.
6666
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Osman. Fî 8 C sene 1194.
5000
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 1194.
6666
28B
Tîmâr
Karye-i Pirgo ma a Moni, tâbi -i Leymosun. K ymet 7665
9
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i Mehmed. Fî 13 C sene 1194.

5750
5000

Ze âmethâ ve Tîmârhâ-i Kal a Baf
Ze âmet
Karye-i Karito Maritu(Kritou Marottou), tâbi -i Hrisofi. K ymet 33332
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ebubekir. Fî 28 CA sene 1194.
20000
2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Recep. Fî 28 CA sene 194.
13332
TAMAM
Ze âmet
Karye-i Makonde (Makounta; Yakac k), tâbi -i Baf. K ymet 20000
15 Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.

20000

Tîmâr
Karye-i Lasa (Lasa), tâbi -i Hrisofi. K ymet 10000
2
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i brahim. Fî 8 C sene 194.

4999

29A
Tîmâr
Karye-i Ayo Nepas, tâbi -i Leymosun. K ymet 8666
210

6

Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.

Tîmâr
Karye-i Kelocedere (Kelokedara)?, tâbi -i Baf. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mahmud. Fî 29 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Çade (
-Tsada), tâbi -i Baf. K ymet 34662
Hisse 7332 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
15 Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
15 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr
1
Der-dest-i be-nâm- Mahmud veled-i Ali. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
15 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Ahmed veled-i brahim].
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Abdurrahman. Fî 29 CA sene 1194. 5000
Tîmâr
Karye-i Filorka, tâbi -i Baf. K ymet 20664
Hisse 7332 TAMAM
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
2
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
2
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa el-mezbûr.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
Tîmâr
Karye-i Salamio (Salamiou), tâbi -i Baf. K ymet 33330
Hisse 6666 TAMAM
9
Der-dest-i be-nâm- Abdülbaki. Fî 13 C sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ramazan. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i brahim. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i smail. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
Hisse 6666

3666

7332

5000
2332
1666
5000
1666
5000
6666
1339

1332
1875
4125
5000
875
5000

1666
5000
5000
5000

29B
211

Tîmâr
Karye-i Arminu, tâbi -i Baf. K ymet 13332
Hisse 6666
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
11 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Leniki, tâbi -i Baf. K ymet 20664
Hisse 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Fî 29 CA sene 194.
15 Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
15 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
15 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Mande, tâbi -i Baf. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Fazl . Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Dale (Tala), tâbi -i Baf. K ymet 33330
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 13 M sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Yusuf. Fî 8 C sene 1194.
7
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hasan. Fî 5 ZA sene 194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Receb veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.
7
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hasan. Fî 5 ZA sene 1194.
Hisse 6666 TAMAM
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 194.
7
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hasan. Fî 5 ZA sene 194.
Hisse 6666
7
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hasan el-mezbûr.
Tîmâr
Karye-i Pano Kedere, tâbi -i Baf. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Kas m veled-i Yahya. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 194.
212

5000
1666
5000

5000
1666
1666
5000
1666
5000

6666

5000
1666
5000
1666
5000
1666
5000
1666
1666

5000
5000

Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

5000

30A
Tîmâr
Karye-i Trimilo, tâbi -i Baf. K ymet 33330
Hisse 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Mustafa. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
2
Der-dest-i hissetü’l-mezbûr [Ahmed veled-i brahim].
2
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hasan. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Marone (Maronas), tâbi -i Baf. K ymet 19998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

6666
6666
6666
1832
3125
6666

6666
5299
6666

Tîmâr
Karye-i Aya Varvara (Agia Varvara; Engindere veya Ayvarvara), tâbi -i Baf. K ymet
13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Yahya veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 1194.
6666
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Asporye (Asprogia), tâbi -i Baf. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.

5000

Tîmâr
Karye-i Galatariye (Galataria), tâbi -i Baf. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.

6666

30B
Tîmâr
Karye-i Vakliyaka, tâbi -i Baf. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdurrahman veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Nikokli (Nikokleia-

5000

), tâbi -i Baf. K ymet 6666
213

1

Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.

Tîmâr
Karye-i Kosto Tertem, tâbi -i Baf. K ymet 26664
Hisse 6666
15 Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
15 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.

6666

1666
1666

Hisse 6666 TAMAM
15 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Rüstem. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Aro, tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
2
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Abdurrahman. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Hüseyin. Fî 29 Ca sene 194.
TAMAM
Tîmâr
Karye-i Petridi/ Tirendi?, tâbi -i Baf. K ymet 13332
Hisse 6666 TAMAM
15 Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 6666

666
6000
6666

1666
5000

1666
5000

31A
Tîmâr
Karye-i Merdinro, tâbi -i Baf. K ymet 20664
Hisse 7332
Hisse 6666
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Musori (Mousere-

), tâbi -i Baf. K ymet 6666

Tîmâr
Karye-i Elatio (Eledio), tâbi -i Baf. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Salih veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Lukruni (Loukrounou), tâbi -i Baf. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Abdi veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Nate (Nata214

), tâbi -i Baf. K ymet 6666

6666

6666

1

Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.

6666

31B
Tîmâr
Karye-i Lepite, tâbi -i Baf. K ymet 19998
Hisse 6666
Hisse 6666
Hisse 6666
Tîmâr
Karye-i Pano Kordaliye (Pano AkourdaleiaHisse 7332
Hisse 6666

), tâbi -i Baf. K ymet 20664

Tîmâr
Karye-i Tirine (Thrinia/ Drinia/
), tâbi -i Baf. K ymet 13998
Hisse 7332 TAMAM
7
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Davud. Fî 8 C sene 194.
Tîmâr
Karye-i Kandaliye, tâbi -i Baf. K ymet 20669
Hisse 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Ali. Fî 8 C sene 194.
15 Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.
Hisse 7332
15 Der-dest-i hissetü’l-mezbûr.
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Ali. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 7332
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Peye (Pegeia), tâbi -i Baf. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mehmed. Fî 13 C sene 194.

2332
5000
6666

5000
2332
333
5000
1402
5000

6666
6666

32A
Tîmâr
Karye-i Armu (Armou), tâbi -i Baf. K ymet 13332
Hisse 6666
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i brahim. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666

1302
5000

215

1

Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Abdullah. Fî 28 L sene 194.

Tîmâr
Karye-i Maratunde (Marathounta), tâbi -i Baf. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Poritori (Praitori), tâbi -i Baf. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
Tîmâr
Karye-i Aya Sidoro (Agios Isidoros-'
), tâbi -i Baf. K ymet 13998
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
Hisse 7332
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 1194.
1 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 28 L sene 1194.
Tîmâr
Karye-i Kilose/Filuse, tâbi -i Baf. K ymet 6666
11 Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.

6666

6299

6666
6666

5000
2332
5000
TAMAM
1666
5000

32B
Tîmâr
Karye-i Anarite, tâbi -i Baf. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 194.
Tîmâr
Karye-i Kandale/Mandale, tâbi -i Avdim. K ymet 13332
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Süleyman veled-i Ali. Fî 8 C sene 194.
Hisse 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hüseyin. Fî 8 C sene 194.

5000

6666
5000

Tîmâr
Karye-i Aya Pigani, tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
7
Der-dest-i be-nâm- Hasan veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 194.
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i brahim. Fî 28 CA sene 1194.

666
1666

Tîmâr
Karye-i Poleya?, tâbi -i Girne. K ymet 6666
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 13 L sene 194.

1666

Tîmâr
Karye-i Koloni (Koloni-

K ymet 6666

33A
216

), tâbi -i Baf.

Tîmâr
Karye-i Istato? (Statos–Agios Fotios), tâbi -i Baf. K ymet 7332
1
Der-dest-i be-nâm- Abdullah veled-i Hac Abdülhamid. Fî 29 CA sene 194. 7332
Tîmâr
Karye-i Eksimeto e, tâbi -i Lefko e. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 L sene 194.

5000

Tîmâr
Hisse-i an karye-i Linmad, tâbi -i Gilan. K ymet 6666
2
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mahmud. Fî 28 CA sene 1194.

301

Tîmâr
Karye-i Kira, tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hüseyin. Fî 29 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Androliko, tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Mehmed. Fî 8 C sene 1194.

5000

33B
Tîmâr- mimar-i k la-i cezire-i K br s
Karye-i Celocedere (Kelokedera-

)?, tâbi -i Baf. K ymet 3332

Tîmâr
Karye-i Celocedere, tâbi -i Baf. K ymet 3332
Tîmâr
Karye-i Meridi, tâbi -i Pendaye. K ymet 6666
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Musa. Fî 28 CA sene 194.

6666

Tîmâr
Karye-i Filuse ( Filousa), tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666 TAMAM
9
Der-dest-i be-nâm- Yusuf veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
1
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.

1666
5000

Tîmâr
Karye-i Ayo Dimirat, tâbi -i Hrisofi. K ymet 6666 TAMAM
2
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Receb. Fî 28 CA sene 1194.
15 Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i brahim. Fî 28 CA sene 194.

5000
1666

Tamâm od
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9
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mustafa. Fî 28 CA sene 1194.
Karye-i Pano Balaban, tâbi -i Lefko e. K ymet ber vech-i nakd 999
Karye-i Pano Balaban, tâbi -i mezbûr. K ymet ber vech-i nakd 1108
Karye-i Anaya Pogani Vatos, tâbi -i mezbûr. K ymet ber vech-i nakd 1327
Karye-i Novi Haligadas, tâbi -i mezbûr. K ymet ber vech-i nakd 999
Mezra a-i Anil, der nezd-i Sotirine, tâbi -i mezbûr. K ymet ber vech-i nakd 42
Mezra a-i Preçe, der nezd-i karye-i Drinare, tâbi -i m. K ymet ber vech-i nakd 488

5000
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Mezra a-i Diri, der nezd-i karye-i Trine, tâbi -i mezbûr. K ymet ber vech-i nakd 37
Yekun 5000, ber mûceb-i kayd.
6
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 1194.
Karye-i Gedure (Gaidouras; Korkuteli), tâbi -i Mesarya. K ymet 30000
Karye-i Makofçe, tâbi -i m. K ymet 13000
Karye-i Palya Hori (Palaichori), tâbi -i m. K ymet 10000
Karye-i Aya, tâbi -i m. K ymet 8000
Karye-i Aya Kuka Od, tâbi -i mezbûr. K ymet 19600
Yekun
80600
4000
2923 an mahlûl- icmâl
Mezra a-i Ayo Yorgi ve Lefte, tâbi -i Mesarya.
K ymet ber vech-i tahmîn 300 hisse 219 ber mûceb-i kayd.
Yekun 3142

3142

2
Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ali. Fî 28 CA sene 1194.
169
8
Der-dest-i be-nâm- smail veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
678
3
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.
170
Karye-i Palya Piskopiye, tâbi -i Lefko e, der mahal-i karye-i Kitreya. K ymet 1190
Mezra a-i Aya Evani, der nezd-i karye-i Kitreya, tâbi -i mezbûr. K ymet ber vech-i tahmîn 169
Yekun 1359 ber mûceb-i kayd.
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Osman. Fî 28 CA sene 1194.
Karye-i Dagri, tâbi -i Lefko e. K ymet 161. Ber mûceb-i kayd.

161

7 Der-dest-i be-nâm- Osman veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
4873
Karye-i Ayo Sozomano (Agios Sozomenos; Arpal k), tâbi -i Lefko e. K ymet 21000
Karye-i Ogrosu, tâbi -i m.
K ymet 22000
Karye-i Mavroli, tâbi -i m. K ymet 9000
Karye-i skillu, tâbi -i m. K ymet 1400
Karye-i Angil Aya Andreya Niko, tâbi -i mezbûr. K ymet 2600
Yekun 6860
4000,
an mahlûl-i
icmâl
Karye-i rikli, tâbi -i ?.K ymet 7000 hisse 708 ber mûceb-i kayd
Mezra a-i Praka Dimitri Prezin? nezd-i karye-i Prezin?, tâbi -i Lefko e, ber vech-i tahmîn 165, ber
mûceb-i kayd.
Yekun 4873
8
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Ebubekir. Fî 28 CA sene 194.
1119
Mezra a-i Poline Politon der karye-i Kitreya, tâbi -i Lefko e. K ymet 5899 ber mûceb-i kayd.
10 Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Hüseyin. Fî 28 CA sene 194.
Mezra a-i Trgon der mahal-i karye-i Pano Lefkara, tâbi -i Mazoto, hâric ez defter,
ber vech-i tahmîn 670, ber-mûceb-i kayd

670

9

75
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Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.

Manast r- Astraniko, tâbi -i Lefko e. K ymet 75 an mahlûl-i mücmel
6
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 194.
Karye-i Aya Paraskeviçe, tâbi -i Lefko e. K ymet 63 hisse 63 ber mûceb-i kayd.

63

6
Der-dest-i be-nâm- Ömer veled-i smail. Fî 28 CA sene 194.
5899
Mezra a-i Kalimendaye, tâbi -i Lefko e, hâric ez defter der nezd-i karye-i Filade ber mûceb-i tahmîn
500 ber mûceb-i kayd
Mezaraa-i Pirkofi, hâric ez defter, nezd-i karye-i Acaredire, tâbi -i m, ber vech-i tahmîn 500 ber
mûceb-i kayd
Mezra a-i Ayo Yorgi (Agios Georgios; Aygün), tâbi -i Mesarya, hâric ez defter, ber
vech-i tahmîn 299, ber mûceb-i kayd
Mezra a-i Vasilo hâric ez defter, ber vech-i defter tahmînen 200 ber mûceb-i kayd
Mezra a-i Oni, hâric ez defter, ber vech-i tahmîn 200, ber mûceb-i kayd
Mezra a-i Strovosla (Strovolos), hâric ez defter, ber vech-i tahmîn 200, ber mûceb-i kayd
Karye-i Gandare, tâbi -i Mesarya. K ymet 4999, ber mûceb-i kayd
Yekun 5899 ber mûceb-i kayd
13 Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Süleyman. Fî 28 CA sene 1194.
700
Mezra a-i Astroluce der karye-i Parakalo, tâbi -i Girne, hâric ez defter ber vech-i tahmîn 500
Karye-i Somadi der nezd-i Kuçardi, tâbi -i Girne. K ymet 200
Yekun 700 ber vech-i kayd
6
Der-dest-i be-nâm- Hüseyin veled-i Hasan. Fî 28 CA sene 194.
Mezra a-i Pano Kalmalude ma a Salare Sutoni?, tâbi -i Piskopi K ymet 399
Mezra a-i Padine, tâbi -i m. K ymet 600
Yekun 999 ber mûceb-i kayd

999

34b
8
Der-dest-i be-nâm- Mehmed veled-i Ahmed. Fî 28 CA sene 1194.
4000
Karye-i Luvre (
- Louvaras), tâbi -i Leymosun. K ymet 4000 ber mûceb-i kayd
9
Der-dest-i be-nâm- Abdulbaki veled-i aban. Fî 13 C sene 194.
4000
Karye-i E lence (Aglandjia; E lence), tâbi -i Lefko e ve karye-i Padye/ Nadine? nâmdi er Cingane.
K ymet
20000
Hisse 4000 ber mahlûl-i icmâl
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 13 C sene 1194.
6666
Karye-i Makunde ve mezra-i Akeli (Acheleia), tâbi -i Hrisofi ve mezra-i Vamine, tâbi -i
mezbûr.
K ymet
24332
Hisse 6666 ber mahlûl-i icmâl
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 13 C sene 1194.
668
Karye-i Pelamaluce ve mezra-i Demre ve mezra-i Nika, tâbi -i mezbûr, ber vech-i tahmîn 668 ber
mûceb-i kayd
219

5
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Abdullah. Fî 28 CA sene 194.
Mezra a-i Peradye, tâbi -i Mesarya, hâric ez defter, ber vech-i tahmîn.

181
300

2
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Osman. Fî 29 CA sene 194.
Mezra a-i Aya Paraskoviçe der nezd-i karye-i Merika, tâbi -i Lefko e
K ymet
250
Hisse
187, ber mûceb-i kayd

187

8
Der-dest-i be-nâm- Ahmed veled-i Mehmed. Fî 28 CA sene 1194.
Karye-i Paladaniste, tâbi -i Pendaye 4378
Karye-i Selmene, tâbi -i Gilan, ber vech-i tahmîn 500
Karye-i Diyanikasari, tâbi -i Lefke, ber vech-i tahmîn
Mezra a-i Lenise Aya Nori ve karye-i Poloy, tâbi -i Lekfo e. K ymet 200
Yekun 6367 ber mûceb-i kayd

6367

1289

7 Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 8 C sene 194.
Karye-i Pano Ece, tâbi -i Pendaye. K ymet 4378
4
Der-dest-i be-nâm- Ali veled-i Osman. Fî 28 CA sene 194.
7334
Karye-i Makunde ve mezra a-i Akeli, tâbi -i Hrisofi ve mezra-i Vamine, tâbi -i mezbûr
K ymet
24332
Hisse
6666 an mahlûl-i icmâl
Karye-i Pelamaluce ve mezra a-i Demre ve mezra-i Nika, tâbi -i m, ber vech-i tahmîn 668 ber mûceb-i
kayd
Yekun 7334
2
Der-dest-i be-nâm- brahim veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 194.
1619
Karye-i Eptar Pedrolinko?, tâbi -i Mesarya der nezd-i karye-i Menu e hâric ez defter ber vech-i tahmîn
673 hisse 480 ber mûceb-i kayd
Karye-i Miladi der nezd-i karye-i Likosal, tâbi -i Lefko e, hâric ez defter ber vech-i tahmîn 663 hisse
473 ber mûceb-i kayd
Manast r- Pirso der nezd-i karye-i Manolendre, tâbi -i Mesarya, hâric ez defter, ber vech-i tahmîn 663
Hisse 473 ber mûceb-i kayd
Yekun
1426
9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
Karye-i Spili (Spilia), tâbi -i Piskopi ve karye-i Ayafili K ymet 3200

3200

9
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Ahmed. Fî 29 CA sene 194.
8017
Karye-i Menande, tâbi -i Girne. K ymet 2000
Karye-i Penada, tâbi -i Pendaye. K ymet 330
Mezra a-i Sektane der karye-i Pardiyo, tâbi -i mezbûr. K ymet 500
Karye-i Pirecurler, tâbi -i Leymosun, hâric ez defter, ber vech-i tahmîn 200
Karye-i Asomato (Asomatos), tâbi -i Mesarya, hâric ez defter, ber vech-i tahmîn 200
Karye-i Ayanadi, tâbi -i Lefko e, hâric ez defter 323
Karye-i Erek, der karye-i Pendaye, tâbi -i Girne hâric ez defter. K ymet 99
Karye-i Plaonde, tâbi -i Girne. K ymet 1666
220

Karye-i Aglistiri, tâbi -i Lefko e. K ymet 1500
Karye-i Tromidi (Trimithi; Edremit) der karye-i Asline, tâbi -i Girne, hâric ez defter ber vechi tahmîn 200
Karye-i Zanalerici, tâbi -i mezbûr. K ymet 2332
Karye-i Asnak der nezd-i Su, tâbi -i Pendaye, hâric ez defter 999
K ymet
6796
Hisse 4464
K ymet 8017, ber mûceb-i kayd
8
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Abdullah. Fî 13 C sene 194.
Karye-i Milikuri, tâbi -i Lefke ma a Manast r- Aya Andreya (Apostolos Andreas; Apostolos Andreas Manast r )
K ymet
8666
666
Hisse 367 ber mûceb-i kayd
Hisse-i an karye-i Lokili, tâbi -i Lefke. K ymet 999 ber mûceb-i kayd
K ymet 1366 ber mûceb-i kayd

1366

35a
3
Der-dest-i be-nâm- Mustafa veled-i Mehmed. Fî 29 CA sene 1194.
Karye-i Prodoromor, tâbi -i Gilan.
K ymet
17198
Hisse 3200 ber mahlûl-i icmâl

3200

2
Der-dest-i be-nâm- sa veled-i Abdulkerim. Fî 13 C sene 194.
200
Mezra a-i rini, der nezd-i karye-i Fota (Fotta; Da yolu), tâbi -i Girne, hâric ez defter, ber
vech-i tahmîn
100
Mezra a-i Salarne, tâbi -i Girne der nezd-i Puktere hâric ez defter, ber vech-i tahmîn 100
K ymet 200 ber mûceb-i kayd
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K nne r’in zlenimleri I

nda K br s Adas : Ma usa, Larnaka, Lefko a
r. Ay e ül
Ondokuz May s Üniversitesi / Samsun

1. Giri
K br s, tarihin en eski dönemlerinden itibaren jeostratejik bak mdan sahip oldu u önemi günümüze
kadar korumu tur. Bu ba lamda, K br s adas , Akdeniz’de özellikle de Do u Akdeniz’de bulundu u bu
özel konum itibariyle, tarih boyunca birçok medeniyetin, milletin ve devletin ilgisini çekmi tir.1
Örne in, Anadolu, Suriye, Kuzey Afrika ve Avrupa’da ortaya ç kan devletler belirli dönemlerde ada
üzerinde hâkimiyet kurmu lard r.2 Ancak aday ele geçiren güçler buray anavatanlar n n bir parças
haline getirmemi lerdir; bu nedenle de, adadaki hâkimiyetleri, siyasi ömürleri ile s n rl kalm t r. Her
ne kadar söz konusu güçler K br s’ anavatanlar n n bir parças haline getirmemi lerse de, aday terk
etmek zorunda kald klar nda, orada kendi kültür ve uygarl klar ndan birtak m izler b rakm lard r.3 Bu
durumun, adan n bugün sahip oldu u kültürel zenginlik üzerinde önemli bir etkisinin oldu unu
belirtmek gerekir. K br s adas n n Osmanl lar taraf ndan ele geçirilmesi, 1571 y l nda olmu tur.
Osmanl lar, adada daha önce hâkimiyet kuran güçlerden farkl olarak, buray anavatanlar n n bir parças
olarak görmü lerdir. Sözgelimi, Osmanl Devletinin aday fethini müteakip Anadolu’nun çe itli
yerlerinden yeterli say da Türkmen nüfus, K br s’a gönderilerek burada iskân edilmi tir. Adaya iskân
edilen Türk nüfus burada Osmanl Devleti’nin di er eyaletlerinde oldu u gibi Osmanl toplum örne ini
olu turmu lard r.4 Osmanl Devleti taraf ndan K br s’a Türk nüfusu yerle tirme politikas , 18. yüzy la
kadar belli aral klarla devam etmi tir. zlenen bu siyaset, Osmanl döneminde K br s adas ile
demografik ba lant lar n canl tutuldu unu göstermesi bak m ndan önemlidir.5
K br s adas na olan ilgi salt devletler düzeyinde hâkimiyet kurma iste iyle s n rl kalmam , ayn
ekilde, çe itli amaçlarla seyyah ve ara t rmac lar da oraya ilgi göstermi lerdir. Bu do rultuda, gerek
Osmanl hâkimiyeti öncesi gerekse Osmanl hâkimiyeti döneminde Ada’ya pek çok seyyah ve
ara t rmac n n geldi ini kaydetmek gerekir. Tarihsel süreç içerisinde Ada’ya yollar n dü üren
Pococke, Bruyn, Tavernier, Beavau, Pietro della Valle, Drummond, Monti, Clarke, Light, Turner, Carne,
Ross, Gaudry gibi seyyah ve ara t rmac lar burada bulunduklar zaman zarf nda kendilerine ilginç gelen
konular gezi notlar nda kay t alt na alm lard r. Osmanl co rafyas na gelen bu seyyah ve
ara t rmac lar n, gözlem ve incelemelerini konu alan çok say da seyahatname bulunmaktad r. K br s’a
19. yüzy l n ilk yar s nda gelen bu seyyahlardan birisi de ngiliz as ll olan John Mcdonald Kinneir’dir.6
Gezgin seyahatleri esnas nda kaleme ald gözlem ve incelemelerini Journey Through Asia Minor,
Ali dal kul, Osmanl daresinde br s ta rmeni oplumu ve aaliyetleri , eni T r i e, . ,
, s. .
elal rdönme , er i e icillerine re
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Armenia and Koordistan in the Years 1813- and 1814 adl eserinde bir araya getirmi tir. Anadolu’da
pek çok yeri gezen seyyah ayn zamanda K br s’a da gitmi tir. Kinneir’in K br s adas nda bulundu u ve
adan n kimi ehirlerinin fiziki, siyasi, idari, sosyo-ekonomik ya am na dair önemli bilgiler verdi i
görülmektedir. te bu çal mada, Kinner’in K br s’ta kald süre zarf nda kay t alt na ald gözlem ve
izlenimlerinden yola ç k larak, 19. yüzy l n ilk yar s nda hem adan n içinde bulundu u genel yap hem
de Ma usa, Larnaka ve Lefko a ehirlerinin idari, fiziki, sosyo-ekonomik yönleri doküman inceleme
yöntemi ile irdelenecektir. Böylelikle hem genel olarak Adan n hem de özel olarak söz konusu ehirlerin
19. yüzy l n ilk yar s ndaki tarihinin ayd nlat lmas na katk sa lam olacakt r.
1. K br s Adas nda dari Yap
Kinneir’in K br s adas nda dikkatini çek ilk husus, Ada’n n idari-siyasi yap s d r. Bu nedensiz
de ildir; çünkü ona göre Ada do ru yönetilmemektedir. Daha do ru bir deyi le, Türkler hiçbir eyi
do ru yönetememektedirler; kötü yönetimlerinin en bariz örne i Ada’daki yönetimdir. Zira Türkler,
yönetim anlay bak m ndan zay ft rlar. Nitekim seyyaha göre, Kapudan Pa a (Kaptan- Derya)
taraf ndan her y l adaya gönderilen yöneticinin (muhass l), uygulad
zorbal a dayal yönetim
anlay ndan sadece H ristiyanlar de il ayn zamanda Müslümanlar da mustariptir. Buna ek olarak
özellikle Hristiyanlar, gerek Türk yönetiminin gerekse açgözlü ve tembel olan Hristiyan din adamlar n n
kimi taleplerini kar lamaya zorlanmakta ve bu nedenle ekonomik bak mdan ezilmektedirler.7 Kinneir’in
Ada’n n yönetimi hakk nda verdi i bilgiler nispeten do rudur; çünkü Ada’da 18. yüzy l n ba lar nda
vergi toplama imtiyaz n elde eden a alar aras nda ba gösteren çeki meler nedeniyle, adan n kaptanderyaya ba l bir mütesellim taraf ndan yönetilmesinin otorite bo lu u yaratt dü ünülerek, Ada’n n
do rudan veziriazama has olarak verildi i bilinmektedir. Bundan sonra aday vezir-azam ad na bir
muhass l yönetmeye ba lam t r.8 Ancak 1785’te yap lan yeni bir düzenlemeyle Ada Veziriazam n hass
olmaktan ç kar l p Cezayir-i Bahr-i Sefid Beylerbeyi de olan Kaptan Pa an n teklifi ve DivanHümayunun tayini ile göreve gelecek bir muhass l n idaresine verilmi tir. K saca inisiyatif, Kaptan
Pa aya geçmi tir.9 Bununla birlikte Kinneir, adada ya ayan Rumlar idari bak mdan bir ba piskopos ve
merkezden atanan Dragoman n (saray tercüman ) temsil etti ini, bunlar n ise adada devlet ad na vergi
toplayan mütesellime kar sorumlu olduklar n sözlerine ekler.10 te Kinneir’in ikâyet etti i ve
H ristiyanlar etti ini söyledi i yap bu olmal d r.
Bilindi i gibi, Osmanl Devleti Ada’n n fethini tamamlad ktan sonra ço unlu u Ortodoks Rum olan
yerli halk , do rudan yönetime katmak için dini cemaatlere özerk bir ekilde kendilerini yönetme hakk
tan m t r. Bu do rultuda, daha önce Latinler taraf ndan Katolik kilisesinin egemenli i alt na sokulan
K br s Rum Ortodoks kilisesi, ba piskoposluk olarak yeniden aç lm ve Adadaki di er kiliselerin
üzerinde bir statüye kavu turulmu tur. Yani ba piskopos yönetim nezdinde yerli Rum halk n n ruhani
lideri ve siyasi temsilcisi olarak tayin edilmi tir. Böylece Rum Ortodoks cemaati adli, hukuki ve mali
i lerini temsil yetkisini ruhbanlar taraf ndan seçilen ba piskopos ve onun gösterdi i adaylar aras ndan

7

Kinneir, a.g.e., s.181.
Kemal Çiçek, ”K br s”, TDV slam Ansiklopedisi, C.25. 2002 s.375. Osmanl Devleti’nin aday ele geçirmesinden sonra
K br s ayr bir beylerbeylik olarak yap land r lm ve 9 Ekim 1571’de Anadolu’dan Alaiye, Karaman’dan ç-il, Zülkadir’den
Sis ve Halep’ten Tarsus sancaklar buraya ba lanm t . Lefko a, Beylerbeyli in Pa a Sanca , Magosa, Girne ve Baf kazalar
ise sanca a çevrilerek toplam 8 sancaktan olu an K br s Beylerbeyli i ya da K br s Eyaleti olu turuldu. Bununla birlikte,
adada idari, askeri, mali, hukuki ve emniyet sa lamakla üzere baz müesseseler de olu turuldu bkz. Çevikel, a.g.m., s. 939.
9
Nuri Çevikel, K br s’ta Osmanl Miras (1571-1960), stanbul: 47, Numara Yay nc l k, 2006a,
s.167-168. 10 Kinneir, a.g.e., s.181-182.
8
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seçilen dragoman vas tas yla kullanmaktayd . 11 Ancak seyyah n verdi i bilgilere bak l rsa, zaman
içerisinde Ada’da idari bak mdan çe itli sebeplere ba l olarak yönetim anlay nda baz sorunlar n
ortaya ç kt
ve bu sorunlar n adada ya ayan halklar olumsuz yönde etkiledi i anla lmaktad r.
Kinneir‘in Ada’da ya ayan Hristiyan halk n Müslümanlara nazaran daha fazla ezildiklerini vurgulamas ,
H ristiyanlara özgü olan piskoposluk yönetiminden kaynaklanmaktad r. Böylelikle H ristiyanlar hem
Türk yönetimi hem de Türk yönetimi ile sembiyotik olan H ristiyan yönetimce ezilmektedirler.
2-K br s Adas n n Sosyo- Ekonomik Yap s
Kinneir, Ada’n n genel ekonomik ya am n da gözler önüne serer. Ku kusuz ekonomik ya am
deyince akl na ilk gelen eyler, Ada’da üretilen meyveler ile onlar n i lenmesiyle olu turulmu mamul
ürünlerdir. O, adan n meyvesi, arab , zeytinya ve ipe i ile ün yapt n söylemekte; portakallar n n
Mora’da yeti enler kadar lezzetli oldu unu belirtmektedir. Ada’da k rm z ve beyaz olmak üzere iki çe it
arap oldu unu; bu araplar n ngiltere pazar için Levant’da üretildi ini söyler.12 Buna paralel olarak,
17. yüzy lda adada bulunan Frans z as ll seyyah Tavernier de Ada’da arap üretiminin oldukça fazla
oldu unu ve üretilen arab n kom u ülkelere ve özellikle de belli ba l ticaret merkezlerine
gönderildi ini aktar r.13 Seyyah n da belirtti i gibi, Ada’n n güneyinde, me hur K br s arab n n
üretildi i üzümlerin yeti tirildi i ba lar geni bir alan kaplamaktad r. Ovalarda, da ve tepelerde, alçak
ve düz k s mlarda ise genellikle tah l ekilir. K y lara yak n k s mlarda, özellikle köy ve kasabalarda bol
miktarda narenciye bahçeleri bulunur. Buna ek olarak, nar, limon, ceviz, harnup, eftali, elma ve armut
en çok yeti tirilen meyveler aras nda yer almaktad r.14 Seyyah ayr ca Ada’n n ipe i ile de bilindi ini ve
ipe in t pk arab gibi beyaz ve sar olmak üzere iki çe it oldu u bilgisini verir. Fakat genellikle sar
ipe in daha fazla tercih edildi inin alt n çizer.15 K br s adas nda sar ve beyaz olmak üzere iki çe it ipek
üretildi i di er kaynaklarca da do rulanmaktad r. Sar ipek, yabani dut a açlar ndan beslenen
ipekböce i cinsinden elde edilmektedir. Beyaz ipek ise özel yeti tirilmi dut a açlar ndan beslenen ipek
böceklerinden üretilmektedir.16 K br s’ta en kaliteli sar ipek Baf, beyaz ipek ise De irmenlik
bölgesinden elde edilmektedir. 17 18. yüzy lda Ada’da üretilen ipek, pamuktan sonra en önemli ikinci
ticari ürün olarak kar m za ç kmakta ve çe itli ülkelere pazarlanmaktad r. Beyaz ipe in en fazla
Avrupa’da tercih edildi i anla lmaktad r. Ancak ngiltere, Hollanda ve Fransa’ya gidenler d nda,
gemilerde sar ve sülfür renkli ipek de bulunmaktayd . Renkli ipeklerin de e it miktarda gönderildi i
Venedik ve Livorno’da beyaz ipek tercih edilmesine ra men, bu tercih Kuzey ülkelerindeki kadar
öncelikli olmam t r. Portakal rengi ipek ise, Türkler taraf ndan Kahire’de pazarlanm t r.18 Bunun yan
s ra, Ada’da üretilen ipek, d piyasada de erli ve aranan bir ihraç mal d r. K br s ipe i genellikle
Kahire’ye ihraç edilmekteydi. Ayr ca K br s ipe i zamanla imparatorluk içerisinde ve bat da ünlenecek
11

Çiçek “K br s”, s.375. Rumlar aras nda çok önemli bir mevki elde eten bu iki görevli zaman içinde statülerinin ve
imtiyazlar n n geni letilmesiyle valiyi bile gölgede b rakacak derecede nüfuz kazand . Özellikle 1670 y l ba lar nda DivanHümayun, ba piskoposlu u Hristiyan reayan n yegâne temsilcisi konumuna yükselterek Hristiyan reayadan toplanan
vergileri tayin ve tahsilatla yükümlü k ld bkz. Demirkent, ayn madde, s.375.
12
Kinneir, a.g.e., s.182.
13
Tavernier Seyahatnamesi, Teoman Tunçdo an (çev.), stanbul Kitap Yay nevi, 2006, s. 226. Tavernier ayr ca en iyi
arapl k üzümlerin Olimpos Da n n güneyine bakan eteklerinde yeti ti ini ve bu araplar n içiminin ise nefis oldu unun
alt n çizer bkz. a.g.e., s.226.
14
Osmanl idaresinde K br s, Hac Osman Y ld r m (yay. haz.), Ankara: Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, 2000, s.43.
15
Kinneir, a.g.e., s.182.
16
Zahide mer “Miladi Dönem Öncesi Orta Asya’da pek”, Bilig, S. 32, 2005, s.8-10.,
17
C. D. Cobham, Excerpta Cypria: Materials for a History of Cyprus, Nicosia.1969,s.371.
18
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ve aran r hâle gelecektir. K br s’ta ipe i ile ünlenen ehirler aras nda De irmenlik, Baf, Evdim, Gilan
ve Ma usa yer almaktad r.19 Tavernier de benzer ekilde K br s’ta ipek üretilen en önemli yerin Kythrea
(De irmenlik) oldu unu vurgular. Ayr ca seyyah Limasol ve Baf aras nda bulunan baz köylerde de
ipek üretildi i bilgisini verir.20 Fakat Kinneir Ada’n n önemli ihraç mallar ndan birini te kil eden tuz
hakk nda herhangi bir bilgi vermez. Oysa tuz da ipek gibi Ada’n n önemli ihraç mallar aras nda yer
almaktad r. Tuz üretimi ve ticareti Latinler döneminde oldu u gibi Osmanl döneminde de önemini
korumu tur. Larnaka ve Limasol ehirleri Ada’da tuz madenleri bak m ndan zengin olan iki yerdir.2118.
yüzy l ortalar nda K br s’tan bat ülkelerine y lda 1.115.750 kuru tutar nda ipekli ve pamuklu kuma ,
yün, tütün, arap, içki ilaç ve boya yap m nda kullan lan de erli bitkilerle, 601.500 kuru de erinde
çe itli kuma ve dokuma ihraç edildi i görülmektedir.22
Seyyah ayr ca Ada’da yüksek kalitede bu day üretildi ini de söylemektedir. Buna ek olarak,
Kinneir, Ada’daki köylülerin topra pirinç ekimi için haz rlayabilecek kadar parasal güce sahip
olduklar takdirde oran n çe itli yerlerinde pirinç yeti tirmenin de mümkün olabilece ini vurgular.23
Seyyah n verdi i bilgilere bak l rsa, Ada’da tar mla u ra an köylülerin yeterli kapitale sahip olmad klar ,
yani fakir olduklar anla lmaktad r.
Kinneir, ngiltere’nin Ada’da nüfuz sahibi olmas n n ekonomik bak mdan nas l birtak m avantajlar
sa layaca konusunda birtak m bilgiler aktar r. Örne in, Anadolu’nun afyon, pamuk ve tütününü,
M s r’ n pirinç ve ekerini ve K br s’ n ünlü arap ve ipe i ile di er ürünlerini dünyaya pazarlayarak,
ngiltere’nin ticaret hacmini artt rabilece inin alt n çizer.24 Gerçekten de Ortado u ve Akdeniz’in
kontrolünü ele geçirmek isteyen bütün devletler için K br s adas , her daim önemli bir üs olarak
görülmü tür. Dolay s yla Aday elinde tutan devletlere K br s, ayn zamanda Anadolu, M s r, Lübnan
ve ran’a kadar uzanan bölgeyi de kontrol edebilme f rsat sunmaktayd .25 19. yüzy l n ba lar nda
Osmanl Devleti aç s ndan baz dengeler de i mi ti. Çünkü Osmanl Devleti sürekli sava ve iç sava lar
ile u ra m ve bu nedenle önemli ölçüde y pranm t . Ancak bu defa kar s na Akdeniz’de kendi
menfaatlerine yönelik nüfuz elde etmeye çal an ngiltere ve Fransa ç km t . Osmanl Devleti de i en
dengeler nedeniyle ayakta kalabilmek için bazen ayr ayr bazen de bu iki devletle beraber ittifak aray
içine girmi tir. ngiltere için Osmanl Devletinin toprak bütünlü ü Hindistan yolunun emniyeti aç s ndan
önem ta maktayd . Seyyah n da belirtti i gibi, Osmanl Devleti ngiliz politikalar na tehdit olu turan
Rusya’y durdurabilecek önemli bir devlet olarak görülmekteydi. Bununla birlikte, Fransa’n n M s r’a
ilgisi de göz önüne al nd nda, K br s’ n ngiltere için ta d jeo-stratejik, jeopolitik ve ekonomik
önem daha aç k hale gelmektedir.26 Görüldü ü üzere, Kinneir, gezi notlar nda Ada’n n sahip oldu u
obham, a. .e., s. , , .
avernier eyahatnamesi, s. .
i ek,
br s , s. .
i ek,
br s , s. .
inneir, a. .e., s. .
inneir, a. .e., s. .
Atasoy, a. .m., s.
.
urmu Akal n, emil elik, I . ü y lda o u Akdeni de n ili rans
ekabeti , T r ish
ies, ol.
,
24. I. Napeleon, Akdeniz’de kendisine en büyük rakip olarak ngiltere’yi görüyor, onlar Akdeniz’den ç karmak ve Süvey
s.
böl esi ile
ldeni de bulunan önemli n ili ti aret üslerini ele e irmek ve bu ekilde
akdo u daki n ili
h kimiyetine bir son vermek istiyordu. unu hayata e irebilmek i in indistan a iden en k sa yol olan
s r n ele
e irilmesi erekiyordu.. u nedenle . ü y l n hemen ön esinde
y l n n art ay nda ransa s r a asker kararak
Akdeni de n ili lerin aleyhine ola ak karlar n sa lamla t rma yönünde ad m att .
s r se eri o u Akdeni de ve
br s ta Osmanl evletini birtak m tedbirler almaya itti. Ada, ransa n n i ali nedeniyle a lan sava ta Osmanl ordusuna
nakliye üssü i levi örmesi, i al merke inde ya anan eli melerin merke e iletilmesi ibi konularda olduk a etkin bir rol
üstlenmi ti. ava s ras nda n iltere böl edeki karlar nedeniyle Osmanl evleti ile itti ak yapm ve I. apeleon
herhan i bir ba ar elde

226

jeostratejik ve jeopolitik önemin, ngiltere aç s ndan sa layaca siyasi ve ekonomik avantajlar üzerinde
yo unla arak baz de erlendirme ve analizler yapmaktad r. Dolay s yla gezi notlar nda aktar lan
bilgilerden hareketle, onun s radan bir seyyah gibi hareket etmedi ini ve ba at amac n n ülkesinin siyasi
ve ekonomik ç karlar n gözetmek ve bu do rultuda bilgi toplamak oldu unu belirtmek gerekir.
Seyyah n 19. yüzy l ba nda Ada’da bulundu u göz önünde bulundurulursa, ngiltere’nin bölgedeki
siyasi ve ekonomik menfaatlerini gözetmek ad na, Adaya neden özel bir ilgi gösterdi i ve Ada’n n
sosyal, siyasi, idari ve ekonomik yap s hakk nda neden bu kadar ayr nt l bilgi toplamaya çal t da
daha aç k hale gelir.
Seyyah, 19. yüzy l ba lar nda Ada’n n sahip oldu u nüfusa dair bilgiler de sunar. Ona göre, Ada’n n
nüfusu tahminen 70.000’in biraz üzerindedir. Ayr ca Ada’da her geçen gün nüfus azalmaktad r. Bu
nüfusun yar s Rumlardan di er yar s ise Larnaka’da ya ayan Frenk nüfus hariç Müslümanlardan
olu maktad r.27 Seyyah n verdi i bilgilerden Ada’da Larnaka’da meskûn olan Frenkler hariç 35.000
kadar Hristiyan ve 35.000 kadar Müslüman nüfus ya ad anla lmaktad r. Seyyah n da aktard gibi,
Ada’n n nüfusunda tarihsel süreçte belli oynamalar n ya and
görülmektedir. Ada’n n önceki
dönemlere ait nüfus verilerini tahrir defterlerinden takip etmek mümkündür. Örne in, K br s’ n
fethinden sonra yap lan 1572 tarihli tahrire göre Ada’da bulunan ehirlerde toplam 1915 hâne, köy ve
mezralarda ise 32.032 hâne bulunuyordu. Ayr ca defterde 419 ki i “neferen”, 207 ki i de “cemâat-i tâifei K ptiyân- perâkende” olarak kaydedilmi tir. Buna göre bir hânede ortalama be ki i oldu u var
say m ndan yola ç k larak, Ada’n n fetihten hemen sonras nüfusunun 170-175.000 ki i oldu u tahmin
edilebilir. Bu nüfusun büyük ço unlu unu, Ortodoks Rumlar olu turmaktayd . Osmanl Devleti izledi i
iskân politikas gere i fetihten sonraki y llarda da K br s’a, Anadolu’dan nüfus nakline devam etmi tir.
Örne in, 1581 tarihli bir belgeye göre ilk on y lda Ada’ya 12.000 hânenin nakledilmesi planlanm ,
ancak bunlar n üçte birinin Ada’ya hiç gelmedi i belirlenmi tir. Buna ra men fetihten on y l sonra
sürgünlerle Ada’da bulunan Türk varl n n önemli bir orana ula t ve genel olarak Ada’n n nüfusunun
artt
anla lmaktad r. Ermeni, Mârûnî ve Yahudilerin nüfusu ise önemsenmeyecek kadar azd .28
Ada’ya gelen baz seyyahlar da 1590’larda Lefko e, Ma usa, Girne ve Baf gibi ehirlerin önemli ölçüde
Türkle ti inin alt n çizerler. Fakat 17. yüzy l n ikinci yar s ve 18. yüzy lda tahrirler düzenli olarak
yap lamad ndan Ada’n n nüfusuna dair tahminler yapmak güçle mektedir.29 Buna ra men K br s
Eyaletinin 1750-1800 y lar aras nda sahip oldu u toplam nüfusa dair dönemin ar iv kay tlar ndan baz
bilgilere ula mak mümkündür. Sözgelimi, 1777 y l için en önemli kaynaklardan birisi K br sl Hristiyan
din adamlar ndan ve ayn zamanda tarihçi olan Cyprianos’tur. Onun aktard na göre, Ada’n n 37.000’i
Hristiyan ve 47.000’i Müslüman olmak üzere toplam nüfusu 84.000 idi.30 Bununla birlikte, Çevikel Ada
nüfusu hakk nda belgelere dayal olarak yapt bir çal mada, 1790 y l nda adan n toplam nüfusunun
115.724 (Müslümanlar 67.000, Zimmiler 48.724); 1793 y l için 114.616 (Müslümanlar 67.000,
Zimmiler 47.616) oldu unu ileri sürer. 19. yüzy l n ba nda, Müslümanlar 67.000, Zimm ler 30.524
olmak üzere toplam nüfus 97.524 olarak verilir.31 19. yüzy l n hemen ba nda verilen nüfus verileriyle
edemeden M s r’ terk etmek zorunda kalm t r. Ancak ngiltere Fransa’n n M s r’ terk etmesinden sonra bölgede do rudan
kendisi hâkimiyet kurmak istemi tir. Fakat zor da olsa Osmanl Devleti ngiltere’yi bu iste inden vazgeçirebilmi tir bkz.
a.g.m., s.25-26.
27
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seyyah n tahminen verdi i nüfus verisi mukayese edildi inde Ada nüfusunda önemli bir azalma oldu u
dikkat çekmektedir. Bu nüfus azalmas nda, ekonomik faktörlerin ve kötü yönetimin etkilerinin
bulundu u söylenebilir. Yine rakamlar iyice incelenirse, Türk nüfusundan ç k, gayrimüslim nüfusta
azalmalar n ya and n kaydetmek gerekir.
Ada’da nüfusun azalmaya ba lamas asl nda 17-18. yüzy llara de in geriye gider. Nitekim K br s’ n
merkezden uzakla maya, isyanlar ve sosyal çalkant larla birlikte yava yava ayanlar n kontrolüne
girmeye ba lad 18. yüzy lda, nüfusunda önemli bir azalmayla kar la l r. Bu azalma gayrimüslimler
bak m ndand r. er‘iyye sicilleri ve seyyahlar n gezi notlar nda aktard klar bilgilere bak l rsa, Ada’da
ya ayan Müslümanlar n oran gittikçe artm t r. Lefko e sicillerinde cizye ve nüzul vergisiyle ilgili
kay tlarda, 1699-1726 y llar aras nda “8.000 zinde ve mevcut” Hristiyana kar l k “4.500 dirlikli ve
dirliksiz Müslüman” oldu u belirtilmektedir. Vergi muaflar da dâhil edildi inde 18. yüzy l n ilk
yar s nda Ada nüfusunun yar s na yak n n Müslüman oldu u söylenebilir.32 19. yüzy l n hemen ba nda,
yine Ada’da ya ayan Müslüman nüfusun gayrimüslim nüfusun iki kat ndan fazla oldu u tahmin
edilebilir.
3. Ma usa
Seyyah n K br s adas nda ilk ziyaret etti i yerin Ma usa oldu u anla lmaktad r. O, ilk olarak
beraberindeki bir mihmandar ve hizmetçi ile birlikte 16 saatlik bir deniz yolculu undan sonra Ma usa’ya
ula t klar n söyler. Akabinde kentin liman hakk nda okuyucuya baz bilgiler verir. Ona göre, liman 80
ila 100 yard33 geni likte olup, bir taraftan bir kale di er taraftan ise harabe durumunda olan kule
taraf ndan savunulmaktad r. Ayr ca bir zamanlar liman çok say da geminin demir att bir yerken,
Türklerin Ada’y ele geçirmesinden sonra kum ve birtak m at klar n birikmesi neticesinde art k küçük
gemiler haricinde hiçbir gemi limana güvenli bir ekilde girememektedir.34 Seyyah n da belirtti i gibi,
Osmanl döneminde Ma usa’daki liman faaliyetleri çe itli nedenlerle azalm , ayn zamanda liman n
fiziksel ko ullar da zaman içerisinde de i ime u ram t r. Bu de i imlerden birisi, Pedia nehrinin
ta d
topraklar n limanda birikmesi sonucu liman n gemiler taraf ndan kullan m n güçle tirmesi
olu turmaktad r.35 Tavernier de kentin küçük liman n n büyük gemilere hizmet veremedi ini belirtir.36
Gerek Tavernier’in gerekse Kinner’in verdi i bilgilerden kentin liman n n sahip oldu u fiziki ko ullar n
yetersiz oldu u anla lmaktad r. Ancak Kinneir’in limanda co rafi bir geli me sonucu ortaya ç kan bu
durumu göz ard ederek, liman n kullan m güçlü ü ve i levsizli inin Türklerden kaynakland na vurgu
yapt dikkat çekmektedir. Seyyah, devam eden sat rlarda limandaki gümrük görevlilerin kendisinden
bah i istediklerini, ancak onlar n bu isteklerine ald r etmeden ehrin merkezinde bulunan
kahvehaneye do ru ss z ve harap halde bulunan kiliselerin bulundu u cadde boyunca yürüyerek
gitti ini belirtir.37 Görüldü ü üzere, Kinneir’in gerek kentin liman n n sahip oldu u fiziki ko ullar
gerekse kentin merkezine do ru giden yol güzergâh n olumsuz bir ekilde betimledi i görülmektedir.
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Kinneir, kentin ad n n men ei ve konumu hakk nda bilgiler aktar r. O, Ma usa’n n (Famagusta)
ad n Amachostos Burnu’ndan ald n ve imdi Eski Ma usa olarak bilinen antik Salamis’in 5 mil38
kadar yukar s nda kurulu oldu unu söyler. Ard ndan 19. yüzy lda Osmanl topraklar na gelen
seyyahlar n eserlerinde öncelikli olarak de indikleri kentin tarihi geçmi ine de inir. Kentin ilk olarak
bir Bizans kolonisi taraf ndan kuruldu unu, Luzinyanlar39 devrinde daha da güçlendi ini ve sonras nda
Venedikliler taraf ndan bay nd r hale getirildi i bilgisini verir. Böylece kentin k sa bir tarihi geçmi ini
aktar r.40 Buna ek olarak kentin Sultan Selim’in uzun ve zorlu ku atmas na kar koydu unu, bunun
kan t n n ise kentin kalesi oldu unu söyler. Ancak geçmi te oldukça sa lam olan kaleden geriye
yakla k olarak 2 mil boyunca kenti çevreleyen duvarlar ve sert kayan n oyulmas ile yap lm ve geni
bir hendekle kara taraf nda savunulan kale burçlar ve bir surun d nda fazla bir hât ra kalmam t r. Ona
göre, Osmanl lara kar kenti savunan soylu ki i Brigardine ad nda biridir. O, bu kahraman n derisinin,
vah i dü man taraf ndan yüzüldü ünü ve vücudunun samanla doldurularak bir dire e ibretlik olarak
as ld n vurgular.41 Fakat Kinner’in kentin antik geçmi i hakk nda bilgi aktar rken gelmi oldu u
ülkenin kültürünün etkisi alt nda kalarak kimi bilgiler verdi i ve okuyucu üzerinde Ada’n n sanki
Osmanl hâkimiyeti alt na girmesi ile eski canl l n ve bay nd r halini kaybetti i gibi bir izlenim
uyand rmaya çal t anla lmaktad r. Asl nda nesnel olmayan bu bak aç s n n, özellikle 19. yüzy lda
Osmanl co rafyas na gelen pek çok seyyah n eserinde bazen örtük bazen de aç k bir ekilde yer ald
söylenebilir. öyle ki; seyyahlar n ekseriyetinin uzun zamand r Türklerin elinde olan bir Osmanl
yerle im biriminin antik geçmi i hakk nda bilgi verirken s kça Osmanl öncesi dönemine at fta
bulunmalar ve bölgenin geçmi ini Hellen kültürü ile ba latma gibi bir e ilim içinde hareket etmeleri
söz konusudur. Asl nda bu durum onlar n Hellen kültürüne olan ilgilerinin bir yans mas olarak da
de erlendirilebilir.42 Bununla birlikte Kinneir, Ma usa’n n merkezinde birkaç Türk ailenin ikamet
etti ini ve kent merkezinde harap durumda olan ve ad n vermedi i baz kilise yap lar n n yer ald n
söyler. Ayr ca Venedikliler dönemine ait olan saray n43 baz kal nt lar n n da Gotik mimari sanat n n
sayg n simgelerinden olan St. Sophia Katedralinin hemen yan nda yer ald n belirtir. Bu katedralin bir
k sm n n camiye çevrildi ini sözlerine ekler.44 Seyyah n verdi i bilgilere bak l rsa, kentin en önemli
simgelerinden biri St. Sophia Katedralidir.45 Seyyah, kentte Osmanl dönemine ait olan, Akkule
mescidi, Gazima usa Medresesi, Cafer Pa a Çe mesi ve Hamam gibi yap lar hakk nda okuyucuya hiç
38
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bir bilgi aktarmaz.46 Bu onun Magusa’da dikkatini çeken eylerin, kendi kültür geçmi ine ait yap lar
oldu u biçiminde yorumlanabilir. Devam eden sat rlarda, seyyah, kalenin içinde kalacak bir yer
bulamad için civardaki bir Rum köyünde bir oda kiralad n ve ertesi gün antik kent Salamis’in47
kal nt lar n görmeye gitti ini belirtir. 48
O, eski Ma usa’ya dair öyle der:
Salamis tamamen sular alt nda kalm t r. Bu kal nt lar bir daire biçiminde olan 3 yahut 4 mil olan
eski kale duvarlar ndan, ya mur sular n biriktiren eski sarn çlar , k r k sütunlar sahil boyunca
da n k bir ekilde uzanan baz yap lar n temellerinden olu maktad r. Magosa ve Salamis
kal nt lar n n bulundu u co rafya ise kumlu, rüzgârlara aç k ve kayal kt r. Bu nedenle, topra n
büyük bir k sm tar ma müsait de ildir. Her yerde Arabistan çöllerindeki deve dikenine benzeyen
zararl otlar d nda hiçbir ey yoktur.49
Görüldü ü üzere, seyyah n Ma usa’da kald k sa zaman dilimi içinde pek çok bat l seyyah n
yapt gibi ilk olarak kentin fiziki yap s hakk nda baz bilgiler verdi i ve bu bilgileri verirken özellikle
kentin Helenik ve Hristiyan dönemine kimi at flar yapt dikkat çekmektedir. Ayr ca seyyah özellikle
antik kent Salamis’in oldu u yerin ikilim ve bitki örtüsü bak m ndan tar m yapmaya müsait olmad n
da sözlerine ekler.
4. Larnaka
Seyyah n bir sonraki dura , 9 gün kald Larnaka’d r. Verdi i bilgilerden Larnaka’da ngiliz
Konsolosunun evinde konaklad ve kald süre zarf nda Larnaka ve civar nda çe itli gezintiler yapt
anla lmaktad r. Seyyah ilk olarak okuyucuya Larnaka’n n co rafi konumunu tan t r. O, Larnaka’n n
antik Citium (Kition)kenti üzerine kurulu oldu unu belirtir. Ona göre, ticari önem bak m ndan buras
K br s’taki ikinci önemli kenttir ve ehirde çe itli bat l devletlerin konsolosluklar bulunmaktad r.50
Devam eden sat rlarda seyyah, kentin fiziki yap s na yönelir. Kinneir, kentin A a ve Yukar Larnaka
olmak üzere iki k s mdan olu tu unu söyler. O, kentte bulunan evlerin topraktan yap lm ve oldukça
konforsuz oldu unu aktar r. Fakat ona göre, Frenklerin ya ad klar evler her bak mdan daha konforludur.
Yukar Larnaka’da bir manast r ve piskoposun ikamet etti i St. Saviour Katedrali yer almaktad r. Ayn
zamanda ihti amdan uzak ve oldukça eski olan St. Lazarus apeli de buradad r. Ayr ca St. Lazarus
apeline oldukça yak n bir noktada, kentin kalesinin yer ald n da sözlerine ekler. Ona göre, bu kale
Luzinyanlar döneminde in a edilmi tir ve oldukça harap bir durumdad r.51
Buna ek olarak, Kinneir, Larnaka’n n hemen yan ndaki burnun hala Chitti olarak adland r ld n ve
antik ehrin kal nt lar n n, bir tümülüsü ya da bir tepeyi and ran toprak ve çöplerin olu turdu u y nlar
aras ndan görüldü ünü söyler. O, ayr ca yerli halk taraf ndan antik kal nt lar n aras ndan yüksek kaliteli
ta lar n ve de erli olabilecek birtak m e yalar n kaz larak ç kar ld n n alt n çizer.52 Tavernier de
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benzer ekilde Lefko a’da bulundu u esnada, Türklerin gizli kalm kimi hazineleri aramak için
Venedikliler döneminden kalma güzel saraylar y kt klar n ve ta lar n ise yeni evlerin yap m için
satt klar n belirtir.53 Seyyah n verdi i bilgilerden antik kent kal nt lar n n gösterilen özensizlik
neticesinde yeterince koruma alt na al nmad ve yerli halk taraf ndan yap lan kaz larla bu de erli
hazineye zarar verildi i anla lmaktad r.
Seyyah eski ve yeni Larnaka’n n fiziki yap s hakk nda öyle der:
Eski ve Yeni Larnaka aras nda, üzerinde bir binan n in a edilmi oldu u yüksek bir nokta
bulunmaktad r ve bu yükseltinin hemen a z nda eski dönemlerde gemilerin demir att geni çe
bir k s m bulunmaktad r. Ancak buras kum ve ta larla doldu u için, özellikle yaz aylar nda su
(azald için) durgunla makta ve etrafa kötü kokular yaymaktad r. Larnaka’n n suyu çok kaliteli
olmad için eski dönemlerden kalma su sarn c n n ve uzun çukurlar n izleri görülebilmektedir.
Ayr ca kentin su ihtiyac , yakla k olarak 50 y l önce bir Türk emiri taraf ndan in a ettirilen su
kemerleri ile sa lanmaktad r.54
Kinneir’in Larnaka’da kald zaman zarf nda hem kent içinde hem de kentin yak n çevresine
birtak m gezintiler yapt ve gördüklerini dikkatli bir ekilde kay t alt na ald anla lmaktad r. Ancak
Ma usa örne inde oldu u gibi, kendisinin genellikle kentin Osmanl öncesi dönemde sahip oldu u baz
Hristiyan yap lar hakk nda bilgi verdi i ve bu yap lar ön plana ç kartmaya çal t dikkat çekmektedir.
Seyyah n, Osmanl dönemine ait olan yap lara dair, hiçbir bilgi vermedi i göze çarpmaktad r. Örne in,
Larnaka’da Osmanl dönemine ait yap lar aras nda Ulucami, Seyyid Ahmed Cami ve baz çe melerle
Ebûbekir Pa a taraf ndan yapt r lan su kemerleri ile kalenin yer ald söylenebilir. Ayr ca Muaviye’nin
K br s seferine kat lan Ümmü Haram’ n defnedildi i yerde prehistorik üç büyük ta la yap lan türbe ve
yan nda 1760 y l nda kurulan Türabi Tekkesi ve 1816 y l nda K br s Muhass l Seydi Mehmed Emin
taraf ndan yapt r lan cami de yine kentte bulunan önemli yap lar aras nda yer almaktad r. 55
Seyyah okuyucuya Larnaka’n n sosyo-ekonomik ya am na dair de bilgiler aktar r. O, A a ve
Yukar Larnaka’n n toplam nüfusunu 5.000 ki i olarak verir. Bu nüfusun içinde 40 kadar Frenk aile
oldu unu geri kalan nüfusu ise Rumlarla Müslümanlar n olu turdu unu söyler.56 Fetihten sonra kentin
önem kazanmas nda ve nüfusunun gerek etnik gerekse dini bak mdan çe itlilik arz etmesinde hiç
üphesiz Osmanl lar n Larnaka’ya yönelik olan izledikleri iskân siyasetinin etkisi olmu tur. Ma usa’n n
al nmas ndan sonra, buradan ç kar lan Katolikler ile Anadolu’dan getirilen Türk nüfusun bir k sm
Larnaka’ya yerle tirilmi tir. Ancak kentin etnik ve dini bak mdan sahip oldu u nüfusa dair 19. yüzy l n
ortalar na kadar sa l kl veriler bulunmamaktad r. Fakat bölgeye gelen seyyahlar n gezi notlar nda ve
er’iyye sicillerinde bulunan kay tlarda, kentin nüfus bak m ndan oldukça kozmopolit bir yap ya sahip
oldu u anla lmaktad r. 1850 y l nda yap lan bir say ma göre, kentte 849 Müslüman, 2426 gayrimüslim
hane oldu u belirtilmektedir.57
Kinneir, Larnaka’n n ekonomik ya am na da de inir. O, ilk olarak kentin ihraç maddelerinin
bu day, arpa, pamuk, ipek ve arap oldu unu, ithal etti i mallar n ise M s r’dan pirinç ve eker, Malta
ve zmir’den kuma , madeni e yalar ve kolonyal ürünler oldu unu söyler. Asl nda 17. yüzy l n
ba lar nda kentte bulunan baz seyyahlar da kentin ticari önemine vurgu yaparlar. Örne in, Beavau
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Larnaka’n n önemli bir ihracat liman haline geldi ini söyler. Pietro della Valle ise kentin Levant’ta58
en s k u ran lan yerlerin aras nda bulundu unu ve burada çok say da yabanc tüccar n ve konsolosun
ikamet etti i bilgisini verir.59 Buna paralel olarak, Kinneir de kentteki ticaret trafi inin ngiliz bayra
ta yan Levantenlere ait gemilerle yap ld n n alt n çizer. Fakat kent ticaret faaliyetlerinin sa l kl
olarak yürütülmesini sa layacak olan bir limana sahip olmad ndan ötürü, gemiler k y dan belli bir
mesafe uzakl kta demir atmak zorunda kal rlar. Buna ra men çok az say da kaza meydana gelir.60
Görüldü ü üzere Kinneir’in, Ma usa örne inde oldu u gibi Larnaka’da da düzgün bir liman olmay
üzerinde durdu u dikkat çekmektedir. Asl nda kentin fethinden sonra emniyetli olmayan küçük liman,
Osmanl lar taraf ndan buraya muhaf zlar yerle tirilmek suretiyle güvence alt na al nm t r.61
5. Lefko a
Kinneir, Larnaka’dan ayr ld ktan sonra at s rt nda Ada’n n ba kenti olarak söyledi i Lefko a’ya
do ru yola ç kar. Kent önlerinde gözükmeye ba lay nca kente dair bilgi vermeye ba lar. O, ilk olarak
kentin eski ad n n Tamais oldu unu söyler. Akabinde kentin genel görünümünü tasvire koyulur. O,
Lefko a’n n uzaktan genel ho bir görüntü arz etti ini ve hatta ran’daki iraz ehrine benzedi ini
vurgular. Ayr ca ran’ n ba kenti gibi zirveleri karla kapl ve yüksek da larla çevrili oldukça güzel bir
vadide kurulu oldu unu ve a açlar n üstünden çok say da minarenin benzer ekilde yükseldi ini belirtir.
Fakat dayan kl kale duvarlar ve burçlar n bir araya gelmesiyle olu an ve kentte bulunan di er binalar
aras nda belirgin bir ekilde fark edilen St. Sophia Katedrali, iraz’ n bile boy ölçü emeyece i ekilde
Lefko a’ya ayr bir azamet katmaktad r.62 Seyyah n verdi i bilgilere bak l rsa, Lefko a’n n kendisini
daha önce bulundu u Ma usa ve Larnaka’ya nazaran daha fazla etkiledi i anla lmaktad r. Çünkü
Kinneir’in kentin genel görünümünü oldukça romantik bir üslupla betimlemesi oldukça dikkat çekicidir.
Seyyah, belli bir mesafeden gördü ü kentin genel görünümü hakk nda bilgi verdikten sonra kentin
iç fiziki yap s na yönelir. Kinneir, ilk olarak Lefko a’da her seyyah n dikkatini çekti ini dü ündü ü
yap lar görmeye gitti ini söyler. Ona göre, bu yap lar aras nda St. Dominique, St. Catherine, St.
Nicholas ve St. Sophia gibi katedraller yer almaktad r. Ancak bunlar n aras nda St. Sophia katedralinin
Gotik mimari üslubun en güzel örneklerinden birini temsil etti ini, fakat di erlerinin tasvir etmeye
de ecek özellikler ta mad n n alt n çizer. Ard ndan bunlardan üçünün imdi cami olarak hizmet
verdi ini, St. Nicholas katedralinin bedestene çevrildi ini ve St. Dominique’te de Luzinyan dönemine
ait baz prenseslerin mezarlar n n bulundu u bilgisini verir. Devam eden sat rlarda imdi bir
mütesellimin ikamet etti i, ancak bir zamanlar K br s krallar n n saray olan bir yap dan söz eder. Fakat
yap önemli ölçüde de i iklik geçirdi i için, orijinal hali hakk nda bir fikir sahibi olman n oldukça güç
oldu una de inir. Yap n n oldukça büyük bir kap s oldu unu, üstünde Luzinyan döneminden kald n
dü ündü ü bir hilalin yer ald n söyler.63
Kinneir daha sonra kentin kalesini ziyaret eder. O, kalenin etraf n 1 saat 15 dakika gibi bir süre
zarf nda yürüdü ünü, surlar n kesilmi ta lardan yap ld n ve kale burçlar n n ise dikdörtgen eklinde
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oldu unu söyler. Kale hende inin, kuru ve s oldu unu, ancak hendekler oldukça geni oldu undan
burada önemli miktarda m s r n yeti tirildi ini belirtir. Seyyah ayr ca kale duvar n n oldu u yerin
oldukça geni ve bir bölümünün ekili oldu unu, ancak büyük miktarlarda çöp ve topra n kaleyi
güçlendirmek için kentin içinden buraya ta nd n n alt n çizer. Kalede bulunan bataryalar n ise
kullan lacak durumda olmad n ve sadece dört küçük parçadan ibaret oldu unu ve bunlar n da oldukça
kötü durumda bulundu unun alt n çizer.64 Seyyah n verdi i bilgilerden zaman içinde kalenin sahip
oldu u eski fiziki ko ullar n ve i levini kaybetti i ve bak ms z bir durumda oldu u anla lmaktad r.
Asl nda Osmanl Devleti, gerek fetih s ras nda gerekse sonras nda Ada’ya yönelecek olas sald r lara
kar baz tedbirler alm t r. Bu do rultuda Ada’n n güçlü bir savunma çemberiyle korunmas ve mali
yap s n n güçlendirilmesi için, Lefko a, Limasol, Ma usa, Baf ve Girne kalelerine 2279 adet topçu,
gönüllü, müstahf z, azeb ile 1000 yeniçeri olmak üzere toplam 3779 asker yerle tirdi i bilinmektedir.65
Bunlara ek olarak, seyyah kentte dört hamam, bir zamanlar kilise olan sekiz cami, alt adet Rumlara
ait apel ve bir Katolik manast r ve art k y k lmaya yüz tutmu bir kervansaray oldu u bilgisini aktar r.
Lefko a’n n geri kalan k sm n n ise pek ço unun eski yap lardan kalma temellerin üzerinde tu la ve
topraktan in a edilmi evlerden olu tu unu söyler. Kinneir, kentin çar s hakk nda da baz bilgiler verir.
O, kentin çar s n her taraftan ya mur alan, üzeri çat yerine hal larla örtülü ancak içinde çe itli mallar n
bulundu u bir yer olarak tasvir eder.66 Seyyah n verdi i bilgilerden, kentin çar s n n fiziki bak mdan
olumsuz ko ullara sahip oldu u, ancak buna ra men zengin bir çar oldu u anla lmaktad r. Seyyah
ayr ca Lefko a’ya üç kap dan girildi ini ve bu kap lar n Larnaka, Cerina (Girne) ve Baf kap lar
oldu unu söyledikten sonra, ehre giri yap lan bu kap lar aras nda Cerina (Girne) kap s n n dikkate
de er oldu unun alt n çizer. Çünkü buras Rum manast rlar ile doludur ve Olimpus Da n n beyaz
zirvesi buradan görülebilir.67 Kinneir’in, ehrin geçmi ine ait yap larla ilgili zengin bilgiler vermesine
ra men Osmanl dönemi yap lar hakk nda susmas dikkate de erdir.
Kinneir fiziki yap hakk nda bilgi verdikten sonra Lefko a’n n nüfusunu ele al r. O, kentin nüfusuna
dair bilgileri, piskopostan ald n belirtir. Bu bilgilere göre, kentte 2.000 Müslüman, bunun yar s kadar
Rum, 40 Ermeni ve 12 kadar Katolik Maruni68 aile ya amaktad r.69 Bu verilere bak l rsa, kentte
Müslüman aile say s n n Rum aile say s ndan iki kat daha fazla oldu u söylenebilir. Osmanl lar
döneminde adadaki Rum nüfusu daha çok Ma usa, Mesariya, Piskobi, Baf ve Kukla’da yo unla rken,
Türkler daha çok Lefko a, Girne, Tuzla, Hirsofi, Gilan, Evdim, De irmenlikte yo unluk göstermi lerdir.
Ayr ca Rumlar n Ada nüfusu genelinde sahip olduklar en dü ük nüfus ise Lefko a kentiyken en yo un
olduklar yer Mesariya’d r. Bununla birlikte Türkler, Lefko a’da yo un bir da l sergilemi lerdir. 70
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Lefko a’da kurulmu ve Türklerin ço unluk olu turdu u mahallelerden oldu unu belirtir.71 Demirkent
de, Ada’ya gelen seyyahlar n verdi i bilgilerden hareketle, asl nda 1590’l y llarda Lefko a, Ma usa,
Girne ve Baf gibi ehirlerin önemli ölçüde Türkle ti inin alt n çizer.72
Seyyah n verdi i bilgilere bak l rsa, Ada’da zaman içinde ya anan birtak m sorunlar neticesinde
özellikle Rumlar aç s ndan yönetimin kötüye gitti i ve bu anlamda kimi sorunlar ya and
anla lmaktad r. Ayr ca seyyah n özellikle K br s’taki yönetim anlay n di er Osmanl topraklar ndaki
yönetim anlay ndan daha kötü ve despot olarak nitelemesi dikkat çekicidir. Kinneir, adada ya ayan tek
çal kan millet olan Rum köylülerin, gerek kötü ve adil olmayan Türk yönetimi gerekse Hristiyan din
adamlar n n bask lar alt nda ezildiklerini ve bu bask dan kurtulmak için Ada’dan göç etmek için her
f rsat kullanmaya çal t klar n belirtir.73 Hatta Ada’daki yöneticinin ve ba piskoposun özellikle Ada’da
meskûn olan insanlar n emekleri ile y l boyunca ürettikleri m s ra el koyduklar n ve bu m s r daha
yüksek bir fiyatla ya ihraç ettiklerini yahut perakende olarak satarak haks z kazanç elde ettiklerinin alt n
çizer.74 Seyyah bu din adamlar n n Ada’da sahip olduklar nüfuz hakk nda bilgi vermeye devam ederek
öyle der:
(..) ba piskopos sahip oldu u zenginlik ve nüfus bak m ndan Ada’da sözü geçen ikinci ki idir.
Rum reayay ilgilendiren tüm meseleler onun yönetimi ve denetimi alt ndad r. Hatta Ada’n n
valisi Hristiyan reayadan vergi toplama i ini son zamanlarda tüm yetkiyi kendinde toplayarak
dragomana dan mak için tenezzül bile etmeyen bu piskopos vas tas yla yapar. Bu ki i kendini
papaz yard mc l
gibi daha alt bir görevde birtak m yollarla ba piskoposluk makam na
yükseltmi tir. Çok büyük miktarlarda Ada’daki zengin insanlardan borç para alm t r. Bu
paran n kendisine kredi açan insanlara geri ödenebilmesi ise ekonomik gücü olmayan fakir
insanlar n s rt ndan sa lanmaya çal lm t r”75
Görüldü ü gibi, seyyah Ada’da özellikle Hristiyan reayan n maruz kald kötü yönetimi ele almakta
ve ele tirmektedir. Ancak ayn eyi Ada’da ya ayan Müslüman köylüler için yapmad
dikkat
çekmektedir. Zira seyyah n iddia etti i gibi e er Türk yönetiminden de kaynakl sorunlar varsa, bunun
sadece Hristiyan reayay etkiledi i kadar Müslümanlar da etkilemesi gerekir. Fakat seyyah Ada’da
bulundu u süre zarf nda yaln zca orada ya ayan Hristiyanlar ön plana ç karma gayreti içinde oldu u ve
onlar Ada’da ezilen ve ma dur edilen tek millet gibi gösterme çabas içinde bulundu u göze
çarpmaktad r.
Seyyah n da belirtti i üzere, Ada nüfusunun zaman içinde azalmas n n alt nda do al ve be eri
nedenler kadar Osmanl yönetiminin sert emirlerini içeren fermanlarla uyar lan yöneticilerin yanl
tutum ve davran lar n n da etkili oldu u söylenebilir. Bununla birlikte, kilise yöneticilerinin ve yönetici
konumundaki ki ilerin halktan usulsüz vergi almalar da Ada’da bulunan nüfusun azalmas na ve
da lmas na yol açm t r.76 Kinneir, buna benzer durumun spanya Sava esnas nda da ya and n , tüm
m s r n Maltal tüccarlar taraf ndan bu ekilde sat n al nd n ve halk n günlük ekmek ihtiyac n n
kar lanmas için gerekli olan miktar n bile ayr lmad n belirtir.77Ada’daki yönetim ekli 18. yüzy l n
71
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sonunda patlak veren Osmanl -Rus Sava n n yaratt ekonomik sorunlar nedeniyle Ortodoks Rumlar n
Osmanl Devleti nezdinde temsilcileri olan ba piskopos ve dragoman n stanbul’a gönderdi i heyetin
talebi ile yeniden de i tirilmi tir. Bu yeni yönetim tarz piskoposlar n ve dragomanlar n nüfuzunun daha
da artmas na
sebebiyet vermi tir.78 Ayr ca ba piskoposlar n vergi toplama hak ve yetkileri daha da
geni letilmi tir. Seyyah n ifadelerinden yola ç k larak bu din adamlar n n sahip olduklar nüfuzu kötüye
kullanarak kendi tebaas na haks z angaryalar yükledikleri ve köylülerin bu angaryalar n alt nda
ezildikleri söylenebilir. Seyyah n verdi i bilgilerden, zaman zaman bu konudaki ikâyetler üzerine
devlet taraf ndan fermanlar yay nlanmas na ra men, Ada’daki yönetim anlay n n reaya lehine
de i mesi yönünde fazla bir ey yap lmad , hatta yap lan idari de i ikliklerle baz yöneticilerin daha
da nüfuz kazanmalar n n önünün aç ld söylenebilir.
Kinneir, Ada’n n askeri gücünün üç yüz ki iden olu tu unu, disiplinsiz ve silahs z olan dört bin
yeniçerinin ise Ada’n n farkl yerlerinde oldu unu söyler. Bununla birlikte seyyah Ada’da söz sahibi
olmas n n hem Akdeniz’de hem de Levant’ta ngiltere’ye önemli bir güç kazand raca n söyler. Ayr ca
bunun gerçekle mesi durumunda, ngiltere’nin Anadolu’da hem stanbul hükümetini kontrol alt nda
tutulabilece ini hem de Rusya’n n yay lmas n n önünde bir engel te kil edece inin alt n çizer.79
Seyyah n verdi i bilgilerden, onun Ada’da gerçek bulunma amac da kendili inden ortaya ç kmaktad r.
Onun siyasi ve ekonomik bak mdan ülkesinin ç karlar n gözetmek ve bu do rultuda Ada’ya dair kimi
bilgiler toplayarak rapor haz rlad anla lmaktad r. Böylece Ada’n n jeo-stratejik aç dan ngiltere için
hayati bir i leve sahip oldu unun alt n çizdi i görülmektedir. Benzer ekilde Osmanl ordusuna iltica
eden ancak dinini de i tirmeyen Alman seyyah Murat Efendi de gezi notlar nda benzer ekilde eski
zamanlarda dokuz kral taraf ndan yönetilmi olan K br s ile pek çok devletin yak ndan ilgilendi ini ve
bu ilgiden ise vazgeçilemeyece inin aç kça görüldü ünü belirtir.80
6. Sonuç
K br s günümüzde oldu u gibi tarihin en eski devirlerinden itibaren sahip oldu u jeopolitik ve
jeostratejik konum itibariyle pek çok devletin hâkimiyet tesis etmek için birbirleri ile mücadele ettikleri
bir yer olmu tur. Ada’n n sahip oldu u bu önem Osmanl Devleti’nin de dikkatini çekmi ve bu nedenle
Osmanl Devleti birtak m siyasi, askeri ve ekonomik artlar nda etkisiyle Ada’y 1571’de kendi
topraklar na katm t r. Ada’n n fethini müteakip Osmanl Devleti, orada sadece klasik Osmanl idari
düzeninin tesis edilmesi için gerekli olan ad mlar atmam ayn zamanda izledi i iskân politikas n n
gere i Anadolu’dan ço unlu u Müslüman olan bir nüfusu da Ada’ya yerle tirmi tir. Osmanl lar Ada’ya
hâkim olduklar ilk dönemlerde, K br s’ta ya ayan çe itli etnik gruplar aras nda denge gözeten, adalete
ve ho görüye dayanan bir yönetim uygulamaya çal m lard r. Ancak Osmanl Devleti’nin zaman içinde
ya ad siyasi ve ekonomik gerilemeye paralel olarak di er yerlerde oldu u gibi Ada’da da baz sorunlar
ba göstermi tir. 19 yüzy l Osmanl Devletinin her bak mdan derin de i im ve dönü ümden geçti i
istisnai bir dönem olmu tur. Özellikle an lan yüzy lda Osmanl topraklar na gelen bat l seyyah ve
ara t rmac lar n say s nda önemli bir art olmu tur. Elbette bu nedensiz de ildir. 19. yüzy lda özellikle
ngiltere ve Fransa gibi bat l güçlerin Osmanl topraklar nda nüfuz sahibi olmalar n gerektiren önemli
siyasi ve ekonomik menfaatleri bulunmaktayd . Bu nedenle kendi ülkelerinin baz kurulu lar taraf ndan
finanse edilen kimi seyyah ve ara t rmac lar Osmanl topraklar na gelerek hemen her konuda bilgi
78

Çiçek, “K br s”, s.375-376.
Kinneir, a.g.e., s.186.
80
Mu rat Efendi, Türkiye Manzaralar , Alev Sunata K r m (çev.), stanbul: Kitap Yay nevi, 2007, s.149.
79

235

toplam lar ve kendi ülkelerinin ç karlar na hizmet etmeye yönelmi lerdir. K br s’a gelen bu
seyyahlardan biri de ngiliz as ll olan Binba John Macdonald Kinneir’dir. 19. yüzy l n ba nda Ada’da
bulunan seyyah n o dönem Ada’n n içinde bulundu u fiziki, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik yap ya
dair baz gözlem ve incelemelerde bulundu u ve eserinde bu konuda önemli bilgiler verdi i söylenebilir.
Ancak Kinneir’in kimi do ru bilgiler aktarmas na ra men pek çok bat l seyyah n yapt gibi yer yer
de erlendirmelerinde gelmi oldu u kültürün ve dinin etkisi alt nda kalarak baz eylere ön yarg l
yakla t söylenebilir. Seyyah n, özellikle Ada’n n fiziki yap s hakk nda bilgi verirken bu önyarg l
tutumu daha aç k hale gelir. Örne in, onun, Ada’da bulundu u esnada Ma usa, Larnaka ve Lefko a gibi
ehirlerdeki Hristiyan yap lar hakk nda bilgi verirken Osmanl dönemi yap lar hakk nda, neredeyse hiç
bilgi vermemesi dikkat çekicidir. Ayr ca seyyah n Ada’daki idari yap ve yönetim anlay hakk nda
analiz yaparken de benzer bir tutum sergiledi i görülmektedir. Bu ba lamda, Ada’da ya ayan Hristiyan
halk gerek Türk yönetimi gerekse H ristiyan din görevlilerin kötü yönetimi alt nda ezilen ma dur bir
topluluk olarak gösterirken, Ada’da ya ayan Müslüman halk n ya ad sorunlar hakk nda susmas
manidard r. Dolay s yla onun örtük bir biçimde okuyucunun zihninde Ada’da ya ayan Müslümanlar n
hayat n n Hristiyan ahaliye nazaran daha iyi oldu u gibi bir imaj yaratmas na yol açabilecek ekilde
bilgi aktard söylenebilir. Ancak Kinner’in bu konularda verdi i önyarg l ve nesnel olmayan bak
aç s bir kenara b rak ld nda, K br s’ n özellikle co rafi, fiziki ve sosyo-ekonomik yap s na dair verdi i
bilgilerin Ada’n n 19. yüzy l n ba nda içinde bulundu u durumu anlamam za yard mc olan önemli
katk lar sa lad n itiraf etmek gerekir.
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Antalya’n n K br s’la li kileri
ro . r. usta a O A
Giresun Üniversitesi / Giresun

Antalya, Do u Akdeniz bölgesinde önemli bir liman kentidir. Ba ta yak ndaki liman kentleri
olmak üzere K br s ve Rodos gibi adalarla yak n ili kileri olmu tur. Bu ili kiler hiçbir zaman tek tarafl
olmam , birbirlerinin temel ihtiyaç maddelerini kar layan ticaret ili kileri adalarla Antalya liman
aras ndaki ileti imi belirlemi tir.
I. Pierre, birle ik bir Ermeni-Frank Krall kurmak dü ünüyordu. Bu nedenle, Do u Akdeniz’in
baz önemli yerlerine birtak m askerî harekâtlarda bulunmu tur. Amac n gerçekle tirmek için 1362’de
Demre’yi (Myra) Jean de Sur’a ya malatm ve Aziz Nikolas’ n buradaki ikonas n Ma usa’ya
ta tm t r. Bunun ard ndan 1365’te skenderiye’yi i gal etmeye çal m t r. gal kar s nda Alanya ve
Karaman beyleri, M s r’a yard mda bulunmu lard r1. K br s kral I. Pierre, skenderiye’ye hücumdan
sonra Anadolu beylerini H ristiyan ark (Levante) devletlerine kar ortak bir hareket için kazanmak
te ebbüsü dolay s yla M s r taraf ndan yaz lm mektuplar bahis konusu edilmi tir. Bu askerî hareketin
haz rlanmas hakk nda 1 Mart 1366 tarihli mektubunda Johanniter-migal mastoru RaimondBérenger u
bilgileri veriyordu2:
skenderiye’nin zapt ndan sonra Babil sultan n n beri taraftaki H ristiyanl a ve besbelli K br s
ve Rodos’a kar birçok fenal klar yapmay dü ünerek H ristiyan âleminin ve bilhassa K br s ve
Rodos’un tahribini ve mahv n istedi i için, bu tasavvurunu kolayca yerine getirmek yolunu ve
imkânlar n arayarak Türkiye’nin bütün beylerine elçi gönderdi. Elçiler vas tas yla, beylerin,
memleketlerinden H ristiyanlar taraf ndan ve bilhassa K br sl lar ve Rodoslular taraf ndan hiçbir
erzak n ihraç veya ithal edilmesine müsaade etmemelerini istiyor ve srarla rica ediyordu. H ristiyanlar
Sarazenlere (Araplar) kar birle ip ittifak ettikleri gibi, kendileri de M s r sultan ile beraber
H ristiyanlara kar ve ba ta K br s ve Rodos’a kar birle sinler; zaten onlara kar kanl iddetinin
tesirini göstermek için sultan dayan lmaz bir arzu ile yan yormu . Mümkün oldu u kadar çok kalyon ve
mümkün oldu u kadar kuvvetli gemiler yaps nlar; filhakika sultan her lüzumlu ve zarurî masraf temin
edecek, üstelik onlara kazanç temin etmek için limanlar n ticaretinden istifade etmelerine müsaade
edecektir.
Fakat imdilik elçileri arka arkaya göndermekle önceden söylenilenler hakk nda beyleri kendi
isteklerine kolayca getirmek için, sultan, mezkûr beylere ikinci bir murahhas gönderdi. Bu vaziyetten
dolay , sultan n kudreti ve seçti i beyleri kolayca kendi taraf na almay temin eden zenginliklerinin
çoklu u ve deniza r H ristiyanlar n kudret ve servet bak m ndanbu beylerle mukayese edilemedikleri
göz önüne al n rsa, bu memleketlerin H ristiyanlar için Allah n kudretli eli onlar tutmaz ve mukaddes
efendimiz Papa hazretleri ve Katolik krallar prenslerin kuvvetli kollar büyük bir tehlike ba
göstermektedir. Yeni ald m z haberlere göre sultan yüz kalyon yapt rm , onlarla önümüzdeki baharda
Türklerle beraber K br s’a ve Rodos’a hücum etmeye haz rlan yor. Bu i için kendi iradesi ve srar
üzerine Türklerin büyük gemici kalabal ona gelmi mi ; Türklerle yapt rd kalyonlar da teçhiz
edecekmi .
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Alanya, K br s kral n n Anadolu sahillerine sald rd s rada muhtemelen 1360’ta ba ms z bir
beylik olmu tur3. K br s Kral , 1365 y l nda skenderiye’yi de i gal etmek istemi , ancak ba ar l
olamam t r. Bu s rada Alanya beyleri ile Karaman Türkleri, M s rl lara gemilerle gizlice yard mda
bulunmu lard r. K br s kral bunun öcünü almak için Nisan 1366’da 22 kad rgadan olu an bir donanma
göndererek Alanya’y ku atm t r. bn Kad uhbe, eserinde buna ili kin unlar anlat yor4:
Alâiyyeliler Karamano ullar ndan gördükleri yard m ile donanmaya kar koydular ve
K br sl lar bozdular; K br sl lar burçlara ast lar ellerine geçirdikleri kad rgalar tahrip ettiler.
K br s Krall n n Antalya ehrinden sonraki süreçte Alanya’da da hâkim olarak Akdeniz
k y lar nda egemenlik kurmak istedi i anla l yor. te bu y llarda Antalya’n n yeniden Türklerin eline
geçmesi, 14 May s 1373 tarihinde olmu tur5. Antalya’n n yeniden Türklere geçmesini Karamanl
tarihçisi ikârî öyle anlat yor6:
Karaman, Kosun’ yan na ça r p eydür: -Biz kâfir ile cenk ederken kaleye bir çere eylesen olmaz
m ? Kosun eydür: -Nola, can ba üzerine, dedi dönüp gitti. Askerine geldi. Kosun kâfirden dönüp
müselmân olmu tur. ki bin ki i dönmü tür. Bu iki bin er ile Kosun, kâfir ekline girip Antalya kalesinin
kap s önüne gelip seslendi. Fisandon ad nda bir bekçi vard . Kalenin üstünden Kosun’a sordu:-Kimsiz,
Kosun öyle dedi:-K br s’dan yard m içün geldik. On bin kâfir idik. Alt binimiz orada cenkte k r ld ; iki
binimiz gemide, iki binimizi de kaleye bekçili e gönderdiler. Fisandon kap y açt . Kosun, ne kadar bekçi
vard r, diye sordu. Fisandon, be yüz vard r, diye kar l k verdi bizim Kosun’a.
Kosun, Fisandon’a, hep bir yere cem eyle, dedi. Hepsini cem eyledi. Kosun i âret eyledi. Hepsini
k l çtan geçirdiler ve kaleyi zapt eylediler. Amma çok hazine ç kt …
ikârî, kaleden ç kar lan K br sl lar n pe inden gidilip bir ay kadar vuru ma oldu unu, kalenin
fethinden sonra Kosun’un Melik Aslan’ bir miftâh ile Konya’ya gönderdi ini, Karaman’ n Antalya
yönüne geldi ini, kâfir kaç p Görkes’e geldi. Kimi gemiye binip K br s’a gitti. Ol zamanda kâfirin
Görkes’ten pek kalesi yoktu diye yaz yor7.
Bu ortamda Alanya, K br s’tan sonra Ceneviz kavminin de hücumuna maruz kald . K br sl lar,
1373’de Cenevizlilerin hücumundan korunmak için, Antalya’daki garnizonlar n adalar na çekmi lerdir;
ehri Antalya beyinin vergi vermesi ko uluyla Tekeli Mehmet Mahmut bin Yunus’un idaresine terk
etmek zorunda kalm lard r.
1432 y l nda K zkalesi (Gorikos/Görkes) yak n ndaki Tarsus’tan geçen Frans z seyyah
Bertrandon de la Broquiére, Korkene’den (Gorikos) 60 mil uzakl kta, deniz k y s nda bir ato
bulundu unu vebu atonun K br s kral na ait oldu unu belirtiyor. Frans z seyyah Bertrandon de la
Broquiére, uzun zamand r burada oturan ve çevrenin durumunu bilen Antoine ad ndaki K br sl
tüccardan övgüyle bahseder8:
Bu ehirde, Antoine ad nda K br sl bir tüccarla tan t m; buralar n durumunu etrafl ca anlatt ;
çünkü kendisi uzun zamand r bu ehirde bulunuyormu , insanlar n dilini iyi konu uyormu ; güzel bir
arap verdi, hayli zamand r a z ma bir damla arap girmemi ti…
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De la Broquiére, Tarsus’tan Ere li’ye, Ere li’den de Larende’ye gelerek burada K br s kral ve
maiyeti taraf ndan yeni K br s kral ile Karaman aras nda yap lan ittifak yeniden kurmakla vazifeli
Lyachin Castrio ve Lyon Naschere adlar nda ki iler ile o s rada Ceneviz kavminin elinde bulunan
K br s’ n Ma usa ehrinden Perin Passerot ad nda K br sl bir tüccarla tan m oldu unu belirtiyor. De
la Broquiére, Konya’da Karamanl brahim Bey’in K br s kral n n yukar da belirtilen elçilerini kabul
törenine kat larak burada olup bitenleri ayr nt l olarak anlat yor. De la Broquiére, Konya’da tan t
Anthoine Passerot ad ndaki K br sl tüccar da anlat yor.
K br s kral I. Pierre de Lusignan, yapt hücumlar sonucunda Alanya ile Antalya’y elinde
tutamam , 15 Ocak 1361’deLusignan’ göndererek Gorikos’u ele geçirmi ti. 1448’e kadar Gorikos’u
K br s’ n bir kolonisi gibi yönetmi tir. Gorikos’ta ticaret öylesine h zl geli mi tir ki K br s’ta yerle ik
tüccar uluslar n Gorikos’a sürekli ve yak n bir ilgisi olmu tur. Karaman beyleri de K br s krall ile
bar içinde idiler.
Antalya ile Alanya’n n yak ndan ili kili bulundu u bir di er önemli ülke, M s r’d r. Temel
nedeni ise W. Heyd taraf ndan dinsel karde lik olarak gösteriliyor9, ancak bana göre bu yeterli bir
aç klama biçimi de ildir. Eskiça ’dan itibaren bu bölge tüccarlar taraf ndan bir ekonomik havzan n
önemli bir parças olarak görülürdü. Bu yak nl kta ekonomik etkenin yan s ra siyasal yak nl k unsuru da
önemli bir etkendir.
Bu yak nl k öyle anlat l yor10: M s r sultanlar ile aralar nda iyi ili ki mektuplar teatisi vard r.
çlerinden baz s M s r sultanlar na naip olmak için mektup bile yazm t r. Bir aral k Rum diyas nda
hâkim olan Sülemi , M s r’a mektup yazm , kendisine Rum diyar niyabeti verilmek ve gerek
Karamano lu, gerek di erleri gibi tabiiyeti alt na girmek istemi tir. M s r sultan taraf ndan bu hususa
muvafakatla (olurla) kendisine ferman gönderilmi tir…
K br s’ n al nmas , M s r’a kar gönderilen donanman n Ma usa’da üslenme iste i, Venedikliler
taraf ndan reddedildi i 1486’dan itibaren dü ünülmeye ba lam , Rodos’u almad kça ve H ristiyan
devletlerin mü terek donanmas n kar layabilecek güçlü bir donanmaya sahip olmad kça K br s’ n
fethine giri ememi lerdir. Bunun içinse önce Rodos’u fethedip St. Jean övalyelerini adadan att lar.
K br s’ n fethine haz rlan rken, öncelikle K br s’ n Venedik’le uzla mas ve H ristiyan Bat l lar n
K br s’a yard mda bulunmas n n önüne geçilmi tir11. Ku atmaya kat lacak Osmanl donanmas
Antalya’n n Finike liman n harekât üssü olarak kullanm t r. 1569 y l nda Alanya tersanesinde bir ta
gemisi kalafat edilmi tir. 1570’de Alanya sancakbeyi Sinan, Rodos’taki Osmanl tophanesine K br s’ n
fethindekullan lacak gemilere top, kundak,metris a ac yapmak üzere gemileriyle kereste götürmü tür12.
K br s’ n fethi aç s ndan bir ba ka etken,Venedik kâfirinin K br s civar ndan geçen Osmanl
gemilerine tecavüz etmeleri, içindeki insanlar zincire vurup mallar n zapt etmeleridir. Osmanl
Türkleri, Venediklilerin bu hareketlerinden çok zarar gördüler. Bu s rada adadaki Venedik yönetiminin
zulmedici tavr ndan usanm olan K br s halk , Alanya sancakbeyi arac l yla Osmanl Padi ah na iki
defa ba vurmu , Osmanl hâkimiyetini istemi tir. Buna benzer bir olay, Osmanl lara K br s’a hücum
edip buray fethetmesine f rsat vermi tir: skenderiye’ye giden M s r defterdar n n gemisinin K br sl
korsanlar taraf ndan zapt ve ya ma edilmesi. Osmanl , K br s’ n fethinden sonra Alanya’dan kald rd
çok say da Türkmen’i burada yerle tirmi ti13.
9
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Alanya-K br s ili kilerinin bir ba ka boyutu dinsel-kültürel alandad r. Alanya Mevlevîlik
inanc n n Konya’dan K br s’a geçi i için önemli bir nokta olmu tur. öyle ki: Alanya’n n fethinden
(1471) k sa bir süre sonra olu turulan Karaman vilâyetinin yaz m nda Konya, on vilâyet ve iki nahiyeden
olu uyordu. K br s’ n fethinden (1571) sonra ise Anadolu vilâyetine ba l bulunan Alanya, Tarsus ve
çel livas yla birlikte K br s eyaletine ba lanm t r. Bu idarî yap lanma kültürel kal t ma temel olmu tur.
Bir ilyaz defterinde, zâviye-i mevlâhin, bir di erinde zâviye-i mevlevîhâne olarak Alanya’da bir
Mevlevî dergâh n n varl ndan bahsedilir. Dahas , Alanya beylerinin mezar ta lar nda El-Mevlevî
ifadesi yaz l d r. Bu ifade, Alanya beylerinin Mevlâna ve Melevîlikle olan yak n ili kisine tarihî bir
kan tt r. u halde, K br s’a Mevlevîlik fethin hemen arkas ndan II. Selim’in Sinan Pa a’ya gönderdi i
21 Eylül 1571 tarihli buyrultusu üzerine K br s’a ilk ad m n atan göçmenlerle gelmi demektir. K sacas ,
Mevlevîlik, Konya ile ili kili bulunan ve K br s’a yak n olan Alanya gibi yöreler taraf ndan K br s’la
toplumsal-kültürel al veri i ve ak mlar olarak payla lm t r14.
Antalya mevlevihanesinin bu ili kide öncül bir i levi olabilir. Alanya’da Mevlevîlik konusunda
en önemli yap , Oba’daki bir mevlevihanedir. Mevlevîlik ve Bekta îlik bölgenin bask n inanc
konumundad r. Burada hâkim Karamanl Beyleri ile ahalisinin bu iki me repten birine inanm oldu u
anla l yor. . H. Konyal , mevlevihanenin Alanya Beyleri taraf ndan kuruldu unu belirtmi , buna ili kin
tarihsel bir belge ortaya koymam , Karamano ullar gibi Alâiyye beyleri de Mevlâna’y ve ailesini
severler ve büyüklerlerdi. Baz kitabelerinde ‘El-Mevlevî’ tavsifi görülür diye yazm t r. Alanya’da
Mevlevîlik konusunda Ahmet Eflakî eserinde unlar yaz yor:
Yine arkada lar n ileri gelenlerinden nakledilmi tir ki: Çelebi hazretleri (Tanr onun zikrini
yüceltsin), Alâiyye ehrinde iddetli bir hastal a yakalanm t . Bu hastal k o kadar uzun sürmü tü ki
bütün arkada lar onun hayat ndan ümidi kesmi tiler. Gece gündüz a lay p s zlayarak Hüdâvendigâr
hazretlerinden onun için sa l k rica ediyorlard . Bir gün birden bire bir Türk atl s Çelebi’nin önünden
acele geçti ve Ârif Çelebi: ‘Ey hastal k! Yeter, art k gitmek zaman n gelmi tir. Haydi git, bu atl ya
musallat ol!’ dedi. Bu atl derhal attan dü tü. Orada bulunanlar, onu bir kilime sar p evine götürdüler.
Üç gün sonra o Müslüman öldü ve Çelebi hazretleri de tamamiyle s hhat buldu ve Tanr ’ya hamd ve
tevekkül ederek Antalya’ya gitti.
K br s’ n fethinden sonra adan n ticaret hayat n yeniden canland rmak için 1577’de Filistin’in
Safed kentinden zengin 500 Yahudi’nin getirilmesi emredildi. 115’te Artemion liderli inde Roma’ya
kar ayaklanan K br sl Yahudiler, isyandan sonra Senato’nun buyru u ile adadan sürülmü tür. Bundan
sonra 1571’de K br s’ n Osmanl Türkleri taraf ndan fethine kadar K br s’a hiçbir Yahudi
sokulmam t r15.
Fetihten sonraki y llarda K br s adas na Yahudi nüfusunun yerle tirilmesinin Osmanl ’n n Do u
Akdeniz ticaretini canland rmak amac n n yan s ra Yahudi tüccarlar n n buraya yerle mek istemelerinin
de etkisi olmu tur. Bu iste in ortaya ç kmas nda Portekiz kökenli Yasef Nassi’nin önemli etkisi
olmu tur. Yahudi tüccar Yasef Nassi, ehzadeli i döneminden itibaren II. Selim’in yak n nda
bulunurken, Sultan olunca sundu u leziz arab n K br s’tan geldi ini anlatarak sultan K br s’
fethetmeye ikna etmi oldu u rivayet ediliyor. Sultan Yasef Nassi’ye K br s krall n vaat etmi tir.
Fetihten sonra da pek çok Yahudi K br s’a yerle tirilmek istenmi tir16.
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K br s, 1571’de fethedildikten sonra yeniden imar edilmeye çal ld . Alanya sanca ndan
görevlendirilen sipahiler sancak beyleri nezaretinde adada kale tamiri ve in as nda çal t lar17. K br s,
fetihten sonraki dönemde sahile yak nl nedeniyle Do u Akdeniz bölgesinde gittikçe artan bir önem
kazanm t r. Alanya ise 1471’de fethinden 1571’e kadar Karaman’a ba l bir sancak olarak yönetildi.
Alanya, K br s beylerbeyli ine ba l bir sancak iken, ticaret yönünden s k ili kiler içindedir. Evliya
Çelebi, K br s’ n, M s r ile Adalya Denizi aras nda mamur vegüzel bir ada oldu unu, limanlar n önemli
tuz mahrecioldu unu, K br s’ n Girit’le akran oldu unuyaz yor.
Bu dönemde Akkâ, Sayda, Beyrut, am Trablusu, skenderun, skenderiye ve ve sair önemli
Osmanl limanlar nda oldu u gibi Alanya’da da bir Venedik balyozu oturuyordu. Buna ili kin bir ba ka
kan t, ehrin otel ihtiyac n n kar lanmas ile ticarî faaliyetlerinin yürütülmesi amac yla yap lan ve
Alanyal lar Han denilen Lefko e’deki Büyük Han’ n Osmanl kervansaraylar n n örnek al narak
yap lm olmas d r18. Tuzla Gümrükçüsü Hac brahim A a’ya ait Tuzla (Larnaka) iskelesinde Alâiyeli
Han adl 17 odal bir ba ka han da 5 Ramazan 1232 (1816) tarihinde vak f haline getirilmi tir.
Buras , Alanya-K br s ticaret ili kileri aç s ndan çok önemlidir. Buna ili kin çe itli kan tlar
er’iye sicillerindeki kay tlarda görülmektedir. 1698 y l na ait bir er’iye sicilinde, Yirelimo ad nda bir
Rum, Alanya’da ikamet eden fakat Lefko a’da Han- Cedid’de vefat eden Seyri v. Kostas adl bir
Rum’un akrabalar n n vekili olarak mahkemeye gelmi ti. Ayn ekilde kanunî mirasç s olmad
gerekçesiyle, halikin mallar na hazine ad na el koyan Beytülmal Emini Recep A a b. Hüseyin’den
davac olmu tur. Yirelimo’nun verdi i ifadeye göre vefat eden Seyri v. Kostas’ n Alanya ehrinde
ya ayan bir e i ve be çocu u vard r. Seyri’nin mahkemedeki ifadelerini do rulayan belge sunmas
üzerine mallar n mirasç lara iadesine karar verilmi tir19.
19. yüzy l n ba lar nda Alanya’y gezen ngiliz amirali Sir Francis Beaufort, Alanya’y ticaretle
ilgisi olmayan küçük bir kasaba olarak nitelemi tir. Hâlbuki tarihsel gerçek bundan oldukça farkl d r.
Bu dönemde Alanya ile Antalya’n n benzer bir ekonomik kapasiteye sahip oldu unu görüyoruz.
Örne in, Antalya’ya götürülüp getirilen mallar aras nda en önemli yeri yiyecek mallar , özellikle
hububat tutuyordu.
Bu mallardan tekstilin, özellikle k rpas n önemli bir yeri vard r. 1810’lu y llarda Antalya’ya
k rpas getiren gemilerden biri skenderiye’den, üç tanesi de K br s’tan gelmi tir. Buraya gelen
kuma lar n M s r veya K br s’ta dokunmu olmas muhtemel olabilece i gibi esas olarak Avrupa
ülkelerinden getirilmi kuma lar da olabilir. Bu dönemde K br s adas ndan iki kez az miktarda yorgan
yüzü ithal edildi i belirtilir. Limanda faaliyet gösteren gemicilerin, denizci reislerin ço unlu u ise
Alanyal ’d r.
Döneme ili kin kay tlarda Alanyal reislerle ilgili kay tlar 35’ten fazlad r. Bu durum, Antalya ile
Alanya aras ndaki ba lant n n oldukça s k oldu unu gösteriyor. Dolay s yla, Beaufort’un Alanya’n n
ticaret kapasitesine ili kin kayd tarihen do ru de ildir. Çünkü Antalya’da faaliyet gösteren Alanyal
reislerin say s a a yukar 20’dir. Bunlar aras nda ihtimal birden fazla gemiyle ili kisi olan reisler de
vard r20.
Antalya ile K br s aras ndaki ticarette Meisli reislerin de önemli yeri olmu tur. Örne in, 18141815 y l nda Meisli bir sandal K br s’tan Antalya’ya eker getirmi tir. K br sl mallar n da önemli bir
17
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yeri olmu tur. Ayn y llarda, K br s’tan Antalya’ya on gemi gelmi tir. Bu gemilerin yüklerinde
tekstillerin oldukça önemli bir yer tutmas , belki bu adada eskiden beri mevcut olan pamuk üretiminin
bir belirtisidir. Bu s rada Alanya’dan be gemi gelmi se de yükleri bak m ndan önemli bir özellikleri
yoktur.
19. yüzy l ba lar nda Alanya’n n küçük bir liman ehri durumuna dü tü ünü, Alanya’ya gelen
ngiliz gezgini W. Martin Leake’in Alanya liman n n durumunu betimleyen u aç klamas nda
görüyoruz21: Kasaban n do u taraf nda büyük gemiler ile küçük teknelerin k y ya yana malar için
demir atacak bir yer vard r. Sahilin ortas nda denizin ucuyla ayn düzeyde, kad rgalar n bar nmas için
planlanm ve belki de Cenevizliler taraf ndan yap lm baz büyük tonozlu yap lar da vard r. imdi
onlar, Türkler taraf ndan K rlang ç denilen ve genellikle a aç direklerden yap lm ve hepsi de üç kö eli
yelkenli küçük tekneleri koruyor. Bunlar n ve onlar n yak n ndaki yirmi ile altm ton a rl ndaki di er
teknelerden birkaç çe idi Alanya’ya aittir. Karaman sahilindeki bu kale ehri eski haritalarda belki de
Ceneviz ve Venedikli denizcilerin verdi i Castel Uboldo (Alanya) ad yla geçerdi.
Alanya ile K br s ili kisinde en önemli nokta, nüfus mübadelesi konusunda olmu tur. Kurtulu
Sava ’ndan hemen sonra Lozan Konferans s ras nda yap lan 30 Ocak 1923 tarihli Türkiye ile
Yunanistan aras nda imzalanan anla ma gere ince, Bat Trakya’daki Türkler ile stanbul’daki Rumlar
d nda kalanlar kar l kl olarak de i tirilecektir. Bu anla ma gere ince Alanya Rumlar yo un olarak
K br s adas na gitmi tir. Bu konuda Alanyal Nikolas Marko lu’nun aktard bilgiler öyledir22:
1922’de bir gün kaymakam [Hayri Bey] Rumlar n ileri gelenlerini ça rtt : ‘ ster deniz yoluyla
olsun ister kara, iki gün içinde Türkiye’den gitmeniz emrediliyor. Bildi iniz gibi yap n!’ dedi. ki gün
içinde ne yapsayd k? Elimizden geldi ince ta nabilir mallar m z satt k. Her eyimizi neredeyse
bedavaya verdik. Türkler mal m z yok pahas na ald .Kiliseden bir ey almaya zaman m z bile olmad .
Her eyi oldu u gibi b rakt k. Türkler durmadan ‘ stavroza tapanlar kahrolsun,” diye
ba r yorlard .Yerimizi yurdumuzu b rakt m za üzülüyorduk. Sebep olanlara lanet olsun. ki grup
halinde göç ettik. Ben birinci gruptayd m. ‘Azaklar’ adl Türk, bir rmak gemisi gelip bizi ald . Babam n
M s r’dan arkada olan Murat kaptan iyi bir insand . 500-600 ki i gemiye bindik. K br s’a varana kadar
iki gün yolculuk yapt k. Hava iyiydi, Kaptan da yard m sever. Yiyeceklerimizi Alayia’dan [Alanya]
yan m zda getirmi tik.
Liman yönetimi K br s’ta karaya ç kmam za izin vermedi. Bir hafta Larnaka’n n d nda
bekledik. Liman müdürü Kareklidis adl bir Rumdu. K br s’taki ngiliz mercileri gemideki herkesten 25
lira kefalet paras istedi. Göçmen insanlard k, 25 liray nereden bulurduk? ükür ki iyi bir insan ç kt :
Kitios [Larnaka bölgesinde bulunan eski bir köy] metropoliti bize kefil oldu. Kitios metropoliti çok
vatanperver bir insand . 1928’de [1931’de olmal ] K br s millî hareketini geli tirdi. Bu nedenle
ngilizler taraf ndan yakaland ; kutsal yerleri ziyarete, ta k rmaya yolland . Sürgünde öldü.Babam n
devletten bir Türkle ada olan Lökler soyadl bir kuzeni vard . Bu kuzeni biz Alayia’dan ayr l rken Türk
ada na: ‘K br s’a vard m zda sana bir gaz tenekesi uzo yollayaca m. K br s’ n iyi uzosu vard r,’
dedi.
Ada Etem [Ethem olmal ] Bey bu sözleri hakaret kabul etti, bir emirle Lökler’i Kayseri’ye
sürgüne yollad . Bu olaydan sonra Lökler’in izini kaybettik. Kimse ba na ne geldi ini
ö renemedi.K br s’ta alt ay kald k. K br s halk bize çok iyi davrand . Yemek verdi, yard m ettiler.
Misafirperver insanlard ! Aram zdan yüzde yirmisi K br s’a yerle ti.Geride kalanlar say ca bizden daha
21
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çoktu. Biz K br s’a gittikten sonra bir Amerikan sahil korumas gelmi , geride kalanlar alm ve Rodos
adas na götürmü tü. Rodos’ta Yunan gemisine aktarma yapm lar, Yunanistan’ n Speçes’ine
gelmi lerdi.Burada yerliler, pis, kral yanl s Yunanl lar bize iyi davranmad . Bize ‘Türk dölü’ deyip
a a lay c sözler sarf ediyorlard . Yunanca konu urken anadili Türkçe olan Rumlar gibi
zorland m zda bizle alay ediyorlard .
Sonuç olarak, Mübadele ile Antalya ve Alanya ile Burdur ve Isparta’da oturan Karamanl
Türklerinin bölgedeki varl klar na da son verilmi tir. Bu kavim, aslen ve neslen Türk ise de mübadelenin
mimar , dönemin yönetici s n f n n din gayreti ile hareket etti ini anl yoruz. Bunun kar l nda
Yunanistan’da oturan Sabetay ve Roman taifesi al nm t r. Mübadele ile gelenler içinde çok say da
Sabetay nüfusunun oldu unu, bu nüfusun Antalya ehrinde de dikkat çekici bir a rl n n oldu unu
görmek mümkündür. Karamanl Türkleri için mübadele büyük bir trajedi olmu , y llarca adaptasyon
sorunu ya am lard r. Dolay s yla mübadelenin din gayreti ile yap ld n söylemek mümkündür. Evliya
Çelebi, Karamanl Türkleri demiyor ama bât l/kadim Türkçe konu tuklar n belirtiyordu. Arkada
b rakt klar kan tlardan bu kavmin kadim devirden kalan bir halk oldu u anla l yor. Mübadele ile
yurtlar ndan sürülmeseler, Türkiye’de esnafl k ve zanaat konusunda ya anan s k nt lar olmazd . Buna
ilaveten halk n y llard r s k nt s n çekti i laiklik meselesi ya anmazd san r m.
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Özet
Anadolu’nun do al bir parças olarak kabul edilen K br s adas n n Akdeniz k y s ndaki ehirlerle
çe itli ili kileri olmu tur, olmaya devam etmektedir. Bu ehirler aras nda Alanya ile Antalya’n n önemli
bir yeri vard r. 17. yüzy lda bu k y lar gezip gören Evliya Çelebi, Akdeniz k y s ndaki baz kentlerin
K br s iskelesi oldu u kayd n dü mü tür. Bu kay t adayla ticaret ili kilerinin belirleyici önemde
oldu unu gösterir. Adayla ticaret ili kileri içinde en önemlisi ku kusuz maden ve ziraat maddeleri ba at
konumdad r. Sadece ticaret de il, siyaset ve strateji etkenleri de oldukça önemlidir. K br s’ n fethinden,
hatta Antalya ve Alanya’n n al nmas ndan önceki y llarda adada Türk tüccar kafilesinin oturdu unu
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tarihsel kay tlarda okuyoruz. Selçuklu Türkleri Antalya ehrini Aldo Brandini ad nda K br sl bir
maceraperestin elinden alm t r. K br s Haçl lar malûm nedenlerle Güney Anadolu bölgesiyle yak ndan
ilgilenmi , bir ara (1361-1373) Antalya ve Alanya ehrini i gal ederek bölgede hâkim olmu tur. Adan n
fethinden (1571) sonraki dönemde Osmanl yönetimi Anadolu halk n n bir k sm n burada iskân etmeye
özel önem vermi , ancak bu konuyla epeyce u ra mak zorunda kalm t r. K br s’ n Anadolu’nun do al
bir parças oldu u dü üncesinden hareketle Ta eli bölgesi ile birlikte mülahaza edilmi ve merkezi
Lefko a olmak üzere ortak bir idare alt na al nm t r. Lefko a’da Alanyal lar ad nda hanlar kuruldu u
gibi Alanya’da da K br sl tüccarlar oturmu tur. Hatta Alanya ve Antalya’n n Rum ahalisi buradan
ayr lmak zorunda kal nca önce K br s adas na geçmi , bir süre oturmu ve daha sonra Yunanistan’ n
di er bölgelerine göçmü tür. ngiliz idaresi devrinde K br s’tan ayr lmak zorunda kalan Türkler ise
Antalya ve Alanya bölgelerine göçmü lerdir. Bu ili kiler Antalya’n n K br s’la ili kilerini tarihsel bir
tabana oturtur.
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1572 Tarihli K br s Tahrir Defteri le 1833 Tarihli K br s Temettuat Defteri
Kar la t r lmas : Vadili Köyü Örne i

Giri

ihal A I I
Hitit Üniversitesi / Çorum

Osmanl Devleti bir yeri fethettikten hemen sonra klasik bir uygulama olan tahriri
gerçekle tirmek için çe itli çal malar ba lat rd . Tahrir i lemi sonucunda olu turulan Tahrir Defteri,
Osmanl maliye te kilat nda vergileri verenlerin ismen tespiti için de i ik dönemlerde farkl ehirlerde
gerçekle tirilen say mlar ve bu say mlar n kaydedildi i defterleri ifade eder. Osmanl belgelerinde
tahririn amac ülkedeki reâyâ ile t mar sahiplerinin oturduklar yerleri, i lerinin özelliklerini, mallar n n
ve ürünlerinin, dolay s yla gelir kaynaklar n n ve nüfusun, devletin bilmesi olarak belirtilir.1
Osmanl lar Fatih Sultan Mehmet devrinde padi ah n bizzat kendi haz rlad bir kanûnnâme ile
tahrir yap lmas n n amaçlar ndan biri olan vergiler konusunda bir düzenlemeye gitmi tir. Raiyyet
Rüsûmu denilen ahsi vergilerde Müslümanlar ve Hristiyanlar ayr esaslara tabi tutulmu tur.2
Müslümanlar çift resmi ya da kulluk akçesi3 denilen, bir taraftan topra a ba l bir raiyyet resmi, di er
yandan ise bir hane vergisi olarak kar m za ç kmakta olan vergiyi ödemekteydiler. “Tam çift-resmi veya
nim (yar m)-çift-resmi bahis konusu oldu u zaman bu resim, her eyden evvel topra a ba l say lm t r.
Fakat yar m çiftten a a toprak tasarruf eden köylü için, evli olup olmad verginin miktar n tayin
eden esas amildir”.4 Hristiyanlar ise örfi bir ba vergisi olan ispençeyi ödemekle mükelleftiler. Osmanl
Devleti’nde zimmîden al nan bir ba vergisi olan ispençeyi, bülu a ermi her Gayrimüslim, H ristiyan
veya Yahudi öderdi. Bununla birlikte ispençe ödeyen bir Gayrimüslimin elindeki çiftli i bir
Müslüman’ n eline geçti inde, Müslüman askerî s n ftan dahi olsa, haraçla birlikte ispençeyi de
ödemekle yükümlüydü. Kocas olmayan gayrimüslim dul kad n da bîve ad alt nda deftere kaydedilir ve
6 akçelik bîve resmi öderdi.5 Yine Hristiyanlardan al nan di er bir ba vergisi de cizye idi. Osmanl
Devleti'nde XVI. yüzy la kadar bu vergiyi ifade etmek üzere genellikle haraç kelimesi kullan lm , daha
sonra cizye veya cizye-i er'i ifadesi yayg nla m t r.6 Cizye vergisi verenler, mal ve can güvenli i ile
her türlü haklar bak m ndan devletin korumas alt na al n r, din, günlük ya ay ve ekonomik
faaliyetlerinde serbest b rak l rd .
Klasik tahrir sistemi XVII. yüzy lda önemini kaybetmi ve tahrir usulü terk edilmi tir. Bu
dönemde t mar olarak tasarruf edilen miri arazinin mukataa haline geldi i süreçte avâr z vergisinin
toplanmas bak m ndan önem arz eden avâr z tahrirleri yap lmaya ba lanm t r.7 Bu deferlerde nüfus
“avâr z hânesi” ve “hâne-i ez-avâr z” olarak ikiye ayr l rd . Avâr z haneleri vergilendirilebilir veya fiilen
vergilendirilmi olan haneleri gösterirdi. Di eri ise vergilerin tamam ndan ya da bir k sm ndan muafiyeti
ifade etmekteydi.8
XIX. yüzy lda klasik dönemdeki tahririn yerini nüfus ve temettuat say mlar alm t r. Ayn
zamanda XIX. yüzy l Osmanl mparatorlu u için reformlar dönemidir. Bu dönemin ba lar nda iki tür
1

Mehmet Öz, “Tahrir”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (TD A), stanbul, 2010, c.39, s.425-429.
Halil nalc k, “Osmanl larda Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, XXIII / 92 (1959), s. 575-610.
3 “Çift-resmi yahud kulluk-akças ” . Bkz. nalc k, a.g.m. s.576.
4 nalc k, A.g.m., s.577.
2

5
6

A.g.e., s.588.

Mehmet Erkal, “Cizye”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (TD A), stanbul, 1993, s. 42-45.
7
Öz, a.g.e., s. 429.
8
Halil Sahillio lu, “Avar z”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (TD A), stanbul, 1991, s. 109.
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yaz m planlanm ve her ikisi de uygulanm t r. Bunlardan ilki II. Mahmud saltanat döneminde (18301831) gerçekle en modern anlamda yap lan ilk genel nüfus say m d r. 1830-1831 tarihinden itibaren
ba lanan bu yaz mlarda sadece erkek nüfus say lm t r. kinci tür yaz mlar ise temettuat yaz mlar d r.
Tapu tahrir gelene inin bir devam olarak bu gelir defterleri ayn zamanda birer nüfus defteri özelli i de
ta maktad r.9 Temettuat, terim anlam olarak kârlar, kazançlar demektir. Hane reislerinin gelirlerini
tespit etmek amac yla yap lan temettuat tahrirlerinin kaydedildi i defterlere de Temettuat Defterleri
denilmi tir.10
Bu çal mada incelenen defterler ve konular n baz lar üzerinde daha önce çal m olan Prof. Dr. M.
Akif Erdo ru’nun “K br s’ta Osmanl lar” adl bir kitab bulunmaktad r. Ayr ca yine Jonald C.
Jennings’in bu alanda yap lm çal malar mevcuttur. Ancak en geni ve kapsaml bilgi Recep
Dündar’ n “K br s Beylerbeyli i (1570-1670)” adl doktora tezinde verilmi tir. Fakat bu çal malarda
genelde Mesarya nahiyesi ve özellikle Vadili köyü hakk nda detayl bir portre çizilmemi tir. Ayr ca
XIX. yüzy la ait olan Meserya Temettuat Defterleri konusunda yap lm bir çal ma yoktur. Bu nedenle
çal mam zda önce 1572 tarihli Tahrir Defteri’nde Mesarya nahiyesine ait tüm köyler ve ödemekle
yükümlü olduklar vergiler ile ürünler üzerinde durularak 1572 y l için genel bir nüfus tahmini yap lacak
ve Vadili köyü ayr nt l olarak ele al nacakt r. Sonras nda ise Mesarya nahiyesinin gayrimüslimlere ait
hane ve nüfus toplamlar na de inilerek 1833 y l nda gerçekle tirilen arazi ve nüfus yaz m sonucunda
olu turulan Temettuat Defteri ile bahsi geçen Tahrir Defteri verileri Vadili köyü aç s ndan kar la t r l p
tahlil edilecektir.
1. Tahrir Defteri’nden (1572) Temettuat Defterine (1833)
Osmanl Devleti 1571 y l nda K br s’ n fethinin gerçekle tirilmesinin ard ndan, adada Türk
hakimiyetini yerle tirmek amac yla sosyal, ekonomik ve kültürel bak mdan ada genelinde gün geçtikçe
ilerleyen bir çal ma ba latm t r. Osmanl lar fethettikleri bölgelerde reâyâ aras nda e itli i ve vergi
adaletini sa lamak ve idari aç dan adaya bir düzen getirmek hedefiyle çe itli tedbirler alm lard r.
Bunlar n ba nda bölgelerin arazi ve nüfus tahrirlerinin yap lmas , kanunlar n düzenlenmesi ve son
olarak da vergi sisteminin slah edilmesi gelmektedir.
Osmanl Devleti fetihten hemen sonra 1572 y l nda K br s’ta bir tahrir gerçekle tirdi. Söz konusu
tahrir sonucunda olu turulan bu defter, bugün Kuyud- Kadime (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü)
Ar ivi’nde saklanan 64 Numaral K br s Tahrir Defteri’dir. Deftere göre o dönemde K br s adas 12
nahiyeye ayr lm t r. Bunlar; Lefko a, Magosa, Mesarya, Karpas, Girne, Pendaye, Baf, Evdim, Tuzla,
Mazoto, H rsoho ve Limasol nahiyeleridir.11 Çal mam zda bu defter ana kaynaklardan biri olarak
kullan lm ve Mesarya nahiyesi ele al nm t r. Mesarya, bat da Lefko a ehri do uda Magosa körfezi
aras nda kalan bölgedir. Mesarya ovas K br s adas n n en büyük ovas d r ve adan n iç kesiminde yer
almaktad r. ncelenen 1572 tarihli tahrir defterine göre Mesarya nahiyesinde 94 tane köy, 6 tane mezra,
4 tane manast r, 1 adet bo manast r ve son olarak da bo halde bulunan 24 adet köy tespit edilmi tir.12
Çal man n ana konusu olan Vadili köyü ise 63. köy olarak geçmektedir. Yine ayn defterde kâtibin 62.
9

Nuri Ad yeke, “Temettuat Say mlar ve Bu Say mlar Düzenleyen Nizamname Örnekleri”, Osmanl Tarihi Ara t rma ve Uygulama
Merkezi Dergisi OTAM 11.11 (2000), s.771.
10 Ferit Devellio lu, "Temettü'-Temettüat", Osmanl ca - Türkçe Ansiklopedik Lügat, On Üçüncü Bask . Ayd n Kitabevi Yay nlar , Ankara
1996, s. 1073.
11
Recep Dündar, K br s Beylerbeyli i (1570-1670), ( nönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay mlanmam Doktora Tezi), Malatya
1998, s.421-439.
12 Defter-i Mufassal- K br s, TK. KKA. TD.64,Vrk. 80.
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ve 63. köyleri yazd sayfadan sonraki di er sayfadaki köyleri de tekrar 62. ve 63. say lardan ba latmas ,
köyün ayr nt l ekilde anlat ld sayfalarda kayd rmaya sebep olmu tur ve böylece köy say s n n 92
köy olarak gözükmesine sebebiyet vermi tir.13 Fakat dikkatlice inceledi imizde Mesarya nahiyesinde
toplamda 92 de il, 94 adet köy oldu u aç kça gözükmektedir. Mesarya nahiyesinin 1572 tarihli tahrir
defterine göre toplam has lat a a da yer alan tablodaki gibidir.
Tablo 1: Mesarya Nahiyesi Toplam Has lat
94 Köy Toplam Yekûnu

394.560 Akçe

6 Mezra Toplam Yekûnu

323 Akçe

4 Manast r ve 2 Bo köy Toplam
Yekûnu

271 Akçe

Toplam Yekûn

395.154 Akçe

Tablo 2: Mesarya Nahiyesi Nüfus Da l m
Hane

2780

Mücerred

657

Bive Say s

39

K br s’ta 1643 y l nda olu turulan Cizye Muhasebe Defteri’ne göre Vadili köyünde cizye
verenler toplamda 78 neferdir.14 Yakla k 70 y l sonra olu turulan bu defter ile Vadili köyünün
nüfusunda bir art oldu unu söyleyebiliriz. Ayr ca Recep Dündar’ n “H. 1269 (1852-1853) Tarihli
K br s Cizye Muhasebe Defteri” adl çal mas nda Vadili köyünde cizye veren nefer miktar 81’dir.
S n flara göre ay rd listesinde ise a’lâ s n f nda toplamda 3, evsat s n f nda 12 ve son olarak ednâ
s n f nda ise 66 ki i bulundu unu belirtmi tir.15 ncelenen cizye defteri muhtemelen 1260 tarihli K br s
Nüfus defterine dayand r lm t r. Çünkü yay mlanan H.1269 y l na ait defter ile H.1260 tarihli K br s
Nüfus defteri kar la t r l nca rakamlar aras ndaki benzerlik hemen dikkati çekmektedir. Zira 1260
tarihli K br s Nüfus Defteri’nde Cizye verenlerin say s ise defterde â’lâ s n f 3, evsat s n f 12, ednâ
s n f ise 51 nefer olarak toplamda 66 ki i gösterilmi tir. Bununla birlikte H. 1260 tarihli K br s Nüfus
Defteri’ni dikkatle inceledi imizde defterde toplam olarak verilen rakamlar n yanl oldu u
görülmektedir. Çünkü sadece defterdeki sonuçlara de il de ayr nt lara/isimlere bakt m zda cizye
verenlerin 7’sinin â’lâ, 11 ki inin evsat, 52’sinin ise ednâ s n f nda oldu unu görmekteyiz. Yani H.1269
y l na ait Recep Dündar’ n verdi i sonuçlar ile H. 1260 tarihli Nüfus Defteri aras nda farkl l klar vard r.
Özellikle a’lâ s n f nda H. 1260 y l nda cizye verenler 7 iken H. 1269 y l nda bu say n n 3’mü gibi

13

Bkz. TK. KKA. TD. 64,Vrk. 104-105.
BOA (Ba bakanl k Osmanl Ar ivi), Fon Kodu: Mad. d, Gömlek No: 8428, s. 277-278.
15 Recep Dündar, “H. 1269 (1852-1853) Tarihli K br s Cizye Muhasebe Defteri”, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of
Turks, 4(2), 2012, s.99-122.
14
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görünmesi dikkat çekmektedir. Bu durum bize defterlerin tekrar tekrar ve ayr nt l olarak okunmas ve
ba ka defterlerle kar la t r lmas gerekti inin önemini bir kez daha göstermi tir.
Osmanl Devleti, imparatorlu un genelini kapsayacak bir vergi politikas te kil etmemi , gerek
rk, gerek kültür, gerek iklim ve di er iktisadi ko ullar bak m ndan birbirinden çok ayr bölgeler
kaplayan memleketteki vergi kanunnamelerini her bölgeye uygun olacak ekilde tertip etmi tir.16
Dolay s yla memleketin her yerinde oldu u gibi K br s ahalisinin de istekleri do rultusunda K br s’ta
Osmanl kanunlar uygulamaya konulmu tur. Buna göre 1572 tarihinde Mesarya nahiyesinde reâyâdan
al nan vergiler a a daki gibidir ve 1/5 oran nda vergi tahsili yap lm t r.
Tablo 3: Mesarya Nahiyesinde Toplanan Vergiler
Vergi Çe itleri
spençe
H nta (bu day)
aîr (arpa)

1 Ki i (30 akçe hesab yla)
1 Keyl17 (12 akçe hesab yla)
1 Keyl (6 akçe hesab yla)

Burçak

1 Keyl (6 akçe hesab yla)

Bakla

1 Keyl (10 akçe hesab yla)

Mercimek

1 Keyl (13 akçe hesab yla)

Resm-i Kevare

?

Adet-i A nâm

(2 Koyundan 1 akçe)

Bid’at-i Henâzîr

?

Resm-i Meyve ve Besatin

?

Mahsûl-i Meyhane

?

Adet-i De tbâni

?

Penbe veya Resm-i Penbe

1 Kantar (300 akçe hesab yla)

Nohut

1 Keyl (11 akçe hesab yla)

Keten

1 Demet (2 akçe hesab yla)

Börülce

1 Keyl (11-13 akçe hesab yla)

Harnub

1 Kantar (35 akçe hesab yla)

Zeytin

1 Keyl (11 akçe hesab yla)

16

inasi Altunda , “Osmanl mparatorlu u’nun Vergi Sistemi Hakk nda K sa Bir Ara t rma”, DTCFD. V/2, 1947, s.189.
“Keyl veya Kile, mparatorlu un muhtelif yerlerinde muhtelif k ymette olur ve birbirini tutmazd . Al veri lerde aradaki fark stanbul
kilesine nazaran tashih olunurdu.” Bkz. Mehmet Ali Ünal, Osmanl Tarih Sözlü ü, Paradigma Yay nlar , stanbul, 2011, s.405.
17
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Bac- Pazar ve htisab

?

Resm-i Gö ül

?

Mahsûl-u Debba hane

?

Mahsûl-u Mukataa-i Bahçe

?

Mahsûl-ü beytü’l-mâl ve mâl-i gayb ve
mâl-i mefkûd ve yâve ve kaçgun ve
mürde-gâne

?

Bâd- hevâ ve cürm ve cinayet ve resm-i ?
arusâne ve tapu-y zemin

Tabloda da görüldü ü üzere baz vergilerin kar l klar bo kalm t r. Çünkü okunan tahrir
defterinde bu vergilerin toplam yekûnlar verilmi tir. Örne in bid’at-i henâzîr yani domuzlar n say lar
verilmemi bunun yerine toplamda ne kadar akçe tuttuklar yaz lm t r.
spençe Resmi
Osmanl Devleti’nde zimmîden al nan bir ba vergisi olan ispençeyi, bulu a ermi her
Gayrimüslim, H ristiyan veya Yahudi öderdi. Bir ba ka tan ma göre reayadan, Müslümanlar n çift
resmine mukabil al nan bir vergidir.18 Baz vilâyet kanunnâmelerinde, bu resmin al nmas için, reayan n
cizye verebilme kabiliyetinde olmas ve en az 300 akçelik mala sahip olmas gerekti i belirtilmi tir. 19
K br s’ta 1572 y l ndaki tahrir defterine göre Mesarya nahiyesinde ispençe miktar n n 30 akçe oldu unu
görmekteyiz. Yine bu deftere göre Mesarya’da 3542 ki i ispençe resmini ödemekteydi. Nahiyeye ait
toplamda 106.260 akçelik ispençe miktar bulunmaktad r.
Bive Resmi
Hristiyan reâyân n dul kad nlar na ait gelirler üzerine konulan bir vergidir. Burada dul kad n,
müstakil bir evi olan ki i olarak geçmektedir. Bu ki iler o ullar çal ma ya na gelinceye kadar rgatlarla
idare ederlerse bive ad alt nda i letmenin sahibi olarak kabul edilirlerdi.20 Yine 1572 tarihli tahrir
defterine göre bive resmi olarak 6 akçe al nmaktayd . Mesarya nahiyesinde 39 ki iden bîve resmi
al nm t r ve nahiyeye ait toplam miktar 234 akçedir.

Adet-i Agnâm
Bu resim koyunlardan al nan bir vergidir. Müslim veya gayrimüslim reayadan 3 koyuna 1 ya da
2 koyuna 1 akçe al nd görülmektedir.21 Tahrir defterinde koyunlar n kaç adet oldu u yaz lmam t r.
Sadece genel bir toplam verilmi tir. 1572 tarihli tahrir defterine göre Mesarya nahiyesinde adet-i
a nam n has lat 14.120 akçedir. Bu toplam has lattan yola ç karak 1572 y l nda Mesarya nahiyesinde
18

Ne et Ça atay, “Osmanl mparatorlu unda Reaya’dan Al nan Vergi ve Resimler”, DTCFD. V/5, 1947, s.507.
A.g.e., s.507.
20 Dündar, a.g.e., s.260.
21 Ça atay, a.g.e., s.486.
19
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7060 adet koyun ve keçi oldu unu söyleyebiliriz. Fakat bu kesin bir say olmay p toplam akçe miktar
2’ye bölünerek yap lm tahmini bir sonuçtur.
Bid’at-i Henâzîr
Fatih kanunnamesine göre sürü halinde beslenen domuzlardan her iki domuz için bir akçe, evde
beslenenlerden ise her bir domuz için bir akçe olarak al nan vergiye bid’at-i henâzîr denmi tir.22 Tahrir
defterinde bu verginin nas l al nd
belirtilmemi sadece köy köy toplam ne kadar akçe al nd
yaz lm t r. 1572’de Mesarya nahiyesinde bu vergi miktar toplamda 4955 akçedir.
Adet-i De tbâni
Osmanl Devleti’nde ekili alanlar hayvanlardan ya da h rs zlardan korumakla görevli ki ilere
de tbân denilirdi. Ba kas n n tarla ya da bahçesine girerek onun ürününe zarar veren hayvan
sahiplerinden at, s r ve koyun ba na 5 akçe olarak al nmaktayd . Hayvan n yapt zarar sahibine
ödetiliyor ve ayr ca hayvan ba na be er sopa vuruluyordu.23 Fakat 1572 tarihli tahrir defterinde verginin
nas l al nd belirtilmemi tir. Yine hayvanlardan al nan di er vergiler gibi sadece toplam akçe tutar
yaz lm t r. Deftere göre Mesarya nahiyesine ait toplam de tbâni resmi 1623 akçedir.
Bad- Heva Resimleri
Bad- heva birçok verginin üst ba l olup cürm-i cinayet, resm-i arusane, resm-i tapu, resm-i
zemin gibi adlarla an lan çe itleri de bulunmaktad r.24 Bu vergiler zuhurata ba l olduklar ndan dolay
deftere tahmini olarak yaz lm lard r. Yap lan bu tahminde muhtemelen arazinin geni li i ve reayan n
nüfus oran na göre yap lmaktad r.25 1572 tarihli K br s Mufassal Tahrir Defteri’nde bu resimleri iki
ba l k alt nda alabiliriz. Asl nda Adet-i De tbâni resmi de bu vergilerin içerisinde yer almaktad r ama
onun aç klamas yukar da yap ld için bu iki ba l k üzerinden de erlendirme yap lacakt r.
Bad- Heva ve Cürm-ü Cinayet ve Resm-i Arusane ve Tapu-yu Zemin
Di er bir ad da cerime olan cürm-ü cinayet resmi Osmanl hukukuna göre suçlular n i ledikleri
suçun derecesine göre belli bir miktarda para cezas ödemekle yükümlü olduklar verginin ad d r.26 Di er
bir deyi le bu resim bir af durumu oldu unda istenilen miktarda paraya çevrilebilen suçlar için
kullan lmaktayd . Resm-i arusâne gelin resmi olarak adland r lmaktad r. K z veya dul kad n evlenirken
kad ya verilen nikâh resminden ek olarak t mar sahibine veya sancak beyine verilen resimdir. E er
evlenen k z t mar sahibinin k z ise bu resim ondan da al nmaktad r.27
Tapu-y zemin mülkiyeti devlete ait olan araziden çiftlik tasarruf eden reayan n bir defal k
ödedi i vergidir. Bu vergi daha çok arazinin bir y ll k mahsulat n n k ymeti olarak takdir edilmi tir.28
Mesarya nahiyesi için bu verginin toplam miktar 2842 akçedir.
Mahsûl-u Beytü’l Mal ve Mal- Gayb ve Mal- Mefkûd ve Yave ve Kaçgun ve Mürdegane Resimleri

22

Dündar, a.g.e., s.244.
Ünal Ta k n, “Rüsûm- Örfiye” Tarih Okulu, XIV, 2013, s.68.
24 A.g.e.,, s.67.
25 A.g.e., s.67.
26 O. K l ç, XVI. Yüzy lda Adilcevaz ve Ahlat (1534-1605), Tamga Yay nc l k, Ankara, 1999, s.228.
27 Ta k n, a.g.e., s.68.
28 A.g.e., s.68.
23
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Mahsûl-i Beytü’l Mal ve Mal- Gab ve Mal- Mefkûd miras hukuku ile ilgili olup terekenin
mirasç s bilinmiyor ise bu mal beytü’l maldan say l rd . Mirasç e er üç aya kadar ç kmazsa tereke
hazineye devredilirdi. Fakat mirasç bu terekenin kendi mal oldu unu ispat ederse hazinede olmas na
ra men miras n geri alabilirdi. Mirasç e er ülke içinde ise tereke mal-i gayip olurdu. Ancak mirasç
ba ka bir ülkede olup yeri bilinmiyorsa bu mal- mefkûd say l rd .29
Yâve ve kaçgun resmi, arazide ba bo olarak tutulan hayvanlar n bir ay kadar bekletildikten
sonra e er sahibi ç kmazsa bulana ait olmas durumunda bu ki ilerin buna kar l k olarak ödedi i bir
vergi türüdür.30 1572 tarihli tahrir defterine göre Mesarya’ya ait toplam vergi miktar 1996 akçedir.
2. Vak’a Çal mas : 1572 Y l ndaVadili Köyü
Mesarya nahiyesi içerisinde yer alan Vadili köyünü inceledi imiz zaman yukar da aç klad m z
vergilerin ço unun bu köyden de tahsil edildi i görülmektedir. A a da yer alan tabloda 1572 tarihli
tahrir defterinde Vadili köyünden tahsil edilen vergiler listelenmi tir. Söz konusu tarihte Vadili köyünde
34 Hane ve bunun yan s ra 7 de mücerred yani yeti kin bekar erkek bulunmaktayd .

spençe
Neferen-41
1230 akçe

Penbe
Kantar-1,05

Tablo 4: 64 Numaral
H nta
aîr
Keyl-150
Keyl-95
1800 akçe 570 akçe

Tahrir Defterinde Vadili Köyü Has lat
Burçak
Mercimek
Bakla
Keyl-7
Keyl-1,05
Keyl-1
42 akçe
15 akçe
13 akçe

Adet-i Agnâm

Bid’at-i Henâzîr

300 akçe

65 akçe

450 akçe

Mahsûl-ü
Meyhâne
Fi Sene
300 akçe

Adet-i De tbani
13 akçe

Mahsûl-ü beytü’lmâl ve mâl-i gayb
ve mâl-i mefkûd
ve yâve ve kaçgun
ve mürde-gâne
25 akçe

Bâd- hevâ ve cürm ve cinayet ve resm-i arusane ve
tapu-yu zemin
32 akçe
Yekûn
4.855

1572 tarihli tahrir defterine göre Vadili köyünde ispençe ödeyenlerin say s 41 ki idir. Toplam
vergi miktar ise 1230 akçedir. Yine deftere göre Vadili, 94 köy aras nda ispençe miktar n n en büyük
oldu u 29. köydür. Yukar daki tabloda da belirtti imiz gibi hane say s 37 olan Vadili köyünün toplam
has lat ise 4.855 akçedir. Hane say s ve toplam has lat de erlerine göre Vadili köyü 27. s radad r. Vadili

29
30

Halil Sahillio lu, “Bâd- Hevâ”, s.217.
Ta k n, a.g.e., s.68
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köyünde üretilen ürünler h nta (bu day) air (arpa), burçak, bakla, mercimek ve penbe (pamuk) dir.
Vadili köyünde bu day n bir keylinin 12 akçe, arpa ve burça n bir keylinin 6 akçe, mercime in bir
keylinin 13 akçe ve son olarak baklan n ise 10 akçe hesab yla al nd n görmekteyiz. Penbe yani pamuk
ise kantar üzerinden hesaplanmaktayd ve 1 kantar pamuk 300 akçe idi. 1572 tarihli tahrir defterine göre
Mesarya nahiyesinde 94 köyden sadece 25’i pamuk üretmekteydi. Vadili köyünde 1.05 kantar pamuk
üretildi ini biliyoruz ve bu say Vadili’nin birçok köyden daha fazla pamuk üretimine katk yapt n
göstermektedir. En çok bu day yeti tirilen köy s ralamas nda Vadili köyü 13. s rada yer almaktad r.
Yani bu day n köyde çok fazla yeti tirilmi oldu unu görmekteyiz. Di er yeti tirilen ürünlerde ise böyle
bir durum yoktur ve normal seyirdedir. Vadili köyüne ait toplam adet-i a nam miktar ise 300 akçedir.
Bu say y 2 ile çarpt m z zaman köye ait toplam koyun say s n n 600 adet oldu unu söyleyebiliriz.
Mesarya nahiyesindeki baz di er köylere nazaran Vadili köyündeki koyun miktar fazlad r ve bu dayda
oldu u gibi Nahiye içerisindeki yeri 13. s rad r. Bu veriler Mesarya nahiyesine ait Vadili köyünün nahiye
içerisindeki rolünü aç kça göstermektedir. Buna göre Vadili köyünü büyük ve önemli bir köy olarak
sayabiliriz. Buna kar n toplam has lat na göre Vadili köyü Mesarya nahiyesinin gelirinin % 1.23 lük
k sm n olu turmaktad r.

3.H.1248 (M.13883-1834) K br s Temettuat Defterinde Vadili Köyü
Osmanl sosyo-ekonomik tarihi aç s ndan çok mühim bilgiler ihtiva eden bir ba ka defter ise
Temettuat defterleridir. Tapu tahrir gelene inin bir devam olan bu gelir defterleri, birer nüfus defteri
gibi de dü ünülmü tür. Temettuat yaz m n n amaçlar aras nda ekonomik düzenlemelerin yap lmas
önemli bir yer tutmaktad r. Tanzimat reformlar n n temelini olu turan mali düzenlemelerin yap labilmesi
için, ekonomik potansiyelin bilinmesi gereklidir. Bundan dolay ilk ad mda yeni vergi düzenlemesini
sistemle tirecek olan bu yaz mlar uzun dönemde di er mali reformlar için de veri olu turmu lard r.31
Fakat Temettuat Defterleri konusunda K br s adas n n bir ayr cal oldu u dikkati çekmektedir. Çünkü
genel olarak kabul edilen bilginin aksine, K br s Temettuat Defterleri Tanzimat’ n ilan ndan sonra
meydana getirilmi de ildir. K br s Temettuat Defterleri Tanzimat’ n ilan ndan 5-6 y l önce II. Mahmut
döneminde olu turulmu tur.
Maliye Varidat Kalemi defterlerinden olan Temettü Defterleri, Ba bakanl k Osmanl Ar ivi’nde
bulunmaktad r. Bu çal mada kullan lan defter 1833 (1248) y l na ait K br s Temettuat Defteri’dir. Yine
burada da tahrir defterinde oldu u gibi Vadili köyü örne i incelenmi tir. Defterde Müslüm ve
gayrimüslim reâyân n say mlar ayr ayr tutulmu ve sadece hane reislerinin (emlak ve arazi
sahiplerinin) adlar yaz lm t r. Yani erkek ve k z çocuklar n n ismi yoktur. Fakat baz kay tlarda “Hac
Salih ve Zevcesi”32 ya da “Konstanti Zevcesinin”33 gibi tabirler geçmektedir. Burada hane reisi ile
birlikte evin han m n n da isminin yaz lm oldu unu görmekteyiz. Bir ba ka kay tta ise “Hac Salih K z
Mal ” ifadesine rastlanmaktad r.34 Bu durum mülk sahibi olan kad nlar n da yaz lm oldu unu
göstermektedir.

31

Ad yeke, s.772.
BOA, Fon Kodu: ML. VRD. TMT. d, Gömlek No: 16153, s.186.
33 BOA, Fon Kodu: ML. VRD. TMT. d, Gömlek No: 16153, s.187.
34 BOA, Fon Kodu: ML. VRD. TMT. d, Gömlek No: 16153, s.186.
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Tablo 5: Vadili Köyü Temettuat Say m
Müslim

Gayrimüslim

Hane Reisi Say s : 47

Hane Reisi Say s : 41

Toplam Has lat: 38.592

Reâyâya ait: 33.920
Kiliseye ait: 375
Toplam Has lat: 34.295

Yukar daki tabloda da görüldü ü üzere 1833 y l nda Vadili köyünde toplam 47 hane vard r. Köye
ait mallar n toplam 38.592 kuru tur.35 Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü taraf ndan
yay nlanan Osmanl daresinde K br s adl kitapta Vadili köyüne ait toplamda 43 hane bulundu u
yaz lm t r.36 Fakat o ara t rmada kaynak olarak kullan lan defter incelendi inde hane say s n n
tablodaki gibi oldu u tespit edilmi tir:
Vadili köyünde gayrimüslimlerin hane say s ise 40’d r. Ancak 1 adet kiliseye ait arazi ile birlikte
bu say 41’e ç kmaktad r. Defterde toplam mülk de eri 34.295 kuru olarak yaz lm t r.37 Yine Osmanl
daresinde K br s adl kitapta gayrimüslimlere ait hane say s Vadili köyünde 37 olarak yaz lm t r. Ama
defterde 41 olarak geçmektedir.38 1572 tarihli K br s Tahrir defterine göre Vadili köyündeki
gayrimüslim hane say s n 34, mücerred yani bekarlar n say s n ise 7 olarak tespit etmi tik. 1833 y l na
ait Temettuat defterinde ise biri kilise arazisi olmak üzere toplamda 41 hane vard r. Hesaplamalar
yapt m zda say lar n hemen hemen birbirini tuttu unu görmekteyiz. Yani 261 y l geçmesine ra men
hane say s nda çok büyük bir art olmam yine 41 say s her iki defterde de ortak bir say olarak
kalm t r.
1833 Temettuat defterine göre Vadili köyünde yeti tirilen ürünler ile 1572 y l na ait tahrir
defterinde yeti tirilen ürünler aras nda benzerlikler görmekteyiz. Fetihten 261 y l sonra da de i meyen
ürünler aras nda özellikle penbe (pamuk) dikkat çekmektedir. Neredeyse her hane sahibi penbe tarlas na
sahiptir. Baz kay tlarda a’lâ penbe ya da evsat penbe ifadeleri geçmektedir. Bu s n fland rma, penbe
yani pamu un kalitesine göre yap lm olabilir. Deftere göre a’lâ penbe tarlas de er olarak evsat penbe
tarlas ndan 10 kuru daha fazlad r. Ba ka bir ifadede ise subasar penbe tarlas yazmaktad r.39 Bu da yine
a’lâ penbe tarlas ile ayn de erde olup sadece fark olarak sulama düzene ine sahip oldu unu
söyleyebiliriz. 1572 y l ndaki tahrir defterine göre Vadili köyünde 1.05 kantar pamuk üretimi yap ld n
söylemi tik. 1833 Temettuat defterine göre ise Vadili köyünde Müslümanlara ait 145, Gayrimüslimlere
ait de 164 dönüm penbe tarlas vard r. Temettuat defterine göre Vadili köyünde Müslümanlara ait
pamu un toplam de eri 4030 kuru iken Gayrimüslimlerde bu de er 5430 kuru tur. Yine ar c l n da
hâlâ devam etmekte oldu unu kay tlardan görmekteyiz. Temettuat defterine ar govan ifadesiyle
35

Fakat defterde Müslümanlara ait toplam gelir k sm nda 38.215 yazmaktad r. Ancak hane hane gelirleri toplad m zda bu say n n yanl
oldu unu görmekteyiz.
36Osmanl daresinde K br s, Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl , Yay n nu:43, Ankara 2000,
s.158.
37 Gayrimüslim halka ait toplam gelirin defterde yine yanl
hesaplanm oldu unu dü ünmekteyim. Çünkü mülk de erlerini
hesaplad m zda bu say lar n yukar daki tabloda yaz ld gibi oldu unu görmekteyiz.
38 Osmanl daresinde K br s, Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl , Yay n nu:43, Ankara, 2000.
s.188.
39 BOA, Fon Kodu: ML. VRD. TMT. d, Gömlek No: 16153, s.185.

255

kaydedilmi tir. Toplamda Vadili köyüne ait 45 adet ar kovan vard r ve 225 kuru luk bir de ere sahiptir.
Buna ek olarak 1833 y l Temettuat defterinde Vadili köyündeki genel ürünler ve mal varl n gösteren
a a daki tabloda bu de erler daha ayr nt l incelenebilir.

Tablo 6: 1833 Temettuat Defterine Göre Vadili Köyü Genel Mal Varl
Öküz

Kat r

Çift 1

Listesi ve Fiyatlar

nek

K srak

Buza

Adet 1

Adet 1

Adet 1

Adet 1

250 Kuru

500 Kuru

75 Kuru

150 Kuru

30-50 Kuru

Keçi Re’s

Agnâm Re’s

A’lâ Penbe

Evsat Penbe

K raç Tarla

Adet 1

Adet 1

1 Dönüm

1 Dönüm

1 Dönüm

8 Kuru

8 Kuru

30 Kuru

20 Kuru

5 Kuru

Dolapl A’lâ

Dolapl Tarla

Ar Govan

Harman

Hane

Bahçe

1 Dönüm

Adet 1

Adet 1

1 Dönüm

50 Kuru

5 Kuru

10 Kuru

(Evin
büyüklü üne
göre fiyatlar
de i iyor.)

90 Kuru

Temettuat Defterlerinde bir evde hangi hayvandan kaç tane beslendi i ve bu hayvanlardan
al nacak vergiler de kaydedilmi tir. Yukar daki tabloya bakt m z zaman bir çift öküzün de eri 250
kuru olarak hesaplan rken bir kat r n 500 kuru luk de ere sahip oldu u görülmektedir.
Tablo 7: 1833 Temettuat Defterine Göre Vadili Köyündeki Koyun ve Keçi Say s
Müslüman Reâyâ
Agnâm
(Koyun)
676 adet

Keçi
15 adet

Keçi
ve Koyun
83 adet

Toplam
774 adet

Gayrimüslim Reâyâ
Agnâm
Toplam adet: 65

Tabloyu inceledi imiz zaman 1833 tarihinde Vadili köyündeki Müslüman reayan n
Gayrimüslimlere göre daha yo un bir biçimde hayvanc l kla ilgilendikleri anla lmaktad r. 1572 tarihli
tahrir defterine göre Vadili köyündeki koyun ve keçiler toplamda 600 adet olup de er olarak ise 300
akçedir. Temettuat defterine bakt m z zaman ise Vadili’de 839 adet koyun ve keçi vard r ve de er
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olarak da 6.712 kuru tur. Temettuat defterinde koyun ve keçilerin tahmini olarak akçe hesab toplamda
805 akçedir.

Tablo 8: 1833 Temettuat Defterine Göre Vadili Köyündeki Gayri Menkuller
Müslüman Reâyâ

Gayrimüslim Reâyâ

Bahçe (dolapl , kuyulu, e cârl (a açl )
kuyusuz)
66 dönüm

Bahçe (dolapl , kuyulu, e cârl (a açl )
kuyusuz)
45 dönüm

Penbe tarlas
145 dönüm

Penbe tarlas
164 dönüm

K raç tarla 1121 dönüm

K raç tarla 1525 dönüm

Dolapl tarla 14 dönüm

Tarla 173 dönüm

Toplam: 1135 dönüm

Toplam: 1698 dönüm

Harman
13 adet

Harman
11 adet

Hane
45 adet

Hane
38 adet

Vadili köyüne ait Temettuat Defterine bak ld nda, say m yap lan yerleri, ziraat yap labilen
arazileri, bu arazilerin ne kadar n n kullan labilir oldu u aç kça görülmektedir. Ayr ca arazilerin
büyüklük ve küçüklükleri ile ne kadar n n verimli oldu u da yine temettuat defterine kaydedilen veriler
aras ndad r. Tablo 8 de gördü ümüz üzere Gayrimüslimler arazi olarak Müslümanlardan daha fazla
topra a sahiptir.
Temettuat defterinin içerisinde sadece ekilebilir araziler ve ziraatle ilgili bilgiler yer
almamaktad r. Bu defterlerden nüfusa ve mesleklere dair de çe itli bilgiler bulunmaktad r. Defterde,
ki ilerin adlar n n önlerine bazen yapt klar meslekler yaz lm t r. Ancak bu duruma tüm ki ilerde
rastlan lmamaktad r. Sadece birkaç kay tta bu örne e rastl yoruz. Örne in “Kassab Ahmet Emlaki”
ifadesi gibi. Buna göre 1833 y l ndaki Temettuat defterine göre Vadili köyünde ad geçen meslekler:
“Kethüda, mam40, Çoban, Kasap, Çuvalc , Eskici”dir.

SONUÇ
K br s’ n fethinden hemen sonra yap lan tahrir ile 1572 y l nda Mesarya nahiyesi ve Vadili
köyünün toplam Gayrimüslim nüfusu, üretilen ürünler ve o dönemde reâyâdan al nan vergiler hakk nda
detayl bir bilgiye sahip olmakla beraber Müslümanlar hakk nda bu denli geni bir bilgiye ula m
40

BOA, Fon Kodu: ML. VRD. TMT. d, Gömlek No: 16153, s.185. (Hasan Veled-i mam Emlaki olarak geçmektedir.)
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de iliz. Osmanl Devleti’nin fethedilen yerlerde arazi ve nüfus durumunu tespit etmek üzere tahrir
yapt klar n belirtmi tik. Dolay s yla 1572 y l nda yap lan tahrir yaz m nda henüz adaya nüfus takviyesi
(Müslüman) yap lmam t r ve sadece Gayrimüslim nüfusu ve onlar n tabi tutulaca vergilerin yaz m
gerçekle mi tir. 1572 y l nda Mesarya nahiyesinde toplam 2780 hane vard r. Vadili köyü ise toplam 34
haneye sahiptir. Ayr ca yine tahrir defterinde Vadili köyündeki Gayrimüslim nüfusun sahip oldu u
toplam has lat 4.855 akçedir. 1572 y l ndaki Tahrir Defterinde Vadili köyünde yeti en ürünler hakk nda
birçok bilgi bulunmakla birlikte, Temettuat defterindeki bilgiler çok daha ayr nt l d r. Ayr ca Temettuat
defterinin içerdi i bilgiler tahrir defterlerine göre daha sistematik ve modern bir anlay la düzenlenmi
oldu undan bu defterlerden yararlan larak bir yerin sosyal, demografik, ekonomik ve kültürel geli imi
ortaya ç kar labilir. Temettuat Defterine göre 1833 y l nda Vadili köyünde mallar n % 52.947’si
Müslüman, % 47.053’ü ise Gayrimüslim nüfusa aittir. Fakat Gayrimüslimlerin toplamda 3.600 dönüm
topra na kar l k Müslümanlar n 2.481 dönümlük topra vard r. Bu durum Gayrimüslimlerin daha
fazla arazi ve topra a sahip olduklar n göstermektedir.

258

KAYNAKÇA
A. Ba bakanl k Osmanl Ar ivi
1. Temettuat Defteri: Nr. 16153
B. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Kuyud-u Kadime Ar ivi
1. Tahrir Defteri: Nr. 64
C. Resmî Yay nlar
1. TC Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl daresinde K br s, Ankara 2000

D. Kitaplar ve Makaleler
ADIYEKE, Nuri, “Temettuat Say mlar ve Bu Say mlar Düzenleyen Nizamname Örnekleri”, Osmanl
Tarihi Ara t rma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 11.11 (2000), s.770-823.
ALTUNDA , inasi, “Osmanl
DTCFD. V/2, 1947, s.187-197.

mparatorlu u’nun Vergi Sistemi Hakk nda K sa Bir Ara t rma”,

ÇA ATAY, Ne et, “Osmanl mparatorlu unda Reaya’dan Al nan Vergi ve Resimler”, DTCFD. V/5,
1947, s.483-511.
DEVELL O LU, Ferit, "Temettü'-Temettüat", Osmanl ca - Türkçe Ansiklopedik Lügat, On Üçüncü
Bask , Ayd n Kitabevi Yay nlar , Ankara, 1996.
DÜNDAR, Recep, K br s Beylerbeyli i (1570-1670), ( nönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yay mlanmam Doktora Tezi), Malatya 1998.
DÜNDAR, Recep, “H. 1269 (1852-1853) Tarihli K br s Cizye Muhasebe Defteri”, Zeitschrift für die
Welt der Türken/Journal of World of Turks, 4(2), 2012, s.99-122.
ERKAL, Mehmet, “Cizye”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (TD A), stanbul, 1993, c.8, s.
42-45.
NALCIK, Halil, “Osmanl larda Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, XXIII / 92 (1959), s. 575-610.
KILIÇ, O, XVI. Yüzy lda Adilcevaz ve Ahlat (1534-1605), Tamga Yay nc l k, Ankara, 1999.
ÖZ, Mehmet, “Tahrir”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (TD A), stanbul, 2010, c.39, s.425429.
SAH LL O LU, Halil, “Avar z”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (TD A), stanbul, 1991,
c.4, s. 108-109.
TA KIN, Ünal, “Rüsûm- Örfiye” Tarih Okulu, XIV, 2013, s.55-73.
259

260

Osmanl Egemenli inin Kurgulanmas Aç s ndan K br s ve Girit’in Kar la t r lmas

ro . r. Ay e ükhet A I
ersin niversitesi
ersin

XX. yüzy lda bilim, sadece merak konular yla de il, çal ma biçimleriyle, özne-nesne ili kisiyle
de yepyeni aç l mlar sa lad . Fizik biliminde ba layan bu de i im bilim insanlar na yeni ufuklar açt .
Newton fizi i esasl determinist kuramlar ve bilgiler, büyük benzerliklerin, sebep-sonuç ili kisinin iyi
izah edilebildi i bir araç olarak uzun döneme yol gösterici oldu. Bunun sosyal bilimlerdeki kar l
büyük ça dönü ümlerinin, üretim ili kilerinin ve sosyo-ekonomik yap lar n teorilerle ve
formülasyonlarla tespitini mümkün k ld .
Fakat XX. yüzy l n ba lar nda Einstein’dan mülhem görecelilik ve ard ndan kuantum teorisi yeni
bir bilimsel bak önümüze serdi. Bu yeni kuramda formülasyonlar, mutlak izah edebilirlikler hatta
sebep-sonuç ili kisi de yoktu. Özellikle atom alt dünyas için geçerli olan bu kaotik sistemde, ya da
ba ka bir deyi le mikro kozmoslarda, her ey ünik ve suigenerist bir tarzda ele al nmaktayd . Böylece
bilim adam (özne) ara t rmas ndan (nesne) ba ms z olmaks z n bu yeni araçla farkl bak aç s yla
nesnenin mikro kozmoslarda farkl l klar n alg layabildi.
Biz tarihçiler bu konuda fizikçilerden daha ansl y z. Zira bizim, tarihe bakarken hem ortakl klar ,
geleneksel sebep-sonuç ili kisini gören, hem de kuantum çerçevesinde tek tek mikro/ ünik olaylar
inceleyebilen çal malar yapabilme ans m z var. Dolay s yla toplumlar n hangi ölçekte olursa olsun her
iki tür tarihini yazabilme olana na sahibiz. Bu çerçevede hareket noktam z olu turan temel sorumuz
udur: Neyi ar yorum? Newtoncu yakla mla, benzerliklerin arand
çal malarda benze imler,
ortakl klar ön plana ç kmakta, kuantum teorisi yakla m yla suigenerizmin arand çal malarda da
sistem ayr l klar “nevi ahs na münhas r” ö eler ön plana ç kar lmaktad r. Bunlardan birisinin ön plana
ç kar lmas di erinin olmad anlam na da gelmemektedir.1
Osmanl mparatorlu u kurulup yay ld
co rafya ve ya ad
dönem itibar yla önemli
farkl la malar içinde bar nd rmak durumunda kalm t r. H ristiyan dünyan n slam dünyas ile kesi me
co rafyas nda var olan Osmanl , ortaça dünyas nda kurulmu , modern dönemleri ya am ve
y k lm t r. Dönem ve co rafya olarak farkl la an bu iki de i im ekseni, Osmanl sistemi içinde, zamana
ve co rafyaya ko ut büyük üst sisteme ba l farkl alt sistemlerin ya amas n olanakl k lm t r. Osmanl
mparatorlu u, di er imparatorluklar gibi imparatorluk özelliklerini içinde ta yan bir sisteme sahiptir.
Fakat ayn imparatorluk, yine di erleri gibi kendi suigenerizmlerini içinde bar nd ran bir özelli e de
sahiptir.
Yukar daki anlat m çerçevesinde temel imparatorluk sistemi içerisinde de farkl alt (mikro)
kozmoslar n ya ant s söz konusudur. “Yerel geleneksellikler” olarak isimlendirdi imiz2 bu sistem
içinde, imparatorluk genelindeki hakim kurumlar ve sistemler de imparatorlu a ba l farkl
co rafyalarda az veya çok de i ikliklerle hayat buluyordu. mparatorluklar n geni co rafyalara
yay ld göz önünde tutulunca bunun pek de yad rganmayacak bir durum oldu u anla l r. Genel aç dan
1

Bu konuda bak n z; Nuri Ad yeke, “Kuantum Tarih Kurgusu (Makroskobik Tarihten Mikroskobik Tarihe)”, Türkiye’de Tarih Yaz m , Ed.
Vahdettin Engin-Ahmet im ek, Yeditepe Yay nlar , stanbul 2011, s.369-381.
2 Ad yeke Nuri, “Osmanl Siyasal Sistemi çinde Yerel Geleneksellikler”, Dü ünen Siyaset, Say 7-8, (A ustos-Eylül 1999), ss.211-215;
Ayn dergi 2. Bask , (Aral k 2004), ss.249-254.
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bak ld nda Osmanl co rafyas n n her yerinde sistem ve uygulamalar standart özellikler
göstermektedir. Ancak yak ndan bak ld nda kendine özgü özellikler ortaya ç kmaktad r.
Bir ba ka tespit de tarihsel olgular n epistemolojik veri aktar m d nda, didaktik analizlerle ele
al nmas d r. Bu durum tarih disiplininin geçmi ile bugün aras nda köprü görevi görmesi neticesindendir.
Bu çerçevede deyim haline gelmi “tarihten ders almak” ve “tarihin tekerrür etmesi” kavramlar n yak n
tarihte benzer olgular örnek göstererek temellendirme al kanl da kimi zaman bu benzer olgular n
analizinde problemler yaratmaktad r.
Yak n tarihimizde bu benze tirme gayretlerine en çok maruz kalan iki olgu Girit ve K br s
Adalar ’n n Osmanl egemenli i alt na al nmas ve daha da fazla Osmanl egemenli inden kopu udur.
Bu çerçevede genel geçer yakla mlarla ço unlukla iki adan n kaderinin benze ti i vurgusu yap l r.
Ancak bu sadece her iki adan n da milliyetçilikler ça nda çat ma alan haline gelmesi ile yine
her iki adan n da eski dünyan n stratejik merkezi noktas nda yer almas dolay s yla uluslararas güç
dengelerinin de i iminde göz önüne al nan stratejik noktalar olmas kaynakl oldu u a ikârd r.
Uluslararas diplomatik sorun ba lam nda siyasal süreç olarak K br s Sorunu/Girit Sorunu
kar la t rmas belli ba l maddeler üzerinde gerçekle tirilmektedir. Örne in her iki adada ya ayan Rum
nüfusun Yunan Milliyetçilik ideolojisi etkisi alt na girmesi, yine her iki adada adem-i merkeziyetçi
ayaklanmalar n ortaya ç kmas , bu ayaklanmalar n yine uluslararas güç dengeleri taraf ndan
yönlendirilmesi bu ba l klardan baz lar d r. Sözünü etti imiz bu süreçteki kar la t rma ve diplomatik
boyut, gerek taraf m zdan yap lan bir çal mada3, gerekse uluslararas ili kiler alan nda çal an çok
de erli akademisyenler taraf ndan ele al nm t r.
Bu makalede ise her iki adada da Osmanl egemenli inin kurulmas süreci ele al n p benzerlikler
ve farkl l klar noktas nda kar la t rman n sonuçlar de erlendirilmi tir. Her iki adan n Osmanl
egemenli i alt na al nmas , Osmanl eyalet sistemi içinde kurgulanmas ve eyalet s n rlar , her iki adada
da ekonomik ve toplumsal yap n n Osmanl egemenli i alt nda ekillenmesi kar la t rmal olarak
de erlendirilmi tir.
Bu çabada ilk ele al nmas gereken madde her iki adan n fethi süreci ve fetih politikas n n
kar la t r lmas d r. Burada en ba ta ortaya konulmas gereken husus udur: Girit’in al nmas Osmanl lar
aç s ndan Akdeniz politikas nda ve hakimiyetinde bir dönüm noktas de ildi. Ancak K br s’ n al nmas
dönüm noktas yd . K br s Akdeniz’in bir Osmanl denizi haline gelmesinde ve Pax Ottomana
kavram nda Osmanl mparatorlu u’nun en önemli dayana haline geldi. Venedik için ise tersi bir
durum söz konusuydu. K br s’ n kayb Venedik için bir dönüm noktas de ildi ancak Girit’in kayb çok
önemli bir dönüm noktas yd . Ba ka bir deyi le Venedik’in Akdeniz’de tutunmas n sa layan en büyük
kale elinden ç km t . Bu Venedik için sonun ba lang c anlam na geliyordu. Bu nedenle sava Papal k
ve tüm H ristiyan dünyas n n ilgisine ve yard m deste ine sahne oldu.4
Osmanl yönetimi K br s’ta 1571’de; Girit’te de yakla k seksen y l sonra Hanya ve Resmo’nun
fethi ile 1645’de ba lad . Fetih yirmi be y l süren Kandiye ku atmas n n 1669’da sona ermesi ve
Venedik’in anla ma imzalamak zorunda kalmas yla tamamland . K br s sava iki yaz seferi kapsam nda
iki y l Girit sava ise Kandiye ku atmas nedeniyle yaz ve k toplam çeyrek as r sürdü. Girit sava n n
hem Osmanl ’n n askeri ba ar lar n n görece daha az oldu u bir dönemde olmas hem de çok uzun
sürmesi ve çok insan ölmesi onu önemli k ld . Girit’in fethi Osmanl lar için tam bir zorluklar mücadelesi
3

A. Nükhet Ad yeke, Nuri Ad yeke, K br s Sorunu’nun Anla lmas nda Tarihsel Bir Örnek Olarak Girit’in Yunanistan’a Kat lmas , YÖK
Stratejik Ara t rmalar ve Etütler Milli Komitesi Yay n , Ankara, 2002.
4 Nuri Ad yeke, “Girit Sava lar ve Birle ik H ristiyan Ordular ”, Türkler, c. 9, Ankara 2002, s. 738-745.
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oldu. Osmanl fetihlerinin hemen hemen durdu u bir zamanda ele geçirilmi olmas Girit’in fethine
farkl bir destanla t rma sa lad . Sava n a r bedeli döneminde ve sonras nda toplumsal ve siyasal
psikolojik etkilere yol açt . Bu etkilerle hem döneminde hem de sonras nda fetihnameler ve destanlar
kaleme al nd .5
K br s için böyle bir yakla m söz konusu de ildir. Öncelikle K br s Adas Osmanl büyümekte
iken al nd . K br s Adas ’n n Osmanl egemenli i alt na al nd dönem Osmanl sisteminin tipik klasik
kurumlar n n en geli mi ekliyle tam olarak uyguland bir dönemdir. Merkezi yönetim, toprak sistemi,
idari yap lanma aç s ndan bu klasik Osmanl kurumlar K br s için net olarak uygulanm t r. Bunun çok
önemli bir sonucu olarak da Osmanl idaresi K br s’ta klasik kurumlar n yap sal özelliklerine uygun
olarak i letmi tir. Toprak sistemi, t mar, göçler ve toplumsal yap n n ekillendirilmesi çerçevesinde
K br s, Osmanl ’n n di er co rafyalar ndan çok da farkl olmayan bir tarzda yap land r lm t r.
Ancak Girit, Osmanl yönetiminin klasik kurumlar n n de i meye ba lad , toplumsal yap da çok
ciddi sorunlar n kendisini hissettirdi i, ekonomik sorunlar n ya and bir dönemde fethedilmi tir. Bu
sebepten Girit’te Osmanl yönetimi gev ek veya oldukça farkl bir ekilde örgütlenmi tir. Girit ele
geçirildi i andan itibaren ayr cal kl bir yap ya sahip olmu tur. Bir ba ka deyi le Girit Osmanl için
“farkl ” olmu tur. ki ada aç s ndan bu farklar n tespiti önemlidir.
Girit’in ele geçirildi i dönem ise yüz y l farkla Osmanl klasik kurumlar n n yava yava
t kanmaya ba lad , gerek merkezde gerekse ta rada önemli ölçüde de i ime u rad
Osmanl
fetihlerinin durdu u ve fetih ideolojisine dayal hazinenin s k nt larla kar la t , Anadolu’da Celali
isyanlar n n merkezi otoriteyi sarst bir dönemdir. Girit’te, idare kurgulanmay gerektiriyordu. Bu
kurgu klasik kurumlarla olamayaca na göre farkl l klar n sistematize edilmesi ile olacakt . 6
Her iki adada da al nd ktan sonra geleneksel fetih yönteminin tamamlay c s olarak hemen tahrir
yap ld ve Osmanl idaresi tesis edildi.7 K br s’ta Osmanl vergi ve nüfus uygulamalar fetihten hemen
sonra 1572 de ba lad . 8 Ancak bilinebildi i kadar yla K br s’ta 1572’de tek tahrir yap ld . Bundan sonra
çe itli cizye, avar z ve yoklama kay tlar olu mas na kar n 1831 nüfus say m na kadar bir daha bu
kapsamda bir yaz m gerçekle medi. 1831 nüfus say mlar ise K br s için çok önemli ve XIX. yüzy la ait
en ayr nt l demografik verileri içerecek ekilde olu turuldu. Oysa Girit’te tahrir i lemi, ilki Kandiye
ku atmas n n sürdü ü bir tarihte 1650’de ikincisi 1670’de ve sonuncusu da Osmanl tahrirlerinin hemen
hemen durdu u geç bir tarihte 1704’de olmak üzere üç kez gerçekle tirildi.
Her iki adan n da Venedik egemenli inden Osmanl egemenli i alt na al nmas neticesinde
adalardaki Katolik bask s sona erdi. Daha önemlisi yine her iki adada yerli halka toprak üzerinde
mülkiyet hakk tan nd . Bu özellik Osmanl genel sistemi içinde pek yayg n de ildir. Yine her iki ada
halk millet sistemi içinde Venedik dönemine göre çok daha özgür bir hayat alan na kavu tular. Hatta
iki adada da Müslümanlarla ili ki içinde olduklar , ticaret yapt klar görülmektedir. Ne var ki her iki ada

5

Nuri Ad yeke, “Kandiye’nin Fethi ve Psikolojik Sonuçlar ”, XIII. Uluslararas Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan
Bildiriler, III. Cilt I. K s m, T.T.K. Yay n , Ankara, 2002, ss.153-161; ayr ca Fethinden Kayb na Girit, Bab ali Kültür Yay nc l k, stanbul,
2006, ss.43-54.
6 A. Nükhet Ad yeke - Nuri Ad yeke, “Osmanl Sistemi çinde Girit Adas ’n n Genel Çerçeveden Farkl l klar , Bu Farkl l klar n Gerekçeleri
ve Alg lan Biçimleri”, Yeni Türkiye Dergisi, (Rumeli-Balkanlar Özel Say s I), say 66, (Mart-Haziran 2015), ss. 1292-1297.
7 Halil nalc k, “Ottoman Policy and Administration in Cyprus After The Conquest”, K br s Tahrir Defterleri: Mufassal, cmal ve Derdest),
T pk bas m, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Yay n , Ankara, 2013, ss.23-34. Bu yaz ilk olarak urada, Milletleraras Birinci K br s
Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969), Türk Heyeti Tebli leri, Türk Kültürünü Ara t rma Enstitüsü yay nlar , Ankara, 1971, ss.59-76.
8 Halil nalc k tahrirleri Osmanl ’n n bir fetih yöntemi ve mütemmimi olarak görür. Bkz: “Ottoman Methods of Conquest”, Studia Islamica,
2, (1954), pp103-129. Bu makalenin Türkçesi için, “Osmanl Fetih Yöntemleri”, (Çev: Oktay Özel), Sö üt’ten stanbul’a, (Der: Oktay
Özel- Mehmet Öz), mge Kitabevi, Ankara, 2000.
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aras nda Osmanl yönetimi aç s ndan çok bariz farkl l klar da vard r. Bu farkl l klar, Girit’in
Osmanl lar’ n elinden hemen ç k vermesinin de etmenlerinden birisidir.
Her iki adada Osmanl egemenli inin idari yap lanmas önemli farkl l klar içermektedir. K br s
al nd
zaman ba ms z bir eyalet olarak ayr bir “Beylerbeyilik” yap l p, Anadolu’dan Alâiye,
Karaman’dan ç-il, Zülkadir’den Sis ve Halep’ten Tarsus Sancaklar buraya ba lanm t . Lefko a,
Beylerbeyli in Pa a Sanca , Ma usa, Girne ve Baf kazalar ise sanca a çevrilerek toplam sekiz
sancaktan olu an K br s Beylerbeyili i ya da K br s Eyâleti te kil olunmu tu.9 Bu cümleden anla ld
üzere K br s Eyaleti içinde Anadolu’dan Tarsus, Alaiye (Alanya),ve çel sancaklar bulunmaktad r.
Sekiz sancakl eyaletin sancaklar n n yar s , adan n tam kuzeyinde, Anadolu yakas nda idi. Anadolu
topraklar nda olan çel, Sis, Alaiye ve Tarsus sancaklar t marl sancaklard . Eyalet merkezi olan
Lefko a’da t marl bir sancak idi. Fakat Ada’daki Girine (Girne), Baf ve Magosa sancaklar salyaneli
idi.10 Ba ka bir deyimle K br s adas al nd ktan sonra idari olarak Anadolu’ya rapt edilmi tir. Sonraki
dönemlerde de Cezair-i Bahr-i Sefid Beylerbeyli i ad alt nda ba ka adalar ilke birlikte mütalaa
edilmi tir.
K br s Beylerbeyili i’nin müstakil Beylerbeyilik statüsü 1670 y l na kadar devam etmi tir. Bu
tarihte ise, Kaptan Pa a’n n uhdesinde Cezair-i Bahr-i Sefid Beylerbeyili i’ne bir sancak olarak
ba lanm t r. Bu idari ba l l k a a da söz edece imiz gibi Anadolu’dan nüfus göçürülmesiyle
toplumsal ba la da desteklenmi , böylece Ada’da köklü bir Türk kültürü olu mas n ve yerle mesini
mümkün k lm t r.
Halbuki Girit hiçbir zaman ne Anadolu ile ne de di er adalarla birliktelik olu turmam t r.
Fethedildi i andan, elden ç kt ana de in ba ms z bir eyalet olarak örgütlenmi tir. dari aç dan bu
farkl l k kilise örgütlenmesinde tersi bir ekilde kendisini göstermi tir.
Girit’te var olan Ortodoks kilisesi ba ms z bir dini otorite de il, Fener Patrikhanesi’ne ba l bir
kilisedir. Girit’teki metropolitlik her zaman Fener Patrikhanesi’nin ve stanbul’un kontrolü alt ndad r.
K br s’ta ortaça lardan beri önemli bir Ortodoks kilisesi vard r. Her ne kadar Venedik döneminde bu
kilise güdükle tirilmeye çal lm sa da Osmanl döneminde tekrar ihya edilmi tir. Osmanl döneminde
sadece dini aç dan de il yönetsel aç dan da güçlü bir K br s Ba piskoposlu u vard r. Bu ba piskoposluk
Osmanl yönetimince, tarihsel misyonuna uygun olarak Fener Patrikhanesi’nden ba ms z
addedilmi tir11.
dari yap daki bu farkl l k hukuksal yap da ilginç bir ekilde benzerli e dönü mektedir. Her iki
Ada’da Osmanl genelinde görülmedik bir biçimde ilginç hiyerar ik bir kad örgütlenmesi söz
konusudur. Osmanl genel sistemi içinde eyalet kad s ile sancak veya kaza kad l aras nda bir ast-üst
ili kisi söz konusu de ildir. Oysa her iki Ada’da da merkezde bir ba kad , sancaklarda ise ona ba l
sancak kad lar görev yapmaktad r. Kazalarda ise naipler yine sancak kad lar na ba l olarak hukuk
sistemini i letmi lerdir.
Daha K br s’ n fethi tamamlanmadan, ba ka bir deyi le Ma usa fethedilmeden önce, Lefko a’y
alan Lala Mustafa Pa a, Avlonya sancak beyi Muzaffer Pa a’y “K br s Beylerbeyi” ve Ekmeleddin
9

Nuri Çevikel, “Osmanl -K br s ’nda-Müslim-Gayrimüslim- li kileri-Ve- htidâ-Meselesi-1746-1801”, ICANAS-38 (38th International
Congress of Asian and North African Studies), 10-15 September 2007 Ankara. Ankara, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, II.
Cilt (Tarih ve Medeniyetler Tarihi), 2012, s. 939.
10 Bu düzenlemeler için Bkz: Kavanin-i Al-i Osman Der-Hülasa-i Mezamin-i Defter-i Divan, Enderun Kitabevi, stanbul 1979, s. 21-22;
Aynî Ali Efendi, Osmanl mparatorlu u’nda Eyalet Taksimat , Toprak Da t m ve Bunlar n Mali Güçleri, Bugünkü dile çeviren:
Hadiye Tuncer, Gürsoy Bas mevi, Ankara 1964, s. 11-12.
11 Balkanlar’da S rplar’ n ve Bulgarlar’ n milliyetçililk mücadelelerini Fener Patrikhanesi’nden kopma ve ba ms z kilise kurma
mücadelesine paralel yürüttükleri dü ünülürse K br s kilisesinin bu ayr cal kl yap s n n önemi daha kolay anla l r.
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Efendi’yi de “ K br s Kad s ” olarak atam t . 1839 Tanzimat Ferman ’na kadar, K br s’ta adalet i leri,
stanbul’da bulunan eyhülislam taraf ndan önerilen ve Rumeli Kazaskeri taraf ndan tayin edilen ve
K br s Türkleri taraf ndan “molla” diye de ça r lan bir “ba kad ” taraf ndan idare edilmi tir. Mali kontrol
yetkisine de sahip olan ba kad , K br s Osmanl idaresinden ç kana kadar, en az ndan Müslümanlar n
hukuk i lerinde er’i ve örfi hukuku uygulamaktan sorumlu k l nm t r. Osmanl ’n n 15 kazaya ay rd
K br s genelinde ise, yine Rumeli Kazaskeri taraf ndan atanan “kad naibleri” bulunmakta ve adaleti ba
kad ad na bu naibler da tmaktayd . lk derece mahkemesi olarak görev yapan kad naiblerinin vermi
oldu u kararlar ise Lefko a’da valinin ba kanl nda toplanan ve ba kad n n da kat ld
“K br s
12
Divan ”na götürülerek temyiz edilebiliyordu.
Girit’te de Kandiye’de görev yapan Girit Kad s adadaki hiyerar ik hukuksal örgütlemenin ba nda
yer almaktad r. Herkes do rudan kendi kad askerine ba l yd . Adada ise en üstte eyalet merkezinde
oturan bir Girit kad s vard . Buna ba l olarak üç tane de yine merkezden tayin edilen sancak kad s
bulunmaktayd . Kazalarda, yayg n sistemde oldu u gibi kad bulunmamakta, kad larca tayin edilen
naipler görev yapmakta idi.13
Bu iki yak n hukuki yap sal benzerli e kar n bu gün ara t rmac lar n üzerinde çal abilece i
tarihsel kay tlar aç s ndan her iki ada için büyük bir say sal uçurum söz konusudur. Ada’n n fethi
çabas n n sürdü ü bir dönemde ba layan Girit eriye sicilleri en erken 1645 tarihine kadar
inebilmektedir. Bu gün ula abildi imiz bu erken tarihli Resmo ve Kandiye sicilleri sava devam ederken
dahi Osmanl merkezi yönetiminin adada egemenli in kurumsal yap lanmas n i letme çabas içinde
oldu unun kan t d r. Yine adadaki Müslüman Türk varl n n sona erdi i 1924 y l na kadar bu
kaynaklar n mevcut olmas hem ara t rmac lar aç s ndan büyük bir kazanç hem de Girit tarihi
ara t rmalar aç s ndan suigenerist bir özelliktir. Ada sicilleri gerek taraf m zdan, gerekse Yunanistan’da
bu siciller üzerinde çal ma yapan akademisyenler taraf ndan Resmo sicilleri, Kandiye sicilleri etc.
eklinde ayr ayr adland r lm t r. Ayr ca her iki adan n da co rafi ve demografik kapsam olarak
hacimlerinin yak n olmas na kar n mevcut eriye sicillerinin say s nda bariz bir fark bulunmaktad r.
Tüm bilinen ve ula labilen K br s eriye sicillerinin toplam say s 80 civar ndad r. Girit eriye
sicillerinin say s ise raklion Vikelea Kütüphanesinde kullan ma aç k yakla k 160 cilt, Vak flar Genel
Müdürlü ü Ar ivi’nde kataloglanm yakla k 240 ve kataloglanmay bekleyen tahmini 100-150 cilt ile
toplam 500 cildin üzerine ç kmaktad r.14
ki adan n toplumsal yap s ve bu yap n n Osmanl egemenli inin me ruiyet dayana olarak
Müslüman nüfusla dengelenmesi aç s ndan ilginç bir kar la t rma emas ortaya ç kmaktad r. Bu
kar la t rma iki adadaki kültürel farkl l n temel nedenini de ortaya koymaktad r. Adalardaki nüfus
oranlar hemen hemen biri birine yak nd r. Osmanl yönetimi K br s’ta klasik düzenin bütün
kurumlar n n tesisiyle yetinilmeyip, yeni olu turulan eyâlet idaresine sahip ç kmak ve Ada’y “yurt”
edinmek üzere 1571-1580 döneminde uygulanan iskân politikas çerçevesinde Anadolu’dan önemli
miktarda ço unlu u Müslüman olan nüfusu K br s’a yerle tirdi. Bunun sürgün, göç ettirme belli
sistematik içinde, belli merkezlerden belli oranda haneler seçilerek ve belli i meslek erbab özellikleri
gözetilerek yap lm bir i lem oldu u anla l yor. Bu konuda yap lan önemli çal malardan anlad m z
kadar yla bu i lem sadece bo harap kalm yerle imlerin enlenmesi ya da ada da Müslüman nüfus
varl
olu turmak de il ayn zamanda nitelikli insan gücü sa lama çabas n da içerisinde
12

Turgut Turhan “Tarihsel Bak Aç s yla K br s Türk Hukuk Sistemi” Prof. Dr. Hicri Fi ek Arma an , AÜHFD, C. 57 (2008), S.2,
s.256,257.
13 A. Nükhet Ad yeke-Nuri Ad yeke, “Newly Discovered In Turkish Archives: Kadi Registers And Other Documents On Crete”,
TURCICA, Revue tudes Turques, 32, (2000), s. 447, 448.
14 A. Nükhet Ad yeke-Nuri Ad yeke, agm.
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bar nd rmaktad r.15 Bu, adada güçlü bir Türk kültürünün do mas na da yol açm t r. Hatta bu göç
ettirilenler mahallelerde kar k olarak ikamet etmi lerdir.16
Adaya göçürülen nüfus aras nda esnaf ve zanaatkârlar n oldu u bilinmektedir. ster orduda görevli
oldu u için K br s’a gelmi ve fetihten sonra burada kalm , isterse Anadolu’dan göçürülen nüfusla
birlikte K br s’a gelmi olsun, fetihten sonra adada bulunan zanaatkârlar n adan n ekonomik
geli mesinde büyük paylar oldu u ku kusuzdur.17
Girit Adas için bu geli meler geçerli olmamaktad r. Girit fethedildikten sonra, K br s’a oldu u
gibi Anadolu’dan büyük çapl göçürme yap lmam t r.18 Girit’teki etnik dönü üm yerli ahalide ya and .
Anadolu’dan giden yönetici ve Bekta ilerin yan s ra Ada’da birkaç kurum i letildi. Bunlar ihtida, yerli
yeniçerilik ve kar k evliliklerdir. Bu üç kurum Ada’da bir dönem sonra önemli oranda bir Müslüman
kitle olu mas n sa lad . XVII. yüzy lda benzerine Kandiye ve Resmo’da bolca rastlanan ihtida sürecinin
adan n Müslüman-Gayr müslim nüfus dengesini olu turmada bir devlet politikas olarak kullan ld ve
bunu gerçekle tirmek için de yerli yeniçerilik, topçuluk, cebecilik, kale muhaf zl gibi askeri; evlilik
gibi sosyal kurumlar n araç olarak kullan ld anla lmaktad r. Böylece k sa bir süre içinde Ada’n n
toplumsal yap s büyük bir etnik dönü üme u ram ve ciddi bir miktar Müslüman nüfus yüzy l n
sonunda ortaya ç km t r.19
K br s eriye sicilleri üzerinde yap lan kapsaml çal malarda Osmanl egemenli i alt nda K br s’ta
da ihtida olgusuna rastland anla lmaktad r. Ancak K br s’taki ihtida vakalar nicelik olarak Girit ile
kar la t r lamayacak miktardad r. Nuri Çevikel 1746-1801 dönemine ait K br s eriye sicillerinde
toplam 150 ihtidâ kayd tespit edildi ini ifade etmektedir.20 A. Efdal Özkul ise tüm Osmanl egemenli i
boyunca yakla k 500 ki inin ihtida etti ini hesaplayabilmi tir.21 Bu say hem total olarak hem de oran
olarak Girit ile kar la t r lamayacak kadar azd r. Zira XVII. yüzy la ait Girit Resmo sicilleri üzerinde
yap lan çal mada çok say da bireysel ihtida kayd na rastlan lmas ndan öte zaman zaman köylerin toptan
(cemhu) ihtida etti inden kay tlarda söz edilmektedir. Di er yandan do rudan ihtida kay tlar n n yan
s ra sicillerdeki s radan dava kay tlar nda sat r aralar nda ilgili ki ilerden söz ederken kullan lan nev
müslim, mühtedi, mühtediye gibi ibarelere rastlanmas , bir Müslüman’ n aile ba lar yla ilgili bilgiler
aras nda ana baban n ya da karde lerinin Rumca isimlerle an lmas , ihtida sürecinin do rudan ihtida
kay tlar ile s n rl olmad n , hatta bunun çok üzerinde oldu unu kan tlamaktad r.22 Nitekim fetihten

15

Bu konuda yap lan temel çal malardan baz örnekler: Cengiz Orhonlu, “Osmanl Türklerinin K br s Adas na Yerle mesi (1570-1580)”,
Milletleraras Birinci K br s Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969), Türk Heyeti Tebli leri, Türk Kültürünü Ara t rma Enstitüsü
Yay n , Ankara, 1971, ss.91-97, Yusuf Halaço lu, “Osmanl Döneminde K br s’ta skân Politikas ”, K br s’ n Dünü-Bugünü Uluslar
Aras Sempozyumu, Gazi Magusa 28 Ekim-2 Kas m 1991), Ankara 1993, s. 57-61; Mehmet Akif Erdo ru, “Bey ehir ve Seydi ehir
Kazalar ndan K br s Adas na Sürülmü Aileler”, Tarih ncelemeleri Dergisi, XI, zmir 1996, s. 9-15; Alaaddin Aköz-Do an Yörük,
“Aksaray Sanca ndan K br s Adas na Sürgün Aileler”, F rat Üniversitesi Orta Do u Ara t rmalar Dergisi,II/1, Elaz 2004, s. 83-97;
Behçet Karaca, “XVI. As rda Teke Yöresinden K br s’a Yap lan Sürgünler”, Osmanl , IV, Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara 1999, s. 649652; Turan Gökçe, “1572-1573 Y llar nda K br s’ta skan Edilmek Üzere Karaman ve Rum Vilayetlerinden Sürülen Aileler”, Türk
Dünyas ncelemeleri Dergisi, II, zmir 1999, s. 9-18; Ronald C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the
Mediterranean World, 1571-1640, Newyork 1993, s. 212-239.
16 Nuri Çevikel; “K br s Eyaletinde Müslim-Gayr Müslim li kileri”, Osmanl , C.IV, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s.279.
17 Mehmet Akif Erdogru, “K br s’ta lk Osmanl Esnaf ve Zanaatkârlar Üzerine Notlar”, Osmanl Öncesi ile Osmanl ve Cumhuriyet
Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, stanbul 2003, s.211.
18 Molly Greene, A Shared World (Christians and Muslims in the Early Modern Mediterranean), Princeton New Jersey 2000, s.79.
19 A. Nükhet Ad yeke, “XVII. Yüzy l Girit (Resmo) eriye Sicillerine Göre htida Hareketleri ve Girit’te Etnik Dönü üm”, XIV. Türk
Tarih Kongresi (9-13 Eylül 2002), II/1, Ankara 2006, ss. 557-568.
20 Çevikel, agm, s.950.
21 Ali Efdal Özkul, “XVIII. Yüzy lda K br s Adas nda htida Hareketleri, XV. Türk Tarih Kongresi 2006 Kongreye Sunulan Bildiriler, c.
IV/II, Ankara 2010.
22 A. Nükhet Ad yeke, agm, s.558
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yakla k bir yüzy l sonra 1700’lerin ortalar nda, çe itli kaynaklardan aktar lan bilgilere göre Ada’da
200.000 civar nda Müslüman nüfus ya amaktad r.23
Girit’teki bu olu umlar buraya özgü özellikler ortaya ç kard . Örne in Müslümanlar Rumca
konu uyorlar ve lakaplar yar Türkçe yar Rumca telaffuz ediliyordu. Hasanaki, Halilaki, Monolaki gibi
isimler kaynaklarda s kça kar m za ç kmaktad r. Dolay s yla Adal l k Girit’te Anadolu’dan pek de
unsurlar ta m yordu. Girit’te, K br s’ta görüldü ü gibi bir Anadolu kültür ö esine pek rastlanm yordu.
Bunda da en önemli faktör adadaki Türkler aras nda Türkçe’nin de il Rumca’n n konu uluyor olmas
idi. Girit Adas ’nda, K br s’ta oldu u gibi kültürel ve etnik aç dan Anadolu’ya ba l l k olmam t r.
Dolay s yla Yunan propagandas n n Girit’te toplumsal bir taban bulmas daha kolay olmu tur. Hatta
Yunan isyan s ras nda adada az say da da olsa irtidat ( slam’dan ç kma) olaylar ya anm t r. 24
Ula t m z sonuçta Newton fizi i esasl bak aç s yla K br s ve Girit Adalar Osmanl egemenli i
alt nda ve Osmanl egemenli inden kopu ta hem imparatorluk merkezli sistem ve kurumlar n i letilmesi
çerçevesinde, hem de her iki Ada’n n toplumsal ekonomik yap lanmalar nda ve ya anan siyasal
süreçlerde benzerlikler formüle edilebilir. Ancak belli ba l klar halinde ele ald m z temel maddeler
Osmanl egemenli i alt na al nmas nda ve merkezi sisteme ili kin kurumlar her iki adan n yap sal
özelliklerine uygun olarak kurgulanmas nda temel baz yap sal farkl l klar ve kendine özgü suigenerist
özellikler ta d n ortaya koymaktad r.

23

"l760'a do ru yakla k 200.000 Müslüman’a kar l k H ristiyanlar henüz 60.000 idi. " Victor Berard; Les Affaires de Crete, Paris 1900,
s. 63; "1779'da gezgin Savary'e göre Ada'n n nüfusu 350.200 ki idir. Bunun 200.000'i Müslüman; 150.000'iH ristiyan ve 200
Yahudi’dir.” Vital Cuinet; La Turquie d’Asie c. I, Paris 1892, s. 540.
24 A. Nükhet Ad yeke / Nuri Ad yeke; “Yunan syan S ras nda Girit’te rtidad Olaylar ”, Kebikeç, ( nsan Bilimleri için Kaynak
Ara t rmalar Dergisi), say : 10, 2000, ss.107-113.
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K br s Beylerbeyileri: Sistematik Bir Analiz
ro . r. Orhan I I
F rat Üniversitesi / Elaz

Giri
Akdeniz’in üçüncü büyük adas olan K br s, Ege denizi k y lar ile M s r ve Suriye sahilleri aras nda
deniz seferleri ba lad zamanlardan itibaren önem kazanan bir co rafya olmu tur. M.Ö. 1500’lerde
M s r kitâbelerinde Isj eklinde yaz lm , daha sonra Ala ia ad n alm ve kadim brani kaynaklar nda
Kittim olarak kaydedilmi tir. Bugünkü kullan lan ad n n men eine ise Homeros’ta Yunanca Kypros
eklinde rastlan r1. K br s’ta ilk yerle imin Cilal Ta Devri (M. Ö. 4. Bin) devrinden itibaren ba lad
bilinmektedir. Anadolu, Suriye, M s r, Girit ve Mezopotamya ile kurdu u siyasi ve iktisadi münasebetler
adan n tarihini de ekillendirmi tir.
K br s ilk zamanlarda M s r ile kurulan iktisadi münasebetler sebebiyle önce tabiyet eklinde
M s r’a, daha sonra takiben Hititler, M.Ö. 709’da do ru Asuriler’in eline geçti. Bir sonraki as rda
yeniden M s r’a ba lanm , M s r’ n Persler taraf ndan ele geçirilmesi ile de Persler’e tabi olmu tur.
M.Ö. 333’deki ssos muharebesinden sonra Büyük skender’in daha sonra ise M s r Batlamyuslar ’n n
hâkimiyetine girmi tir. Ada M.Ö. 58’te Roma mparatorlu u’na ilhak olmu ve bu imparatorlu un ikiye
ayr lmas yla da 395 y l ndan 1191 y l na kadar Do u Roma yani Bizans hâkimiyetinde kalm t r2. K br s
adas Bizans’ta ya anan iç kar kl k sebebiyle 1191 y l nda III. Haçl Seferi’ne kat lan ngiltere kral
Arslan Yürekli Richard taraf ndan zapt edildi. Böylelikle adada ilk ngiliz hâkimiyeti tesis edilmi ti.
Ancak Richard, K br s üzerindeki haklar n 100.000 alt n mukabilinde eski Kudüs kral Guy de
Lusignan’a devretti. Lusignan da Kudüs üzerindeki haklar n Richard’a devretmi ti. Ada bundan sonra
adeta Haçl lar’ n bir üs merkezi haline gelmi dolay s yla Memlûklar’ n da dikkatlice takip etmeleri
gerekti i bir yer haline gelmi tir. Böylelikle 13. yüzy l ortalar nda K br s adas Memlûklar ve Haçl lar’ n
nüfuz kazanmak istedikleri bir alan haline gelmi ti. 1426 y l nda Memlûklar aday ele geçirmi ve Papa
V. Martin’in arabuluculu u ile yap lan anla ma gere i Memlûk tabili ini kabul etmi lerdi. 15. yüzy l n
ikinci yar s ndan itibaren Venedikliler K br s adas nda nüfuz tesis etmi ler ve 1485-1491 y llar nda
ya anan Osmanl -Memlûk mücadelesi s ras nda 1489 y l nda Venedik müstemlekesi haline gelmi tir.
Venedikliler, Memlûklar’a ödedikleri harac 1517’den sonra Osmanl lar’a ödemek zorunda kalm lar ve
adada Osmanl üst hâkimiyeti ba lam t . Venedikliler y ll k 10.000 alt n ödemek art yla adan n
yönetimini ellerinde tutmu lar ancak a r vergi yükü alt nda ezilen halk Venedikliler’e kar
ayaklanm lard . Adadaki asiller veya beyler de Osmanl lar’la yak n temas kurmu lard . Adadaki
Osmanl bask s her geçen y l daha da artarak devam etmi ve nihayetinde II. Selim devrinde adan n
fethine karar verilmi tir3.
Adan n fethi süreci ba lamadan önce Osmanl lar n buradaki yerli beylere hükümler göndererek baz
konularda do rudan müdahalede bulunduklar görülmektedir. Zira 1540 y l nda yap lan anla maya
uymay p adada üslenen Maltal ve Venedikli korsanlar n faaliyetlerine kay ts z kal yorlard 4. Mesela,
1

Besim Darkot, “K br s”, slam Ansiklopedisi, MEB yay., C. 6, stanbul, s. 672-673.
Darkot, s. 673; Recep Dündar, K br s Beylerbeyli i (1570-1670), nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih E itimi
Anabilim Dal Bas lmam Doktora Tezi, Malatya, 1998, s. 6-16.
3
I n Demirkent, “K br s”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi, C. 25, stanbul, 2002, s. 372-373; Dündar, s. 22-27.
4
Kemal Çiçek, “K br s”, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi, C. 25, stanbul, 2002, s. 374.
2
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29 A ustos 1559 tarihinde K br s beylerine hitaben yaz lan bir hükümde, baz tüccarlar n M s r’dan
stanbul’a gelirken Malta kâfirlerinin ellerine geçtikleri ancak rüzgâr n muhalefeti sebebiyle K br s
adas na s nd klar belirtilerek, Rodos Beyi Ahmed taraf ndan gönderilen adama e yalar ve esirleri
teslim etmeleri isteniyordu5. 2 Ekim 1559 tarihinde yaz lan bir di er hükümde ise skenderiye
Kaptan ’n n rüzgârl havalarda veya baz laz m olan malzemeyi almak için K br s limanlar na girmesi
gerekti inde emr vardur diyerek mani olduklar belirtilerek, Südde-i Sa’adet’le yap lan ahidnâme
gere ince mani olmamalar istenmi tir6. Ayn tarihte yaz lan bir ba ka hükümde ise korsanlar n ele
geçirdi i geminin K br s’ta karaya vurdu u ve K br s’taki kaptan n bu e yalara el koymas üzerine ehlii slâm’dan al nanlar , gemiyi ve içindeki e yalar Antalya kad s na teslim etmeleri istenmi ti7.
K br s Adas ’n n fethi haz rl klar II. Selim’in ilk saltanat y llar ndan itibaren ba lam ve 1540
y l nda yap lan ahidnâmeyi bozarak sefere ç k lmas na er’iat-i Mutahhere mucebince mani bir halin
olup olmad
eyhülislâm Ebussuûd Efendi’den sorulmu tur. Ebussuûd Efendi bu i e mani bir hal
olmad na dair fetvay vermi ve fethi dinen de me rula t rm t r. Asl nda gelirlerini bir anlamda
korsanl ktan sa layan Vendikliler’in ada halk na uygulad klar zorba yönetim ve sürekli olarak
Osmanl lar’dan yard m talep etmeleri, II. Selim’e ehzadeli i döneminde M s r’dan gönderilen
hediyelere el konulmas ve 1563 y l nda M s r Hazine Defterdâr ’n n bindi i geminin ya malanmas ve
bu tür gasp, ya malama ve taciz hadislerinin önlenmesi için yap lan giri imlerin sonuçsuz kalmas
adan n fethini zorunlu hale getirmi ti8. Bunlar n yan s ra Osmanl Devleti’nin Do u Akdeniz’de kesin
hâkimiyet tesis etmesi bak m ndan adan n stratejik önemi de en önemli fetih sebepleri aras ndad r.
Bu ara t rmada K br s’ n bir beylerbeylik olarak te kilatland r lmas ndan beylerbeyli in kald r l p,
1670 y l nda Kaptan Pa al k’a aktar lmas na kadar geçen süreç içerisindeki beylerbeyiler incelenmi tir.
Bu bir as rl k süreç içerisinde K br s’ n hangi beylerbeyiler veya vezîr rütbeli pa alar taraf ndan
yönetildi i mümkün oldu unca kesintisiz tespit edilmeye çal lm ; bu pa alar n görev süreleri, hangi
kaynaktan geldikleri, ümera veya ulema ile yak nl klar , eski ve yeni görev yerleri hususunda bir analiz
yap lmaya çal lm t r. Bu analiz yap l rken yüzy ll k süreç içerisinde sancak tevcih defterlerindeki
atama kay tlar incelenmi , bu kaynaklar n süreklilik arz etmedi i dönemler için ise di er ar iv
kaynaklar na müracaat edilmi tir. Özellikle mühimme defterlerine müracaat edilerek sancak tevcih
defterlerinin eksiklikleri tamamlanmaya çal lm t r.
Bu çal ma, 2006 y l nda Türk Tarih Kongresinde sundu umuz 18 Yüzy l Osmanl Eyalet ve Sancak
Tevcihat n n Sistematik Tetkiki9 adl bildirimizde izledi imiz metodu spesifik olarak beylerbeylikler
veya eyaletler düzeyinde uygulamay hedeflemektedir. Bu ba lamda 2014 y l nda Budape te’de
gerçekle tirilen CIEPO-21’de Rumili Eyaleti’ne yap lan vali atamalar n n sistematik olarak incelendi i
bir bildiri de taraf mdan sunulmu tur10. Devletin farkl bir co rafyas nda ve farkl bir idari anlay la
5

BOA, Mühimme 3, hüküm: 267.
BOA, Mühimme 3, hüküm: 376.
7
BOA, Mühimme 3, hüküm: 385.
8
Osmanl daresinde K br s (Nüfusu-Arazi Da l m ve Türk Vak flar ), Yay na Haz rlayanlar: Hac Osman Y ld r m,
Vahdettin Atik, Murat Cebecio lu, Hasan Ça lar, M. Yahya Okutan, Mustafa Serin, Osman Uslu, Fuat Yavuz, Numan
Yekeler, smail Yüceda , Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl yay. Nu: 43,
Ankara, 2000, s. 13-14.
9
Orhan K l ç, “18 Yüzy l Eyalet ve Sancak Tevcihat n n Sistematik Tetkiki”, XV. Türk Tarih Kongresi 11-15 Eylül 2006
Kongreye Sunulan Bildiriler, 4. Cilt, I. K s m, Osmanl Tarihi-A, TTK yay., Ankara, 2010, s. 1025-1044.
10
Orhan K l ç, “18. Yüzy lda Rumili Eyaleti'ne Yap lan Vali Atamalar n n Sistematik Olarak ncelenmesi”, CIEPO-21/21st
Symposium of the Comite International des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes, (Organised by: Eötvös Lorand University,
Department of Turkish Studies, Budapest; Hungarian Academy of Sciences Research Centre for the Humanities, University
of Szeged), 7-11 October 2014. Budapest (bas lmam bildiri).
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yönetilen bir ada beylerbeyli inin de ayn metotla incelenmesi ve bundan sonra yap lacak benzer
çal malarla konunun desteklenmesi, Osmanl eyalet ve sancaklar n yöneten bey ve pa a profilini net
olarak ortaya koyacakt r diye ümit ediyoruz.
Çal madan amaçlanan beylerbeyi veya valilerin kronolojik tayin süreçlerini bir bir anlatmak
olmad için K br s’ n Kaptan Pa a Eyaleti’ne ba land 1670 y l na kadar beylerbeylik veya valili ini
yapan pa alar n tam listesi makalenin sonunda bir tablo halinde ek olarak verilmi tir. Burada bu
atamalar n bir analizi yap lmaya çal lacakt r.
1- K br s Adas ’n n Osmanl lar Taraf ndan Fethi ve lk dari Uygulamalar
Akdeniz bu en büyük adas n n fethedilmesi elbette ki bir süreci gerektirecekti. Nitekim Limasol ve
Larnaka’n n zapt ndan sonra, 9 Eylül 1570 tarihinde Lefko a fethedilmi tir. 1 A ustos 1571 tarihinde
adan n müstahkem kalelerinden olan Magosa’n n da ele geçirilmesiyle fetih süreci tamamlanm 7 Mart
1573 tarihinde yap lan anla ma ile de Venedikliler 300.000 alt n tazminat ödeyerek aday Osmanl lar’a
resmen teslim etmek zorunda kalm lard r11. Seferin serdar ise Lala Mustafa Pa a idi.
K br s, Lefko a’n n al nmas ndan sonra bir beylerbeylik olarak te kilatland r lm ve fetih süreci
devam ederken Avlonya sancakbeyi Muzaffer Bey’e beylerbeylik ile verilmi ti. Bu durum 26 A ustos
1570 tarihinde Vezîr Mustafa Pa a’ya gönderilen bir hükümde aç kça belirtilmi tir12. Muzaffer Pa a’n n
Magosa’n n fethinden sonra ve k sa bir süre önce K br s beylerbeyli inden ayr ld anla lmaktad r.
Zira mühimme defterlerindeki hükümlerde 29 A ustos 1571 tarihinden itibaren K br s beylerbeyi olarak
Sinan Pa a’n n ismi zikredilmektedir13.
Vezîr Lala Mustafa Pa a, adan n top yekûn fethine yönelik faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da
yeni kurulan beylerbeylikte çe itli sancakbeyli i, a al k ve kethüdal k gibi tayinler yapm ve bunlar
merkeze bildirmi ti. Bu konuda kendisine gönderilen 5 Nisan 1571 tarihli hükmün münderecat ndan
Peykârio lu Hasan, Baf Gönüllüleri A as Muhammed ve K br s Defter Emini Mustafa’ya; sancak,
kethüdal k ve a al k tevcih olundu u, 6000 akçelik timar olan Muhammed’in ise zeamet ile baz
ortaklar yla beraber K br s harac mukataas n 310.000 floriye kabul etti i ve bu hususlar n Defterdâr
Bali vas tas yla mukataa defterine kaydedildi i anla lmaktad r. Önceki y llar n haraçlar ise halk n
s k nt çekmesi sebebiyle affedilmi tir14. K br s fetihten sonra tahrir edilmi ve K br s Kanunnâmesi
haz rlan ncaya kadar Karaman Vilayeti Kanunnâmesi uygulanm t r15.
K br s’ n tahriri Magosa Kalesi’nin fethinden yakla k iki ay sonra 9 Ekim 1571’de ba lam ve 18
Ekim 1572’de tamamlanm t . Bu tahrirle ada arazisi havâss- hümâyûna dâhil edilmi ti. Bu sebeple
K br s’tan beylerbeyi, defterdar vs. görevlilere dirlik verilmemi tir16. Sadece beylerbeyine ciraye ad
alt nda bir miktar zahire verilmesi kararla t r lm t . Bu miktar iki bin stanbul kilesi bu day, üç bin
stanbul kilesi arpa idi17.
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Çiçek, s. 374.
BOA, Mühimme 14-1, 429/521.
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BOA, Mühimme 12, hüküm: 811.
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BOA, Mühimme 12, hüküm: 519.
15
Osmanl daresinde K br s, s. 17.
16
Recep Dündar-Mesut Ayd n, 958 Numaral K br s T mar Yoklama Defteri (9 Cemaziye’l-Evvel 1241/20 Aral k 1825), F rat
Üniversitesi Orta Do u Ara t rmalar Merkezi Yay nlar No: 25 Tarih ubesi Yay nlar No: 21, Elaz , 2014, s. 4.
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20 A ustos 1571 tarihinde Diyarbekir hazine defterdarl na atanan Bâlî Çelebi’den sâb k K br s
defterdâr olarak bahsedilmesi18, bir müddet sonra buradan Diyarbekir’e gitti ini göstermektedir. Bu
durum Balî Efendi’nin K br s’ n ilk defterdar oldu unu göstermektedir. K br s’a Kâmil Efendi kad ,
Ekmel Efendi müftü olarak tayin edilmi ti. Defter eminli i ve timar tezkirecili i de ihdas edilerek19 bir
anlamda beylerbeylik divan da te ekkül ettirilmi oldu.
Adan n Osmanl lar n eline geçmesinden sonra Venedik ada ile ba lar n kesin olarak koparmam ,
tüccarlar n bir k sm aday terk etmemi ti. Bu durum Osmanl lar n ada halk n n buray terk etmemeleri
hususunda yapt klar duyurularla da do rudan ilgili olabilir. Ada ile yaln zca ticari ba lar n n devam
etmesi gerekti ini anlayan Venedik, 1620 y l nda ya ad ani çöküntünün ard ndan K br s adas na daha
ba ml bir hale gelmi ti20.
2- K br s Vilayeti/Eyaleti’nin dari Taksimat
K br s Vilayeti salyaneli olarak idare edilen Baf, Magosa ve Girine sancaklar ndan müte ekkil
kurulmu ancak ana karadan da baz sancaklar buraya ba lanm t r. Bu ba lamda Karaman’a ba l çil
ve Haleb Vilayeti’ne ba l Tarsus sancaklar n n fetihten hemen sonra K br s beylerbeyli ine
ba land n sancak tevcih defterlerinde de görmek mümkündür21. Daha sonra Dulkadriyye Vilayeti’ne
ba l Sis ve Anadolu Vilayeti’ne ba l Alaiyye sancaklar da K br s Vilayeti’ne ba lanm lard . Bu
hususta 29 A ustos 1571 tarihinde Dulkadriyye, Haleb, Karaman ve Anadolu beylerbeylerine yaz lan
hükümlerle K br s beylerbeyli ine ilhak olunan vilayetlerine ba l sancaklar n mufassal ve icmâl
defterlerinin atik ve cedîdini bir keseye koyup mühürleyip K br s beylerbeyi Sinan Pa a’ya ula t rmalar
emrolunmu tur22.
K br s’ n bir beylerbeyinin idaresinde vilayet olarak te kilatland r lmas ndan sonra idari taksimat
bak m ndan yap lan düzenlemelerin yans d en yak n tarihli sancak defterindeki bilgilere göre 15781587 y llar aras nda K br s Vilayeti u sancaklardan müte ekkildi23:
Beylerbeylik-i K br s (Lefko a)
Liva-i Baf
Liva-i çil
Liva-i Alaiyye
Liva-i Tarsus
Liva-i Sis
Liva-i Magosa
Liva-i Girine
1630-1642 y lar na ait tevcih kay tlar n n kaydedildi i sancak tevcih defterinde K br s Eyaleti’nin
sancaklar unlard r24:
Liva-i Alaiyye
Liva-i Girine
18

BOA., MAD 563, s. 91.
Çiçek, s. 375.
20
Metin Ziya Köse, 1600-1630 Osmanl Devleti ve Venedik Akdeniz’de Rekabet ve Ticaret, Giza yay., stanbul, 2010, s. 88.
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BOA, MAD 563, s. 129, 166.
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BOA, Mühimme 12, hüküm: 811.
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Liva-i Magosa
Liva-i Baf
Liva-i Cezire-i Aynaroz
Liva-i çil nâm- di er Silifke
Liva-i H rsofu
Liva-i Tarsus
Liva-i Sis
Daha sonraki y llarda K br s Eyaleti bünyesinde daha farkl sancaklar da görülecektir. Salyaneli
olarak tasarruf edilen Limason Sanca ’n n May s 1633’te Midillü’ye ba land n 25, 18. yüzy l n
ba lar nda ise Tuzla ve Limason sancaklar n n tevcihata tabi tutulmasalar da K br s’a ba l
görmekteyiz26.
Bu defterin devam niteli inde olan ve 1642-1647 y llar na ait tevcihat içeren deftere göre Tarsus
hariç di er sancaklar ayn d r27. Ancak bu sancaklardan Magosa ve Baf sancaklar n n 23 Aral k 1643-4
Kas m 1644 y llar nda Kaptan Pa a Eyaleti’ne ba l olduklar ve her biri için üç atama kayd n n oldu u
tespit edilmektedir28.
K br s sancak yap lanmas n n d nda idari usuller çerçevesinde kazalar eklinde de
te kilatland r lm t r. Belli ba l kazalar : Tuzla, Limasol, Piskopi, De irmenlik, Baf, Kukla, H rsofu,
Lefke, Morfo, Magosa, Mesariye ve Girne idi. Bu kaza say s ihtiyaca göre fazlala t r lm , önce on dört
sonra on alt ya yükseltilmi ti29.
17. yüzy l n son çeyre ine do ru gelindi inde Osmanl Devleti’nin Venedikliler, Girit ve Mora’daki
sava lar ve bu sava lar n getirdi i mali külfet sebebiyle ada için yeni bir idari yap lanmaya ihtiyaç
duydu u görülür. Çekirge salg nlar , ya anan do al afetler, ada halk n n göç etmesi ve ticaretin durmas
da bu yeni yap lanmay gerekli k l yordu. Nitekim nüfusun azalmas beylerbeylik salyanesini bile
kar lamayacak duruma gelinmesine sebep olmu tu. Bunun üzerine ba piskoposluk, K br s’ n salyaneli
beylerbeyilik statüsünün de i tirilmesini istemi tir. 1670 y l na kadar ço unlukla iki tu lu pa alar yani
beylerbeyiler vas tas yla yönetilen adan n statüsü de i tirilerek, Cezayir-i Bahr-i Sefid yani Kaptan Pa a
Eyaleti’ne ilhak edildi. Bu uygulama ile ada bundan sonra Kaptan Pa a’n n tayin etti i bir mütesellim
taraf ndan idare edilecekti. Ancak bu durum da çok uzun sürmemi ve adan n bir mütesellim eliyle
yönetilmesinin do urdu u otorite bo lu u ve Boyac o lu Mehmed’in ba latt isyanlar sebebiyle, 1703
y l nda do rudan vezîr-i azam haslar na ba lanm t r. Bu tarihten itibaren ise adan n vezîr-i azam ad na
bir muhass l taraf ndan yönetildi i bir sürece girilmi oldu. K br s 1785 y l na kadar vezîr-i azam haslar
içinde bir muhass l taraf ndan yönetilmi ancak bu yöntem de sorunlar çözememi ti. Muhass llardan
kaynaklanan baz sebeplerle ba piskopos ve saray tercüman stanbul’a bir heyet göndererek, 1785
y l nda adan n merkeze yani Divân- Hümayûn’a ba l bir muhass ll kla idaresini sa lad lar. Bu durum
Tanzimat devri düzenlemelerine kadar devam etti30.
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3- K br s Beylerbeyi Atamalar n n Sistematik Analizi*
K br s’ n beylerbeyiler/vezîrler taraf ndan tasarruf veya idare edildi i 1670 y l na kadar toplam 48
pa a taraf ndan idare edildi i tespit edilmi tir. 1665-1670 y l na ait atama kay tlar na ula amad k ayr ca
1606-1615 ve 1619-1630 y llar aras ndaki atama kay tlar ndan da u an için yoksunuz. Ancak en
az ndan % 80 oran nda pa alar n tespit edildi ini söylemek mümkündür. Bu oran sa l kl bir
de erlendirme ve istatistik için yeterli kabul edilebilir. Baz pa alar n görev süreleri net olarak tespit
edilememi ancak fiilen beylerbeyli i idare ettikleri tarihlerden yola ç k larak tahmini bir görev süresi
ç kar lm t r. Bunun d nda belli hicri y llarda varl n gördü ümüz ancak göreve ba lang ç ve biti
tarihlerini net olarak tespit edemedi imiz az say daki pa an n ise bir atama dönemini, yani bir y ll k
süreci tamamlad kabul edilmi tir.
Tespit edilen bu 48 pa an n 6 tanesi 2 kez, 1 tanesi ise 3 kez de i ik zamanlarda K br s’a tayin
edilmi lerdir. Dolay s yla 100 y ll k süreç içerisinde beylerbeyilik en az 57 kez tevcih edilmi tir.
Bu pa alardan 38 tanesi beylerbeyi, 10 tanesi vezîr rütbeli idi. Bu pa alardan 2 tanesi önce
beylerbeyi sonra vezaretle, 2 tanesi ise a al ktan beylerbeyli e geçirilerek K br s’a beylerbeyi olarak
atanm lard r. Eyaleti vezîr olarak yöneten 10 pa an n 3’ü K br s’a vezaret rütbesi alarak atanm lard r.
Beylerbeyilerin 10 tanesi ise ilk beylerbeylik deneyimlerine K br s’ta ba lam lard r.
K br s’ vezîr rütbesi ile yöneten ilk pa a Ferhad Pa a olup, kendisinin 1605 y l nda fiilen K br s’ta
görevde oldu unu biliyoruz31.1615’den önce Dilaver Pa a32, 1630 y l nda Kubad Pa a33 vezîr rütbesi ile
eyaleti yönetmi lerdir. 1647-1654 y llar aras nda yakla k 7 y ll k bir sürede eyalet 5 vezîr rütbeli, 1
beylerbeyi rütbesindeki pa a taraf ndan tasarruf edilmi tir. 6 Nisan 1647 tarihinde vezîr Fazl Pa a’ya
K br s Eyaleti arpal k suretiyle tevcih edilmi tir34. Bunun d nda arpal k suretiyle bir tevcihe
rastlanmam t r.
a- Görev Süreleri
Beylerbeyli i yöneten pa a say s eksik y llar da tahmini olarak hesaba kat larak 60 civar nda kabul
edilirse her bir atama döneminin ortalama 1.6 y l (yakla k 20 ay) olabilece i öngörülebilir. Ancak
pa alar n görev süreleri tek tek incelendi inde durumun biraz daha farkl oldu u görülecektir.
Tablo 1: K br s Pa alar n n Görev Süreleri
Görev süresi
Görev yapan pa a
Toplam atama
(ay)
say s
içindeki oran (%)
0-6
8
14.03
7-12
27
47.3
13-18
7
12.28
19-24
9
15.78
25-30
1
1.75
31-36
3
5.26
*

Bu k s mdaki de erlendirmeler ekteki beylerbeyiler ve valiler tablosu esas haz rlanarak haz rlanm t r. lgili atama
kay tlar n n kaynaklar tabloda kar lar nda verildi i için özel durumlar hariç burada ayr ca kaynaklar tekraren verilmemi tir.
31
BOA, Mühimme 75, 249/529.
32
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani-Osmanl Ünlüleri, Yay na Haz rlayan: Nuri Akbayar, C. 2, Tarih Vakf Yurt yay.,
stanbul, 1996, s. 420.
33
BOA, Kâmil Kepeci 266, s. 69.
34
BOA, A. RSK d. 1512, s. 72.
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37-42
43-48
Toplam

2
57

3.5
99.9

Beylerbeyilerin görev süreleri her atama dönemi için ortalama 1 y l civar nda yo unla m t r. Bir
y ldan az bir süre görev yapan pa alar ba lam nda dü ünüldü ünde bu oran % 60’ n üzerine ç kmaktad r.
K br s’ta kesintisiz en uzun süre beylerbeylik yapan pa a, yakla k 48 ay ile Südde-i Sa’adet’te
Çak rc ba l k görevinden buraya beylerbeyi olarak atanan, Mehmed Pa a’d r. Mehmed Pa a, 1580-1584
y llar nda 47 ay, bir hafta beylerbeyli i kesintisiz yönetmi tir35. 31 Ocak 1573-22 Temmuz 1576’da
fiilen görevde bulundu u anla lan36 Cafer Pa a ise a a yukar 4 y l kesintisiz beylerbeyilik yapm t r.
Bu arada K br s’ n bu süreçte dört ayr Cafer Pa a taraf ndan idare edildi ini ve bunlar n birbiri ile
kar t r lmamas gerekti inin alt n çizmek gerekir. Bu Cafer pa alardan üçüncüsü farkl zamanlarda üç
kez K br s’ tasarruf etmi tir. Cafer Pa a 1593'ten sonra oldu unu tahmin etti imiz ilk atamas ndan sonra
H. 1008 (M. 1599-1600) y l nda bu kez vezîr rütbesiyle gelmi ve son olarak da 1605-1606 aras nda
K br s Eyaleti valisi olarak görev yapm t r. Cafer Pa a’n n bu üç beylerbeylik/valilik süreci toplam 5
y l civar nda olmu tur. 9 Eylül 1585 tarihinde K br s beylerbeyli i tevcih edilen bir di er Cafer Pa a
yakla k 3 y l bu görevde kalm t r. Vezîr Cafer Pa a’n n ikinci K br s beylerbeyli i de yine yakla k 3
y l sürmü tür. Bunlar n d nda bir dönemde kesintisiz en uzun süre görev yapan beylerbeyiler aras na
31 ay görevde kalan Abdurrahman Pa a’y da ilave etmek gerekir.
Pa alar içinde en az görevde kalan 20 gün ile Hüsrev Pa a’d r. Hüsrev Pa a, 11 Ocak 1573 tarihinde
K br s beylerbeyli ine atanmas na ra men bu göreve gelememi ve 31 Ocak 1573 tarihinde
beylerbeyli i 4 y la yak n yönetecek olan Cafer Pa a’ya tevcih edilmi ti. Hüsrev Pa a Ocak 1573
tarihinde Van beylerbeyli inden al nm ancak yerine atanan Ahmed Pa a göreve gelinceye kadar
görevine vekâleten devam etmesi istenmi ti. Bunun üzerine Hüsrev Pa a K br s’a gitmemi buras
resmen 20 gün üzerinde kalm ve fiili bir idare gerçekle memi ti. Hüsrev Pa a’n n 1 Ocak 1574 y l nda
M s r Nâz r- Emvâli Ahmed Pa a gelinceye kadar Van’da vekâleten de olsa Ocak 1573-1 Ocak 1574
tarihleri aras nda Van beylerbeyli ini yürüttü ünü ayr ca tespit edebiliyoruz37.
Hüsrev Pa a’y saymazsak sanca yöneten pa alar aras nda Adana beylerbeyli inden 16 Ekim 1632
tarihinde K br s’a tayin edilen Vardar Ali Pa a’n n 3 ayl k ve 6 Mart 1594 tarihinde mübadele ile
Karaman beylerbeyli inden gelen Ramazan Pa a’n n 3 ay 10 günlük beylerbeyilik süreleri en az süreli
beylerbeyilikler olarak gözükmektedir.
b- Salyane Tahsisatlar
K br s beylerbeyleri 1.100.000 akçe salyane tahsisat al yor, bunun 800.000 akçesini K br s
hazinesinden, 200.000 akçesini ise beylerbeyli e ba l Adana ve Tarsus livalar ndan tasarruf ediyordu.
Geri kalan 100.000 akçe ise K br s kale muhaf zlar n n ada d nda bo altt klar timarlardan haslar na
aktar l yordu38.

35
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1 Aral k 1576 tarihinde K br s beylerbeyli ine atanan Ahmed Pa a’ya, K br s hazinesinden 800.000
akçe salyane ve Adana Sanca haslar ndan 200.000 akçe olmak üzere toplam 1.000.000 akçe bir gelir
tahsisi edilmi ti. 7 Nisan 1578 tarihinde göreve gelen mirimiran Hasan Pa a ve 6 ubat 1580 y l nda
atanan Mehmed Pa a’lar da yine 800.000 akçe salyane ve 200.000 akçe has tasarruf etmi lerdir39.
c- Eski ve Yeni Görev Yerleri
K br s beylerbeyli i veya valili ine atanan pa alar n eski ve yeni görev yerleri beylerbeyilik
tayinlerinde K br s’ n bir ada olmas münasebetiyle, donanma ve denizle alakal idari ve askeri kariyeri
ve tecrübeli olan pa alar n tercih edilip edilmedi i konusunda bir de erlendirme yapmam za dayanak
te kil edecektir. Bunun d nda yap lan atamalar var ise daha ba ka sebeplerin olabilece ini de dü ünmek
ve aramak icap edecektir.
Tablo 2: K br s Beylerbeylerinin/Valilerinin Eski ve Yeni Görev Yerleri
No Eski Görevi
Yeni Görevi
1
Kefe Beylerbeyi
2 Adalar Voyvodas
3 Adana Beylerbeyi
4 Avlonya Sancakbeyi
Trablus Sancakbeyi
5 Ba defterdar (mazul)
Haleb Beylerbeyi
6 Ba defterdar (mazul)-Kubbe Vezîri
Vefat etmi
7 Bosna Valisi
Sivas valisi
8 Cezayir-i Garb Beylerbeyi (mazul)
Görevdeyken kul taifesi taraf ndan katledilmi
9 Ça nigirba
Ba dat Valisi
10 Bostanc ba
11 Diyarbekir Defterdar
Sivas Beylerbeyi
12 Haleb Valisi
Kanije Valisi
13 Halep Beylerbeyi
Karaman Beylerbeyi
14 Hassa Do anc ba
15 Kap c lar Kethüdas
16 Kaptan- Derya (mazul)
Avarin Muhaf z (Kaptanl kla)
17 Karaman Beylerbeyi
18 Kefe Beylerbeyi
19 Kefe Beylerbeyi
Azl olmu ve azilden sonra vefat etmi .
20 Kilarc ba
M s r Valisi
21 Magosa Sancakbeyi
Tunus Beylerbeyi
22 Mara Valisi
K br s’ta vefat etmi
23 Mirahur- Sani
Adana Beylerbeyi
24 Pa a Kethüdas (Bayram Pa a)
Tire Sanca
25 Pa a maiyetinde (muhtemelen kethüda) Azl olmu
26 Südde- Sadet’te Çak rc ba
27
ehrizol Beylerbeyi
Bolu Sanca
28 T m var Valisi
Budin Valisi
29 Topcuba
39
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Trablusgarb Beylerbeyi
Trablusgarb Beylerbeyi
Trablusgarb Beylerbeyi
Trablusgarb Muhaf z
Trablus am Beylerbeyi
Trabzon Beylerbeyi
Tunus Beylerbeyi
Tunus Beylerbeyi
Van Beylerbeyi
Zulkadriyye Beylerbeyi

Karaman Beylerbeyi
Kaptan- Derya
Trablusgarb Beylerbeyli i
K br s’ta vefat etmi
-

K br s’ tasarruf eden pa alar n eski ve yeni görev yerleri incelendi inde, eski ve yeni görev
yerlerinden biri veya kar l kl olarak ikisi tespit edilebilen 39 pa adan eski veya yeni görev yerleri
denizle alakal olan pa a say s 18’dir. Adalar, Adana, Avlonya, Bosna, Cezayir-i Garb, Kefe,
Trablus am, Trablusgarb, Magosa, Tunus, Van, Kaptan- Derya, Avarin ve Trabzon ba lant l atamalar
bu grup içerisinde de erlendirilebilirler. Bunlar n d nda Enderun’dan veya ocaktan yeti en baz a alar
da ilk beylerbeyilik deneyimlerini K br s’ta ya am lard r. Bu ekilde 10 pa an n beylerbeyilik
rütbesiyle K br s’a tayin edildi i görülmektedir. Ba defterdarl k, ça nigirba l k, hassa do anc ba l k,
kap c lar kethüdal , pa a kethüdal , kilarc ba l k, mirahur- sanilik, topcuba l k ve çak rc ba l ktan
gelen baz görevliler K br s’a beylerbeyi olarak atanm lard r.
Bunlar n d nda bostanc ba l k ve rikâbdâr- ehriyarilikten ç karak çe itli görevlerde bulunduktan
sonra K br s beylerbeyi olan pa alar da vard . Mesela K br s’ 1594-1595’te iki kez yöneten Ali Pa a
bostanc ba l ktan gelme idi40.
Pa alar n idari veya askeri bürokrasinin hangi kayna ndan geldi i konusunda ise öyle bir
de erlendirme yapmak mümkündür. Pa alar normal artlarda genel idari teamüle uygun olarak
ço unlukla Enderun’dan yeti me idiler.
Ocak’tan veya askeri kökenden gelenler aras nda u pa alar zikredilebilir:
Cafer Pa a Bölük A al ’ndan yeti me olup Südde-i Saadet’de mirahur- sani olarak görev
yapt ktan sonra 22 Temmuz 1634 tarihinde K br s beylerbeyli ine atanm t . Ayn ekilde Hüseyin A a
da 14 Nisan 1641’de kap c lar kethüdal ndan K br s beylerbeyli ine tayin edilmi tir41. 1648 y l nda
K br s valisi olan aban Pa a ise 1644 y l nda Yeniçeri A al yapm ard ndan 1645 y l nda Mara
valisi oradan da K br s’a atanm t 42. 18 Mart 1644 tarihinde K br s beylerbeyli ine atanan Halil Pa a
topçuba l ktan K br s beylerbeyli ine atanm t 43.
Maliye kökenli pa alar hakk nda ise unlar söyleyebiliriz:
Okçuzâde Mehmed Pa a kâtiplikten gelme maliye erbab birisi idi ve ba defterdar olup mazul
beklerken 14 Ocak 1584’de K br s beylerbeyli ine atanm t r44. Diyarbekir defterdarl ndan K br s
beylerbeyli ine atanan Nuh Pa a buradan Sivas beylerbeyli i oradan da ba defterdarl a atanan maliye
40

BOA, A. RSK d. 1141, s. 39; A. N T d. 1140, s. 40.
BOA, Kâmil Kepeci 266, s. 69.
42
Mehmed Süreyya, C. 5, s. 1558.
43
BOA, A. RSK d. 1512, s. 72.
44
BOA, Kâmil Kepeci 262, s. 209.
41
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erbab bir devlet görevlisi idi45. Ramazan Pa a, maliyeden yeti me olup II. Mehmed’in lalal n yapm
tecrübeli bir yönetici idi ve 6 Mart 1594’te K br s beylerbeyli ine atanm t 46. 1594-1595’ten sonra
K br s beylerbeyli i yapan Ahmed Pa a da M s r defterdarl yapm maliye kökenli bir pa a idi47. Vezîr
Köse brahim Pa a maliyeden yeti ip K br s valisi olan tecrübeli pa alardan bir di eridir. 1648 y l nda
vezîrlikle ba defterdar olarak görev yapm ve azledildikten sonra bir müddet kubbe vezîrli inde
bulunduktan sonra 1650 y l nda K br s valisi olmu tur48.
Baz pa alar K br s’taki görevlerinden sonra kaptanyükselebilmi lerdir.

deryal a ve sadrazaml a kadar

Cafer Pa a vezîr rütbeli olarak ikinci kez atand
K br s valili inden ayr ld ktan sonra 16031640’de Kaptan- derya olmu tur. Zira kendisi Frenk lakab ile tan nan ve K l ç Ali Pa a’n n
kölelerinden gelme bir denizci idi49. Tunus Beylerbeyi Ahmed Pa a’n n o lu Çelebi/Güzelce Ali Pa a
K br s beylerbeyli inden sonra 1619 y l nda Kaptan- derya bunu takiben ise sadrazam olmu tur50.
Ça nigirba l ktan gelme Vezîr Dilaver Pa a 1615’de K br s valili inden ayr ld ktan sonra Ba dad,
Diyarbekir, Rumili ve ikinci kez Diyarbekir valili i yapt ktan sonra sadrazaml a atanm t r. 1654
y l nda K br s valisi olarak gördü ümüz Gürcü Mehmed Pa a ise buraya atanmadan önce 1651 y l nda
sadrazaml k yapm ve 1652 y l nda azledilmi bir pa a idi. Ohri Sanca ’n tasarruf ettikten sonra
T m var valisi olmu oradan da K br s’a atanm t 51.
K br s’ta görev yapan pa alar n baz lar n n son görev yerleri buras olmu ve burada vefat
etmi lerdir. 1 Aral k 1576 tarihinde K br s beylerbeyli ine atanan Ahmed Pa a muhtemelen Mart sonu
veya Nisan ba 1578 tarihlerinde K br s’taki kul taifesi taraf ndan katledilmi tir52. Ahmed Pa a’n n
ölümü üzerine 7 Nisan 1578 tarihinde K br s Yeniçeri A as Ahmed A a’ya gönderilen bir hükümle
beylerbeyli e tayin edilen Hasan Pa a gelinceye kadar memleketi muhafaza etmesi istenmi ti53. K br s
beylerbeylerinden Keskin Mehmed Pa a 1631 y l nda54, Ahmed Pa a 1634 y l nda55, Zülfikar Pa a 1644
y l nda56, aban Pa a 1650 y l nda57 ve brahim Pa a 1652 y l nda58 K br s’ta görevde iken vefat eden
pa alard r.

d- Osmanl darecileri le Akarabal k ve Yak nl klar
K br s’ta görev yapan pa alar n Osmanl bürokrasisi ile akrabal k durumlar veya yak nl klar ise
öyledir:

45

Mehmed Süreyya, C. 4, s. 1261.
BOA. A. N T d. 1140, s. 26, A. RSK d. 1141, s. 26.
47
Mehmed Süreyya, C. 1, s. 195.
48
Mehmed Süreyya, C. 3, s. 835.
49
Mehmed Süreyya, C. 2, s. 382.
50
Mehmed Süreyya, C. 1, s. 283.
51
Mehmed Süreyya, C. 4, s. 1052.
52
BOA, Mühimme 34, 144/304.
53
BOA, Mühimme 34, 83/189.
54
BOA, Mühimme 85, 288/396.
55
BOA, Kâmil Kepeci 266, s. 69.
56
BOA, A. RSK d. 1512, s. 72.
57
Mehmed Süreyya, C. 5, s. 1558.
58
Mehmed Süreyya, C. 3, s. 835.
46
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Tablo 3: K br s Pa alar n n Osmanl Ümeras le Akrabal k veya Yak nl k Durumlar
Pa an n smi
Akrabal k/Yak nl k
Notlar
durumu
Mahmûd Pa a
ems Pa a’n n o lu
Babas n n
sayesinde
sancakbeyi olmu tur.
Behram Pa a
Bey o lu
Çelebi/Güzelce Ali Pa a
Tunus beylerbeyi Ahmed
Pa a’n n o lu
Kubad Pa a
Ali Pa a’n n biraderi
Cafer Pa a
Gürcü Mehmed Pa a’n n
karde i
Muzaffer Pa a
Lala
Mustafa
Pa a’n n
sevkiyle K br s beylerbeyi
olmu
Ramazan Pa a
III. Mehmed’in lalas
Bu sayede Kefe beylerbeyi
olmu
Cafer Pa a
Kaptan K l ç Ali Pa a’n n 3 k z K br s’ yönetmi ve bir
adamlar ndan
dönem Kaptan- deryal k
yapm t r.
Köse Ali Pa a
Vezîr-i
azam
Bayram Önce
Kuds-i
erif
Pa a’n n
kethüdas , sancakbeyli ine atanm t r.
Ruznameci brahim Efendi ve
Bayram
Pa a’n n
kethüdal klar n yapm t r.
Zülfikar Pa a
Murtaza Pa a’n n kethüdas
Önce Safed sancakbeyi olmu
Kabasakal Zeynelabidin Pa a p ir Pa a’n n adamlar ndan
p ir Pa a’n n tavassutu ile
K br s beylerbeyi olmu .
Osmanl idari teamülünde ümera veya ulemaya yak nl klar herhangi bir göreve getirilmek üzere bir
referans olabiliyordu. Akrabal klar da bu konudaki belirleyici unsurlardan biridir. Ancak 18. yüzy lla
k yasland nda, akrabal k veya yak nl klara göre eyalet veya sancak tevcihinin çok daha gerilerde
oldu unu söylemek mümkündür. Bunun temel sebebi K br s salyanesinin istenilen ölçüde
toplanamamas , adan n önemini kaybetmesi ve ticaretin zay flamas olarak gösterilebilir. Mesela Ali
Pa a 17 Haziran 1594 tarihinde ikinci kez K br s beylerbeyli ine atanmadan önce Ç ld r beylerbeyli ine
talip olmu ancak buras H z r Pa a’ya verilmi kendisi de ikinci kez K br s beylerbeyli ine atanm t 59.
Ali Pa a’n n K br s yerine Ç ld r beylerbeyli ini tercih etmesinin sebepleri aras nda adan n birçok
bak mdan istikrars zl , ekonomisinin zay flamas ve nüfusun gitgide dü ü ünün yaratt bir endi e
olarak da de erlendirilebilir.

59

BOA, A. N T d. 1140, s. 40.
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K br s pa alar içinde Hac olan tek pa a ise 1617 y l nda K br s beylerbeyi olan Hac Hasan Pa a
idi .
60

Sonuç
Bir vilayet veya eyalet olarak yönetildi i bir as rl k bir zaman sürecinde K br s’ yöneten pa alar
a rl kl olarak beylerbeyi rütbelidir. Ba lang çta atanan birkaç istisnai pa a hesaba kat lmazsa 17.
yüzy l n ortalar ndan itibaren vezîr rütbeli pa alar n adaya s kça atand klar görülür ki bu durum uzun
sürmemi tir. Osmanl öncesi dönem veya Osmanl hâkimiyeti sürecinde adada mahalli yerel ailelerin
etkinli i olmad için 17. yüzy l n ortalar ndan itibaren Anadolu’nun birçok bölgesinde özellikle de orta
ve bat Anadolu’da görülen mahalli etkinin hissedildi i idari usullere rastlanmamaktad r. Dolay s yla bir
pa an n uhdesinde ancak bir mütesellimin yönetiminde arpal k suretiyle tasarruf uygulamas
tespitlerimize göre bir veya birkaç pa a ile s n rl kalm t r.
Ada daha çok Enderun kökenli pa alar n ço u kere ilk beylerbeylik deneyimlerini ya ad bir
beylerbeyilik olmu tur. Ancak bu idareciler seçilirken yine de belli bir oranda deniz ba lant l olmalar na
dikkat edildi i en az ndan öncesi ve sonras yla ilgili bir kariyer ve tecrübe alan yarat lmaya çal ld
anla lmaktad r. Adan n fetihten itibaren özellikle nüfus bak m ndan azalmas ve buna ba l olarak
ticaretin ve ekonominin zay flamas da adan n liyakat sahibi ve aktif pa alar taraf ndan tercih edilmemesi
sonucunu do urmu tur. Nitekim 1670 y l na do ru gelinirken ada ba piskoposunun beylerbeyi salyanesi
ödeyemeyecek derecede vergi gelirinin azalmas n ileri sürerek statü de i ikli ini talep etmesi buras n n
cazibe merkezi olma durumunu kaybetti i eklinde yorumlanabilir. Beylerbeylerin veya valilerin
kayna net olmayan bir ada beylerbeyli ini yönetmeye talip olmalar ise ancak deniz ba lant l
donanma ümeras olmalar halinde bir anlam ifade edebilirdi.
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EK
KIBRIS BEYLERBEY LER VE VAL LER (1570-1665) *
Ad /Lakab ve
di er tan t c
bilgiler
Muzaffer
(MM)

Pa a T: 9
1570

T/F

A ustos

Sinan Pa a (MM) F: 29 A ustos
1571/4
Ocak
1573
Hüsrev
Pa a T: 11 Ocak 1573
(MM)
Cafer Pa a (MM) T: 31 Ocak 1573

Ahmed
(MM)

*

Pa a T: 1 Aral k 1576

Tabloda kullan lan k saltmalar n aç klamalar :
MM: Mirimirân
V: Vezîr
T: Atand tarih (Tevcih tarihi)
F: Fillen görevde oldu u tespit edilen tarihler
S.O.: Sicill-i Osmanî
K. Kepeci: Kâmil Kepeci Tasnifi
MAD: Maliyeden Müdevver Defterler
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Eski Görevi

Sonraki görevi/
Aç klama

Kaynak

26 A ustos 1571’de Mühimme
Avlonya sancakbeyi 500.000 akçe has ile 14-1,
Trablus sanca tevcih 429/521;
edilmi tir.
MAD 563, s.
159;
Dündar, s.
111.
Mühimme
12, Dündar,
s. 111.
Van beylerbeyi
Dündar, s.
111.
Trablusgarb
Dündar, s.
beylerbeyi
111.
K br s
hazinesinden
800.000 salyane ve
Cezayir-i Garb’dan Adana
sanca
K.
Kepeci
mazul
haslar ndan
200.000 262, s. 209;
toplam 1.000.000 akçe Mühimme
has ile.
34, 144/304.
Kul taifesi taraf ndan
öldürülmü tür.
Hasan Pa a gelinceye
kadar K br s Yeniçeri

Hasan
(MM)

Mehmed
Pa a
(MM)

Pa a T: 7-8
1578

Nisan Trablusgarb
beylerbeyi

(A a)
T: 6 ubat 1580

Okçuzâde
T: 14 Ocak 1584
Mehmed
Pa a
(MM).
(Kâtiplikten
gelme)

Südde-i Saadet’te
Çak rc ba

A as Ahmed A a’dan
memleketi ve iskleleri
muhafaza
etmesi
istenmi tir.
Hasan Pa a K br s’tan
Karaman
beylerbeyli ine
gitmi tir.
8
Nisan
1578’de hazineden ve
nakitten 1.000.000 akçe
ile ser k ymet berat.
200.000 haslarla ve
K br s
hazinesinden
800.000 salyane ile 22
Eylül 1578.
6
ubat
1580’de
800.000 salyane ve
200.000
hasla
1.000.000 berat etti. 1
Kas m 1581
1585’te
Haleb
beylerbeyi oldu ve
1587’de
azledilmi
ard ndan vefat etmi tir.

Sab ka kk- Evvel
defterdar
Divan- hümayunda
kâtip olup 1578
Anadolu defterdar .
1581’de
reisü’lküttâb, 1582’de ba
defterdâr,
aftan
sonra
K br s
beylerbeyi olmu tur.
Mahmûd Pa a
T: 7 Nisan 1585 Sab ka
ehrizol K br s’tan sonra Bolu
(MM)
F: 2 A ustos, 23 beylerbeyi
valisi
sonra
yine
A ustos 1585.
Kastamonu
valisi
olmu tur.
Almanya
muharebesinde
Usturgon’da
mahsur
kal p muhafaza etmi .
Sonra
Nahçivan
beylerbeyi olarak 16023’de vefat etmi tir. ().
13 A ustos 1585 de
fiilen K br s beylerbeyi
Cafer Bey (Pa a) T: 9 Eylül 1585 Magosa sancakbeyi Sâb k K br s beylerbeyi
(MM)
olup
bu
tarihte
Trablus am

Mühimme
34, 83/189;
K.
Kepeci
262, s. 209.

K.
Kepeci
262, s. 209.

K.
Kepeci
262, s. 209;
S.O/4,
s.
1065

K.
Kepeci
262, s. 209;
S.O./3,
s.
922;
Dündar, s.
111;
Mühimme
50, 108/670.

Mühimme
50,
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Enderundan
ç kmad r.
Pîrî Pa a (MM)

beylerbeyli ine
atanm t r.

F: 28 Kas m
1588, 12 May s
1589
Had m Ahmed F: 3 Temmuz Kilarc ba
Pa a
(MM). 1589, 1 Mart
Enderun’dan
1590
yeti mi tir.
Arnavuttur.
Nuh Pa a (MM). T: Kas m-Aral k
Maliyeden
1591
yeti me

Murad
(MM)

Pa a F: 8 Ocak 1593
(/21
Temmuz
1593

Ali Pa a (MM). F: 25 Ocak 1594
Bostanc Bostanc ba
T:
6
Mart
(1. kez)
1594’de
Karaman
beylerbeyli i
tevcih edilmi .
Bu
tevcih
kayd nda sâb k
K br s
beylerbeyi
olarak an lm t r.
Ramazan
Pa a T: 6 Mart 1594
(MM) .
Lala.
Maliyeden
yeti me.

286

K br s beylerbeyi

143/10331034.
Dündar, s.
111

1590 y l nda vezîrlikle Dündar, s.
M s r valisi olmu tur.
111; S.O./2,
s. 556.

1587’de Karaman daha S.O./4, 1261.
sonra
Diyarbekir
defterdar
olmu tur.
1592-1593’de
Sivas
beylerbeyi,
1593-94
ba defterdâr olmu tur.
Trablus am beylerbeyi Dündar, s.
111;
Mühimme
zeyli
6,
74/195.
Bostanc
ve sonra
bostanc ba oldu. Daha
sonra Mara beylerbeyi A.N T
d.
oldu. 1591 Halep, 1140, s. 26;
1592-1593
am ve A. RSK d.
sonra K br s, 1593- 1141, s. 26;
1594
Konya
ve Mühimme
ard ndan
Rakka 72, hüküm:
beylerbeyi oldu.
698; S.O./1,
s. 281.

Karaman
beylerbeyi.
Ber-vech-i mübadele
1587
Anadolu
defterdar ,
sonra
ba defterdar,
III.
Mehmed’e lala olup
1591-92’de
Kefe
beylerbeyi, 1593-94
Karaman beylerbeyi
1604-1605’de vefat
etmi tir.

A.N T
1140, s.
A. RSK
1141, s.
S.O./4,
1348.

d.
26,
d.
26;
s.

Ali Pa a (MM)
(2. kez)

Hasan
(MM)
Ahmed
(MM)

A.N T 1140,
s. 40; A. RSK
1141, s. 39;
Mühimme
72, hüküm
311.
Pa a T: 11 Mart 1595 Sab ka
Kefe
A.N T 1140,
beylerbeyisi
s. 70.
Pa a T:
1594- Tunus beylerbeyi
1592-93
M s r S.O./1,
s.
1595’den sonra
defterdar sonra 1594- 195.
95’de Tunus beylerbeyi
sonra K br s beylerbeyi
olmu tur.
Pa a T: 1596-1597
1592-93’de
Kefe 1601-1602’de
vefat S.O./2,
s.
Rum
beylerbeyidir.
etmi tir.
366.

Behram
(MM).
Bey’in o lu
Cafer Pa a (MM)
(1. kez)
Frenk.
Kaptan
Klç
Ali
Pa a’n n
kölelerindendir.
…
Cafer Pa a (V)
(2. kez)

T: 17 Haziran Ç ld r beylerbeyi
1594

T: 1592-93’den Trablusgarp
sonra
1596- muhaf z
97’den önce
donanmayla
gitmi tir.

Ali
Pa a
Ç ld r
beylerbeyli ine talip
olmu ancak H z r Pa a
atanm t r. Kendisine
ise K br s verilmi tir. ()

1596-1597’de
ikinci S.O./2,
olup defa
Trablusgarp 382.
beylerbeyi olmu tur.

…
…
1596-1597’de ikinci 1603-1604’de Kaptankez
Trablusgarp derya olmu tur.
valisi
Ali Pa a (MM)
T: 6 Aral k 1603 Trablus am
beylerbeyi
Mustafa
Pa a T:
6
ubat
Sâb k K br s beylerbeyi
(MM)
1605’den önce
ve bu tarihte S la
sanca na mutasarr f
Ferhad Pa a (V) F: 6 Mart 1605

Cafer Pa a (V)
(3. kez)

…
1599-1600
(1008)

T: 1605-1606
F. 3 ubat 1606
F: 7 May s 1606

…
…
Dilaver Pa a (V) T:
H rvatt r.
önce
Enderun’dan
yeti mi tir.

Kaptan- deryal ktan 1606-1607’de
tekrar
azledilmi
kaptan
olmu
ve
Avarin’i
muhafaza
etmi tir.

…
1615’den Ça nigirba

…
Sonra Ba dat valisi,
1615’de
Diyarbekir,
1618 Rumeli, 1619
ikinci defa Diyarbekir

…
S.O./2,
382

s.

s.

Dündar, s.
111.
Mühimme
75, 300/640.
Mühimme
75,
s.
249/529
S.O./2,
s.
382;
AE.
SAMD.3,
5/404; AE.
SAMD.1.,
2/169.
…
S.O./2,
s.
420.
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valisi, Ramazan 1030
(Temmuz-A ustos
1621)’de
Sadrazam
olmu tur
Ali Pa a (MM)
T: 1619’dan en
(1. kez)
az 2 y l önce
Hac Hasan Pa a T:
7
Nisan
(MM)
1618’den önce
Fazlullah
(MM)

Pa a F: 24 Mart 1618

Hasan
(MM)

Pa a F: 26 Nisan 1618

Çelebi/Güzelce
Ali Pa a (MMV).
Tunus beylerbeyi
Ali Pa a’n n o lu
(2. kez)
Kubad Pa a (V)
Ali Pa a’n n
biraderi.

T:
önce

Keskin Mehmed
Pa a (MM)

T: 10 Haziran
1631’den önce

Vardar Ali Pa a
(MM)
Ahmed Pa a
(MM)
Cafer A a (Pa a)
(MM)

T: 16 Ekim 1632 Sâb ka
Adana
beylerbeyi
T: 22 Ocak 1633 Sâb ka
Tunus
beylerbeyi
T: 22 Temmuz Bölük a al ndan
1634
yeti mi .
Südde-i
saadette mirahursani.

kinci Gürcü
Mehmed
Pa a’n n
karde idir.
Ali Pa a (MM)
Yusuf
(MM)
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1619’dan Yemen
beylerbeyli i verilse
de aff n isteyerek
K br s
beylerbeyi
oldu.

T: 25
1630

Kas m

T: Ekim 1635

Zulkadriyye
beylerbeyi
Pa a T: 15 ubat 1637 Trabzon beylerbeyi
(20 N 1046)

S.O./1,
s.
283.
Mühimme
82, hüküm:
305.
Mühimme
82, hüküm:
189.
Mühimme
82, hüküm:
271.
Sonra tekrar Tunus S.O./1,
s.
valisi ve ard ndan 283.
tekrar K br s valisi
oldu. 1619’da Kaptanderya.
23
Aral k
1619’da sadrazam oldu.
Berat
yaz lm t r. K.
Kepeci
Üzerinde hatterif 266, s. 69
olma la emri Kapudan
Pa a hazretleri alm t r.
K br s beylerbeyi iken Mühimme
vefat etmi tir.
85, hüküm:
396.
K.
Kepeci
266, s. 69
Hâlâ
Kocaili K.
Kepeci
mutasarr f .
266, s. 69.
Ahmed Pa a’n n ölümü K.
Kepeci
üzerine
K br s 266, s. 69;
beylerbeyi olmu .
S.O./2,
s.
Daha sonra Adana 381.
beylerbeyi
olmu .
1638-39’da azledilmi
ard ndan ehrizor valis
olmu tur.
Dündar, s.
111.
K br s’tan sonra Kefe K.
Kepeci
beylerbeyi olmu .
266, s. 69;

brahim
(MM)

S.O./5,
s.
1697.
Dündar, s.
111;
Mühimme
88, hüküm:
90.
Ba hatt- hümayun
K.
Kepeci
266, s. 69
K.
Kepeci
266, s. 69
1643 Tire’ye mutasarr f K.
Kepeci
ve 1645’te tekrar K br s 266, s. 69;
beylerbeyi olmu tur.
S.O./1,
s.
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Pa a F:
May s26Haziran 1637

Abdurrahman
T: 6 Eylül 1638 Hassa do anc ba
Pa a (MM)
Hüseyin
A a T: 14 Nisan 1641 Kapuc lar kethüdas
(Pa a) (MM)
Vezîr-i
azam
Bayram
Pa a’n n
kethüdas
olup
T: 16 ubat 1642 sâb ka Kuds-i erif
Köse Ali Pa a
sanca na
(MM)
mutasarr f olmu .
Ruznameci brahim
Efendi’ye ve sonra
Bayram
Pa a’ya
kethüda olmu tur.
T: 7 Haziran Murtaza Pa a’n n
1643
kethüdas d r. 1635- 1643 de vefat etmi tir.
36
Revan
Zülfikar
Pa a
muhasaras nda
(MM)
bulunmu tur. 16391640’da
Safed
sancakbeyidir.
Halil Pa a (MM) T: 18 Mart 1644 Topçuba
Köse Ali Pa a T: 6 Ekim 1644
(MM)
(2. kez)
Vardar Ali Pa a T: 22 Ekim 1645
(V)
Bosnal d r.

Halil Pa a (MM)
Fazl Pa a (V)

T: 19 A ustos
1646
T: 6 Nisan 1647

Eski
Beylerbeyi

K br s

Anadolu, Rumeli ve
Bolu
beylerbeyi
oldu. 1644 Van ve
sonra Bosna valisi
oldu. 1646 K br s

Vezaretle
tevcih
edilmi tir.
1648 Sivas valisi oldu.
1658’de b ir Pa a’ya
uyarak ba kald rmas
üzerine katledildi.

Arpal k verilmi tir.
Hasan
voyvodas

A.RSK 1512,
s 72; S.O./5,
s. 1720.

A.RSK 1512,
s. 72.
A.RSK 1512,
s. 72.
A.RSK
1512, s. 72;
S.O./1,
s.
295.

A.RSK 1512,
s. 72.
A.RSK 1512,
s. 72.

Adalar
dimekle
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Hasan Pa a (V)

T: 9-18 Kas m Adalar voyvodas
1647

me hurdur.
Kaim-i
makam tayin olunup
mü arün-ileyhin
mektubu
mucebince
hüküm virilmi tir.
Rikabdar- ehriyâri, Vezîrlikle K br s valisi
1644’te
Yeniçeri olmu , K br s’ta vefat
A as ,
1645’de etmi tir.
Mara
valisi
olmu tur.
1648’de vezîrlikle A ustos-Eylül 1651.
ba defterdar,
(Ramazan
1061)’de
1649’da azledilerek vefat etmi tir.
kubbe
vezîri
olmu tur.

aban Pa a (V) T: 1648
Enderundan
yeti mi tir.

Köse
brahim T: 1650
Pa a (V).
Maliyeden
yeti me
Zeynelabidin
F:
Pa a (MM)
1652’de
Gürcü Mehmed T: 1654
Pa a (V).
Saraydan
yeti medir.

Nisan

S.O./5,
1558.

s.

S.O./3,
835.

s.

Dündar,
111.
1655-1656’da Budin S.O./4,
sonra tekrar Diyarbekir 1052.
valisi,
1663-1664’te
Halep, 1664-1665’te
Budin valisi olmu ve
burada vefat etmi tir.

4 kez Anadolu
valili i ve birçok
eyalet
valili i
yapm t r. 1651’de
sadrazam
olmu
1652’de
azledilmi tir. Sonra
Ohri sanca
ile
azledilmi , 1653’de
T m var
valisi
olmu tur.
Kabasakal
T:
1659’dan b ir
Pa a’n n 1659’da azledilmi tir.
Zeynelabidin
önce
adamlar ndan olup
Pa a (MM)
onun
sayesinde
K br s
beylerbeyi
olmu tur.
Konakç /Tutsak
T: 1660-1661
1658-1659
Haleb Sonra Kanije (Peçuy)
Ali Pa a (MM)
valisi
beylerbeyi olup orada
vefat etmi tir.
Abdulkadir Pa a F: 26 May s-4
(MM)
Haziran 1665
…
…
…
…
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A.RSK 1512,
s. 72.

s.
s.

S.O./5,
1712.

s.

S.O./1,
290.

s.

Mühimme
95, 68/452.
…

Frans zca Kaynaklarda K br s’ta Osmanl Hâkimiyeti ve
Yap lan Çal malardan Örnekler

ro . r. alip A A A A
Dumlup nar Üniversitesi / Kütahya

Asya, Avrupa ve Afrika k talar n n kesi ti i yerde bulunan Akdeniz’in üçüncü büyük adas
K br s; bulundu u konum itibariyle ve hem tarihi, hem jeopolitik hem de jeostratejik yönüyle tarih
boyunca pek çok devletlerin dikkatini çekmi tir. Özellikle Do u Akdeniz’i kontrol edebilen konumu
nedeniyle K br s Adas , etraf nda yer alan co rafyada tarih boyunca ortaya ç km uygarl klar da dahil
her türlü ekonomik, politik ve güvenlik ile ilgili geli melerden etkilenmi tir. K br s tarihi, bu etkilerin
izlerini ta r ve yans t r. Tarihte Hititler, Asurlular, Bizansl lar, Emeviler, Lusignanl lar, Cenevizliler,
Osmanl lar, ngilizler K br s’ egemenlikleri alt na alm lard r. Osmanl Devleti’nin K br s’
fethetmesiyle birlikte 1571’den itibaren ada üzerinde Türk egemenli i kurulmu ve bu hakimiyet 3
as rdan fazla sürmü tür.
Bu tebli i Osmanl hâkimiyetinde K br s’la ilgili Frans zca yaz lm baz kaynak ve eserlerden
yararlanarak haz rlad m. Bilindi i üzere özellikle Tanzimat Ferman n n ilan edilmesi ve Osmanl
mparatorlu unun zay flamas yla birlikte Bat l sömürge devletler K br s’a daha da ilgi duymu lard r.
Bunlardan biri de Fransa’d r. Ba ta seyyahlar olmak üzere, gerek konsoloslar, gerek misyonerler ve
Frans z Tarihçilerin ço u K br s’ta Osmanl hâkimiyetini büyük oranda sübjektif bir aç dan ele alm lar
ve de erlendirmi lerdir. nceledi im kaynaklarda bunlar aç kça görülmektedir. Bu eserlerden çok az
K br s’la ilgili tarihi olaylar ve vakalar objektif bak aç s ndan ele alm t r.
Bu sunumda baz Frans zca kaynaklara dayal olarak K br s’ta Osmanl hâkimiyetiyle ilgili
bilgiler vermek istiyorum. Bu eserleri ve içeriklerinden baz kesitleri öyle belirtebiliriz:
1-

Alain Blondy, Chypre, Paris: P.U.F., 1998, 127 s.

Konuyla ilgili olarak inceledi im ilk eser budur. Bu eser iki ana bölümden olu makta, birinci
bölümde K br s’ n co rafi ve jeopolitik yap s , iklimi, bitki örtüsü… vb. hakk nda bilgiler içermektedir.
kinci bölümde ise Adan n tarihi hakk nda bilgiler yer almaktad r. Kitap, tarih öncesi dönemde K br s’ n
paleolitik, neolitik, kalkolitik ve bronz ça yla ilgili bilgiler içermektedir. Yazar K br s’ta hâkimiyet
kurmu olan devletlerden Yunanl lar, Asurlular, M s rl lar, Persler, Romal lar, Bizansl lar, Venedikliler
hakk nda k sa bilgiler vermektedir. Alain Blondy eserinin 86-107. sayfalar n Osmanl imparatorlu una
ay rm olup bundan sonrakiler Adada hüküm süren ngilizler hakk ndad r. Yazar n ele ald önemli
konular ve tarihi olaylar öyle belirtebiliriz:
Yazar, K br s’ 1571 y l nda alan Lala Mustafa Pa a’n n ilk icraatlar ndan birinin adada ya ayan
gayri Müslim halk dü üncelerinde, inançlar nda ve ya am tarzlar nda serbest b rakmas ndan
bahsetmektedir. Daha önce Lusignanl lar taraf ndan dini ve siyasi sahada temsil etme yetkisi ellerinden
al nan Ortodoks Kilisesinin hâkimiyetini tekrar tan y p bu yetkiyi kendilerine iade etmeleridir. Böylece
Osmanl Devleti, Ortodoks Kilisesi tan y p di er gayr Müslimlerin de temsilcisi olarak tescil etmi tir.
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Osmanl Devleti, kiliseyi sadece tan makla kalmam ayn zamanda ona K br s’ta siyasi ve milli alanda
da yetkili olma misyonunu vermi tir (s. 86).
Lala Mustafa Pa a’n n yapt ilk icraatlardan di eri ise Adada nüfus say m n yapm olmas d r.
Tahminen Adan n nüfusu 85 bin kadard r. O burada iskân eden halk üç kategoriye ay rm ve her birinin
durumuna ve haline göre vergilendirmi tir. Bu vergiyi en fakirinden en zenginine kadar alm t r. Buna
pa alar, a alar ve askerler ba ta olmak üzere herkes dâhil edilmi tir. Adan n kontrolü ve güvenli i için
1000 yeniçeri ve 2666 sipahiyi görevlendirmi tir ( s. 87).
Yazar eserinin 88. sayfas na Peygamberimizin süt teyzesi Hala Sultan’ n tekke ve camisinin
resmini koymu olmas dikkat çekicidir. Bu kitapta Osmanl larla ilgili ba ka bir resim yer almad n da
belirtmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber’in kendisine büyük bir yak nl k duydu u, zaman zaman evinde
istirahat etti i bilinen Ümmü Haram, ayn zamanda dönemin gaza faaliyetlerine de kat lm ve
slâmiyet’in yay lmas konusunda büyük ve önemli gayretler göstermi kad n sahabelerden biridir.
Ayr ca, kendileri slâmiyet’in ilk devirlerinde yap lan fetih amaçl seferlere de kat lm ve yaral
askerlerin tedavisi ile ilgilenmi lerdir. Hala Sultan ileri ya na ra men Hz. Osman devrinde Hicri 28 /
Miladi 648 y l nda yap lan ve Müslümanlar n ilk deniz seferi olarak bilinen K br s fethine e i Ubâde b.
es-Sâmit ile birlikte kat larak Larnaka’da ehit olmu tur (s. 44). Bugün kendi ad yla bilinen ve
Osmanl lar döneminde türbe, tekke ve cami in a edilen yere defnedilmi tir.
Ada, Osmanl lar taraf ndan 1571 y l nda feth edildikten sonra ilk icraatlardan bir di eri de toprak
reformunun yap lm olmas d r. Fetih tamamlan nca K br s ayr bir beylerbeyli i haline getirilmi tir. Bir
taraftan idari ve askeri te kilat kurulmaya çal l rken di er taraftan da yerli halk n lehine bir çok önemli
ve köklü de i iklikler yap lm t r. Özellikle halk n gönlü al nmaya çal lm t r. Buna Osmanl
“ stimalet siyaseti” ( s. 87) denir.
K br s’ n Osmanl lar taraf ndan feth edilmesinden sonra burada emniyet ve asayi temin edilip
“kölelik” gibi kurumlar yla birlikte “feodal düzene” ( s. 87) son verilmi tir. Yukar da da belirtti imiz
gibi özellikle Venedikliler zaman nda yetkileri k s tlanan Ortodoks Ba piskoposlu u tekrar ihya edilmi
ve yetkileri iade edilmi tir. Feodal vergi ve hukuk düzeni kald r l p yerine Osmanl ’n n kendi gelenek
vergi ve adli sistemi kurulmu tur.
Blondy’nin eserinde üzerinde durdu u bir di er konu ise 1640 y l nda Adada ba gösteren k tl k,
açl k ve salg n bir hastal n yani veban n görülmesidir. 12 ya üzeri 25000 ki i bu hastal ktan
etkilenmi tir. Bu salg n hastal müteakiben 1641 y l nda Osmanl valileri buradaki görevlerinden alm
ve geçici olarak vergileri azaltm t r. Bu olay müteakiben adaya sipahiler gönderilmi tir( s. 89).
Yazar n üzerinde durdu u bir di er önemli konu da udur: Adan n fethinden 80 y l sonra burada
pa alar anormal zenginliklere ve servete kavu mu olmalar d r. Çünkü ald klar ve toplad klar vergilerin
tamam n stanbul’a göndermemi lerdir. Hatta daha da ileri giderek halka bask yapm lar ve kanunlara
uymam lard r. Ayr ca kurakl k da aday etkileyerek ekinler ve mahsul yeterli olmam t r.
Bu olaylar müteakiben padi ah 1669 y l nda adada bir reform ve slahat yaparak Kaptan
Pa a’n n idaresinde K br s’ta yeni bir idari yap olu turmu tur. Kaptan Pa a kendini Osmanl donanma
komutan olarak 15000 kuru maa a ba l yor. Adada toplanan vergiler özel kuryeler vas tas yla
stanbul’a gönderiliyor. Bu durum 1689 y l na kadar devam ediyor (s.90).
Yazar n eserinde üzerinde durdu u bir ba ka konu 1680 y l ndan itibaren a alar aras nda
üstünlü ü ele geçiren ve 7 y l sürecek bir iktidar mücadelesini ba latan Boyac o lu Mehmet isyan d r.
Bu mücadele 1685 y l nda ba lay p 1687 y l na kadar sürerek bir isyana dönü mü tür. Bu isyan
bast rmak için Ahmet Pa a görevlendiriliyor. Boyac o lu Mehmet’i yakal yor ve idam ediyor. Burada
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unun alt n önemle çizmemiz gerekiyor. Bu idam n gerçekle memesi için bir Frans z kad n Ahmet
Pa a’ya önemli miktarda rü vet olarak para teklifinde bulunmu tur. Yazar n eserinde bahsetti i di er
önemli olaylar ve konular öyle s ralayabiliriz:
Adaya 1702’de vergileri toplamak üzere “muhass l” (s. 91) gönderiliyor. 1712’de Ada
korsanlar n sald r lana maruz kal yor. 1764 y l nda muhass ll k görevi Çil Osman’a veriliyor. Daha sonra
Padi ah 3. Mustafa taraf ndan Adaya Haf z Efendi görevlendiriliyor. 1774’de Osmanl Ruslarla Bar
Antla mas imzal yor. Ada’n n vergisi 20 y l kadar Hac Abdulbaki a a taraf ndan toplan yor. 1774
y l nda Adada nüfus say m yap l yor. Buna göre burada 84000 ki i ya amakta olup bunlardan 37000’i
H ristiyan, 47000 ki i ise Müslüman ahalidir. Aday silahs zland rmak ve isyanc lar bast rmak için 1820
y l nda Küçük Mehmet ve Kaptan Pa a buraya geliyorlar. 24 ubat 1821 y l nda Alexandre Ypsilanti
“Ya özgürlük ya ölüm” diyerek isyan ba lat yor. 22 Nisan 1821’de Din Adam Kyprianos K br s’ta
isyan ve bölücülük faaliyetlerine ba l yor. 3 May s 1821’de Küçük Mehmet Adan n güvenli ini
sa lamak üzere 4000 ki ilik kuvvet istiyor. 22 temmuz 1825’de Adada yönetim de i ikli i oluyor. 18221829 y llar çalkant l ve “Enosis” fikrinin etkili oldu u y llard r. 2. Mahmut taraf ndan reform yap l yor
ve 1839 y l nda Tanzimat Ferman ilan ediliyor. 12 Temmuz 1878 y l nda Adan n yönetimi ngiltere’ye
geçiyor. Amiral Lord John Hay (s. 107) yönetimi ele alarak Osmanl ’n n K br s’ta hakimiyeti sona
eriyor.

2-Dilek Desaive, “Transactions et Crédits à Chypre au XVIII è Siècle ( 18. Yüzy lda
K br s’ta Ödemeler ve lemler), Etudes Balkaniques, 5-1998, ss. 123-142.
Yazar bu makalesinde 18. Yüzy lda K br s’ta ticaret, kredi ve ticari i lemler hakk nda önemli
bilgiler vermektedir. Bilindi i üzere Türkler 1571 y l ndan itibaren K br s’ n hâkimiyetini ellerine
alm lard r. Venedikliler ticarette ileri seviyedeydiler. Venedikliler Ada’n n Osmanl lara geçmesinden
sonra onlara yakla arak bu ticari faaliyetlerini devam ettirmi lerdir. K br s’ta Venedik Konsoloslu unda
bununla ilgili olarak özellikle 18. Yüzy la ait pek çok talyanca önemli belgeler bulunmaktad r.
Bu makale bu yüzy la ait berat, hüküm, ahitname..vb.ler hakk nda aç klamalar içermektedir.
Bilindi i üzere ahitname; do rudan Osmanl padi ahlar taraf ndan aman dileyen ki i veya milletlere,
tek tarafl olarak, istenildi in zaman geri al nabilen, geçerlili i bunu veren padi ah n saltanat süresiyle
s n rl olan, iyi niyet ve ba l l k art yla bah edilen ve çe itli ticari ayr cal klar ta yan resmi belgedir.
Ayr ca bu belgeler K br s’ta siyasi ve dini ya ant lar hakk nda bilgiler de vermektedir. Örne in; hüccet,
zimmi, zimmiye..vb. gibi. Yine makale o dönem deniz ta mac l hakk nda da önemli belgelerin varl n
bildirmektedir. Yazar n bu çal mas nda üzerinde durdu u konulardan biri “saray tercüman ” ve
görevleri ile “muhass l” ve vazifeleridir.
Saray tercüman na ayn zamanda mahkeme ve konsolosluk tercüman da denilmi tir. Bunlar n
bir di er görevi H ristiyan halk n vergilerini toplamalar d r. Dragomanl k yani saray tercümanl için
Ba piskopos yerli gayri Müslim aras ndan bir aday gösterir, bu da Osmanl Devleti taraf ndan
onaylan rd . Dragomanlar n görevi sadece vergi toplamak de il, devletle H ristiyan uyruk aras nda
ili kiyi sa lamakt . Ayr ca vergi sorunlar nda veto hakk na sahiptiler. Gere inde kendisi stanbul’a
giderek Sultanla görü ebilmekteydi. Bunlar büyük konaklarda oturmakta, yüksek ayl k almakta ve
görkemli bir ya am sürmekteydiler. Bazen de görevlerini kötüye kullanm lard r. Ba piskopos veya
piskoposlarla i birli i yap p çok vergi toplam lar ve huzursuzlu a neden olmu lard r.
Burada üzerinde durulan konulardan baz lar da unlard r: Reaya, mahkeme ve poliçeler… vb.
Yazar burada önemli bir konuya temas etmektedir. Bazen al -veri lerde para yani kuru yerine mal
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de i iminin de yap ld
tümen… vb.

n belirtmektedir. O gün kullan lan para türleri unlard r: akça, pare, esedi kuru ,

Bu makalede ele al nan bir di er konu ise verilmi fetvalarla ilgilidir. Ayr ca Seyyid Mustafa,
brahim A a, Mehmet Çelebi, Pietro Zangani, Hekimo lu Ali Pa a, Yakup A a , Hac
Abdulbaki…vb.den de bahsetmektedir. Yazar eserinde Kethuda hakk nda da bilgiler vermektedir.

3-Emel Akçal , Cypre: Un Enjeu Géopolitique Actuel (K br s: Jeopolitik Bir Oyun), Paris:
L’Harmattan, 2009, 356 p.
Eser ba ta K br s’ n jeopolitik öneminden bahsetmektedir. Osmanl Devleti yükseli dönemine
girmi ti ve imparatorluk devaml geni lemekteydi. Yavuz Sultan Selim’in M s r’ fethinden sonra
kendisine Do u Akdeniz hâkimiyeti yolu aç lan Osmanl Devleti’nin Girit ve K br s Adalar ’n da almas
askeri ve siyasi bir zorunluluk haline gelmi ti. Çünkü s k t r ld klar nda K br s’a s nan korsanlar,
ba ta deniz ticaret gemileri olmak üzere hacca giden yolcu gemilerine sald rarak yol güvenli ini riske
at yor ve sürekli bir tehdit olu turmaktayd lar. Ba ta bu ve di er faktörler olmak üzere Ada’n n al nmas
her bak mdan Osmanl devleti için bir zaruret haline gelmi ti. Lala Mustafa Pa a komutas nda Osmanl
Donanmas K br s’ 4 A ustos 1571’de feth etmi tir.
Eserin 49-57. sayfalar Osmanl lar zaman nda K br s’ n demografik yap s hakk nda önemli
bilgiler sunulmaktad r. Özellikle 54-56. sayfalar nda istatistikî bilgiler oldukça önemlidir. Örne in,
1670-1675 y llar aras nda Evliya Çelebi’ye göre K br s’ta 30.000 Müslüman asker ve 150.000
H ristiyan bulunmaktad r. Bununla ilgili ayr nt l bilgi a a da ekte verilmektedir.
Kitapta ele al nan konulardan biri, Osmanl lar n Aday feth etmeleriyle birlikte yerli halk n ço u
Müslüman olmas ve slam dinini seçmesidir. Çünkü gerçek anlamda slam Adaya Osmanl larla birlikte
girmi tir. Adaya Anadolu’nun farkl ehirlerinden insanlar getirilip yerle tirilmi tir. K br s’ n imar ve
iskân için 21 Eylül 1571 tarihinde Sultan n emriyle Anadolu’nun belli ehir ve köylerinden adaya
zorunlu iskan yap lmas kararla t r lm t r. Bu emirle ehirliler, köylüler K br s’a göçmeye zorland lar.
Osmanl lar bu iskân , ba ta askeri olmak üzere siyasi ve sosyal amaçla uygulam lard r. Bu iskânlar n
bir di er özelli i ise merkezi devlet otoritesini kuvvetlendirmek ve topra a ba l büyük toprak a alar n
tavsiye etmek içindi. Ba ta Konya olmak üzere, Karaman, Ürgüp, Seydi ehir, Ni de, Bor, Bey ehir,
Aksaray, Tokat, Trabzon …vb. yerlerden pek çok Müslim ve gayri Müslim Adaya göçürülmü tür.
Bugün K br s’ta Türk köyleri olan Beyköy, Kanl köy, Yeniceköy, Pa aköy, Sandallar, Topçuköy,
Kaleburnu…vb. buraya göç ettirilenler taraf ndan eski adlar de i tirilerek bu isimler verilmi tir.
Fetihten sonra yeni bir mülki yap ya kavu an K br s; Lefko e idare merkezi olmak üzere 16 kazaya
ayr lm t r. Bunlar Tuzla, Limasol, Da , De irmenlik, Magosa, Baf, Girne ba ta olmak üzere
di erleridir. K br s Beylerbeyli inin bu statüsü 1670 y l na kadar devam etmi tir.
Yazar n eserinde bahsetti i bir di er konu da udur: K br s’ n fethinden sonra ç kar lan “ K br s
Kanunnamesi”yle Venedik döneminde can, mal ve namuslar ndan emin olmayan K br s Rumlar , Türk
yönetiminde emniyet ve huzura kavu mu lar ve Venedikliler döneminde verdikleri verginin yar s n
vermekle yükümlü k l nm lard r. Osmanl lar n Adada yapt en önemli icraatlardan biri de Feodal
sistemin kald r lmas ve uzun zamandan beri devam eden ücretsiz mecburi çal ma zorunlulu una son
verilmesidir. Bir di er önemli de i iklik, Lusignanlar ve Venedikliler döneminde halk n elinden al nan
dini özgürlük iade edilerek sürgünde olan Ortadoks Ba piskoposu’nun Ada’ya dönmesine müsaade
edilmi olmas d r.
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Bilindi i üzere Osmanl idaresinde bo veya ekilebilen bütün araziler miri arazi olarak
hükümdar n ahs na aitti. Bu araziler adan n savunmas ve korunmas için Ada’da oturmak ko uluyla
dirlik olarak t mar sahiplerine verilirdi. Yerli gayri Müslimlerin ev, dükkan ve bahçeleri ahsi mülkleri
say l yordu. Arazi ise padi ah n ahsi mal olmakla birlikte reayan n bu topra i lemesine izin veriliyor,
fakat topra n gelirinden belli miktar ö ür ödemekle yükümlü tutuluyordu.

4-Jean-François Drevet, Chypre-Île Extreme (A r Ada K br s), Paris: Syros/Alternatives,
1991, 333 p.
Yazar K br s’ n tarihini burada hâkimiyet kurmu devletler ve milletlere göre ele almaktad r.
Osmanl mparatorlu unun K br s hâkimiyetine eserin 42-54. sayfalar nda yer vermektedir. Ele ald
konular öyle belirtebiliriz:
Drevet, Osmanl mparatorlu unun K br s’ feth etmesini adan n do u ile bir izdivaç yapmas
olarak belirtiyor. O, genel olarak K br s’ta Osmanl imparatorlu unun tarihi hakk nda k sa temel
konular ele alarak anlatmaktad r. Bu ba lamda yazar n eserinde özellikle durdu u konulardan biri 1670
y l nda Kaptan Pa a’n n özel bir vergi sistemi uygulam olmas d r. Bu tarihe kadar K br s’taki
yönetimin ba nda Beylerbeyi bulunmaktayd ve bu y la kadar idari düzende birkaç küçük düzenlemeler
hariç önemli say lacak de i iklikler görülmemi tir.
Yazar n eserinde önemle durdu u bir di er konu ise 1746 ile 1748 y llar aras nda Abdullah Pa a
ile Ebu Bekir Pa a’n n aday iyi, adaletli yönettiklerinden bahsetmesidir. Drevet’e göre bu iki Osmanl
pa as K br s’ en iyi yöneten idarecidirler. Yazar bunlar n yönetimden övgüyle bahsetmektedir. 1685’te
ba layan 1687’de sonlanan Boyac o lu Mehmet isyan , Kaptan Pa al k yönetiminin yetersizli ini
gösterdi inden K br s Adas , Vezir-i Azam’a has olarak verildi ve onun atad muhass l taraf ndan
yönetilmeye ba land . 1745’te Abdullah Pa a’n n yönetiminde ba ms z vilayet haline getirilen K br s,
bir y l sonra atanan Ebubekir Pa a zaman nda oldukça kalk nd . 1746 Y l nda göreve ba layan ve son
pa alardan olan Ebubekir Pa a, K br s’ta kald 1750 y l na kadar dürüst ve adil bir yönetim sergilemi
ve buraya büyük hizmetler yapm t r.
K br s’ta Osmanl hakimiyetiyle ilgili olarak yazar u konular da ele alm t r: 1764’de isyan ve
sonuçlar , Küçük Mehmed’in idaresi, Tanzimat Ferman ve etkileri, 1840 krizi…vb. Bir önemli husus
ise yazar n eserinin 65. sayfas nda Müslümanlarla gayri Müslimlerin y ll k bazda nüfus art lar yla ilgili
önemli bilgiyi grafiksel olarak vermi olmas d r.
18. Yüzy l K br s’ta s k nt l y llard r. Ba ta hastal k olmak üzere, deprem, k tl k ve kurakl k Ada
halk n oldukça etkilemi tir. Buna ba l olarak Ada’dan Suriye ve Anadolu’ya göçler olmu ve nüfusta
azalm t r. Bu s k nt l zamanda 1764’de K br s’a muhass l olarak Çil Osman atanm , memuriyete
rü vetle geçti inden vergileri art rarak halk n tepkisine neden olmu tur.
1821 y l nda Mora syan ’ndan cesaretlenen K br s’taki Rumlar Ada’da ba ms zl k için
faaliyetlere ba l yor. Rumlar n silahland
bilgisini haber alan Padi ah validen bunun önlenmesi
istemi tir. Ada’ya 3 bin kadar asker gönderilmi tir. Ada’da Rumlar yer yer olaylar ve isyanlar
ba lat yorlar. O dönemde K br s’ta vali olan Küçük Mehmet hemen harekete geçerek Rum kilise ve
evlerinde ara t rmalar yapt r yor. Bu ara t rmalarda silahlar ve mühimmat ele geçirilmi tir. Müsebbipler
ve suçlular yakalan p idam ediliyorlar. Bu olay Avrupa’da Osmanl Devleti aleyhine büyük ele tiri ve
tepkilere neden olmu tur.
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Yazar eserinde u olaylardan da bahsetmektedir: 1670’li y llarda Boyac o lu Mehmet isyan ,
1789’da Frans z ihtilal ve müteakiben milliyetçilik ak m ve isyanlar , 1796’da Viyana’da ilk kez “Filiki
Eteria”n n olu mas , Helenizm veya “Megalo dea” ülküsünün siyasi alanda ortaya ç k , 1799’da
K br s Rum Kilisesi Ba piskopusu ve papazlar n Türkler aleyhine çal maya ba lamalar . Ayr ca yazar
unlar da kronolojik olarak eserinde belirtmektedir: 1804 y l nda Yeniçeri a as smail A a
öncülü ünde Türklerin isyan etmeleri, 1831 ve 1833 y llar nda Ada’da ortaya ç kan muhtelif isyanlar.
Burada özellikle Larnaka’da bulunan Frans z Konsoloslu u isyanc lara yard m etmi tir. Çünkü
Fransa’n n K br s’a olan ilgisi sömürgecilik döneminde daha da artm t r.

5-Marc Aymes, “Un Grand Progrès Sur le Papier”, “Histoire provinciale des Réformes
Ottomans à Chypre au x xe Siècle” (Belge Üzerinde Büyük Bir lerleme-19. Yüzy lda K br s’ta
Osmanl Reformlar n n Ta ra Tarihi), Col. Turcica, Vol. XIV, Paris: Peeters, 2010, 395 p.
Yazar Osmanl imparatorlu unun özellikle Islahat ve Tanzimat Ferman ’n n ilan ve sonras nda
yap lan reform hareketlerini ele alm t r. Eserinde 1820-1878 y llar nda K br s’ta görev yapm Osmanl
valilerini ad s ras na ve görev y llar na göre ayr nt l olarak vermektedir. Bununla ilgili detayl bilgiler
kronolojik olarak eserin 343-354. sayfalar nda yer almaktad r. Bu ba lamda yazar K br s’ta görev
yapm Frans z Konsoloslar n n isimlerini de yine alfabetik s rayla eserin 355-356. sayfalar nda
belirtmektedir. Aymes’in burada ele ald
di er önemli konu ise Tanzimat Ferman ve etkileri
hakk ndad r.
Sultan Abdülmecid döneminde Bat l la man n ilk somut ad m olan Tanzimat Ferman , 3 Kas m
1839 y l nda Hariciye Naz r Koca Mustafa Re it Pa a taraf ndan Gülhane Park ’nda okunmu tur. Bu
fermanla Osmanl Devleti kendisini yenilemesi gerekti ini belirtmi tir. Frans z htilal ile Osmanl
ülkesinde ayd n ki iler ve yeni fikirler olu maya ba lam t r. Bu ferman, özellikle me ruti yönetim
yanl s ayd nlar n bask lar , yap lan slahatlar n kal c olmas fikri ve Frans z htilal ile ülkeye giren
milliyetçilik fikirlerinin olumsuz etkilerinden kurtulmak amac ile ilan edilmi tir. Bu fermanda yer alan
genel konular öyle belirtebiliriz: Tüm vatanda lar n can ve mal güvenli inin sa lanmas , vergide adalet,
yarg lamada aç kl k, erkeklere 4 y l zorunlu askerlik, rü vetin ortadan kald r lmas ve özel mülkiyetin
korunmas d r. Fermanda belirtilen maddelerin tamamen yerine getirilmemesine ra men bu çabalar
Osmanl Devletinde modernle me fikrine öncülük etmi tir. Bu ferman n okunmas ndan 22 Kas m 1876
y l nda I. Me rutiyet’in ilan na kadar geçen süre Osmanl tarihinde Tanzimat Dönemi olarak an l r.
Marc Aymes bu eserinde özellikle Tanzimat Ferman n n Osmanl sancak ve eyaletlerinde
uygulan yla ilgili ayr nt l bilgiler de vermektedir. Konuyla ilgili olarak yazar; slahat hareketleri,
Bat l la ma, dü üncelerde de i im, Tanzimat’ n Anadolu’da ve K br s’ta etkileri, yabanc lara verilen
yeni haklar, ticaretle ilgili yap lan yeni düzenlemeler, vergilerde yeni yap lanmalar, K br s’ n zmir ve
Lübnan’la olan irtibat ..vb. konular bu eserde ele alm t r.
Bilindi i üzere Osmanl Devletinin gerileme ve zay flama sürecine paralel olarak K br s’ta
kurulan düzen de etkilenmi tir. Kapitülasyonlar n K br s için de geçerli olmas , yabanc lar n
ayr cal klardan yararlanmaya ba lamalar adada çözülmeye yol açm ve kurulu düzen Yunan
milliyetçili inin de yükselmesiyle bozulmaya ba lam t r. Bu geli meler ve de i ikler, devlete kar baz
olaylar n meydana gelmesine neden olmu tur. 19. Yüzy lda Osmanl Devletinin ya ad h zl gerileme
dönemi, askeri ba ar s zl klar da beraberinde getirmi , zor duruma dü erek 4 Haziran 1878’de
ngiltere’yle yapt antla mayla K br s’ n idaresini ngiltere’ye devretmi tir. Böylece K br s’ta 307 y l
süren Osmanl hâkimiyeti fiilen sona ermi tir.
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Sonuç olarak, bu sunumu her aç dan çok önemli tarihi, stratejik ve jeopolitik öneme sahip
K br s’la ilgili Frans zca yap lm baz çal malardan yararlanarak haz rlad m. Yararland m Frans zca
kaynaklarda yer alan K br s’ta Osmanl hâkimiyetiyle ilgili yazarlar n görü ve dü üncelere yer vererek
objektiflikten uzak bir tarih anlay na ahit oldum. Ayr ca bu tebli de K br s’ n oryantalistler taraf ndan
niçin bu kadar önemli oldu unu, Ada’n n tarihinin nas l tarafl yaz ld n ve pek çok gerçeklerden uzak
nas l sapt r ld n belirtmeye çal t m.
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K
o . r. übeyde üne A I
Bal kesir Üniversitesi / Bal kesir

Türkiye’ye 70, Suriye’ye 100 km ve M s r’a 370 km olan K br s Do u Akdeniz’in en büyük
adas olup Akdeniz’in üçüncü büyük adas d r1. Osmanl hâkimiyetine geçmeden önce Venedik2
yönetiminde olan K br s Adas ’n n fethine Do u Akdeniz’in güvenli inin sa lanmas nedeniyle karar
verilmi tir3. Sava ilan edilmesinde Venedik’in Müslümanlar n mallar na el koyan korsanlara
kap lar n açm olmas önem ta m t r4. Öncelikle adan n teslimi için Venedik’e bir elçi
gönderilmi tir. Elçinin elinin bo gelmesi sava için artlar haz r hale getirmi tir5. Böyle bir durumda
slam hükümdar n n cihad ilan etmesi zorunluluk olarak kar m za ç kmaktad r. Art k sava me ru bir
yol olarak de erlendirilmektedir6. Sava ise ganimeti beraberinde getirmektedir. Bu çal ma K br s
Adas ’n n fethi s ras nda Lefko a Kalesi’nin sava la ele geçirildikten sonra elde edilen esirleri ele
almaktad r. Ele geçirilen esirler ganimet olarak deftere kaydedilmi tir ki, bu defter üzerinden esirlerin
say s , kad n erkek ve esir olarak hangi özelliklerde olduklar üzerinde durulacakt r. Böylece Osmanl
Devleti’nin sava hukukunu i letme biçimi ortaya konulmaya çal lacakt r.

Doç. Dr. Zübeyde Güne Ya c , Bal kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö retim Üyesi.
Akdeniz’de K br s’tan daha büyük iki ada vard r ki, bunlar Sicilya ve Sardunya adalar d r. Cevat Rü tü Gürsoy, “K br s”,
D A, XXV, 2002, s. 370; K br s XVI. yüzy lda tuz, eker ve pamuk adas olarak tan mlanmaktad r.
Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyas , II, Çev., Mehmet Ali K l çbay, stanbul 1994, s. 289.
2
Tarih boyunca Hitit, Aka, Asur, Pers, Büyük skender, Müslümanlar, ngilizler, Templier övalyeleri, Lusignan
Hanedan , Cenevizliler, Memluklar ve nihayet Venedikliler K br s’ta hâkimiyet kurmu lard r. I n Demirkent, “K br s”,
D A, XV; 2002, s. 371-373.
3
K br s’ n fethinin nedenleri ortaya konulurken özellikle daha önce slam yurdu olmas na vurgu yap lm t r. Ebu Suud
Efendi de Venedik’e sava ilan edilmesi ile ilgili fetvas nda bu noktaya dikkat çekmi tir. Çünkü Venedik ile anla ma
devam etmektedir. Fetva içi bak n z . Peçevî brahim Efendi, Peçevî Tarihi, I, Haz: Bekir S tk Baykal, Ankara 1999, s.
467; M. Ertu rul Düzda , eyhülislam Ebussuud Efindi Fetvalan I nda 6. As r Türk Hayat , stanbul, 1983, s. 108-109;
Joseph V. Hammer, Büyük Osmanl Tarihi, IV, Çev. Mehmed Ata, Yay. Haz: Mümin Çevik, Erol K l ç, stanbul 1998, s. 89; 12 Numaral Mühimme Defteri (978-979 / 1570–1572) Özet-Transkripsiyon ve ndeks, I, Yay.Haz: Hac Osman
Y ld r m, Vahdettin Atik, Murat Cebecio lu, Ankara 1996, s. XI; Ayr ca Ebusssuud Efendi’nin fetvas ile ilgili
de erlendirme için bak n z: Hüseyin Algül, “Osmanl lar Devrinde K br s Seferinin Mânevî Cephesi ve Ebussuud
Efendi’nin Seferle lgili Fetvas ”, UÜ FD, II/2, Bursa 1987, s. 37-42.
4
Venedik ile en son antla ma 1540 y l nda yap lm olmas na ra men Venedik’in korsanlara yard m ve yatakl k yapmas
sava için en büyük gerekçe olarak kar m za ç kmaktad r. Hatta bazen do rudan bizzat Venedikliler Müslümanlar n
mallar na el koymaktad rlar. Nitekim II. Selim’in ehzade iken eker, pirinç vs. almak için M s r’a giden adamlar f rt na
nedeniyle K br s’a s nd klar nda Venedikliler taraf ndan mallar na el konulmas bu olaylardan birisidir. Belki de daha o
zaman K br s’ n fethine karar verilmi olmal d r. Emrah Safa Gürkan, “Osmanl -Habsburg Rekabeti Çerçevesinde
Osmanl lar’ n XVI. Yüzy l’daki Akdeniz Siyaseti”, Osmanl Dönemi Akdeniz Dünyas Ed: Haydar Çoruh, M. Ya ar Erta ,
M. Ziya Köse, stanbul 2011, s. 11; ki, K br s hakk nda bilgi edinmi tir. Do u Akdeniz’de bu olay tek de ildir. Ço u
zaman Do u Akdeniz’de Müslüman gemilerine sald ran korsanlar K br s Adas ’na s nmakta ve mallar n iadesi konusu
uzun bir süreci gerektirmektedir. K br s’ n fethinin gerekçeleri hususunda için geni bilgi için bak n z: smail Hami
Dani mend, zahl Osmanl Tarihi Kronolojisi, II, stanbul 1972, s. 392; Recep Dündar, “K br s’ n Fethi”, Türkler, IX,
Ankara 2002, 1219; smail Hakk Uzunçar l , Osmanl Tarihi, III/1, Ankara 1983, s. 10-12; Feridun Bilgin, “K br s’ n
Fethi çin Yap lan Haz rl klar (Ar iv Belgelerine Göre)”, Mukaddime, VI/1, 2015, s. 80-82.; Hammer seferin sebebi olarak
Josef Nassi ad nda Yahudi birini göstermektedir. Joseph V. Hammer, Büyük Osmanl Tarihi, s. 5-7.
5
Elçi olarak Kubad Çavu gönderilmi tir. dris Bostan, “K br s Seferi Günlü ü ve Osmanl Donanmas n n Sefer
Güzergah ”, Beylikten mparatorlu a Osmanl Denizcili i, stanbul 2008, s. 88.
6
Cihad için bak n z: Ahmet Özel, “Cihad”, D A, Ankara 1993, s. 527-531; Osmanl Devleti’nde gaza ideolojisi için
bak n z: Köprülü, Fuad, Osmanl Devleti’nin Kurulu u, Ankara 1988; Halil Halil, “Osmanl Fetih Yöntemleri”, Sö ütten
stanbul’a Osmanl Devleti’nin Kurulu Üzerine Tart malar, Der. Oktay Özel-Mehmet Öz, stanbul 2000, s. 443-474;
Rudi Paul Lindner, “ lk Dönem Osmanl Tarihinde tici Güç ve Me ruiyet”, Çev. P nar Emiralio lu, Sö ütten stanbul’a
Osmanl Devleti’nin Kurulu Üzerine Tart malar, Der. Oktay Özel-Mehmet Öz, stanbul 2000, s. 407-428; Feridun M.
Emecen, “Gazâya Dair-XIV. Yüzy l Kaynaklar Aras nda Bir Gezinti -“, lk Osmanl lar ve Bat Anadolu Beylikler Dünyas ,
stanbul 2001, s. 75-85.
1
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Lala Mustafa Pa a’n n komutas ndaki Osmanl ordusunun 2 Temmuz 1570 tarihinde Limasol
Kalesi’nin fethi ile ba layan fetih süreci 9 Eylül 1570 günü Lefko a’n n fethiyle devam etmi ve 1
A ustos 1571’de Magos’a Kalesi’nin teslimi ile tamamlanm t r7. Böylece K br s Adas Osmanl
hâkimiyetine geçmi tir. Adan n Osmanl hâkimiyetinde oldu unun Venedik taraf ndan kabulü 7 Mart
1573 tarihli antla mayla mümkün olmu tur. Venedik bu antla ma ile hem K br s’ kaybetti ini hem de
sava tazminat olarak 300.000 duka vermeyi kabul etmek mecburiyetinde kalm t r8.
Fetih sürecinde Girne9 ve Magos’a kaleleri gibi baz kaleler vire ile Lefko a gibi baz kaleler
ise sava la ele geçirilmi tir10. Bu ise slam hukukuna göre sava artlar n n geçerli olmas anlam na
gelmektedir. Yani ele geçirilen bölgede slam askeri k l ç hakk olarak ganimet elde etme hakk na
sahiptir11. slam hukukçular ganimet mal n sava esirleri, arazi ve menkul mallar olarak tarif
etmi lerdir12. Kuran- Kerim’de ganimet mal n n nas l payla t r laca
ile ilgili olarak bilgi
mümkündür. Enfal suresi bu anlamda ayr bir yere sahiptir. Surenin 1. Ayetinde ganimetin Allah’a ve
Resulü’ne ait oldu u üzerinde durulmaktad r13. Ayn surenin 41. ayeti ganimetin payla t r lmas
hususunda daha aç k hükümler içermektedir ki ayet öyledir: E er Allah'a (iman etmi ), hak ile bât l n
ayr ld
gün, iki ordunun birbiri ile kavu tu u gün (Bedir) gün(ü) kulumuz (Muhammed)’e
indirdi imiz (ayetler)e inanm san z, bilin ki, ganimet olarak ald n z herhangi bir eyin mutlaka
be te biri Allah' n, Resulünün, h s mlar n n, yetimlerin, yoksullar n, yoksullar n, yolcunundur. Allah
her eye hakk yla kâdirdir14. Bu ayetin nazil olmas bundan sonraki uygulamalara temel te kil
etmi tir15. Hz. Peygamber Hayber ve Huneyn sava lar nda ele geçirilen ganimetleri bu esas
çerçevesinde taksimini yapm t r16. Bu nedenle Hanefi hukukçular Hz. Peygamberden sonra

7

Hasan Bey-zâde Ahmed Pa a, Hasan Bey-zâde Târîhi, Metin (926-1003/1520-1595), II, Haz. evki Nezihi Aykut, Ankara
2004, s. 204. K br s seferi haz rl klar s ras nda Divan- Hümayun’dan gönderilen emirler için bak n z: 12 Numaral
Mühimme Defteri…, s. 29, 41, 42, 47, 56, 59 vd; dris Bostan, “K br s Seferi Günlü ü ve Osmanl Donanmas n n Sefer
Güzergah ”, s. 87-105; Feridun Bilgin, “K br s’ n Fethi çin Yap lan Haz rl klar (Ar iv Belgelerine Göre)”, Mukaddime,
VI/1, 2015, s. 79-100.
8
Kemal Çiçek, “K br s, Osmanl Dönemi”, D A, XV, 2002, s. 374.
9
Lefko a Kalesi fethedildi inde Girne Kalesi daha ele geçirilmemi ti. Lefko a’n n fethinden k sa bir süre sonra Girne
teslim olmu tur. Peçevî brahim Efendi, Peçevî Tarihi, I, Haz: Bekir S tk Baykal, Ankara 1999, s. 468.
10
Hasan Bey-zâde Ahmed Pa a, Hasan Bey-zâde Târîhi, s. 203-4; Zinkeisen da Hammer gibi kalenin fetihle al nd
üzerinde durur ve devam nda 20.000 ki inin öldürüldü ünden söz etmektedir. Johnn W. Zinkeisen, Osmanl mparatorlu u
Tarihi (1453-1574), II, Çev. Nilüfer Epçeli, stanbul 2011, s. 665; Joseph V. Hammer, Büyük Osmanl Tarihi, s. 19.
11
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk slâmiyye ve Islahat F kh yye Kamusu, III, stanbul 1950, s. 421
12
Mehmet Erkal, “Ganimet”, D A, XIII, 1996, s. 351; Buna gayrimenkul mallar da eklemek gerekmektedir. Ekrem Bu ra
Ekinci, slâm Hukuku, stanbul 2006, s. 155.
13
Enfal Suresi 1. Ayet: (Habibim) sana harp ganimetleri (nin hükmünü) sorarlar. De ki, “(Bu) ganimetler Allah’ n ve
resulünündür. O hâlde (tam) Müminlerseniz Allah’tan korkun, (ihtilafa dü meyip) aran z düzeltin, Allah’a ve
peygamberine itaat edin.” Hasan Basri Çantay, Kur’ân- Hakîm ve Meâl-i Kerîm, Konya 2014, s. 191.
14
Hasan Basri Çantay, Kur’ân- Hakîm ve Meâl-i Kerîm, , s. 197.
15
Bedir Sava bitmeden dü man takip etmek varken sahabelerden baz lar ganimete dalm lar ve bunlar n kendilerine ait
olduklar n söylemi lerdir. Bu olay üzerine ganimet ile ilgili ayetler nazil olmu tur. Bunun üzerine Hz. Peygamber bütün
ganimetleri toplatm ve ganimetin yeniden da t lmas sa lanm t r. Mehmet Azimli, “Bedir Sava Çerçevesinde Baz
Mülahazalar”, Bilimname, XVIII, 2010, s. 17; Ganimetin 4/5’ini askere da tm t r. Ancak ganimet amaç de ildir. Zaferden
sonra bir mükâfat olarak de erlendirilmi tir. Zira ganimet elde etmek amac yla bir mü rikin Bedir sava na kat lmas na
müsaade etmemi tir. Ali R za Ayar- Hüseyin Güne , “Hz. Peygamber’in Sava Öncesinde, Zafer Sonras Elde Edilecek
Ganimetlere Dikkat Çekilmesi”, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, Say : 16, Samsun 2003, s. 218219.
16
Hadi Sa lam, “ slâm F k h Doktrininde Mü terek Mülkiyetin Taksiminde Muhdesat n Durumu ( tirak ve Mü terek
Araziler Örne i)”,CÜ. lahiyat Fakültesi Dergisi, XVI/2, Sivas 2012, s. 372; Müslümanlar n ald ilk ganimet Kure ’ten
elde edilmi tir. Komutanl n Abdullah bin Cah ’ n yapt 8-10 ki ilik birli in Bedir Sava ’ndan 2 ay önce küçük bir
Kurey kervan n ele geçirmesi neticesinde olmu tur. Bu olayda ganimet olarak kervan n mallar n n yan s ra 2 esir ele
geçirilmi tir. Ahmet Özel, “ slam’da ve Günümüz Devletler Hukukunda Sava Esirleri”, slam Hukuku Ara t rmalar
Dergisi, Say : 1, 2003, s. 107.
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ganimetin taksimi ve kullan m konusunda devlet ba kan n n yetkili olduklar n bildirmi lerdir. Tabii
ki önemli noktalardan birisi ganimetin nas l ele geçirildi i konusudur.
Bir menkul ya da gayrimenkulün ganimet mal çerçevesinde de erlendirilebilmesi için temel
art me ru bir sefer sonucunda ele geçirildir. Yani askeri bir birli in, müfrezenin faaliyetleri konunun
esas n te kil etmektedir17. 154018 y l nda yap lan anla ma ile Venedik ile bar n devam etmesinden
dolay K br s seferinin yap lmas için eyhülislam Ebussuuud Efendi’den fetva al nmas bu amaca
yönelik olmal d r19. Böylece elde edilen ganimet art k me ru bir hakt r ve da t m na geçilebilir20. Bir
kere ganimet mal ndan pay alabilmek için mutlak surette sava a bizzat i tirak etmek gerekmekteydi.
Sava a i tirak etmeyen kad n, çocuk ya da ba ka ki ilerin ganimet mal ndan pay almas mümkün
olmay p, onlara hediye verilebilirdi21. Sava ta ehit olanlar n hisseleri de dü ünülerek, mirasç lar na
teslim edilirdi22. Böylece taksimi yap lan ganimetin en büyük bölümünü esirler olu turmaktayd 23. Bir
yerden esir al nmas için mutlak surette sava la ele geçirilmesi mecburidir. Bar ile al nan yerlerden
esir al nmas mümkün de ildir. Zira K br s Adas ’n n fethi s ras nda Lefko a’n n fethi ile esir al nm ,
Magosa Kalesi vire al nd ndan esir al nmam t r. Bir gayrimüslim sava esiri olmadan ya da esir
oldu u an Müslüman olmas durumunda ise esir edilemezdi. Esir olduktan sonra Müslüman olursa
esirli i dü mez, fakat sava esiri olarak öldürülemezdi24.
Bir slam devleti olan Osmanl Devleti’nde dü mandan esir al nmas için padi ah n izniyle
sava yap lmas , ak n ve korsanl k faaliyetlerinin olmas gerekmekteydi25. Böylece ba layan süreçte
devlet ba kan olarak padi ah ya da onun görevlendirdi i komutan sava esirlerine yap lacak
17

Colin Imber, eriattan Kanuna Ebussuud ve Osmanl ’da slami Hukuk, Çev. Murteza Bedir, stanbul 2004, s. 96; Cemal
Çetin, Sultan n Esirleri, Konya 2015, s. 35.
18
Venedik ile yap lan 1540 Antla mas için bak n z: Johnn W. Zinkeisen, Osmanl mparatorlu u Tarih, s. 573.
19
Dü mandan al nan mal n ganimet olabilmesi için sava ile, yani zorla al nmal d r. Bar yoluyla al nan mala ise fey ad
verilmektedir. Osman Eskicio lu, slam Ekonomisinde Gelir Da l m , zmir 1979, s. 30; Bir ba ka aç dan bak ld nda fey,
bir slam devletinde gayrimüslimlerden al nan haraç, cizye vergileri ba ta olmak üzere ticaret mallar ndan al nan vergidir.
Mustafa Fayda, “Fey”, D A, XII, Ankara 1995, s. 511; Feyin iktisadi bak mdan de erlendirilmesi için bak n z: Mustafa
Demirci, “ lk Devir slam Tarihinde “Fey” Kavram n n Geli imi Ba lam nda ktisâdî Kaynaklar n Payla m
Tart malar ”, slâmî Ara t rmalar Dergisi, XVI/4, 2003, s. 596-606.
20
Hz. Peygamber ganimeti bir motivasyon arac olarak de erlendirmi tir. Bedir Sava öncesi Müslümanlara am’dan
gelen Kurey kervan n n 1.000 deveden olu tu unu ve ele geçirdikleri takdirde bol ganimet elde edeceklerini bildirmi tir.
Ganimet bir amaç olmamakla birlikte muzafferlerin ödüllendirilmesi olarak de erlendirilmelidir. evket im ek, Hadis
Kültüründe Ganimet, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 34.
21
Mehmet Erkal, “Ganimet”, s. 353.
22
Ekrem Bu ra Ekinci, Osmanl Hukuku, stanbul 2008, s. 308.
23
Esir kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, esr (isare) kökünden türetilmi tir. Esr kelimesi ip veya ba lamay
sa layabilecek ba ka eylerle s k ca ba lamak, hapsetmek, almak anlam ndad r. Ahmet Özel, “Esir”, D A, Ankara 1995, s.
382. Ço ulu üserâ’ (usârâ) d r. Bir ba ka anlam ise köledir. Ferit Develio lu, Osmanl ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat,
Ankara 1993, s. 1129;Ancak daha çok sava tutsa anlam nda kullan lmaktad r. Zaten Türkçe sözlükte tutsak manas na
gelmektedir. Osmanl belgelerinde esir kelimesi hem sava esiri hem de köle manas nda yer almaktad r. Köle ticareti yapan
tüccara da esirci denilmektedir. Esirci, esir tüccar köle sat m yapan taifeye verilen isimdir. stanbul ba ta olmak üzere
birçok ehirde esir pazarlar köle al m sat m n n yap lmas na olanak sa lamaktad r. Bu nedenle köle ve esir kelimelerinin
birbirlerinin yerine s k s k kullan ld vakidir. BOA. C. Belediye, nr. 1978, 6350, 6996; Eyalet-i Mümtaze, nr. 978; Mesela
kölelerden al nan pençik resminin kaydedildi i stanbul gümrük defterinde esir kelimesinin ço ulu üsera eklinde
geçmektedir. Defter Defter-i oldur ki, Müfredât’ül-mahsûlât- rüsûm- pençik-i üserâ diye ba lamaktad r. BOA. D.B M.d.
nr. 128, s. 2; Zübeyde Güne Ya c , “H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Tarihli stanbul Gümrük Defteri”, History Studies,
V/2, Mart 2013, s. 513; Kimler ganimet olabilir sorusunun cevab nda ilk maddeyi gayrimüslim askerler olu turmaktad r.
Sava ehli, yani askeri zümre sava meydan nda esir al nmakla birlikte sava meydan d nda rastlan lan herhangi bir yerde
de esir al nabilmektedir. Buna sava s ras nda veya sonras nda Müslümanlara s nanlar da eklemek gerekmektedir.
Bundan ba ka gayrimüslim tüccar veya yolculardan izinsiz (yolunu kaybetmi olsa bile) slam topra na girenler de
ganimet al nabilirler. Hasan Tahsin Fendo lu, slâm ve Osmanl Hukukunda Kölelik ve Câriyelik, stanbul 1996, s. 91.
24
Hasan Tahsin Fendo lu, slâm ve Osmanl Hukukunda Kölelik …, s. 125.
25
Cemal Çetin, Sultan n Esirleri, s. 43.
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muamelede tam yetkili olurdu26. Bu yetki çerçevesinde komutan esirlerin öldürülmesini emredebilir27,
fidye kar l veya kar l ks z serbest b rakabilirdi. Zimmî statüsüne koyabilir ki, bu vatanda olmas
demekti28. En çok uygulanan buydu. Bizim konumuzu te kil eden ve sava ile al nan kale ve
bölgelerde uygulanan ise esirlerin köle statüsüne koyulmas idi29. lk üç uygulamada sava esirleri
ganimet mal olamazlard . Köle yap lmas durumunda ganimet mal olarak de erlendirilir ve be te biri
devlete kalmak ko ulu ile geri kalan 4/5’i ba ta komutanlar olmak üzere asker aras nda
payla t r l rd 30. Ordu daha seferden dönerken uygun bir mahalde ganimet taksimi yap l r, ba ta esirler
olmak üzere devletin hissesine dü en pay tahsil edilirdi31. Buna be te bir manas na gelen pençik resmi
ad verilmi ti32. Sava ganimeti olan esirlerin pençik resmi al nmas I. Murad döneminde ba lam t r33.

26

Hasan Tahsin Fendo lu, slâm ve Osmanl Hukukunda Kölelik …, s. 125.
Esirleri öldürme karar sadece devlet ba kan na aitti. Onun d nda herhangi bir asker esir öldüremez, e er böyle bir ey
yaparsa ta’zir cezas ile cezaland r lmay göz önüne almas demekti. Ayr ca esir al nan kad n ve çocuklar da öldürülemezdi.
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk slâmiyye ve Islahat F kh yye Kamusu, s. 430.
28
Zimmilerin hukuki statüleri hususunda geni bilgi için bak n z: Gülnihal Bozkurt, “ slam Hukukunda Zimmilerin Hukuki
Statüleri”, Prof. Dr. Kudret Ay ter Arma an , Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, III/1-4, 1988, s. 115-155;
Özge Demir, “ slam Hukukunda Zimmet Sözle mesinin Hukuki Kapsam ve Osmanl mparatorlu u’ndaki Görünümü”,
ÜHFM, LXXII/1, stanbul 2014, s. 739-758.
29
Nihat Engin, Osmanl Devleti’nde Kölelik, stanbul 1998, s. 35; Esirlerin köle statüsüne konulmas hususunda KuranKerim’de aç k ayet yoktur. Ancak Hz. Peygamber’in uygulamalar vard r. slam âlimleri bu uygulamalar çerçevesinde
konuyu ele alm lard r. Hasan Tahsin Fendo lu, slâm ve Osmanl Hukukunda Kölelik …, s. 124; Hz. Peygamber Benî
Kurayza kabilesi ile yap lan sava tan sonra elde edilen ganimetleri 1/5 esas na göre da tm t r. Bu sava ta 1000 kadar
oldu u tahmin edilen kad n ve çocuk esirler 4/5’i sahabe aras nda da t lm t r. Kalan be te birlik k s mdaki esirler ise
sat larak slam askerleri için at ve silah al nm t r. Casim Avc , “Kurayza (Benî Kurayza)”, D A, XXVI, 2002, s. 432.
30
ehzade Korkud, Kafirlerin Mallar n n Helalli i Hakk ndaki Fikir Kar tl n n Halli adl eserinde ba ta sava esirleri
olmak üzere ganimet mal n n payla lmas hususundaki görü ünü ortaya koymaktad r. Ona göre Enfal Suresi’nin bilin ki,
ganimet olarak ald n z herhangi bir eyin mutlaka be te biri Allah' n, Resulünün, h s mlar n n, yetimlerin, yoksullar n,
yoksullar n, yolcunundur ayeti kerimesinin uygulanmad n dolay s yla ganimet mal nda üphe ortaya ç kt n iddia
etmektedir. Ahmet Hamdi Furat, “Osmanl Hânedan nda âfiî Bir Fakîh: ehzade Korkud (Ganîmet Ahkâm yla Alakal
“Kitabu Halli kâli’Lefkâr Fî Hilli Emvâli’l-Küffâr” simli Eseri Ba lam nda”, EKEV Akademi Dergisi, Say : 44, (Yaz
2010), s. 200-212.
31
1595’de Eflak seferinden dönen Koca Sinan Pa a, Tuna üzerinde devletin pay olan ganimeti al nmas emrini verdi. Bu
i lem ordunun yava lamas na bir k sm n n kar ya geçip bir k sm n n geride kalmas na sebebiyet veri idi ki, isyanc Eflak
voyvodas Mihal tam da bu s rada sald rm t r. Ordunun arkas n korumakla görevli ak nc lar n ço u ehit olmu lard r. Bu
olay Ak nc Oca ’n n sönmesine neden olmu tur. smail Hami Dani mend, zahl Osmanl Tarihi Kronolojisi, III, s. 157;
Mustafa Alkan, “Osmanl Devleti’nde Ak nc Oca n n Sonu”, Gazi Akademik Bak , VII/13, Ankara 2013, s. 114;
Kölelerin ta nmas i i bulunulan yere göre de i irdi. Avrupa’daki sava larda köleler kara yoluyla ve arabalarla ta n rlard .
Mesela 1687’de 1687’de Belgrat’dan stanbul’a getirilen miri esirler için araba kullan lm t r. 46 esir için 10 araba
kiralanm her arabalar için 35.000 akça kira bedeli ödenmi tir. Esirlerin nafakas için ise 12.888 akça tahsis edilmi tir.
Belgrat, Ni Sofya, Filibe, Edirne güzergâh takip edilmi tir. Lütfi Güçer, XVI. XVIII: As rlarda Osmanl
mparatorlu u’nun Ticaret Politikas , Türk ktisat Tarihi Y ll , Say : 1, stanbul 1988, s. 20, 31; Deniz ula m n n oldu u
yerlerde ise esirler gemilerle stanbul’a ta n rd . Bunlara esirci gemisi ya da üsera gemisi ad verilirdi. Mehmed Ali Ünal,
Osmanl Tarih Sözlü ü, stanbul 2011; s. 232; Hem Akdeniz de hem de Karadeniz’de tabii olarak esirler gemilerle ta n rd
ve buharl gemilerin icad ndan önce yelkenli gemiler bu i için ba l ca ta ma arac yd . Tabii ki esirler deniz k y s na kadar
kara yoluyla getirilirlerdi. Afrika köle ticaretinde büyük kervanlar olu turulurdu. Karadeniz’in kuzeyi ve do usunda ise
kara yolu mesafesi çok k sayd . Ehud R. Toledano, Osmanl Köle Ticareti (1840-1890), stanbul 1994, s. 19-41; D.B M. d.
128’de köle getirilen gemileri ve kaptanlar bulmak mümkündür. Defterin yay nlanm hali için bak n z: Zübeyde Güne
Ya c , “H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Tarihli stanbul Gümrük Defteri”, History Studies, V/2, 2013, s. 513-536.
32
Kelime Farsça’dan gelmekte olup be te bir manas nda olan penç-yekten türemi tir. Mehmet Zeki Pakal n, Osmanl Tarih
Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü, II, stanbul 1993, s. 766-767.
33
lat lm t r. Be te bir olarak al nan kölelerden Yeniçeri Oca ’n n
kayna n olu turan Acemi Oca kurulmu tur. Her be esirden birisi devlete al nmas esas nda e er bir ki inin elinde be
esir yoksa esirin de erinin be te birini vergi olarak vermesi esas uygulamaya konulmu tur. Bir esirin de eri 125 akça
kabul edilerek 25 akças vergi miktar olarak tespit edilmi tir. Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, I, Haz. smet
Parmaks zo lu, Ankara 1992, s. 119-120; smail Hakk Uzunçar l , Kap kulu Ocaklar , I, Ankara 1984, s. 5-12; 17. yüzy l
ba lar na ait stanbul gümrü ü pençik defterinde pençik resmi ortalama 245 akçedir. stanbul Gümrü ü’nde kölelerden
al nan pençik resmi için bak n z: D.B M.d. nr. 128, s. 2-11; Zübeyde Güne Ya c , “H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Tarihli
stanbul Gümrük Defteri”, s. 507-537; Ayn yazar, Zübeyde G. Ya c , “The Black Sea Slave Trade According to the
27
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Bu ekilde ba layan süreç II. Bayezid döneminde Pençik Kanunnâmesi’nin vazedilmesi ile hangi
esirden ne kadar vergi al naca , stanbul gümrü ünde nas l uygulamalar yap laca na dair
düzenlemelerle devam etmi tir. 1493 tarihli ilk kanunnâme pençik o lan n n özelliklerinin nas l olmas
gerekti i üzerinde durmaktad r. kincisi ise Kad Muhyiddin’in ba vuru üzerine 1510 y l nda
vazedilmi olup kölelerin ya özellikleri ile birlikte ne kadar pençik resmi al nmas gerekti ini
düzenlemektedir34. K br s esir defteri de bir ganimet defteri olup, ayn zamanda köle de erlerini ve
al nan pençik resmi miktarlar n içermektedir35. Ganimet taksimi yap ld ktan sonra art k esirin
mülkiyeti mücahide geçmekte ve art k esirin üzerindeki tek yetkili haline gelmektedir. Mesela Hevazin
kabilesi üzerine yap lan seferde ele geçirilen asker aras nda taksim olunarak köle statüsüne sokulmu
idi. Onlar Hz. Peygamber’den af dilediklerinde af istekleri kabul edilmi tir. Bunun üzerine Hz.
Peygamber kendi hissesine dü en köleleri azat etmi , onu örnek alan sahabenin ço unlu u da kendi
hisselerine dü en köleleri azat etmi lerdi. Fakat sahabeden iki ki i fidyesiz azad kabul etmemi lerdi.
Böyle bir durumda mülkiyet hakk do du undan ancak kölelerin bedelleri verilmek suretiyle azat
edilmeleri sa lanm t r36. Bu neviden uygulamalar Osmanl Devleti’nde de devam etmi tir. Ganimet
taksimi yap ld ktan sonra esirlerin geri al nmas , ancak bedellerinin ödenmesi art yla mümkün
olmu tur. K br s esir defteri ganimet defteri olmas itibariyle kime ne kadar esir dü tü ünü tespit
etmek aç s ndan ayr bir önem arz etmektedir. Art k bundan sonra esirlerin serbest b rak lmas ancak
bedellerinin ödenmesi mukabilinde gerçekle ebilirdi. Ayn zamanda pençik resminin al nd n
görüyoruz. Zaten defter Galata Pençik Emini taraf ndan tutulmu tur37. Defterin katipli ini brahim
Efendi yapm t r. Böylece K br s seferi sonunda pençik resminden elde edilen gelir 1.786.678 akçad r.
Bu oldukça önemli bir miktard r. Nitekim bu vergi geliri 15.854 kölenin de erinin be te biridir38.
Buradan hareketle seferde ganimet olarak elde edilen esirlerin toplam de erine 5 ile çarpmak suretiyle
ula mak mümkündür ki, kölelerin Galata Pençik Emini taraf ndan belirlenen de erleri itibariyle
mebla 8.933.390 akçaya bali olmaktad r. Pençik resminin al nmas nda be te bir esas na uyulmu tur
Mesela ganimet olarak Ahmed Çavu ’a bir gulam dü mü olup, gulam n de eri 1.000 akçedir. Pençik
resmi olarak 200 akçe al nm t r39. Kastamonu Sancak Beyi’nin hissesine dü en esir say s 93 olup
esirlerin toplam de eri 49.000 akçedir. Bu mebla n be te biri olan 9.800 akçe pençik resmi olarak
tahsil edilmi tir40.
Defterin tutulmas na Lefko a’n n fethinin hemen ertesinde 9 Rebiülahir 978 (10 Eylül 1570)
günü ba lanm t r. lk gün 147 köle kaydedilmi tir. Defterin kay t biti tarihi 9 Cemaziyelahir 978
gününe aittir41. 77 sayfal k bu süre zarf nda 26 Cemaziyelevvel 978 (26 Ekim 1570) günü 1.055 köle
kay t edilerek en yüksek rakama ula lm t r. Bunu 958 köle 2 Cemaziyelahir 978 (1 Kas m 1570)
tarihi izlemektedir. En az esir kay t edilen gün 20 Cemaziyelevvel 978 (20 Ekim 1570) gününe tekabül
etmektedir. O gün sadece 12 köle kay t alt na al nm t r. Kay t yap lan son tarih ise 9 Cemaziyelahir
Istanbul Port Customs Register (1606-1607), Eurasian Slavery, Ransom and Abolition in World History, 1200-1860, Ed.
Christoph Witzenrath, London 2015, s. 207-230.
34
Ahmet Akgündüz, Osmanl Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri II. Bayezid Devri Kanunnameleri, stanbul 1990, s. 129134.
35
Bu defter Ba bakanl k Osmanl Ar ivi Maliyede Müdevver Defterler Katalogu 5471 numarada kay tl d r. Defter sayfa
4’de yer alan seferin komutan n n Lala Mustafa Pa a oldu u ile ba lamaktad r. 112’de elde edilen esirlerin toplam say s
ve pençik resmi miktar ile sona ermektedir. Defter taraf mdan yay na haz rlanmaktad r.
36
Hasan Tahsin Fendo lu, slâm ve Osmanl Hukukunda Kölelik …, s. 124.
37
Galata Emininin unvan Dergâh- âli emini Harc- Hass- Galata Emini eklinde kaydedilmi tir. BOA. MAD.d. Nr. 5471,
s. 4.
38
BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 112.
39
BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 9.
40
BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 20.
41
BOA. MAD.d nr. 5471, s. 78.
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978 (8 Kas m 1570) günü ise 395 esir kay tl d r42. Görüldü ü üzere defterde Rebiülahir ve
Cemaziyelevvel aylar na ait kay tlar bulunmaktad r. Böylece Lefko a’n n fethi ile ba layan kay t
süreci 2 ay sonra nihayete ermi tir.
Tablo 1: Gün Gün Esir Say s
Gün
Ay
9
Rebiülahir
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
3
Cemaziyelevvel
5
7
19
20
21
22
23
26
…
2
9
Cemaziyelahir

Yl
978

978

Esir Say s
147
186
182
163
509
531
749
376
584
466
332
280
212
116
143
454
301
280
87
275
146
235
63
24
12
38
16
34
1.055
288
958
395

Bu tarihten sonra gün gün kay tan vazgeçilmi ve derya reislerinin ve gemilerde görev yapanlar n
paylar na dü en esirler kay t edilmi lerdir43. Buradan sefere kat lan hem gemi kaptanlar n hem de
42

BOA. MAD.d nr. 5471, s. 78-80.
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sava gemilerinde görev yapan mürettebat tespit etmek mümkündür. Mesela Hac Reis’in gemisinde
15 ki i görev yapmakta olup, bunlar n hisselerine toplam 19 esir dü mü tür. Bir ba ka gemi Hasan
Reis (Reis-i Hassa) gemisinde ise 21 görevli bulunmaktad r. Hasan Reis’e 6 köle dü mü , askerlerine
23 köle olmak üzere toplam 29 köle taksim edilmi tir44. Bu listenin sonunda üç gemi reisine ait esir
say s verilmi tir. Bunlardan 300 esir ile Ahmed Reis ba çekmektedir. Onu 30 esir ile Kara Memi
Reis izlemektedir45. Ayr ca defterin 105. Sayfas ndan itibaren esir ta d n dü ündü üm gemi reisleri
kay t edilmi ta d klar esir say lar tablo 3’te verilmi tir. Buna göre en fazla esir ta yan gemi reisi
388 esirle Abdi Reis’tir. H z r Reis ise 92 esirle en az esir ta yan gemi reisi olarak kar m za
ç kmaktad r46.
Tablo 2. Gemi Reisleri
Reisin ad
Esir
say s
Dani mend
30
Hac ….
17
Hasan
29
….. Reis
38
sfenderiye (?)
30
Çerkes Reis
32
Ahmed
32
Kofsa (?)
12
Ahmed ..
18
Kapudan
Mehmed …. Reis 33
Behram Reis
25
…… Çavu
15
…… …..
7
Hac Mustafa
23
Kapudan
…… …. Reis
24
…. ….. küçük
7
… aban Reis
29
Hüseyin Bey
7
Mahmud
13
Mustafa
20
…………..
15
Mahmud ……
11
…….. …..
7
Mehmed
16
…. sfendi (?)
22
Hac Bayram
19
43

BOA. MAD.d nr. 5471, s. 81.
BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 81-82.
45
BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 95.
46
BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 105-112; Bak n z Tablo 3.
44
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Hac …….
….. aban Çavu
…….
Hasan …..
Bektur
Bekir Çavu
Sefer çavu
Ayd n
Hasan Mollavi
Mustafa
Hac ….
Kara Musli
Arab Mehmed
Reis
….. Reis
Ali Reis Kapudan
Nasuh Reis
Mehmed bin
Hasan Reis
Hüdaverdi Reis
Mustafa .. Reis
sa Reis
Hasan Karaman
(?)
…. Reis
Hasan Reis
…. Reis
Nasuh Reis
Kara Mustafa
Yunus Çavu
…….. Reis
slam Reis
Sar Ahmed Reis
Abdi… Reis ve
Musa Reis
skender Reis
H z r …. Reis
…. Bin Yusuf
Reis
Ahmed Reis
Kara Memi Reis
Karaca (?) Reis
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18
38
9
8
5
13
9
7
44
19
24
17
8
10
27
13
15
6
18
9
14
35
17
8
37
60
43
45
7
14
77
41
18
81
300
30
15

Tablo 3: Esir Ta yan Gemi Reisleri
Reisin Ad
Esir Say s
Abdi… Reis
388
Yahya … Reis
153
skender Reis
105
Memi
175
H z r Reis
92
Tablo 4‘de görüldü ü üzere en fazla ganimet Anadolu Beylerbeyinin hissesine dü mü olup, 285
esirdir. Esirlerin toplam de eri 180.000 akçedir. Devlet 285 esirden 36.000 akçe pençik resmi tahsil
etmi tir47. Anadolu Beylerbeyini 100 esirle Trablus sancak beyi ve 93 esirle Kastamonu sancakbeyi
izlemektedir. 85 esirle Mente e Sancakbeyi de epey ganimet alan ki iler aras nda yer almaktad r.
Zaimler de ganimet taksiminde s radan askerlere göre hat r say l r esir alm lard r. Ancak zaimler
aras nda belirli bir standart yoktur. Birisi 5 esir al rken bir di eri 10 esir hatta daha fazla esir
alabilmi tir. Mesela Zaim Hüseyin Beye 10 esir dü erken bir ba ka zaime 5 esir dü mü tür. Zaim
Mustafa’ya ise 14 esir verilmi tir48. lginç noktalardan birisi sipahilere genellikle 3 ila be aras nda
de i en say da esir dü erken Ermenke’ten sipahi Kara Hamza’ya 24 esir dü mü tür49. Bu taksimin
neye göre oldu unu belirlemek defterdeki bilgiler çerçevesinde mümkün görünmemektedir50.
Tablo 4: K br s Seferine Kat lan Üst düzey görevliler
Görevi ve yeri
Esir Miktar
Esirlerin
k ymeti
Mirliva-i Trablus
100
49.400
Der liva-i Kastamonu 16
8.000
Mirliva-i Kastamonu 93
49.000
Vilayet-i Anadolu
69
60.000
Liva-i T rhala
17
6.700
Nasuh tabii hazret-i
36
10.000
Piyale Pa a
Hüseyin kethüda
21
14.000
Kethüda-i Hassa-i
11
8.000
Antalya
Silahdar
25
28.000
Mir-i miran285
180.000
Anadolu
Mirliva-i K r ehir
53
50.000
Kethüda-i mir-i
14
8.000
miran
Miralay- Kastamonu 17
14.000
Mir-i miran44
44.000
Karaman
Mir-i miran- Sivas
52
27.000

Pençik
miktar
9.880
1.600
9.800
11.000
1.340
2.000
3.800
1.600
5.600
36.000
12.000
1.800
2.800
8.800
5.400

47

BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 29.
Bey ehir’den bir zaime 9 esir dü mü tür. BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 47.
49
BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 49.
50
Bir ba ka zaim brahim Bey’e ise 18 esir verilmi tir. BOA. MAD.d. nr. 5471, s. 50.
48
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Mirliva-i
32
32.000
Hüdavendigâr
Mirliva-i Mente e
85
54.000
Mirliva-i Malatya
14
9.000
Miralay30
38.000
Hüdavendigâr
Kethüda-i mirliva-i
43
40.000
…….
Kethüda-i defter-i
78
33.300
Anadolu
Turmu Reis tabii
16
10.000
Piyale Pa a
Mirliva-i ….
27
22.000
Hüseyin Bey mirliva 33
20.000
Mirliva-i Ladik
10
7.000
Mirliva-i Konya
21
10.000
Mirliva-i …..
58
40.600
Mirliva-i Karahisar- 34
19.000
Sahib
Miralay- Karahisar
5
4.000
Miralay- Ak ehir
9
6.000
Mirliva-i Sultanönü
27
20.000
Miralay- Aksaray
4
2.000
Mirliva-i ……
21
16.000
Mirliva-i Ak ehir
26
20.000
Miralem-i Trablus
13
10.000
Miralem-i Hamidili
21
13.000
Mir-i miran- Halep
34
14.000
Kethüda-i Dervi
19
9.000
Pa a
Canpolat Bey
28
27.000
Mirliva-i …
7
6.000
Miralay- Hamidili
5
5.000
Mirliva-i ….
20
19.000
Mirliva-i …
29
26.100
Kethüda-i Çavu an- 31
22.000
Anadolu
Kethüda-i
mir-i 14
6.600
miran- Sivas
Mirliva-i ….
22
13.200
Mirliva-i …
30
24.000
Kethüda-i Karaman
24
6.800
1493 tarihinde vazedilen pençik Kanunu’nda kölelerin ya
Bu s n fland rmaya göre hangi köleden ne kadar pençik
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6.400
10.960
1.800
7.600
8.000
6.660
2.000
4.400
4.000
1.400
2.000
8.130
3.800
800
1.200
4.000
400
3.200
4.000
2.000
600
2.800
1.800
……
1.200
1.000
3.800
5.220
4.400
1.320
2.640
4.800
3.340
lar itibari ile bir s n fland rmas yap lm t r.
resmi al naca tespit edilmi tir. Buna göre

erkek kölelerin tasnifi ve vergi miktar öyledir: Beççe: 3 ila 8 ya aras : 100 akçe; gulamçe: 8 ile 12:
200 akçe; gulam: bali olmu köle: 250 ila 280 akçe; sakall : 250 ila 270 akça aras ; pir ya da fertute:
130 ile 150 akça aras d r.
Kad n köleler için ise kanunda mariye (marya), acuze, duhter, duhterek gibi tan mlamalar n
yap ld n görüyoruz. Vergi miktarlar ayr nt l verilmemi , erkek kölelerin emsali olanlar s n flara
göre ile emsali vergi al nmas öngörülmü tür. Bebekler erkek-k z ayr m yap lmadan bütün bebekler
için kullan lan bir tan mlamad r. Ancak 3 ila 5 ya aras bir erkek köle olan beççenin k zlar için emsali
duhterektir. Gulamçenin emsali ise duhterdir. Sakall olarak tabir edilen güçlü kuvvetli erkek kölenin
emsali marya olmal d r. Ya l kad n köleleri acuze veya fertute kelimeleri ifade etmektedir. K br s esir
defterinde esirler için bu s n fland rmalar ifade eden tan mlamalar vard r. Çünkü bu tan mlamalar bir
esirin özelliklerini ifade etmekte, dolay s yla esirin de erini ve al nan pençik resminin belirlenmesine
esas olu turmaktad r. Buna göre K br s esir defterinde erkekler için gulam, gulamçe ve kav, koca ve
köhne tan mlamalar ve s n fland rmas yap lm t r. Gulam için 500 akçe ile 1.500 akçe aras nda,
gulamçe için ise 200 ila 800 akçe aras nda de er biçilmi tir. Gulam için gulam küçük diye bir
s n fland rma vard r ki, de eri 350 akçedir. Al nan vergi miktar ise 70 akçedir.
Defterde erkek esiri ifade etti ini dü ündü üm kav kanunda yer alan sakall n n kar l
olmal d r. Bir kav n de eri 800 akçe ile 1.500 akçe aras nda de i mektedir. Vergi miktar da biçilen
de erle do ru orant l olup 160 akçe ila 300 aras ndad r. Bu anlamda gulam ile kav aras nda pek fark
yoktur. Yine de eri dü ük olan erkek bir köle s n fland rmas vard r ki, ben koca olarak okudum. 300800 akçe aras nda de er biçilen koca olarak s n fland r lan esirden 60 ila 160 akçe vergi al nm t r.
Çok az da olsa köhne tabir edilen esirden ise 35 akçe vergi tahsili yap lm t r. Köhne kanunda
belirtilen pir ya da fertute olmal d r.

Tablo 5: Erkek Esirlerin s n flar na göre pençik vergileri
Esirin s n f
De eri
Pençik
resmi
Gulamçe küçük
200-600
40-120
Gulamçe
100-1200
20-240
Gulam
500-1650
100-330
Kav
600-1.500
120-300
Koca
300-800
60-160
Köhne
175-200
35-40
Kad n esirler için ise marya ço unlukta olmak üzere duhter, duhterek, duhterek küçük, marya,
acuze, avrat tabirleri kullan lm t r. Defterde en fazla marya, duhter ve duhterek olarak tan mlanan
kad n esirler vard r. Avrat ve acuzenin say s di erlerine göre oldukça azd r. Kad n esirlerden de eri en
az olan s n f duhterek küçüktür en az 100 akçe, en fazla 600 akçe fiyat tespiti yap lm t r. Kad n
esirlerden en k ymetli olanlar duhterek ve avrat olarak tan mlananlard r. Mesela bir duhterek esire en
fazla 1.200 akçe fiyat verilmi tir. Avrata ise 2.000 akçe de er biçilmi tir.

315

Tablo 6: Kad n Esirlerin s n flar na göre pençik vergileri
Esirin s n f
De eri
Pençik
resmi
Duhterek küçük
100-600
20-120
Duhterek
300-1.200
60-120
Duhter
400-800
80-160
Marya
500-1.000
100-200
Avrat
500-2.000
100-400
Acuze
300-1.000
60-200
Defterde küçük olarak nitelendirilen ise kanunda yer alan irhor ya da irhore, yani bebek
olmal d r. Tam olarak saymasam da küçük esirlerin say s oldukça az oldu u anla lmaktad r.
Sonuç olarak Osmanl Devleti K br s’ n fethi sürecinde Lefko a Kalesi’nin sava la al nmas
üzerine slam hukuku çerçevesinde hareket etmi tir. Bu meyanda fethin hemen akabinde ba layan
ganimet taksimi yap lmaya ba lanm t r. Ganimet içerisinde esiler ba çekmektedir. Bu taksimat
defterlere kaydedilmi tir ki, elimizde bulunan defter bu taksimat n kayd n içermektedir. Böylece
K br s’ n fethi s ras nda ne kadar esir al nm tespit etmemiz mümkün olmu tur. Ba ta Girne ve
Magosa kaleleri olmak üzere teslim ile ele geçirilen yerlerden ganimet al nmam t r. Fetih
tamamland ktan sonra Osmanl idari ve iktisadi yap s n n kurulmas için tahrir yap lm t r. Bu
çal malar neticesinde k sa süre zarf nda K br s Adas bir Osmanl eyaleti haline getirilmi tir.

316

KAYNAKÇA
BOA. C. Belediye, nr. 1978, 6350, 6996.
BOA. Eyalet-i Mümtaze, nr. 978.
BOA. D.B M.d. nr. 128.
BOA. MAD.d. nr. 5471.
12 Numaral Mühimme Defteri (978-979 / 1570–1572) Özet-Transkripsiyon ve ndeks, I, Yay.Haz:
Hac Osman Y ld r m, Vahdettin Atik, Murat Cebecio lu, Ankara 1996.
AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanl Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri II. Bayezid Devri
Kanunnameleri, stanbul 1990.
ALGÜL, Hüseyin, “Osmanl lar Devrinde K br s Seferinin Mânevî Cephesi ve Ebussuud Efendi’nin
Seferle lgili Fetvas ”, UÜ FD, II/2, Bursa 1987, s. 37-42.
ALKAN, Mustafa, “Osmanl Devleti’nde Ak nc Oca n n Sonu”, Gazi Akademik Bak , VII/13,
Ankara 2013, s. 114
Casim AVCI, “Kurayza (Benî Kurayza)”, D A, XXVI, Ankara 2002, s. 431-432.
AYAR, Ali R za- GÜNE , Hüseyin, “Hz. Peygamber’in Sava Öncesinde, Zafer Sonras Elde
Edilecek Ganimetlere Dikkat Çekilmesi”, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi,
Say : 16, Samsun 2003, s. 215-234.
Mehmet Azimli, “Bedir Sava Çerçevesinde Baz Mülahazalar”, Bilimname, XVIII, 2010, s.
B LG N, Feridun, “K br s’ n Fethi çin Yap lan Haz rl klar (Ar iv Belgelerine Göre)”, Mukaddime,
VI/1, 2015, s. 79-100.
B LMEN, Ömer Nasuhi, Hukuk slâmiyye ve Islahat F kh yye Kamusu, III, stanbul 1950.
BOZKURT, Gülnihal, “ slam Hukukunda Zimmilerin Hukuki Statüleri”, Prof. Dr. Kudret Ay ter
Arma an , Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, III/1-4, 1988, s. 115-155.
BRAUDEL, Fernand, Akdeniz ve Akdeniz Dünyas , II, Çev., Mehmet Ali K l çbay, stanbul 1994.
ÇANTAY, Hasan Basri, Kur’ân- Hakîm ve Meâl-i Kerîm, Konya 2014.
ÇET N, Cemal, Sultan n Esirleri, Konya 2015.
Ç ÇEK, Kemal, “K br s, Osmanl Dönemi”, D A, XXV, Ankara 2002, s. 374-380.
DAN MEND, smail Hami, zahl Osmanl Tarihi Kronolojisi, II, III, stanbul 1972.
DEM R, Özge, “ slam Hukukunda Zimmet Sözle mesinin Hukuki Kapsam ve Osmanl
mparatorlu u’ndaki Görünümü”, ÜHFM, LXXII/1, stanbul 2014, s. 739-758.
DEM RC , Mustafa Demirci “ lk Devir slam Tarihinde “Fey” Kavram n n Geli imi Ba lam nda
ktisâdî Kaynaklar n Payla m Tart malar ”, slâmî Ara t rmalar Dergisi, XVI/4, 2003, s. 596-606
DEM RKENT, I n, “K br s”, D A, XV; 2002, s. 371-373.
DEVEL O LU, Ferit, Osmanl ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1993.
DÜNDAR, Recep, “K br s’ n Fethi”, Türkler, IX, Ankara 2002, 1219, s. 10-12.
DÜZDA , M. Ertu rul, eyhülislam Ebussuud Efindi Fetvalan I nda 6. As r Türk Hayat , stanbul,
1983.
EK NC , Ekrem B., slâm Hukuku, stanbul 2006.
EK NC , Ekrem B., Osmanl Hukuku, stanbul 2008.
EMECEN, Feridun M., “Gazâya Dair-XIV. Yüzy l Kaynaklar Aras nda Bir Gezinti -“, lk Osmanl lar
ve Bat Anadolu Beylikler Dünyas , stanbul 2001, s. 75-85
ERKAL, Mehmet, “Ganimet”, D A, XIII, 1996, s. 351-354.
ESK C O LU, Osman, slam Ekonomisinde Gelir Da l m , zmir 1979.
FAYDA, Mustafa, “Fey”, D A, XII, Ankara 1995, s. 511-513.
FENDO LU, Hasan T., slâm ve Osmanl Hukukunda Kölelik ve Câriyelik, stanbul 1996.
317

FURAT, Ahmet H., “Osmanl Hânedan nda âfiî Bir Fakîh: ehzade Korkud (Ganîmet Ahkâm yla
Alakal “Kitabu Halli kâli’Lefkâr Fî Hilli Emvâli’l-Küffâr” simli Eseri Ba lam nda”, EKEV
Akademi Dergisi, Say : 44, (Yaz 2010), s. 193- 212.
GÜÇER, Lütfi, “XVI. XVIII: As rlarda Osmanl mparatorlu u’nun Ticaret Politikas ”, Türk ktisat
Tarihi Y ll , Say : 1, stanbul 1988, s. 1- 128.
GÜNE -YA CI, Zübeyde, “H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Tarihli stanbul Gümrük Defteri”, History
Studies, V/2, Mart 2013, s. 507-537.
GÜNE -YA CI, Zübeyde, “The Black Sea Slave Trade According to the Istanbul Port Customs
Register (1606-1607), Eurasian Slavery, Ransom and Abolition in World History, 1200-1860, Ed.
Christoph Witzenrath, London 2015, s. 207-230.
GÜRSOY, Cevat R., “K br s”, D A, XXV, 2002, s. 370- 371.
HAMMER, Joseph V., Büyük Osmanl Tarihi, Çev. Mehmed Ata, Yay. Haz: Mümin Çevik, Erol K l ç,
stanbul 1998.
Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, I, Haz. smet Parmaks zo lu, Ankara 1992.
IMBER, Colin, eriattan Kanuna Ebussuud ve Osmanl ’da slami Hukuk, Çev. Murteza Bedir,
stanbul 2004.
NALCIK, Halil, “Osmanl Fetih Yöntemleri”, Sö ütten stanbul’a Osmanl Devleti’nin Kurulu
Üzerine Tart malar, Der. Oktay Özel-Mehmet Öz, stanbul 2000, s. 443-474.
KÖPRÜLÜ, Fuad, Osmanl Devleti’nin Kurulu u, Ankara 1988.
L NDNER, Rudi P., “ lk Dönem Osmanl Tarihinde tici Güç ve Me ruiyet”, Çev. P nar Emiralio lu,
Sö ütten stanbul’a Osmanl Devleti’nin Kurulu Üzerine Tart malar, Der. Oktay Özel-Mehmet Öz,
stanbul 2000, s. 407-428.
ÖZEL, Ahmet, “Cihad”, D A, Ankara 1993, s. 527-531.
ÖZEL, Ahmet, “Esir”, D A, Ankara 1995, s. 382-389.
ÖZEL, Ahmet, “ slam’da ve Günümüz Devletler Hukukunda Sava Esirleri”, slam Hukuku
Ara t rmalar Dergisi, Say : 1, 2003, s. 105-122.
PAKALIN, Mehmet Z., Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü, II, stanbul 1993.
Peçevî brahim Efendi, Peçevî Tarihi, I, Haz: Bekir S tk Baykal, Ankara 1999.
SA LAM, Hadi, “ slâm F k h Doktrininde Mü terek Mülkiyetin Taksiminde Muhdesat n Durumu
( tirak ve Mü terek Araziler Örne i)”,CÜ. lahiyat Fakültesi Dergisi, XVI/2, Sivas 2012, s. 365-415.
M EK, evket, Hadislerde Kültüründe Ganimet, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.
TOLEDANO, Ehud R., Osmanl Köle Ticareti (1840-1890), stanbul 1994.
UZUNÇAR ILI, smail H., Osmanl Tarihi, III/1, Ankara 1983.
UZUNÇAR ILI, smail H., Kap kulu Ocaklar , I, Ankara 1984.
ÜNAL, Mehmed Ali, Osmanl Tarih Sözlü ü, stanbul 2011.
Z NKE SEN, Johnn W., Osmanl mparatorlu u Tarihi (1453-1574), II, Çev. Nilüfer Epçeli, stanbul
2011.

318

K br s’ta Köle ve Cariyelerin htidalar
(XVIII. Yüzy l)
o . r. amil O A
Osmangazi Üniversitesi / Eski ehir

Giri
Osmanl Devleti’nde gayrimüslimlerin din de i tirerek Müslüman olmalar zaman zaman
görülen bir durumdur. Din de i tirerek Müslüman olma “ihtida”, Müslüman olan ah slar da
“mühtedî” kavramlar yla ifade edilmektedir. htidalar n zamana ve mekana göre de i ik nedenleri
vard r. Osmanl Devleti’nde özgür gayrimüslim reayan n yan s ra köle ve cariyelerin de zaman zaman
ihtida ettikleri görülmektedir. Köle ve cariyelerin ihtidalar nda, di er ihtida vakalar na göre baz farkl
özellikler dikkat çekmektedir. Köle ve cariyeler Müslüman olduklar nda Hasan bin Abdullah, Said bin
Abdullah, Siyavu bin Abdullah, Meryem bint-i Abdullah, Ay e bint-i Abdullah, Zeyneb bint-i
Abdullah örneklerinde oldu u gibi baba ad olarak Allah’ n kulu anlam ndaki Abdullah ismini
kullanm lard r. Bu duruma mahkeme kay tlar nda s kça rastlanmaktad r. Bunun nedeni Müslüman
olan köle ve cariyenin slamiyet öncesi kimli inden s yr lma iste i ve dolay s yla Müslüman olmayan
bir baba ad kullanmak istememesi olarak de erlendirilebilir.
htida eden köle ve cariyeler büyük oranda adlar n de i tirerek Müslüman ad alm lard r.
Ancak az da olsa eski ad n kullanan mühtedi köle ve cariyelere rastlamak da mümkündür. Köle ve
cariyelerin Müslüman olduklar nda azat edilmeleri zorunlu olmamakla birlikte sahipleri taraf ndan
genellikle bir e ilim olarak Allah r zas için azat edilmi lerdir. Azat edilen köle ve cariyelere
özgürlü ünün bir belgesi olarak
verilmi tir. Köle ve cariye sahipleri genelde erkek olmakla
birlikte zaman zaman kad nlara da rastlanmaktad r.
K br s’taki mühtedi köle ve cariyeler genellikle Rus, Acem, Gürcü, Arab ve zenci as ll d r.
Afrika k tas na yak nl nedeniyle özellikle zenci köle ve cariyelerin di erlerine oranla çoklu u dikkat
çekmektedir. Çal mada, K br s’ta bulunan köle ve cariyelerin ihtida vakalar , XVIII. yüzy la ait K br s
mahkeme kay tlar na dayal olarak ortaya konulmaya ve analiz edilmeye çal lacakt r.
Azatl n spat ve Belge Verilmesi
Azat edilen köle ve cariyeler daha sonra bir sorunla kar la mamalar için kendilerine mahkeme
taraf ndan azat edildiklerine dair
ad verilen bir belge verilirdi.1 Ancak efendilerinin kendisi
öldükten sonra özgür kalmalar yönünde söz verdi i durumlarda köle ve cariyelerin elinde bu belge
bulunmamakta ve bazen sorunlar ortaya ç kmaktayd . Bu gibi durumlarda ilgili köle ve cariyeler
mahkemeye ahit getirir, daha önce azat edildi ini ispat ederse kendisine bir belge verilir ve
özgürlü üne kavu urdu. Örne in; zenci as ll Said bin Abdullah sahibi Hasan A a ibn-i Dervi ’in
kendisini daha önce azat etti ini Lefko a Arab Ahmed Pa a Mahallesi sakinlerinden ahitler getirerek
ispat etmi , bunun üzerine mahkeme taraf ndan kendisine 4 Eylül 1713 tarihinde azatl oldu una dair
belge verilmi tir.2
Köle ve Cariyelerin htida Sebebi
Belgelerde köle ve cariyelerin neden ihtida ettikleriyle ilgili bilgiler yer almamaktad r. Bununla
birlikte Müslüman efendilerinin yan nda, ev ortam içinde slamiyeti tan yarak kabul etmi
olabilecekleri akla gelen en güçlü ihtimaldir. slamiyette din de i tirmek için zorlama yapmak yasak
1

Kara Said’e azat edilince 9 Ekim 1725 tarihinde
verilmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. K br s er‘iyye
Sicili (
), Defter No: 11, Sayfa No: 97, Hüküm No: 327.
2
, 8, 45/218.
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oldu undan bunlar n zorla Müslüman yap ld klar n dü ünmek yanl t r. Müslüman olan köle ve
cariyelerin s kça azat edildi i dü ünüldü ünde bunlar n bir k sm gelecekte azat edilebileceklerini
hesaba katarak slamiyeti seçmi de olabilirler. Ancak bunu ispat etmek mümkün de ildir.
Mühtedî Köle ve Cariye Sahipleri ve Azat Sebebi
K br s’ta mühtedî köle ve cariye sahibi olup onlar azat eden kimseler aras nda üst düzey devlet
görevlileri oldu u gibi yerel e raftan erkek ve bayan sahip ya da sahibelere de rastlanmaktad r.
Bunlara örnek olarak K br s Muhaf z Vezir Yusuf Pa a’n n Selam A as Ahmed A a bin Mehmed,
Hüseyin Pa a Kethüdas Hac Mehmed A a, Receb A a ibn Hüseyin, Dizdar Ali A a bin Abdullah,
Ahmed A a bin Osman A a ile Sultan bint-i Hüseyin, Fat ma bint-i Abdullah, Alime bint-i Mehmed,
Kerime bint-i El-Hac Ahmed, Emine bint-i Musa ve Fat ma bint-i Abdullah gösterilebilir.3
Efendilerinin köle ve cariyelerini azat etmelerinin sebebi belgelerde genellikle “Allah’ n
r zas n kazanmak, Peygamberin yolunu izlemek, cehennem ate inden korunmak” gibi ifadelerle yer
almaktad r. Bunun yan nda efendi, köle ya da cariyesinin di er insanlar gibi hür olmas n istedi ini de
ilave etmektedir.4 Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da udur ki; azat edilen köle ve
cariyelerin çok büyük bir k sm n n Müslüman olduklar dikkat çekmektedir. Anla ld
kadar yla
Müslüman olmu birinin köle ya da cariye olarak kalmas sahibini rahats z etmekte ve bu nedenle onu
azat etmeye te vik etmektedir. K saca bu durum Müslüman olan köle ve cariyelerin azat edilmeleri
yönünde bir e ilim ortaya ç karm t r.
Etnik Kimlik ve Fiziki Özellik
Belgelere bak ld nda azat edilen mühtedî köle ve cariyelerin genellikle etnik kimlik ve
fiziksel özelliklerinin belirtildi i görülmektedir. Rus as ll Hasan bin Abdullah, Acem, Gürcü, Arab
Musa bin Abdullah, Arab Ali gibi ifadeler bu gruba örnek olarak verilebilir.5 Ayr ca co rafi
konumundan dolay K br s’ta Afrika kökenli köle ve cariyelerin varl na da s kça rastlanmaktad r.
Bunlara kay tlarda köleler için “zenciyyü’l- asl”, cariyeler için “zenciyyetü’l asl” gibi ifadelerle yer
verilmektedir.6 Yine belgelerde mühtedî köle ve cariyeler fiziksel özellikleriyle de tan mlanmaktad r
ki, bunlara “uzun boylu, orta boylu, aç k ka l , çat k ka l , kara gözlü, b y kl , kara sakall , kara
Abdullah, siyah zenciyye cariye” vb. ifadeler örnek olarak verilebilir.7
Azat ekilleri: Normal, artl , Vekil Arac l yla
Köle ve cariye sahipleri mahkemeye gelerek Allah’ n r zas n kazanmak için mühtedî köle ve
cariyelerini normal yollarla azat ettikleri gibi bazen bir arta ba l olarak bu i lemi gerçekle tirdikleri
de olmu tur. Örne in: Lefko a'n n Ayasofya Mahallesi’nden Dizdar Ali A a bin Abdullah, orta boylu,
zenci as ll , Müslimü’l-mille (Müslüman milletinden) kölesinin kendisine itaat etmedi ini iddia ederek
mahkemeye ikayet etmi tir. Bahsi geçen köle mahkemeye ahitler sunmu ve efendisinin kendisine 3
sene çal t ktan sonra azat edece i yönünde söz verdi ini ispat etmi tir. Bunun üzerine mahkeme 26
Haziran 1730 tarihinde kölenin bu arta ba l olarak azat edilmesi yönünde karar vermi tir.8
3
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25 Mart 1721 tarihinde görülen bir davadan anla ld na göre, zenci as ll Müslimü’l-mille
Bereket bin Abdullah ad ndaki köle 2 sene önce sahibinin kendisini “tedbîr-i sahîh-i mutlak ile
müdebber” etti ini, yani öldü ü zaman özgür kalaca n ifade etti ini belirtmi tir. Varisler bunu kabul
etmemesine ra men ahitlerin arac l yla Bereket bin Abdullah özgür olmu tur.9 Benzer bir olaya 24
ubat 1742 tarihinde de rastlanmaktad r. Lefko a’n n Abdi Çavu Mahallesi sakinlerinden Osman,
Arab Ali ad ndaki zenci as ll mühtedî kölesini “tedbîr-i mutlak ile müdebber” etmi , yani ölümüne
ba l olarak ona özgür kalaca sözünü vermi tir. Bu iki vakay bir anlamda ölüme ba l artl azat
olarak nitelemek mümkündür. Varisler aras nda ba lang çta bu konuda sorun ç ksa da Arab Ali’nin
mahkemeye ahitler getirmesiyle olay çözülmü ve Arab Ali özgürlü üne kavu mu tur.10
Özellikle köle ya da cariye sahibi olan kad nlar n mahkemeye gelmedikleri, köle ve cariyelerini
vekilleri arac l yla azat ettikleri kay tlarda rastlanan bir di er konudur. Kerime bint-i El-Hac
Ahmed’in 18 Ocak 1710 tarihinde zenci as ll Meryem bint-i Abdullah adl cariyesini vekili Hüseyin
A a arac l yla azat etmesi ile Emine bint-i Musa’n n yine zenci as ll Kademli bint-i Abdullah adl
cariyesi ile onun küçük k z Fat ma’y vekili Veli Odaba ibn-i Receb arac l yla 6 A ustos 1714
tarihinde azat etmesi bu gruba örnek olarak verilebilir.11
Azat Edilmi Birini Tekrar Köle ya da Cariyeli e Zorlama
Azat edilmi olan mühtedî köle ya da cariyelerin efendileri taraf ndan tekrar hizmet edilmeye
zorlanmas mahkeme kay tlar nda zaman zaman rastlanan bir durumdur. Lefko a'n n Bal kitre köyünde
vefat eden Ahmed Hoca ibn-i Resul'un kölesi zenci as ll Abdullah bin Abdullah, Ahmed Hoca'n n
ölümünden sonra onun han m Sultan bint-i Hüseyin'e hizmet etti ini belirtmi ve bir süre sonra
Sultan’ n kendisini azat etti ini ilave etmi tir. Ancak eski sahibesi Sultan azat etti i halde kendisini
b rakmay p köle olarak kullanmaya devam edince Abdullah hürriyetine kavu mak için mahkemeye
ikayette bulunmu tur. ahitlerin olay tasdik etmesiyle dava 29 Eylül 1713 tarihinde Abdullah’ n
lehine sonuçlanm t r.12
Benzer bir duruma Lefko a’n n Ömeriye Mahallesi’nde rastlanmaktad r. Zeyneb bint-i
Abdullah adl Müslimetü’l-mille zenci cariye, kendisinin sahibi iken vefat eden Fat ma bint-i Abdullah
taraf ndan ölümünden iki sene önce azat edildi ini mahkemede ahitler arac l yla ispat etmi ve
mahkeme kendisinin hür oldu una karar vermi tir. Bunun üzerine 30 Haziran 1720 tarihinde
Fat ma’n n varisi s fat yla kendisine el koymu bulunan ve cariye olarak hizmet ettirmeye devam eden
Hüseyin A a bin Hac smail A a’dan cariyeyi serbest b rakmas istenmi tir.13
Yine Lefko a K z lkule Mahallesi’nden Receb A a ibn Hüseyin orta boylu, zenci as ll ,
Müslimetü’l-mille cariyesi Faide bint-i Abdullah’ hayatta iken Allah r zas için azat etmi ancak onun
ölümüyle varisi olan annesi bu cariyeyi yine mülkünde tutmak istemi tir. Faide olay mahkemeye
ta m , müteveffa Receb A a’n n annesi de olay n do rulu unu kabul etmi ve 30 Kas m 1720’de
Faide özgürlü üne kavu mu tur.14 Görüldü ü gibi anne, cariyenin azat edildi ini bildi i halde onu
kullanmaya devam etmek istemi tir.
Lefko a’ya ba l Tarhun Köyü’nde de ayn tür bir hadiseye rastlanmaktad r. Bahsi geçen köy
sakinlerinden Es-Seyyid Ahmed bin Ali kölesi olan zenci as ll Kara Ali bin Abdullah’ ölmeden 4
sene önce azat etmi tir. Ancak Es-Seyyid Ahmed’in ölümünün ard ndan varisleri Kara Ali’yi yine köle
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olarak kullanmak istemi , Kara Ali’nin mahkemeye müracaat üzerine ahitler vas tas yla 27 Aral k
1744 tarihinde Kara Ali’nin özgür kalmas karara ba lanm t r.15
Benzer ekilde Lefko a Kaymakl Karyesi’nden Süleyman Odaba ibn-i Mehmed kölesi
Abdullah bin Abdullah’ hayatta iken azat etmi ancak onun ölümüyle varisleri Abdullah’ yine köle
olarak kullanmak istemi lerdir. Abdullah konuyu mahkemeye ta yarak iki ahit getirmi ve 30 Ekim
1720 tarihinde azatl oldu u mahkemece tescillenmi tir.16
Azat edilmi mühtedî köle ve cariyelerin tekrar çal maya zorlanmas olay nda yukar da da
görüldü ü üzere genellikle varisler ön plana ç kmaktad r. Dahas bu varisler köle ya da cariyenin azat
edildi ini bilmediklerini iddia etmektedirler. Örne in; Lefko a Arab Ahmed Pa a Mahallesi’nden
Alime bint-i Mehmed hayatta iken zenci as ll Mülayim bint-i Abdullah adl cariyesini azat etmi tir.
Ancak onun ölümüyle varislerinden olan Seyyid Mehmed A a’n n cariyeyi mülkiyetine almas üzerine
cariye onu dava etmi tir. Mehmed A a’n n mahkemede onun azat edildi ini bilmedi ini söylemesi
üzerine cariyeden ahit göstermesi istenmi ; 16 Ocak 1710 tarihinde ahitlerin ikrar yla cariye
özgürlü üne kavu mu tur.17
Yine Lefko a'n n Haydarpa a Mahallesi’nden müteveffa Ahmed A a bin Osman A a'n n kölesi
olan orta boylu, zenci as ll , Müslimü’l-mille, Abdullah bin Abdullah Mehmed’in ifade etti ine göre
sahibi hayatta iken kendisini azat etmi tir. Öte yandan eski efendisinin varisleri onu yine köle olarak
kullanmaya devam etmek istemi lerdir. Bunun üzerine Abdullah mahkemeye dava açm , varisler ise
bu durumu bilmediklerini ifade etmi lerdir. Abdullah’ n ahitler arac l yla azat edildi ini ispat etmesi
üzerine 1 Ocak 1721 tarihinde mahkeme taraf ndan hür oldu una karar verilmi tir.18
Azatl Kölenin Miras Meselesi
Sahibi köle ya da cariyesini azat etse dahi onun üzerinde hem kendisinin hem de varislerinin
veraset hakk devam etmekteydi. Bununla ilgili bir örne i Lefko a Cami-i Cedid Mahallesi’nde
görmekteyiz. Hüseyin Pa a’n n Kethüdas Hac Mehmed A a’n n azat etti i Siyavu bin Abdullah
vefat edince terekesi e i ve k z aras nda payla t r lm t r. Ancak Abdi Çelebi ölen Siyavu ’un eski
sahibinin öz amcas oldu unu ahitler huzurunda ispat etmi ve kendisinin de varis olmas
gerekti inden hareketle terekeden pay talep etmi tir. Sonuç olarak 19 Temmuz 1713 tarihinde
terekenin sekizde biri Siyavu ’un e ine, sekizde dördü k z na ve sekizde üçü de Abdi Çelebi’ye
verilmi tir.19
Köle ve Cariyenin taatsizli i
Köle ve cariyeler hukuken sahiplerine itaat etmek zorundad rlar. Ancak zaman zaman çe itli
nedenlerle sahiplerine itaat etmeyen köle ve cariyelere de rastlanabilmektedir. Örne in; Lefko a’n n
Limye Karyesi’nden R dvan Odaba , zenci as ll Müslimü’l-mille Said bin Abdullah adl kölesi ile
yine zenci as ll Müslimetü’l-mille Meryem bint-i Abdullah ad ndaki cariyesini kendisine itaat
etmedikleri için satmak istemi tir. Ancak köle ve cariye, sahiplerinin kendilerini satmalar na kar
ç km t r. Bunun üzerine R dvan Odaba mahkemeye müracaat etmi ve sat lar n n sa lanabilmesi
için yaz talep etmi tir. Mahkeme taraf ndan dinlenen köle ve cariye efendileri olan R dvan’ n
kendilerine 1,5 sene önce söz verdi ini, 6 sene çal malar halinde kendilerini azat edece ini
söyledi ini, bu nedenle sat a kar ç kt klar n belirtmi lerdir. Anla ld kadar yla Köle ve cariye
nas l olsa ald klar söz gere i azat edileceklerini dü ünerek efendilerine itaatsizlik etmi ler, verilen
hizmetleri yerine getirmemi lerdir. Mahkeme 24 Haziran 1714’te köle ve cariyenin yapmalar gereken
15
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i leri yerine getirmemeleri üzerine verilen vaadin ortadan kalkt na hükmetmi ve köle ile cariyenin
istihdam ya da sat için sahibine izin vermi tir.20
Köle ve Cariye Sat , Kiralanmas
Köle ve cariyeler esir pazarlar nda al n p sat l r, gerekti inde de kiraya verilirdi. 30 Mart 1718
tarihli bir belgeye bak ld nda Lefko a’n n Abdi Çavu Mahallesi’nde ikamet eden ve aslen
Trablus am kökenli olan Hac Mehmed’in e i ad na onun paras yla Lefko a çar s nda 95 kuru a orta
boylu, zenci as ll Müslimetü’l-mille Mercan ad nda bir cariyeyi sat n ald görülmektedir.21 Yine
köle ve cariye sat yla ilgili olarak 28 Haziran 1745 tarihli bir kay ttan anla ld na göre; aslen
Alanyal olup misafir olarak Lefko a’da bulunan El-Hac Mehmed bin Mustafa, Abdullah ad nda çocuk
ya taki zenci bir köleyi 80 kuru a sat n alm t r. Abdullah’ n k sa süre içinde nefes darl ndan ölmesi
üzerine El-Hac Mehmed sat n iptali ve paras n n geri verilmesi için mahkemeye müracaat etmi tir.
Ancak hukuki sürenin geçmesi ve sat c Süleyman Çelebi ibn-i Ali’nin köledeki hastal ktan habersiz
oldu una dair yemin etmesi üzerine davac davadan men edilmi tir.22 13 A ustos 1781 tarihli bir ba ka
kay tta ise Lefko a Arab Ahmed Pa a Mahallesi sakinlerinden Dervi Mustafa Efendi’nin 130 kuru a
Çorbac Ahmed A a’dan zenci as ll Abdullah ibn Abdullah ad ndaki köleyi sat n ald n
görmekteyiz.23
Köle ve cariyelerin kiraya verilmesi konusuna gelince; Lefko a'n n Debba hane Mahallesi
sakinlerinden Hac Ömer bin Mustafa orta boylu, zenci as ll , Müslimetü’l-mille cariyesi Ay e bint-i
Abdullah' senede 4 kuru kira ile on seneli ine toplam 40 kuru a smail Be e bin Ali'ye kiraya vermi
ve paras n pe in alm t r. Ancak 5 gün sonra 26 A ustos 1720’de mahkemede görülen bir ba ka
davadan anla ld na göre Hac Ömer bu cariyeyi asl nda daha önce azat etmi tir. Durumun
anla lmas üzerine ahitler arac l yla bahsi geçen cariye özgürlü üne kavu mu tur.24 Daha önceki
para al veri i mahkemeye yans mam olmakla birlikte Hac Ömer’in pe in ald
paray smail
Be e’ye iade etmi olmas kuvvetle muhtemeldir.
Köle Firar , Ölüm ve Cinayet
Köle ve cariyelerin özgürlüklerine kavu mak için bir f rsat n bulduklar nda kaçmaya
çal malar az da olsa rastlanan bir durumdur. Örne in; Lefko a’ya ba l Beyköyü sakinlerinden
Mustafa Sipahi ad ndaki ki i mahkemeye müracaat ederek kölesi olan Arab Ali’nin firar etti ini,
yakaland ktan sonra ise aniden öldü ünü beyan etmi tir. Arab Ali’nin vefat dolay s yla kimsenin
itham edilmemesi için talebi üzerine Mustafa Sipahi’ye 22 May s 1717 tarihinde mahkeme taraf ndan
hüccet verilmi tir.25
Mühtedî köle ya da cariyelerin kendilerini zaman zaman ho olmayan olaylar n içinde
bulduklar da olmu tur. Nitekim 7 A ustos 1730 tarihli bir kayda göre Osman Be e ibn Hasan’ n
kölesi Abdullah, Lefko a’n n Bal kitre Köyü’nde Luizu adl bir gayrimüslimi aralar nda ç kan kavga
neticesinde öldürmü tür. Luizu’nun ailesi diyet olarak köle Abdullah’ n sahibi Osman Be e’den 15
kuru alm ve iki taraf aralar nda anla m t r.26
Efendisinden Çocuk Do urma ddias
Tuzla Kazas ’n n Kalavoson Köyü’nden Ali Bey bin Mehmed'in cariyesi zenci as ll
Müslimetü’l-mille Benef e bint-i Abdullah çocu u Fatma'y , Ali Bey’in satmak istemesine kar
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ç km ve bu çocu un Ali Bey’den oldu unu iddia etmi tir. Ali Bey ise çocu un kendisinden oldu unu
kabul etmemi tir. Benef e bu iddias n ispat edemedi inden Fatma’n n cariye olarak mülkiyeti Ali
Bey’de kalm t r. Sonuç olarak Ali Bey istedi i takdirde cariyesi Fatma’y satabilme hakk n
Benef e’nin itiraz na ra men 8 Temmuz 1730 tarihli mahkeme karar yla elde etmi tir.27
Abdullah Meselesi
Tahrir defterleri üzerinde çal malar yapan baz Bat l yazarlar n, baba ad Abdullah olan
kimselerin neredeyse tamam n n mühtedî olduklar n iddia etdikleri konunun uzmanlar taraf ndan
genel anlamda bilinmektedir. Ancak bu görü gerçe i yans tmamaktad r. Zira Osmanl toplumunda her
kesimden insanlar Abdullah ad n alabilmekteydi. Örne in 5 Aral k 1734 tarihli bir kayda göre EsSeyyid Abdullah Efendi K br s Nakîbü’l-e raf Kaymakaml ’na tayin edilmi tir. 28 Ocak 1746’da ise
K br s Muhass ll Vezir Abdullah Pa a’ya verilmi tir. Yine 18 Ekim 1746 tarihinde eski Anadolu
Kazaskeri Mevlana Abdullah; 4 Nisan 1772’de ise Mevlana Abdullah Abid Efendi Lefko a Kad s
olarak görevlendirilmi tir. Benzer ekilde 13 Kas m 1784 tarihinde Müftî-zâde Es-Seyyid Abdullah
Efendi de Lefko a Müftüsü olarak görevlendirilmi tir. Bunlara, 26 Eylül 1766 tarihinde Ayasofya
Mahallesi imam n n ad n n Abdullah oldu u da ilave edilebilir.28 Yukar daki bak aç s na göre bu
ah slar n çocuklar n n baba ad Abdullah olaca ndan onlar mühtedî kabul etmek gerekecektir ki bu
çok yanl bir yakla md r.
Öte yandan Müslüman olan baz kimselerin baba ad olarak Allah’ n kulu anlam ndaki
Abdullah’ kullanm olmalar da do ald r. Baz kay tlarda ki inin mühtedî olup olmad
aç k
olmamakla birlikte olay n de erlendirilmesi sonucunda mühtedî oldu una karar verilebilecek baz
örnekler bulabilmek de mümkündür. Örne in; 6 Haziran 1720 tarihli bir hükümde Hasan bin Abdullah
adl ki inin nikahl e i Mariya bint-i Yani’yi bo am oldu u ifade edilmektedir. 23 Ocak 1723 tarihli
bir ba ka hükümde ise Lefko a’n n Cami-i Cedid Mahallesi’nde ikamet eden Matyo k z Margaret
ad ndaki H ristiyan kad n evini e i El-Hac Süleyman bin Abdullah’a hibe etmi tir.29 Hasan ve
Süleyman’ n baba ad olarak Abdullah’ kullanmalar ve e lerinin H ristiyan olmalar ndan dolay daha
önce gayrimüslim iken Müslüman olduklar , Hasan ve Süleyman ad n ald klar ve bu nedenle baba ad
olarak Abdullah’ kulland klar dü ünülebilir.
Di er taraftan köle ve cariye olmay p normal hayat n ak içinde ihtida eden gayrimüslimler
kendilerini gayrimüslim babalar n n ad yla tan mlayabilmekteydi. Nitekim 24 A ustos 1720 tarihli bir
kay tta Lefko a’n n Ömeriye Mahallesi’nde ikamet eden mühtediye bir kad ndan Hadice bint-i Piyeri
olarak bahsedilmektedir.30
Köle ve cariyelerin ihtidalar na gelince durum biraz farkl l k arz etmektedir. Müslüman olan
köle ve cariyelerin baba ad olarak Abdullah’ kulland klar kay tlardan aç kça anla lmaktad r. Giri
k sm nda ve konu incelenirken pek çok yerde de inildi i üzere köle ve cariyeler Müslüman
olduklar nda genellikle bir Müslüman ismi al rlar ve baba ad olarak da Abdullah ad n kullan rlard .
Ancak baz kay tlarda köle ve cariyelerin sadece isimlerinden bahsedildi ine de rastlanmaktad r.
Örne in 26 A ustos 1727 tarihli bir hükümde Lefko a’n n brahim Pa a Mahallesi’nde ikamet eden
Çorbac Ömer A a bin Mehmed bütün mülkünü o luna hibe etmi tir. Ömer A a’n n mülkü aras nda
Bilal ve Hasan ad nda iki kölesi ile Selime ad nda bir de cariyesi mevcuttur.31 Bu iki köle ile cariye
Müslüman isimleri ta d ndan bunlar n ihtida etmi olduklar n dü ünmemiz gerekir. Zira
Müslümanlar köle ve cariye yap lamazlar.
27
28
29
30
31
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13, 183/594.
15, 4/22; 16, 107/157; 17, 36/60; 20, 74/186; 20, 78/193; 21, 20/80; 19, 22/74.
10, 21/58; 11, 39/141.
10, 41/138.
13, 77/249.

Sonuç
Osmanl topraklar n n her parças nda oldu u gibi 18. yüzy lda K br s’ta da köle ve cariyelerin
varl , al n p sat ld ve gerekti inde kiraya verildi i genel anlamda bilinmektedir. Di er yerlerdeki
gibi K br s’ta da köle ve cariyelerin ihtida vakalar na az da olsa rastlanmaktad r. Belgelerden
anla ld kadar yla slamiyette din de i tirme yönünde zorlama olmad ndan köle ve cariyeler kendi
istekleriyle Müslüman olmu ve zorunlu olmad halde sahipleri taraf ndan büyük oranda Allah r zas
için azat edilmi lerdir. Bunlar n ihtida etmi köle ve cariyeler olduklar “Müslimü’l-mille” ya da
“Müslimetü’l-mille ifadelerinden anla lmaktad r. Bu ifadelerin yer almad ancak köle ve cariyelerin
baba ad Abdullah olarak geçen hükümlerde de yine bu köle ve cariyelerin ihtida etmi olduklar n
söyleyebiliriz. Zira daha önce Müslüman olan birinin köle yap lmas mümkün olmad ndan bunlar n
kölelikleri esnas nda ihtida etmi olmalar gerekir.
Mühtedî köle ve cariyeler genellikle Müslüman isimleri alm ve mahkeme taraf ndan
kendilerine bir
, azatl belgesi verilmi tir. Köle ve cariye sahipleri maddi durumlar na göre
toplumun de i ik katmanlar ndan olu mu , kad nlar da köle ve cariyeye sahip olmu lard r. htida eden
köle ve cariyelerin sahipleri kad n ise köleler genellikle sahiplerinin vekilleri arac l yla mahkemede
azat edilmi lerdir. De i ik milletlerden kimselere köle ve cariye olarak rastlanmakla birlikte Afrika’ya
yak nl
nedeniyle K br s’ta zenci as ll köle ve cariyeler di erlerine oranla oldukça yüksektir.
Kay tlarda zaman zaman rastlanan olaylardan biri sahiplerinin henüz hayatta iken azat etti i köle ve
cariyelerin sahipleri öldükten sonra serbest kalmalar gerekirken varisler taraf ndan yine köle ve cariye
olarak hizmet ettirilmeye çal lmas d r. Bu çe it vakalar mahkemeye intikal etti inde azatl lehine
kararlar verildi i görülmektedir. Sonuç olarak XVIII. yüzy lda K br s’ta pek çok köle ve cariye
bulundu u ancak bunlar n genele oranla çok az bir k sm n n din de i tirerek Müslüman olduklar n
söylemek mümkündür.
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Osmanl Döneminde Çukurova Bölgesinden K br s’a A iretlerin skân (1700-1750)
ro . r. brahim I
A
F rat Üniversitesi / Elaz
rd. o . r.
an A A
F rat Üniversitesi / Elaz

GR
Osmanl Devleti 1299 veya 1300 y l nda kurulmu ve bu dönemden sonraki süre içerisinde sürekli
büyüyerek, XVI. yüzy lda 3 k tada hüküm süren bir devlet haline gelmi tir. Osmanl Devleti’nin bu
büyümesi, XVI. yüzy l n sonlar ndan itibaren yava lamaya ba lam ve XVII. Yüzy lda ise büyük
oranda durmu tur. XVII. yüzy l n sonlar na do ru, II. Viyana Ku atmas ve ard ndan ortaya ç kan uzun
süreli sava lar s ras nda Osmanl Devleti, kendi içerisinde de büyük problemlerle u ra mak zorunda
kalm t r. 1683’ten sonraki dönemde, yap lmakta olan seferler sebebiyle ta rada bulunan idarecilerin
büyük ço unlu unun sefere gitmi olmas na ba l olarak, ortaya ç kan otorite bo lu u, Anadolu’nun
birçok bölgesinde e k yal k olaylar n n ortaya ç kmas na sebep olmu tur. Ortaya ç kan bu e k yal k
olaylar na sebep olan unsurlar n en önemlileri aras nda, konar ve göçer olarak hayatlar n sürdüren
cemaatleri görülmektedir.
Sosyal bak mdan “ il”, “el” veya “ulus” ad alt nda grupland r lan konar-göçerler, “ boy”, “cemaat”,
“oymak” ve “oba” eklinde kollara ayr lm t r. Her boyun ba nda bir Bey (Boybeyi) bulunmaktayd .
A iret Boybeyleri’ne “Mîr-i ‘A iret ” denirdi. Arap A iretlerinin Boybeyleri’ne de “ eyh” denmekteydi.
Boybeyi, a iret içinden bir de Kethüda seçerdi1. Kendi içerilerinde, sistematik bir düzenlemeye tabi olan
konar ve göçer cemaatler, baz belgelerde a iret 2 olarak da adland r lmakta olup, bu çal mada da
“a iret” kelimesi yerine, “cemaat” kelimesini kullan lm t r3.
Konar ve göçer cemaatler, ya ad klar bölgelerin iklim durumuna göre, sahip olduklar hayvanlar na
otlak bulmak amac yla, yaz mevsiminde yaylaya gitmekteydiler4. Yaylaya gidi ve geli ler s ras nda bu
cemaatlerin mensuplar , baz dönemlerde yollar üzerinde bulunan yerlerdeki yerle ik halk n köyleri ve
arazilerine zarar vermekteydiler. Genellikle ekili arazileri hayvanlar na otlatan bu cemaatlerin
mensuplar , baz dönemlerde ise, adam öldürme, mal gasp ile kad n ve k z kaç rma olaylar na da sebep

1

Mustafa Öztürk; “Antakya ve Çevresinde A iretlerin skan ”, I. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri,
Kitab ndan Ayr bas m, Antakya, 1992, s.6
2
A iret; Arapça bir kelime olup, kabile te kilat ve taksimat nda en küçük cemaat anlam ndad r. Bir büyük baba ile o ul
ve torunlar ndan meydana gelen büyük aile demektir. Türkçe”ye geçen bu a iret kelimesi, anlam de i ikli ine u rayarak,
büyük bir aile manas na de il, göçebe veya yar göçebe hayat ya ayan oymak veya boy manas na kullan lma a
ba lanm t r. M. Öztürk; a.g.m, s.3.
3
1691-1750 aras ndaki tarihlere ait ar iv belgelerinde, cemaat ve a iret kelimeleri birbirleri ile e anlaml olarak
kullan lm lard r. Bir belgede A iret olarak adland r lan bir grup, bir ba ka belgede Cemaat olarak
adland r lmaktad r40006189064. Hatta bir belge içinde bile, önce a iret olarak isimlendirilen bir grup, birkaç sat r sonra
cemaat olarak adland r lmaktad r. “...Bahrilü ve Çoblu ve Cengall ve A ac Koyunlu (A cakoyunlu) ve Cerid ve Af ar
ve sâ`ir ‘a iretlerden... Bahrilü Cemâ‘ati’nden ...” M.D. No:129, S:.191, H.:1. Ocak Sonlar 1720 (Evas t- R.evvel 1132).
“... Rakka iskân ndan olub Tarsus ile Adana beyninde karâr iden Bahrilü ‘A ireti ...” M.D. No:153, S:.156, H.:3. Kas m
Ortalar 1747 (Evas t- Zilkade 1160). “...K r nt l Ekrâd ‘A ireti ...” A. .S. No:30, S.:95, B.:157; M.D. No:264, S:.219,
H.:1. A ustos Ortalar 1725 (Evail-i Zilhicce 1137). “...Lekvanik ‘A ireti’nden K r nt l Cemâ‘ati ...” M.D. No:140,
S:.305, H.:2. ubat Ba lar 1735 (Evas t- Ramazan 1147).
4
Yaz mevsiminde, s cak bölgelerden daha serin ve ye illikli bölgelere gitmek, eski dönemlerden beri birçok Türk
grubunun karakteristik özelli idir. Arthur Koestler; Onüçüncü Kabile (Hazar mparatorlu u ve Miras ), Çev.:Belk s
Çorakç , stanbul, 1984, s.16.
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olmaktayd lar5. Bu ise devletin varl n ve yerle ik hayat n esas olan can ve mal güvenli ini tehdit eder
bir durum olarak görülmekteydi6. Konar ve göçer cemaatlerin mensuplar n n, y l n belirli dönemlerinde
gerçekle tirdikleri yaylaya gidip gelme döneminde, yollar üzerinde bulunan bölgelerde sebep olduklar
bu tür olaylar, devlet idarecileri taraf ndan e k yal k7 olarak adland r l yordu. Yaylaya gidi ve geli
s ras nda meydana gelen bu tür e k yal k olaylar n n yan nda, baz cemaatlerin mensuplar , çevrelerinde
bulunan ba ka e k ya gruplar ile birle erek, toplu bir ekilde dola p, yollar üzerinde bulunan
bölgelerde hususî olarak e k yal k olaylar na da sebep olmaktayd lar8.
Genel olarak konar ve göçer olarak hayatlar n sürdüren cemaatlerin, bu özellikleri sebebiyle
e k yal k olaylar na tevessül etmeleri kolayla maktayd . Zira konar ve göçer olarak belirli oranda yer
de i tiren bu cemaatlerin mensuplar n n, e k yal k yapmalar ndan sonraki dönemde, takip edilmeleri ve
yakalanmalar hususunda büyük güçlükler ortaya ç kmaktad 9 . E k yal k yapan baz cemaat
mensuplar n n da l k ve sarp bölgelere kaçarak buralarda saklanmalar ve bu bölgelerde devlet
hâkimiyetinin tam olarak tesis edilmesinin de zor olmas , bu ki ilerin e k yal k olaylar na cesaret
etmelerinde bir ba ka sebeptir 10 . Konar ve göçer baz cemaatlerin mensuplar n n sebep olduklar
e k yal k olaylar n n önünün al namamas üzerine, Osmanl Devleti idarecileri, bu ki ilerin ba l
olduklar cemaatleri, bulunduklar bölgelerden uzakla t rmak ve e k yal klar na engel olmak amac yla,
iskân edilmeleri hususunda çal malar yapm lard r 11 . Yap lan bu çal malardaki temel amaç; iskân
edilecek cemaatlerin belirli oranda itaat alt na al nmas ve e k yal k olaylar na son vermektir. Bunun
yan nda bir di er sebep de, çe itli sosyo-ekonomik sebeplerden dolay “virane” olan köylerin
“ enlendirilmesi”, böylece hayli dü mü bulunan zirai üretiminin artt r lmas ve yeterli oranda vergi
toplanmas d r12.
1691 y l nda al nan kararla, Anadolu ve Suriye’deki de i ik bölgelere yap lmas dü ünülen iskân
faaliyetlerinin temel amac buydu. Yap lan bu iskân faaliyetleri içerisinde, en önemli iskân bölgesi
Rakka ve çevresine yap lan iskânlard r. Rakka’ya yap lmak istenen iskân faaliyetlerinde, bu bölgeye
5

“... yaylaka giden Yörükân cemâ‘atleri vâfir cemâ‘at ve cümlesi tüfenk-endâz olmalar yla mürûr ve ‘ubûr eyledikleri
yerlerde re‘âyâ fukarâs na cevr ve te‘addîlerinin nihâyeti olmama la ...” M.D. No:127, S:.350, H.:1. “…göçebe Türkman
tâ`ifesinden mamkul ve Bahrilü ve Lekvanik Ekrâd ’ndan K r nt l Cemâ‘atleri eyyâm- itâda sevâhilden Anavarza ve
Adana’da ve etrâf nda k layub ve eyyâm- sayfda Ni de Sanca ’nda Develü Kazâs ’na tâbi‘ Harmanc k nâm mahalde ve
Üçkapulu Yaylak ’nda ve Kayseri’ye kurbünde Erciyes câniblerinde yaylayub beher sene makarr- mâ`vâlar na gelüb
gitdikce sükkân- memleket ve ebnâ`-i sebîle zarar ve îsâl- err ve mazarrat ve mezrû‘âtlar n davar ve mevâ ilerine ekl ve
pâymâl ile itlâf itmeleriyle bu sene-i mübârekede sâ`ir senelerde itdikleri fesâdâta kanâ‘at eylemeyüb Kayseriye ve Köstere
ve Harmanc k ve ncesu ve Develü ve Karahisar Kazâlar ’nda vâki‘ turûk- câddeleri kat‘ idüb ebnâ‘-i sebîl ve karbân n
‘alenen yollar na inüb katl-i nüfûs ve nehb-i emvâl itdiklerinden mâ‘adâ ol havâlîde ba‘zî karyeleri basub mâllar n ya ma
ve ‘ibâdu’l-laha ta‘arruz ve ricâllerin esîr idüb fesâd ve ekâvetleri hadden bîrûn...” M.D. No:135, S:.73, H.:1. Haziran
Sonlar 1728 (Evas t- Zilkade 1140).
6
Hüseyin Arslan; Osmanl ’da Nüfus Hareketleri (XVI. Yüzy l) Yönetim Nüfus Göçler skânlar Sürgünler,
stanbul, 2001, 231-232.
7
E k ya: Haydut sürüsü. aki’nin ço ulu olup, üçü be i bir araya gelerek toplum güvenli ini bozan, silahl bask nlarda
bulunan, yol kesen, adam öldüren zorbalara denirdi. Necdet Sakao lu; Tanzimat’tan Cumhuriyete Tarih Sözlü ü
(Deyimler-Terimler), leti im Yay nlar , stanbul, 1985. s.38.
8
“... Kilis Kazâs ’na tâbi‘ eyhlü Ekrâd Cemâ’ati... e k yâs kendü hâllerinde olmayub ol havâlîden mürûr ve ‘ubûr
eyliyan tüccâr tâyifesinin ve sâyir ebnâ‘-i sebîlin yollar na inüb kat‘-i tarîk ve katl-i nüfûs ve nehb-i gâret-i emvâl itmek
‘adet-i müstemireleri olub fesâd ve ekâvetinin nihâyeti olmad ..” M.D. No:100, S:.32, H.:97. Ay rca bkz.A. .S. No:39,
S.:72, B.:104; M.D. No:122, S:.91, H.:1.
9
Mustafa Öztürk; “XVIII. Yüzy lda Antakya ve Çevresinde E k yal k Olaylar ”, Belleten, C.:LIV, Sa.:211, Ankara1991, s.965.
10
Mesela; da l k ve sarp bir bölge olan ve adeta do al bir kale görünümündeki Dersim’de, tam anlam yla devlet
otoritesinin sa lanmas ve bu bölgeye nüfuz etme hiçbir güç taraf ndan gerçekle tirilememi tir. brahim Y lmazçelik;
XIX. Yüzy l n kinci Yar s nda Dersim Sanca , Elaz , 1999, s.15.
11
Fuat Dündar; ttihat ve Terakki’nin Müslümanlar skân Politikas (1913-1918), stanbul, 2002, s.53-54;
12
Cengiz Orhonlu; Osmanl mparatorlu u’nda A iretlerin skân , stanbul, 1987, s.51; Mustafa Öztürk; “Antakya
ve Çevresinde A iretlerin skan ”, I. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, Kitab ndan Ayr bas m, Antakya,
1992, s.10.
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gönderilecek olan cemaatlerin ço unlu u, bu tarihten önceki dönemde baz e k yal k olaylar na sebep
olan ve belirli oranda itaatsizlikleri ortaya ç kan cemaatlerden olu maktayd 13 . 1691 y l nda al nan
kararla, iskân mekânlar ndan birisi olarak seçilen yerlerden birisi olan Çukurova bölgesindeki Ayas,
Berendi ve K n k’a iskân edilmelerine karar verilen cemaatlerin mensuplar n n önemli bir k sm ilk
etapta belirlenen yerlere yerle tirilmi lerse de aradan bir süre geçtikten sonra, belirli oranda buralar terk
ederek, ba ka bölgelere gitmeye ba lam lard r. Yerlerini terk eden ki ilerin geri getirilmeleri için
yap lan çal malar kar s nda ise, bu cemaatlerin mensuplar birçok e k yal k olaylar na sebep
olmu lard r.
1691-1750 y llar aras ndaki dönemde; Ayas, Berendi ve K n k’a yap lan iskân ile yerle tirilen
cemaatlerin mensuplar n n d nda, Çukurova bölgesinde bulunan di er cemaatlerin mensuplar n n da
e k yal k olaylar na kar m lar ve bunlar n itaat alt na al nmas için de yo un bir faaliyet gösterilmi tir.
Yukar da verilen bilgilerden de anla laca üzere, a iretlerin iskân edilmesi s ras nda, baz a iretler
büyük oranda itaat yolunu tercih ederlerken, baz lar ise bu süreçte itaatsizli e ba vurarak, e k yal k
olaylar na giri ip, gerek devlet idaresine kar ba kald rma, gerekse bulunduklar bölgelerdeki yerle ik
ahaliye kar zarar verme yoluna gitmi lerdir. Bu süreç içerisinde, en fazla huzursuzlu u ortaya ç karan
a iretlerin bir k sm n n da K br s’a sürülerek, burada iskân edilmesi ve itaat alt na al nmas yoluna
gidilmi tir.
I- ÇUKUROVA BÖLGES NDEN KIBRIS’A SÜRÜLEREK SKÂN VE TAAT ALTINA
ALINMAK STENEN CEMAATLER
1600-1750 tarihleri aras nda Çukurova bölgesinde ya ayan cemaatleri dörde ay rmak mümkündür.
1- Yerli Cemaatler
2- Yörük Cemaatleri
3- Yeniil ve Türkmânân- Haleb Cemaatleri
4- fraz- Zülkadiriyye Cemaatleri
Çukurova bölgesindeki Türkmenler, ilk dönemlerden itibaren cemaat olarak te kilatlanm lar ve
bir süre sonra yar yerle ik duruma geçerek ziraat yapmaya ba lam lard r. Bu cemaatlerin
mensuplar n n yar yerle ik olarak ya amalar n n temel sebebi olarak, bu bölgenin ikliminin yaz
mevsiminde çok s cak olmas gösterilebilir. May s sonlar ndan itibaren harmanlar n kald ran bu
cemaatlerin mensuplar , hayvanlar ile birlikte yaylaya ç kmakta ve Eylül sonlar na kadar yaylada
kalmaktayd lar. Yaylaya gitmeleri sebebiyle bu insanlar göçebe olarak tan mlamak do ru de ildir. Zira
yayla olarak belirtilen yerlerde, buraya giden insanlar n kal c olarak ikamet ettikleri evlerin yan nda
dükkânlar, çar lar ve camiler de bulundu u görülmektedir14.
lk dönemlerde mezralarda ziraat yapan bu cemaatlerin mensuplar , bir süre sonra, bu mezralara
kendi adlar n vererek, buralar karye (köy) ekline getirmi lerdir. 10 Mart 1620 (5 R.ahir 1029) y l na ait
avar z tahriri kayd nda; Canibü’ - ehr15 ve Yüre ir Nahiyeleri’nin avar z haneleri belirtilirken, avar z ile
yükümlü tutulan birimler cemaat olarak kaydedildi i halde 16 , 1634 (1044) y l na ait avar z tevziat
listesinde 17 , bu birimler, cemaat olarak de il karye olarak kaydedilmi tir. Bu dönemde Çukurova
bölgesinde ya ayan cemaatler içerisinde birinci grupta bulunan, Yerli cemaatlerin e k yal k hareketlerine

13

Zira Rakka bölgesi, ba ta Türkmen cemaatleri olmak üzere, genel olarak bir sürgün bölgesiydi. Mustafa Öztürk;
a.g.m, s.11.
14
“... Karaisalu Kazas ’na tabi K z lda Yaylak ’nda vaki k bleten Ramazano lu Saray ...” A. .S. No:101, S.:240,
B.:388. “... Tekfur Yaylak Sûkku ...” A. .S. No:24, S.:26, B.:59. “... Adana Kazâs ’na tâbi‘ Barakda Yayla ’nda
Çavu o lu nâm kimesnenin binâ itdi i câmi‘de nîm akçe vazîfe ile imam olan Mehmed ...” A. .S. No:19, S.:242, B.:432.
15
1620 y l na ait bu avar z tahriri kayd nda; ehr-i Adana olarak isimlendirilen nahiye, daha sonraki dönemlerde
Canibü’ - ehr Nahiyesi olarak isimlendirilmi tir.
16
B.O.A. Kamil Kepeci Tasnifi, Mevkufat Kalemi K sm , Genel No:2931, Özel No:383, S.:1-2, B.:2.
17
A. .S. No:2, S.:82, B.:143.
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kar mad klar ve dolay s yla K br s da dâhil olmak üzere ba ka yerlere sürgüne gönderilmedikleri
görülmektedir.
Ancak fraz- Zülkadiriyye ile Yeniil ve Türkmanan- Haleb Mukataas ’na tabi olan cemaatlerin
e k yal k olaylar na kar t klar ve bundan dolay da K br s’a sürgüne gönderildikleri görülmektedir.
1- Yörük Cemaatleri çerisinde K br s’da skân Edilmek stenen Cemaatler:
Kacar (Kacar Halil) Cemaati: 1690-1750 tarihleri aras nda Adana’da Dündarlu Nahiyesi’ne tabi
bir cemaat olarak görülen bu cemaatin mensuplar , bu dönemde bulunduklar yerden kalkarak Ayd n
bölgesine gitmi lerdir18. Bir süre bu bölgede ya ayan bu cemaatin mensuplar , bunu müteakiben çil’e
iskân edilmeleri kararla t r lan Yörükler’in aras na kar m lard r. Bu durum üzerine; Kacar cemaatinin
di er cemaatlerden ay rt edilip, eski vatanlar olan Dündarlu Nahiyesi’ne iskân edilmeleri için dönemin
çil Valisi Ali Pa a görevlendirilmi tir19.
Kacar cemaati mensuplar n n eski vatanlar na iskân edilmeleri için yap lan çal malara ra men
ba ar l olunamam ve bu ki iler çil ve Alaiye çevresinde e k yal k olaylar na kar maya
ba lam lard r. 1710’lu y llar n ba lar nda K br s’a iskân edilmeleri için ferman gönderilen Yörük
cemaatlerinden olup, K br s’a gitmeyen veya gittikten sonra firar eden cemaatler ile birle ip bunlar
korumas alt na alan bu cemaatin lideri Kacar Halil20, etraf na korku salan önemli bir e k ya reisi olarak
ortaya ç km t r21.
Haklar nda yap lan takibatlara ra men Kacar Halil cemaati ile di er cemaatlerin e k yal klar n n
önü al namam t r. Bu cemaatlerin K br s’a iskân edilmeleri için gösterilen bütün gayretlere ra men,
bunlar n bu emre itaat etmeyip, da l k bölgelere kaçarak daha önceden yapm olduklar gibi e k yal a
devam etmeleri üzerine, önde gelenleriyle birlikte e k yal k yapanlar n n katl edilmesi için, dönemin
eyhülislam olan Abdullah Efendi’den fetva al nm t r22. eyhülislam’dan al nan bu fetva üzerine, bu
cemaatlerin haklar nda amans z bir takibat yap lmaya ba lanm t r. Gittikleri bütün bölgelerde sert
ekilde kar la an ve uygulanan s k takibat üzerine bu cemaatler ile birlikte Kacar Halil cemaati
mensuplar af talebinde bulunmu lard r. Yap lan görü melerin ard ndan, di er Yörük cemaatlerinin
Çukurova’da Sar çam Kazas ’na iskân edilmelerine karar verildi i halde, bu cemaatin mensuplar n n,
bir süreden beri sakin olduklar Sirke adl yerde k mevsiminde sakin olup, yaz mevsiminde Bozda ’da
yaylamalar na müsaade edilmi tir23.
Kara Hac lu Cemaati: Aslen çil Sanca Zeyne Kazas ’nda sakin olan bu cemaatin mensuplar ,
zamanla bu bölgeyi terk ederek Adana ve Tarsus bölgelerine gelerek yar yerle ik bir durumda konargöçer hayatlar n devam ettirmeye ba lam lard r 24 . 1690-1750 tarihleri aras nda Bozdo an
Mukataas ’na tabi olan bu cemaatin25, mensuplar n n ço unlu u; daha sonraki dönemlerinde Çukurova
18

A. .S. No:105, S.:73, B.:102.
A. .S. No:24, S.:28, B.:33. 1708 (1120)
20
Kacar Cemaati’nin ad ; bu dönemden itibaren, ba lar nda bulunan Halil’e izafeten Kacar Halil Cemaati olarak
an lmaya ba lam t r.
21
M.D. No:120, S.:181-182, H.:731; Ahmet Refik; Anadolu’da Türk A iretleri, s.148-151, B.:196. Nisan Sonlar May s Ba lar 1714 (Evas t- R.ahir 1126).
22
“Ehl ve ‘iyâlleriyle Konar ve Göçer Yörükân Tâ‘ifesi’nden Zeyd ‘Amr ve Bekir ve Be ir tâ‘ife-i mezbûreden u
kadar nefer kimesnelere re`is olub bir mevzi‘den bir mevzi‘e nakl iderler iken kat‘-i tarîk ve bî-gayr- hakk ahz- emvâl
ve katl-i nüfus ‘adetleri olub zararlar ‘âmm olma la mezbûrlar bi’l-cümle cezâyir-i bahrden bir cezîreye nakl ve anda
iskân olunmalar içün taraf- saltanatdan emr-i ‘âlî ile mübâ ir ve naklleriçün u kadar kimesne ta‘yîn olunduklar nda
e k yâ-y mezbûrdan itâ‘at-i emr itmeyüb bir mevzi‘e tecemmü‘ ve mükâtele ve muhârebeye ve kat‘-i tarîk idüb tayin
olunan kimesnelerden u kadar nüfus katl eyleseler e k yâ-y mezbûrenin re`isleri ve fesâdda etba‘lar n n ‘alâ-tarîkü’listishâl katlleri me rû‘ ve vâcibdir” M.D. No:134, S.:139-140, H.:2. Haziran Ortalar 1727 (Evahir-i evval 1139).
23
A. .S. No:126, S.:149-148, B.:26; M.D. No:134, S.:175-176, H.:2. A ustos Ortalar 1727 (Evahir-i Zilhicce 1139).
24
MAD. No: 6890, S.:2.
25
A. .S. No:105, S.:18, B.:29-b; MAD. No: 6890, S.:4.
19
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bölgesinde ya amaktayd larsa da, baz lar Çukurova’n n çevresinde bulunan Silifke, Alaiye, brad ,
Selenti, Seydi ehir, Manavgat, S rl k ve Teke bölgelerinde da lm t 26. Çukurova bölgesinde ya ayan
Kara Hac lu cemaatinin esas kolu Sar çam Kazas ’nda ve Sis’teki Cebel-i Nur’da k lay p, Kayseri
Sanca ’ndaki Erciyes ve Beyda ’nda yaylamaktayd .
Kara Hac lu cemaatinin mensuplar n n ço unlu u, 1700 y llar n n ba nda Alaiye ve çevresinde
ya amakta idiler. Bu cemaatin mensuplar ile Yörük cemaatlerinden Patral , aml , Zekeriyal , Sof lar,
Tekeli, Saç Karal , C lakl , Lengerli, Yayc lar ve rikli cemaatlerinden olu an büyük bir grup, 600’den
fazla evleriyle birlikte Alaiye, Manavgat ve Du enbe çevresinde e k yal klarda bulunmu lard r. Bu
olaylar çerçevesinde Kara Hac lu cemaatine tabi sao ullar ’na 27 tabi 15’den fazla e k ya brad
Kazas ’nda baz ki ileri katl etmi lerdir. Bunun üzerine, bunlar n tenkili için Alaiye Sanca ’na
mutasarr f olan Musa görevlendirilmi tir28.
Meydana gelen bu e k yal klar n sona erdirilmesi için yap lan bu çal malara ra men ba ar l
olunamam t r. Kara Hac lu cemaati ile birlikte di er cemaatlerin e k yal klar n n artmas üzerine,
bunlar n çil Sanca ’nda uygun olan yerlere iskân edilmesine karar verilmi ve bu husus için bu
dönemde Hüdavendigar Sanca ’na mutasarr f olan Musa Pa a ile birlikte çevredeki yetkililer
görevlendirilmi tir 29 . Yap lan çal malar sonucunda Kara Hac lu cemaatinin Alaiye ve çevresinde
bulunanlar n n k sa bir süre için de olsa çil’e tabi Mud Nahiyesi’nde eyhlü nam mevziye iskân nda
ba ar l olunmu tur. Bu cemaatin mensuplar , buraya iskân edilmelerinin ard ndan bir daha e k yal k
yapmayacaklar na ve iskân yerlerini terk etmeyeceklerine dair taahhütte bulunmu lar, bu taahhütlerini
yerine getirmemeleri durumunda ise 10.000 kuru nezr akçesi vereceklerine dair hüccet vermi lerdir30.
Kara Hac lu cemaatinin mensuplar , iskân edildikleri bölgede k sa bir süre durduktan sonra bu
bölgeyi terk ederek Adana ve çevresine gelmeye ba lam lard r. Kalabal k gruplar halinde Çukurova
bölgesine gelen bu cemaatin mensuplar , bu bölgede k lay p, ilkbaharda Yahyalu ve çevresinde bulunan
köylerin ekili arazilerine zarar vermeye ve e k yal k yap p çevrede adam öldürme ve mal gasp na
ba lam lard r. Bu durumun Kayseri Naibi Hasan taraf ndan stanbul’a arz edilmesi üzerine, suçlular n
cezalar n n verilmesi ve geri kalanlar n n çil’deki iskân bölgelerine gönderilmeleri için Mara
Beylerbeyi Ri vano lu Halil Pa a ile Adana Beylerbeyi Mustafa Pa a görevlendirilmi tir31.
çil’e iskân edilmeleri için yap lan çal malara ra men bu cemaatin ço unlu unun iskân bölgelerine
gönderilmesinde ba ar l olunamam t r. Çukurova bölgesini kendilerine mekân olarak seçen bu
cemaatin mensuplar n n ço unlu u, Yüre ir ve çevresini kendilerine k lak olarak seçmi 32 ve Ni de
Sanca ’nda Develü Nahiyesi’ndeki Alada Yayla ’n yaylak olarak kullanmaya ba lam lard r. Ni de
ve çevresinde meydana getirdikleri e k yal k olaylar n n artmas üzerine, Adana Beylerbeyi
görevlendirilmi tir33. Gönderilen bu fermana ra men bu cemaatin mensuplar bu defa da Kayseri ve
çevresine gidip, bu bölgede e k yal k yapmaya devam etmi lerdi. Bu cümleden olmak üzere bu cemaatin
mensuplar ndan baz lar ; Yahyalu Nahiyesi sakinlerinin yayla olan Akça ehir Yayla ’na gidip,
çevredeki ekili arazilere zarar vermeye ba lam lard r. Bunun üzerine bu a iretin topluca çil ve

26

Üçler Bulduk; a.g.m., s.78.
Bu grup daha sonraki dönemlerden Kara Hac lu Cemaati’nde ayr bir grup olarak Hac sao ullar ad yla an lmaya
ba lanm t r. Tespit edebildi imiz kadar yla bu cemaat, özellikle Alaiye ve çevresinde etkin bir ekilde e k yal k
olaylar na kar m t r. M.D. No:130, S.:281-282, H.:1; M.D. No:130, S.:332, H.:2; M.D. No:152, S.:124-125, H.:2.
28
M.D. No:102, S.:92, H.:399. Aral k Ortalar 1691 (Evahir-i R.evvel 1103).
29
M.D. No:110, S.:507, 510, H.:2336, 2346. May s Ortalar 1699 (Evas t- Zilkade 1110).
30
MAD. No: 8458, S.:75, B.:1. 25 Ekim 1699 (Gurre-i C.evvel 1111).
31
M.D. No:112, S.:101, H.:328; MAD. No: 8458, S.:74, B.:1. Aral k Ba lar 1701 (Evail-i Receb 1113).
32
A. .S. No:105, S.:18, B.:29-b.
33
A. .S. No:3, S.:8, B.:14.
27
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Alaiye’ye iskân edilmeleri için Kayseri ve Ni de Sancaklar ’na mutasarr f olan ki iler
görevlendirilmi tir34.
çil bölgesine gönderilen bu cemaatin mensuplar n n bir k sm kaçarak geri gelip Adana ve
çevresinde ya amaya devam etmi lerdir. çil bölgesinde kalanlar ise bu bölgede bulunan di er
cemaatlerle birle erek e k yal k olaylar na devam etmi lerdir. Bu cemaatlerin e k yal klar n n artmas
üzerine topluca K br s’a iskân edilmelerine karar verilmi tir35. Fakat k sa bir süre sonra, imkânlar n
elveri sizli i ve bu husustaki ba ar s zl klar sebebiyle bu karardan vazgeçilmi tir. Durumun gözden
geçirilmesi sonucunda, bu cemaatlerin eski suçlar affedilmi , fakat bundan sonra e k yal k yapanlar n
K br s’a iskân edilece i ve bu durumun bu cemaatlere bildirilmesi kararla t r lm t r36.
çil’deki iskân bölgelerine gitmeyerek, Çukurova bölgesinde kalan Kara Hac lu cemaati mensuplar
Hamza Kethüda’n n idaresinde bulunmaktayd lar 37 . Bu ki inin idaresinde bulunan bu cemaatin
mensuplar , Çukurova bölgesinde Sar çam, Misis ve Yüre ir civar n k lak olarak kullan p, yaz
mevsiminde Ni de ve Kayseri civar na yaylamak için gitmeye ve buralarda e k yal k yapmaya devam
etmi lerdir. Durumun stanbul’a bildirilmesi üzerine, 30.000 kuru luk nezrlerinin tahsil edilerek, bu
hususta kendilerinden ikâyetçi olanlarla davalar görülüp sonuca eri tirilmesinin ard ndan topluca çil
ve Alaiye Sancaklar ’na iskân edilmeleri için Karaman ve Adana Valisi olan Osman Pa a
görevlendirilmi tir38.
Osman Pa a, bu ferman n ard ndan, Kara Hac lu cemaatinden ikâyetçi olan Yahyalu kasabas ve
köyleri sakinlerinin yapm olduklar ikâyeti sonuca erdirmek için Adana’daki saray nda mahkeme
kurdurmu tur. Yahyalu sakinlerinin de haz r bulundu u bu mahkemede, Kara Hac lu cemaati ileri
gelenleri yap lan suçlamalar kabul ederek, Yahyalu ve çevresine verdikleri zarar kar l nda 300 kuru
ödemeyi ve daha önceden zorla gidip istila ettikleri Alada Yayla ’na ç kmay p, yine o bölgede bulunan
Menendiz Da ’na yaylamak için gitmeyi kabul etmi lerdir. Bu cümleden olmak üzere, bundan sonra,
bu bölgeden kendileri ile ilgili olarak herhangi bir ikâyet yap lacak olursa 5000 kuru nezr akçesi
vermeyi de kabul etmi lerdir. Yap lan bu mahkeme sonucunda bu husus hüccet olunmu ve Kara Hac lu
cemaatinin çil ve Alaiye bölgelerine iskân edilmelerinden vazgeçilmi tir39. Mahkeme s ras nda, Kara
Hac lu cemaatinin daha önceden vermi olduklar nezr hüccetinin hilaf na davran ta bulunduklar için,
taahhütleri olan 30.000 kuru nezr hüccetinin tahsil edilmesi gündeme gelmi tir. Bu mebla n tahsil
edilmesi hususunda gönderilen ferman sebebiyle bu cemaate mensup baz ki iler, tahsilât yap lana kadar
Adana Kalesi’ne hapsedilmi tir. Bu mebla n tamamen ödenmesi üzerine, hapsedilenler serbest
b rak lm lard r40.
Kerimo lu Cemaati: Esas olarak Karaman Yörüklerinden olan Abdülkerim isimli bir ki inin 1650
tarihinden sonralar Kars- Mara ’a gelip yerle mesi 41 ve bir süre sonra kazand güç ile etraf na

34

M.D. No:114-1, S.:184, H.:1. Mart Sonlar -Nisan Ba lar 1704 (Evahir-i Zilkade 1115).
M.D. No:120, S.:181-182, H.:731; A.Refik; a.g.e., s.148-151, B.:196. Nisan Sonlar -May s Ba lar 1714 (Evas tR.ahir 1126).
36
M.D. No:122, S.:84, H.:1; A.Refik; a.g.e., s.151-153, B.:198. Temmuz Ba lar 1714 (Evahir-i C.ahir 1126).
37
Bu dönemde bu cemaatin mensuplar Çukurova bölgesinde etkin olan cemaatler aras nda bulunmaktayd . A. .S.
No:39, S.:99-100, B.:138-a.
38
A. .S. No:18, S.:215-216, B.:378. Ocak Ba lar 1720 (Evahir-i Safer 1132).
39
A. .S. No:18, S.:51, B.:80. 9 Mart 1720 (28 R.ahir 1132).
40
Bu hususla ilgili Adana ve Karaman Valisi Osman Pa a’n n buyuruldusu, A. .S. No:18, S.:214, B.:377. 12 Mart
1720 (2 C.evvel 1132).
41
1705 tarihli bir fermana göre, aslen Karaman Yörü ü Taifesi’nden olan Abdülkerim o lu Halil adl ki inin KarsZülkadiriyye’de sakin oldu u ve bu bölgenin sakinlerinden birçok ki inin katl edilmesi ve mallar n n gasb edilmesini
organize etti i belirtilmektedir. M.D. No:114-1, S.:465, H.:1.
35
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toplad Bozdo an Yörük gruplar n n olu turdu u bir cemaattir42. 1720-1721 y l nda yap lan Yörük
tahririne göre, Kerimo lu’na tabi 3 farkl Yörük gurubu görülmektedir. Bunlardan birincisi; Sadlu ve
Kütüklü cemaatleri43, kincisi; Sof lar cemaatinin perakende gurubu44, Üçüncüsü ise; Seydi Mahmud
isimli vakf n reayas olan Bozdo an Yörükleri’nden olu an perakende gruptur45. 1690-1750 tarihleri
aras nda, Kerimo lu’na tabi olan gruplar n baz lar Çukurova’da k lay p, Erciyes Da ’nda
yaylamaktayd lar46.
1700 y llar nda Kerimo lu cemaatinin ba nda Abdülkerim’in o lu Halil isimli bir ki i
bulunmaktayd . Kars- Mara ’ta sakin olan bu ki i, bu dönemde burada önemli bir ki i olarak
görülmektedir. 1701 y l nda, Kars- Mara ’ta sakin olan Halil Bey’in burada kazand güç sebebiyle,
çevresinde bulunan ki ilerle baz husumetler meydana gelmi ve bunlar n da te viki ile frazZülkadiriyye cemaatlerinden Kara Hüseyinlü Ceridi cemaatine tabi Sakallu Ceridi’ne mensup baz
ki iler, çevreden de kendilerine kat lan 300’den fazla süvari ile Halil Bey’in evini bas p, baz mallar n
gasp edip, burada bulunan birçok ki iyi yaralam lard r47.
Meydana gelen bu olay n üzerinden bir süre geçtikten sonra Halil Bey, Kars- Mara ’taki gücünü
artt rmak için çevrede bulunan baz cemaatlerin e k yalar ile i birli ine girmi ve çevrede kendine rakip
olarak gördü ü ki ileri sindirmeye çal m t r. Durumun stanbul’a bildirilmesi üzerine, Halil Bey’in
K br s’ta Magosa Kalesi’nde kalebend edilmesi için ferman gönderilmi , ancak Halil Bey buna itaat
etmeyerek, baz ki ileri katl edip, halktan zorla mal gasb etmeye devam etmi tir. Durumun tekrar
stanbul’a bildirilmesi üzerine Halil Bey’in babas n n as l vatan olan Karaman’a nakl ve iskân edilmesi
için Mara Valisi görevlendirilmi tir48. Ancak ilk etapta bu hususta ba ar l olunamay nca, bir süre sonra
Halil Bey’in Karaman’a gönderilmesi için fraz- Zülkadiriyye Hass ’na mutasarr f olan smail Bey
görevlendirilmi tir49.
Fakat bir süre sonra Halil Bey kendini affettirmeyi ba arm t r. Karaman’a geri gönderilmekten
kurtulan Halil Bey bu dönemden sonra daha dikkatli bir tav r sergilemeye ba lam t r. 1690-1750
tarihleri aras nda Kerimo lu cemaati genel olarak devlete itaat eden ve çevredeki e k yal k olaylar n n
bast r lmas nda sahip oldu u kuvvete ba vurulan bir grup olarak görülmektedir50. Ancak bu dönemde
de Kerimo lu cemaati içerisine d ar dan gelip kat lanlar bulunmaktayd . Bunlar n ço unlu unu,
haklar nda takibat yap lan e k yalar ile bulunduklar bölgelerde tutunamay p, kaçmak zorunda kalanlar
olu turmaktayd 51.
2- fraz- Zülkadiriyye Cemaatleri çerisinde K br s’da skân Edilmek stenen Cemaatler:
1691-1750 tarihleri aras ndaki dönemde, Çukurova bölgesindeki en önemli cemaatler aras nda,
fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’na tabi olan ve 1691 y l nda al nan bir kararla Ayas, Berendi ve K n k’ta
kal c olarak iskân edilmeye çal lan cemaatler bulunmaktayd . Dülkadiro lu Beyli i’nin Osmanl
42

Birçok da n k cemaat ve etraftan gelip kat lanlardan olu an bu grup belgelerde Kerimo lu Cemaati olarak an ld
için taraf m zdan cemaat olarak de erlendirilmeye tabi tutulmu tur. A. .S. No:126, S.:149-148, B.:26; M.D. No:134,
S.:175, H.:2.
43
MAD. No: 6890, S.:22.
44
MAD. No: 6890, S.:22-23.
45
MAD. No: 6890, S.:23.
46
M.D. No:147, S.:438-439, H.:4.
47
M.D. No:112, S.:116, H.:374.
48
M.D. No:114-1, S.:465, H.:1. ubat Ba lar -Ortalar 1705 (Evas t- evval 1116).
49
M.D. No:114-1, S.:713, H.:1. ubat Sonlar -Mart Ba lar 1706 (Evas t- Zilkade 1117). Ayn hükmün üstündeki
derkenara göre Halil Bey 4 ay sonra affedilmi tir.
50
A. .S. No:19, S.:29-30, B.:40; A. .S. No:41, S.:79, B.:143; M.D. No:119, S.:42, H.:268; M.D. No:122, S.:125,
H.:2; M.D. No:135, S.:401, H.:2; M.D. No:154, S.:173, H.:1; At. .D. No:58, S.:7, H.:2.
51
1742 tarihli bir belgeye göre; haklar nda takibat yap lan Receblü Av ar ’n n firarilerinden baz ki iler Kerimo lu
Cemaati’nin içinde gizlenmekte ve bu cemaat taraf ndan himaye edilmekteydi. M.D. No:148, S.:312, H.:2.
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hâkimiyetine girmesinin ard ndan, O uzlar n Bozok koluna mensup Türkmen Cemaatlerinin
konfederasyonu eklinde te ekkül etmi olan bu beyli e tabi baz cemaatler, Anadolu’nun de i ik
yerlerine da lm lard r. Zaman zaman de i ik cemaat gruplar na dâhil edilen bu cemaatler, XVI.
yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren ayr bir idari birim halinde organize edilerek, Zülkadiriyye
Türkmenleri’nden ayr lanlar manas na gelen fraz- Zülkadiriyye Türkmenleri ad yla adland r lm t r52.
fraz- Zülkadiriyye Türkmenleri’nden olu an cemaatlerin tabi oldu u fraz- Zülkadiriyye
Mukataas XVII. yüzy l içerisinde genel olarak Valide Sultanlara has olarak tayin edilmi tir53. frazZülkadiriyye cemaatlerinin bir k sm konar ve göçer olarak hayatlar n sürdürürken, bir k sm Adana
Sanca ’ndaki Ayas, Berendi ve K n k’ta reaya veya sipahi olarak sakin idiler. Konar ve göçer durumda
olan cemaatlerin ço unlu u da k mevsiminde bu bölgeye k lamak amac yla gelmekteydiler54.
1691 y l ndaki a iretlerin iskân edilmesi ile ilgili olarak Rakka ve çevresine yap lan iskân olay n
müteakiben, 11 Ocak 1691 (10 R.ahir 1102) tarihinde al nan bir kararla fraz- Zülkadiriyye
Türkmenleri’nin Çukurova’da bulunan Ayas, Berendi ve K n k’a iskân edilmesi kararla t r lm t r55.
Al nan bu karar üzerine, fraz- Zülkadiriyye Türkmeni olarak adland r lan cemaatlerin tespit edilen
bölgelere iskân edilmesi için çal malara giri ilmi tir. Ancak bu süreç içerisinde, birçok isyanlar
meydana gelmi , birçok cemaat yerlerini terk ederek ba ka bölgelere gitmi lerdir. Bunun yan nda baz
cemaatlerden baz lar , iskân mahalline hiç gitmeyerek Mara Eyaleti dâhilinde kalm t r56. Bu cemaate
ba l olup bu dönemde K br s’da iskân edilmeye çal lan cemaatler unlard r:
Ayd nl Cemaati: 1690 y l ndaki asker talebi ile ilgili belgeye göre, ba nda Monla Ahmed Kethüda
isimli bir ki i bulunan ve fraz- Zülkadiriyye’ye tabi olarak gösterilen Ayd nl cemaati57, 1691 y l nda
yap lan iskân s ras nda Kara Hüseyinlü Ceridi cemaati ile birlikte iskân edilmi tir. skândan sonraki ilk
dönemlerde Kara Hüseyinlü Ceridi cemaatine tabi bir mahalle olarak an lan Ayd nl cemaati58, bir süre
sonra yine Kara Hüseyinlü Ceridi cemaatine tabi olarak görünen bir cemaat olarak adland r lm t r59.
skân olay ndan bir süre sonra baz e k yal k olaylar na kar mas sonucunda bu cemaat ile ilgili olarak
takibat yap lm t r.
fraz- Zülkadiriyye’ye tabi cemaatlerin isyan hareketleri üzerine yap lan takibatlar sonucunda ,
fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’na mutasarr f olan Polad-zade smail Bey’in gayretleri sonucunda di er
cemaatlerle birlikte Ayd nl cemaati de itaatini arz ederek, bir daha e k yal k olaylar na
kar mayacaklar n taahhüt edip, herhangi bir olaya kar rlarsa 50 kese akçe nezr ödemeyi kabul edip
bu hususla ilgili hüccet vermi tir60. Bu çerçevede olmak üzere 1705 y l nda yeniden tamir edilmesi
dü ünülen Kurdkula ’na iskân edilmek istenen 24 cemaatten birisi olarak olarak Ayd nl cemaati de
görülmektedir61.
52

lhan ahin; “Kenzü’l-Vekâyi Mustafa Sak b Efendi ve Eseri”, .Ü.E.F. Tarih Enstitüsü Dergisi, C.XIII, Sa: 78, stanbul, 1977, s.101. fraz- Zülkadiriyye hakk nda son dönemde yap lan a a daki Yüksek Lisans Tezine de bak labilir.
Ümit Kat ranc ; XVIII. Yüzy lda frâz- Zu’l-Kadriyye’nin skân Sorunu, Bas lmam Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniça Tarihi Anabilim Dal , Ankara 2015.
53
At. .D. No:6, S.:153, H.:701; At. .D. No:7, S.:43, H.:169, 170. Valide Hass ’na tabi olan bu mukataa 1 Eylül 1688
(5 Zilkade 1099) tarihinden itibaren Vezir Ali Pa a’ya has olarak tayin edilmi tir. MAD. No: 7028, S.:96, B.:1. Ali
Pa a’ya has olarak tayin edilen bu mukataa bir süre sonra Hass- Hümayun’a dahil edilmi tir. Zira Aral k Ortalar 1690
(Evail-i R.evvel 1102) tarihli bir belgeye göre fraz- Zülkadiriyye Mukataas Havass- Hümayun olarak gösterilmektedir.
At. .D. No:14, S.:199, H.:800.
54
MAD. No: 8458, S.:42-44, B.:2.
55
M.D. No:100, S.:122, H.:467; MAD. No: 8458, S.:42-5, B.:2.
56
MAD. No: 8466, S.:248, B.:1.
57
M.D. No:99, S.:53, H.:186..
58
MAD. No: 9876, S.:245, B.:1. 1 ubat 1693 (25 C.evvel 1104).
59
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Ancak bir süre sonra fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinin toplu olarak isyan etmesi üzerine, bu
cemaatlerin isyan bast r lm ve nezr hüccetinden ba ka daha önceden vermi olduklar nezr hücceti
gere ince toplam 22 cemaatten 50.000 kuru nezrin tahsil edilmesine çal lm t r. Bu miktar n 2000
kuru u Ayd nl cemaatinin hissesine dü mekteydi. Ancak bu cemaatlerin bu mebla ödeyemeyecekleri
belirtmeleri üzerine, belirtilen mebla n bir daha e k yal k yapmamalar art yla affedilmesi yoluna
gidilmi tir62.
Verilen bütün bu nezr hüccetlerine ra men, di er fraz- Zülkadiriyye cemaatleri gibi Ayd nl
cemaatinin de isyana ve y ll k vergilerini vermemeye devam ettikleri görülmektedir. Tekrar bu cemaatler
üzerine yap lan sefer sonucunda, bu cemaatler itaatlerini arz etmi ve toplam 25.000 kuru nezr hücceti
vermi lerdir. Bu nezr taahhüdünde bulunanlardan biri de Ayd nl Kethüdas Hac Abdurrahman
Kethüda’d r 63 . Ancak Ayd nl cemaati ile birlikte di er cemaatlerin baz lar n n e k yal k ve isyan
olaylar n n devam etmesi üzerine Ayd nl cemaatinden Hac Abdurrahman, Hac Yusuf ve Hasano lu
Ahmed adl ki ilerin de içinde bulundu u toplam 18 ki inin K br s’a sürgün edilmesine karar
verilmi tir64. Ancak bu tedbir de ba ar l olamam t r. Zira geride kalanlardan Mehmed Kethüda bin
Yusuf ve di erleri e k yal k olaylar na kar maya devam etmi lerdir65.
Çakallu Dokuzu Cemaati: Çukurova bölgesine iskân edilmeden önce konar ve göçer olarak
hayat n devam ettiren ve o dönemde de fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’na tabi olan bu cemaatin66 iskân
s ras nda durumuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktad r. Bu cemaatin mensuplar n n bir k sm 67,
iskân edildikleri bölgeye gidip yerle tikten bir süre sonra e k yal k olaylar na ba lam lard r.
fraz- Zülkadiriyye’ye tabi baz cemaatlerin, Rakka iskân firarisi Receblü Av ar ile birle erek
isyan etmesi s ras nda, Çakallu Dokuzu’nun bu s radaki kethüdas Muhammed Kethüda bunlar ile
birlikte hareket ederek isyan etmi tir. syan olay n n geni lemesini müteakip di er cemaatlerle birlikte
Çakallu cemaatinden pek çok ki i u ur ve Eriha bölgelerine giderek burada e k yal k ve yol kesmeye
ba lam lard r. Bu olaylar s ras nda, kendilerinden y ll k vergilerini talep eden fraz- Zülkadiriyye Hass
A as Hüseyin’in üzerine hücum ederek kaç rm lard r. Bu durum üzerine, bunlar n e k yal klar na son
verilmesi ve ba ka yerlere gidenlerle birlikte bunlar n geri getirilip iskân yerlerine yerle tirilmesi
hususunda Anadolu’daki e k yalar n tefti i ile görevlendirilen Vezir Mehmed Pa a görevlendirilmi tir68.
Çukurova’daki iskân bölgesine geri getirilen Çakallu Dokuzu cemaati, bir süre sonra tekrar
e k yal k olaylar na giri mi tir. Rakka, Hama ve Humus iskân firarilerinden Receblü Av ar , Lek Kürdü,
Çepni ve di er cemaatlerin e k yalar ile birle en Çakallu Dokuzu cemaatinden Cündio lu Emirza ,
bunun karde i Be ir ile Eksikli Hasan ve Eksikli Sar Ali adl ki iler 50-100 ki ilik gruplar halinde
dola arak Çukurova bölgesi ba ta olmak üzere Anadolu’nun baz bölgelerinde birçok e k yal klarda
bulunmu lard r. Durumun daha da kötüye gitmesi üzerine, bu dönemde Anadolu’daki e k yalar n tefti i
ile görevlendirilen Vezir p ir Hüseyin Pa a bunlar n tenkili ile görevlendirilmi tir69.
1699-1700 y llar nda bir süre için baz cemaatlerle birlikte Sis Sanca dâhilinde derbentçi olarak
bo arazilere iskân edilen 70 Çakallu Dokuzu cemaati, bu bölgeyi bir süre sonra terk ederek tekrar
e k yal a ba lam t r. Çakallu Dokuzu cemaatinden Süleyman Kethüda ve Abdülkadir adl ki ilerin
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Alc Türkman ’ndan baz ki iler ile birlikte bir kervan n önünü keserek mallar n ya malamas n n71
ard ndan , bu cemaate mensup olan onlarca ki i, çevreden kendilerine kat lan 300 ki ilik bir grup ile
birlikte Kars- Mara ’ta sakin olan Kerimo lu Halil’in evini basarak birçok ki iyi öldürüp, baz lar n da
yaralam ve pek çok e yas n ya malam lard r72.
Çakallu Dokuzu ile birlikte baz cemaatlerin bu ekildeki e k yal klar n n artmas ve bunlar n tenkili
için üzerlerine gidilmesi sonucunda bunlar kaçarak da l k bölgelere s nm lard r. Bu s rada frazZülkadiriyye’ye tabi pek çok cemaat bunlardan ikâyetçi olmu tur. Bu cemaatlerin kendilerinden
ayr larak ba ka bölgelere gönderilmelerini talep etmi lerdir73. Meydana gelen bu olaylar n ard ndan ,
fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’na mutasarr f olan Polad-zade smail Bey’in gayretleri sonucunda di er
cemaatlerle birlikte Çakallu Dokuzu cemaati de itaat n arz ederek, bir daha e k yal k olaylar na
kar mayacaklar n taahhüt edip, herhangi bir olaya kar rlarsa 50 kese akçe nezr ödemeyi kabul edip
bu hususla ilgili hüccet vermi tir74.
Çakallu Dokuzu cemaati mensuplar , vermi olduklar bu hüccete ra men k sa bir süre sonra tekrar
e k yal k olaylar na ba lam ve kaçarak Gündüzlü Ovas , u ur ve Boza aç taraflar na giderek bu
bölgedeki cemaatler ile birle erek e k yal klar na devam etmi lerdir 75 . Bu zaman dilimi içerisinde,
K br s’a iskân edilmelerine karar verilen, fakat firar eden K l çl ve Do anl cemaatleri’ne mensup baz
ki ileri içlerine al p saklayan Çakallu Dokuzu cemaati mensuplar 76 , bölgede ad ndan korku ile söz
edilen bir cemaat olarak öne ç km t r. Ortaya ç kan birçok e k yal k olaylar n n ard ndan düzenlenen
seferler ve yap lan takibatlar sonucunda bu cemaat ba ka çare olmad n görünce itaatini arz etmi tir.
Bu olaylar n ard ndan, Çakallu Dokuzu cemaati mensuplar n n daha önceki senelere ait mallar n n tahsil
edilmesi amac yla bu cemaate mensup Cündio lu Mirza, B y kl o lu ve Bakl o lu adl ki iler Adana
Kalesi’ne hapsedilmi lerdir77.
Çakallu Dokuzu cemaatinin mensuplar n n e k yal klar n n sonunun gelmemesi üzerine, bunlar n
Çukurova bölgesinden uzakla t r larak ba ka bir bölgeye iskân edilmesine karar verilmi tir. Bu
çerçevede olmak üzere, daha önceki dönemlerde Urban e k yas n n e k yal klar sebebiyle harap olan
Hama bölgesine baz cemaatle ile birlikte Çakallu Dokuzu cemaatinin iskân edilmesine karar
verilmi ti 78 . Kaçarak firar eden baz ki ilerin d nda Hama bölgesine gönderilen Çakallu Dokuzu
cemaati mensuplar , bu bölgeye daha önce iskân edilen cemaatler ile birle erek e k yal k olaylar na
ba lam lard r. Birle tikleri ki ilerle birlikte ba lar ndaki zabitleri öldürüp, Haremeyn’e Hacc masraf
olarak gönderilen 30 kese akçeyi gasp eden bu cemaatlerden baz lar Çakallu cemaati ile birlikte kaçarak
Adana ve Mara taraf na firar etmi lerdir79. Adana taraf na gelen bu cemaatler Kurdkula ve çevresinde
toplanarak Arslanl beli adl geçit bölgesine gidip yollar kesmeye ba lam lard r80.
Yap lan takibatlar sonucunda bu cemaatlerden baz ki iler, çevrede bulunan di er cemaatlerin içine
girip saklanmaya ba lam lard r81. Al nan s k tedbirler ve yap lan takibatlar sonucunda bu cemaatlerin
mensuplar sakland klar yerlerden tespit edilerek ele geçirilmi lerdir. Bu çerçevede olmak üzere
Çakallu Dokuzu cemaatine mensup 33 hane bu bölgedeki Yeniil Türkmenleri’nin aras nda bulunmu tur.
Yap lan görü meler sonucunda Çakallu Dokuzu cemaatinin fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’ndan ifraz
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edilerek Cisr-i Murad Pa a’ya iskân olunmas na karar verilmi tir82. Ancak k sa bir süre sonra Çakallu
Dokuzu cemaatinden Mirzao lu Sofu ile birlikte bu cemaatten baz ki iler di er cemaatlerin e k yalar
ile birle erek Mara ve çevresinde e k yal k olaylar na tekrar ba lam lard r83. Cisr-i Murad Pa a’da da
rahat durmayan Çakallu Dokuzu’na mensup ki iler 1714 y l nda tekrar fraz- Zülkadiriyye
Mukataas ’na dâhil edilmi tir84. Bunun üzerine Çakallu Dokuzu cemaati mensuplar tekrar Çukurova’ya
geri gelmeye ba lam t r. Bu cemaatin mensuplar n n bir k sm Çukurova bölgesine gelip sakin
olmu larsa da, bir k sm Antakya ve Karamurt çevresine yerle erek burada sakin olmaya
ba lam lard r85.
Hoballu Cemaati: 1691 y l nda yap lan iskân ile ilgili defterde bu cemaat ile ilgili herhangi bir
kay t bulunmamaktad r. Ancak daha sonraki dönemlerde bu cemaatin ismi fraz- Zülkadiriyye’ye tabi
olan cemaatler aras nda geçmektedir. Bu cemaatin mensuplar Rakka iskân firarilerinden Receblü
Av ar , Lek Ekrad ve di er cemaatler ile birle erek Çukurova bölgesinde birçok e k yal k olaylar na
giri mi tir86. Bu olaylar n ard ndan Hoballu cemaati, fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinden baz lar ile
birle erek ba ka e k yal k olaylar na girmi tir87.
Meydana gelen bu olaylar n ard ndan, fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’na mutasarr f olan Polad-zade
smail Bey’in gayretleri sonucunda di er cemaatlerle birlikte Hoballu cemaati de itaat n arz ederek, bir
daha e k yal k olaylar na kar mayacaklar n taahhüt edip, herhangi bir olaya kar rlarsa 50 kese akçe
nezr ödemeyi kabul edip bu hususla ilgili hüccet vermi tir88. Verilen bütün bu nezr hüccetine ra men
di er fraz- Zülkadiriyye cemaatleri gibi Hoballu cemaatinin de isyanlar ve y ll k vergilerini
vermemeleri devam etmi tir. Tekrar bu cemaatler üzerine yap lan sefer sonucunda, bu cemaatler
itaatlerini arz etmi ve toplam 25.000 kuru nezr hücceti vermi lerdir. Bu nezr taahhüdünde
bulunanlardan biri de Hoballu Kethüdas Hac Bayezit Kethüda’d r 89 . Verilen bu nezr hüccetlerine
ra men Hoballu cemaati ile birlikte di er cemaatlerin itaatsizliklerinin artmas ve y ll k vergilerin tahsil
edilememesi üzerine bu cemaatlere kar yeniden harekete geçilmi tir. Bu meyanda olmak üzere, yap lan
takibatlar sonucunda baz çat malar meydana gelmi tir. Devlet kuvvetlerine kar ba ar sa layamayan
bu cemaatler yeniden itaatlerini arz etmi lerdir90. Fakat bu k sa bir süre devam etmi tir.
Hoballu cemaati ile birlikte di er cemaatlerin baz lar n n e k yal k ve isyan olaylar n n devam
etmesi üzerine Hoballu cemaatinden Ganio lu Hüseyin adl ki inin de içinde bulundu u toplam 18
ki inin K br s’a sürgün edilmesine karar verilmi tir91. Ancak bu tedbir de ba ar l olamam t r. Zira
geride kalanlardan Hüseyin Kethüda bin Yunus ve di erleri e k yal k olaylar na kar maya devam
etmi lerdir92.
Kethüdalu Cemaati: 1691 y l nda yap lan iskândan önceki dönemde fraz- Zülkadiriyye’ye tabi
olan cemaatler aras nda ismi geçen93, fakat iskân edilen cemaatlerin isminin yaz ld hakk nda herhangi
bir kay t bulunmayan bu cemaatin ismi daha sonraki dönemlerde fraz- Zülkadiriyye’ye tabi olan
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cemaatler aras nda geçmektedir. Kethüdalu cemaatinden baz ki ilerin, Sakallu ve Karalar cemaatleri
ba ta olmak üzere baz cemaatlerin e k yalar ile birle erek, baz e k yal k olaylar na kar malar üzerine
düzenin sa lanmas amac yla Kethüdalu cemaatinden Kolu Kokar, Teltek Osman ve Kul Velio lu
Ahmed’in deiçinde bulundu u 53 ki inin Rakka’ya sürgün edilmesine karar verilmi tir94.
Düzenin sa lanmas için yap lan bu sürgüne ra men, di er fraz- Zülkadiriyye cemaatleri gibi
Kethüdalu cemaatinin mensuplar n n isyanlar ve y ll k vergilerini vermemeleri sonucunda baz
çat malar meydana gelmi tir. Devlet kuvvetlerine kar ba ar sa layamayan bu cemaatler yeniden
itaatlerini arz etmi lerdir95. Fakat bu k sa bir süre devam etmi tir.
Kethüdalu cemaati ile birlikte di er cemaatlerin baz lar n n e k yal k ve isyan olaylar n n devam
etmesi üzerine Kethüdalu cemaatinden Deli Abdurrahman adl ki inin de içinde bulundu u toplam 18
ki inin K br s’a sürgün edilmesine karar verilmi tir96. Ancak bu tedbir de ba ar l olamam t r. Zira
geride kalanlardan Abdurrahman Kethüda ibn-i Hakvirdi ve di erleri e k yal k olaylar na kar maya
devam etmi lerdir97.
Sar lu (Sar lar) Cemaati: 1691 y l nda yap lan iskândan önceki dönemde fraz- Zülkadiriyye’ye
tabi olan cemaatler aras nda ismi geçen98, ancak 1691 y l nda yap lan iskân s ras nda Kara Hüseyinlü
Ceridi cemaati ile birlikte iskân edilen ve iskân ile ilgili defterde herhangi bir kayd bulunmayan Sar lu
cemaati, iskândan sonraki ilk dönemlerde Kara Hüseyinlü Ceridi cemaatine tabi bir mahalle olarak
an l rken99, bir süre sonra müstakil bir cemaat olarak an lmaya ba lanm t r100.
skân edildikleri bölgelerde Sar lu cemaati ile birlikte di er cemaatlerin mensuplar n n meydana
getirdikleri huzursuzluk olaylar n n artmas sonucunda, fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’na mutasarr f
olan Polad-zade smail Bey’in gayretleriyle di er cemaatlerle birlikte Sar lu cemaati de itaat n arz
ederek, bir daha e k yal k olaylar na kar mayacaklar n taahhüt ederek, herhangi bir olaya kar rlarsa
50 kese akçe nezr ödemeyi kabul edip bu hususla ilgili hüccet vermi tir101. Ancak bir süre sonra di er
fraz- Zülkadiriyye cemaatleri gibi Sar lu cemaati mensuplar n n da isyanlar ve y ll k vergilerini
vermemeleri devam etmi tir. Tekrar bu cemaatler üzerine yap lan sefer sonucunda, bu cemaatler
itaatlerini arz etmi ve toplam 25.000 kuru nezr hücceti vermi lerdir. Bu nezr taahhüdünde
bulunanlardan biri de Sar lu cemaatinin Kethüdas Abdullatif’tir102.
Ancak Sar lu cemaati ile birlikte di er cemaatlerin baz lar n n e k yal k ve isyan olaylar n n devam
etmesi üzerine bu cemaatlerin üzerine gidilmi tir. Bu hususla görevlendirilen Vezir Hasan Pa a’n n
yapt askeri harekât sonucunda Sar lu cemaatinden Abdullatif bin Abdulhayy ve Mustafa bin Ahmed
ile birlikte ileri gelen cemaatlerin liderleri pi manl klar n arz ederek, bundan sonra herhangi bir
e k yal k yapmayacaklar n söyleyip, bu hususla ilgili 15.000 kuru tutar nda nezr hücceti
vermi lerdir103. Fakat k sa bir süre sonra tekrar bu cemaatlerin e k yal k olaylar ba lam t r. Bu durum
üzerine Sar z Neccarlusu cemaatinden Latif Kethüda’n n da içinde bulundu u toplam 18 ki inin K br s’a
sürgün edilmesine karar verilmi tir104.
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1700-1750 tarihleri aras nda K br s’a sürülmek suretiyle burada iskân edilmek bu suretle itaat alt na
al nmak istenen cemaatler sadece yukar da verilenlerden ibaret de ildir. Bunlar n say lar daha fazlad r.
Bu sebeple söz konusu tarihler aras ndaki e k yal k hareketleri ve buna ba l olarak geli en hadiselerin
de ortaya konulmas gerekmektedir.
II- E KIYALIK HAREKETLER VE CEMAATLER
Çukurova bölgesi sahip oldu u co rafî özellikler sebebiyle, Osmanl döneminde devaml olarak
e k yal k olaylar ile kar kar ya kalm t r. Do u, Bat ve Kuzey k s mlar n n da l k olmas ,
Çukurova’n n ise aç k ve düz bir arazi olmas , buran n e k yal a müsait bir alan olmas nda en önemli
sebeptir. Aç k arazide e k yal k yapanlar, i lerini bitirdikten sonra da l k bölgelere kaçmakta ve sarp
arazilerde gizlenmekteydiler. Da l k arazinin artlar n ve co rafî yap s n iyi bilen bu e k yalar,
kendilerini takip edenleri kolayl kla atlatabilmekte ve f rsat n buldu u anda yeniden e k yal a
ba lamaktayd lar.
1691-1750 y llar aras , Çukurova bölgesinin en kar k oldu u dönemlerdir. Bu dönemde, gerek
Çukurova bölgesindeki yerli cemaatler, gerek Çukurova’n n güneydo usuna iskân edilen frazZülkadiriyye cemaatleri ve gerekse Rakka’dan firar eden cemaatlerin e k yal klar bölgenin huzur ve
güvenini ortadan kald rm t r. Osmanl Devleti idarecileri, bu e k yal klar n önünü almak için çe itli
tedbirlere ba vurmu sa da bu hususta fazla bir ba ar sa layamam t r. Zira e k yal k yapan cemaatler,
e k yal klar n n sonucunda da l k ve sarp bölgelere kaçmakta ve yakalanmaktan kurtulmaktayd lar.
Bunlar n yakalan p, cezaland r lmas için yap lan geni çapl tenkil hareketleri s ras nda yakalanan
cemaatler, ilk etapta pi man olduklar n söyleyip, bir daha e k yal k yapmayacaklar n söyleyerek
kurtulma yoluna gitmekteydiler. Ancak bir süre sonra tekrar e k yal a ba lamakta ve eski
e k yal klar na devam etmekteydiler.
1- Rakka skân Firarilerinin Çukurova Bölgesindeki E k yal klar
12-21 Ocak 1691 (Evas t- R.ahir 1102) tarihinde al nan kararla105 Rakka’ya iskân ferman olunan
cemaatlerden baz lar , 1692 y l ba lar nda iskândan firar ederek Adana, Sis, Kars- Zülkadiriyye ve
çevresinde e k yal a ba lam lard . Bunlardan ilk dikkati çeken Receblü Av ar olup, bu cemaat ve
buna ba l olan gruplar 7-8 sesebep beri buralara gelip gittiklerinden dolay bu bölgeyi belirli oranda
bildikleri için, iskândan firar ettikten hemen sonra bu çevreye gelerek e k yal k olaylar na
giri imi lerdir106.
Bir süre sonra ise, 1693 y l nda Lekvanik’e tabi Akba Ekrad ’n n da e k yal k olaylar na kar t
görülmektedir. Rakka’ya iskân edilmesi için emir verilmi olan bu cemaat, firar ederek geri gelip Adana
ve Tarsus çevresinde ikamet etmeye ba lam t r. Bu bölgedeki Akba Ekrad ’ndan olanlar n geri
döndürülmesi için çil ve Tarsus Sancaklar ’na mutasarr f olan Süleyman, Elvanl Kazas ’na gitti i
zaman, bu cemaatten olanlar, bölgenin önde gelen ayan ve e k yalar ile birle ip çat maya girmi ve
çevrelerine birçok zararlar vermi tir107.
1694 y l n n sonlar na gelindi inde iskân firarilerinin Adana ve çevresindeki faaliyetleri daha da
artm t r. Bu dönemde iskândan firar eden Av ar, Alc l , Çepni, K l clu, Lek Ekrad ve di er cemaatlerin
e k yalar , toplu halde e k yal kta bulunmu lard r. Bu cemaatlerin mensuplar özellikle, Elbistan ve
çevresinde büyük oranda zararlara sebep olmu lard r. Takip edilen cemaatlerin mensuplar n n, kaçarak
ba ka cemaatlerin içine girmeleri ve bu cemaatler taraf ndan himaye edilmelerinden dolay e k ya tenkili
zorla maktayd . Mesela, yukar da belirtilen e kiyal k olaylar na kar an cemaatlerin tenkili için görevli
105

M.D. No:100, S:.132, H.:520.
M.D. No:102, S:.139, H.:561.
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olan Vezir Dursun Mehmed Pa a, bu cemaatlerin üzerine gitti i zaman fraz- Zülkadiriyye
cemaatlerinden olan Kara Hüseyinli Ceridi cemaati mensuplar , e k yal k hareketinde bulunanlar
içlerine al p saklam ve yakalanmalar na engel olmu tur108.
Kara Hüseyinli Ceridi cemaati mensuplar n n bu ekilde davranmas üzerine, bu cemaatin sert bir
ekilde uyar larak, içlerinde gizledikleri e k yalar teslim etmelerinin söylenmesi ve vermi olduklar
hüccetin aksi harekette bulunduklar ndan bu nezrlerinin tahsil edilmesi için Anadolu’da e k ya tefti ine
memur olan Vezir Genç Mehmed Pa a, Rakka Beylerbeyi ve bölgedeki Kad lara ferman
gönderilmi tir109. Buna ra men iskândan firar eden birçok cemaate mensup olan ki iler, gelip frazZülkadiriyye içine gizlenmeye devam etmi tir. Bu ki iler burada bulunduklar süre içinde rahat
durmay p etrafta yol kesme, adam öldürme ve h rs zl k gibi e k yal k olaylar nda bulunmu lard r. 1698
Mart sonlar nda Adana Beylerbeyi’ne gönderilen bir fermanla, iskân firarilerinin her ne ekilde olursa
olsun buldurulup, geri iskân mekânlar na gönderilmeleri ve güvenli in sa lanmas talep edilmi tir.110
Bahrio lu, mamkuluo lu ve Karagündüzlü cemaatlerinin, iskândan firar ederek yollarda ve
bellerde adam katli, mal gasp ve di er e k yal klarda bulunan e k yalar içlerine al p saklad klar
görülmektedir. Bu cemaatlerin mensuplar n n, içlerine girerek saklanan e k yalar ile birlikte, çevredeki
halk n mallar n gasp ve ekinlerini yakmak türünde zararlarda bulunmalar ndan dolay , yakalanmalar
için üzerlerine gidilmi tir. Bunun üzerine bu cemaatler kaçarak fraz- Zülkadiriyye Hass reayas ndan
olan Cerid cemaatlerine s nm ve bunlar n içlerinde gizlenmi lerdir111.
Osmanl Devleti idarecileri, bu iskân firarilerinin ne kadar önünü almaya çal m larsa da ba ar l
olamam lard r. 1698 Nisan sonlar nda yine iskân firarilerinden olan Receblü Av ar , Salmanl Av ar ,
Kara eyhlü Av ar , Hoball Av ar , Dokuz, Lek Kürdü, Silsipür Ceridi, Çepni, Tohdemürlü, Mandeli
Av ar , Ula l , Kesden Ceridi ile fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinden olan Karalar Ceridi ve Çakall
Dokuzu cemaatleri birle erek 50, 100, 200 ve 300 ki ilik gruplar halinde gezip etraflar na zarar vermeye
ba lam lard r. Bunun üzerine, bu cemaatlerin tenkil edilmesi için üzerlerine gidilmi , fakat gösterilen
bütün gayretlere ra men bir türlü ba ar l olunamam t r112.
skân firarileri ile birlikte hareket eden Bahrio lu113 ve mamkuluo lu cemaatlerinden baz ki iler
ile Karagündüzlü cemaatinden Murado ullar Mustafa ve Ali adl ki iler birle erek 20 kadar e k ya ile
birlikte Ni de Sanca ’nda Develü Kazas ’na tabi Fereceddin adl köyden baz ki ilerin develerini sürüp
götürmü ler ve bu köyden Abdulvahab adl ki iyi haks z yere katl etmi lerdir. Bahrio lu, mamkuluo lu
ve Karagündüzlü cemaatlerinin bu tür e k yal klar ile ilgili daha önce de stanbul’a arzlarda
bulunuldu undan dolay , bunlar n içlerinde bulunan e k yalar n gereken cezalar n n verilmesi ve geri
kalanlar n n eskiden iskân edildikleri mekânlar na geri gönderilmeleri için Rakka valisi ile Adana ve
Mara Beylerbeyileri’ne hitaben ferman gönderilmi tir114.
Haziran 1699 tarihli bir ferman göre Rakka havalisine iskân olunan cemaatlerden olan lbe li
cemaatinden baz ki iler firar ederek Kars- Zülkadiriyye’de And r n, Hazli, Gürün ve Güynük’de sakin
bulunmaktayd . Ayn ekilde Receblü Av ar ’ndan baz firarilerin de Mara Eyaleti’nde Zamant
Kazas ’nda bulunmaktayd lar. Bunlar n bir an önce kald r larak Rakka’ya iskân edilmesi için Mara
108
Hâlbuki bu cemaat daha önce “...bir dahî iskân evlerinden ve bir ev veyahud bir adam kendi içimize ve aher yerde
dahÎ gezüb ahz itmezsek k rk bin gurû nezrimiz olsun deyü hüccet-i er‘iyye ...” vermi lerdi. M.D. No:105, S:.68, H.:309;
MAD. No: 9879, S:.81, B.:1.
109
M.D. No:105, S:.68, H.:309; MAD. No: 9879, S:.81, B.:1.
110
M.D. No:110, S:.338, H.:1500.
111
A. .S. No:101, S.:145, B.:233.
112
M.D. No:110, S:.383, H.:1674.
113
Bahrio lu’nun, iskan taifesini ba na toplayarak Anavarza’da sakin olan halka yapm oldu u e k yal klardan dolay
buran n halk peri an bir duruma dü mü ve bir ço u yerlerini terk etmi tir. M.D. No:111, S:.31, H.:85; A. .S. No:101,
S.:163, B.:260.
114
A. .S. No:101, S.:145, 155, B.:233, 246. ubat Ba lar -Ortalar 1699 (Evail-i C.evvel 1110).
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Beylerbeyi görevlendirilmi tir115. Mara civar nda bulunanlar d nda lbe li ve Recebli Av ar ’ndan
baz ki iler Adana ve Sis taraf nda fraz- Zülkadiriyye cemaatleri içine girmi lerdir. Bu iki cemaatten
ba ka Musacalu Türkman , Lek Ekrad cemaati ve K r nt l cemaatinden baz ki iler çil’de, Lek
Ekrad ’na tabi Yoralar cemaatinden baz ki iler Adana’da, Akba ve Hac lar Ekrad ’ndan baz ki iler de
Adana, Tarsus ve Silifke’de bulunmakta idiler. Bu bölgelerde bulunan bu cemaatlerin gerekli ekilde
tefti edilip tespit edilmeleri, bölgedeki cemaatlerin, özellikle de fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinin
bunlar korumamalar ve Rakka’ya gönderilmeleri için gerekenin yap lmas için Adana Beylerbeyi ve
Adana Eyaleti’ndeki yöneticiler görevlendirilmi lerdir116.
Gönderilmi olan bu fermana ra men iskân firarilerinin geri gönderilemedi i ve düzeninin
sa lanamad görülmektedir. skândan firar eden Heriko lu adl e k ya reisi ile bu ki iye tabi olan
Bahrio ullar , Cündio lu, Recebo lu Ebubekir, Karacalar, Karagündüzo lu, Çoblu Av ar ve di er
cemaatlerin e k yalar birle erek Adana çevresindeki 5 köyü basm ve bu köylerdeki at, deve, mal ve
erzaklar ya malaman n yan nda, Muhammed adl ki inin evini basarak bütün mallar ile birlikte e inin
üzerinde bulunan giysi ve ziynetlerini gasp etmi lerdir. Bunun üzerine sorumlular n yakalan p, Adana
Kalesi’nde haps edilmeleri, gasp ettikleri mallar n bulunup sahiplerine iade edilmesi ve gerekenin
yap lmas istenmi tir117.
Osmanl Devleti idarecileri, iskân firarilerinin geri döndürülerek çevreye verecekleri zararlar sona
erdirmek için mümkün mertebe gayret göstermesine ra men, bunlar n firar etmeleri ve yapm olduklar
e k yal n önünü alamam t r. Rakka iskân ndan olan Lekvanik’e tabi Lek, Delili ve K r nt l
cemaatlerinden baz eleba lar 400 kadar e k ya ile birlikte Develü Ovas ’na gelerek burada oturmakta
ve çevreye zarar vermekteydiler. Anavarza’da k geçiren bu cemaatler yaz n Develü ve çevresinde
büyük zararlara sebep olmalar ndan dolay , bu cemaatlerin e k yal n n önünü almak amac yla,
tümünün yakalan p Ayas skelesi’nde gemiye bindirilerek K br s’a götürülüp iskân edilmeleri için
Adana Beylerbeyi görevlendirilmi tir118.
Ocak 1703 tarihli bir fermana göre; iskân firarilerinin Adana ve çevresinde yapm olduklar
e k yal ktan dolay Sar çam Kazas ’ndaki Gedin bölgesi reayas , tahammül edemeyerek ba ka yerlere
firar etmi tir119. cemaatlerin bu firarilere verdikleri deste in sona erdirilmesi için al nan tedbirler bir
türlü sonuç vermemi tir. Bu dönemde gönderilen bir fermana göre; Adana çevresinde bulunan
cemaatler, içlerine firar eden bu cemaatleri teslim edeceklerine dair defalarca taahhütte bulunduklar
halde, bu ki ileri teslim etmemi lerdir. Bu s rada özellikle Cerid cemaati ile Bozdo an cemaatleri bunlar
içlerine kabul etmi tir. çlerine giren bu firarilerin mal, hayvan, kad n ve çocuklar n içlerine al p
koruyan bu cemaatlerin bir k sm ise, kendi içlerinde bulunan bu ki ilerin iskân firarisi veya e k yal k
yap p gelerek kendilerine s nan ki iler olduklar n inkâr etmi ler, baz lar ise bu gelen ki ileri teslim
etmemek için “... ‘a îretimize dâhil dü mü dür ...” diyerek sahip ç km lard r120. Bu cemaatlerin bu tür
destek ve himaye yollu davran lar sebepiyle e k yal k yapan bu firariler bir türlü yakalanamad ndan
gereken cezalar verilememi tir121.
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2- Rakka skân Firarilerinin Anadolu’nun Di er Yerlerindeki E k yal klar
Rakka’ya yap lan iskân n temel amaçlar ndan biri bu bölgenin bo arazilerinin ziraat ile
enlendirilmeleri, buran n güneyden gelen Arap ve di er cemaatlerin sald r lar ndan korunarak bunlar n
kuzeye do ru ilerlemelerinin önünün al nmas d r. Esasta amaçlanan ise, Anadolu içlerinde e k yal k
yapmakta olan göçebe cemaatlerin bu bölgede iskân edilerek, Anadolu’da güvenli in sa lanmas idi.
Cemaatlerin e k yal klar n n önünün al narak, Anadolu’nun güvenli inin sa lanmas hususundaki amaç,
buraya yap lan iskân olay ile ortadan kald r lamam , tam tersine e k yal k olaylar daha da artm t r.
12-21 Ocak 1691 (Evas t- R.ahir 1102) tarihinde al nan kararla122 Rakka’ya iskân ferman olunan
cemaatlerin baz lar ya iskân mekânlar na götürülememi ya da buraya gittikten sonra firar ederek
Anadolu içlerinde e k yal klarda bulunmu lard r. Bunlar n Rakka’ya gönderilmeleri için yap lan
faaliyetler s ras nda, bu cemaatler kar koymaya ba lam lar ve birbirini takip eden kar l kl çat malar
meydana gelmi tir. Bunun yan nda iskân mekânlar na götürülemeyen cemaatler de, bulunduklar
bölgelerde e k yal k olaylar na ba lam lard r. skân karar n n al nmas ndan önce Anadolu’nun çe itli
yerlerinde e k yal k olaylar görüldü ünden dolay bunlar n tenkil edilmeleri için etkin bir mücadele
yöntemine giri ilmi se de ba ar l olunamam t r. skân karar n al nmas ndan önce Anadolu’nun birçok
yerinde ortaya ç kan e k yalar n tenkili için Rakka Beylerbeyi olan Kad -zade Hüseyin Pa a
görevlendirilmi tir. Kayseri ve çevresindeki Karaca Kürd cemaatinin123, Kilis’te eyhlü Ekrad ’n n124,
Türkman Taifesi’nden olup Be dili’ye tabi olan Be mi li, Arabl , Kara eyhli, Dö erli, Kadirli, S çan,
Bozkoyunlu, Dimlek, Çömlek ve Mamal cemaatlerinin e k yal klar n n nihayete erdirilmesi için bu
Pa a görevlendirilmi tir125.
skân emrinin ard ndan iskânla görevlendirilen cemaatler, iskâna gitmemek için firar etmeye
ba lam lard r. Bu cemaatlerden Antep ve çevresinde bulunanlar , yayla a ç kmak bahanesi ile Malatya
ve Elbistan taraf na do ru kaçm lard r. Bunun üzerine bu cemaatlerin gittikleri yaylaklardan geri
döndürülmeleri için, Diyarbekir Valisi olup Anadolu’da asker ihrac na memur olan Vezir Ali Pa a ile
sefere gitmekle görevli olan bu bölgenin askerleri görevlendirilmi tir126. skân emredilen bu cemaatlerin
bir k sm iskân bölgesinde bulunmad klar ndan dolay iskân mekânlar n n baz bölgeleri bo
bulunmaktayd . Tokad Voyvodal ’na tabi olan Mamalu Türkman mensuplar n n e k yal klar n n
görülmesi üzerine 1693 y l ubat ba lar nda bu bo araziye iskânlar kararla t r ld . Ayn ekilde Mara
lbe lisi’nin de bu tarihte Rakka’ya iskân edilmesi kararla t r ld 127.
1697 y l n n sonlar na gelindi inde Rakka’ya iskân edilen cemaatlerden Be dili Taifesi’nden; Kara
eyhlü, Yadigarl , eyhlü, Semen, Denizlü, Kadirlü, Arabl , Kazlu, Barak, Bay nd r, Musalu, Cecelü
cemaatleri ile lbe lü ve Ça r anlu cemaatlerinin baz lar n n 3000 miktar evleriyle birlikte iskândan
firar ederek F rat Nehri’ni geçtikleri ve çevredeki bölgelerde e k yal k yaparak bölge idarecileri ve
askerlerle çat maya girdikleri görülmektedir. Yap lan bu muharebeler sonucunda, bu firarilerden bir
k sm katl edilmi , bir k sm da iskân mekânlar na geri gönderilmi se de ço unlu u firar ederek Anadolu
içlerine do ru kaçm t r128. Rakka iskân ndan firar eden ki iler iskândan firar etmek için de i ik yollara
122
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ba vurmaktayd lar. Mesela, Rakka iskân ndan firar eden birçok ki i Kayseri Müftüsü olan Karaba
Ali’nin medresesine suhte ad yla girip saklanm lard r. 129 . Cemaatlerin iskân edildikleri Rakka
bölgesinde düzeni bir türlü sa lanamam t r. Be dili cemaatinin bu bölgede yapm oldu u e k yal ktan
dolay bu bölgedeki di er cemaatler buna tahammül edemeyerek firar yolunu seçmi lerdi. Bu durum
üzerine, bu cemaatlerin e k yal klar na son verilerek gereken cezalar n n verilmesi ve Rakka’ya geri
gönderilmeleri için Adana Beylerbeyi Ebubekir Pa a görevlendirilmi tir130. Daha önce Tarsus ve Sis
etraf nda sakin olup, Yeniil Türkman ’na tabi olan Musacalu cemaati perakendesinden Ca‘ber cemaati
mensuplar n n yapm oldu u e k yal klardan dolay Rakka’ya iskân edilmelerine karar verilmi ti.
Ancak bu cemaatten olup, iskân bölgelerinden firar edenler, Sand kl Kazas ve çevresine gelerek, bu
bölgenin sakinlerinin gittikleri yaylaklara cebren yerle mi lerdir. Bu cemaatin firarilerinin yapt klar bu
e k yal klar na son verilmek için iskân mekânlar olan Rakka’ya gönderilmeleri emredilmi tir131.
skân firarilerinin Anadolu içinde yapm olduklar e k yal klar n artmas , özellikle de Silsipür
Ceridi ve Lekvanik Ekrad ba ta olmak üzere Bad llu ve Modanlu Ekrad cemaatlerinin tenkili için
eyhülislam Mahmud Efendi’den fetva al nm ve bunlar n tenkil edilerek iskân mekânlar na
gönderilmeleri hususunda Adana Beylerbeyili i’ne atanan Ahmed Pa a görevlendirilmi tir132. Yeniil’e
tabi Musacalu cemaatinden olan Ca‘ber cemaatinin yukar da belirtildi i gibi Rakka’ya geri gönderilmesi
ferman olunmas na ra men bu cemaatten bir k sm iskân mahalline gittikten k sa bir süre sonra firar
ederek geride kalanlar ile birle ip Ala ehir ile Kula Kazas aras nda k lamaya ba lam lard r. Bu
cemaatin mensuplar n n ço u çevrede bulunan Yeniçeriler’in himayesi alt nda tüfekli bir halde idiler.
Bunlar n bu bölgede yapm olduklar e k yal k üzerine Anadolu Valisi Vezir Ali Pa a bunlar tenkil
etmek için üzerlerine gitmi ve içlerinden 3 Kethüda ile di er 5 ki iyi yakalayarak Kütahya Kalesi’nde
kalebend etmi tir. Durumun stanbul’a bu Vali taraf ndan ilam olunmas üzerine yakalanan bu ki ilerin
gasp ettikleri mallar n geri al nmas , katl ettikleri ki ilerin varisleri ile murafaa edildikten sonra ya k sas
olunmalar veya diyetlerinin tahsil edilmesi istenmi tir. Bu ki ilerden katl edilecek kadar yüksek suçlar
olmayanlar n da yanlar na adamlar tayin edilerek Magosa Kalesi’nde kalebend olunmak üzere K br s’a
gönderilmeleri, cemaatin di er geri kalanlar n n ise Rakka’ya gönderilmeleri emredilmi tir133.
3- K l çl , Do anl ve Bekta l Cemaatlerinin Çukurova Bölgesi ve Di er Yerlerdeki
E k yal klar
Mara ve çevresinde sakin olan K l çl cemaati, belgelerde Yeniil Türkman ’na tabi bir cemaat
olarak görülmektedir134. Baz belgelerde Türkman Taifesi’nden oldu una dair kay tlar bulunan K l çl
cemaatinden135, belgelerin ço unlu unda K l çl Ekrad diye bahsedilmektedir. Rafizî mezhebinden136
oldu u belirtilen bu cemaat, XVIII. Yüzy lda büyük oranda e k yal klarda bulunmu tur. Yapm
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At. .D. No:58, S.:130, H.:2. Ocak Ba lar 1711 (Evas t- Zilkade 1122).
132
A. .S. No:39, S.:72-73, B.:104; M.D. No:122, S:.91, H.:1. Temmuz Ortalar 1714 (Evail-i Receb 1126). Bir süre
sonra Anadolu Müfetti li i ile birlikte Rakka Beylerbeyili i’ne atanan Ahmed Pa a Anadolu d nda Arabistan, Suriye ve
Irak çevresindeki Urban e k yas n n tenkili ile de görevlendirildi inden dolay Anadolu’nun bat k sm nda olan iskan
firarilerinin tenkili için Yeniil Voyvodas Ahmed A a görevlendirilmi tir. A. .S. No:106, S.:104-105, B.:131.
133
M.D. No:127, S:.350, H.:1; A.Refik; a.g.e., s.155-158, B.:201. Mart Sonlar 1719 (Evail-i C.evvel 1131).
134
Hama’ya iskân edilen cemaatler aras nda yer alan bu cemaat, K l çl Ekrad ad alt nda görülmektedir. MAD. No:
8458, S:.41-42, B.:2. Ayr ca II. Viyana Ku atmas sonras nda, devam eden sava lardan dolay , devletin fazla miktarda
askere ihtiyac olmas sebepiyle Ocak 1690’da talep edilen cemaatlerin isimlerinin yaz ld listede K l clu Kürdü olarak
belirtilen bu cemaatten 15 nefer asker talep edilmi tir. M.D. No:99, S:.52, H.:186
135
Mesela; ubat 1691 tarihli bir belgede, e k yal k yapan Türkman ve Ekrad cemaatlerinin isimleri verilirken, K l çl
Cemaati Türkman Taifesi’nden olarak belirtilmektedir. M.D. No:100, S:.42, H.:542.
136
“K l cl Ekrad ... tâ`ife-i mezkûre fi’l-asl raf ziyü’l-mezheb olmalar yla ...” M.D. No:139, S:.347, H.:1.
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olduklar e k yal klar sebepiyle, bu cemaatin mensuplar n n önde gelenleri katl edilerek, geri kalanlar
defalarca ba ka bölgelere sürgün edilmi olmas na ra men, e k yal klar n n önü al namam t r.
ubat sonlar 1691 tarihine ait bir belgeye göre, adam katli, mal gasp ve yol kesme gibi e k yal k
olaylar nda bulunan ve Türkman taifesinden olduklar belirtilen; K l cl cemaati ile Tatal , Kaba ,
‘Acurl , Dana eyhlü, Günce, Kazl , Çepni, Cecelü ve Alc cemaatlerinin gereken cezalar n n verilerek
güvenli in sa lanmas talep edilmi se 137 de ba ar l olunamam t r. Bunun üzerine ismi geçen bu
cemaatlerin, Rakka’da Colab Nehri havalisine iskân edilmelerine karar verilmi ve bunlar n yaylak
bahanesiyle ba ka yerlere kaçmalar na f rsat verilmemesi hususunda gereken tedbirleri almas
hususunda Rakka Beylerbeyi görevlendirilmi tir138.
Rakka’da Colab Nehri k y s nda iskân edilmeleri için emir verilen K l çl cemaatinin, buraya
gönderilmesinden k sa bir süre sonra vazgeçilerek Hama ve Humus’a iskân edilen cemaatler içine dâhil
edilmi tir 139 . Ancak, bu cemaat bu bölgede fazla durmayarak firar edip, e k yal a ba lam t r. Bu
hareketlerinden dolay cezaland r larak, iskân bölgelerine geri gönderilmeleri için görevlendirilen Vezir
Genç Mehmed Pa a’n n 140 faaliyetleri üzerine kaçarak fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinden Kara
Hüseyinli Ceridi’ne s nm ve bu cemaat taraf ndan himaye edilmi lerdir141. Tekrar iskân bölgelerine
geri gönderilen bu cemaat, Hama bölgesinin iklimine ve yerle ik hayata intibak etmekte zorlanm t r.
skân artlar içerisinde görülen ta evler yap p sakin olmak ve ziraatla u ra mak art na uymayan bu
cemaat, ziraatla u ra mad gibi, ta ev yap p oturmak yerine Türkman obas olarak adland r lan çad rda
ya amaya devam etmi tir142.
K l çl cemaati mensuplar , iskân edildikleri Hama ve Humus bölgesine intibak edemeyince, Mara
ile Elbistan aras ndaki eski mekânlar olan Ahsendere’ye iskân edilmi lerdir143. Bir süre burada sakin
olan bu cemaatin mensuplar , iskân bölgelerinden firar eden Receblü Av ar ’n içlerine al p gizlemeye
ba lamalar üzerine, bunlar içlerinde bar nd rmayarak iskân mekânlar na göndermeleri hususunda sert
bir ekilde uyar lm lard r 144 . Ahsendere’de de rahat durmayan bu cemaat, çevredeki halk n mal ve
arazilerini zorla zabt ederek, Alc Türkman ve Kilis Ekrad ’ndan Okcu zzeddinlü’ye tabi Çarkanl
Oyma ’ndan baz e k yalar ile birle erek e k yal k yapmalar üzerine, Mara Beylerbeyi Arslan Pa a
bunlar n tenkil edilmesi için görevlendirilmi tir 145 . Verilen bu emre ra men, K l çl Ekrad ’n n
tenkilinde ba ar l olunamam ve bu cemaatin mensuplar e k yal a devam etmi tir. frazZülkadiriyye’ye tabi olan Tacirli cemaati, Do anl Ekrad ve Alc Türkman ’ndan baz e k yalar da
yanlar na alarak gittikçe artan oranda zararlara sebep olmu lard r. Mara , Antep, Elbistan ve Kilis
ehirleri merkezinde ya ayanlardan, ehir d na ç kanlar yakalayarak mallar n soymalar , kasaba ve
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M.D. No:100, S:.142, H.:542.
Bu hususla ilgili gönderilen fermanda Ceceli, Alc ve K l çl Cemaatleri birlikte bir cemaat olarak belirtilmi tir.
M.D. No:101, S:.11, H.:26; MAD. No: 8458, S:.40-41, B.:2. Mart Ba lar 1691 (Evail-i C.ahir 1102).
139
MAD. No: 8458, S:.41-42, B.:2. 25 Mart 1691 (24 C.ahir 1192). Yeniil Türkman reayas cemaatlerinden oldu u
belirtilen K l çl Ekrad Cemaati Asaf Kethüda’ya tabi idi. M.D. No:104, S:.112, H.:521; A.Refik; a.g.e., s.106-108,
B.:159.
140
Vezir Genç Mehmed Pa a, bu dönemde Anadolu’da e k ya tefti ine memur idi. M.D. No:105, S:.68, H.:309.
141
M.D. No:105, S:.68, H.:309; MAD. No: 9879, S:.81, B.:1. Aral k Sonlar 1694-Ocak Ba lar 1695 (Evas t- C.evvel
1106).
142
skan düzenine ayk r olan bu durumun sona erdirilmesi için, bu obalar n bozdurulmas ve ta evler bina
ettirttirilerek ziraatla u ra malar n n sa lanmas için Trablus am Beylerbeyi Arslan Pa a görevlendirilmi tir.M.D.
No:108, S:.81, H.:318. ubat Ba lar -Ortalar 1696 (Evail-i Receb 1107).
143
M.D. No:114-1, S:.157, H.:1.
144
M.D. No:111, S:.31, H.:86-87.
145
M.D. No:114, S:.73, H.:1. Mart Sonlar 1703 (Evail-i Zilkade 1114).
138

344

köylerdeki halk n hayvan, mal ve erzaklar n gasp etmelerinden dolay , bu bölgenin sakinleri perakende
olmu tur146.
E k yal k yapan bu cemaatlerin tenkili için gösterilen bütün çabalara ra men, K l çl Ekrad ,
Do anl Ekrad ve Alc Türkman ’n n tenkilinde ba ar l olunamad ndan, bu cemaatlerin yapt klar
e k yal klar gittikçe artm t r. Bölge sakinlerinin bu cemaatlerin e k yal klar ndan a r derecede zarar
görmesi üzerine, bu cemaatlerin K br s’a nakl edilerek, burada iskân edilmeleri için çil Sanca
mutasarr f slam Pa a görevlendirilmi tir147.
K l çl Ekrad , Do anl Ekrad ve Alc Türkman ’n n K br s’a iskân edilmeleri için verilen bu emir
üzerine, yukar da belirtilen fermandan bir süre sonra Mara Beylerbeyili i’ne atanan slam Pa a,
bunlar n iskân için çevredeki askerlerin deste i ile üzerlerine do ru gitti i zaman, bu cemaatler kaçarak,
bu s rada isyan üzere olan fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinden Tacirlü, Çakallu Dokuzu ve Da Ceridi
cemaatlerinin içlerine girerek bu cemaatler ile birle mi lerdir148. Bu cemaatler ile birle en K l çl Ekrad ,
Do anl Ekrad ve Alc Türkman mensuplar , toplu bir halde ilerleyip, Mara ’a 2 saat mesafesi olan
Cisr-i Ceyhun adl köprüye geldiklerinde, slam Pa a idaresindeki askerler taraf ndan önleri kesilmi tir.
Kar k bir durumda olan bu cemaatlerin içinden K l çl , Bekta l ve Alc cemaatine mensup olanlar
seçilip, iskân mekânlar na gönderilmek için yola ç kar lacaklar s rada, K l çl Kethüdas Bekda ve Alc
cemaatinin ileri gelenleri slam Pa a’n n yan na giderek baz talep ve önerilerde bulunmu lard r. Geçmi
suçlar ve K br s’a iskân edilmelerinin affedilerek, eskiden iskân olunduklar Hama’ya gönderilmeleri,
bundan sonra Mara ve Elbistan bölgesine gidecek olurlarsa Matbah- Amire’ye 25.000 kuru nezr
vermeyi kabul etmi ve bu ba lamda Bekta Kethüda’n n o lu ile Alc cemaatinden baz ki ileri rehin
olmak üzere teslim etmi lerdir. Bunun üzerine, talep ettikleri ekilde; Malatya Sanca ile Ri vano lu
Halil’in yan nda bulunanlarla birlikte K l çl , Bekta l , Do anl ve Alc cemaatlerinin Hama’ya
götürülüp iskân edilmeleri, rehin al nan ki ilerin münasip kalelerde h fz edilmesi için Mara Beylerbeyi
slam Pa a’ya emir verilmi tir149. Bu cemaatlerin, kendilerinin talebi olmas na ra men, Hama’ya gitmek
istemeyip, etraflar nda bulunan bölgelerde e k yal a devam etmeleri üzerine Rakka’ya iskân edilmeleri
için emir verilmi tir150.
Al nan kararlarla; Hama, K br s ve Rakka gibi farkl bölgelere iskân edilmeleri için defalarca karar
verilen K l çl , Bekta l , Do anl ve Alc cemaatlerinin, bu bölgelerden herhangi birine iskân edilerek
Ahsendere ba ta olmak üzere Mara çevresindeki e k yal lar n n önünün al nmas hususunda ba ar l
olunamad gibi, eskiden yapt klar e k yal klar ndan daha fazla e k yal k yaparak halk n huzurunun
daha da bozulmas na sebep olunmu tur. Nisan 1706 tarihinde Rakka’ya iskânlar için verilen karara itaat
etmeyen bu cemaatler, Rakka’ya gittikten k sa bir süre sonra firar ederek Kilis çevresine gelip, bu
bölgede baz e k yal k yapt ktan sonra Elbistan ve çevresine giderek, bu bölgenin sakinlerine çe itli
zulümlerde bulunup, evleri bas p, halk canlar ndan bezdirmi lerdir. Bunun üzerine tekrar Rakka’ya
gönderilmi lerse de, K l çl Ekrad mensuplar bir süre sonra tekrar firar ederek, Antep’e tabi Telba ar
Nahiyesi’ne gelmi lerdir. Bu bölgenin sakinlerinin kar ç kmas na ra men, zorla yerle ip, hayvanlar n
bölgenin yerli halk n n ekinleri içine salarak, tahrip ettirmi , birkaç ki iyi yaralay p etraflar na korku
146
Bu cemaatlerin yapt klar e k yal n sona erdirilerek gereken cezalar n n verilmesi için Rakka Beylerbeyi
görevlendirilmi tir. M.D. No:114-1, S:.157, H.:1. ubat Sonlar -Mart Ba lar 1704 (Evahir-i evval 1115).
147
Bu cemaatlerin K br s’a nakl ve iskânlar için Mara Valisi Vezir Hasan Pa a, Haleb Valisi Vezir Süleyman Pa a
ve Adana Valisi Vezir Mehmed Pa a kap lar halk ile birlikte slam Pa a’ya yard m etmek hususunda
görevlendirilmi lerdir. M.D. No:114-1, S:.456, H.:2. ubat Ba lar -Ortalar 1705 (Evas t- evval 1116).
148
Bu cemaatlerden bir k sm ise daha önceden kaçarak, Malatya Sanca ’nda Körpe Küpecik adl bölgeye, Bekta l
Nebi ile K l çl Cemaati’nden baz lar ise Ri vano lu Halil Pa a’n n himayesine s nm lard r. M.D. No:114-1, S:.666,
H.:3.
149
M.D. No:114-1, S:.666, H.:3. Kas m Ortalar 1705 (Evahir-i Receb 1117).
150
Bu cemaatlerin Rakka’ya nakl ve iskanlar için Rakka Valisi Vezir Yusuf Pa a görevlendirilmi tir. M.D. No:1141, S:.724, H.:1. Nisan Ba lar -Ortalar 1706 (Evahir-i Zilhicce 1117).
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salm lard r. Bunun üzerine, zararlar n n giderilmesi amac yla, tekrar Rakka’ya iskân edilmeleri için
Rakka Valisi Vezir Yusuf Pa a görevlendirilmi tir 151 . Verilen karar üzerine, Mara Beylerbeyi
Muhammed Pa a, arzuhal göndererek K l çl cemaatinin, Rakka’ya iskân ndan vazgeçilmesini talep
etmi 152 , Rakka valisinin de gönderdi i mektupta bu talebin yenilenmesi üzerine, K l çl Ekrad ’n n
e k yal k yapmamak art yla Elbistan’a iskân edilmelerine karar verilmi tir153.
Elbistan bölgesine yerle tirilen K l çl cemaati mensuplar , burada da rahat durmad ndan tekrar
Rakka’ya iskân edilmi ler, ancak yeniden firar ederek Anadolu’nun baz bölgelerinde e k yal k
yapmalar üzerine, Rakka’dan firar eden di er cemaatlerle birlikte geri gönderilmeleri için ferman
gönderilmi tir 154 . Rakka’ya iskân edilmeleri için verilen bu kararlara ra men, burada iskân
ettirilmelerinde ba ar l olunamayan K l çl Ekrad mensuplar ; buradan firar ederek, Kilis Ekrad ,
Tacirlü ve lbe li cemaatleri ile birle erek e k yal a ba lam lard r. 30-40 atl ile Antep Sanca ’nda
e k yal k yapan bu cemaatlerin e k yalar n n yol kesme, mal gasp , adam öldürme ve benzeri
hareketlerinden dolay , suçlu olanlar n n cezaland r larak, e k yal klar n n sona erdirilmesi
istenmi tir155. Ancak bunlar n e k yal klar n n önünün al namamas ve e k yal klar n n gittikçe artmas
üzerine haklar nda “... nefîr-i ‘âmm ...” 156 ilan edilmi tir. Bölgede bulunan bütün askerlerle birlikte
üzerlerine gidilen K l çl ve Bekta l Ekradlar ile Tacirlü ve Alc Türkmanlar ’n n bir k sm Rakka’ya
gönderildi i halde, bir k sm firar ederek e k yal a devam etmi lerdir.
Yaylak bahanesi ile Elbistan çevresine gelip 6 ay boyunca bu bölgede kalan K l çl Ekrad ile di er
cemaatler, kasaba ve köylere zorla girip, halktan zorla yem, yemek ve zahire al p, mallar n gasp ederek,
K z lkaya adl köyü bas p, bu köyün imam olan Abdurrahman Efendi’yi katl etmi lerdir. Bunun üzerine,
bu cemaatlerin içindeki e k yalar n gereken cezalar n n verilmesi, geri kalanlar n n tümünün K br s’a
nakledilerek orada iskân edilmelerine karar verilmi tir157. K br s’a iskân edilmeleri karar na ra men,
K l çl Ekrad ve Tacirlü cemaatinin bir k sm firar edip, Kilis Ekrad cemaatlerinin içlerine girerek,
bunlar ile birle ip e k yal a ba lam lard r. Toplu bir halde çevrede dola p e k yal k yapan bu
cemaatlerin korkusundan, çevrede bulunan yerle im yerlerinin sakinleri, bulunduklar yerden d ar ya
ç kamamaya ba lam t r158.
K l çl Ekrad ’n n, daha önce K br s’a iskân edilmesi için verilen fermanda belirtildi i gibi, yeti kin
erkeklerinin ço unlu u e k yal k yapt klar için katl olunmu , geri kalan kad n ve çocuklar K br s’a
gönderilerek iskân edilmi lerdir. K br s’ta bir süre ikamet ettikten sonra, K l çl Ekrad ’ndan buraya
gönderilip iskân edildikleri zaman çocuk ya nda olanlar yeti kin durumuna geldiklerinden159, f rsat
bulduklar anda K br s’tan firar ederek Mara ve Kilis taraflar na gelip e k yal a ba lam lard r.
K br s’tan firar eden K l çl Ekrad mensuplar , yaz mevsiminde Elbistan, k n ise Kilis, Uluç ve
Amik Ovalar ’nda gezip dola maya, çevredeki halk ve yolculara zarar vermeye ba lam ve e k yal k
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M.D. No:119, S:.116-117, H.:576. ubat Sonlar 1712 (Evas t- Muharrem 1124). Ayn ekilde Bekta l
Cemaati’nin de iskan bölgesine geri gönderilmesi emredilmi tir. M.D. No:120, S:.11, H.:22. A ustos Ortalar 1713
(Evahir-i Receb 1125).
152
M.D. No:121, S:.44, H.:179. Eylül Ortalar 1713 (Evahir-i Ramazan 1125).
153
M.D. No:120, S:.77, H.:324. Aral k Sonlar 1713 (Evail-i Zilhicce 1125).
154
A. .S. No:103, S.:63, B.:116.12 ubat 1721 (14 R.ahir 1133).
155
M.D. No:133, S:.207, H.:4. Nisan Ortalar 1726 (Evas t- aban 1138).
156
“Nefir-i ‘âmm: Harp m nt kas nda bulunan bütün halk n cenge sürülmesi yerinde kullan l r bir tabirdir.” Mehmet
Zeki PAKALIN; Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü, C.:II, stanbul, 1993, s.672.
157
M.D. No:133, S:.453, H.:1. Ocak Sonlar 1727 (Evail-i C.ahir 1139).
158
Bu cemaatlerin gereken cezalar n n verilerek Rakka’ya gönderilmeleri için Mara ve Adana Beylerbeyileri
görevlendirilmi tir. M.D. No:135, S:.119, H.:1
159
“... ‘umûmen ricâlleri tâme-i im îr ve nisâ ve s byânlar K br s Cezîresi’ne iclâ ve tesyîr ile ‘ibâd ve bilâd err ve
ürûrlar ndan emîn ve mutmâ`in olmu iken el-haletü hazihi melâ‘in-i merkûmînin s byânlar yeti üb bâli ...” M.D.
No:139, S:.347, H.:1.
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hususunda, atalar n n geçmi te yapt klar n kat kat geçmi lerdir.160. K l çl Ekrad ile bunlara kat lan
Bekta lu ve Koyuno lu cemaatlerinin yapt klar e k yal klar n gittikçe artmas üzerine, bu cemaatlerin
üzerlerine toplu bir halde gidilmesine karar verilmi tir161. Verilen bu kararda; bu cemaatlere mensup
olan bütün yeti kin erkeklerin katl edilmesi ve bunlardan ele geçirilecek mallar n, bu cemaatin üzerlerine
yap lan seferde bulunanlara ganimet olarak verilece i belirtilerek Ri van-zade Süleyman Pa a ba bu
tayin olunmu tur162.
Verilen bu ferman üzerine; tenkil edilmek için üzerlerine gidilen K l cl , Bekta l ve Tacirlü
cemaatleri kaçarak Elbistan bölgesine gelmi lerdir. Bu cemaatler, daha önceden yapt klar gibi,
çevredeki halk n mallar n gasp ederek, yollar kesip yolcular soyup, bir k sm n katl etmi lerdir. Bunlar
tenkil etmek için üzerlerine giden Sivas Mütesellimi Zaral -zade Osman’dan kaçan, Bekta l
cemaatinden baz ki iler ve K l çl Halil Bölükba o lu Ali olmak üzere toplam 18 e k ya, Kangal’dan
Alacahan’a gitmekte olan Sadrazam Çukadarlar ’ndan Ali’nin pe ine dü erek Za ra Deresi adl mahalde
hücum edip katl ederek mallar n ya malam lard r. Bu e k yalardan 8 âdetini Elbistan halk yakalayarak
cezalar n vermi lerse de, geri kalanlar Mara alt ndan firar ederek Okcu zzeddinlü içine girip
saklanm lard r. Bu durumun Zaral -zade Osman ve Elbistan Naibi Seyyid Mustafa taraf ndan stanbul’a
arz edilmesi üzerine; K l çl ve Bekta l cemaatinden e k yal k yapanlar n yeti kinlerinin tamamen katl
edilmesi, geri kalanlar ile çocuk ve kad nlar n K br s’a sürülerek, burada iskân edilmeleri için Haleb
Valisi Vezir Mehmed Pa a görevlendirilmi tir163.
K l çl ve Bekta l cemaatlerinin K br s’a iskân edilmeleri için verilen bu fermana ra men, bir süre
sonra bu karardan dönülerek, K br s yerine Rakka’ya iskân edilmelerine karar verilmi 164 , ancak
bunlar n Rakka’ya iskân edilmelerinde ba ar l olunamay nca tekrar K br s’a iskânlar için emir
verilmi tir. K l çl ve Bekta l cemaatlerinin K br s’a gönderilmeleri için yap lan faaliyetler
çerçevesinde, e k yal k yapanlar katl edildikten sonra ço unlu u kad n ve çocuklardan olu an 200 kadar
geriye kalanlar K br s’a gönderilmek için Mara Kalesi’ne haps edilmi lerdir.
Mara Kalesi’nde hapis tutulan bu ki ilerden bir k sm , geçmi te yapt klar e k yal klardan dolay
affedilmelerini talep ederek, K br s iskân ndan vazgeçilmesini istemi lerdir. Bunun üzerine bu
talepleriyle birlikte, bir daha e k yal k yapmayacaklar hususunda taahhütleri hüccet olunarak
Ahsendere’ye iskân edilmeleri kararla t r l p, kaleden ç kar larak serbest b rak lm lard r. Ancak, serbest
kalmalar n n ard ndan yapm olduklar taahhütlerinin aksine tekrar eski tav rlar n devam ettirerek,
evleriyle birlikte içlerine girdikleri Tacirlü, Ceridlü ve Reyhanl cemaatlerinden kendilerine kat lanlarla
birlikte 100’den fazla atl ile e k yal a ba lam lard r. Bunun üzerine, bunlar n gereken cezalar n n
verilmesi
ve
Rakka’ya
gönderilmeleri
için
Mara
Mütesellimi
Seyyid
Mustafa
165
görevlendirilmi tir
.Gösterilen bütün gayretlere ra men K l çl Ekrad ve di er cemaatlerin
e k yal klar n n önü al namam t r. Bu cemaatler, bir f rsat n bularak iskân edildikleri yerlere ya
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M.D. No:139, S:.383, H.:2. K l çl Ekrad ’n n, bu çevredeki halka yapt klar e k yal klar n n sebebi ile ilgili
Osmanl Devleti idarecileri taraf ndan farkl bir sebep gösterilmektedir. Buna göre; aslen Raf zî mezhebine mensup olan
bu ki iler, içlerinde sakl olan kötülük ve özellikle de Ehl-i Sünnet’ten olan ki ilere kar hiyanet etmek amac nda
olduklar ndan bu ekilde e k yal k yapmaktayd lar. M.D. No:139, S:.347, H.:1.
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Bu cemaatlerin tenkili için; Kilis Voyvodas ve Kilis Haslar ’na tabi cemaatler, Çobano lu, fraz- Zülkadiriyye
cemaatleri, Fettaho lu, Haleb Valisi Vezir Mehmed ve Mara Valisi Mustafa Pa a idareleri alt ndaki bölgelerin askerleri
ile birlikte memur edilmi lerdir. M.D. No:139, S:.347, H.:1.
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gitmemi , ya da gittikten k sa bir süre sonra firar etmi lerdir166. Al nan tedbirler sonucunda, Ahsendere
bölgesine gidemeyen K l çl Ekrad mensuplar , Pazarc k Ovas ’n kendilerine mekân olarak seçip bu
çevrede e k yal a devam ettiklerinden, tekrar Rakka’ya iskân edilmeleri için ferman gönderilmi tir167.
4- 1712 Y l nda Yap lan fraz- Zülkadiriyye Seferi ve Vezir Hasan Pa a’n n Faaliyetleri
Daha önceki dönemlerde cemaatlerin e kiyal k olaylar n n önlenmesinde büyük gayretleri görülen
Kürd Bayramo lu Dervi Pa a-zade Mehmed Pa a’n n vefat etmesinden sonra, fraz- Zülkadiriyye
cemaatleri daha fazla e k yal k yapmaya ba lam lard r. Durumun yeniden kar maya ba lamas üzerine,
Trablus am Valisi olup, bu s rada Anadolu’da asker ihrac ve e k ya tefti ine görevli olan eski
Sadrazamlar’dan Vezir Hasan Pa a168 bu cemaatlerin tenkili için görevlendirilmi tir169. Bu husus için
görevlendirilen Vezir Hasan Pa a’ya bu görevinde yard m etmeleri için, dönemin Rakka Valisi Vezir
Yusuf Pa a ile birlikte Adana ve Tarsus çevresinde bulunan güç sahipleri görevlendirilmi lerdir170.
Vezir Hasan Pa a’n n, fraz- Zülkadiriyye üzerine yapaca askerî hareket için faaliyete geçmesi
s ras nda, tenkil edilecek olan cemaatlerin mensuplar n n daha önceden oldu u gibi ba ka bölgelere
kaçmas n n önünün al nmas amac yla tedbir çareleri dü ünülmü tür. Bu amaçla, bu cemaatlerin kaçma
ihtimali olan yerlere gidecekleri Kars Sanca ’ndaki Akyol, Haçin ve Kirasönü, Sis Sanca ’ndaki
Kusur, Gedis ve K yaks z, Adana Sanca ’ndaki Gülek ve Pus geçitlerinin muhafaza edilerek kaç lar n
önünü almalar için bölge idarecileri ve güç sahipleri uyar lm t r171.
Maiyetinde bulunan askerler ve çevreden kendine kat lanlarla birlikte fraz- Zülkadiriyye
cemaatlerinden itaatsizlik gösteren cemaatlerin üzerine hareket eden Vezir Hasan Pa a, meydana gelen
baz çat malar sonucunda ilk etapta bu cemaatlerden bir k sm n n itaat etmesini sa lam t r. Eskiden
Ayas ve Berendi’ye iskân edilmi olan ve buralarda sakin olan Hüseyin Hac lu cemaati ve bu cemaatle
birlikte hareket eden 9 cemaatin ileri gelenlerini mahkemeye sevk eden Vezir Hasan Pa a, bu cemaatleri
Kethüdas Mustafa A a’n n arac l ile yeni bir düzen alt na almaya çal m t r. 12 Nisan 1712 (5
R.evvel 1124) tarihinde Adana ehri yak n ndaki Yedikar nda adl mevkide Adana Kad s Hasan
Efendi’nin görevlendirdi i Naib Ahmed Efendi bin Himmet’in ba kanl nda toplanan ve Kethüda
Mustafa A a’n n da haz r bulundu u mahkemede, bu cemaatler yapm olduklar davran lardan dolay
aflar n talep ederek, bundan sonra y ll k vergilerini düzenli olarak ödeyeceklerini ve Il cakbeli ile
Karanl kkapu aras ndaki bölgede güvenli i sa layacaklar n söyleyerek Matbah- Amire’ye 10.000 kuru
nezr akçesi taahhüt etmi lerdir. Yap lan bu taahhüt ile birlikte bu cemaatlerin taahhütlerini bozmalar n n
önünün al nmas için Hüseyin Hac lu cemaatinin Boybe i olan Hüseyin Be bin brahim’in amcas o lu
Mustafa ile birlikte Anamuslu cemaatinden K z l Murad’ n o lu Ömer ve Geke cemaatinden Molla Ali
rehin olmak üzere Adana Kalesi’ne hapsedilmi lerdir172.
Hüseyin Hac lu cemaati ve buna tabi olan 9 cemaatin itaat etmesinden ard ndan, di er cemaatlerin
itaatlerini sa lamak amac yla, Vezir Hasan Pa a bölgede faaliyet göstermeye devam etmi tir. Gösterilen
bu faaliyetler sonucunda, eskiden K n k ve çevresine iskân edilmi olan ve buralarda sakin olan Karalar
Ceridi cemaati ve buna tabi olan 6 cemaat ile salu Ceridi cemaati ve buna tabi olan 7 cemaat ve mahalle
itaatlerini arz etmi lerdir. taatlerini arz eden bu cemaat ve mahallelerin ileri gelenlerini mahkemeye
166

M.D. No:152, S:.371, H.:1.
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A. .S. No:19, S.:150, B.:285; MAD. No: 8458, S.:90, B.:1.
167

348

sevk eden Vezir Hasan Pa a, kendisi di er cemaatleri takip etmekte oldu undan dolay , önceki
cemaatlerde oldu u gibi bu cemaatleri de Kethüdas Mustafa A a’n n arac l ile yeni bir düzen alt na
almaya çal m t r.
12 May s 1712 (5 R.ahir 1124) tarihinde ayn ekilde Adana ehri yak n ndaki Yedikar nda adl
mevkide Adana Kad s Hasan Efendi’nin görevlendirdi i Naib Ahmed Efendi bin Himmet’in
ba kanl nda toplanan ve Kethüda Mustafa A a’n n da haz r bulundu u mahkemede, bu cemaatler
yapm olduklar davran lardan dolay aflar n talep ederek, bundan sonra y ll k vergilerini düzenli
olarak ödeyeceklerini ve Il cakbeli ile Demirkapu aras ndaki bölgede güvenli i sa layacaklar n taahhüt
etmi lerdir. Yap lan bu taahhüt ile birlikte Karalar cemaati ve buna tabi olan cemaatler 15.000 kuru ,
salu Ceridi cemaati ile buna tabi olan cemaat ve mahalleler 5.000 kuru olmak üzere toplam 20.000
kuru Matbah- Amire’ye nezr akçesi taahhüt etmi lerdir. Yap lan bu taahhüt ile birlikte bu cemaatlerin
taahhütlerini bozmalar n n önünün al nmas için Karalar cemaatinden Boz Bekta o lu Mustafa ile salu
cemaatinden Poturo lu diye tan nan Ahmed adl ki iler rehin olmak üzere173 Adana Kalesi’ne kalebend
edilmi lerdir174.
Karalar Ceridi ve salu Ceridi cemaatlerinin itaatlerinin sa lanmas n n ard ndan esas problemi te kil
eden Sakallu Ceridi ve Çakallu Dokuzu cemaatlerinin itaat alt na al nmas na gelmi tir. Bu durumu bilen
söz konusu cemaatlerin mensuplar ndan baz lar , üzerlerine gelen askerlerden kurtulmak amac yla, bu
dönemde yaylaya gitmeye haz rlanan Çi demlü, am Bayad ve Bozdo an cemaatlerinin aras na girip
saklanmaya ba lam lard r. Bu durumu haber alan Vezir Hasan Pa a, bu ki ilerin bölge d na ç karak
kurtulmas na engel olmak amac yla, bölgede düzenlenen askerî hareket sona erip, bu firariler
gizlendikleri yerlerden ç kar lana kadar, bu cemaatlerin yaylaya gitmesini bir buyuruldu ile
yasaklam t r175.
Al nan s k tedbirler ve yap lan takibatlar sonucunda bu cemaatlerin mensuplar ndan Çakallu
Dokuzu cemaatinden 33 hane ve Sakallu Ceridi cemaatinden yine 33 hane olmak üzere, toplam 66 hane
Yeniil Türkmenleri’nin aras nda saklanm bir halde iken ele geçirilmi lerdir. Bu cemaatlerin ileri
gelenleri ile Vezir Hasan Pa a aras nda yap lan görü melerin sonucunda, di er fraz- Zülkadiriyye
cemaatlerinin bu cemaatlerin kendi aralar nda bulunmas n n düzeni bozaca n daha önceki dönemlerde
söylemi olmalar sebepiyle, bu cemaatlerin fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’ndan ifraz edilerek ba ka
bölgelere iskân edilmesine karar verilmi tir. Verilen bu karar sonucunda Çakallu Dokuzu cemaatine
mensup 33 hanenin Cisr-i Murad Pa a’ya, Sakallu Ceridi cemaatine mensup 33 hanenin ise Üzeyr
Sanca ’nda Arsuz Bucak Nahiyesi’ne iskân edilmesi kararla t r lm t r. Al nan bu karara göre; bu
cemaatlerin mensuplar n n ileride bu artlara ayk r davran lara girmemeleri için içlerinden baz ki iler
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Rehin olarak al nan bu ki iler, belirtilen cemaatlerden e k yal k ve y ll k vergi vermeme gibi durumlar meydana
gelmesi durumunda katl edilmek art yla kalebend edilmi lerdir. Gönderilen fermanda, bu ki ilerin serbest b rak lmas
için ferman gönderilmedikçe Adana Kalesi’nden serbest b rak lmamalar özellikle belirtilmi tir. M.D. No:119, S.:184,
H.:805. Ancak; bir süre Adana Kalesi’nde kalebend olarak kalan bu ki iler dönemin Adana Yeniçeri Serdar olan ve bu
s rada in a olunmas fermanla emr edilen Kurdkula çevresindeki binalar için bina naz r nasp edilen Arpac -zade
Hüseyin’in stanbul’a yanl bilgi vermesi sonucunda serbest b rak lmalar için ferman yaz lm sa da bir süre sonra
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ise Yeniçeri Serdarl ve bina naz rl ndan azledilmi tir. A. .S. No:19, S.:241, B.:430-431; M.D. No:119, S.:212-213,
H.:879, 881. Haziran Sonlar -Temmuz Ba lar 1712 (Evahir-i C.evvel 1124). Keza bu olaydan bir süre sonra dönemin
Adana Beylerbeyi olan Seyyid Ahmed Pa a ferman olmadan, hapsedilen bu ki ilerden Boz Bekta o lu Mustafa’y serbest
b rakm t r. Durumun stanbul’a bildirilmesi üzerine, bu ki inin hemen yakalanarak Adana Kalesi’nde kalebend olunmas
için Adana Beylerbeyi Seyyid Ahmed Pa a’ya ferman gönderilmi tir. M.D. No:119, S.:253-254, H.:1049. (Eylül Ortalar
1712 (Evas t- aban 1124).
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A. .S. No:19, S.:151, B.:286; MAD. No: 8458, S.:89, B.:1.
175
A. .S. No:19, S.:167, B.:316. 22 Nisan 1712 (15 R.evvel 1124).
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rehin al narak Payas Kalesi’nde hapsedilmi ve bundan sonra belirlenen bu bölgelerde sakin olmay p
ba ka yerlere giderlerse veya e k yal k yaparlarsa K br s’a sürülecekleri kendilerine art ko ulmu tur176.
5- 1712 ile 1727 Aras ndaki Dönemde fraz- Zülkadiriyye Cemaatlerinin E k yal klar
Nisan-May s 1712 tarihinde yap lan çal malar sonucunda itaatlerini arz eden fraz- Zülkadiriyye
cemaatlerinden Karalar Ceridi, Ayd nlu, Sar lu, Kethüdalu, Hökerlü ve Beytilü cemaatleri bu tarihin
üzerinden k sa bir süre geçtikten sonra, kendilerinden sorumlu olan idarecilerden izin almadan yaylaya
gitmeye kalk m lard r. Yaylaya izin almadan giden bu cemaatlerin mensuplar n n geçecekleri yollar n
kapat larak, bunlar n geri döndürülmeleri için gönderilen fermana ra men, Kars- Zülkadiriyye Sanca
And run Nahiyesi’nde söz sahibi olan Bayezido lu Mehmed, bunun Kethüdas Kara Veli, Gözübüyük
Bekiro lu Deli Ahmed ve Mehmed isimli ki iler bu fermana itaat etmeyerek, bu cemaatlerden ald klar
600 kuru , 3 at, 700 koyun ve baz e yalar kar l nda yaylaya gitmelerine izin vermi lerdir. Durumun
stanbul’a bildirilmesi üzerine, Bayezido lu Mehmed, bunun Kethüdas Kara Veli, Gözübüyük
Bekiro lu Deli Ahmed ve Mehmed isimli ki iler ile birlikte Karalar Ceridi, Ayd nlu, Sar lu, Kethüdalu,
Hökerlü ve Beytilü cemaatlerinden 18 ki inin K br s’a sürgün edilmesine karar verilmi tir177.
Aradan bir süre geçtikten sonra, fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinden baz lar yeniden e k yal k
olaylar na kar maya ba lam lard r. 1712 y l nda yap lan düzenleme ile fraz- Zülkadiriyye
cemaatlerinden uzakla t r larak ba ka bölgelere iskân edilen Çakallu Dokuzu ve Sakallu Ceridi cemaati
ile birlikte Rakka’dan firar eden Tacirlü cemaatinin178 mensuplar n n Çukurova bölgesine geri gelmeleri
bu olaylar n ba lamas n n temel sebeplerinden birisidir. skân edildikleri bölgelerde tam olarak
yerle tirilemeyen bu cemaatler, daha önceki dönemde fraz- Zülkadiriyye cemaatleri ileri gelenlerinin
dedi i gibi, bölgenin sakinlerinin içine girerek, bu ki ileri kendileri ile birlikte e k yal k olaylar na
sürüklemi lerdir.
Karalar Ceridi cemaati ba ta olmak üzere fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinin baz lar ndan bu
cemaatlere kat lan ki ilerle bu cemaatlerin mensuplar birle erek yeniden eski günlerde olduklar gibi
bölgede korku salmaya ba lam lard r. Bu cemaatlerin mensuplar ndan Mirzao lu Sofu, Hac Ebubekir,
Boz Bekta o lu Mustafa 179 , bunun karde i Musli, Mirza, Çelebi U aklar , Hac Ahmedo lu Kara
Süleyman, Deli Ömer, Tacirlü Koca Kethüdao lu Halid, Kav kl Hüseyin, Ahmed, Sultano lu Mehmed
ve Topal Ali ki ilerin ba n çekti i 300 kadar e k ya Mara taraf na giderek, Bazarc k Nahiyesi’nde,
M h Deresi adl mevzide sakin olan halka sald r p evlerini basm lard r. Meydana gelen bu olay s ras nda
birçok at, deve, baz mal ve e yalar gasp eden bu e k yalar 10 erkek ve 2 kad n katl edip, 30’dan fazla
ki iyi yaralad ktan sonra Çukurova bölgesine gitmi lerdir. Bu olay n ard ndan görevlendirilen bölge
176
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idarecileri bu e k yalar yakalamak üzere harekete geçmi lerse de bu dönemde fraz- Zülkadiriyye
Voyvodas olan Burhaneddin’in bu ki ileri koruyup teslim etmemesi sebepiyle ba ar l
olamam lard r180.
E k yal k yapan bu cemaatlerin itaat al nmas nda ba ar l olunamamas üzerine, bölgenin güvenli i
gittikçe bozulmaya ba lam t r. Bu s rada, stanbul’a gitmek için Kurdkula ’ndan geçmekte olan eski
Ay ntab Sancakbeyi Mustafa’n n yolunu kesen bu cemaatlere mensup 20 ki ilik e k ya gurubu, bu
ki inin 1400 kuru luk e yas n gasp ederek kaçm lard r181. Bu tür olaylar n ba ka bölgelerde de tekrar
etmesi ve bu cemaatlerin mensuplar n n y ll k vergilerini ödemek istememesi üzerine, Tacirlü, Sakallu
ve Karalar Ceridi cemaatlerinin K br s’a sürülerek burada iskân edilmelerine karar verilmi ve bu husus
için Mara Valisi Ali Pa a görevlendirilmi tir182. Bu cemaatlerin K br s’a iskân edilmesi için verilen
karara ra men bunun uygulanmas nda ba ar l olunamam t r183.
Yapt klar e k yal klara son verilemeyen ve Çukurova bölgesinden uzakla t r lmalar mümkün
olmayan Tacirlü, Sakallu ve Karalar Ceridi cemaatlerinin e k yal klar na son vermek amac yla bu
cemaatlerin Rakka’ya sürülmelerine karar verilmi ve bu husus için Mara Valisi ile bu dönemde Ayd n
ve Mente e Sancaklar Muhass ll ile birlikte Adana Beylerbeyi olup Anadolu’da e k ya tefti ine ve
iskân firarilerinin geri döndürülmelerine görevli olan Hac Ahmed Pa a görevlendirilmi tir184.
Hac Ahmed Pa a’n n yapt
askerî faaliyetler sonucunda bu cemaatlerden Karalar Ceridi ile
Sakallu Ceridi cemaati ve buna tabi olan cemaatler itaatlerini arz etmek zorunda kalm lard r185. Sakallu
Ceridi cemaati ile buna tabi olan cemaatler ve Karalar Ceridi’nin yapm olduklar bu taahhütler üzerine
bunlar n Çukurova bölgesinde kalmalar na müsaade edilmi tir. Ancak bir süre sonra Rakka’ya iskân
edilen cemaatlerin baz lar n n tekrar bu bölgeye gelmesi186 ve fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinin içine
girip saklanmas sonucunda bölgenin huzuru tekrar bozulmaya ba lam t r.
Bu olaylar n oldu u dönemde, 1716 y l nda Venedik’e kar yap lacak sefer için fraz- Zülkadiriyye
cemaatlerinden istenen 15 katar (90 re`s) devenin187 tedarik edilerek sefere gönderilmesi için yap lan
çal malara engel olan bu e k yalar, kendilerin itaat alt na almak isteyen bölge idarecilerinden kaçarak,
Üzeyr Da lar ’na kaç p, buradaki sarp ve engebeli yerlere s nm lard r. Bu tarihlerde, bölgenin
idarecilerinin ço unun Venedik’e yap lacak sefer sebepiyle bölgeden uzak olmas ndan cesaret alan bu
ki iler, f rsat bulduklar anda bu çevredeki bölgelere bask n yap p, adam öldürme ve mal gasp na
giri mi lerdir. Durumun daha da kötüye gitmesi üzerine, bu cemaatlerin tenkil edilerek, itaat alt na
al nmalar ve daha önceden taahhüt etmi olduklar 50.000 kuru nezr akçelerinin tahsil edilmesi için
Üzeyr Sancakbeyi Bilal ile birlikte, bölgedeki Mütesellim ve güç sahipleri görevlendirilmi lerdir188.
Bilal Be ve di er görevli olan ki ilerin çal malar sonucunda, bu cemaatlerin itaatsizlikleri sona
erdirilmi tir. Karalar Ceridi ve Sakallu Ceridi cemaatleri hakk nda bu i lemler yap l rken, meydana
gelen olaylar n sebeplerinden en önemlisi olan Tacirlü cemaati ile ilgili düzenlemeler gelmi tir. Yap lan
faaliyetler sonucunda, meydana gelen çat malar ile birçok mensubu katl edilen bu cemaatin, Rakka’ya
gönderilmesinde ba ar l olunamamas üzerine, 1717 (1129) y l nda fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’n n

180
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iltizam n alan Üzeyr Sancakbeyi Bilal’ n189 arz ile bu cemaat fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’na dâhil
edilerek, bu bölgede sakin olmalar na karar verilmi tir190.
fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinin 1717-1719 y llar aras ndaki dönemde itaatkâr olarak
davrand klar n görmektedir. Bir süre sonra Tacirlü cemaati mensuplar n n tekrar e k yal a ba lamas na
ra men, di er fraz- Zülkadiriyye cemaatleri mensuplar bu e k yal k olaylar na kar mam t r 191 .
Ancak Tacirlü cemaatine mensup olan baz ki ilerin, Kurdkula ve çevresinde baz e k yal klar
yaparak, bölgenin güvenli ini zarara u ratmalar üzerine, bu cemaatin mensuplar n n tekrar Rakka’ya
iskân edilmelerine karar verilmi tir192. Ancak bu cemaatin mensuplar n n Rakka’ya iskân edilmeleri ile
ilgili karara itiraz ederek da l k bölgelere kaçmalar üzerine, bu cemaatin tenkili için üzerlerine
gidilmesine karar verilmi tir. Meydana gelen çat malar n sonucunda, bu cemaatin mensuplar n n
birço u katl edilmi , geri kalanlar ise, Rakka’ya gönderilmemeleri ve bu bölgede uygun bir yere iskân
edilmelerini talep etmi lerdir.
1723 y l nda, Adana Beylerbeyi Ali Pa a ile bu cemaatin önde gelenleri aras nda yap lan
görü melerin ard ndan, bu cemaatin baki kalanlar n n ödemeye güçlerinin ancak yetece i 1.000 kuru
y ll k vergileri 193 ile Adana Mukataas ’na dâhil edilmesi ve Anavarza’ya iskân edilmesi hususunda
anla maya var lm t r. Bu hususun Adana Beylerbeyi Ali Pa a taraf ndan stanbul’a bildirilmesinden
sonra yap lan bu anla maya uygun olarak, Tacirlü cemaatinin Anavarza’ya iskân edilmesine karar
verilmi tir194. Verilen bu karar n uygulanmas gerçekle meden, Ali Pa a’n n Halep Beylerbeyili i’ne
atanmas üzerine bu hususta verilen karar n hayata geçirilmesi mümkün olmam t r. Bunun üzerine,
Kurdkula ve çevresinde ya amaya devam eden Tacirlü cemaati mensuplar , birçok e k yal k olaylar na
kar maya ve kendilerini tefti için giden fraz- Zülkadiriyye Voyvodalar ve adamlar na “…bizim
zâbitimiz de ildür...” diyerek ba lar na buyruk davranmaya ba lam lard r195.
Daha önceden yapm olduklar e k yal klara ra men affedilerek, Çukurova bölgesine iskân
edilmeleri için karar verilen Tacirlü cemaati mensuplar , bu karara da itaat etmeyerek, e k yal k
olaylar na devam etmi lerdir. Kilis Ekrad , K l clu Ekrad ve lbe lü cemaatinden kendilerine kat lan
baz ki ilerle birlikte Ay ntab Sanca çevresine giden Tacirlü cemaatine mensup baz ki iler yollar
kesmeye ve mal gasp etmeye devam etmi lerdir196. Yap lan bütün çal malara ra men, bir türlü itaat
alt na al namayan Tacirlü cemaati mensuplar ndan baz lar n n yapt klar e k yal klar n artmas üzerine
haklar nda “... nefîr-i ‘âmm ...” ilan edilmi tir.
Fakat Tacirlü cemaati ile birlikte K l clu Ekrad , Bekta lu Ekrad ve Alc Türkmeni e k yalar n n
itaat alt na al nmas mümkün olmam t r. Yaylak bahanesi ile Elbistan civar na giden bu cemaatlerin
mensuplar ndan baz lar , 6 ay kadar bu civarda kalarak, çevrede bulunan kasaba ve köylerin sakinlerini
haraca ba lamaya ve zorla mallar n gasp etmeye ba lam lard r. Bu bölgede bulunan K z lkaya adl
köyü basan bu cemaatlerin mensuplar ndan baz lar , kendilerine kar koyan bu köyün imam
Abdurrahman Efendi’yi katl ederek, çevreye 10.000 kuru tan fazla zarar vermi lerdir. Yapt klar bu
e k yal klarla yetinmeyen, Tacirlü cemaatinin e k yalar , bu bölgedeki halk n 2 bakire k z n zorla al p
189

A. .S. No:21, S.:99, B.:157.
MAD. No: 8458, S.:99, B.:2. 4 Kas m 1717 (29 Zilkade 1129).
191
A. .S. No:136, S.:33, B.:45-a. 27 Nisan 1722 (11 Receb 1134).
192
M.D. No:131, S.:51, H.:2-3; A.Refik; a.g.e., s.166, B.:207. ubat Ba lar 1723 (Evahir-i R.ahir 1135).
193
7 ubat 1708 (15 Zilkade 1119) tarihinde Tacirlü Cemaati’nin Rakka’ya iskân edilmesi ile ilgili verilen kararda bu
cemaatin y ll k 2.500 kuru y ll k vergileri oldu u görünmektedir. MAD. No: 8458, S.:99, B.:1. Aradan geçen sürü
içerisinde bu cemaatin mensuplar n n ço unun, meydana gelen çat malar sonucunda katl edilmi olmas ve mevcut mal
ve hayvanlar n n telef olmas sonucunda bu miktar n 1000 kuru a dü mü olmas , bu cemaatin ne kadar güç kaybetmi
oldu unu göstermektedir.
194
MAD. No: 8458, S.:104, B.:1. 5 Aral k 1723 (7 R.evvel 1136).
195
MAD. No: 8458, S.:105, B.:1. 7 Aral k 1724 (20 R.evvel 1137).
196
M.D. No:133, S.:207, H.:4.
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yanlar nda götürmü lerdir. Durumun stanbul’a bildirilmesi üzerine, Tacirlü cemaati ile birlikte di er
cemaatlerin itaat alt na al nmas n n ard ndan, bir daha e k yal k yapmayacaklar na dair nezr
hüccetlerinin al narak suçlular n katl edilip kesik ba lar n n stanbul’a gönderilmesi, itaat etmeyen
cemaatlerin mensuplar n n ise yakalanarak K br s’a sürülmeleri için Halep Valisi Ali Pa a ile birlikte bu
bölgenin di er yetkilileri görevlendirilmi tir197.
Yap lan faaliyetlerin sonucunda, Tacirlü cemaatinin mensuplar itaatlerini arz etmek zorunda
kalm lard r. Tacirlü cemaatinin bu dönemdeki Kethüdalar olan smail, Mehmed ve Ahmed’in
ba kanl ndaki baz ki iler, yapt klar e k yal klardan dolay afflar n talep etmi lerdir. Bu husus için
yap lan mahkemede; Tacirlü cemaati mensuplar , bundan sonraki dönemde herhangi bir e k yal k
olay na kar mayarak, kendileri için belirlenen yerlerde oturacaklar n ve e er e k yal k yaparlar ise
kendilerinden tahsil edilmek üzere Matbah- Amire’ye 25.000 kuru nezr vermeyi taahhüt etmi lerdir.
Tacirlü cemaati mensuplar n n yapt klar aff talebi ve bu taahhütlerinin stanbul’a bildirilmesi üzerine,
bu cemaatin mensuplar n n sneyn Bazar ile Kurdkula aras ndaki araziye yerle tirilmesi ve
düzenlerinin sa lanmas için bölgenin idarecilerince gerekenin yap lmas için ferman gönderilmi tir198.
Ancak bu cemaatin bu defa da itaatleri k sa sürmü tür.
6- Lekvanik Ekrad Mukataas ’na Tabi Cemaatler’in E k yal klar
Lekvanik ismi, XVI. yüzy l n sonu ile XVII. yüzy lda ço unlukla ayn bölgede ya ayan Lek ve
Evanik199 isimli iki ayr cemaatin isminin birle tirilmesinden olu mu tur. Bu iki cemaatten biri olan Lek
cemaati, XVI. yüzy lda Bozulus Türkmenleri aras nda yer almakta iken200, daha sonraki dönemlerde
Mara , Kayseri ve Adana çevresine gelerek bu bölgede ya amaya ba lam t r201. Adana ve çevresinde
bu dönemde ya amakta olan Evanik cemaati202 ile birlikte hareket etmeye ba layan Lek cemaati, bir süre
sonra Evanik cemaati ile bir görülmeye ba lanarak bu dönemlerde olu turulan Lek ve Evanik Mukataas
dâhilinde idare edilmeye ba lanm t r203.
16 Ocak 1691 (15 R.ahir 1102) tarihinde al nan kararla204 Rakka’ya iskân ferman olunan Bozulus
bakiyesi cemaatler ile Be dili’ye tabi cemaatlerden 3200 ki inin, Arap a iretlerinin sald r lar na kar
bölgenin güvenli inin sa lanmas nda yeterli gelmemesi sonucunda, Anadolu’nun de i ik bölgelerinde
e k yal k yapan di er cemaatlerin de bu bölgeye iskân edilmesi gündeme gelmi tir. Rakka’ya iskân
edilmesi için dü ünülen cemaatler aras na ilk etapta dâhil edilmeyen Lekvanik Ekrad Mukataas ’na tabi
cemaatlerin mensuplar n n, yukar da belirtti imiz e k yal k olaylar na kar mas üzerine, Lekvanik
Ekrad olarak adland r lan bütün cemaatlerin Rakka’ya iskân edilmesine karar verilerek, bu hususta
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M.D. No:133, S.:453, H.:1. Ocak Sonlar 1727 (Evail-i C.ahir 1139).
MAD. No: 8458, S.:107, B.:1. 17 A ustos 1727 (29 Zilhicce 1139).
199
Evanik Cemaati’nin bir di er ismi de Hac lu (Hac lar)’dur. Zira 1683 y l nda yap lan II. Viyana Seferi sonras ndaki
sava lar döneminde, Anadolu’da bulunan cemaatlerden yap lan asker talebi sonucunda sefere giden cemaatlerin
mensuplar na sefer s ras nda verilecek yiyecek ve yevmiyeler için kaydedilmi isimlerin yaz ld
bir belgede, bu
cemaatin ismi “ Cemâ‘at-i Evânik Hâcîlar ” eklinde kaydedilmi tir. D.B M.d. No:608, S.:31.
200
Tufan Gündüz; Anadolu’da Türkmen A iretleri “Bozulus Türkmenleri 1540-1640”, Ankara, 1997, s.89.
201
Lek Cemaati ile ilgili davalar hususunda genellikle Adana Beylerbeyi ve Adana Kad s görevlendirilmi tir. At. .D.
No:4, S.:79, H.:335; At. .D. No:8, S.:189, H.:905. Keza; yukar da belirtti imiz II. Viyana Seferi’ne gidecek olan Lek
Cemaati’nden sefere gidecek olan 54 ki inin vas flar yla birlikte isimlerinin yaz ld belge Adana Kad s taraf ndan
tanzim edilmi tir. D.B M.d. No:608, S.:64.
202
A ustos 1634 (Safer 1044) tarihli bir belgeye göre, Hac Ali isimli ki i Adana Kad l ’na Yüre ir, Kusun ve
Evanik ilhak yla atanm t r. A. .S. No:2, S.:23, B.:53. Bu belgeden anlad m z kadar yla, XVII. yüzy l içerisinde bir
dönem için bu cemaat, ba ka bölgelerdeki di er baz cemaatlerde de gördü ümüz üzere, Kad l k statüsünde idare
edilmekte idi. Burada isimleri geçen Yüre ir ve Kusun bu dönemde birer kaza olarak idarî sistem içerisinde yer almakta
idi.. D.B M.d. No:608, S.:65.
203
Bu mukataan n Voyvodalar da genellikle Adana ehir merkezinde oturmaktad rlar. At. .D. No:4, S.:81, H.:342.
204
MAD. No: 8458, S:.38-39, B.:1.
198
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Adana ve Rakka Beylerbeyileri ile Üzeyr Sancakbeyi Polad Mehmed Pa a ve Sis Sanca ’na mutasarr f
olan Recebo lu Halil Bey görevlendirilmi lerdir205.
Rakka’ya iskân edilmesine karar verilen Lekvanik Ekrad Mukataas ’na tabi cemaatlerin
mensuplar n n bütünüyle bu bölgeye götürülüp iskân edilememesine ra men, bu mukataan n
mültezimleri Rakka’da bulunan bu cemaatin mensuplar ndan iskâna gelmeyen ki ilerin de y ll k
vergilerini tahsil etmeye çal m t r 206 . Bu hususla ilgili ortaya ç kan problemlerin devam etti i bir
süreçte, ilk etapta Rakka’ya götürülen baz ki iler bu iskândan kurtulmak için baz bahaneler bularak
Rakka’daki iskân bölgelerinden geri dönmeye ba lam lard r207.
Rakka’dan firar eden Lek, Akba ve Hac lar cemaatleri mensuplar ndan bir k sm Çukurova
bölgesine gelerek Sis’te bulunan Anavarza ve çevresinde ya ayan halk n bir k sm n korkutup kaç rtarak
burada ya amaya ba lam lard r. Bu cemaatlerin mensuplar n n bir k sm ise Ayas, Berendi ve K n k’a
iskân edilen Kara Hüseyinlü Ceridi cemaatinin içine girip saklanm lard r208. Bu firarilerin bölgeden
ç kar larak Rakka’ya gönderilmeleri için yap lan çal malara ra men, bu cemaatlerin mensuplar n n
Çukurova bölgesindeki varl klar devam etmi tir. Rakka iskân ndan firar eden Receblü Av ar , Silsüpür
Ceridi ve di er cemaatlerin firarileri ile birlikte hareket eden bu cemaatlerin mensuplar ndan Denizo lu
Hasan ve karde leri Mehmed, Seyfi ile Kepenek, Helli Be o lu Tatar ve Teryuz isimli ki iler, kalabal k
gruplar halinde Kayseri, Mara ve Çukurova aras nda dola arak bölgede korku ve terör ortam yarat p
birçok e k yal k olaylar na kar m lard r209.
Çukurova bölgesi ile birlikte di er bölgelerde e k yal k yaparak çevrelerine zarar veren Lek,
K r nt l , Akba ve Hac lu cemaatlerinin firarilerinin Rakka’ya iskân edilmeleri için yap lan bütün
çal malara ra men bunda ba ar l olunamam t r. Zira bu cemaatlere mensup olan baz ki iler; Adana,
Sis, Tarsus ve Silifke’de bulunan baz cemaatlerin içine girerek ve ehir merkezlerinde gizlenerek
Rakka’ya iskân edilmekten kurtulman n yolunu bulmu lard r210.
Akba cemaatine mensup olup, daha önceki dönemlerde Tarsus’ta t mar ve zeamet sahibi olan
ki ilerin Rakka iskân na gitmemesi sonras nda, Rakka’dan firar ederek gelen baz Akba cemaati
firarileri, bu ki ilerin yanlar na giderek saklanmaya ba lam lard r. Bu firariler bir süre sonra, Tarsus ve
çevresinde sakin olan halk n mal ve hayvanlar n gasp etmeye ba lay nca, Tarsus Kad s durumu
stanbul’a arz ederek bu ki ilerin Rakka’ya geri gönderilmelerini talep etmi tir. Yap lan bu talep üzerine,
Akba cemaati mensuplar ndan Tarsus ve çevresinde bulunanlar n Rakka’ya geri gönderilmeleri için
Adana Beylerbeyi görevlendirilmi tir211.
Yap lan çal malara ra men, Rakka’ya geri götürülmelerinde ba ar l olunamayan Lek, Hac lu,
Akba , Delili ve K r nt l cemaatleri mensuplar ndan Denizo lu Hasan, Mehmed, Asaf, Selim Kethüda,
Hamdi, Kel Be ve Kara Mamo adl eleba lar n n önderli inde 400’den fazla firari Anavarza ve
çevresine iyice yerle erek burada ya amaya ba lam lard r. Genellikle, k mevsiminde Anavarza’da
205

“... Ekrâd ‘a â`irlerinden Lekvanik ta‘bîr olunan Ekrâd ‘a iretleri bi’l-cümle mevâzi‘-i mezkûrede iskân itdirülüb
...” MAD. No: 8458, S:.45, B.:2; MAD. No: 534, S:.11, B.:2; T.D. No:835, S.:4-a. 29 Mart 1691 (28 C.ahir 1102).
206
MAD. No: 9873, S:.64, B.:2.
207
MAD. No: 9879, S:.355-356, MAD. No: 8458, S:.136, B.:1. 7 Temmuz 1693 (4 Zilkade 1104). A. .S. No:24,
S.:10, B.:4. 5 A ustos 1710 (9 C.ahir 1122); M.D. No:132, S.:363, H.:4. Eylül Ba lar 1725 (Evahir-i Zilhicce 1137).
MAD. No: 17904, S:.69, B.:2. 26 Ocak 1694 (29 C.evvel 1105). M.D. No:112, S.:100, H.:325; M.D. No:114, S.:44, H.:1.
208
M.D. No:105, S:.68, H.:309; MAD. No: 9879, S:.81, B.:1.
209
M.D. No:110, S:.383, H.:1674. E k yal k yapan bu ki ilerin yakalanarak Rakka’ya geri götürülmeleri için yap lan
faaliyetler üzerine, bu e k yalar n bir k sm kaçarak Denizli ve Manisa taraf na gitmi lerdir. Bu bölgede de e k yal k
olaylar na sebep olan bu ki ilerin tenkili için bu dönemde Ayd n Muhass l olan Nasuh Pa a görevlendirilmi tir. M.D.
No:110, S:.643, H.:2961.Nisan Ba lar 1699 (Evail-i evval 1110).
210
“... Lek Ekrâd Cemâ‘ati’nden ve K r nt l Kabîlesi’nden firâr idüb çil’de ve Yoralar’a tabi Lek Cemâ‘ati’nden
hâlâ Adana’da bulunanlar ve Akba ve Hac lar Ekrâd ’ndan hâlâ Adana ve Tarsus ve Silifke’de olanlar ...” M.D. No:111,
S:.31, H.:87.
211
MAD. No: 9881, S:.362, B.:2. 9 May s 1699 (9 Zilkade 1110).
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ikamet eden bu firariler, yaz mevsiminde Develü Ovas ’na gidip burada ikamet ederek, 20-30 ki ilik
gruplar halinde Ni de, Bor, Ürgüp, ücaeddin, Andu , Kab ve Ere li çevresinde dola p yol kesme,
köy basma, adam katl etme ve mal gasp gibi e k yal k olaylar na sebep olmu lard r. Meydana gelen bu
olaylar n önünün al namamas sonucunda bu e k yal k olaylar artarak devam etmi tir. Durumun bölge
halk taraf ndan stanbul’a toplu bir ekilde bildirilmesi üzerine, bu cemaatlere mensup olan herkesin
yakalan p Ayas skelesi’nde gemiye bindirilerek K br s’a götürülüp iskân edilmelerine karar verilmi ve
bu husus için Mara Beylerbeyi Ri vano lu Hali Pa a, Adana Beylerbeyi Mustafa Pa a ile Kozano ullar
ve çevredeki güç sahipleri görevlendirilmi lerdir212.
Verilen bu karar üzerine bu cemaatlerin mensuplar , da l k bölgelere ve yaylalara kaç p
saklanm lar ve f rsat buldukça çevrede ya ayan halka zarar vermeye devam etmi lerdir 213 . Bu
cemaatlerin mensuplar n n K br s’a sürülmeleri için yap lan çal malara ra men, bu ki ilerin K br s’a
gitmemek için kaç p saklanmalar üzerine, bu hususta ba ar l olunamam t r. Gönderilen fermanlar
sonucunda, yap lan askerî faaliyetlere mukavemet edemeyen bu cemaatlerin mensuplar n n bir k sm
yakalanm sa da önemli bir k sm kaçarak kurtulman n yollar n bulmu lard r. Askerî kuvvetlerin
ellerinden kurtulan bu ki iler, bu kaç lar s ras nda Ni de, Bor, Ere li ve Eskiil Kazalar ’n n bulundu u
bölgede e k yal k yaparak, kaç p Anadolu’nun içlerine do ru gitmi lerdir214.
Rakka’ya geri götürülemedikleri gibi, K br s’a iskân edilmelerinde de ba ar l olunamayan
Lekvanik cemaatleri mensuplar n n, yapt klar bu e k yal klar n önünün al nmas amac yla bu defa da
Halep Eyaleti’nde bulunan Menbic Nahiyesine iskân edilmelerine karar verilmi tir. Verilen bu karar n
ard ndan, Anadolu’nun içlerine kaçan bu cemaatlerin mensuplar n yakalayarak Adana’ya götürüp
buran n idarecilerine teslim etmesi için Ayd n Muhass l olan Nasuh Pa a görevlendirilmi tir. Yap lan
bu görevlendirme sonucunda Nasuh Pa a bu ki ileri yakalayarak Adana taraf na götürüp bölge
idarecilerine teslim etmi tir215.
7- Lekvanik Ekrad Mukataas ’na Tabi Cemaatler’in 1713’den Sonraki Dönemde Çukurova ve
Çevresindeki E k yal klar
1707 y l nda Adana Mukataas ’dan ifraz edilerek Rakka Mukataas ’na 6.000 kuru mal ile dâhil
edilen Lekvanik Ekrad Mukataas cemaatleri mensuplar n n ço unlu unun iskân bölgelerinde
durmayarak firar etmeleri sonucunda 6.000 kuru tutar ndaki y ll k vergilerinin tahsil edilmesi mümkün
olmam t r. Bu durumun devam etmesi sonucunda, Rakka Mukataas mal nda bu mebla ile ilgili k s m
aç k kalm t r. Bu husus ile ilgili olarak dönemin Rakka Valileri ile devlet idarecileri aras nda ortaya
ç kan anla mazl klar n çözülememesi ve bu cemaatlerin Rakka’ya götürülüp iskân edilmelerinde ba ar l
olunamamas üzerine, Rakka Valisi Yusuf Pa a, bu cemaatlerin y ll k vergilerinin kar l olan 6.000
kuru un Rakka Mukataas ’ndan tenzil edilmesini talep etmi tir. Yap lan bu talep ile ayn dönem
içerisinde, Lekvanik Ekrad cemaatlerinin Boybeyi ve Kethüdalar ’ndan bir k sm stanbul’a giderek
kendilerinin Rakka iskân ndan affedilmelerini talep etmi lerdir.

212
“...Cemâ‘at-i merkûm ehl ü ‘iyâl ve evlâd ve ensâb ve emvâl ve erzâk ve bi’l-cümle mevâ îleriyle ‘alâ-eyy-i hâl
kald r lub Ayas skelesi’nde sefâyîne vaz‘ ve K br s Cezîresi’nde mevâzi‘-i hâliye ve harâbede iyvâ ve iskânlar yla asârmazarrlar ndan bilâd ve ‘ibâd n te`mîn ve tatmîni ...” A. .S. No:101, S.:216-217, B.:346; M.D. No:112, S:.100, H.:325.
Aral k Sonlar 1701 (Evahir-i Receb 1113).
213
A. .S. No:101, S.:238, B.:383.
214
“...Ni de ve Bor ve uca‘eddin ve Ere li ve Andu ve Eskiil Kazâlar ’ndan hayvanât sürüb ve fukarân n mezrû‘ât
ve mahsûlâtlar n bi’l-külliye istihlâk eylediklerinden mâ‘adâ nice Ümmet-i Muhammed’i katl ve emvâl ve erzâklar n gasb
ve gâret ve ehl ve ‘iyâllerine ta‘arruz gibi ekâvet ve fesâdlar gittikce mütezâyid ...” M.D. No:114, S:.44, H.:1
215
Nasuh Pa a taraf ndan yakalanarak Adana’ya getirilen bu cemaatlerin mensuplar n , iskan edilecekleri yerlere
götürüp teslim etmesi için ise Adana Valisi Vezir Yusuf Pa a görevlendirilmi tir. M.D. No:114, S:.44, H.:1. Mart Ortalar
1703 (Evahir-i evval 1114).
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Yap lan bu taleplerin sonucunda Lek, K r nt l ve Hac lar cemaatlerinin Develü Kazas ’nda bulunan
Harmanc k adl bölgedeki harap köylere, K z lkoyunlu cemaatinin K r ehir Sanca ’nda Süleymanlu
Kazas ’ndaki harap köylere Akba cemaatinin Adana Kazas ’nda bulunan A ba ve Bo alu ile di er
harap köylere yerle tirilmelerine karar verilmi tir216. Verilen bu karar n sonucunda, bu cemaatlerin ba l
oldu u Lekvanik Ekrad Mukataas ’n n iltizama verilmesi gündeme gelmi tir217.
Lekvanik Ekrad Mukataas ’na dâhil cemaatlerin mensuplar n n Rakka d ndaki bölgelere iskân
edilmeleri için verilen bu karar n ard ndan, daha önceki dönemlerde e k yal k olaylar na kar an ki iler
ile bunlara yard m edenlerin yakalanarak cezalar n n verilmesi için fermanlar gönderilmeye
ba lanm t r 218 . E k yal k olaylar na kar an bu ki ilerin yakalanmas için çal malar n yap ld
dönemde, Lekvanik Ekrad cemaatleri mensuplar ndan bir k sm Receblü Av ar ve Tacirlü
cemaatlerinden baz ki iler ile birlikte Kayseri, Develü, Yahyalu ve Zamant bölgelerinde e k yal k
olaylar na sebep olmaya ba lam lard r. Bu cemaatlerin di er mensuplar n n, e k yal k olaylar na
kar an bu ki ileri iskân edildikleri s rada yapm olduklar taahhüt gere ince teslim etmek yerine bunlar
korumaya kalk mas ve yeniden çevrelerinde bulunan halka zarar vermeye ba lamas üzerine, k sa bir
süre önce Rakka iskân ndan affedilen Lek, K z lkoyunlu, Hac lu, Akba ve K r nt l cemaatlerinin
Rakka’ya götürülüp burada iskân edilmelerine karar verilmi tir219.
Rakka’ya iskân edilmeleri için verilen bu karar n uygulanmas , daha önceki kararlarda oldu u gibi
mümkün olmam t r. Rakka’ya iskân edilmelerinde ba ar l olunamayan Lekvanik Ekrad cemaatlerinin
haklar nda yap lan takibat n devam etti i dönem içerisinde, bu cemaatlerin ileri gelenleri dönemin
Adana Beylerbeyi Hac Mehmed Pa a ile görü erek, kendilerinin Rakka’ya gitmek istemediklerini
belirtmi ve Anavarza’ya iskân edilmelerini talep etmi lerdir. Yap lan bu talep ile birlikte, bu ki iler
1703 y l nda Anavarza’ya yap lan iskânda oldu u gibi sahip olduklar atlar ve silahlar sat p öküz alarak
ziraat etmeyi, bundan sonra içlerinden e k yal k yapanlar olursa kendilerinin bunlar yakalay p teslim
etmeyi ve yaylak zaman nda ba ka sanca a gitmeyerek çevrelerinde bulunan bölgelerde
yaylayacaklar n taahhüt etmi lerdir. Bunlara ilave olarak, 1713 y l nda tespit edildi i ekilde220 olmak
üzere ödemeleri gereken y ll k vergileri ile birlikte Anavarza Mukataas ’n n y ll k 1750 kuru mal n n
Adana Mukataas ’na dâhil edilmesini de talep eden bu ki ilerin taleplerinin stanbul’a bildirilmesinin
ard ndan , bu ki ilerin talepleri stanbul’daki idarecilerce de uygun görülerek, bu cemaatlerin
Anavarza’ya iskân edilmelerine karar verilmi tir221.
Anavarza ve çevresinde sakin olan Lekvanik Ekrad cemaatlerinden K z lkoyunlu cemaatine
mensup olan baz ki ilerin gruplar halinde K r ehir çevresine gidip sakin oldu u bu süre içerisinde, Lek,
K r nt l ve Hac lar Cemaatleri’ne mensup olan baz ki iler ise Develü civar ndaki Harmanc k adl
bölgeye gidip sakin olmaya ba lam lard r. Anavarza ve civar nda sakin olan Lek, K r nt l , Hac lu ve
Akba cemaatlerinin mensuplar ise, k mevsiminde sakin olduklar n Anavarza’n n etraf nda bulunan
bölgelerde deve, s r ve e yalar gasp ederek yanlar nda götürüp, yaz mevsiminde Ni de, Kayseri ve
216

Verilen bu karara göre, bu cemaatler ziraat ile u ra p, çevrelerinde bulunan yerlerin sakinlerine zarar vermemek
üzere nezre ba lanacaklard . A. .S. No:42, S.:112, B.:245.
217
A. .S. No:42, S.:112, B.:245. 6 Mart 1713 (8 Safer 1125). Bu hususla ilgili verilen karardan bir süre sonra, bu
cemaatlerin Rakka iskân ndan affedildikleri ve y ll k vergileri tutar olan 6.000 kuru un Rakka Mukataas ’ndan ifraz
edildi ine dair Rakka Valisi Vezir Mehmed Pa a’ya ferman gönderilmi tir. A. .S. No:39, S.:32-a, B.:45.
218
M.D. No:117, S.:270, H.:2.
219
Verilen bu karar n uygulanmas için Haleb ve Rakka Valisi Vezir Yusuf Pa a, Mara Beylerbeyi Bekir Pa a ile
çevrede bulunan di er yetkililer görevlendirilmi lerdir. M.D. No:120, S.:91-92, H.:392; A.Refik; a.g.e., s.145-147,
B.:195. Ocak Ortalar 1714 (Evahir-i Zilhicce 1125).
220
1713 y l nda yap lan düzenlemeye göre Lekvanik Ekrad Cemaatleri; 1713 (1125) senesinde 1.500 kuru , 1714
(1126) senesinde 3.500 kuru , 1715 (1127) senesinde 5.000 kuru ve 1716 (1128) senesinde 6.000 kuru y ll k vergi
vereceklerdi. A. .S. No:42, S.:112, B.:245. 6 Mart 1713 (8 Safer 1125).
221
A. .S. No:39, S.:101, B.:139; MAD. No: 8458, S:.214-d, 215, B.:1. 31 Ocak 1715 (25 Muharrem 1127).

356

Develü civar ndaki satmaya ba lam lard r. K mevsiminde Anavarza çevresinde bulunan yerlerin
sakinlerinin hayvan ve e yalar n gasp eden bu ki iler, yaz mevsiminde de ayn uygulamay Ni de ve
Kayseri civar ndaki bölgelerde yap p, buradan gasp ettikleri mallar Adana ve çevresine getirerek
satm lard r222.
Meydana gelen bu olaylar n üzerine, bu e k yal klara sebep olanlar n, cemaatlerinin Kethüda ve ileri
gelenlerinin arac l yla yakalanarak cezaland r lmas ve K z lkoyunlu Cemaati d nda kalan bütün
Lekvanik Ekrad cemaatlerinin bulunduklar bölgelerden kald r p Anavarza’ya götürülerek iskân
edilmeleri 1721 y l nda kararla t r lm t r. Verilen bu karar ile Anavarza d nda bulunan K z lkoyunlu
cemaati d ndaki cemaatleri bulunduklar yerlerden kald rarak, iskân edilecekleri yere kadar götürüp,
burada bölge idarecilerine teslim etmesi hususunda Karaman Valisi olan Vezir Osman Pa a
görevlendirilmi tir. Yap lan bu görevlendirme ile birlikte, bu cemaatlerin mensuplar n n daha sonraki
dönemde ata binmeyerek silah ta mamalar için ellerinde bulunan silahlar n n al narak Adana Kalesi’ne
konulmas ve bu cemaatlerin ileride herhangi bir huzursuzlu a sebep olmayacaklar na dair taahhüt alt na
al nmas ndan sonra uygun olan yerlere iskân edilmeleri için dönemin Adana Beylerbeyi
görevlendirilmi tir223.
1722 tarihinde ise bu cemaatin K r ehir ve Ürgüp çevresinden uzakla t r larak, Harmanc k civar nda
bulunan di er Lekvanik Ekrad cemaatleri ile birlikte Anavarza’ya iskân edilmesine karar verilmi ve
bu cemaatin mensuplar n n yakalan p Adana taraf na götürülmesi için Karaman Valisi ile bölgede
bulunan di er idareciler görevlendirilmi lerdir224. Verilen bu karara ilave olarak, K z lkoyunlu, Lek,
Hac lar, K r nt l ve Akba cemaatlerinin mensuplar n n Anavarza’da iskân edilmesi ve bu cemaatlerin
buralarda kal c olarak sakin olup, e k yal k yapmayacaklar na dair nezre ba lanmalar hususunda
Adana Beylerbeyi Ri van-zade Seyyid Mehmed Pa a görevlendirilmi tir225.
Anavarza’ya yerle meyi kabul eden bu 4 cemaatin mensuplar n n daha önceki dönemde meydana
getirdikleri zararlar ve e k yal k olaylar ile ilgili olarak yarg lan p gereken cezalar n n verilmesi ve s k
bir nizam alt na al nmalar yönünde, Anavarza çevresinde bulunan bölgelerin sakinlerinin yapm
olduklar talep üzerine, bu talepler do rultusunda gereken yarg lamalar n yap larak, Lekvanik Ekrad
cemaatlerinin intizam alt nda hayatlar n n sa lanmas için Adana Beylerbeyi Ali Pa a
görevlendirilmi tir226.
1723 y l nda Anavarza’ya iskân edilmeyi kabul eden Lekvanik Ekrad cemaatlerinden K r nt l
cemaati mensuplar n n ço unlu u ile di er cemaatlerin bir k sm bir süre sonra buray terk ederek
Develü’deki Harmanc k adl bölgeye gitmeye ba lam lard r. Bu dönem içerisinde, yine Lekvanik
Ekrad cemaatlerinden biri olarak ortaya ç kan Düdük Velio ullar cemaatinin de bu bölgeye geldi i
görmektedir. Harmanc k civar na gelen Düdük Velio ullar cemaatinin mensuplar ile K r nt l cemaati
mensuplar , bu bölgede yapt klar e k yal klarla yetinmeyerek 30’dan fazla ki i ile Ankara taraflar na
gidip, bu civarda bulunan Tekye adl yerde yollar kesip, adam katl ederek mal gasp nda bulunmaya
ba lam lard r. Bu iki cemaatin mensuplar n n Ankara, Kayseri ve Adana aras nda kalan bölgede
yapt klar e k yal klar n gittikçe artmas üzerine, Kayseri ve K r ehir Kad lar ile Develü ve Hac Bekta
Naibleri bu durumu gönderdikleri arzlar ile stanbul’a ikâyet etmi lerdir. Yap lan bu ikâyetlerin
üzerine, bu cemaatlerin mensuplar n n yakalanarak cezaland r lmas için bu dönemde Konya
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“...eyyâm- itâda Anavarza’da k layub Adana etrâf n n devvâb ve mevâ îlerini gasb ve gâret ve Develü Kazâs
kurbünde Harmanc k nâm mahalle gidüb ol etrâf n ehr ve kasabât ve kurâlar nda fürûht idüb eyyâm- sayfda Ni de ve
Kayseriyye Sancaklar ’nda olan devvâb ve mevâ îlerini sürüb Adana etrâf nda satub ...” M.D. No:130, S.:210, H.:1.
223
M.D. No:130, S.:210, H.:1. Ekim Ortalar 1721 (Evas t- Zilhicce 1133)
224
M.D. No:130, S.:377, H.:1. May s Ortalar -Haziran Ba lar 1722 (Evas t- aban 1134).
225
M.D. No:130, S.:377, H.:2.
226
M.D. No:131, S.:311, H.:2. Aral k Ortalar 1723 (Evas t- R.evvel 1136).
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Mütesellimi olan Ali görevlendirilmi tir. Mütesellim Ali’nin, bu cemaatlerin tenkili için Konya’dan
hareket etmesi üzerine, bu cemaatlerin mensuplar bulunduklar bölgeyi terk ederek Kayseri civar na
do ru kaçm lard r227.
Kayseri taraf na kaçan bu iki cemaatin mensuplar , yollar üzerinde bulunan bölgeleri
ya malad ktan sonra Harmanc k’a gelip di er cemaatlerin mensuplar ile birle mi lerdir. Harmanc k’a
giden bu e k yalar takip eden Konya Mütesellimi Ali, bu bölgeye ula madan önce bu e k yalar n
kendisine teslim edilmesi için Lekvanik Ekrad cemaatlerinin Boybeyleri’ne haber göndermi tir. Daha
önceki dönemde yapm olduklar taahhütler gere ince bu e k yalar teslim etmeleri gereken Boybeyleri,
bu iste i kabul etmeyerek, bu bölgede bulunan 600 kadar evleri ile birlikte Mara taraf na
kaçm lard r228.
Konya Mütesellimi Ali’ye bu görevinde, cemaatlerine mensup olanlarla birlikte yard m etmeleri
için; Receblu Av ar Boybeyleri Hac Mustafao lu Muhammed, Hasan ve Mustafa, Yörükan
Kethüdalar ’ndan Kara Nebio lu Hamza Kethüda229, ba ta olmak üzere, bu çevrede bulunan cemaatlerin
ileri gelenleri 230 ile Kayseri ve çevresinin askerleri 231 de görevlendirilmi lerdir. Yap lan bu
görevlendirmelerin yan nda, daha önceki dönemlerde Lekvanik Ekrad cemaatlerinin e k yalar n
gizleyerek, bunlara yard m eden Sark nd cemaati Kethüdas Osman ile bu cemaatin mensuplar da bu
tür davran larda bulunmamalar hususunda uyar lm lard r232. Keza, Lekvanik Ekrad cemaatlerinin,
yap lan askerî harekat s ras nda Adana ve çevresine firar etme ihtimallerine kar , bu bölgeye gitmek
için geçecekleri yollar n tutularak, buralardan geçecek Lekvanik Ekrad cemaatleri mensuplar n n
yakalanmas için Kozano ullar görevlendirilmi tir233.
Rakka’ya iskân edilmeleri ile ilgili bu karar ö renen Lekvanik Ekrad cemaatlerinin mensuplar ise,
bu karara kar koyarak bulunduklar yerleri terk edip, toplu bir ekilde Anavarza’ya gitmi lerdir.
Anavarza’ya giden bu cemaatlerin mensuplar n n, Anavarza ve çevresine yap lacak olan askerî harekât
ile yakalanarak Rakka’ya gönderilmeleri s ras nda, Adana ba ta olmak üzere ba ka bölgelere kaçmalar
ihtimali ortaya ç km t r. Ortaya ç kan bu ihtimal üzerine, bu ki ilerin kaçma ihtimalleri olan yollar n ve
geçitlerin tutulmas ve Konya Mütesellimi Ali’ye gerekti inde yard m etmeleri için Adana, KarsZülkadiriyye ve Sis Mütesellimleri görevlendirilmi lerdir234.
Gönderilen fermanlar ve yap lan bütün görevlendirmelere ra men Lekvanik Ekrad cemaatlerinin
itaat alt na al narak Rakka’ya iskân edilmelerinde ba ar l olunamam t r. Bu cemaatlerin ileri gelenleri
ile devlet idarecileri aras nda yap lan görü meler s ras nda, bu cemaatlerin mensuplar n n daha önceki
dönemlerde oldu u gibi Rakka iskân ndan affedilmeleri talebi yeniden gündeme gelmi tir. Görü melerin
sonucunda, bu cemaatlerin içlerindeki e k yalar teslim etmeleri ve bundan sonraki dönemde e k yal k
olaylar na kar may p, Harmanc k civar na gitmeyeceklerine dair nezr hücceti vererek taahhütte
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A. .S. No:30, S.:96, B.:158.
“...evlerini kaldurub Harmanc k nâm mahalde sâ`ir ‘a iretleri içine dâhil olduklar haber olundukda sen dahî varub
evlerine bir sâ‘at mahalle nüzûl ve mezbûrlar n Boybe leri’ne re`y kâ dlar gönderüb e k yâ-y merkûmeyi taleb
eyledü ünde Lekvanik Ekrâd cemâ‘atleri alt yüz kadar evleri bir yere cem‘ ve yurdlar ndan kalkub Mara topra na
nüzûl itmeleriyle sen dahî mahall-i mezbûre varub e k yây mütâlebe eyledi inde cümlesi ittifâk ve ittihâd ile muhârebe
ve mükâteleye meteheyyî olub ancak Lekvanik Ekrâd mîrî mukâta‘a re‘âyâs olub mezbûrlar ile mükâteleye izn ve ruhsat
hâvî yedinde emr-i erîf olmamakla muhârebeye tasaddî eylemeyüb terk ...” A. .S. No:30, S.:95, B.:157; M.D. No:264,
S.:219, H.:1.
229
M.D. No:264, S.: 220, H.:2.
230
M.D. No:264, S.: 227, H.:3
231
M.D. No:264, S.: 227, H.:1.
232
M.D. No:264, S.: 220, H.:3.
233
M.D. No:264, S.: 227, H.:2.
234
M.D. No:133, S.: 9, H.:1. Kas m Ba lar 1725 (Evahir-i Safer 1138).
228
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bulunmalar üzerine, Kars- Zülkadiriyye dâhilindeki Göksun ve Ma ara’da yaylayup, Anavarza’da
k lamalar artlar yla Rakka’ya iskân olunmalar hususundaki karardan vazgeçilmi tir235.
Verilen bu karar n sonras ndaki dönemde tespit edilen bölgeler dâhilinde hayatlar n sürdüren bu
cemaatlerin mensuplar , 1726-1727 y llar nda tabi olduklar Lekvanik Ekrad Mukataas ’n n malikâne
mutasarr flar olan Cin Hasan ile Kars- Zülkadiriyye sakinlerinden Emin-zade Veli’nin haks z vergi
taleplerine maruz kalm lard r. Bu cemaatlerin mensuplar n n vermekle yükümlü olduklar y ll k
vergilerini tahsil etmekle yetinmeyen bu ki iler, fazladan olarak çok miktarda paralar n al p, çe itli
eziyetlerde bulunmu lard r236.
Cin Hasan ile Emin-zade Veli’nin sergiledikleri bu davran lar n sonucunda, bu cemaatlerin
mensuplar n n bir k sm , sakin olduklar yerleri terk ederek ba ka bölgelere gitmeye ba lam lard r.
Meydana gelen bu olaylar n sonucunda, Lekvanik Ekrad cemaatlerinden Lek ve K r nt l cemaatlerinin,
bu dönemde in a edilen Nev ehir’e iskân ve üzerlerine kay tl bulunan 1900 kuru un Nev ehir Vakf ’na
dâhil edilmesine karar verilmi tir. Verilen bu karar göre, bu iki cemaatin mensuplar , Nev ehir’de
ya amakta olan di er ki ilerin münasip görmesi art yla bu bölgeye iskân edileceklerdi. Bu bölgede
sakin olacak olan Lek ve K r nt l cemaatleri mensuplar , bu bölgede ziraat ile u ra p, yaz mevsiminde
Göksun ve Ma ara çevresinde yaylayacaklard 237.
Bu iki cemaatin mensuplar n n Nev ehir ve çevresine yerle tirilip yerle tirilmedi i ile ilgili herhangi
bir bilgimiz bulunmamaktad r. Ancak bu iki cemaatin mensuplar n n Nev ehir’e iskân edilmeleri ilgili
yaz lan hükmün üzerinden bir y l geçmeden yaz lan bir hükümde, bu iki cemaatten biri olan K r nt l
cemaatinin mensuplar n n Anavarza’da k lay p, yayla zaman Develü ve Kayseri taraflar na gidip
e k yal k yapt klar kay tl d r. Bu hükme göre; 1728 y l nda mamkulu, Bahrilü ve K r nt l cemaatleri’ne
mensup baz ki iler, yaz mevsiminde Develü ve Kayseri taraflar na giderek Kayseri, Köstere,
Harmanc k, ncesu, Develü ve Karahisar- Develü Kazalar ’nda bulunan yollar kesip kervanlar bas p,
yollar kestikleri belirtilmektedir. Yine bu hükme göre, bu cemaatlerin mensuplar belirtilen bu
bölgelerdeki baz köyleri basarak, buralarda ya ayan ki ilerin mallar n gasp edip, ileri gelenlerinden
birço unu yanlar nda esir olarak götürmü lerdir. Bu üç cemaatin yapm olduklar davran lar üzerine,
Develü’de sakin olan Develüo lu Mustafa isimli ki i, kendisine tabi olanlar ve çevreden kendine
kat lanlar ile birlikte onlar n ikamet ettikleri yeri basm t r. Yap lan bu bask n s ras nda mamkulu,
Bahrilü ve K r nt l cemaatleri’ne mensup olan ki ileri etkisiz hale getiren Develüo lu Mustafa’n n
maiyetindeki ki iler, daha önce esir edilen ki iler ile gasp edilen e yalar kurtard klar gibi, bu
cemaatlerin mensuplar ndan baz ki ileri de esir alarak yanlar nda götürmü lerdir.
Meydana gelen bu olaylar n sonucunda, çevrede bulunan baz ki ilerin araya girmesi üzerine, bu
cemaatlerin mensuplar ile Develü ve çevresinde ya ayan ki iler aras nda anla maya var lm t r. Yap lan
bu anla maya göre; bu cemaatlerin mensuplar bundan sonraki dönemde Kayseri, Köstere, Harmanc k,
ncesu, Nev ehir, Develü ve Karahisar- Develü Kazalar civar na gelmeyerek, etrafa zarar
vermeyeceklerdi. E er bundan sonra bu artlar ihlal ederlerse mamkulu ve K r nt l cemaatleri
mensuplar ki i ba na 100 kuru , Bahrilü cemaati mensuplar ise toplu olarak 5.000 kuru nezr ödemeyi
235

“...tevâ`if-i mezbûrenin nezr ve ta‘ahhüd eyledikleri vech üzere fi-mâ-ba‘d Harmanc k nâm mahalle varmayub
mücerred Kars- Zülkadiriyye nevâhisinden Göksun ve Ma ara nâm mahalde yaylayub Anavarza’da k lamak art yla
Rakka iskân ndan ‘afv olunduklar ...” M.D. No:134, S.: 192, H.:2.
236
“...kendü hâlleriyle ikâmet üzereler iken ber-vech-i i tirâk mâlikâne mutasarr f olan sâlefü’z-zikr Hasan ve Veli
kânûn üzere rüsûm- ra‘iyetlerin alma a kanâ‘at itmeyüb hilâf- er‘ cevr ve i‘tisâfe tasaddî ve bunlar n nice akçelerin
alub hadd-i i‘tidâli tecâvüz ve te‘addî eyledüklerinden ...” M.D. No:134, S.: 192, H.:2.
237
“...nefs-i Nev ehir’de ve kazâs nda münâsib olan mahallere iskân olunmalar Nev ehir’in bi’l-cümle a‘yân ve e râf
ve ahâlîsi münâsib görüb râzî olurlar ise ve tâ`ife-i mezbûre dahî kadîmîsi üzere eyyâm- sayfda Göksun ve Ma ara nâm
mahallerde yaylayub eyyâm- itâda mahall-i iskânlar nda ikâmet ve zer‘ ve harse i tigâl ...” M.D. No:134, S.: 192, H.:2.
Eylül Ba lar 1727 (Evas t- Muharrem 1140).
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taahhüt etmi lerdir 238 . Durumun stanbul’a bildirilmesinin ard ndan, bu cemaatlerin mensuplar n n
ileriki dönemde, yapt klar anla ma ve verdikleri nezr hüccetlerine ayk r davran lar olursa, nezrlerinin
tahsili ve gereken ki ilerin cezalar n n verilmesi için Develüo lu Seyyid Mustafa’n n yetkili oldu una
dair bu ki iye ferman gönderilmi tir239.
1728 y l nda meydana gelen bu olaydan sonra 1735 y l na kadar geçen dönemde Lekvanik Ekrad
cemaatleri mensuplar n n Çukurova ve çevresinde herhangi bir e k yal k olay na dâhil olduklar
hususunda belgelere yans yan bir bilgi taraf m zdan tespit edilmemi tir240. Bu dönem aras nda kalan
y llarda, bizim tahminimize göre Çukurova ve çevresinde bulunan Lekvanik Ekrad cemaatleri devlete
itaat eder bir tav r sergilemi lerdir. 1729 y l na ait bir hüküm bu görü ümüzü destekler mahiyettedir. Bu
y l içinde itaatsizli i ortaya ç kan Tacirlü cemaatinin Rakka’ya iskân edilmesi için yaz lan bu hüküm ile,
Çukurova ve çevresinde bulunan birçok cemaat ve güç sahipleri görevlendirilmi tir. Görevlendirilen bu
ki iler aras nda cemaati mensuplar ile birlikte, Lekvanik Boybe i de bulunmaktad r241.
Bu dönem içerisinde genel olarak Anavarza ve çevresinde ya ayan Lekvanik Ekrad cemaatleri
mensuplar , zaman içerisinde bulunduklar yerleri terk ederek ba ka bölgelere gitmeye ba lam lard r.
1735 y l na geldi imizde, Hac lu cemaatine mensup olan baz ki ilerin Tarsus ve çevresinde sebep
olduklar e k yal k olaylar ile kar la maktay z. Tarsus Sanca dâhilinde bulunan Ku timur Kasabas
ve çevresine yerle en Hac lu cemaatine mensup baz ki iler, bir süre sonra bu bölgedeki köyleri bas p
hayvanlar gasp etmeye ve bu bölgede bulunan bir köprünün etraf na geceleri gizlenip gelip geçen
yolcular n yollar n kesmeye ba lam lard r242.
Bu ki ilerin yapt klar e k yal klardan dolay , bu bölgede bulunan birçok köyün halk sakin olduklar
yerleri terk ederek ba ka bölgelere gitmi lerdir. Hac lu cemaati mensuplar n n yapt klar bu e k yal klar
ve y ll k vergilerini vermek istemediklerinin stanbul’a bildirilmesi üzerine, bu cemaate mensup olan
ki ilerin Tarsus ve çevresinden uzakla t r larak, daha önceki dönemlerde sakin olmalar için
kararla t r lm
olan Anavarza’ya götürülüp iskân edilmeleri hususunda Adana Mütesellimi
görevlendirilmi tir243.
Yine bu dönem içerisinde, Lekvanik Ekrad cemaatlerinden K r nt l cemaatine mensup baz
ki ilerin Develü ve çevresinde baz e k yal k olaylar na sebep olduklar n görülmektedir. Develü ve
çevresinde e k yal k yapan bu ki ilerin, çevrede bulunan ba ka yerlerde de e k yal klarda bulunup, y ll k
vergilerini vermemeye ba lamalar üzerine, bu ki ilerin yakalanarak K br s’a sürgün edilmeleri için
Adana Valisi görevlendirilmi tir244.
Bölgenin huzurunu bozup vergilerini vermediklerinden dolay bu dönemde K br s’a sürülmesine
karar verilenler bu ki ilerle de s n rl kalmam t r. Aslen Lek cemaatinden olup, zamanla Yeniçeri
Oca ’na kaydolan ve bir dönemler Adana Yeniçeri Serdarl ’na kadar yükselmi olan Kara
Mercano lu brahim isimli ki inin, bu dönem içerisinde çevresinde bulunan baz ki ilerle i birli i

238

Yap lan bu anla ma, bu dönemde Develü Kazas Naibi olan Ataullah taraf ndan mahkemede tescil edilip, bu
hususla ilgili olarak 4 hüccet tanzim edilmi ve bu hüccetler Ba Muhasebe’ye kaydedilmek üzere stanbul’a
gönderilmi tir. M.D. No:135, S.: 73, H.:1.
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M.D. No:135, S.: 73, H.:1.Haziran Sonlar 1728 (Evas t- Zilkade 1140).
240
K z löz isimli mevki ve çevresinde Lekvanik Ekrad Cemaatleri’nden Düdük Velio ullar Cemaati mensuplar n n,
yapm olduklar e k yal k olaylar ile ilgili ferman gönderilmi ise de, bu bölge Çukurova bölgesinin oldukça uza nda
bir bölgedir. M.D. No:139, S.: 348, H.:1. Ekim Ortalar 1733 (Evail-i C.evvel 1146).
241
M.D. No:135, S.: 472, H.:5. Ekim Sonlar 1729 (Evail-i R.ahir 1142).
242
“... giceleri cisrin etrâf nda ihtifâ ve Adana ve Tarsus’dan mürûr iden Ümmet-i Muhammed’in tarîklerin kat‘ ve
sefk-i dimâ ...” M.D. No:140, S.: 302, H.:3.
243
M.D. No:140, S.: 302, H.:3. ubat Ba lar 1735 (Evas t- Ramazan 1147).
244
E k yal k yap p, y ll k vergilerini vermedikleri için K br s’a sürülmeleri istenen ki iler unlard r: Hamdio lu Emir
Ali, Emir Alio lu Emir Ali, Küçük Ahmed, Mir amo lu Halil ve Dömgero lu Halid. M.D. No:140, S.: 305, H.:2. ubat
Ba lar 1735 (Evas t- Ramazan 1147).
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yaparak di er halka zarar vermeye ba lad
görülmü tür. Türkmen ve Ekrad Taifesi’nden baz
e k yalar n Kara Mercano lu brahim’in evine gelerek sakland ve brahim’in bunlar n gasp ettikleri
mallardan hisse ald n n iddia edilmesi sonucunda, brahim’in K br s’a sürgün edilerek Magosa
Kalesi’nde hapsedilmesine karar verilmi tir245.
Ancak verilen bu sürgün ve hapis karar , araya baz ki ilerin girip Kara Mercano lu brahim’in
affedilmesi talebini yapmalar üzerine, bu ki inin kendi evinde ikamet etmesi art yla dönemin Adana
Valisi taraf ndan affedilmi tir246.
Çukurova ve çevresinde bulunan bölgelerde e k yal k olaylar na sebep olmaya devam eden bu
cemaatlerin mensuplar , bütün çal malara ve sürgün kararlar na ra men itaat alt nda tutulamam t r.
Yap lan askerî faaliyetler ve nezre ba lanarak taahhüt alt na alma te ebbüsleri k sa vadeli olmu tur.
Haklar nda yap lan askerî faaliyetlere kar koyamad klar nda affedilmelerini talep eden bu cemaatlerin
mensuplar , affedilerek belirli bölgelerde ya amalar için kendilerine tan nan anslar n hep zorlayarak,
yeniden ve yeniden e k yal k olaylar na sebep olup itaatsiz bir tav r içine girmi lerdir.
Özellikle Lek ve K r nt l cemaatleri mensuplar n n yapt klar e k yal klar, bir süre sonra devlet
idarecilerinin sabr n ta rm t r. 1742 y l nda al nan bir kararla bu iki cemaate mensup olan yeti kin
erkeklerin tamamen katl edilmesi ve geri kalanlar n n K br s’a gönderilmesi uygun görülmü tür. Yap lan
askerî harekât sonras nda, al nan kararda belirtildi i gibi, yeti kin erkekler tamamen katl olunmu
olmas na ra men, geri kalanlara ac narak istedikleri yerlerde ya amalar na müsaade edilmi tir247. Fakat
aradan 6 y l geçmesi ile geride kalanlar yeniden e k yal k olaylar na ba layarak, çevrede huzursuzluk
kayna olmaya devam etmi lerdir.
8- Yörük Cemaatlerinin E k yal klar
1700-1750 y llar n aras nda, Çukurova ve çevresindeki bölgede, e k yal k olaylar na sebep olan
önemli unsurlardan birisi de Yörük cemaatleri’dir. Aslen, çil ve Karaman Sancaklar ’n n sakinleri olan
bu cemaatlerin bir k sm , 1650’li y llardan itibaren bu bölgeleri terk ederek Çukurova bölgesine gelmeye
ba lam lard r. Bu tarihten sonraki dönemlerde, Çukurova bölgesini k lak amac yla kullanan bu
cemaatlerin mensuplar , yaz mevsiminde Kayseri ve Ni de taraflar na yaylamak amac yla
gitmi lerdir248.
Çukurova ve çevresine gelen bu cemaatlerin mensuplar ilk dönemlerde az say da olmalar na
ra men, 1690’l y llardan sonraki dönemlerde, bu cemaatlerin mensuplar n n say s , bu bölgede
ço almaya ba lam t r. çil ve çevresinden ba ka bölgelere giden bu cemaatlerden, Alaiye ve çevresinde
ya ayan Kara Hac lu, Patral , aml , Zekeriyal , Sof lar, Tekeli, Saç Karal , C lakl , Lengerli, Yayc lar
ve rikli cemaatlerinden olu an büyük bir grup, 600’den fazla evleriyle birlikte Alaiye, Manavgat ve
Du enbe çevresinde baz e k yal k olaylar na sebep olmu lard r. Bu cemaatlerin mensuplar n n, sebep
olduklar e k yal k olaylar n n artmas üzerine, tümünün çil ve çevresinde bulunan eski mekânlar na
gönderilmeleri için, bu dönemde Alaiye Sanca ’na mutasarr f olan Musa Bey görevlendirilmi tir249.
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A. .S. No:130, S.:40, B.:76. Mart Ortalar 1736 (Evail-i Zilkade 1148).
A. .S. No:130, S.:43, B.:80. 8 Nisan 1736 (26 Zilkade 1148). Daha sonraki y llarda Receblü Av ar Cemaati ile
birle erek e k yal k yapmaya ba layan Lekvanik Ekrad Cemaatleri’nin tenkil edilmesi için verilen karar sonras nda
yap lan faaliyetler s ras nda, Kara Mercano lu brahim ile akrabalar na dokunulmamas için Dönemin Adana Beylerbeyi
Ri van-zade Süleyman Pa a’ya ferman gönderilmi tir. M.D. No:148, S.: 288, H.:3. May s Ba lar -Ortalar 1742 (Evail-i
R.evvel 1155).
M.D. No: 148/312/1
248
“Cemâ‘at-i Tekeli cemâ‘at-i mezbûr ‘ann-asl çil Sanca ’nda Anamur Kazâs ’nda Bozyazu ze‘âmeti akâm ndan olub
yüz sesebep mütecâviz evtân- kadîmelerin terk idüb hâliyâ Adana Eyâleti’nde Tarsus Sanca ’nda k layub ...” MAD. No:
6890, S.:17. 17201721 y l .
249
M.D. No:102, S.:92, H.:399. Aral k Ortalar 1691 (Evahir-i R.evvel 1103).
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Yap lan bu görevlendirmeye ra men, bu cemaatlerin mensuplar n n çil ve çevresine iskân
olunmalar nda ba ar l olunamad
gibi, Alaiye ve çevresinde yapt klar e k yal klar da gittikçe
artm t r. Bu yerlerin halk n n stanbul’a yapt klar ikâyetler üzerine, bu cemaatlerin çil’e iskân
edilmeleri yeniden gündeme gelmi ve bu dönemde çil Sanca ’na mutasarr f olan Seyyid Ahmed Pa a
ve Hüdavendigar Sanca ’na mutasarr f olan Musa Pa a ile birlikte çevredeki yetkililer bu husus için
görevlendirilmi lerdir250.
Görevlendirilen bu ki ilerin yapt klar çal malar sonucunda, bu cemaatlerin mensuplar n n bir
k sm çil ve çevresine götürülerek eskiden sakin olduklar yerlere iskân edilmi lerdir251. Bu cümleden
olmak üzere; Kara Hac lu cemaati mensuplar , çil’e tabi Mud Nahiyesi’nde eyhlü nam yerde, Tekeli
cemaati mensuplar ise bu bölgede bulunan Aksaz adl yerde iskân olunmu lard r. Yap lan bu iskân
sonras nda, bu cemaatlerin mensuplar , buraya iskân edilmelerinin ard ndan bir daha e k yal k
yapmayacaklar na ve iskân yerlerini terk etmeyeceklerine dair taahhütte bulunarak nezr hücceti
vermi lerdir.252.
Yap lan taahhütler ve verilen nezr hüccetlerine ra men, bu cemaatlerin mensuplar ndan baz lar ,
iskân edildikleri bölgede k sa bir süre durduktan sonra bu bölgeyi terk ederek Çukurova bölgesine
gelmi lerdir. Çukurova bölgesine gelen bu cemaatlerden biri olan Kara Hac lu cemaatine mensup baz
ki ilerin, k mevsiminin sona ermesinin ard ndan, bu tarihlerden k sa bir süre önce Misis Köprüsüne
derbentçi olarak atanan ar kl , Çoblu ve Köselü cemaatleri ile birle erek Ni de Sanca ’nda bulunan
Yahyalu Kazas civar na yaylak amac yla gittiklerini görülmektedir. Yahyalu Kazas civar na yaylak
amac yla giden bu cemaatlere; Yeniil Türkman ’ndan Kara Gündüzlü ve Çoblu Av ar , frazZülkadiriyye’ye tabi Çakal Demircülü ve Hama iskân ndan firar eden Alc cemaatleri ile Rakka
iskân ndan firar eden baz cemaatlerin mensuplar da kat lm t r. Bu cemaatlerin birle ik olarak hareket
etmelerinin sonucunda ortaya ç kan 1100 kadar ev, Yahyalu çevresindeki köylere hayvanlar ile birlikte
giderek, bu yerlerdeki köylülerin mera ve yaylalar n zorla gasp etmi lerdir. Bu s rada meydana ç kan
anla mazl klar sonucunda, bu cemaatlerin mensuplar , bu köylülerin ekili arazilerine zarar vermeye ve
mal gasp na ba lam lard r. Durumun daha da kötüye gitmesi üzerine, bu cemaatlerin mensuplar n n
itaat alt na al narak, Yahyalu ve çevresine verdikleri zararlar n engellenmesi hususunda, dönemin Adana
Beylerbeyi Kürt Bayramo lu Dervi Pa a-zade Mehmed Pa a görevlendirilmi tir253.
Yap lan bu görevlendirmeye ra men, Kara Hac lu cemaati mensuplar n n Yahyalu ve çevresine
giderek, e k yal k yapmalar n n önü al namam t r. Bu cemaatin mensuplar n n, Yahyalu Nahiyesi’nde
bulunan Kösek, Numan, Düzik, Süleyman Fakihlü ve Sar ca adl köylerdeki halka verdikleri zararlar
sebepiyle, bu köylerin sakinleri ba ka bölgelere kaçmak zorunda kalm lard r. Durumun Kayseri Naibi
taraf ndan stanbul’a bildirilmesi üzerine, bu cemaate mensup olanlar n suçlular n n cezalar n n
verilmesinden sonra, geri kalanlar n n çil’deki iskân mekânlar na gönderilmeleri için Mara Be lerbeyi
Ri vano lu Halil Pa a ile Adana Beylerbeyi Mustafa Pa a görevlendirilmi tir254.
çil’e iskân edilmeleri için yap lan çal malara ra men bu cemaatin ço unlu unun iskân bölgelerine
gönderilmesinde ba ar l olunamam t r. Çukurova bölgesini kendilerine mekân olarak seçen Kara
Hac lu cemaati mensuplar n n ço unlu u, Adana ve çevresinde k layarak Ni de Sanca ’nda Develü
Nahiyesi’ndeki Alada Yayla ’n yaylak olarak kullanmaya ba lam lard r. Ni de ve çevresinde
meydana getirdikleri e k yal k olaylar n n artmas üzerine, Kara Hac lu cemaati mensuplar n n bu
250

M.D. No:110, S.:507, 510, H.:2336, 2346. May s Ortalar 1699 (Evas t- Zilkade 1110)
skan edilecekleri bölgelere gitmeyi reddeden baz cemaatlerin mensuplar ise, kaçarak Ayd n ve Saruhan çevresine
gidip, bu bölgelerde baz e k yal klarda bulunmu lard r. A.Refik; a.g.e., s.118-120, B.:171.
252
MAD. No: 8458, S.:75, B.:1. 25 Ekim 1699 (Gurre-i C.evvel 1111).
253
MAD. No: 8458, S.:168, B.:1. 11 Temmuz 1700 (22 Muharrem 1112).
254
M.D. No:112, S.:101, H.:328; MAD. No: 8458, S.:74, B.:1. Aral k Ba lar 1701 (Evail-i Receb 1113).
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bölgeye gitmelerinin yasaklanmas ve bu hususta gereken tedbirlerin almas hususunda Adana
Beylerbeyi’ne ferman gönderilmi tir255.
Yap lan çal malar sonucunda, Develü ve çevresine gitmeleri engellenen Kara Hac lu cemaati
mensuplar , bu defa da daha önceki dönemde e k yal k olaylar na sebep olduklar Kayseri ve Yahyalu
çevresine gitmeye ba lam lard r. Yahyalu civar na giden bu cemaatin mensuplar ndan baz ki ilerin,
bölge halk na mahsus olan Akça ehir Yayla ’n gasp etmeleri ve çevrede bulunan bölgeye zarar
vermeleri üzerine, bu cemaatin mensuplar n n çil ve Alaiye’ye götürülerek iskân edilmeleri için Kayseri
ve Ni de Sancaklar ’na mutasarr f olan ki iler görevlendirilmi lerdir256.
Kara Hac lu cemaatine mensup olan ki ilerin çil ve Alaiye’ye iskân edilmeleri için yap lan bu
görevlendirmenin sonuçlanmadan, Tekeli cemaatine mensup olan baz ki iler de iskân yerlerini terk
ederek çevrelerine zarar vermeye ba lam lard r. Kara Hac lu ve Tekeli cemaatleri mensuplar n n
çevrelerindeki bölgelere vermi olduklar zararlar n ço almas üzerine, bu cemaatlerin mensuplar n n
bulunduklar yerlerden kald r l p, iskân edilmek üzere çil’e gönderilmeleri ve 1699 y l nda vermi
olduklar nezr hüccetinde belirtilen mebla lar n tahsil edilmesine karar verilmi tir257.
Yap lan bu görevlendirmelerin sonucunda, Kara Hac lu ve Tekeli cemaatleri mensuplar n n
ço unlu u çil’e götürülerek iskân edilmi lerdir. 1705 y l n takip eden y llarda, bu iki cemaatin
Çukurova ve çevresindeki bölgelerde herhangi bir huzursuzluk olay na sebep olduklar ile ilgili elimizde
bilgi bulunmamaktad r. Bu dönem içerisinde, çil’deki Aksaz adl yere götürülerek iskân edilen Tekeli
cemaatinin mensuplar Karaman taraf ndaki yaylaklar na gitmeleri s ras nda, Ermenek sakini
Muslihüddin isimli bir ki inin liderli indeki baz e k yalar n sald r s na maruz kalm lard r. Bu ki ilerin
sald r s sonucunda, Tekeli cemaatinin baz mallar ve hayvanlar n n gasp edilmesi üzerine, Tekeli
cemaati mensuplar na sald ran bu ki ilerin gasp ettikleri mallar n geri al nmas için Ermenek Kad s ’na
ferman gönderilmi tir258.
Kara Hac lu ve Tekeli cemaatine mensup olanlar n bir k sm n n çil ve çevresine gönderilmelerine
ra men, bir k sm Çukurova bölgesinde ya amaya devam etmi lerdir. Bu cemaatlerin mensuplar ile
birlikte, Çukurova ve çevresinde bulunan di er Yörük cemaatlerinden Menemenci, Bulahadio lu,
Karsand , Sark nd l ve Kürkcülü cemaatleri gibi önemli cemaatlerin mensuplar n n ilk dönemlerde
devlete tabi olarak ya ad klar n görmekteyiz. Keza, isimleri geçen bu cemaatler, bu dönem içerisinde,
Çukurova ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen baz e k yal k olaylar n n bast r lmas nda güçlerine
ba vurulan gruplar aras nda yer alm lard r259.
1690’l y llar n sonlar nda, Alaiye ve çevresinde yapt klar e k yal klar sebepiyle, çil bölgesine geri
götürülerek, buradaki esas mekânlar nda iskân edilmelerine karar verilen Yörük cemaatlerinin
ço unlu unun bir süre sonra bu bölgeyi terk ederek ba ka yerlere gidip sakin olduklar n görmekteyiz.
Bu cemaatlerin mensuplar , çil’den ayr ld ktan sonra; Konya, Hamid, Mente e, Teke, Be ehri, Alaiye
ve çevrelerine giderek, bu yerlerin sakinlerine zarar vermeye ve e k yal k olaylar na ba lam lard r.
Gönderilen fermanlara ra men, bu cemaatlerin mensuplar n n e k yal k yapmalar na engel olunamad
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A. .S. No:3, S.:8, B.:14. 2 A ustos 1702 (8 R.evvel 1114).
M.D. No:114-1, S.:184, H.:1. Mart Sonlar -Nisan Ba lar 1704 (Evahir-i Zilkade 1115).
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MAD. No: 8458, S.:75, B.:2-3. 20 Mart 1705 (24 Zilkade 1116).
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A.Refik; a.g.e., s.132-133, B.:183. ubat Ba lar 1708 (Evail-i Zilhicce 1119).
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1710 y l nda Rakka iskan firarilerinin itaat alt na al nmas için yap lan çal malar s ras nda, Çukurova ve çevresinde
bulunan birçok cemaatin yan nda Karsand ve Sark nd Cemaatleri mensuplar n n da yard m na ba vurulmu tur. A. .S.
No:19, S.:29-30, B.:40. Yine ayn dönemler içerisinde, iskan edildikleri Hama ve Humus’tan firar ederek Çukurova
bölgesine gelen Sakallu Ceridi ve Çakallu Dokuzu Cemaatleri’nin e k yal klar na son vermek için; Kara Hac lu
Cemaati’nin Çukurova ve çevresinde ya ayanlar n n Kethüdas olan Kara Nebio lu Hamza Be , Bulahadio lu Cemaati
Kethüdas Hüseyin Be , Menemenci Cemaati’nden Halil Çelebi ve Tekeli Cemaati’nden Hamza Kethüda isimli ki iler
cemaatleri mensuplar ile birlikte görevlendirilmi lerdir. M.D. No:119, S.:42, H.:268. Ekim Ba lar 1711 (Evahir-i aban
1123).
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gibi, çil’e gönderilmelerinde de ba ar sa lanamam t r. Durumun daha da kötüye gitmesi üzerine,
e k yal k yapan bu cemaatlerin içlerindeki suçlular n yakalanarak K br s’a gönderilip, Magosa
Kalesi’nde hapsedilmeleri ve geri kalan cemaat mensuplar n n çil’e gönderilip iskân edilmelerine karar
verilmi tir260.
Al nan bu karara ra men, Yörük cemaatlerinin çil’e iskân edilmeleri ve e k yal k yapmalar n n
önünün al nmas nda ba ar l olunamam t r. Bu cemaatlerin mensuplar n n çil, Alaiye, Mente e ve Teke
Sancaklar ’ndaki bölgelerde yapt klar e k yal klara kar yap lan askerî faaliyetlerden kaçan bu
cemaatlerin mensuplar , yaz mevsiminde da l k ve sarp yerlere yaylaya gittikten sonra, k mevsiminde
de i ik bölgelere giderek e k yal k olaylar na sebep olmu lard r 261 . Bu cemaatlerin mensuplar n n
yapt klar e k yal klar hususunda yap lan ikâyetlerin artmas üzerine, iskân mekânlar nda durmayarak
etrafa zarar veren bu cemaatlerin mensuplar n n topluca K br s’a sürülerek, burada iskân edilmelerine
karar verilmi tir. Verilen bu karar n uygulanmas için Teke, Alaiye ve çil Sancaklar ’na mutasarr f olan
Abdulgafur Pa a ile bu sancaklardaki di er yetkililer görevlendirilmi lerdir262.
Yörük cemaatlerinin K br s’a sürülmeleri için al nan bu karar n ard ndan, Abdulgafur Pa a ve di er
görevlendirilen ki iler, geni bir askerî harekâta giri mi lerdir. Yap lan bu askerî harekat n sonucunda,
ilk etapta ele geçirilen Buselüo lu cemaatinin mensuplar , K br s’a gönderilmek üzere Mente e
Sanca ’nda gemiye bindirilmi lerdir. K br s’a gidecek olan bu geminin, hava muhalefeti sebepiyle,
içindeki ki iler ile birlikte 70 gün deniz üzerinde hareket etmeden durmas sonras nda, K br s’a
gönderilmek için bu gemiye bindirilmi olan ki iler, gemi mürettebat n etkisiz hale getirip, karaya
ç karak, ba ka bölgelere kaçm lard r. Durumun stanbul’a bildirilmesi üzerine, kaçan bu ki ilerin
yakalanarak K br s’a gönderilmeleri hususunda Mente e Sanca ’nda bulunan yetkililer
görevlendirilmi lerdir263.
Ayn
ekilde, K br s’a gönderilmek için Antalya’da gemiye bindirilen eyhlü cemaati
mensuplar n n, bindirildikleri gemideki görevliler ile gemi kaptan n katl edip karaya ç kmalar bu
dönemde olmu tur. K br s’a gönderilmeleri istenen bu cemaatlerin mensuplar , karaya ç kt ktan sonra,
etraflar nda bulunan da lara ve yaylalara giderek, bu bölgelerde bulunan di er Yörük gruplar ile birle ip
e k yal k yapmaya ba lam lard r. Durumun stanbul’a bildirilmesi üzerine, Yörük cemaatlerinden
e k yal k olaylar na kar an amlu, Kara Hac lu, Eskiyörük, Kiselio lu, eyhlü, Senedlü, Batral ,
Ç blakl , Gediklü, Toslakl , Cerid ve Saç kara cemaatleri mensuplar n n yakalanarak K br s’a
sürülmeleri hususunda Anadolu Beyelerbeyi ehsuvaro lu Mehmed Pa a görevlendirilmi tir. Bu
cemaatlerin yakalanarak, K br s’a gönderilmeleri için Mehmed Pa a’ya yard m etmeleri hususunda
Teke, Hamid, Kütahya, Ayd n, çil, Alaiye ve Be ehri’ndeki idareci ve askerler ile birlikte Bozdo an
cemaatlerinden olup, Çukurova ve çevresinde sakin olan Kara Hac lu, Kürkcülü, Tekeli, Menemenci,
Alaeddinlü
(Sark nd l ),
Bulahadio lu,
ve
Ke afo lu
cemaatleri
mensuplar
da
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görevlendirilmi lerdir .
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A.Refik; a.g.e., s.140-141, B.:191. Ocak Sonlar 1708 (Evail-i Zilkade 1119).
“Bir kaç sesebep berü çil ve Alaiye ve Teke semtlerinde ve havâlîlerinde bilâd- ‘ibâda te‘addî ve tecâvüz üzere
olan Yörükân tâ`ifesi mukaddemâ çil Sanca ’na iskân olunmu lar iken tâ`ife-i mezbûre yerlerinde ve yurdlar nda kendü
hâlleriyle durmayub bahâr eyyâm nda sa‘bü’l-mürûr cibâl-i âhikada yayla a ç kub bahar geçti i gibi da lardan inüb çil
ve Alaiye ve Teke Sancaklar ’na ve hâvalîlerine ceste ceste da lub Müslümânlar’ n ‘ rz ve mâllar na ta‘arruz ve mezru‘ât
ve hayvânâtlar n ve emvâl ve e yâlar n gasb ve gâret ve kat‘-i tarik ve katl-i nüfûs misillü envâ‘-i fesâd ve ekâvete cesâret
‘adet-i müstemireleri olma la ...” M.D. No:119, S.:198, H.:845.
262
“... Yörükân tâ`ifesinin asâr- mazarrlar ndan bilâd- ibâd n te`mîn ve tatmîni ehemm-i mehâmm- Devlet-i
‘Aliyye’mden olma la bi’l-cümle ehl ve ‘iyâlleriyle K br s Ceziresi’ne nakl ve iskân itdirilmek ...” M.D. No:119, S.:198199, H.:845; A.Refik; a.g.e., s.143-144, B.:193. Haziran Ortalar -Sonlar 1712 (Evas t- C.evvel 1124).
263
M.D. No:117, S.:253, H.:1. Mart Sonlar 1713 (Evahir-i Safer 1125).
264
M.D. No:120, S.:181-2, H.:731; A.Refik; a.g.e., s.148-151, B.:196. Nisan Sonlar -May s Ba lar 1714 (Evas tR.ahir 1126).
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Yap lan bu görevlendirmelerin ard ndan, belirtilen bu cemaatlerin mensuplar n n yakalanmalar
için, harekete geçilmi tir. Harekete geçen yetkililer, kalabal k bir askerî grup ile bu cemaatlerin
mensuplar n n bulunduklar yerlere gitmi ler ve bu husustaki karar kendilerine bildirmi lerdir. Bu
durum üzerine, bu cemaatlerin mensuplar , verilen bu karara itaat edeceklerini bildirerek, içlerinden baz
ki ileri rehin olmak üzere, görevlendirilen ki ilere teslim etmi lerdir. K br s’a gideceklerini söyleyerek,
ilk etapta haklar nda verilen karara itaat ettiklerini belirten bu cemaatlerin mensuplar , k sa bir süre
sonra, K br s’a gittikleri taktirde, hayvanlar n satmak zorunda kalacaklar n , bu durumun ise kendilerine
zarar verece ini belirtmi lerdir. Bu hususlar belirten, Yörük cemaatlerinin mensuplar , bundan sonraki
dönemde, herhangi bir e k yal k olay na kar mayacaklar n , kendileri için uygun görülecek yerlerde
sakin olmalar na müsaade edilmesi ve K br s’a iskân edilmelerinden vazgeçilmesini talep etmi lerdir265.
Bu isteklerin stanbul’a bildirilmesi üzerine; içlerinden ileri gelenlerinin rehin olarak al n p, nezre
ba lanmalar , bundan sonra e k yal k yaparlarsa K br s’a sürüleceklerinin kendilerine bildirilmesi ve bu
hususlar n bu cemaatlerin mensuplar taraf ndan da kabul edilmesi artlar yla K br s iskân ndan
vazgeçilmi tir266.
Çukurova bölgesinde bulunan Yörük cemaatleri mensuplar n n sebep olduklar bu olaylar n oldu u
tarihlerde, çil ve çevresinde bulunan Yörük cemaatleri aras nda da kar kl klar meydana gelmeye
ba lam t r. Yörük tahriri s ras nda Yörük Muharriri olan Ali A a ve adamlar na sald ran Bulaca, I kl ,
Bozk r, Tekeli, Kara Dönelü, K z l Ali, Bah i ve Arabl cemaatlerinin mensuplar , bu hususla ilgili
olarak haklar nda yap lan takibatlardan kaçarak da l k bölgelere kaçm lard r. Da l k bölgelere kaçan
bu ki ilerin, etraflar na toplanan di er cemaatlerin mensuplar ile birlikte vergilerini vermek
istememeleri üzerine, bu ki ilerin itaat alt na al nmas için, bu dönemde çil Sanca ’na mutasarr f olan
Sanullah Pa a görevlendirilmi tir267.
Yap lan görevlendirmenin ard ndan, bu cemaatlerin mensuplar n n bir k sm itaat alt na al nm sa
da, önemli bir k sm kaçarak Ermenek taraf na gitmi lerdir. Ermenek taraf na giden bu ki ilerin itaat
alt na al nmas ve gereken cezalar n n verilmesi için bu dönemde Adana Beylerbeyi olan Seyyid
Mehmed Pa a görevlendirilmi tir 268 . Seyyid Mehmed Pa a’n n görevlendirilmesinin ard ndan, bu
cemaatlerin bir k sm itaat alt na al nmas na ra men, bir süre sonra di er Yörük cemaatleri ile birlikte
bu cemaatlerin de e k yal k ve itaatsizlikleri ortaya ç km t r. çil ve Ayd n aras ndaki bölgede ya ayan
Yörük cemaatlerinin Kethüdalar ’ndan; eyho lu Abdulhalim, Emrullaho lu brahim, Çakalo lan,
Musli Kethüda, Kara Osman, Solako lu, Köbiko lu ve Kacar Halil isimli ki ilerin etraf na toplanan
5.000-6.000 ki ilik Yörük gruplar , k mevsimini sahil kesimlerinde geçirmelerinin ard ndan, toplu bir
ekilde hareket ederek, Hamid, Teke, Karahisar- Sahib, Be ehri ve Ak ehir Sancaklar ’na gitmeye
ba lam lard r. Bu bölgelere giden Yörük cemaatleri’ne mensup ki iler, çevrede bulunan köylere ve
kasabalara zarar vererek, halk n mal ve harmanlar ndaki ürünlerini gasp etmi lerdir. Bu cemaatlerin
yapt klar e k yal klar n stanbul’a bildirilmesi üzerine, eleba lar olan ki ilerin yakalanarak K br s’a
sürülmesine karar verilmi tir.
Verilen bu karar n uygulanmas için harekete geçen bölge idarecilerinin yapt klar askerî harekât
s ras nda, Yörük cemaatleri’ne mensup olan ki iler Hamid Sanca ’nda bulunan Anamus Da ’na do ru
kaçm lard r. Anamus Da ’na do ru kaçan bu ki ilerin, daha ileri gitmemeleri için, bu bölgede bulunan
Yo urtçu Beli adl geçitte önleri kesilmi tir. Bu geçidin tutulmas n n ard ndan, görevli olan di er
ki ilerin gelmesi beklendi i s rada, Yörük cemaatlerinin mensuplar , bu geçidi tutan ki ilerin üzerine
265

“...Anadolu cânibinde sevâkinden hâlî münâsib olan mahallerde iyvâ ve iskân olunmak üzere K br s Cezîresi’ne
nakl ve iskândan istîfâ` ve istirhâm idüb ...” M.D. No:122, S.:84, H.:1.
266
M.D. No:122, S.:84, H.:1; A.Refik; a.g.e., s.151-153, B.:198. Temmuz Ba lar 1714 (Evahir-i C.ahir 1126).
267
M.D. No:130, S.:281-282, H.:1. Ocak Sonlar 1722 (Evail-i R.ahir 1134).
268
M.D. No:130, S.:332, H.:2. Nisan Ortalar 1722 (Evahir-i C.ahir 1134).
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toplu bir ekilde hücuma geçmi lerdir. Yo urtçu Beli adl geçidi kapatan askerleri ma lup eden bu
ki iler, 30 ki iyi katl edip, 15 ki iyi diri diri yak p, 7-8 ki iyi a açlara asarak, birçok ki iyi yaralay p,
Anamus Da ’na ç km lard r. Bu da a ç kmalar n n ard ndan Yörük cemaatleri mensuplar , çevrede
bulunan kasaba ve köylere devaml sald r larda bulunarak, bu yerlerde ya ayan ki ileri, bulunduklar
yerlerden d ar ç kmaya korkar bir hale getirmi lerdir269.
Daha sonraki y llarda bu cemaatlerin mensuplar n n Adana’ya geri götürülüp iskân edilmelerinde
ba ar l olunamad gibi, Adana’da bulunanlar n önemli bir k sm da firar ederek Teke ve Hamid
bölgelerine gitmi lerdir. Bu cemaatlerin mensuplar na, bu bölgede bulunan di er Yörük cemaatlerinin
mensuplar n n da kat lmas sonucunda, bu bölgedeki e k yal k olaylar gittikçe artm t r. Meydana gelen
olaylar n önünün al namamas ve bu firarilerin Adana’ya geri götürülmelerinde ba ar l olunamamas
üzerine; Kebezlü, Seriklü, K z llu, Kütüklü, Saç Kara, Ceridcio lu, Sendel, Buselü, Alaylu ve
Karamanlu cemaatleri ile, Kara Hac lu cemaati mensuplar ndan bu bölgeye gidenlerin Ayd n
Sanca ’nda uygun olan yerlere iskân edilmelerine karar verilmi tir270.
III- CEMAATLER N SKÂNI Ç N YAPILAN ÇALI MALAR
Anavarza ve çevresinde sakin olan Lek Ekrad ve Hac lu cemaatlerinin meydana getirdikleri
e k yal k olaylar ve itaatsizlikleri sonucunda Rakka’ya iskân edilmeleri için verilen karar n ard ndan,
bu cemaatlerin mensuplar n n önemli bir k sm ilk etapta Rakka’ya götürülmü lerdi. Bu cemaatlerin
mensuplar n n Rakka’ya götürülmesi sonucunda, Anavarza ve çevresi büyük oranda bo alm
oldu undan, bu yerlerde ziraat yap lmamaya ve arazi bo olarak, at l bir ekil almaya ba lam t r.
Anavarza ve çevresindeki yerlerin, verimli topraklar oldu u halde, bu ekilde at l kalmas
kar s nda, bu yerlerin ziraata aç lmas dü ünülmü tür. Tam bu ortamda, eskiden Türkmen A as olup,
bu dönemde Cebeciba s olan ve Adana’da ikamet eden smail A a271 isimli ki i, bu yerlerin ziraata
aç lmak üzere kendisine çiftlik olarak verilmesini talep etmi tir 272 . smail A a’n n yapt bu talep
üzerine, Adana, Sis ve Kars- Zülkadiriyye’deki idareciler taraf ndan kar lmamas ve y ll k vergilerinin
düzenli olarak gerekli yerlere verilmesi art yla, Anavarza ve çevresinde bulunan araziler, 29 Ekim 1692
(18 Safer 1104) tarihinde bu ki iye çiftlik olarak verilmi tir273.
Anavarza ve çevresinin Cebeciba smail A a’ya çiftlik olarak verilmesinin ard ndan, bu yerler
Havass- Hümayun’a ilhak edilip, mukataa haline getirilmi tir274. Havass- Hümayun’a ilhak edilen bu
yerlerin, bo olmas ve ziraat edecek kimselerin olmamas üzerine, Adana’da ya ad için bölgeyi

269
“... kalkub Hamid Sanca ’nda vâki‘ Anamus Da taraf na revâne olmalar yla memerr ve ma‘berleri olan Yo urtcu
Beli dimekle ma‘rûf mahalde önlerini sedd ve Kütahya Mütesellimi’ni gelmesine müterakkib iken e k yâ-y merkûme
cema‘âtleri bi’l-cümle müsellah olub zikr olunan akîlerin ba na cem‘ ve ma‘en cümlesi üzerlerine hücûm ve
muhârebeye tasaddî ve 30 mikdâr adamlar n katl ve 15 mikdâr n hayyen ihrâk- bi’n-nâr ve 7-8 nefer adam a aclara
salb ve nicelerin mecrûh edip bir vecihle mukâvemet mümkün olmama la evlerin Anamus cibâline ç karub tahassün ve
sekbân ve süvârîleri civâr nda olan kasabât ve kurâ etrâf nda bir ferdi ta ra ç karmayub ibâdu’l-lah gice ve gündüz mahsûr
oldu un ...” M.D. No:134, S.:139-140, H.:2.
270
M.D. No:266, S.:66-68, H.:2. A ustos Sonlar 1732 (Evail-i R.evvel 1145).
271
smail A a : Türkmen A as ve azledildikten sonra 1103’te (1691/92) Cebeciba olup 1105’te (1693/94) katl
olunmu tur. Mehmed Süreyya; Sicil-i Osmanî, C.:3, stanbul, 1996, s.811.
272
“... bu kûllar na zirâ‘at ve hirâseti içün çiftlik idüb ma‘mûr ve abâdân itmek üzere ...” MAD. No: 9876, S:.36, B.:2
273
MAD. No: 9876, S:.36, B.:2. smail A a’n n o lu olup, yine Adana sakini olan brahim adl ki i, bu tarihten daha
önce, 3 Mart 1692 (14 C.ahir 1103) tarihinde fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’n n 3 y ll k iltizam n alm t r. MAD. No:
9873, S.:235, B.:1. Ancak bir süre sonra, fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’n n mültezimi brahim’in babas olan Cebeciba
smail A a taraf ndan daha yüksek teklif yap lmas üzerine, fraz- Zülkadiriyye Mukataas 3 y ll na Cebeciba smail
A a’ya verilmi tir. MAD. No: 9876, S.:178-179, B.:3. 11 ubat 1693 (5 C.ahir 1104).
274
Anavarza ve çevresinin Cebeciba smail’e çiftlik olarak verildi ine dair yaz lan hükümde, bu yerlerin statüsü ile
ilgili herhangi bir kay t bulunmamaktad r. MAD. No: 9876, S:.36, B.:2. Bu hükmün yaz lmas ndan 4 ay sonra yaz lan bir
hükümde ise, “müceddeden havâss- hümâyûna ilhâk olunan Anavarza harâbesi ...” eklinde bir ifade bulunmaktad r.
MAD. No: 9876, S.:246, B.:2. 3 Mart 1693 (25 C.ahir 1104).
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tan yan smail A a devlet idarecilerine yeni teklifler götürmü tür. Bu ki i ilk olarak; Sis ve KarsZülkadiriyye Sancaklar ’nda ya ayan ve avar z hanesine kay tl olmayan baz cemaatlerin mensuplar
ile baz ki ilerin bu yerlere götürülüp iskân edilmesini ve bu ki ilerin burada ziraat yapmalar n teklif
etmi tir. smail A a’n n yapt bu teklife göre; 20 hanelik Dede Bas lu, 25 hanelik Kesiklü, 15 hanelik
Mente e U aklar , 15 hanelik Ayr mlu, 15 hanelik Sar H z rl , 15 hanelik ‘Avretcilü ve 15 hanelik
Tay rlu cemaatleri ile Halep taraf ndan gelen ve kaç hane olduklar belirtilmeyen Kuyumcu Cingan
evleri olarak adland r lan gurubun mensuplar Anavarza ve çevresine iskân edileceklerdi. smail A a’n n
yapt
bu teklif devlet idarecilerince de uygun görülerek, tayin olunacak müba ir arac l yla bu
cemaatlerin ve Kuyumcu Cingan evleri olarak adland r lan gurubun mensuplar n n Anavarza’ya iskân
edilmelerine karar verilmi tir275.
Belirtilen bu cemaatlerin ve Kuyumcu Cingan evleri olarak adland r lan gurubun mensuplar n n,
Anavarza ve çevresindeki yerlerin ziraat için iskân edilmeleri karar n ç kartt ran smail A a, bu yerlerin
geni olmas ve iskân edilecek ki ilerin yeterli olmayaca n bilmesi sebepiyle, devlet idarecilerine ba ka
bir teklif daha götürmü tür. Önceki teklifle ayn tarihlerde yap lan bu teklife göre; Sayda, Beyrut ve
Trablus am bölgelerini terk ederek, uzun y llardan beri Çukurova bölgesine gelip ba bo olarak bu
bölgede hayatlar n sürdürdükleri belirtilen ve Fellâhân (Fellâhîn) Taifesi olarak adland r lan gurubun
mensuplar ile XVII. yüzy l n sonlar nda K br s’ta meydana gelen baz olaylar sonucunda K br s’ terk
edip, yine Çukurova bölgesine gelen ve K br s Keferesi olarak adland r lan gurubun mensuplar
Anavarza’ya iskân edileceklerdi276. smail A a’n n yapt bu teklif de, devlet idarecilerince yine uygun
görülmü ve tayin olunacak müba ir arac l yla, Fellâhîn ve K br s Keferesi olarak adland r lan
gruplar n mensuplar n n Anavarza’ya iskân edilmelerine karar verilmi tir277.
Anavarza ve çevresindeki yerleri kendi üzerine çiftlik olarak kaydettiren, buna ilave olarak bu
yerlerin idarî ve iktisadî olarak tabi olduklar Anavarza Mukataas ’n n da 4 y ll k iltizam n üzerine alan
smail A a, bu yerlere yerle tirilecek olan halk n gelmede problem ç karmas ndan dolay olmal ki, daha
önce yaz lan berat yeniden yazd rm t r. Yaz lan bu son berata; Adana, Tarsus, Sis, Kars- Zülkadiriyye,
K n k ve Payas’da sakin olan Fellâh ve K br s Keferesi’nin Anavarza’ya getirilip yerle tirilmesi art n n
da ilave edildi ini görmekteyiz278.
Anavarza Mukataas ’n n kendisine verildi ini ve Adana, Tarsus, Sis, Kars- Zülkadiriyye, K n k ve
Payas’ta sakin olan Fellâh ve K br s Keferesi’nin Anavarza’ya getirilip yerle tirilmesi hususunu, ald
bu son beratla bir daha tescil ettiren smail A a, Çukurova bölgesine giderek Anavarza ve çevresine
yap lacak olan iskâna devam etmek için çal malara ba lam t r. Fakat smail A a bu çal malar nda
ba ar s z olmu tur. Adana ve Tarsus’taki baz ki iler, yanlar na yerle mi olan Felâh ve K br s Keferesi
gruplar n n, Anavarza ve çevresine götürülüp iskân edilmelerine itiraz etmi lerdir. Özellikle, Adana
ehrinin çevresinde bulunan bahçelerin sahipleri olan mahallî güç sahipleri, bahçelerinde çal an bu
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MAD. No: 9876, S.:246, B.:2. 3 Mart 1693 (25 C.ahir 1104).
“... Sayda ve Beyrut ve Trablus am ve K br s Eyaletleri’nden kalkub Adana ve Sis ve Tarsus ve Kars ve K n k Hâss
ve Payas kasaba ve kurâlar nda ba bo olan Fellâhîn ve Kefere re‘âyâs Anavarza harâbesinde sâkin ve arâzîsini zirâ‘at
ve hirâset eylemek üzere ...” MAD. No: 9876, S.:245, B.:2.
277
MAD. No: 9876, S.:245-246, B.:2. 5 Mart 1693 (27 C.ahir 1104).
278
“...Trablus am ve Sayda ve Beyrut Eyâletleri’nden ve K br s re‘âyâs ndan ba bo gelüb Tarsus ve Adana ve Sis
ve Kars ve K n k Hâss ve Payas topra nda ve kasaba ve kurâs nda sâkin olan Fellâh ve Kefere re‘âyâ fukarâs na kuvvet
virilüb ve mezkûr Anavarza nam harâbeye iskân olunub ...” D.B M.d. No:695/A, S.:43, B.:1. 8 Temmuz 1693 (5 Zilkade
1104). Fakat daha önceki ferman ile bu berattaki ifadelerde, Fellâh ve K br s Keferesi’nin o anda bulunduklar durumla
ilgili ufak bir farkl l k vard r. Bu gruplar n Anavarza’ya iskan edilmeleri için yaz lan fermanda “...Adana ve Sis ve Tarsus
ve Kars ve K n k Hâss ve Payas kasaba ve kurâlar nda ba bo olan Fellâhîn ve Kefere re‘âyâs ...” eklinde olan
ifade, bu son beratta “... ba bo gelüb Tarsus ve Adana ve Sis ve Kars ve K n k Hâss ve Payas topra nda ve kasaba
ve kurâs nda sâkin olan Fellâh ve Kefere re‘âyâ fukarâs ...” eklinde yer alm t r. Burada, ince bir laf cambazl
vard r. Daha sonraki dönemlerde, burada ifade edilen ba bo terimi ihtilaflar n temel kayna olmu tur.
276
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ki ileri korumalar alt na alm lard r. smail A a ve adamlar n n yapt klar çal malar kar s nda, “...
Bunlar evlâd- ‘Arab’d r ve vâfir zamândan berü bunda sâkindir emlâk- ‘alâka sâhibidir ...” eklinde
kar l k veren bu güç sahipleri, özellikle Fellâhlar’ n gitmesine engel olmu lard r. Durumun smail A a
taraf ndan stanbul’a bildirilmesi üzerine, Fellâh ve K br s Keferesi olarak adland r lanlar n Anavarza’ya
iskân edilmelerine kimsenin engel olmamas için Adana Kad s ve Mütesellimi’ne ferman
gönderilmi tir279.
Gönderilen bu ferman ile çal malar nda engel kalmayaca na dü ünen smail A a; iskân etmek
istedi i ki ilerden, Adana sakini olan Monla Muhammed, Monla Yusuf, Monla Salih ve Ahmed isimli
4 ki inin stanbul’a giderek ikâyette bulunmalar üzerine, bu çal malar nda yine ba ar s z olmu tur.
stanbul’a giden bu ki iler, “... evlâd- ‘Arab fukarâs ...” olarak 50-100 sesebep daha fazla bir süreden
beri atalar n n Adana ehrinde ve bahçelerinde sakin olduklar n , bu süre içinde mülk ve emlak sahibi
olduklar gibi, her y l vergilerini buralarda ödediklerini belirtmi lerdir. Bu hususlar belirten bu ki iler,
smail A a’n n alm oldu u beratta ve fermanda belirtildi i gibi, kendilerinin ba bo olmad klar n da
belirtip 280 , smail A a’n n kendilerini Anavarza’ya götürüp iskân etmesine engel olunmas n talep
etmi lerdir. Bu ki ilerin yapt klar bu talep üzerine, mal ve mülk sahibi olup, uzun müddet boyunca
bulunduklar yerlerde sakin olan bu ki ileri smail A a’n n iskân etmeye kalk mas na engel olunmas
hususunda Adana Kad s ve Mütesellimi’ne ferman gönderilmi tir281.
Adana ehir merkezinde ya ayan bu 4 ki inin yapt
ikayetin ard ndan, bir ikayette Tarsus’tan
gelmi tir. Tarsus’un Ku timur Nahiyesi’nde cemaat-i Aydo anl ve baz köylerin zaimi olan
Mustafa’n n, zeameti topraklar nda uzun müddetten beri sakin olan Fellâh ve K br s Keferesi’nin,
Anavarza Mukataas ’n n mültezimi smail A a taraf ndan zorla götürülerek Anavarza’ya iskân etmek
istedi ini söyleyip, bunun engellemesini talep etmi tir. Yap lan bu talep üzerine, smail A a’n n bu
ki inin zeameti topraklar nda ya ayan ki ilere kar mas n n engellenmesi hususunda Adana ve
Tarsus’un idarecilerine ferman gönderilmi tir282.
Tarsus’tan yap lan bu ikayetin bir benzerinin, Karaisalu Nahiyesi’ndeki baz mezraalar “... bervech-i te`bîd der-‘uhde ...” eden dönemin Reisülküttab Ebubekir taraf ndan yap ld n görmekteyiz.
Reisülküttab Ebubekir taraf ndan yap lan bu ikayet üzerine, smail A a’n n bu mezraalarda ya ayan
Fellâh ve K br s Keferesi’ni iskân talebiyle rencide etmesinin engellenmesi hususunda Adana Valisi ve
Kad s ’na ferman gönderilmi tir283.
Anavarza ve çevresindeki bölgelerin çiftlik sahibi ve Anavarza Mukataas ’n n mültezimi olan smail
A a, Anavarza ve çevresini tam olarak iskân etmeyi ba aramadan, 1694 y l nda katl edilmi tir284. smail
A a’n n katl edilmesinin, hakk nda yap lan ikayetlerden, özellikle de Reisülküttab Ebubekir taraf ndan
yap lan ikayetten dolay m , yoksa ba ka bir sebepden mi dolay oldu u hususunda herhangi bir
bilgimiz bulunmamaktad r.
smail A a’n n katl edilmesinin ard ndan, Anavarza ve çevresinin iskân edilmesi hususunda yap lan
çal malara devam edilmi tir. Yap lan bu çal malar s ras nda, Fellâh ve K br s Keferesi d nda, Sis ile
279

D.B M.d. No:695/A, S.:49-50, B.:1. 11 Eylül 1693 (10 Muharrem 1105).
“... nefs-i Adana’n n ehrinde ve ba çelerinde sâkin olan evlâd- ‘Arab fukarâs olub ebâ ‘ann-ceddin ba‘z m z yüz
sesebep ve ba‘z m z elli sesebep mütecâviz mutavatt n ve mülk ve emlâk sâhibi olub her sene emr ile vâki‘ olan tekâlifden
hissemize dü eni sâkin oldu umuz mahalde ve karyemiz ahâlisi ile mâ‘en edâ idüb kusûrumuz yo iken sâb kâ Cebeciba
olan smail nâm kimesne Anavarza harâbesin üzerine der-‘uhde ve iltizâm itmekle berât nda ta‘yîn olan Sayda ve Beyrut
ve Trablus perâkendelerinden ba bo re‘âyâ ve K br s Keferesi olub emlâk ve arâzî sâhibleri olm yanlar deyü ta‘yîn ve
tasrîh olunmu iken mezbûr kanâ‘at itmeyüb mücerred celb-i mâl içün emlâk ve arâzîmiz terk ve harâbe-i mezbûreye iskân
teklîf idüb err-i ta‘yîn itmekle ziyâde gadr itmi dir ...” D.B M.d. No:695/A, S.:79, B.:1.
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D.B M.d. No:695/A, S.:79, B.:1. 4 Kas m 1693 (5 R.evvel 1105).
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MAD. No: 17904, S.:14, B.:1. 20 Aral k 1693 (21 R.ahir 1105).
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MAD. No: 17904, S.:67-68, B.:2. 26 Ocak 1694 (29 C.evvel 1105).
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M.Süreyya; S.O., C.:3., s.811.
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Kars- Zülkadiriyye Sancaklar ’nda ya ayan ve avar z hanesine kay tl olmayan cemaatlerden Anavarza
ve çevresine iskân edilmesi dü ünülen cemaatlerden, Ayr mlu (Ayr mo ullar ) cemaatine mensup olan
baz ki iler iskân edilme çal malar na kar ç km lard r. Bu cemaate mensup olan baz ki iler,
kendilerinin t mar erbab olup, Kars- Zülkadiriyye’de sakin olduklar halde, Anavarza ve çevresine
yap lan iskân için görevli olan H z r adl ki inin 285 , kendilerini Anavarza’ya iskân etmek istedi ini
belirtip, bu ki inin kendilerini iskân hususunda rahats z etmesine engel olunmas n talep etmi lerdir.
Yap lan bu talep üzerine, H z r adl ki inin, bu ki ileri Anavarza’ya iskân etme te ebbüsünün
engellenmesi hususunda bölgedeki idarecilere ferman gönderilmi tir286. H z r adl ki inin de yapt
çal malar sonucunda bir k s m halk, bu bölgeye götürülmesine ra men, ehir ve kasabalarda ya ayan
Fellâh ve K br s Keferesi’nin buraya götürülüp iskân edilmesinde ba ar l olunamam t r.
Anavarza ve çevresine yap lmas istenen, Fellâh ve K br s Keferesi’nin iskânlar ile ilgili
çal malar n yap ld
bu dönemde, bu bölgenin ba ka bir problemin ortaya ç kt n görmekteyiz.
Ortaya ç kan bu problem, daha önceki dönemde Rakka’ya iskân edilen Lek, Akba ve Hac lar cemaatleri
mensuplar ndan bir k sm firar ederek Çukurova bölgesine gelmesidir. Çukurova bölgesine gelen bu
cemaatlerin mensuplar n n bir k sm fraz- Zülkadiriyye cemaatlerinden Kara Hüseyinlü Ceridi
cemaatinin içine girip saklan rken, bir k sm da Anavarza ve çevresine giderek burada izinsiz olarak
ya amaya ba lam lard r287.
Bu arada, smail A a’n n katl edilmesinin ard ndan, Anavarza ve çevresindeki yerlerin tabi oldu u
Anavarza Mukataas , 1695 (1106) ve 1696 (1107) y llar nda kimsenin talip olmamas sebepiyle iltizama
verilememi tir. smail A a’n n katl edilmesinden yakla k 2,5 y l sonra, bu mukataaya ükrü Hüseyin
ve Mustafa A a isimli 2 ki i288 talip olarak, 1697 (1108) y l için 60.000 akçe, 1698 (1109) y l için
100.000 akçe ve 1699 (1110) y l için 210.000 akçe teklif etmi lerdir. Bu ki ilerin yapt klar bu teklifin
devlet idarecilerince de kabul edilmesi üzerine, Anavarza Mukataas bu ki ilere 3 y ll na iltizama
verilmi tir289.
Anavarza Mukataas ’n n iltizam n alan bu ki iler, smail A a’n n yapt gibi, Fellâh ve K br s
Keferesi’nin Anavarza ve çevresine götürülüp iskân edilmesi için çal malar yapmaya ba lam lard r.
Yap lan bu çal malar sonucunda, iskân edilmesi istenen ki ilerin, bir k sm götürülmesine ra men, ehir
ve kasabalarda ya ayanlar , önceki dönemlerde oldu u gibi Anavarza ve çevresine gitmek
istememi lerdir. Bu ki ilerin, Anavarza ve çevresine iskân edilmeleri için gönderilen ferman üzerine,
iskâna gitmek istemeyen bu ki iler Adana’da mahkemeye ç kar lm lard r. Adana’da mahkemeye
ç kar lan bu ki iler; kendilerinin uzun müddetten beri buralarda ya ad klar n , mal ve emlak sahibi
olduklar n , bu sebepden dolay da sakin olduklar yerleri terk etmek istemediklerini belirtmi lerdir. Bu
ekilde itirazlar n belirten Fellâh ve K br s Keferesi’ne mensup ki iler, bir yerde 10 seneden fazla
ya ayan ki inin kald r lmas n n kanunlara ayk r oldu unu da ilave ederek, kendilerinin hakl oldu unu
ispat etmeye çal m lard r. Belirtti imiz itirazlar yapan bu ki iler, çok daha önemli bir hususu ifade
etmi lerdir. Bu ki ilere göre; kendilerinin iskân edilmesi istenilen Anavarza ve çevresinde olan bölge,
285
“... Anavarza iskân na ... iskân itdirme e me`mûr olan H z r ...” MAD. No: 9879, S.:380, B.:3. H z r adl bu ki inin,
katl edilen smail A a’n n bir yak n m oldu u, yoksa devlet taraf ndan m görevlendirildi i hususunda herhangi bir
bilgimiz bulunmamaktad r.
286
MAD. No: 9879, S.:380-381, B.:3. 31 May s 1695 (17 evval 1106).
287
M.D. No:105, S:.68, H.:309; MAD. No: 9879, S:.81, B.:1.
288
ükrü Hüseyin, Ocak 1695 tarihinden sonraki dönemde uygulanmaya ba lanan malikane sistemi dâhilinde, baz
mukataalar n mahallinde sat için görevlendirilen ki ilerden olup, Adana ba ta olmak üzere, Malatya ve Halep’te
malikane sat yapan ki idir. Mustafa A a ise, Anavarza ve çevresini çiftlik olarak üzerine kaydettiren ve buralar n ba l
oldu u Anavarza Mukataas ’n n bir dönemler iltizam n ald ktan sonra katl edilen smail A a’n n eni tesidir. Erol
Özvar; Osmanl Maliyesinde Malikâne Uygulamas , stanbul, 2003, s.83-84, 288.
289
Bu mukataan n iltizama verilmesi ile ilgili berat kayd n n suretine ula amam bulunmaktay z. Yukar da
belirtti imiz rakamlar, daha sonraki dönemde yaz lm olan bir hükümden al nm t r. MAD. No: 3473, S.:205-206, B.:2.
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Ekrâd ve Türkmân e k yalar n n yata haline gelmi bulunmaktad r, Bundan dolay , bu yerlerde
kendilerinin can, mal ve rz güvenli i olmayaca için, buralarda ikamet etmeleri söz konusu de ildir.
Bu ki ilerin söyledikleri sözlerin, Adana’da ya ayan di er ki ilerce de tasdik edilmesi sonucunda290,
durum stanbul’a bildirilmi tir.
Adana ehir merkezi ile çevredeki kasabalarda ya ayan Fellâh ve K br s Keferesi’ne mensup
ki ilerin yapt klar bu itirazlar n stanbul’a gönderilmesinin ard ndan, durum stanbul’daki idarecilerce
de erlendirilmi ve bu ki ilerin Anavarza’ya iskân edilmeleri hususunda rahats z edilmemeleri
hususunda Adana Kad s ’na ferman gönderilmi tir291.
Adana ve çevresindeki Fellâh ve K br s Keferesi’ne mensup ki ilerin yapt klar itirazlar n
benzerinin, Tarsus’tan da stanbul’a gönderildi ini görmekteyiz. Tarsus’tan yap lan bu itirazlar üzerine,
Adana’dakilerde oldu u gibi, bu ki ilerin Anvarza’ya iskân edilmeleri hususunda rahats z edilmemeleri
hususunda Tarsus Sancakbeyi ve Kad s ’na ferman gönderilmi tir292.
Anavarza ve çevresine yap lmas istenen iskân ile ilgili olarak ortaya ç kan bu itirazlar n sonucunda,
bölgeye yap lmas dü ünülen iskân ba ar s z olmu gibi görünmektedir. Daha önceden bu bölgeye
götürülen baz ki ilerin ise, Lekvanik Ekrad cemaatleri ba ta olmak üzere, Rakka iskân firarilerinin
gelip, bu yerlere yerle meye ba lamalar üzerine bu bölgeyi terk ettiklerini görmekteyiz.
Anavarza ve çevresine iskân edilmelerinde ba ar l olunamayan Fellâhân Taifesi’ne mensup olan
ki ilerin, daha sonraki y llarda olu turulan Fellâhân Taifesi Mukataas dâhilinde idare edilmeye
ba lad n görmekteyiz293. Keza; K br s Keferesi olarak adland r lan gurubun önemli bir k sm n n, daha
sonraki y llarda K br s’a geri dönmeleri için gönderilen fermanlar ve yap lan çal malar sonucunda
K br s’a geri döndüklerini görmekteyiz294.
1- K br s’a Cemaatlerin skân çin Yap lan Çal malar
Ba ta Fellâhân Taifesi ve K br s Keferesi’nin mensuplar olmak üzere, Çukurova ve çevresinde
bulunan baz grup ve ki ilerin, Anavarza ve çevresine yap lmas dü ünülen iskân n n ba ar s z olmas
sonucunda bu bölge yeniden at l bir durumda kalmaya ba lam t r. At l olarak duran bu bölge, ba ta
Lekvanik Ekrad cemaatleri olmak üzere, Rakka iskân firarilerinin mekân haline gelmi tir. Anavarza ve
çevresinde ya amaya ba layan bu cemaatlerin mensuplar n n, çevrede bulunan Bahrilü cemaati
mensuplar ile birle erek e k yal klarda bulunamaya ba lamalar üzerine, bu cemaatlerin itaat alt na
al narak, bölgeden uzakla t r lmas için Adana Beylerbeyi Kürt Bayramo lu Dervi Pa a-zade Mehmed
Pa a görevlendirilmi tir295.
Ancak bu tarihlerden sonra da Lekvanik Ekrad cemaatlerinin, Anavarza ve çevresindeki varl klar
devam etmi tir. Anavarza’da ya amaya devam eden bu cemaatlerin mensuplar n n, yaz mevsiminde
290

“... Fellâhîn ve Kefere meclis-i er‘e ihzâr olundukda takrîr-i kelâm idüb ‘... ekserimiz ebâ ‘ann-ceddin yüz besebep mütecâviz bu diyârda sâkin olub bi-nefsihi gelenlerimizden dahî otuz sesebep mukaddem gelmi kimesne olmayub
her birimiz emlâk ve arâzî sâhibi olub er‘-i mutahharada Ehl-i slâm ve Ehl-i Zimmet’den bir ahad e er vatan- aslî ve
e er vatan- ikâmetden bilâda iclâ câ‘iz olmad ndan mâ‘adâ bir re‘âyây vatan- ikâmetden on sesebep sonra iclâ hilâfkânûn olub ve iskân olundu umuz sûretde harâbe-i mezbûre mâ`vâ-y e k yâ olma la erâzil-i Ekrâd ve Türkmân ve
sâ`ir erbâb- ba y ve tu yân emvâl ve erzâk m z nehb ve gâret ve nüfûsumuzu katl ve ‘râz m z hetk ve ihânet itmeleri
mukarrerdir iskân- mezbûr bir vecihle mümkün de ildir’ deyü tazallüm eylediklerinde keyfiyet-i ahvâl ahâlî-i diyârdan
sû`âl olundukda hâl minvâl-i me rûh üzere oldu un ihbâr eylediklerin ...” MAD. No: 3473, S.:205, B.:2.
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“... tâ`ife-i mezbûrenin her biri emlâk ve arâzî sâhibi olmalar yla zikr olunan Anavarza nâm mahalle iskânlar çün
min-ba‘d fukarâ ta‘cîz ve rencîde olunmamak üzere ...” MAD. No: 3473, S.:205-206, B.:2. 22 Aral k 1697 (8 C.ahir
1109).
292
MAD. No: 3473, S.:236-237, B.:2. 2 Ocak 1698 (19 C.ahir 1109).
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A. .S. No:20, S.:15, B.:30-31; A. .S. No:103, S.:28, B.:53-b; A. .S. No:126, S.:15, B.:28. Bu mukataan n y ll k
500 kuru mal var idi. A. .S. No:103, S.:77, B.:150; A. .S. No:128, S.:153, B.:227.
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A. .S. No:41, S.:79, 81-82, B.:142, 147; At. .D. No:58, S.:210, H.:3.
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A. .S. No:101, S.:163, B.:260; M.D. No:111, S:.31, H.:85. Haziran Ortalar 1699 (Evahir-i Zilhicce 1110)
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Develü Ovas ’na giderek, çevrede bulunan baz köy ve kasabalarda e k yal k olaylar na giri meleri
üzerine, bu olaylara kar anlar n yakalanarak K br s’a sürülmelerine karar verilmi tir296. Verilen bu karar
üzerine, Lekvanik Ekrad cemaatlerinin mensuplar n n da l k bölgelere kaçmalar sebepiyle, bu karar
uygulanamam ve bu cemaatlerin mensuplar n n Anavarza ve çevresindeki varl klar devam etti i gibi,
çevrede bulunan bölgelerdeki e k yal klar daha da artm t r.297. Rakka’ya geri götürülemedikleri gibi,
K br s’a iskân edilmelerinde de ba ar l olunamayan Lekvanik cemaatleri mensuplar n n, yapt klar bu
e k yal klar n önünün al nmas amac yla bu defa da Halep Eyaleti’nde bulunan Menbic Nahiyesi’ne
iskân edilmelerine karar verilmi tir298.
Halep Eyaleti’nde bulunan Menbic Nahiyesi’ne iskân edilmeleri için, yakalanarak bu bölgeye
götürülen Lekvanik cemaatleri mensuplar n n bir k sm , k sa bir süre sonra buray terk ederek tekrar
Çukurova bölgesine gelmi lerdir. Menbic’de ikamet etmeyerek, Çukurova bölgesine gelen bu
cemaatlerin mensuplar , daha önceki dönemlerde haklar nda yap lan sert takibatlardan ald klar ders
sebepiyle de Anavarza çevresine gidememi lerdir. Gidecek yerleri bulunmayan bu cemaatlerin
mensuplar n n ço unlu unun birer iki er ayr larak çevrede bulunan cemaatlerin ve köylerin içine
kar mas sonucunda bu cemaatlerin mevcut halk n n toplam say s 300’den daha da a a ya
dü mü tür299. Bunun üzerine Lekvanik cemaatlerinin ileri gelenleri Anavarza’ya iskân edilmelerini talep
etmi lerdir. Bu cemaat ileri gelenleri yapt klar bu talepte, sahip olduklar atlar ve silahlar sat p öküz
alarak ziraat edip, bundan sonra içlerinden e k yal k yapanlar olursa kendilerinin bunlar yakalay p
teslim edeceklerini ve yaylak zaman nda ba ka sanca a gitmeyerek, çevrelerinde bulunan bölgelerde
yaylayacaklar n taahhüt etmi lerdir. Bu tekliflerin Vezir Yusuf Pa a taraf ndan stanbul’a bildirilmesi
üzerine, Lekvanik Ekrad Mukataas ’na tabi olan Lek, Akba , K z lkoyunlu, Hac lar ve Yoralar 300
cemaatleri mensuplar n n Anavarza’ya iskân edilerek, 6500 kuru y ll k vergilerinin Adana
Mukataas ’na dâhil edilmesine karar verilmi tir301.
Lekvanik Ekrad Mukataas ’na tabi cemaatlerin Anavarza ve çevresine iskân edilmeleri için verilen
bu karar n çevrede duyulmas üzerine, daha önceki dönemlerde, bu cemaatlerin mensuplar n n yapt klar
e k yal klar ndan dolay çok zarar görmü olan Develü ve çevresi sakinleri bu karara itiraz etmi lerdir.
Develü ve çevresi sakinleri yapt klar bu itirazlar nda, eski dönemlerde meydana gelen olaylar belirtip,
bu cemaatlerin Anavarza’ya iskân edilmesi durumunda bundan sonraki dönemde de bu olaylar n devam
edece ini belirterek, bu cemaatlerin Anavarza’ya iskân edilmesi karar na iptal edilmesini istemi lerdir.
Yap lan bu itiraz üzerine; Anavarza’ya iskân edilmesine karar verilen bu cemaatlerin, yap lan bu itirazda
belirtildi i gibi bundan sonraki dönemde çevrelerine zarar verme ihtimallerinin olup olmad n n
ara t r larak bölgenin düzenine zarar verecek uygulamalara imkân verilmemesi için Adana Beylerbeyi
görevlendirilmi tir302.
Yap lan ara t rman n olumlu sonuç vermesinden dolay olmal ki bu görevlendirmeden k sa bir süre
sonra Lekvanik Ekrad Mukataas ’n n, bir dönem Adana Eyaleti Mukataas ’na dâhil edildi ini, ard ndan
da bu mukataadan ayr larak yeniden Hass haline getirilen fraz- Zülkadiriyye Mukataas ’na dâhil
edildi ini görmekteyiz303.
296

A. .S. No:101, S.:216-217, B.:346; M.D. No:112, S:.100, H.:325. Aral k Sonlar 1701 (Evahir-i Receb 1113).
A. .S. No:101, S.:238, B.:383; M.D. No:114, S:.44, H.:1.
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M.D. No:114, S:.44, H.:1. Mart Ortalar 1703 (Evahir-i evval 1114).
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“... Anavarza’da temekküne dahî bilâ-fermân cesâret idemeyüb ve bir tarafa perâkende olduklar el-yevm üç yüz
mikdâr ev bâkî kalub anlar dahi fakîrü’l-hâl ...” M.D. No:114-1, S:.107, H.:2.
300
Anavarza’ya iskan ile ilgili verilen bu kararda Yoralar Cemaati’nin ismi bulunmas na ra men, bu cemaatin
mensuplar daha önceki dönemlerde oldu u gibi, Adana ehir merkezinde oturmaya devam etmi lerdir. A. .S. No:104,
S.:20, B.:27; A. .S. No:105, S.:24, B.:40.
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MAD. No: 8458, S:.210-211, B.:1. 30 Eylül 1703 (19 C.evvel 1115).
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M.D. No:114-1, S:.107, H.:2. Ocak Ba lar 1704 (Evahir-i aban 1115).
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A. .S. No:105, S.:97, B.:157. 16 A ustos 1704 (14 R.ahir 1116).
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1704 y l nda Lekvanik Ekrad cemaatlerinin Anavarza ve çevresine iskân edilmesinden bir süre
sonra bu cemaatin mensuplar ndan baz ki ilerin çevrelerindeki bölgelerde e k yal k yapmaya
ba lad klar n n stanbul’a bildirilmesi üzerine, bu cemaatlerin mensuplar n n e k yal klar n n
engellenmesi ve nezre ba lanmalar hususunda Rakka Valisi Vezir Yusuf Pa a görevlendirilmi tir304.
Yap lan bu görevlendirmenin sonucunda bu cemaatlerin mensuplar n n nezr hücceti vermeleri
sonucunda olarak, bu cemaatlerin mensuplar n n 1705 y l nda Anavarza’da sakin olduklar n
görmekteyiz305.
Anavarza ve çevresine iskân edilen Lekvanik Ekrad cemaatleri mensuplar bir süre bu yerlerde
herhangi bir olaya kar madan hayatlar n sürdürmü lerdir. Ancak bu cemaatlere mensup baz ki ilerin,
yine bu çevrede bulunan mamkuluo lu ve Kara Gündüzlü cemaatleri mensuplar ndan kendilerine
kat lan ki ilerden olu an 200 ki ilik bir grupla Develü Kazas ’na giderek e k yal klarda bulunmalar
üzerine , Lekvanik Ekrad cemaatlerinin bölgede bulunmas n n zararl oldu una karar verilerek,
Rakka’ya iskân edilmesi için Rakka ve Karaman Valileri, Adana Beylerbeyi ile Kayseri ve Ni de
Sancakbeyleri görevlendirilmi lerdir306.
Lekvanik Ekrad cemaatlerinin Rakka’ya iskân edilmeleri için verilen karar sonras nda, bu
cemaatlerin mensuplar ndan baz lar da lara kaçarak itaat etmek istememi lerse de, yap lan askerî
harekâtlar sonucunda, bu ki iler ile birlikte di er cemaat mensuplar Rakka’ya götürülerek iskân
edilmi lerdir. Lekvanik Ekrad cemaatlerinin Anavarza ve çevresindeki yerlerden Rakka’ya
götürülmelerinin sonucunda, bu yerler yine at l bir durumda kalm t r. Anavarza ve çevresindeki
yerlerin, bu ekilde at l olarak kalmas üzerine, Anavarza Mukataas ’n n da 1750 kuru ile bu dönemde
ba l oldu u Adana Mukataas ’n n iltizam n alm olan Adana Beylerbeyi Abdulgafur Pa a 307 , bu
yerlerde ziraat yap lmas n sa lamak amac yla ba ka bir çare dü ünmü tür.
Adana Beylerbeyi Abdulgafur Pa a; aslen Dani mendlü Mukataas ’na tabi olan, ancak Çukurova ve
çevresinde konar-göçer olarak hayatlar n sürdüren Kü ne ve Köpeklü cemaatleri mensuplar n n,
herhangi bir yerde sakin olmad klar n stanbul’a bildirerek, bu ki ilerin Anavarza’daki bo arazilere
iskân edilmelerini teklif etmi tir. Yap lan bu teklif üzerine, bu cemaatlerin mensuplar n n, Anavarza’ya
iskân edilmelerine ve üzerlerine kay tl olan 2310 kuru un Adana Mukataas ’na dâhil edilmesine karar
verilmi tir308. Ancak Kü ne ve Köpeklü cemaatlerinin mensuplar n n eskiden olduklar gibi konar-göçer
olarak hayatlar n sürdürmeye devam etmi lerdir. Bu cemaatlerin mensuplar n n 1711 y l nda Hama’ya
iskân edilmeleri için karar verilmesine309 ra men, bu hususta da ba ar l olunamam t r. Uzun bir müddet
konar-göçer olarak hayatlar n sürdüren bu cemaatlerin mensuplar n n y ll k vergilerinin, 1704-1718
y llar aras ndaki dönemde tam olarak toplanmas n n mümkün olmamas üzerine, bu cemaatlerin
mensuplar n n idaresi fraz- Zülkadiriyye Mukataas Voyvodalar na havale edilmi tir310.
1706-1707 y llar nda yap lan çal malar sonucunda Rakka’ya götürülerek burada iskân edilen
Lekvanik Ekrad cemaatlerinin mensuplar , bir süre bu bölgede sakin olduktan sonra, tekrar bu bölgeyi
terk ederek Çukurova bölgesine do ru gelmeye ba lam lard r 311 . Bu firarilerin yakalanarak geri
gönderilmeleri için yap lan çal malara ra men, Çukurova ve çevresinde bulunan yerlerdeki Lekvanik
Ekrad cemaatlerinin mensuplar n n varl na bir türlü son verilememi tir. Anavarza ve çevresine izinsiz
olarak yeniden yerle meye ba layan bu cemaatlerin mensuplar n n, Ni de, Yahyalu ve Kayseri
304

M.D. No:114-1, S:.473, H.:3. Mart Ortalar 1705 (Evas t- Zilkade 1116).
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çevresinde meydana getirdikleri e k yal k olaylar üzerine, Rakka’ya geri götürülerek burada iskân
edilmeleri için yap lan faaliyetlerden üzerine, birçok ki i kaçarak Kozan Da ’nda ikamet etmekte olan
Kozano ullar ’na s nm lard r312.
Yap lan bütün çal malara ra men, Lekvanik Ekrad cemaatlerinin mensuplar n n Rakka’ya geri
götürülmelerinde ba ar l olunamamas üzerine, bu cemaatlerin bir k sm n n, daha önceden gidip
e k yal k yapt klar Develü yak n ndaki Harmanc k’a iskân edilmeleri gündeme gelmi tir. Lekvanik
Ekrad cemaatlerinin Boybeyi ve Kethüdalar ’ndan bir k sm stanbul’a giderek, buradaki idarecilerle
yapt klar görü meler sonucunda Lek, K r nt l ve Hac lar cemaatlerinin Develü Kazas ’nda bulunan
Harmanc k adl bölgedeki harap köylere, Akba cemaatinin Adana Kazas ’nda bulunan A ba ve Bo alu
ile di er harap köylere yerle tirilmelerine karar verilmi tir313.
Ancak bu cemaatlerin mensuplar n n, yeniden e k yal k olaylar na ba lamalar üzerine, bu
cemaatlerin tekrar Rakka’ya götürülerek, burada iskân edilmelerine karar verilmi tir314. Bu cemaatlerin
Rakka’ya iskân edilmeleri için yap lan çal malar, daha önceki kararlar n ço unda oldu u gibi, yine
ba ar s z olmu tur. Gönderilen fermanlarla, yap lan görevlendirilmelere ra men bu hususta ba ar
sa lanamamas üzerine 1715 y l nda, bu cemaatlerin Anavarza’ya iskân gündeme gelmi tir.
Lekvanik Ekrad cemaatlerinin mensuplar haklar nda yap lan takibat n devam etti i dönem
içerisinde, bu cemaatlerin ileri gelenleri, dönemin Adana Beylerbeyi Hac Mehmed Pa a ile görü erek,
kendilerinin Rakka’ya gitmek istemediklerini belirtmi ve Anavarza’ya iskân edilmelerini talep
etmi lerdir. Yap lan bu talep ile birlikte, bu ki iler 1703 y l nda Anavarza’ya yap lan iskânda oldu u
gibi sahip olduklar atlar ve silahlar sat p öküz alarak ziraat etmeyi, bundan sonra içlerinden e k yal k
yapanlar olursa kendilerinin bunlar yakalay p teslim etmeyi ve yaylak zaman nda ba ka sanca a
gitmeyerek çevrelerinde bulunan bölgelerde yaylayacaklar n taahhüt etmi lerdir. Bunlara ilave olarak,
1713 y l nda tespit edildi i ekilde 315 olmak üzere ödemeleri gereken y ll k vergileri ile birlikte
Anavarza Mukataas ’n n y ll k 1750 kuru mal n n Adana Mukataas ’na dâhil edilmesini de talep eden
bu ki ilerin taleplerinin stanbul’a bildirilmesinin ard ndan , bu talepler stanbul’daki idarecilerce de
uygun görülmü ve bu cemaatlerin Anavarza’ya iskân edilmelerine karar verilmi tir. Anavarza’ya iskân
edilmesine müsaade edilen Lekvanik Ekrad cemaatlerinden; Lek, K r nt l , Hac lu, Akba ve
K z lkoyunlu cemaatlerinin mensuplar n n Rakka ve di er bölgelerde bulunanlar n n da buraya
getirilerek yerle tirilmesine kimsenin kar mamas ve iskân edilecek cemaatlerin mensuplar n n
e k yal k ve itaatsizlik ihtimaline kar nezre ba lanmalar n al nan karara ilave eden devlet idarecileri ,
durumu Adana ve Rakka’daki yetkililere fermanla bildirmi tir316.
Anavarza’ya iskân edilen bu cemaatlerin mensuplar ndan baz ki ilerin, küçük çapl e k yal k
olaylar na kar mas na ra men, 1715-1718 y llar aras ndaki dönemde Anavarza ve çevresinde sakin
olduklar n görmekteyiz. Bu dönem içerisinde, Anavarza’ya iskân edilen cemaatlerden K z lkoyunlu
cemaatinin mensuplar ndan bir k sm n n, bu bölgeyi terk ederek K r ehir Sanca ’nda bulunan
Süleymanlu Kazas ’ndaki köylere yerle tikleri görülmektedir 317 . Anavarza’da hayatlar n sürdüren
Lekvanik Ekrad cemaatleri mensuplar ise, 1718 y l nda mültezimlerin haks z vergi talepleri ile
kar la m lard r. ltizam n ald klar bu mukataaya ba l olan ki ilerden ne kadar fazla tahsil edebilirim
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dü üncesinde olan bu ki iler, ki i ba na 5 kuru tespit edilmi olan y ll k verginin 3-4 kat miktar nda
mebla lar talep etmeye ba lam lard r. Meydana gelen baz olaylar n sonucunda, Lekvanik Ekrad
cemaatlerine mensup baz ki iler, Anavarza ve çevresini terk ederek çil ve Silifke taraflar na gidip bu
bölgede ya amaya ba lam lard r318.
Anavarza’ya iskân edilen Lekvanik Ekrad cemaatleri mensuplar ndan baz lar n n, bu ekilde çil,
Silifke ve K r ehir taraflar na gitmelerinin yan nda, Lek, K r nt l ve Hac lar cemaatlerine mensup olan
baz ki iler de Develü civar ndaki Harmanc k adl bölgeye gidip sakin olmaya ba lam lard r. Develü ve
çevresine giden bu ki ilerin bir k sm n n, çevrede bulunan bölgedeki halk n mallar n gasp etmeye
ba lamas ve baz ki ileri katl etmeleri üzerine, devlet idarecilerinin dikkatleri bu cemaatlerin üzerine
çevrilmi tir319.
Develü ve çevresinde meydana gelen bu e k yal k olaylar n n devam etmesi üzerine, 1721 y l nda,
bu e k yal klara sebep olanlar n, cemaatlerinin Kethüda ve ileri gelenlerinin arac l yla yakalanarak
cezaland r lmas ve K z lkoyunlu cemaati d nda kalan bütün Lekvanik Ekrad cemaatlerinin
bulunduklar bölgelerden kald r p Anavarza’ya götürülerek iskân edilmeleri kararla t r lm t r. Verilen
bu karara göre, bu cemaatlerin mensuplar n n daha sonraki dönemde ata binmeyerek silah ta mamalar
için ellerinde bulunan silahlar n n al narak Adana Kalesi’ne konulmas ve bu cemaatlerin ileride
herhangi bir huzursuzlu a sebep olmayacaklar na dair taahhüt alt na al nmas ndan sonra uygun olan
yerlere iskân edilmeleri için dönemin Adana Beylerbeyi görevlendirilmi tir320.
Verilen bu karara ra men, Lekvanik Ekrad cemaatleri’ne mensup olan baz ki iler, Harmanc k ve
çevresinde hayatlar n sürdürmeye devam etmi lerdir. Bu arada, Anavarza’ya iskân olunmayarak,
K r ehir Sanca ’nda ikamet etmesine izin verilen K z lkoyunlu cemaati mensuplar n n, K r ehir ve
Ürgüp çevresinde meydana getirdikleri e k yal k olaylar sonucunda, bu bölgelerde huzur ve güvenlik
tamamen ortadan kalkm t r. Yap lan faaliyetlere ra men bu cemaatin mensuplar n n itaat alt na
al namamas üzerine, bu ki ilerin K r ehir ve çevresinden uzakla t r larak, Anavarza’ya iskân
edilmelerine karar verilmi tir. Verilen bu karar ile Anavarza’ya gitmeyerek Harmanc k civar nda sakin
olmaya devam eden di er cemaatlerin mensuplar da Anavarza’ya götürülerek iskân edilecekler ve nezre
ba lanacaklard 321. Verilen bu karar üzerine, K z lkoyunlu cemaatinin mensuplar n n kaçarak Çorum
çevresine gitmeleri ve burada gizlenmeleri sebepiyle, bu cemaatin Anavarza’ya iskân edilmesinde
ba ar s z olunmu tur322. K z lkoyunlu cemaati mensuplar n n iskân karar n kabul etmeyerek Çorum
bölgesine gitmelerine ra men, Lek, K r nt l , Hac lu ve Akba cemaatleri iskân ile ilgili verilen karar
kabul etmi ler ve Anavarza’ya getirilerek yerle tirilmi lerdir.
Lek, K r nt l , Hac lu ve Akba cemaatlerinin mensuplar n n, Anavarza’ya getirilerek iskân
edilmelerinin ard ndan bu cemaatlerin taahhüt alt na al narak nezre ba lanmas yoluna gidilmi tir. Bu
hususta ilk olarak Akba cemaati mensuplar n n taahhüt alt na al narak nezre ba lanmas yoluna
gidilmi tir. Bu hususla ilgili Adana’da yap lan mahkeme toplant s nda, Akba Cemaatinin ileri
gelenleri323; bundan sonra Anavarza’da sakin olup ziraatla u ra may , ata binmeyip k l ç ku anmayarak
kimseye zarar vermemeyi, ba ka cemaatlerden kendi içlerine kimseyi almay p, içlerinde e k yal k
yapanlar olursa kendilerinin engel olmaya çal acaklar n , e er kendileri engel olmay ba aramazlarsa
bölge idarecilerine haber vermeyi kabul etmi lerdir. Bu artlar kabul eden Akba cemaati ileri gelenleri,
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bu artlara ayk r davran lar olmas durumunda ise Matbah- Amire’ye 2.000 kuru nezr akçesi vermeyi
taahhüt etmi lerdir324.
Akba cemaati mensuplar n n taahhüt alt na al narak nezre ba lanmalar n n ard ndan Lek, K r nt l
ve Hac lu cemaatleri mensuplar n n taahhüt alt na al narak nezre ba lanmas yoluna gidilmi tir. Bu
hususla ilgili olarak Adana’da Vali ve Beylerbeyilerin ikamet etti i sarayda yap lan mahkeme
toplant s nda , Lek, K r nt l ve Hac lu cemaatlerinin ileri gelenleri; bundan sonra Anavarza’da sakin
olup ziraatla u ra may , ata binmeyip k l ç ku anmayarak kimseye zarar vermemeyi, ba ka
cemaatlerden kendi içlerine kimseyi almay p, içlerinde e k yal k yapanlar olursa kendilerinin engel
olmaya çal acaklar n , e er kendileri engel olmay ba aramazlarsa bölge idarecilerine haber vermeyi
kabul etmi lerdir. Bu artlar kabul eden bu cemaatlerin ileri gelenleri, bu artlara ayk r davran lar
olmas durumunda ise her bir cemaat için Matbah- Amire’ye 2.500 kuru nezr akçesi vermeyi taahhüt
etmi lerdir325.
Lekvanik Ekrad ’na mensup bu cemaatlerin Anavarza’ya iskân edilmesinin ard ndan, frazZülkadiriyye cemaatlerinden olup, Ocak- ubat 1723 (R.ahir 1735)’te Rakka’ya iskân edilmelerine karar
verilmesine ra men bu bölgeye götürülemeyen Tacirlü cemaatinin Anavarza’ya iskân edilmesi gündeme
gelmi tir. Bu dönemde Adana Beylerbeyi olan Ali Pa a ile Tacirlü cemaatinin önde gelenleri aras nda
yap lan görü melerin ard ndan, bu cemaatin Anavarza’ya iskân edilmesi hususunda anla maya
var lm t r. Bu hususun Adana Beylerbeyi Ali Pa a taraf ndan stanbul’a bildirilmesinden sonra yap lan
bu anla maya uygun olarak, Tacirlü cemaatinin Anavarza’ya iskân edilmesine karar verilmi tir 326 .
Ancak, verilen bu karar n uygulanmas gerçekle meden, Ali Pa a’n n Halep Beylerbeyili i’ne atanmas
üzerine bu hususta verilen karar n hayata geçirilmesi mümkün olmam t r. Tacirlü cemaatinin
mensuplar n n ortaya ç kan baz itaatsizliklerinin ard ndan, bu cemaatin fraz- Zülkadiriyye
Mukataas ’na dâhil edilerek, Ayas, Berendi ve K n k’ta münasip olan yerlere yerle tirilmesine karar
verilmi tir327.
Tacirlü cemaatinin mensuplar n n Anavarza’ya iskân edilmelerinde ba ar sa lanamad
gibi,
Lekvanik cemaatleri’ne mensup olan baz ki ilerin de bu dönemde baz itaatsiz davran lar ortaya
ç km t r. Anavarza’da sakin olup, herhangi bir e k yal k olaylar na kar mayacaklar n taahhüt eden bu
cemaatlerin mensuplar ndan baz lar , bir süre sonra bu taahhütlerine ayk r olarak Develü civar ndaki
Harmanc k adl bölgeye giderek, çevrede bulunan bölgelerde e k yal k olaylar na kar maya
ba lam lard r. Bu cemaatlerin mensuplar n n, kendilerini itaat alt na alarak, bu bölgeden
uzakla t r lmalar hususunda görevlendirilen Konya Mütesellimi Ali’den kaçarak Mara çevresine
gitmeleri ve bir süre sonra tekrar e k yal k olaylar na devam etmeleri üzerine, bunlar n bulunduklar
bölgelerden kald r larak Rakka’ya iskân edilmesine karar verilmi tir 328 . Verilen bu karar üzerine,
Lekvanik Ekrad cemaatleri’ne mensup olan ki iler bulunduklar yerleri terk ederek, toplu bir ekilde
Anavarza’ya gitmi lerdir 329 . Anavarza’ya giden bu ki ilerin, k mevsiminin de gelmesi sebepiyle
Rakka’ya gönderilmelerinde ba ar l olunamam t r. Bu dönem içerisinde, Lekvanik Ekrad
cemaatlerinin ileri gelenleri ile devlet idarecileri aras nda görü meler yap lmaya ba lanm t r. Yap lan
bu görü meler s ras nda, bu cemaatlerin ileri gelenleri, daha önceki dönemlerde oldu u gibi Rakka
324
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iskân ndan affedilmeleri talebini yeniden gündeme getirmi lerdir. Görü melerin sonucunda, bu
cemaatlerin içlerindeki e k yalar teslim etmeleri ve bundan sonraki dönemde e k yal k olaylar na
kar may p, Harmanc k civar na gitmeyeceklerine dair nezr hücceti vererek taahhütte bulunmalar
üzerine, Kars- Zülkadiriyye dâhilindeki Göksun ve Ma ara’da yaylayup, Anavarza’da k lamalar
artlar yla Rakka’ya iskân olunmalar hususundaki karardan vazgeçilmi tir330.
Anavarza’da sakin olmalar na izin verilen Lekvanik Ekrad cemaatlerinin mensuplar , 1726-1727
y llar nda, tabi olduklar Lekvanik Ekrad Mukataas ’n n malikâne mutasarr flar olan Cin Hasan ile
Kars- Zülkadiriyye sakinlerinden Emin-zade Veli’nin haks z vergi taleplerine maruz kalm lard r. Bu
cemaatlerin mensuplar n n vermekle yükümlü olduklar y ll k vergilerini tahsil etmekle yetinmeyen bu
ki iler, fazladan olarak çok miktarda paralar n al p, çe itli eziyetlerde bulunmu lard r331.
Cin Hasan ile Emin-zade Veli’nin sergiledikleri bu davran lar n sonucunda, bu cemaatlerin
mensuplar n n bir k sm , sakin olduklar yerleri terk ederek ba ka bölgelere gitmeye ba lam lard r.
Meydana gelen bu olaylar n sonucunda, 1727 y l nda Lekvanik Ekrad cemaatlerinden Lek ve K r nt l
cemaatlerinin, bu dönemde in a edilen Nev ehir’e iskân edilmelerine karar verilmi tir332 . Ancak bu
karar n uygulanmad n görülmektedir. Anavarza’da k lay p, yayla zaman Develü ve Kayseri
taraflar na giden K r nt l cemaatine mensup baz ki ilerin, yaz mevsiminde bu bölgelerde e k yal k
olaylar na girmesi üzerine, Kayseri ve Develü çevresinde bulunan bölge sakinleri bunlara kar
mücadeleye giri mi lerdir. Meydana gelen bu mücadelelerin sonucunda, Kayseri ve Develü çevresinde
bulunan bölge sakinlerinin galip gelmesi üzerine, K r nt l cemaatinin mensuplar , bundan sonra bu
bölgeye giderek e k yal k yapmayacaklar hususunda ki i ba na 100 kuru nezr ödemeyi taahhüt
etmi lerdir333.
1728 y l nda meydana gelen bu olaydan sonra 1735 y l na kadar geçen dönemde Lekvanik Ekrad
cemaatlerinden Lek, K r nt l , Hac lu ve Akba cemaatleri mensuplar n n ço unlu u, herhangi bir
e k yal k olay na kar madan Anavarza ve çevresindeki bölgede hayatlar n sürdürmeye devam
etmi lerdir. Ancak 1735’ten önceki birkaç y l içinde, Hac lu cemaatine mensup baz ki iler Tarsus ve
çevresine giderek e k yal k olaylar na sebep olmu lard r. Bu cemaatin mensuplar n n Tarsus ve
çevresinde meydana getirdikleri bu e k yal k olaylar üzerine, bu ki ilerin Tarsus ve çevresinden
uzakla t r larak, daha önceki dönemlerde sakin olmalar için kararla t r lm olan Anavarza’ya götürülüp
iskân edilmeleri hususunda Adana Mütesellimi görevlendirilmi tir334.
1735 y l nda meydana gelen bu olay n sonras ndaki dönemde, Lekvanik Ekrad cemaatlerinin
Çukurova ve çevresinde meydana getirdikleri e k yal k olaylar n n giderek artt n görmekteyiz.
Ço unlukla, Lek ve K r nt l cemaatleri mensuplar n n meydana getirdikleri bu e k yal k olaylar n n
gittikçe artmas üzerine, devlet idarecileri çok sert bir karar alm lard r. Al nan bu son karara göre, Lek
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ve K r nt l cemaatleri’ne mensup olan kad n, çocuk ve aciz durumdaki ki iler hariç olmak üzere bütün
yeti kin erkekler katl olunduktan335 sonra geri kalanlar K br s’a sürülerek, burada iskân edileceklerdi336.
Verilen bu karar n uygulanmas için görevlendirilen Adana Beylerbeyi Ri van-zade Süleyman Pa a
ve di er ki ilerin çal malar sonucunda Lek ve K r nt l cemaatleri’ne mensup olan yeti kin erkeklerin
ço unlu u katl olunmu tur. Geride kalan 600 ki ilik kad n, çocuk ve aciz durumdaki ki ilerin ise,
K br s’a sürülmelerinden vazgeçilerek istedikleri yerlerde sakin olmalar na izin verilmesi için ferman
gönderilmi tir337.
Meydana gelen bu olaylar n ard ndan, serbest b rak lanlardan baz ki ilerin Anavarza ve çevresine
giderek sakin olduklar n dü ünmekteyiz. Hac lu cemaatine mensup ki iler ile birlikte Anavarza ve
çevresinde ya ayan Lek ve K r nt l cemaatlerinin mensuplar , daha sonraki dönemlerde de bu yerlerde
sakin olmaya devam etmi lerdir338. Akba cemaatinin mensuplar ise, Anavarza ile birlikte Adana ehir
merkezi ve çevrede bulunan köylerde ya amaya ba lam lard r. Bu cemaatin mensuplar , zamanla bölge
halk ile kayna m ve cemaatlerinin adlar bu süreçte unutulmu tur.
SONUÇ
1570-1571 tarihleri aras nda Osmanl hâkimiyetine geçin K br s’a bu tarihten sonra düzenli olarak
Türk a iretleri yerle tirilmi tir. Adan n imar ve iskân için, 21 Eylül 1571 tarihli Padi ah ferman ile ç
Anadolu'nun (Karaman vilayeti) belli ehir ve köylerinden adaya mecburi iskân yap lmas
kararla t r lm ve adaya Türkler yerle tirilmeye ba lanm t r. Dört sanca a (Lefko a, Ma usa, Girne ve
Baf) bölünen K br s, Alanya, çel, Tarsus ve Sis (Kozan) sancaklar n n da ba lanmas yla bir eyalete
dönü türülmü tür. 1572 tarihinde Özellikle ç Anadolu bölgesinde ya ayan Türk a iretlerinden 8 bin ki i
Adaya yerle tirilmi tir. Bundan sonraki tarihlerde de Ada’ya Türk göçleri devam etmi tir.
Ancak daha sonraki Osmanl dönemine ait belgeler göstermektedir ki Osmanl döneminde, K br s
Adas bir sürgün bölgesi olarak görülmü tür. Hatta bu durumun K br s Adas n n Osmanl elinden ç kt
tarihe kadar devam etti i söylenebilir. Öte yandan incelenen 18. Yüzy l içerisinde Osmanl devlet
düzeninde birçok de i im ve dönü ümü ortaya ç kt görülmektidir. Bu de i im ve dönü üm
çerçevesinde, a iretlerin kontrol alt na al narak, ortaya ç kard klar güvenlik problemleri ve di er
hususlar n çözümlenmesi amac ile baz a iret gruplar belirli bölgelerde iskân edilip, kontrol edilmek
istenmi tir. Bu sürgün bölgelerin ba nda ise K br s adas gelmektedir. Bu dönemde de a iretlerin iskân
edilmesi s ras nda, baz a iretler büyük oranda itaat yolunu tercih ederlerken, baz lar ise bu süreçte
itaatsizli e ba vurarak, e k yal k olaylar na giri mi ler, gerek devlet idaresine kar ba kald rma,
gerekse bulunduklar bölgelerdeki yerle ik ahaliye kar zarar verme yoluna gitmi lerdir. Bu süreç
içerisinde, en fazla huzursuzlu u ortaya ç karan a iretlerin bir k sm n n K br s’a sürülerek, burada iskân
edilmesi ve itaat alt na al nmas yoluna gidilmi tir.
1691-1750 y llar aras ndaki dönemde; Ayas, Berendi ve K n k’a yap lan iskân ile yerle tirilen
cemaatlerin mensuplar n n d nda, Çukurova bölgesinde bulunan di er cemaatlerin mensuplar da
e k yal k olaylar na kar m lar ve bunlar n itaat alt na al nmas için de yo un bir faaliyet gösterilmi tir.
A iretlerin iskân edilmesi s ras nda, baz a iretler büyük oranda itaat yolunu tercih ederlerken, baz lar
ise bu süreçte itaatsizli e ba vurarak, e k yal k olaylar na giri ip, gerek devlet idaresine kar
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“...nisâ ve s byânlar ndan mâ‘adâ ricâl-i habâset-nihâdlar n n i‘dâm ve izâleleri bâ‘is-i emn ve râhat ve vâcibe-i
‘uhde-i saltanat olub ...” M.D. No:148, S.: 131, H.:1.
336
A. .S. No:23, S.:114-115, B.:212; M.D. No:148, S.: 131-132, H.:1. Kas m Sonlar 1741 (Evahir-i aban 1154).
337
M.D. No:148, S.: 312, H.:1. Haziran Ba lar -Ortalar 1742 (Evail-i R.ahir 1155).
338
Anavarza ve çevresinde ya ayan bu cemaatlerin mensuplar , 1866 y l nda F rka-i slâhiye’nin yapm oldu u
çal malar sonucunda iskan edilmi lerdir. Yusuf Halaço lu; “F rka-i slâhiye ve Yapm Oldu u skan”, .Ü.E.F. Tarih
Dergisi, Sa.:27, stanbul, 1973, s.4-5.
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ba kald rma, gerekse bulunduklar bölgelerdeki yerle ik ahaliye kar zarar verme yoluna gitmi lerdir.
Bu süreç içerisinde, en fazla huzursuzlu u ortaya ç karan a iretlerin bir k sm n n da K br s’a sürülerek,
burada iskân edilmesi ve itaat alt na al nmas yoluna gidilmi tir.
1700-1750 tarihleri aras nda ba ta Çukurova bölgesi olmak üzere Anadolu’nun di er yerlerinde
e k yal k yapan cemaatlerin ço u zaman K br s’a sürgün karar n n ç kt görülmektedir. Ancak devleti
bu sürgün olay nda tam olarak ba ar l oldu unu söylemek mümkün de ildir. K br s’a sürgün
edilmesinie karar verilen cemaatler, ya bu karara uymam lar veya de i tirilmesi için çe itli
tahahüdlerde bulunmu lard r. Buna ra men sözlerini tutmayarak K br s’a gitmemi lerdir. Çe itli
zamanlarda K br s’a sürülen cemaatlerden baz lar K br s’a götürülmesine ra men, belli bir süre sonra
bir yolunu bularak kaçarak tekrar Anadolu’ya dönmü lerdir. Ad s k s k e k yal k olaylar na kar an bir
k s m a iretlerin erkek nüfusu tamamen ortadan kald r lm ve geri kalan kad n ve çocuklar K br s’da
iskâna tabii tutulmu lar ise de yine belli bir süre sonra çocuklar n büyümesiyle bunlar n da kaçarak
(K l çl cemaati) Anadolu’ya döndükleri görülmektedir. Yine e k yalar n liderileri bu dönemde özelikle
Ma usa Kala’sine hapsedilmi ler ise de bu da cayd r c olmam t r. Dolay s yla Bu dönemde yani 17001750 tarihleri aras nda özellikle Çukurova Bölgesinden K br s’a sürülülen veya burada iskân edilmek
istenen a iretlerin, iskân nda ba ar l olunamam t r. Bu dönemde haklar nda yap lan bütün takibatlara
ra men cemaatlerin e k yal klar n n önü al namad ndan, emre itaat etmeyip, da l k bölgelere kaçarak
daha önceden yapm olduklar gibi e k yal a devam eden a iretler ve a iret liderlerinin katl edilmesi
için dönemin eyhülislam ndan fetva al nmas da ba ar s zl n bir di er göstergesi olarak dikkat
çekmektedir.
Baz cemaatler K br s’a iskân edilmek üzere gemilere bindirilmelerine ra men bunda ba ar l
olunamam t r. Mesela K br s’a gönderilmek üzere Antalya’da gemiye bindirilen, eyhlü cemaati
mensuplar , bindirildikleri gemideki görevliler ile gemi kaptan n katl etmi ve karaya ç km lard r.
K br s’a gönderilmeleri istenen bu cemaatlerin mensuplar , karaya ç kt ktan sonra, etraflar nda bulunan
da lara ve yaylalara giderek, bu bölgelerde bulunan di er Yörük gruplar ile birle ip e k yal k yapmaya
devam etmi lerdir.
Yine bu dönemde a iret mensubu olup da yüksek görevlere gelmi baz ki ilerin a iret mensuplar n
koruduklar ve dolay s yla K br s’a sürgün edilmelerine karar verilmi olan ki ileri saklad klar da
görülmektedir. Bu gibi ki ilerin çe itli tarihlerde K br s’a sürgün edilmelerine ra men yine de K br s
iskân konusunda ba ar l olunamam t r.
1700-1750 tarihleri aras nda Çukurova bölgesinde e k yal k yapan baz a iretler, bu faaliyetleri
sonucunda devlet taraf ndan cezaland r lmadan önce nezr ba lanm lar ve ilk veya ikinci defa yapm
olduklar e k yal k affedilmi tir. Ancak yap lan sözle mede, bu suçu bir daha i lemeleri halinde K br s’a
sürülecekleri karara ba lanm t r. Buna ra men üç veya daha fazla bu suçu i leyen cemaatlerin K br s’a
sürülmelerine karar verilmi tir. Ancak bunda da çe itli sebeplerden dolay ba ar l olunamam ve iskân
gerçekle tirilememi tir. Bununla birlikte yapm olduklar suçlar afedilmez dereceye gelen bir k s m
cemaatlerin erkek nüfuslar n n katledildi i ve kalanlar n ise K br s’a sürüldükleri görülmektedir.
K br s’a sürgün edilen cemaatlerin iskân n n gerçekle tirilememesinin bir sebebi de, K br s’a iskân
edilmesine karar verilen cemaatlerin, iskân kar ç k nca e k yal k olaylar na kar mayan di er a iretlerin
içerisine kar malar ve bu a iretler taraf ndan saklanmalar d r. A iret töresi gere ince hiçbir a iret
kendisine s nan ki ileri teslim etmemekte ve böylece suçlu olanlar cezas z kalmaktad r.
Bazan da e k yal k olaylar na kar an cemaatler toplu olarak de il de ferdi olarak
cezaland r lmaktad r. 1700-1750 tarihleri aras nda e k yl k olaylar na kar an çe itli cemaatlerin sadece
önde gelenlerinin K br s’a sürgün edildi i görülmektedir.
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Hatta daha önceki dönemlerde K br s’a yerle tirilmi ve burada uzun bir dönem ya am olan baz
gruplar n da bu dönemde, Çukurova bölgesine geri döndükleri görülmektedir. Bu durum yerle ik halk
ba ta olmak üzere bölgede iskân edilmi olan cemaatlerin ikâyetlerine yol açm t r.
1700-1750 tarihleri aras nda Yörük cemaatleri içerisinde K br s’da iskân edilmek istenen cemaatler
içerisinde; Kacar (Kacar Halil) cemaati, Kara Hac lu cemaati ve Kerimo lu cemaati bulunmaktad r. frazZülkadiriyye cemaatleri çerisinde K br s’da iskân edilmek istenen cemaatlerin ba nda ise Ayd nl
cemaati, Çakallu Dokuzu cemaati, Hoballu cemaati, Kethüdalu Cemaati ve Sar lu (Sar lar) cemaati
gelmekteydi. Bunlara ilave olarak 1700-1750 tarihleri aras nda çe itli e k yal k olaylar na kar an ve bu
sebeple K br s’a sürülmek istenen cemaatler aras nda unlar da say labilir: Yeniil’e tabi Musacalu
cemaatinden olan Ca‘ber cemaati, Akba cemaati, Ayd nlu cemaati, Batral cemaati, Bekta l cemaati,
Beytilü cemaati, Cerid cemaati, Çakallu Dokuzu cemaati, Ç blakl cemaati, Delili cemaati, Eskiyörük
cemaati, Gediklü cemaati, Hac lu cemaatleri, Hökerlü cemaati, Kara Hac lu cemaati, Karalar Ceridi
cemaati, Kethüdalu cemaati, K l cl cemaati, K r nt l Akba cemaati, Kiselio lu cemaati, Lekvanik
Ekrad cemaatlerinden K r nt l cemaati, Saç kara cemaati, Sakallu cemaati, Sar lu cemaati, Senedlü
cemaati, amlu cemaati, eyhlü cemaati, Tacirlü cemaati ve Toslakl cemaati.
1700-1750 tarihleri aras nda Çukorova bölgesinden, K br s’a iskân edilmek istenen cemaatlerin,
iskân nda ba ar l olunamad
gibi bölgedeki e k yal k olaylar n n önlenmesinde de ba ar l
olunamam t r. Bununla birlikte bu a iret mensuplar n n çok az bir miktar n n K br s’da kald klar ve
hayatlar n bundan sonraki süreçte burada sürdürdükleri söylenebilir.
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Son K lak: Yörüklerin K br s Sürgünleri
Ar . ör . akup I
Ondoku

ays

A

niversitesi

Ar . ör. Ayhan

amsun

A A

Ondokuz May s Üniversitesi / Samsun

Giri
K br s siyasi tarih hayat boyunca devaml edilgen, kendi kaderini kendi çizemeyen, ekonomik
getirilerinin ötesinde jeopolitik konumu vesilesiyle hedef haline gelen, büyük güçlerin üzerinde
çarp t ve siyasi hareketlili in eksik olmad bir adad r. Birçok kez el de i tiren adada 1570’li y llara
gelindi inde dönemin Latin gücü olan Venediklilerin1 egemenli i bulunmaktayd . Akdeniz’in büyük bir
k sm n çevrelemi olan Osmanl Devleti de bu durumdan rahats zd . Bu yüzden II. Selim döneminde
Sokullu Mehmet Pa a önderli inde adan n fethine ba lanm t . 1570’te ba lan fetih hareketi en son
Magosa’n n da fethedilmesiyle 1571 A ustos ay nda sonlanm t .2 Lakin Osmanl Devleti’nin fetih
anlay sadece sava p toprak elde edilmesiyle sonlanm yordu. Fethedilen yerlerin Türk- slam unsurlar
ile enlendirilmesi ile çal malar devam ettiriyordu. Bu da genellikle yerle ik halk n ve konar-göçer3
Yörüklerin fethedilen yerlere iskân ve sürgünleri ile gerçekle iyordu.
Osmanl Devleti’nde sistemli bir ekilde yap lan tehcir ve iskân te ebbüslerinin bir di er tan m
da sürgün olarak ifade edilebilir. Devlet lüzum gördü ü yerlere istedi i topluluklar gönderebilirdi.
Gönderece i yerin büyüklü üne göre her köy ve benzeri yerle im yerlerinden bir ve ya iki hane olmak
ko uluyla bu aileler sürgüne gönderilirlerdi. Ayn durum K br s’ n fethinde de zuhur etmi ti.4 Örnek
olarak 1572 y l nda K br s’a sürgün5 göndermek için Ermanek Kazas ’nda bu tarz uygulamalar
yap lm t . Mahalle baz nda Türk veya zimmi olarak belli oranda aileler seçilmi ve bunlar K br s’a
sürgün yollanm lard .6 Bu ekilde sürgünlerin yan nda özellikle Yörükler için geçerli olan bir uygulama

1

K br s’taki Venedik dönemi için bkz; Ahmet C. Gazio lu, The Turks in Cyprus, Published by K. Rustem & Brother,
London, 1990, s.9.
2

ükrü S. Gürel, K br s Tarihi, Kaynak Yay nlar , Ankara, 1984,
s.11-12
3
Osmanl lar zaman nda, reayadan say lan, fakat hayat tarzlar bak m ndan ehirli ve köylü halktan ayr lan konar-göçerler
ar ivlerde göçebe halktan farkl olarak anlat lm t r. Göçebeli in yan nda çok küçük çapta yapt klar zirai faaliyetlerle de
bilinirler. Bu ad Osmanl Devleti taraf ndan Yörük a iretlere ya am ekilleri dolay s yla verilmi tir.3 Devlet
kanunnamelerinde “Yörük, konar-göçer taifedendir, karada ikametleri yoktur.” diye tarif edilmi tir. Bkz. Yusuf Halaço lu,
XVIII. Yüzy lda Osmanl mparatorlu u’nun skan Siyaseti ve Airetlerin Yerle tirilmesi, T.T.K., 4. Bas. Ankara,
2006, s. 14.
4

Cengiz Orhonlu, Osmanl mparatorlu u’nda A iretlerin skân , Eren Yay. 1987, stanbul, s.29-30.
Sürgün için bkz. Kemal Da c o lu, “Sürgün”, slam Ansiklopedisi, Cilt 38, TDV SAM, stanbul, 2010, ss.167-169.
6
Salim Cöhçe, “ çel Sanca Ermenek Kazas ndan K br s’a Göçürülen Aileler”, Üçüncü Uluslararas K br s
Ara t rmalar Kongresi, Cilt 1, Do u Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, 2000, ss. 223-243.
5
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daha vard . O da ekavette7 bulunan Yörüklerin sürgünleriydi. Özellikle 18 yüzy l içerisinde ç-il,
Alâiye ve Teke bölgesinde haydutluk, e k yal k gibi toplum huzurunu kaç ran Yörüklerin K br s’a
sürgünleri gerçekle mi ti.8 Konar-göçerlerin ekavet hareketlerini önlemek üzere yap lan sürgünler daha
çok Rakka9 ve K br s’a gerçekle tirilmi ti. Hem buralar n enlendirilmesi ve iskân ihtiyaçlar giderilmi
hem de bu e k yal k yapan Yörüklerin uzaklara gönderilerek cezaland r lmalar sa lanm t .10 ekavette
bulunan bu Yörüklerle ilgili örnek te kil edilecek ve Teke ve çil sancaklar na gönderilen bir fermanda
Hicri 1124 y l nda bu sancaklarda Müslümanlar n can, mal ve namuslar na zarar veren Yörüklerin K br s
Adas ’na sürgün edilecekleri bildirilmi ti. Hatta K br s Ceziresi ’ne sürgüne gidecek bu Yörükler için
e er iskâna kar durularsa mukatele edebilmek için fetva istenmi ve bu fetva da olumlu
sonuçlanm t .11 K sacas Osmanl Devletinde sürgün uygulamas sistematik bir politika haline haiz
olmu tu. Bireylere uygulanan sürgünlerde zaman s n rland r lmas olsa da Yörüklere uygulanan
sürgünler genelde istenilen yerlerin iskân na sebep verilmek istenmekteydi. Devlet, sürgünler ile bir ta la
iki ku vurma e ilimindeydi. Hem asayi sa lan yor hem de fethedilen alanlar enlendiriliyor, sosyal ve
ekonomik aç dan bölgelerin kalk nd r lmas na fayda sa lan yordu.
K br s’a Yörük Sürgünleri
K br s henüz daha fethedilmeden önce de Yörüklerin hayat na dahil olmu tur. Bununla alakal
Ahmet Refik’in aktard belgelerde Kocac k Yörüklerinin K br s seferine tayin olduklar görülmektedir.
Mevzubahis belgenin içeri i u ekildedir:
“Kocac k yürükleri suba s na hüküm ki Hâlâ Kocac k yürüklerinin ikinci nöbetlüsü
ki yüz otuz be neferdir bu defa K br s seferine emir idüp buyurdum ki vusul buldukça te’hir
etmeyup ferman olunan yürükleri çerba lar ve olugelan adet ve kanun üzere alt ar ayl k
zadü zevadeleri ile muaccelen ihraç eyleyüp Bo az hisar ’na do ru götürüp anda gemilere
tevakkuf eylesin ki gemiler vardukta gemilere girüb K br s ceziresine varub hidmette
bulunalar… Fi 20 Ramazan 978 (15 ubat 1571)”12
Belgeden de anla laca üzere Osmanl ordusu içerisinde Yörüklerin kullan ld bilinmektedir.
Bununla beraber baz Yörüklerin K br s seferine kat lmas da zorunlu tutulmu tur. Bahsini etti imiz
belgenin devam nda e er sefere kat lmazlarsa haklar ndan gelinece i söylenmektedir. Hatta bu benzeri
seferlerde donanmaya kat lmayan Yörüklere kürek cezas verildi i de belgelerde bunmaktad r. Bahsi
geçen Kocac k Yörüklerinin ça r ld klar halde donanmaya yeti ememesi üzerine derhal gelmeleri
yoksa kürek cezas na çarpt r lacaklar na dair suba lar na uyar yaz lar gönderilmi tir.13

7
ekavet saadet kelimesinin kar t olarak talihsizlik, bedbahtl k ve k sacas hay rs z i ler olarak adland r l r. Bkz. Mustafa
Ça r c , “Saadet”, slam Ansiklopedisi, Cilt 35, TDV SAM, stanbul, 2008, ss.319-322.
8

Cengiz Orhonlu, Osmanl mparatorlu u’nda A iretlerin skân , s.30-31.

9

ekavetle u ra p Rakka’ ya sürülmek istenen Recepli Av arlar bu duruma örnek te kil edebilir. lgili ferman için bkz. 9
Ahmet Refik, Anadolu’da Türk A iretleri, Enderun Kitabevi, kinci Bask , stanbul, 1989. s.145.

10
Yusuf Halaço lu, XVIII. Yüzy lda Osmanl mparatorlu u’nun skan Siyaseti ve A iretlerin Yerle tirilmesi s, 45.
Ayr ca K br s Adas ’na gerçekle en iskanlar n genel anlat m için bkz. Yusuf Halaço lu, “Osmanl Döneminde K br s’ta sân
Siyaseti”, K br s’ n Dünü- Bugünü Uluslararas Sempozyumu, Gazi Ma usa, 1991.
11
Ahmet Refik, Anadolu’da Türk A iretleri, s.143-145.
12
Ahmet Refik, Anadolu’da Türk A iretleri, s.13.
13

Ahmet Refik, Anadolu’da Türk A iretleri, s.39.
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1571 y l n n akabinde14 K br s’ n yeni Osmanl nizam na uyabilmesi ve kendisini adapte
edebilmesi ad na devlet kendi tebaas ndan özellikle meslek erbab insanlar sürgün yoluyla adaya
göndermeye ba lad . lk sürgünler genelde yerle ikler üzerinde vukuu bulmu tur. Ermenek15’, ç-il16,
Anamur17, Ni de18, Bey ehir19, Seydi ehir, Ak ehir20, Konya, Ürgüp, Aksaray, Ilgun, Develi Karahisar,
Andu u, Akda , Bozok, Koçhisar21 ve Ayd n gibi bölgelerden belli oranlarda aileleri sürgüne
gönderdiler. Mevzubahis yerlerden gerçekle en sürgünlere yap lan ara t rmalar ve ortaya konan
akademik çal malar ile birçok örnek gösterilebilir. Misal olarak Anadolu, Rum, Karaman ve Dulkadir
eyaletlerinde ya ayan kad lara her on haneden bir hanesinin adaya sürgün gönderilmesine dair yaz lar
gönderilmi tir. Gönderilen bu sürgün hükümleri ile ayr ca K br s’ta bire elli oranla tar m yap labildi i
ve kalelerin askerle donat ld söylenerek buralara iskân n te vik edildi i de anlat lm t r. Bir di er
hususta sürgüne gönderilecek ki ilerin özellikle ziraat için topra olmayan, yurtlar n terk edip ehirlere
ve kazalara giden, aralar nda mal ve mülk davalar olanlara öncelik tan nm t r. Kad lar n listelere
yazaca insanlar n K br s’a gitmemeleri durumunda cezaland r lmalar istenmi tir.22 Listelere yaz l p
gitmeyenlerin cezaland r lmalar n n yan nda belli bir bedel ödeyerek K br s’a gitmeyen alileler de
bulunmaktad r. Bunlarla ilgili K br s’a gitmeyen kaybolan ve bedel ödeyip yerinde kalanlarla ilgili
belgeler de mevcuttur.23
Yukar da bahsedilen sürgün örnekleri ailelerin seçilmesiyle yap lan genelde yerle iklere
uygulanan sürgünler olmu tur. Zaten 1572 ve sonras için yap lan K br s’a iskân ve sürgünlerle ilgili
çal malarda sürgüne gidenlerin çok büyük bir ço unlu unun bu s k nt içerisinde olan aileler ve meslek
erbaplar n n oldu u görülebilir. Fakat daha sonraki y llarda özellikle konar-göçer olarak ya ayan
Yörükler aç s ndan sürgün ekli biraz daha farkl l k arz etmektedir. Eldeki baz belgeler ve belgelere
dayal çal malar neticesinde özellikle cenubi Türkiye dolaylar nda sosyal ve iktisadi faaliyetlerde
ba layan bozulmalar neticesinde güvenlik ve asayi sorunlar n n vuku buldu u bilinmektedir. Bu
durumlar belgelerde genelde ekavet24 hareketi olarak adland r lm t r. Yörüklerin ’de K br s’a sürülme

14

K br s’ n fethi ile ilgili ayr nt l bilgi için bkz.; Ahmet C. Gazio lu, The Turks in Cyprus, Published by K. Rustem &
Brother, London, 1990
15
Ermenek’ten K br s’a göçürülen aileler için bkz. Salim Cöhçe, “ çel Sanca Ermenek Kazas ndan K br s’a Göçürülen
Aileler”, Üçüncü Uluslararas K br s Ara t rmalar Kongresi, Cilt 1, Do u Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, 2000.
16

ç- l Sanca için bkz. Turan Gökçe, “1572 Y l nda ç- l Sanca ndan Sürülüp K br s'ta skân Edilen Aileler” Türk
Dünyas ncelemeleri Dergisi, zmir, Say 2, 1997, ss.1-78.
17
Anamur’dan K br s’a gerçekle en iskânlar için bkz. brahim Erdal, “Anamur’da Yerle ik Yörük Türkmen A iretleri ve
K br s’a skânlar Konusu” Anadolu’da Yörükler, Phoenix Yay nlar , Ankara, 2007, s. 97
18
Ni de’den göçürülen aileler için bkz. Recep Dündar, Mesut Ayd n, “Karaman Eyaleti Ni de Kazas ndan K br s’a
Göçürülen Aileler” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ara t rmalar Enstitüsü Dergisi, 47. Say , Erzurum, 2012
19

Bey ehir’den K br s’a 1570-1571 y llar nda 262 hane iskân edilmi tir. Bkz. Mehmet Akif Erdo du, “Bey ehir”, slam
Ansiklopedisi, Cilt 6, TDV SAM, stanbul, 1992, ss.84-85.
20

Ak ehir’den K br s’a zuhur eden sürgünler için bkz. Volkan Ertürk, “Ak ehir Sanca ndan K br s Adas na Sürülmü
Aileler”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, May s, 2011.
21
1572 ve 1573 y llar nda K br s’a sürülen aileler ve listeleriyle ilgili bilgiler için bkz. Turan Gökçe, “1572-1573 Y llar nda
K br s’ta skân Edilmek Üzere Karaman ve Rûm Vilayetlerinden Sürülen Aileler” Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi,
zmir, Say 3, 1999, ss.9-74.
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Recep Dündar, Mesut Ayd n, “Karaman Eyaleti Ni de Kazas ndan K br s’a Göçürülen Aileler” s.226-227. Daha ayr nt l
bilgi için bkz. Mehmet Akif Erdo du, “K br s’ n Türkler Taraf ndan Fethi ve lk skân Te ebbüsü”, K br s’ n Dünü- bugünü
uluslararas Sempozyumu, Gazi Ma usa, 1991. ss.45-56.
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. Mehmet Akif Erdo du, “K br s’ n Türkler Taraf ndan Fethi ve lk skân Te ebbüsü” s.49.
ekavet ve bu hareketlere mani olmak üzere yaz lan hükümler için bkz. Ahmet Refik, Anadolu’da Türk A iretleri.
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sebeplerinin ba nda bu durum gelmektedir. Asayi i bozan Yörüklerin ekavetlerine kar n Rakka ve
K br s gibi uzak diyarlara sürülmeleri onlar n hem cezaland r lmalar na hem de toplumdaki düzenin
sa lanmas na yönelik at lm ad mlar olarak durmaktad r. ster ekavet sonucu olsun ister devlet
taraf ndan seçilsin gerçekle tirilen bu sürgünlerde devlet birden fazla amaç güdüp birden fazla sorunun
hakk ndan gelmeyi planlamaktayd . ekavet hareketlerinin önlenmesi, asayi in sa lanmas , toprak
sisteminin iyice yerle tirilmesi, vergilerin daha intizaml toplanabilmesi, suçlular n cezaland r lmas ve
yeni yerlerin enlendirilmesi bu hedeflerden birkaç tanesi olarak s ralanabilmektedir.
Yörüklerin K br s’a sürgününün daha iyi izah edilebilmesi için özellikle konuyla ilgili hüküm,
ferman ve fetva gibi belgelere bakmak icap eder. Çünkü do rudan gerçeklesen ekavet hareketleri ya da
Yörüklerin sürgün edilme ekillerini izah etmektedirler. Bu belgelerdeki ya anm örneklere
bak ld nda ortaya net veriler konulabilmektedir. Bu çal ma içerisinde de genelde bu verilerin
nda
bir sonuca var lmaya çal lm t r. Ortada iskân ve enlendirilmeyi bekleyen büyük bir ada, ekaveti
bitirmek ve Yörükleri yerle ikli e geçirmeyi isteyen bir devlet ve genelde buna kar koyan Yörükler
bulunmaktad r. Bu artlar alt nda devlet ve konar-göçer Yörükler y llarca mücadele içerisinde
olmu lard r. Lakin izah edilmesi gereken bir durum vard r ki genelde sürgün edilen Yörüklerin
birço unun asayi problemlerine neden oldu udur. Bu nedenle belgeler
nda verilecek örneklerde
genelde ekavet hareketleri konunun geneline tesir edecektir.
skân edilmek istenip te iskân yerlerine gitmeyen ya da bölgelerini terk ederek asayi
problemlerine sebep olan Yörük gruplar na çokça rastlan labilir. Örne in 1631-1632 y llar aras nda
Cirid, Tacirlü, Av ar, K l çl ve Bekta l boybeyi ve kethüdalar na yaz lan hükümde e k yal k eden
Abdal Kuyumcu adl a iretin ve Rakka’dan kaçm bulunan ve içinde olan di er gruplar n tefti inin
yap lmas suçlular n cezaland r l p di er kusurlular nda K br s Ceziresine gönderilmesi istenmektedir.
Mevzubahis problem Ciritlerden Çobano ullar Cemaatinden k rk ki inin Ankara’dan stanbul’a sof
getiren Hristiyanlar Aya ile Beypazar aras nda soymu olmalar yd .25 Yine 1615 y llar için
Yörüklerin K br s’a sürgünlerine neden olacak bariz bir ekavat örne i de Teke ve ç-il sancaklar nda
vukuu bulmu tur. Yörüklerin K br s’a sürgün edilmelerine dair hükmün bir k sm u ekildedir:
“Teke ve ç l sancaklar nda vaki olan kad lara ve yeniçeri serdarlar ve âyan vilayet
ve i erlerine hüküm ki
Birkaç seneden beru ç l ve Alâiyye ve Teke semtlerinde ve havarilerinde bilâdü
ibada teaddi ve tecavüz üzre olan yürükân taifes mukaddemâ ç l sanca na iskan
olunmu lar iken taife-i mezbure yerlerinde ve yurtlar nda kendü hallerinde durm yub bahar
eyyam nda sa’bülmürur cibal-i ahikada yayla a ç kub bahar geçti i gibi da lardan inüb
ç l ve alâiyye ve teke sancaklar na ve havarilerine ceste ceste da lub Müslümanlar n rzu
mallar na taarruz ve mezruat ve hayvantlar n ve emyal ve e yalar n gasbu garet ve kat’
tar yk ve katli nüfus misüllü envai fesad ve ekavete cesaret adeti müstemmireleri olma la…
zikrolunan olunan yürükân taifesinin âsar mazarlar ndan bilâdü ibad n te’min ve tatmini
ehemmi mehamm devleti aliyyemden olma la bilcümle ehlü ayalleriyle K br s ceziresine
naklü iskan itdirmek üzere hatt hümayunu evketmakrunum erefyefte-i sudur olup… ”26
Bu ve buna benzer birçok hüküm bulunmaktad r. Bu tarz vak alarda suçlular genelde
cezaland r l p ard llar bir ekilde K br s Adas ’na sürülmektedirler. Bu sürgünler üzerine Yörükler de
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Ahmet Refik, Anadolu’da Türk A iretleri, s.191-192.
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Ahmet Refik, Anadolu’da Türk A iretleri, s.143-144.
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bazen kar duru sergilemi lerdir. Zira K br s’a iskân konar-göçer hayat n sonu anlam na da
gelebilmektedir. Devlette bu durumu kendi lehine çevirmek için sürgünlere kar durma ad na
Yörüklerin K br s’a sürgün ve iskân kabul etmeyip mukavemet gösterdiklerinde katledilmeleri için
fetvaya da ba vurmu tur. Durumun anlat l p kar cevap verilmesi için din âlimlerine dan lm ve
onlarda genelde kar duran Yörüklerin katline icazet vermi lerdir. Bununla ilgili u fetva örnek te kil
edebilecek durumdad r:
“Yürükan taifesinden bir tayife kat’ tar yk idüb müsliminin rz ve mallar na taarruz
ve ekinlerini itlaf ve bu makule zulmü fesad âdeti müstemirreleri olub sai bilfesad olmalar ile
taife-i mezbureyi ahiz ve erlerini def’ ve K br s ceziresine iskana me’mur olan Zeyd vali
tiafe-i mezbureyi ahiz ve K br s ceziresine iskan murad ittikde mezburlar er’i erife ve emri
sultaniye itaat itmeyüb muharebe sadedinde olsalar emri veliyyül ile taife-i mezbure ile
mukatele idüb erlerini def’ içün katletmek cayiz olur mu?
Elcavab: olur

Allahü a’lem
Ketebühül hakir Abdullah”27

Yörük obalar ile ilgili K br s Adas ve Rakka gibi bölgelere özellikle ekavetten dolay toplu
sürgünler yap lmas n n yan nda bireysel suçlardan ötürü sürgünler de gerçekle tirilmi tir. Yörükler
K br s’a kalebent ya da kürek mahkûmu olarak ceza çekmek üzere gönderilmi lerdir. Devletin adaya bu
tarz i lemlerde kullanmas n n sebebi K br s’ n özellikle co rafi durumundan dolay Yörüklerin
cezaland r p sürgüne yollamak için mükemmel bir yer olmas yd . Zira ço u zaman inatç ve söz
dinlemez yap lar ile di er bölgelerden kaçmalar ve ekavete devam etmeleri de daha kolay oluyordu.
Örne in Rakka’da özellikle suçlu Yörüklerin s kl kla iskân ve sürgün edildikleri bir bölgeydi. Lakin çok
geni bir sonuç olarak buralardan geri Anadolu’ya kaçt klar görülebilmektedir. Hatta geri dönmelerinin
ard ndan ekavet olaylar na Anadolu’da devam ettikleri de belgelerde mevcuttur. Bu durum sonucunda
da K br s’ n onlar için devlet ad na daha makul bir sürgün yeri oldu u anla labilmektedir.
Yörüklerin K br s’a sürülmelerine sebep veren h rs zl k, gasp, adam öldürme ve çe itli
ahlaks zl klardan ötürü K br s’a gönderdikleri belgelerde vak a olarak geçmektedir. Bu suçlara birçok
örnek ortaya konulabilmektedir. Bu misallerden bir tanesinde Sar keçili A ireti Yörüklerinden smail
diye bir zat n e k yaya kumandan olarak ekavet eylemlerinde bulunmas sonucunda onlar derdest
etmek üzere önlerine gönderilen Hac aban A a smail’i yakalar ve Hamid sanca nda zapt eder.
Bununla ilgili Konya Valisi ve K br s Mutasarr fl na gönderilen yaz da smail’in K br s’ta yedi y ll k
pranga cezas na çarpt r ld iletilmi tir.28 Ayn ekilde ç- l Alâiyye ve Teke bölgelerinde yakalanan ve
haydutluk yapan Yörüklerin cezaland r lmak üzere yine K br s’a gönderildikleri bilinmektedir.29Buna
benzer durumlar Honaml ve Akkeçili A iretleri ile de örneklendirebilir. Belgelere yans yan vak alardan
bir tanesinde Honaml lardan Mehmed ad nda bir Yörü ün Barla Meclis azalar ndan Süleyman
Efendi’nin e yalar n gasp etmesi dolay s yla yakalan p ceza çekmek üzere K br s’a yolland nda
bahsedilmektedir.30 Yörüklerin ekavetinde üst s n r örneklerden bir tanesini de belgeler üzerinden
27
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28

BOA., A.(MKT. MVL, (Dosya no:116, Gömlek no:62)

29

BOA., C.DH. (Dosya no:297, Gömlek no:14804)

30

BOA., C.DH. (Dosya no:297, Gömlek no:14804)

385

Akkeçili Yörüklerinden görebilmekteyiz. Zira Kütahya Kazas na tabi olan Akkeçililerden Turgut, Hac
Bayram, Ramazan ve Musa denilen Yörükler yanlar nda 50-60 neferleriyle birlikte bulunduklar
bölgedeki bir hamama gidip içerisinde kad nlar n oldu u halde hamam kap s na as l olan pe tamal
kald r p içeriye zorla girme e çal rken müdahaleye maruz kalm lard r. Bu i e sebep olan önderlerin
katline ve yard mda bulunanlar n ceza olarak K br s’a gönderilmelerine yönelik karar verilmi tir.31
Ba ka bir hükümde Karaman Valisi Vezir Ali Pa a’ya H. 1119 y l nda yaz lan bir hükümde
Yürüklerin as l vatanlar olan ç- l’de iskân olmalar na ve ekavetle u ra anlar n ise K br s’a kalebent
olarak gönderilmeleri istenmi tir.32 Bu ekilde birçok öre in verilebilece i durumlar kar nda genelde
suçlular n ya katledildi i ya da ço unlukla ceza çekmek üzere K br s Adas na sürgün giderek
kalebentlik, kürek mahkûmu ya da pranga cezalar na çarpt r ld klar malumdur. Buradan anla laca
üzere K br s’a sürgün gidenler genelde asayi problemi olu turanlar ve devletin iskân politikas
kar s nda duran Yörüklerden müte ekkildi. Bu iskân kar s nda duran Yörüklerin sürgün edilmek
istenmesindeki sebep Hem onlar n iskâna muhalifli ini önlemek hem de di er Yörüklerin de iskân
konusunda onlardan örnek al p devletin kar s na geçmelerinin önlenmesi amaçlanm olabilir.
Ceza ve sürgüne yollanan Yörükler bazen al nan kararlara uymayarak bir yolunu bularak geri
kaçmay ba arm lard r. Zira K br s için de bunun birçok örne i mevcuttur. Saha çal malar m z
süresince kar la t m z Yörükler içerisinde Antalya’da ya ayan Karahac l lar ve uan Konya’da
bulunan Eski Yörüklerden bireyler K br s’tan dedelerini kaç hikâyelerinden bahsetmi lerdir. Eski
Yörüklerin K br s’a sürgün gittikten sonra, bir ekilde geri dönebildikleri anlat lm t r. Lakin
Karahac l lardan dinledi imiz kadar yla kaptan esir al p gemiyi geri Anadolu’ya çevirmi lerdir. Bu
anlat mlardan özellikle gemiyi zapt edip geri kaçmalar yla ilgili belgelerde de bilgiler mevcuttur. Bu
durumu örneklendirebilecek bir hatt hümayunda, H. 1126 y l nda Anadolu Beylerbeyi ehsüvar O lu
Mehmed Pa a’ ya H.1124 senesinde ekavetlik eden ç- l, Alâiyye ve Teke bölgesinde bulunan amlu,
Karahac l , Eskiyörük, Kiseo lu, eyhlu, Sendlu, Batralu, Ç blakl , Gedikli, Toslakl , Cirid ve Saç karal
Yörüklerinden bir k sm n n sürgün edildikleri, K br s’a gitmeyip kaçt klar , bir k sm n n gemiye
binecekken bir yolunu bulup geri gitti i, bir k sm n n da sefine reisini katlederek Alâiyye ve ç- l
semtlerine firar ettikleri bildirilmi tir. Ayr ca eyhülislamdan al nan fetva ile birlikte önce sürgüne
uymalar konusunda tavsiyede bulunup, uymazlarsa katledilmelerinin caiz oldu unun bilinmesi
gerekti i yaz lm t r.33
Genel itibariyle belgelerde geçen ve sürgün edilen Yörük obalar n n belli bir k sm sab kal bir
görünüme sahiptir. Özellikle Çukurova taraflar ndan iskâna direnen ve ekavet hareketlerinde bulunana
bu Yörükler için devlet Rakka ve Halep sürgünleri ile iskânlar ndan ba ar l olamam ve onlar K br s’a
sürgün etme giri iminde de bulunmu tur. Lakin onlar n devlet, sürgüne ve iskâna kar bu sert duru lar
K br s sürgününde de kendini göstermi tir. Zira verilerden de görülebilece i üzere konar-göçer obalar n
K br s’a sürgünü ba ar s z olmu denilebilir. Zaten K br s’a sürgün edilip te oralar enlendiren asli
unsurlar n daha çok yerle ik ve biraz daha sakin bir yap ya sahip insanlardan oldu u anla labilmektedir.
Faruk Sümer’in de dedi i gibi K br s’a iskân olmu Yörüklerin genelinin atas iç-il
Yörükleridir.34 ç-il ve çevresinden A iret ve cemaatler K br s’a gönderilmeye çal lm t r. ekavet
31
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veya di er nedenlerden belge ve tetkik eserlerdeki bilgilerden anla labildi i kadar yla K br s’a sürgün
gitmi , oraya iskan olmu ya da geriye kaçgun olarak geri dönmü baz Yörük gruplar unlard r:
Güzelbeyli, Karahac l (a iret), Tacirli, Alc Yörü ü, Batral (Püseli), Bolahodo lu Hüseyin, Ceridler,
Dermili, Eski Yörük, Gedikli, Güzelbeyli35 Hac l , Karahac l (cemaat), Karal , Kiselio lu (Püseli),
K r nt l (Ekrad), Püselio lu, Saç karal 36, Sakall Yörü ü, endilli, aml , ehyli- eyler, TacirliTecerli, Tartarl , Toslaklar37, Sülemi li38 Honaml lar39 Sar keçililer40 Kurutlu Cemaati41 Recepli
Av ar 42 Köseli, Sendil, Patralu, Solaklu, Hardel, Pasmaklu,43 Akkeçililer.44
Birçok eserde K br s ile ilgili sürgün edilmi Yörük a iretlerinde özellikle Honaml ve Sar keçili
ismine rastlamam t k ama gördü ümüz belgelerde bireysel sürgünler de olsa bu a iretlerden bireylerin
K br s’a gitmi oldu unu görebilmekteyiz. Ayr ca K br s’a gönderilmi Yörüklerin yekûnuna
bakt m zda neredeyse Anadolu’daki Yörük obalar n n birço undan bireylerin buralara bir ekilde
gönderilmi oldu unu görebilmekteyiz.
3- Sonuç
K br s Osmanl yönetimine dâhil olduktan sonra devlet için hem enlendirilip iktisadi ve sosyal
aç dan ihya edilmesi gereken bir yer, hem de Anadolu’da asayi i bozan ve ceza almas gerekenlerin
gönderildi i do al bir kalebent durumundad r. Zaman nda bölgeye sürülmü Yörüklerin belgelerden de
anla laca üzere atalar ç- l, Alâiyye ve Teke yöreleridir. K br s’ n fethi sonuçland ktan sonra t pk
Balkanlar gibi buralar nda tam olarak kazan lmas için Yörüklerin sürgün ve iskânlar
gerçekle tirilmi tir. Yörükler ile ilgili bu sürgünlerin gerçekle mesi hem Anadolu’daki problemlerin
giderilmesi hem de K br s’taki sosyolojik durumu Müslüman-Türk unsurlar n n lehine dönü mesini
sa l yordu. K br s’ n co rafi ve fiziksel durumu yüzünden konar-göçerli in etkili bir ekilde
yap lamamas Yörüklerin yerle ik düzene geçmesini sa lam ve devletin istedi i düzenin sa lanmas ,
tar m üretiminin artmas ve vergilerin daha rahat al nabilmesini ortaya ç karm t r. Bu yüzden K br s’a
sürgün edilen Yörükler için ada son k laklar olmu tur. Anadolu bile bu yap s yla çok büyük obalar

35

E k yal k yüzünden 1728 y l nda K br s Ceziresi’ ne sürgün gitmi leridir. Dani mentlilere ba l bir cemaattir. Daha önce
bahsedilen Güzelbeyli a irettir. Bkz. Cevdet Türkay, Ba bakanl k Ar iv Belgelerine Göre Osmanl mparatorlu u’nda
Oymak, A iret ve Cemaatlar, aret Yay. kinci Bas. stanbul, 2005, s.331.
36

E k yal k yüzünden 1728 y l nda sürgün edilerek K br s’a gitmi lerdir. Yörükler aras nda di er bir isimleri Hayta
Yörü üdür. Bkz. Cevdet Türkay, Ba bakanl k Ar iv Belgelerine Göre Osmanl mparatorlu u’nda Oymak, A iret ve
Cemaatlar, s.544.
37

Cevdet Türkay, Ba bakanl k Ar iv Belgelerine Göre Osmanl mparatorlu u’nda Oymak, A iret ve Cemaatlar, s.
80-92-137-169-197-214-234-252-275-306-316-331-337-404-411-440-445-486-538-544-546-570-591-597-601-606. (sayfa
numaral s ras yla yaz lan Yörük a iretlerinin al nd numaralard r.)
38

Atçeken Yörüklerine ba l bir cemaattir. Bkz. Yusuf Halaço lu, Anadolu’da A iretler, Cemaatler, Oymaklar (14531650), Cilt V, Togan Yay. stanbul, 2011, s.2062.
39

Honaml A ireti’nin K br s’a sürgün edilmesi ile ilgili bas l kaynaklarda net ifadeler olmasa da baz Osmanl belgelerinde
ceza maksatl sürgün edilen bireylerin oldu u görülmektedir. BOA., MVL, (Dosya no:609, Gömlek no:30)
40
Honaml Yörüklerine benzer durumlar Sar keçililer için de geçerlidir. BOA., A.(MKT. MVL, (Dosya no:116, Gömlek
no:62)
41

brahim Erdal, “Anamur’da Yerle ik Yörük Türkmen A iretleri ve K br s’a skânlar Konusu” Anadolu’da Yörükler,
Phoenix Yay nlar , Ankara, 2007, s. 97
42

Yusuf Halaço lu, XVIII. Yüzy lda Osmanl mparatorlu u’nun skân Siyaseti ve A iretlerin Yerle tirilmesi, T.T.K.,
4. Bas. Anakara, 2006, s.55.
43
44

brahim Erdal, “Anamur’da Yerle ik Yörük Türkmen A iretleri ve K br s’a skânlar Konusu” s. 105-106.
Ahmet Refik, Anadolu’da Türk A iretleri, s.15.
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içerisinde bar nd ramam ken tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdü ü bu co rafya Yörüklerin olmasa
da yörüklü ün (onar-göçerli in) sona ermesini sa layan etkenlerden birisi olmu tur. K br s bu co rafi
yap s yla yüzy llarca büyük güçlerin hedefinde devaml el de i tiren do u Akdeniz’in en büyük üssü
olan K br s Osmanl Devleti’nin uzun y llar boyunca sosyal yap s n de i tirmeye çal t ve tamamen
kültürün özümsenebildi i bir yer ve Anadolu’da haydutluk yapan konar-göçerlerin cezaland r ld etraf
duvarla çevrili bir kale hüviyetinde olmu tur.
Uzun bir zaman sürecini temsil eden bir olgu hüviyetini kazanan Yörük sürgünleri neden bu
kadar zahmetli zor ve genel olarak ba ar s z oldu sorusunun en önemli cevab belki de Yörüklerin
karakteristik yap s nda ve hayat ekillerinde gizlidir. Sürgünlerin yap l ekilleri ve Yörüklerin bu
duruma kar sarf ettikleri eylemlerin sonucunda K br s Adas ’na gerçekle tirilmeye çal lan Yörük
sürgünlerinin sonuçlar devletin istedi i gibi olamam t r. Zaten birço u sab kal olarak oraya sürgün
edilmeye çal lan Yörüklerin K br s’a iskân kabullenmemesi ve bu durma kar koyabilmek için
cinayet bile i leyecek duruma gelmeleri ve K br s’ta Anadolu’da gerçekle tirdikleri eylemleri
gerçekle tiremeyecek olmalar konar-göçer birçok a iret ve cemaat üyesinin K br s sürgünleriyle
mücadele etmesini sa lam t r. Ayr ca Yörükler üzerinde K br s’ta konar-göçerli in de bitebilece i
durumu da Yörükleri bu konuda korkutmu olabilir. Bunun d nda özellikle Çukurova bölgesi a iret ve
cemaatlerin zaten devlet ile s k bir ekilde kar kar ya geldikleri ve sorun ya ad klar dü ünülürse
sürgünü kabul etmelerinin zor oldu u görülebilmektedir. Zira bu a iretlerin birço u Anadolu’da bile
iskân olmay kabul etmemi lerdir ve belgelerde devletle silahl çat amaya girdiklerinden bile
bahsedilmektedir.
Devletin K br s adas na gerçekle en sürgünler içerisinde ba ar l oldu u kesim yerle ik halkt r.
Anadolu’da zaten baz problemleri olan insanlar K br s’a getirerek iskân etmesi daha ba ar l olmu tur.
Konar-göçerler içerisinde de karakter olarak daha sakin yap da olan a iretler iskân edilmeye çal lsayd
devlet ad na daha iyi sonuçlar al nabilirdi.
Bu sonuçlar n d nda metodik bir sonucunda ortaya konmas gerekmektedir. Çal ma sürecinde
belgelerin ve saha çal malar ndan edinilen bilgilerin özellikle K br s’tan kaç ile ilgili konuda tutarl
olmas çal man n sonucu aç s ndan memnuniyet vericidir. Çünkü belgeler ve saha verilerinin
birbirleriyle k yaslanabilir ve tutarl olmas sonuçlar n do ruluk derecesini artt rmaktad r ve Yörüklerin
sahip oldu u sözlü kayna n n da san lan n aksine daha sa lam oldu unu göstermektedir. Bu yüzden
özellikle ifaî kültürün etkin oldu u Yörükler gibi topluluklarda saha çal mas n n da etkili olabilece i
ve belgeleri destekleyebilece i ortaya konulabilecek sonuçlardand r.
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1821 Y l nda K br s’ta Ya anan Geli meler ve Emvâl- Metrûke
rd. o . r. üven
Akdeniz Üniversitesi / Antalya

Giri
K br s Türk tarihi içerisinde en tart mal konular n ba nda 1821 y l nda adada meydana gelen
geli meler gelmektedir. Günümüzde K br s’ta ya anan siyasî ve toplumsal sorunun temelinde, Mora’da
ba layan isyan sonucunda kurulmas tasarlanan devlete K br s’ dâhil etme çabas yatmaktad r. Bu amaç
gerçekle tirilememi se de Yunanistan ba ms z bir devlet haline geldikten sonra bu fikri daima
muhafaza etmi tir. Konu Rum ve Bat l yazarlar taraf ndan kaleme al nan eserlerde “
” olarak de erlendirmektedirler. Ancak bu vaka Osmanl Devleti aç s ndan belgelere yans d
üzere “
”d .
Bu bildiride Ba bakanl k Osmanl Ar ivi ve K br s Milli Ar ivi (Girne/KKTC) belgeleri
nda
1821 y l nda Mora’da patlak veren “
” vesilesiyle K br s adas nda meydana gelen geli meler ve bu
ba lamda olaylara müdahil olduklar gerekçesiyle idamla cezaland r lan veya firar eden K br sl
Rumlar n “
”leri ele al nmaktad r.
Anla laca üzere konu iki k s mda de erlendirilmektedir. Birinci k s mda Yunan isyan n n K br s
adas nda yaratt etki, Osmanl yönetiminin ald tedbirler ve ya anan geli meler; ikinci k s mda ise
idam edilen veya firar eden Rumlar n hukukî olarak “
” durumuna dü en mallar n n
devlet taraf ndan el konularak taliplerine sat lmas konular irdelenmektedir.
Rum Milliyetçili i ve Yunan syan
Çok çe itli unsurlar bar nd ran Osmanl Devleti’nde Müslümanlardan sonra en kalabal k ve en
ayr cal kl milletlerden biri Rumlard . Ülkenin hemen her taraf na yay lm bulunan Rumlar, yo un
biçimde, Mora, Teselya ve Ege adalar nda iskân olmu lard . II. Mehmet döneminden itibaren di er
Hristiyan tebaaya nazaran özel bir mevki kazanan Rumlar mültezimlik, tüccarl k ve armatörlük gibi
büyük gelir getiren i lerde yo unla m lard . Rumlar ayr ca slâm dinine geçmeden Osmanl
bürokrasisinin yüksek kademelerinde görev alabilme olana na da sahip bulunuyorlard .1
XVIII. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren zengin Rum ayd n ve tacirler Rum toplumunun
geli mesinde ba at rolü oynad lar. Rumlar XVIII. yüzy l sonu ve XIX. yüzy l ba lar nda dünyan n en
büyük ticaret filolar ndan birine sahipti. Tüccarlar n maddî yard mlar ile Rum gençleri Avrupa’n n ünlü
üniversitelerinde, özellikle de Alman üniversitelerinde e itim görmekte, böylece ayd nlanma ça n n
bilgi birikimini ve Frans z ihtilalinin ortaya ç kard fikirleri yak ndan takip edebilmekteydiler. Öte
yandan Fransa’n n 17 Ekim 1797 tarihli olarak Avusturya ile imzalad Campo Formio antla mas yla
Venedik Cumhuriyeti egemenli inde bulunan Yedi Ada’ya sahip olarak Osmanl Devleti ile kom u hale
gelmesi Yunanl lar n Frans z ihtilali fikirleriyle do rudan tan malar na olanak sa lad .2 Ancak

1

Osmanl Devleti’nde Gayrimüslimlerin durumlar hakk nda ayr nt l bilgi için bkz. H. Yavuz Ercan, Osmanl Yönetiminde
Gayrimüslimler: Kurulu tan Tanzimat'a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumlar , Turhan Kitapevi, Ankara,
2001.
2
Richard Clogg, A Concise History of Greece, Cambridge University Press, Cambridge 1997, s.24-27; Dimitris Loules,
“Frans z Devriminin Yunanistan Üzerindeki Etkisi”, (Çev. Selda K l ç), A.Ü.DT.CF. Tarih Ara t rmalar Dergisi, S. 26,
c. XV, Ankara, 1992, s.294-296; Enver Ziya Karal, Osmanl Tarihi, Nizam- Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), C.
5, 4. Bask , TTK. Yay., Ankara 1983, s.109; Herkül Millas, Yunan Ulusunun Do u u, leti im Yay., stanbul 1994, s.6287; Meral Bayrak, 1821 Mora syan ve Yunanistan’ n Ba ms zl , Anadolu Üniversitesi S.B.E. Yay mlanmam Doktora
Tezi, Eski ehir, 1999, s.36-46.
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Rumlar n topyekûn isyan etmelerine zemin haz rlayan güncel geli me ise Yanya Valisi Tepedelenli Ali
Pa a’n n isyan oldu.3
Tepedelenli Ali Pa a, Yunan ba ms zl n n hayata geçirilmesinde ba at rolü oynayan
’nin yürüttü ü faaliyetlerden haberdard ve bunlar Bâb âli’ye bildirmekteydi. Fakat II.
Mahmut’un mühürdar olan, fakat gerçekte Fener Rum Patrikhanesi’nin bir üyesi gibi çal an Halet
Efendi, Ali Pa a’n n ihbarlar n her defas nda yalanlayarak O’nu saray n gözünden dü ürmeyi ba ard .
Halet Efendi’nin giri imleri sonucunda Ali Pa a azledildi ve akabinde isyana kalk t .4 syana
kalk t ktan sonra Rumlar kendi taraf na çekmek isteyen Tepedelenli Ali Pa a’n n bu giri imi Rumlar n
isyan etmelerinde büyük rol oynad .5 Üstelik bölgede bulunan kuvvetler Yanya bölgesine sevk
edildi inden Rumlar hem Ali Pa a’dan kurtulmu oldular, hem de ordu ba ka tarafa yönlendirildi inden
isyan an n n geldi ine hükmederek toplu bir kalk maya giri tiler.6
lk kalk ma hareketin lideri Aleksander psilanti’nin dü üncesi do rultusunda Rus yard m n
sa layabilmek amac yla7 6 Mart 1821 tarihinde8 Mora yerine Eflak ve Bo dan’da ba lat lm sa da bu
giri im sonuçsuz kald .9 Bunun üzerine Aleksander psilanti’nin karde i Dimitri psilanti ile Prens
Kantakuzen’in giri imleri neticesinde bir ba ka isyan 1821 Mart ay nda Mora’da ba lad (17 Mart
1821).10 syan rahiplerin faaliyetleriyle Nisan ay n n ilk haftas nda bütün Mora’ya11, birer sava gemisi
haline getirilen Rum ticaret tekneleri vas tas yla da k sa sürede adalara yay ld .12
Padi ah II. Mahmut k sa sürede yay lan isyan n bast r lmas için Avrupa usulünde ordusu bulunan
M s r Valisi Mehmet Ali Pa a’dan yard m istemek zorunda kald . M. Ali Pa a, Girit ve Mora
valiliklerinin kendisine verilmesi vaadiyle bu talebe olumlu yan t verdi ve o lu brahim Pa a
komutas ndaki ordusunu 1824 ilkbahar nda Mora’ya gönderdi. Neticede isyan 1827 y l nda isyan
bast r lma noktas na geldi.13 M s r Valisi Mehmet Ali Pa a’n n Yunan isyan na müdahil olmas , Rusya
ve ngiltere gibi devletlerin siyasî karars zl klar n bir kenara b rakarak aç kça destek vermelerine yol
açt . Nitekim bu devletler 20 Kas m 1827’de tarihinde “
” olarak bilinen bask n sald r yla
14
birle ik M s r ve Osmanl donanmas n imha etti. Üstelik Rusya, Osmanl topraklar üzerindeki kadim
emelleri do rultusunda Osmanl Devleti’ne sava ilan etti. Bir y ldan fazla süren harp Edirne
antla mas yla sonuçlan rken, ba ms z bir Yunanistan devleti de ortaya ç kt .15
Filiki Eterya Cemiyeti’nin K br s’ta Yürüttü ü Faaliyetler

3

Karal, age., s.109-110; Hamiyet Sezer, “Mora syan ve Yunanistan’ n Ba ms zl (1821-1829)” Osmanl , C. II, Yeni
Türkiye Yay., Ankara 1999, s.88.
4
Vehbi Zeki Serter, Yunan Emperyalizmi ve Türk Ulusu (1821-1974), Zaman Bas mevi, Lefko a, 1974, s.13-14.
5
Gabriyel Römeran, Tepedelenli Ali Pa a, Çev. Ali Kemali Aksüt, kbal Kitabevi, stanbul 1936, s.233.
6
Karal, age., s.111.
7
Eflak ve Bo dan’da isyan ba lat ld ktan sonra Rusya’n n isyana destek verece i ander psilanti’nin isyan idare eden
Rumlara yazd mektuplarda aç kça ifade edilmi ti. Bkz. Thomas Gordon, History of the Greek Revolution, Vol. I,
William Blackwood, Edinburgh, 1832, s.188.
8
Filiz Ya ar, Yunan Ba ms zl k Sava ’nda Sak z Adas , Phoenix Yay., Ankara 2006, s.25.
9
Karal, age., s.112.
10
Asl nda isyan n Paskalya günü olan 22 Nisan tarihinde ba lat lmas planlanm , fakat patlayan baz silahlar isyana erkene
alm t . Bkz. Zeki Ar kan, “1821 Ayval k syan ”, Belleten, S. 203, TTK., Ankara, 1988, s.572.
11
Karal, age., s.112; Salâhi R. Sonyel, “Yunan Ayaklanmas Günlerinde Mora’daki Türkler Nas l Yok Edildiler?”, Belleten,
c. LXII, S. 233, TTK., Ankara, 1998, s.107 vd.
12
Mübahat S. Kütüko lu, “Yunan syan S ras nda Anadolu ve Adalar Rumlar n n Tutumlar ve Sonuçlar ”, Üçüncü Askeri
Tarih Semineri Bildirileri (Türk Yunan li kileri), ATASE, Ankara, 1986, s.133.
13
Sezer, “Mora syan ve Yunanistan’ n Ba ms zl (1821-1829)”, s.90-91.
14
Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, C. I, Yap Kredi Yay., stanbul, 1999, s.65; Meral Bayrak,
1821 Mora syan ve Yunanistan’ n Ba ms zl , Anadolu Üniversitesi S.B.E. Yay mlanmam Doktora Tezi, Eski ehir,
1999, s.190-192.
15
Bayrak, agt., s.222-227.
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Rum isyan n n ç kmas ndaki ba at rol 1814 tarihinde Rusya’n n Odessa (Hocabey) liman ehrinde
ikisi Rum biri Bulgar olmak üzere üç tüccar taraf ndan kurulan “
”nindir.
Bünyesinde birçok Rus tüccar ve askerin varl bilinen cemiyetin görünürdeki gayesi e itim ve ö retimi
Hristiyan Osmanl tebaas aras nda yaymakt . Fakat gerçekte stanbul’da Rum Patri inin idaresinde eski
Bizans mparatorlu u’nu yeniden tesis etmek ülküsünü benimsemi ti.
Filiki Eterya Cemiyeti isyanda K br s Rumlar n n da deste ini almak istiyordu. Bu amaçla 1818
y l ndan itibaren faaliyetlere ba lad .16 Örgütün M s r ve K br s havarisi Demetrios Hypatros (Ypatros)
1818 Ekim’inde Ba piskopos Kyprianos’u üye kaydetmek için 6 Temmuz 1818 tarihinde K br s’a
geldi.17 Ba piskopos, Demetrios Hypatros ile görü mesinde üyeli i süresince örgüte ba ms zl k
mücadelesine maddî ve manevî destek verece ine dair söz verdi.18 Kyprianos bu sözün yan nda
Hypatros’a K br s’ n Yunanistan’dan çok uzak; fakat Anadolu, Suriye gibi Osmanl topraklar na
yak nl ndan dolay ç kacak bir isyana kat lman n K br s’ta ac mas z cezaland rmalara neden
olabilece i eklindeki çekincelerini de dile getirdi.19 Demetrius Hypatros, daha sonra 2 Haziran 1820
tarihinde K br s Ba piskoposu Kyprianos’a ikinci bir ziyaret daha gerçekle tirdi ve adada birkaç gün
kald .20
1 Ekim 1820 tarihinde, Filiki Eterya Cemiyeti’nin önde gelenleri smailiye’de (Moldova) isyan için
nihaî plan haz rlamak amac yla topland klar nda K br s’ n da mücadelenin içinde yer almas aç k
biçimde kararla t r ld . Toplant da al nan kararlar Aleksander psilanti taraf ndan 8 Ekim 1820 tarihli
olarak örgütün stanbul önderlerinden Antonios Pelopidas’a ve onun vas tas yla Ba piskopos
Kyprianos’a iletildi.21 Pelopidas 1821 ba lar nda baz örgüt mensuplar yla birlikte K br s’a geldi.22
Pelopidas K br s’ta kald sürede Kyprianos’u ve di er ileri gelen Rum liderleri örgüte dâhil etti ve
yap lan yard mlar alarak adadan ayr ld .23
Bunlardan ba ka baz Filiki Eterya ulaklar da K br s’a geldi ve onlar da adadan destek alarak
ayr ld . Bu ulaklar n çabalar n n sonucu bir k s m K br sl Rumlar Yunan ihtilaline aktif destek verdiler.24
Filiki Eterya cemiyeti ulaklar n n bizzat K br s’a gelerek K br sl lar isyana çekme çabas Osmanl
yöneticileri taraf ndan ö renildi inden adada her türlü haberle me kontrol alt nda tutuluyordu.25 K br s
Muhass l Mehmet A a, 1821 y l bahar ndan itibaren Rum lisan bilen casuslar görevlendirerek baz
mektupla malar ele geçirdi.26 Bunlardan biri Ba piskopos Kyprianos’un kuzeni Theophilos Theseus’a
aitti. T. Theseus 1821 Nisan ay sonlar nda adada isyan dü üncesini yaymak için baz “
” eserlerle
Aleksander psilanti’nin temsilcisi ve Filiki Eterya’n n bir üyesi olarak Larnaka’ya geldi. Bu eserler
Muhass l Mehmet A a’n n eline geçti ve Theseus’un tüm adada aranmas için bir emir yay mland .
Theseus yakalanma emrini ö rendikten sonra adadan ayr ld adadan kaçmay ba ard .27
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Muhass l Mehmet A a taraf ndan ele geçirilen bir di er yaz ma ise stanbul ve Sak z adas ndaki
Rumlardan Mart-May s 1821 tarihlerinde K br s Rumlar na - ki bunlardan biri Ba piskoposun ba ke i i
taraf na idi28 - gönderilen baz Rumca mektuplar oldu.29 Bunun yan nda yine ayn tarihlerde Lefko a’ya
tâbi Soleas Flasso köyünden Petros Boskos adl bir Rum elinde baz mektuplar ile tutukland .30
Yakalanan bir di er ki i stanbul Rum Patri i, Divan ve Kaptan- Derya tercümanlar ile Tûr- Sinâ
Manast r rahiplerinden K br s Ba piskoposu’na mektup getiren Penaki O lu Mihail idi. Adaya
gönderilen K br sl Penaki O lu Mihail bin kuru harc rahla görevlendirildi. Kendisine verilen görev
dört mektubu ba piskoposa verip, ifahen Paskalya günü haz r bulunmas , etrafa bakarak ne ekilde
hareket edilirse kendisinin de öyle harekette bulunmas n söylemesi idi. Penaki O lu Mihail bu görevi
yerine getirdi ve Ba piskoposun kona nda birkaç gün kald . Ancak daha sonra al nan istihbaratlarla
yakalanarak tutukland ve bu ifadeleri verdi.31
Yine casuslardan ö renildi ine göre, Ba piskopos, K br s Rumlar na “
” diye bir duyuru
33

yay mlam t .
Bunlar yan nda birçok K br sl Rum’un stanbul’da bulunan Rumlarla haberle meleri ele geçirildi.34
Muhass l Mehmet A a tüm bunlar ö rendikten sonra K br s Rum Ortodoks Kilisesi liderlerinin isyana
destek verdikleri ve adada bir kar kl k ç karacaklar kanaatine sahip oldu. Bu yüzden K br s’ta
olu abilecek isyana kar zaptiye kontrollerini s k la t rd .35 Nitekim Hirsofu kazas nda ba l Poli
köyünden Paskalya’n n üç gün öncesinde ihanetleri Lefko a naibinin karar yla sabit olan on alt Rum
Muhass l Mehmet A a taraf ndan idam edildi.36 Muhass l Mehmet A a bu geli meleri merkeze
iletti inde, kendisine, infaz n gerçekle tirdi i 16 idam n yerinde oldu u bildirildi.37
Osmanl Yönetiminin K br s’ta Ald Tedbirler
Osmanl yönetimi isyan ba lad ktan sonra 22 Nisan 1821’de sorumlu gördü ü Patrik V. Grigorios
ba ta olmak üzere birkaç papaz ve din görevlisinin idam etti.38 Bâb âli ayr ca, Rumlar n yo un oldu u
bölgelerde benzer olaylar n ya anabilece i endi esi ile derhal güvenlik önlemleri ald . Bu kapsamda
K br s Muhass l Mehmet A a, gönderilen bir fermanla Rum reâyân n topyekûn isyana kalk t
konusunda bilgilendirildi. Ancak K br s’ta ç kabilecek bir ayaklanmaya kar koyabilecek yeterli askerî
güç yoktu ve yukar da aç klanan geli meler adada ciddî bir kalk man n ç kabilece i sinyallerini
veriyordu. Bu nedenle ülke genelinde bulunan bütün reâyân n elinde bulunan silahlar n sessizce
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toplanmas karar na39 uygun olarak Muhass l Mehmet A a (Silah or Küçük Mehmet)40 bu karar n
kendisine ula mas ndan sonra 1821 Nisan sonu-May s ba nda Franklar, Ermenîler ve Marunîler de dâhil
olmak üzere bütün K br s reâyâs n n ellerinde bulunan silahlar toplatt .41 Ancak bu uygulamada dinî
mabetler göz ard edilmi ti. Bu yüzden Rumlar haz rl yap lan isyan için silah ve cephaneleri kilise ve
manast rlara saklam lard . Nitekim tutuklanan Sava adl bir ke i inin ifadesi sonucunda ba ta
Lefko a’daki Faneromeni Kilisesi ve di er kiliselerde yap lan aramalarda çok say da silah ve barut
sakland n n ö renildi.42
Reâyân n silahtan ar nd r lmas yan nda K br s adas nda Rum nüfusun fazlal 43 dolay s yla
olu abilecek bir kar kl a önlem olarak 1821 Nisan ortalar nda Sayda ve Trablus am Valisi Abdullah
Pa a’ya 3-4 bin askeri K br s’a geçirmesi emri verildi.44 Sayda Valisi Abdullah Pa a ald emir üzerine
haz rlad 4 bin asker ve mühimmatlar 3 May s’tan45 itibaren peyderpey K br s’a sevk etti.46 Yap lan
haz rl klarla birlikte Haziran ay nda K br s adas olas bir Rum isyan na kar “
” biçimde
47
haz rl kl bulunuyordu.
Ancak Sayda Valisi Abdullah Pa a’n n gönderdi i kuvvetlerin i e yaramaz olduklar n n anla lmas
ve kendi aralar nda birtak m kar kl klar ç karmalar nedeniyle derhal geri gönderildiler.48
Kilise ve manast rlarda silah ve barut bulundurulmas , ele geçirilen mektuplar, üphelilerin ifadeleri,
gizlice ö renilen geli meler K br s’ta bir isyan haz rl n gözler önüne sermi ti. Bu yüzden Muhass l
Mehmet A a K br sl Rumlar n isyana kalk acaklar na dair kesin delilleri elde ettikten sonra merkeze
gönderdi i yaz s nda K br s’ta bu i i örgütleyen ki ilerin idam olunmas için izin talep etti. Muhass l,
geli melere müdahil olan önde gelen bir k s m K br sl Rum’un idam durumunda olas bir isyan
hareketinin önünün al naca dü üncesindeydi. Bu sebeple, K br s Türk toplumu ileri gelenleriyle fikir
birli i sa lay p elindeki delilerle K br s Ba piskoposu Kyprianos’un ve di er üç metropolitin idamlar n
talep etti.49
Ioannes Philemon’a göre Yap lan toplant dan sonra, Ba piskoposun, 3 metropolitin (Baf, Girne,
Tuzla metropolitleri), ba ke i lerin, tüm manast rlar görevlilerinin ve adan n her taraf ndan Rum
Ortodoks Kilisesi’nin önde gelen dinî ve sivil görevlilerinin de aralar nda bulundu u bir idam listesini
Bâb âli’ye göndermi ti.50

39
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Muhass l n padi ahtan bir k s m Rum’un idam n talep etti inin adada duyulmas nedeniyle baz
Rumlar konsoloslar vas tas yla adadan firar etti.51 Konsolos yard m yla kaçanlar, konsoloslara büyük
mebla lar ödeyerek bu olanaktan yararlanabildiler.52
Muhass l Mehmet A a’n n öncelikle idam n talep etti i ki iler K br s Rum Ortodoks Kilisesi
temsilcileri Ba piskopos Kyprianos, Baf, Girne ve Tuzla metropolitleri idi. 1821 Haziran sonu (Evâhiri Ramazan 1236) tarihi itibariyle K br s Muhass l Mehmet A a’ya hitaben yaz lan hükümde K br s Rum
toplumu liderleri olan Ba piskopos Kyprianos, Baf, Tuzla ve Girne metropolitlerinin Rumlar isyan için
k k rtt klar anla ld ndan ibret için idam olunmalar emredildi.53
Muhass l Mehmet A a, Bâb âli’den idamlar için ferman geldikten sonra 7 Temmuz 1821 tarihinde
Ba piskopos ve di er üç metropolitin de aralar nda bulundu u suçlular n yakalanmas emrini verdi ve
iki gün sonra (9 Temmuz) birço u yakalanarak muhass l kona na getirildiler. Haklar nda ç kar lan
ferman yüzlerine okunduktan sonra idamlar n infaz na ba land .54 lk önce suçlar ispatlanan
Ba piskopos Kyprianos55, ard ndan Baf piskoposu Chyrisanthos, Tuzla piskoposu Meletios, Girne
piskoposu Lavrentios idam olundular.56
Bu evrede kaç ki inin idam olundu u hakk nda çeli kili aç klamalar bulunmaktad r. Rum ve Bat l
tarihçiler 200 ile 500 aras nda de i en rakamlarda idam gerçekle tirildi ini iddia etmektedirler.57 Ancak
resmî Osmanl ar iv belgelerine göre Ba piskopos ve 3 metropolitten ba ka yakla k 50 ki i fermanlar
gere i idam olunmu tu.58 “
”ne göre idam olunanlar n
say s 74’tür. Anla ld kadar yla 50 ki iden sonra bir miktar daha idam gerçekle mi tir. dam edilme
karar olmas na kar n ele geçirilemeyen 22 ki i de “
” statüsünde bulunmaktad r.59
dam edilenler aras nda K br s Rum toplumunun dini liderleri dikkat çekmektedir. Zira K br s Rum
toplumu üzerinde en nüfuzlu görevlerden biri olan K br s saray tercümanl n n60 1816 y l nda
la vedilmesiyle Rum toplumu üzerinde nüfuz ve sorumluluk sahibi olanlar Ba piskopos ve metropolitler
kalm t . Ba piskoposluk makam nda da 1810 y l ndan itibaren Kyprianos bulunmaktayd . Bu yüzden
1821 olaylar nda Rum toplumunu yönlendirebilecek ve sevk edebilecek en etkin ki ilerin bu görevliler
oldu u â ikard .61
Öte yandan isyana kar anlar n idam olunmas yan nda isyanla ili kisi olmayanlara hiçbir ekilde
müdahale edilmedi. Bu husus ülkedeki tüm kad lara ve yöneticilere hitaben ç kar lan fermanlarla ilan
olundu. Bu do rultuda K br s’ta isyanla ilgisi bulunmayan Rumlara zarar verilmemesi için önlemler
al nd .62 Bu durumu do rulayan önemli bir husus da K br s Ba piskoposu Kyprianos ile üç metropolit
idam olunduktan sonra yerlerine atanan Ba piskopos Ioakim’e (Yovakim) ve di er metropolitlere ayn
51
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yetkilerin verilmesidir.63 Osmanl yönetimi K br s’ta Rumlar adadan tamamen silmek ya da yetkilerini
ellerinden almak istemi olsayd , yeni Ba piskopos Yovakim’e ve metropolitlere ayn yetkilere haiz
beratlar vermezdi.
Konuyu hukukî aç dan de erlendiren Ahmet Mumcu’ya göre, K br s piskoposlar n n ve di er ileri
gelenlerin idam edilmeleri, “
” de ildir. er‘î hukuk kapsam nda zimmî statüde bulunan bu
ki iler, “
”dan ötürü “
”n n bozulmas dolay s yla “
64
”na dayan larak infaz edilmi lerdir.
Görüldü ü üzere 1821 Yunan ihtilali günlerinde hareketi K br s’a da yaymak ve K br s’ kurulmas
planlanan devlete dâhil etmek ya da en az ndan mücadelede K br s Rumlar n n deste inin sa lanmak
istendi i kesindi. syanla alakal görülen ki ilerin derhal idam olunmas ve akabinde al nan önlemlerle
K br s’ta baz adalarda65 görüldü ü ekilde bir isyan hareketi gerçekle medi.
1821 Olaylar Sonras “Emvâl-i Metrûke”
Osmanl yönetim anlay nda devlete kar i lenen suçlarda suça i tirak edenler idam olunduklar nda
mallar na hazine taraf ndan el konulmas , yani müsadere olunmas kurald .66 1821 y l nda ba layan Rum
isyan nda da devlete kar “
” ve “
” biçiminde bir ba kald r söz konusuydu.67 Suçlar sabit
olan bu ki iler cezaland r lmal yd . Buna uygun olarak eyhülislâm Efendi de bu ki ilerin mallar n n
zapt n n me ru oldu unu ilan eden bir fetva vermi ti.68 Nitekim 27 Nisan 1821 tarihli fetvaya
dayan larak isyana dâhil olanlar n mallar n n zapt ve müsadere edilmesi karar al nd . El konulanlar
ta n r mallar n yan s ra ev, ba , bahçe, tarla, dükkân, salhane vb. emvalleri kaps yordu.69 Adalar ve
Bat Anadolu’da görevliler, el konulan mallar n kay t i lemini gerçekle tirdikten sonra el konulan
mallar n bir k sm taliplerine sat ld . Bir k sm ise do rudan hazine taraf ndan iltizama verildi. Sat lar
Anadolu’da ve Adalar’da birkaç y l sürdü.70
K br s’ta da 9 Temmuz 1821’de Ba piskopos Kyprianos ile üç metropolit ve 50 kadar Rum’un
idamlar yla beraber idam edilenlerin emval ve e yalar n n hazine taraf ndan zapt olunmas çal malar na
da ba land . Bu i için Dergâh- Mualla Kap c ba lar ndan Hassa Çak rc ba Mir Said Bey müba ir
olarak K br s’a tayin olundu.71
Borçlar ve alacaklar idam olunan ve firar eden Rumlar n arkalar nda b rakt klar mallar n n zapt ve
tahriri esnas nda kar la lan önemli sorundu.72 Bir di er önemli sorun da Muhass l Hac Mehmet
A a’n n Ba piskopos Kyprianos zimmetinde muhass ll k emvalinden kalan 55 bin kuru oldu. Muhass l
Mehmet A a muhass ll na ba l hass- hümayun mukataat n 1236 y l (1820-1821) için 145.000
kuru a Ba piskopos Kyprianos’a iltizam etmi ti. Kyprianos bu paran n 90 bin kuru unu ödemi , fakat
55 bin kuru u ödenmek üzere zimmetinde kalm t . dam edilmesiyle birlikte bu para büyük sorun te kil
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etti.73 Bu konu nihayetinde muhallefatlardan Muhass l Mehmet A a’ya 55 bin kuru verilerek
çözümlendi.74
Borçlarla ilgili olarak daha da s k nt l olan idam olunan veya firar eden Rumlar n konsoloslara
olan borçlar ve konsoloslara “
” b rakt klar mallar idi. dam olunan veya firar eden Rumlar n
Tuzla’da bulunan konsoloslara ve tüccarlara arkalar nda çok miktarda borç b rakm lard .75 Konsoloslar
ve tüccarlar stanbul’daki elçileri vas tas yla yapt klar giri imlerle sonuca gitmeye çal t lar.76
syana dâhil olduklar için idam edilen veya firar edenlerin mallar n n zapt ve müsadere edilmesi ile
birlikte muhallefatlar n taliplerine sat lmas karar da al nd .77 K br s’ta hazine taraf ndan el konulan
emlaklar bu yöntemle sat a ç kar ld ve taliplerinden en yüksek de eri verenlere sat ld . Emlak sat n
alanlar aras nda Muhass l Mehmet A a, eski muhass l Ahmet Ra it Efendi, yeni Ba piskopos Yovakim,
Ermeni tüccar Bogos, mütfü, defterdar, K br s Yeniçeri a as , tüfenkçiba , alaybeyleri, tüccar ve esnaf
yer al yordu.78 K br s’ta idam olunan veya firar edenlerin mallar ndan yeni Ba piskopos ve Yovakim ve
Ermeni tüccar Bogos’un al m yapmas bu meselenin Rumlar n ellerinde bulunan mallar n
Müslümanlara/Türklere geçirilmesi amac n ta mad n aç k biçimde göstermektedir.
dam olunan veya firar eden Rumlar n mallar n n zapt ve taliplerine sat lmas s ras nda K br s’taki
Frans z konsolosu Méchain, bu sat lar esnas nda Rumlara ait elbiseler ve evler sat n alan, fakat ald klar
e ya ve evleri idam edilen Rumlar n ailelerine veren Türklerin bulundu unu ifade etmekten kendini
alamam t .79
Sonuç
1821 y l bahar nda ba layan Yunan syan gayrimüslim topluluklar n Osmanl devletinden
ayr lmas n n ba lang c n olu turmaktad r. Yunan isyan n n haz rl k a amas nda ve isyan s ras nda
Osmanl Devleti içerisinde Rumlar n ya ad
yerlerde, Mora yar madas ba ta olmak üzere Bat
Anadolu sahilleri ve adalarda ya ayan Rumlar da isyana dâhil ederek büyük Yunanistan devleti hayata
geçirilmek istenmi tir. Bu yüzden Yunan isyan Mora isyan gibi görünse de Rumlar n meskûn oldu u
di er co rafyalarda da isyan hareketleri görülmü tür.
K br s adas da Rum nüfusun yo un olarak ya ad bölgelerden biriydi. Kurulmas tasarlanan
büyük Yunanistan’ n belki de en uç noktalar ndan birini K br s adas te kil edecekti. Bu yüzden isyandan
önce ve isyan s ras nda ada Rumlar n isyan içerisine dâhil etme çabas sürdürüldü. Bu amaçla 1818
y l ndan itibaren adaya çok say da Filiki Eterya temsilcisi gelmi tir.
Osmanl yönetimi isyan n ba ndan itibaren çok s k tedbirler alarak hareketi sonland rma
dü üncesinde olmu tur. Bu amaçla ba ta Patrik olmak üzere isyana dâhil olanlar cezaland r lm t r.
K br s adas nda da Muhass l Mehmet A a (Küçük Mehmet), hükümetin de uyar lar yla birlikte K br s
Rumlar n n da bu isyana dâhil edilece ine dair ipuçlar n toplayarak henüz bir isyan hareketi ba lamadan
gerekli tedbirleri alm t r. Bu maksatla isyanla irtibat halinde olup, K br s’ta da bir isyana
kalk acaklar na dair kesin deliller elde edilen ki iler hakk nda cezalar tertip edildi. Ba ta Ba piskopos
ve metropolitler olmak üzere ileri gelen Rumlar idam edildiler, baz lar da idamdan kurtulmak için
adadan firar etmeyi tercih etti.
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Hill, age., Vol. IV, s.45.
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K S., 30/167-1; BOA., C.ML., 592/24413
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BOA., D.B M.d., 41966, s.3, 16.
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BOA., D.B M.d., 41966, s.2-19.
79
Koumoulides, age., s.63.
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Osmanl hükümeti isyana dâhil olarak ceza verilen ve adadan firar edenlerin mal varl klar n n hazine
taraf ndan el konulmas karar ald . Ayr ca hazine taraf ndan el konulan mallar taliplerine “
” sat ld . Bu uygulama K br s adas nda da eksiksiz uyguland .
Gerçekle tirilen idamlar n ve firarlar n ya and bir ortamda K br s Rum toplumunun olumsuz
etkiledi ine üphe yoktur. syan n adadaki en önemli sonuçlar ndan biri Rum toplumu temsilcilerinin
ada üzerindeki nüfuzlar n n k r lmas oldu. Bundan sonra adada merkezi yönetim taraf ndan adanan
valiler etkin konuma geleceklerdir.
er‘iyye sicillerinden izlenebildi i üzere ya anan olaylar s ras nda veya sonras nda Bat l yazarlar80
taraf ndan iddia edildi i gibi K br s Rumlar n n, ço u zorlamayla yo un bir ekilde slâmiyet’e
geçmeleri söz konusu olmam t r. Bunun yan nda ya anan geli melerin adada ya ayan iki toplum
aras nda k smî/geçici bir ayr maya yol açmas gayet do ald r. Ya anan geli meler de bunu
göstermektedir. 1821 öncesinde sorunlar n çözmek için Lefko a mahkemesini tercih eden Rumlar n,
belli bir süre, bu konuda çekinceli davrand klar anla lmaktad r. Keza, Lefko a er’iyye sicillerinde
isyan öncesinde Rumlar n davalar na dair s k rastlanan belgeler yakla k 1827-1828 (H. 1243) y l na
kadar ender görülmektedir. Rumlar n bu çekinceli duru lar n n Tanzimat’la birlikte eski haline geldi i
söylenebilir.81
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1842 Tarihli, 3751 Numaral Nüfus Defterine Göre Baf, Kukla ve
H rsofi Kazalar ndaki


ro . r. ehset A A A
Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta
adir A A A
Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta

1. Giri
Osmanl da XIX. yüzy l n ba lar nda sava lar, iç isyanlar ve mali s k nt lar sebebiyle idari, mali ve
askeri alanlarda köklü de i ikliklerin yap lmas ve bununla ilgili olarak yeni düzenlemelere gidilmesi
zaruri hale gelmi tir. 1808 y l nda padi ah olan II. Mahmud, amcas III. Selim’in ba latm oldu u
slahatlar devam ettirmek arzusundad r. Fakat bunun en büyük engelinin yeniçeri oca oldu unu çok
iyi bilmektedir. 1826 y l nda yeniçeri oca n tamamen la vederek yerine Asâkir-i Mansûre-i
Muhammediyye ad alt nda yeni bir askeri te kilat kurmu tur.1
Devletin slahatlara devam edebilmesi, yeni kurulan askeri te kilata asker ve mali kaynak
sa layabilmesi için öncelikle genel bir nüfus say m n n yap lmas zaruri hale gelmi tir. II. Mahmud,
Rag p Efendinin haz rlad
ve kendisine takdim etti i layihan n da tesiri ile bir nüfus tahririnin
yap lmas n emretmi tir. Tahrire ilk olarak stanbul’dan ba lanm , fakat 1829–1830 Rus harbinin
ç kmas nedeniyle say m i i ertelenmi tir. Harbin bitimine müteakip yeniden gündeme gelerek say m
i lemleri H.1246 y l nda tekrar ba lat lm t r.2
H.1247 y l nda Ceride Naz rl kurularak naz rl a Said Efendi getirilmi , kaza ve sancaklarda
yap lan ve Bâb- Âliye gönderilen defterler Ceride odas nda toplanarak de erlendirmeye al nm ve belli
bir düzene tabi tutularak burada muhafaza edilmi tir. Daha sonraki senelerde ta radan gönderilen
yoklama defterlerinde bulunan ölüm, do um, yer de i tirme ve geçici ikamet de i ikliklerinin kay tlar
bu defterlere i lenmi tir.3
Tanzimat’ n ilan edilmesine müteakip Tanzimat’ n getirdi i usul ve kaidelere uygun olarak H.1256
(M.1840–41) y l ndan itibaren yeniden bir nüfus tahriri daha yap lm t r.4 nceleme ve de erlendirmesi
yap lan 3751 numaral defter Tanzimat sonras yap lan tahrir defterlerinden olup 1842 tarihlidir. K br s
Adas ’n n bat ucunu olu turan ve u anda K br s Rum kesimi topraklar içerisinde bulunan H rsofi, Baf
ve Kukla kazalar nda 5 ya ayan Müslim ahalinin kaydedildi i bu defterde bulunan bilgiler
1

Mübahat S. Kütüko lu, Mente e Sanca 1830 (Nüfus ve Toplum Yap s ), TTK Bas mevi, Ankara 2010, s.3.
Kütüko lu, age, s.3.
3 Adnan Çimen, “Say m, Kay t Düzeni ve Te kilatlanma Aç s ndan Osmanl da Nüfus Hizmetleri”, Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 14.3.2012, s.196.
4 “Bu defa Tanzimat- Hayriye usulünce müceddeden tahrirlerin irâde-i seniyye-i ahâne ta’alluk eden kazalar ndan Hamid Sanca nda
vâkî Uluborlu kazas n n nefs-i kasabas nda kâin mahallât ve kurâs nda mevcud olan ehl-i slâm n sinn ve e galleri… nüfus defteridir”.
BOA.NFS.d.3269, s.3; “Tanzimat- Hayriye usûl-i muhâsebe-i umûlü iktizâs nca K br s Ceziresinde mütemekkin bi’l-cümle nüfus- zukûrehl-i slâm n müceddeden tahrirlerine irâde-i seniyye-i cenâb- mülûk-ane ta’alluk buyurulmu oldu una mebni cezire-i merkûmunun
hâvî oldu u kazalar ndan zikr-i âtî Kukla kazas n n kurâs nda yerlü olarak mevcud bulunan kaffe-i nüfus- zükûr- ehl-i slâm ile
evladlar n n sinn ve e kalleri beyân yla tahrir defteridir”. BOA.NFS.d.3751, s.39.
5 1831 tarihinde K br s’ta 17 adet kaza bulunmaktad r. Muhtemelen inceledi imiz tarih olan 1842’de de bu civarda kaza oldu unu söylemek
mümkündür. Görüldü ü üzere inceledi imiz defterde adan n önemli bir k sm ve Müslüman nüfusun mühim bir miktar ya amaktad r.
Burada bu ayr nt l bir ekilde de erlendirilecektir. 1831 tarihindeki nüfus ve toplum yap s ile ilgili geni bilgi için bkz. Osmanl daresinde
K br s (Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ), T.C Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl
Yay n Nu: 43, Ankara 2000, s.93-127.
2

405

de erlendirilmi tir. Defterin yaz m tarihinde defterde ad geçen yerle im yerleri, bu yerle im
yerlerindeki yakla k nüfus ve bu bölgede ya ayan Müslim topluluklar n nüfus yap s ve özellikleri
kazalar aras birbirleriyle kar la t r larak o döneme k tutulmaya çal lm t r.
K smen NFS.d.3752 numaral gayrimüslim defterinden (M.1842) de her iki toplumun beraber veya
müstakil ya ad
yerle im yerleri ve baz umumi nüfus ve de erlendirmelerde faydalan lm ve
k yaslamalar yap lm t r.6

Harita 1: 1893’de (H.1309) K br s Adas 7

6

Gayrimüslimlerle ilgili olarak daha geni bilgi için bkz. NFS.d.3752, s.1-77; Ayr ca 1643 tarihli Cizye Defterlerine göre adadaki
gayrimüslimlerin durumu konusunda bkz. Recep Dündar, “H.1053-M.1643 Tarihli 8428 No’lu Cizye Defterinin Tan t m ve
De erlendirmesi”, History Studies (International Journal Of History), Volume 4 Issue 4, Kas m/November 2012, p.125-146; Yine 165051 tarihinde Baf ve Kukla kazalar ndaki gayrimüslimlerin durumu konusunda bkz. Recep Dündar-Mesut Ayd n, “3924 Nolu Cizye
Defterine Göre K br s Eyaleti Baf Ve Kukla Kazalar nda Gayrimüslimler (H.1061/M.1650-51)”, Tübar, XXXI, Bahar 2012, s.77-98.
7 BOA’de bulunan Osmanl Yol Haritas ndan K br s Adas ile ilgili k s m al nm ve gerekli düzenlemeler yap lm t r. Haritan n orijinali
için bkz. BOA.HRT.h.0137.
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Harita 2: 1867’de K br s Adas 8

2. 3751 Numaral Nüfus Defteri ve Bu Defterin Özellikleri
3751 numaral nüfus defteri Ba bakanl k Osmanl Ar ivi’nde NFS.d. kodu ile kay tl olup, K br s
Ceziresi Baf, Kukla ve H rsofi kazalar nda ya ayan Müslüman ahalinin kaydedildi i defterdir. Ar iv
bilgi formunda defter tarihinin 29 Zilhicce 1259 oldu u, ciltsiz, ebrusuz ve 20x56 cm ebad nda ve 119
varaktan olu tu u belirtilmi tir. Ancak defterin 1842 tarihli oldu u birçok yerden teyit edilmi tir.9
Defter Ba bakanl k Osmanl Ar ivi görevlileri taraf ndan her bir varak bir dijital görüntü olu turacak
ekilde dijital ortama aktar lm ve NFS.d.3751.0001- 0106 numara ile 106 dijital görüntü olarak
ara t rmac lar n istifadesine sunulmu tur. Çal mada dipnot ve at flarda belirtilen numaraland rma
sistemi kullan lm olup ilave olarak dijital görüntüde sa da bulunan sayfalar “a” solda bulunan sayfalar
ise “b” olarak yaz lm t r.
Defterde varaklar n sol üst kö esinde varak numaralar bulunmaktad r. Fakat bu numaralarda
atlamalar vard r. Bu atlamalar n bo ve eksik sayfalardan kaynakland tahmin edilmektedir.10 Bu eksik
8

http://www.lib.uchicago.edu/e/collections/maps/kiepert/, Carte générale de l'Empire Ottoman en Europe et en Asie / dressée par Henri
Kiepert.1867 Berlin : D. Reimer, 1867, K br s Adas bölümü al nm t r.
9 Bilgi formunda tarihin 1259 oldu u belirtilmekle beraber defter çindeki bilgilere göre tarihin 1258 olmas gerekir. Deftere sonradan
i lenen 1259–1260 tarihli do um ve ölüm kay tlar buna i aret etmektedir. Bkz. NFS.d.3751, s.1-106. Ayr ca K br s’ta yap lan say mlar
ve nüfus defterleri ve tarihleri ile ilgili olarak bkz. Osmanl daresinde K br s (Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ), s.62-63. Yine
bkz. M. Akif Erdo ru, “K br s Adas n n 1831 Tarihli Bir Osmanl Nüfus Say m ”, Tarih ncelemeleri Dergisi, Say XII, Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yay n , zmir 1997, s.81-97.
10 Defterde bulunmayan varak numaralar 1, 11, 41, 69, 80–87, 108, 109, 120’dir. Defterin ba nda bulunan 2 numaral varakta
(NFS.d.3751.0001) ilk yaz lan ki i numaras 19’dur. Defter ba lang c n n ve 18 ki inin yaz l oldu u 1 numaral vara n eksik oldu u
aç kça bellidir. Ayn ekilde defter sonu olan, bir sayfadan olu an ve üzerinde varak numaras bulunmayan (NFS.d.3751.0106), Evratu
karyesinin yaz l oldu u sayfada karyenin 21 hane oldu u yaz lm fakat 18 ki i kaydedilmi tir. Bunun devam n n oldu u ve bu sayfan n
vara n tamamlayan sayfa olabilece i eksik olan 120 numaral vara n böylece tamamland n söylemek yanl olmaz. 41 ve 69 numaral
varaklar n kaza geçi lerinde bulunan bo varaklar n oldu u, yine 11,108, 109 numaral varaklar n da arada b rak lan bo varaklar oldu u
tahmin edilmektedir. 80–87 aras 8 varak bo lukta; Makunda karyesi 79’uncu (3751.0075b) varaktan ba lamakta 88’inci (3751.0076)
varakta devam etmektedir. 88’inci vara n sa sayfas (3751.0076a) Makunda karyesinin devam olup sayfa sonundaki ki i numaras
39’dur. Ayn vara n solundaki sayfa (3751.0076b) 61 ki i numaras ile ba lamaktad r. Bu arada eksikli in oldu u bellidir. 88 numaral
(3751.0076) vara n sa sayfas eksik olan 80 numaral vara a, sol sayfas ise 88 numaral vara a ait olmas gerekir. Bu durumda 88
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sayfalar Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl taraf ndan
yay nlanan “Osmanl daresinde K br s (Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ), Ankara 2000’’ adl
eserdeki H.1246 (1831) tarihli nüfus ve yer bilgileri ile kar la t r ld nda da görülmektedir.11
Eksik sayfalardan ve defterdeki baz hasarlardan dolay tespit edilebilen; Baf kaza merkezinde ad n n
Cami-i Kebir12 oldu u dü ünülen mahallede bilgileri eksik olan 18 ki i, H rsofi kazas na tabi Makunda
karyesinde bilgileri eksik olan 22 ki i ve H rsofi kazas na tabi Kirse Tera karyesinde bilgileri eksik olan
3 ki i bulunmaktad r. Bu ki iler nüfus ve nüfus de erlendirmelerinde (do um, ölüm ve nüfus art )
dikkate al nm , di er de erlendirmelerde (e kâl, isim ve ya ) dikkate al nmam t r.
Tahrire Baf kazas ndan ba lanm , önce kaza merkezinde bulunan birimler (nefs, mahalle) devam nda
kazaya tabi birimler (karye, çiftlik), ayn ekilde Kukla ve H rsofi kazalar n n yaz m ile tahrir
tamamlanm t r. Tahrir kay tlar hane esas na göre yap lm olup önce hane reisi devam nda o hanede
bulunan di er erkekler yaz lm t r. ah s kay tlar yaz ld
birimdeki s raya göre üzerine numara
verilerek e kâli (boy, b y k, sakal), öhreti (lakap, meslek, ar zi durumu ve s fat ), ad , hane reisi ise baba
ad , hane reisi de ilse hane reisine olan ba (o lu, karde i, kölesi, üvey o lu, babas ) ve ya yaz larak
yap lm t r.
Defterdeki bilgileri iki kategoride de erlendirmek mümkündür. Birincisi defterin ilkyaz m tarihi olan
H.1258 y l na ait tahrir bilgileri, ikincisi ise H.1259 ve 1260 y llar na ait yoklama defterleri vas tas yla
gelen ve kâtipler taraf ndan i lenen vukuat kay tlar d r. Deftere sonradan ilave edilen vukuat kay tlar
ölüm, do um, yer de i tirmeler (gidi , geli ) ve yeni yap lan kay tlar içermektedir. H.1259 y l ölüm
kay tlar ölen ki inin üzeri çizilmi , çizgi üzerine fevt (öldü) alt na ise 59 eklinde tarih dü ülmü tür.
H.1260 ölüm kay tlar ise ölen ki i üzerine fevt ve 60 yaz larak yap lm t r. Do umlar birim sonlar na
ilave edilmi tir. H.1259 do um kay tlar (o lu Ali bin Yusuf /tevellüd 59), 1260 do um kay tlar ise (
Rüstem bin yek-çe m Hasan /tevellüd 260) eklindedir. Yer de i tirme kay tlar ; ki i kay tl oldu u
birimden ayr lm ise üzerine (reft /gitti i yer /tarih), bir yerden gelmi ise geldi i birimin sonuna bütün
ki isel bilgileri ile yaz lm ve yan na amed (geldi) yaz larak geldi i yer ilave edilmi tir. Yeni yap lan
kay tlar ise tahrir an nda yaz lmayan sonradan birim sonuna ilave edilen ki ilerdir. Bunlar n hemen
yan na müceddeden kay t eklinde not dü ülmü tür.
3751 numaral defterin yan s ra baz konularda yukar da bahsetti imiz üzere NFS.d.3752 numaral
gayrimüslim defterinden de istifade edilmi tir.13
3. Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Yerle im Birimleri ve Nüfus Da l m
Nüfus defterlerinde erkek nüfus kaydedildi i için gerçek nüfusu tam olarak tespit edebilmek mümkün
olmad ndan dolay ancak yakla k nüfus verilebilmektedir. Çal mada tablolarda defterden tespit

numaral vara n sol sayfas eksik olan ba ka bir yerle im birimine ait oldu u dü ünülmekle beraber biz de erlendirmemizde burada
yaz lan ki ileri Makunda köyüne dâhil ettik.
11 Osmanl daresinde K br s (Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ) isimli eserde (age) Baf, Kukla ve H rsofi kazalar nda ya ayan
Müslim ahalinin kaydedildi i yerle im yerleri ile 3751 numaral defterde isimleri geçen yerler kar la t r ld nda; Baf kazas nda 3751
numaral defterde 29, age’de ise 26 yerle im birimi kay tl d r. Bunlar n 25’i ayn yerdir. 3751’de ilave olarak ismi geçen yerler Enba,
Celocedra, Kannavyu ve Trimu’dur. Age’de kay tl olup 3751’de bulunmayan yer ise Armuta’d r. Kukla kazas nda 3751 numaral defterde
21, age’de ise 19 yerle im birimi kay tl d r. Bunlar n 19’u ayn yerdir. 3751’de ilave olarak ismi geçen iki yer Arminu ve Aya Varvara’d r.
H rsofi kazas nda 3751 numaral defterde 32, age’de ise 36 yerle im birimi kay tl d r. Bunlar n 27’si ayn yerdir. 3751’de ilave olarak ismi
geçen yerler Holi, Aya Dimitriyano, Melyu, Karamullas ve Amro’dur. Age’de kay tl olup 3751’de bulunmayan yerler ise Poli, Perostorina,
Cinusa, Koçina, Pomo, Simu, Turu a, Vodi ve Yalya’d r. Osmanl daresinde K br s (Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ), s.XXIII,
114-117, 125-127.
12 Defterde eksik sayfadan dolay ad geçmeyen bu mahallenin Cami-i Kebir olmas gerekir. Bundan sonra gelen mahalle Cami-i Sa ir’dir.
Ayr ca bak n z Osmanl daresinde K br s (Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ), s.281, 299, 300, 319.
13 Gayrimüslimlerle ilgili olarak daha geni bilgi için bkz. NFS.d.3752, s.1-77. Bu üç kazadaki gayrimüslimlerle ilgili defteri (3752) bir
makalede de erlendirmek için çal maya ba lad k.
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edilen erkek nüfus verilmi ve devam nda bulunan say lar 2 ile çarp larak yakla k nüfus belirlenmeye
çal lm t r.
3.1. Baf Kazas
3751 numaral nüfus defterine göre; Baf kazas bir nefs, 28 karye olmak üzere 29 yerle im biriminden
olu maktad r. Kaza merkezi olan Baf, Nefs-i Baf, Cami-i Kebir ve Cami-i Sa ir mahalleleri olmak üzere
üç birim olarak kaydedilmi tir. Bu 29 yerle im biriminden kaza merkezi de dâhil olmak üzere 9’unun
ismi ayn tarihli gayrimüslimlerin kaydedildi i 3752 numaral defterde de geçmektedir. Müslümanlar ile
gayrimüslimlerin beraber ya ad bu yerler Baf, Falya, Amargit, Eledyu, Asproya, Kannavyu, Pano
Panaya, Trinya ve ati’dir.14
Defterde adlar geçen yerle im birimlerinin ço u günümüzde ayn veya de i en Türkçe ve Rumca
isimleriyle haritalarda gösterilmeye devam edilmektedir (Bkz. Tablo 1).

Tablo 1: Baf Kazas Yerle im Birimleri ve Nüfus
No 3751
No’lu Google Eart 2015 Y l KKTC Harita
15
Defter
2016
Dairesi16
1
1.Cami-i Kebir Baf
Pafos
Mahallesi
2.Cami-i
Sa ir
Mahallesi
3.Nefs-i Baf
2
Akurço
Akarsu
Akoursos/Akarsu
3
Koloni
Yolüstü
Koloni/Yolüstü
4
Pidarku
Akkarg
Pitargou/Akkarg
5
Kurdaka
Kurta a
Kourtaka/Kurta a
6
Gökçebel
Falia/Gökçebel
Falya
7
Amargeti
Amargeti
Amargit
8
Akselu
Aksulu
Axilou/Aksu
9
Eledio
Elethiou
Eledyu
10 Aya Marina
Agia Marina
Ayia Marina
11 Aya Yani
Ayd n
Ayios Ioannis/Ayd n
12 Malunda
Tesbit
Tesbit Edilemedi
Edilemedi
13 Evreçe
Tesbit
Tesbit Edilemedi
Edilemedi
14 Asproya
Aktepe
Asproyia/Aktepe
15 Moronero
Küçüksu
Moronero/Küçüksu
16 Hulu
Tesbit
Tesbit Edilemedi
Edilemedi

Erkek
Nüfus
193

Yakla k
Nüfus
336

144

288

40
43
23
26
18
28
49
22
15
9
73
32

80
86
46
52
36
56
98
44
30
18
146
64

36

72

29
15
48

58
30
96

14 NFS.d.3752, s.1, 2, 4, 14, 15, 18, 22, 34, 35, 36, 37. Müslüman ve gayrimüslimlerin beraber ya ad klar yerle im birimleri tablo 1’de
italik olarak yaz lm t r.
15 NFS.d.3751, s.1-38.
16 http://ttpd.gov.ct.tr/Portals/1074/Cyp325_web.jpg, 19.04.2016.
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17
18
19
20

Enba
Lenba
Dala
Kato Panaya

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Finike
Celocedra
Lapityu
Kannavyu
Pano Panaya
Galatarka
Trimu
Trinya
ati
Baf Merkez
Nüfus
K rsal Nüfus
Kaza Toplam
Nüfus

Emba
Lenpa
Tala
Tesbit
Edilemedi
Finike
Kelokedara
Bozalan
Kannviou
Pano Panagia
Yo urtçular
Drymou
Thrinia
Psathi

Emba
Lemba/Ç ral
Tala
Tesbit Edilemedi

1
36
5
8

2
72
10
16

Finikas/Finike
Kelokedara
Lapithiou/Bozalan
Kannviou
Pano Panayia
Galataria/Yo urtçular
Drymou
Drinia
Psathi

20
4
27
2
15
7
1
12
11
377

40
8
54
4
30
14
2
24
22
754

615
992

1230
1984

992 erke in kay tl oldu u Baf kazas nda yakla k nüfus 1984’dür. Bu nüfusun %38’ine tekabül eden
754 ki i kaza merkezinde %62’sine tekabül eden 1230 ki i ise köylerde ya amaktad r. Köyler genelde
küçük olup nüfusu 100 civar nda olan Amargit ve Hulu ile nüfusu 150 civar nda bulunan Aya Yani
haricindeki köyler 100’ün alt nda nüfusa sahip yerle imlerdir. Bu köylerden Enba, Celocedra, Kannavyo
ve Trimu köylerinde ise 10’un alt nda nüfus bulunmaktad r (Bkz. Tablo 1).
Baf kazas nda 1103 erkek gayrimüslim kaydedilmi olup, bu da 2206 gayrimüslime tekabül
etmektedir17.
3.2. Kukla Kazas
3751 numaral nüfus defterine göre; Kukla kazas bir nefs, 20 karye olmak üzere 21 yerle im
biriminden olu maktad r. Bu 21 yerle im biriminden kaza merkezi de dâhil olmak üzere 6’s n n ad
gayrimüslimlerin kaydedildi i 3752 numaral defterde de bulunmaktad r. Müslümanlar ile
gayrimüslimlerin beraber ya ad
bu yerler Kukla, Susuz, Mamonya, stavrokono, Cidares, ve
18
A elia’d r. Defterde adlar geçen yerle im birimlerinin tamam günümüzde ayn veya de i en Türkçe
ve Rumca isimleriyle haritalarda gösterilmeye devam edilmektedir (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2: Kukla Kazas Yerle im Birimleri ve Nüfus
No 3751
No’lu Google
Eart 2015 Y l KKTC Harita
19
Defter
2016
Dairesi
1
Nikokleia
Kouklia/Köprü
Kukla

17

Erkek
Nüfus
50

Yakla k
Nüfus
100

NFS.d.3752, s.1-40.
NFS.d.3752, s.41, 43, 44, 46, 50. Müslüman ve gayrimüslimlerin beraber ya ad klar yerle im birimleri tablo 2’de italik olarak
yaz lm t r.
19 NFS.d.3751, s.39-65.
18
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Susuz
Fasula
Mamonya
stavrokono
Aya Yorgi
Argimandrida
Marona
Prasyo
Cidas
Cidares
Arminu
Filusa
Protori
Aya Nikola
Yero ibo
A elia
Dimi
Aya Varvara
Mandirya
Anarida
Kukla Merkez
Nüfus
K rsal Nüfus
Kaza Toplam
Nüfus

Susuz
Fasoula
Mamonia
Aydo an
Kavakl
Archimandrita
Uluçam
Yuval
Ceyhan
Ç r
Arminou
Filousa
Praitori
Esentepe
Yerovas
Akhelia
Oval k
Engindere
Ye ilova
Anarita

Souskiou/Susuz
Fasoula/Ba r kara
Momonia
Stavrokonnau
Ayios Yeoryios
Pano Archimandrita
Marona/Uluçam
Prastio/Yuval
Kidasi
Kedares/Ç r
Arminou
Filousa
Pretori
Ayios Nikolas/Esentepe
Yerovasa/Yerovas
Akhelia
Timi/Oval k
Ayia Varvara/Engindere
Mandria/Ye ilova
Anarita

35
25
15
77
31
35
32
13
34
8
9
17
13
111
44
11
25
15
35
20
50

70
50
30
154
62
70
64
26
68
16
18
34
26
222
88
22
50
30
70
40
100

605
655

1210
1310

655 erke in kay tl oldu u Kukla kazas nda yakla k nüfus 1310’dur. Bu nüfusun yakla k %8’i olan
100’ü kaza merkezinde, %92’si olan 1210’u ise köylerde ya amaktad r. Kaza merkezi olan Kukla’n n
nüfusu 100 iken stavrokono 154 ve Aya Nikola 222 nüfusa sahip büyük köylerdir. Görüldü ü üzere
baz köyler kaza merkezinden daha kalabal k nüfus bar nd rmaktad r (Bkz. Tablo 2).
Kukla kazas nda 235 erkek gayrimüslim nüfus kaydedilmi olup, bu da 470 ki iye tekabül etmektedir.
Bu bilgilerden anla ld üzere mezkûr kazada Müslümanlar önemli oranda daha kalabal kt rlar20.
3.3. H rsofi Kazas
3751 numaral nüfus defterine göre, H rsofi kazas bir nefs, 31 karye olmak üzere 32 yerle im
biriminden olu maktad r. Bu 32 yerle im biriminden 6’s n n ad gayrimüslimlerin kaydedildi i 3752
numaral defterde de bulunmaktad r. Müslümanlar ile gayrimüslimlerin beraber ya ad bu yerler Liso,
Melandra, Aya Sidera, Filusa, Akurdalya, ve Melyu/Miliu’dur. 21 Defterde adlar geçen yerle im
birimlerinden ikisi haricinde kalan di erleri günümüzde ayn veya de i en Türkçe ve Rumca isimleriyle
haritalarda gösterilmeye devam edilmektedir (Bkz. Tablo 3).

20

NFS.d.3752, s.41-51.
NFS.d.3752, s.61, 63, 65, 70, 75, 77. Müslüman ve gayrimüslimlerin beraber ya ad klar yerle im birimleri tablo 3’de italik olarak
yaz lm t r.
21
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Tablo 3: H rsofi Kazas
No 3751
No’lu
22
Defter
1
H rsofi
2
Karamullas
3
Askolli
4
Holi
5
Tera
6
Amro
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

22

Yerle im Birimleri ve Nüfus
Google
Eart 2015 Y l KKTC Harita
2016
Dairesi
Alt nc k
Khrysokhou/Alt nc k
Karamulla
Karamullidhes/Karamulla
Skoulli
Skoulli
Choli
Kholi
Çak rlar
Tera/Çak rlar
Tespit
Tespit edilemedi
edilemedi
Kirse Tera
Kritou Tera
Kritou Tera
Makunda
Yakac k
Makounta
Milya
Milia
Millia
Aya Dimitriyano Agios
Ayios Dimitrianos
Dimitriyanos
Melemyu
Melamiou
Melamiou
Girit Marut
Kritou Marottou Kritou Marottou
Anadyu
Görmeli
Anadhiou/Görmeli
Sarama
Ku luca
Sarama/Ku luca
Filousa
Filousa
Filusa
Be iktepe
Melandra/Be iktepe
Melandra
stinco
Tabanl
stinjo/Tabanl
Zaharka
Tatl ca
Zakharia/Tatl ca
Malatya
Malatya
Meledhia/Malatya
Lysos
Lysos
Liso
Aya Markor
Tespit
Tespit edilemedi
edilemedi
Trimitusa
Tremithousa
Trimithousa/Uzunme e
Mirmiko
Mirmigkof
Demirci
Ayios sidhoras/Demirci
Aya Sidera
Platosa
Karaa aç
Pelathousa/Karaa aç
Androliku
Gündo du
Androlikou/Gündo du
Fasl
Fasl
Fasl /Fesli
Arodez
Kalkanl
Arodhez/Kalkanl
Kardali
Akourdalia/Kardali
Akurdalya
Milliou
Miliou
Melyu/Miliu
Lukrunu
Olukönü
Loukrounou/Olukönü
Evratu
Dereboyu
Evratou/Dereboyu
H rsofi Merkez
Nüfus
K rsal Nüfus
Kaza Toplam
Nüfus

NFS.d.3751, s.66-107, NFS.d.3752, s.52-77.
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Erkek
Nüfus
79
21
11
1
78
7

Yakla k
Nüfus
158
42
22
2
156
14

30
76
24
3

60
152
48
6

15
22
17
26
9
48
45
16
57
6
4

30
44
34
52
18
96
90
32
114
12
8

35
13
34
18
99
30
79
8
4
22
18
79

70
26
68
36
198
60
158
16
8
44
36
158

876
955

1752
1910

H rsofi kazas nda yakla k nüfus 1910’dur. Bu nüfusun yakla k %8’i olan 158’i kaza merkezinde,
%92’si olan 1752’si ise köylerde ya amaktad r. Kaza merkezi olan H rsofi’den daha fazla nüfusun
bulundu u Anderliku yakla k 200 nüfus bar nd r r iken, Tera, Makunera ve Arodez 150’nin üzerindeki
nüfuslar ile H rsofi ile ayn büyüklüktedir ( Bkz. Tablo 3).
Bu kazada 834 erkek gayrimüslim kaydedilmi olup, bunlar n say s da 1668 yapmaktad r. Bu kazada
da Müslümanlar n gayrimüslimlerden daha fazla bir nüfusa sahip olduklar n belirtmek mümkündür23.
4.Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Do an, Ölen ve Nüfus Art

De erlendirmesi

4.1. Do anlar
Defterde birim sonlar na do du u y llara göre sonradan i lenen, do um kay tlar H.1259 ve 1260
(1843–44) y llar n içermektedir. Baf kazas nda 1259 y l nda 14, 1260’da 43, Kukla kazas nda 1259’da
16, 1260’da 25, H rsofi kazas nda ise 1259’da 5, 1260’da 30 do um kayd bulunmaktad r (Bkz. Tablo
4).
Kay tlara göre iki y l içerisinde Baf kazas nda 57, Kukla kazas nda 41, H rsofi kazas nda ise 35
ki inin do du u gözükmektedir.
Tablo 4: H.1259 ve 1260’da Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar nda Do anlar
Baf
1259-60 Kukla
1259-60 H rsofi
1
Nefs-i Baf
18 Nefs-i Kukla
3 Nefs-i H rsofi
2
Akurço
2
Susuz
Karamullas
3
Koloni
1 Fasula
1
1 Askolli
4
Pidarku
2
1 Mamonya
Holi
5
Kurdaka
1
stavrokono
3
1 Tera
6
Falya
2 Aya Yorgi
1 Amro
7
Amargit
5 Argimandrida
1
Kirse Tera
8
Akselu
1 Marona
Makunda
9
Eledyu
Prasyo
1 Milya
10 Aya Marina
1
Ciyas
4
Aya Dimitriyano
11 Aya Yani
3
4 Cidares
Melamyu
12 Malunda
Arminu
2 Girit Marora
13 Evreçe
3 Filusa
1
1 Anadyu
14 Asproya
Protori
Sarama
15 Moronero
Aya Nikola
6
4 Filusa
16 Hulu
1
1 Yero ibo
3
2 Melandra
17 Enba
A elia
stinco
18 Lenba
2 Dimi
5 Zaharka
19 Dala
Aya Varvara
Malatya
20 Kato Panaya
1 Mandirya
Liso
21 Finike
3
2 Anarida
Aya Markor
22 Celocedra
Trimitusa

23

1259-60
4
1

1
2
5
3

1

1
1
1
3
1
1
2
1
1

NFS.d.3752, s.52-77.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Lapityu
Kannavyo
Pano Panaya
Galatarka
Trimu
Trinya
ati

2

Kaza Top.

14

43

Kaza Top.

16

25

Mirmiko
Aya Sidera
Platosa
Androliku
Fasl
Arodez
Akurdalya
Melyu/Miliu
Lukrunu
Evratu
Kaza Top.

4

2

5

30

4.2. Ölenler
Do um kay tlar gibi ölüm kay tlar da deftere H.1259 ve 1260 y llar olmak üzere iki y ll k
i lenmi tir. ki y l içerisinde Baf kazas nda 1259 y l nda 33, 1260’da 10 olmak üzere toplam 43, Kukla
kazas nda 1259’da 21, 1260’da 10 olmak üzere toplam 31, H rsofi’de ise 1259’da 15, 1260’da 63 olmak
üzere toplam 78 ki inin ölüm kayd bulunmaktad r ( Bkz. Tablo 5).
Tablo 5: H.1259 ve 1260’da Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar nda Ölenler
No Baf
1259-60 Kukla
1259-60 H rsofi
1
Nefs-i Baf
10
Nefs-i Kukla
7
Nefs-i H rsofi
2
Akurço
2
Susuz
2
Karamullas
3
Koloni
Fasula
1
Askolli
4
Pidarku
2
Mamonya
2 Holi
5
Kurdaka
1
stavrokono
1
Tera
6
Falya
Aya Yorgi
Amro
7
Amargit
1 Argimandrida
2
Kirse Tera
8
Akselu
Marona
2
1 Makunda
9
Eledyu
Prasyo
1 Milya
10
Aya Marina
1
Cidas
3
1 Aya Dimitriyano
11
Aya Yani
5
3 Cidares
Melamyu
12
Malunda
3
Arminu
Girit Marora
13
Evreçe
Filusa
1
Anadyu
14
Asproya
Protori
1 Sarama
15
Moronero
Aya Nikola
1
2 Filusa
16
Hulu
6
2 Yero ibo
1 Melandra
17
Enba
A elia
stinco
18
Lenba
1
2 Dimi
Zaharka
19
Dala
Aya Varvara
1
Malatya
20
Kato Panaya
1
Mandirya
1 Liso
21
Finike
2
1 Anarida
Aya Markor
22
Celocedra
Trimitusa
23
Lapityu
Mirmiko
414

1259-60
8
1
1

2
1
2

1
7
1
2
4
2
2
5
4
2

6
3

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kannavyo
Pano Panaya
Galatarka
Trimu
Trinya
ati

Kaza Top.

33

10

Kaza Top.

21

10

Aya Sidera
Platosa
Androliku
Fasl
Arodez
Akurdalya
Melyu/Miliu
Lukrunu
Evratu
Kaza Top.

8

4
2
2
1
7

15

63

4.2.1. Ölüm Ya lar ve Ölenlerin Ya Ortalamas
Defterde bulunan iki y ll k ölüm kay tlar na göre ölenlerin ya da l mlar ve oranlar tablo 6’da
gösterilmi tir. Buna göre Baf kazas nda ölenlerin %30’u 0–6 ya grubundan, %7’si 7–11 ya grubundan
olmak üzere %37’si çocuk olan 0–11 ya aral ndad r. Bu oranlar Kukla kazas nda 0–6 ya %32, 7–11
ya %3, çocuk %35, H rsofi kazas nda ise 0–6 ya %36, 7–11 ya %12, çocuk %48’dir. Ölüm ya
ortalamalar na bakt m zda ise bunun Baf kazas nda 32,4, Kukla kazas nda 30,5 ve H rsofi kazas nda
ise 24 oldu u gözükmektedir (Bkz. Tablo 6).
Tablo 6: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar 2 Y ll k Ölümlerin Ya Da l m ile Ortalamalar
Baf Kazas
Kukla Kazas
H rsofi Kazas
Adet
Adet
Adet
%
%
Toplam Ölenler
43
31
78
0-6 ya
13
30
10
32
28
7-11 ya
3
7
1
3
9
12-50 ya
16
37
12
39
30
50 ya üzeri
11
26
8
26
11
Ya Ortalamas
32,4
30,5
24

%
36
12
38
14

4.3. Nüfus Art
Defterlerdeki 2 y ll k do um ve ölüm bilgilerine göre 2 y ll k nüfus de i imi Baf kazas nda 15, Kukla
kazas nda 19 artar iken, H rsofi kazas nda 44 azalm t r. Bu nüfus de i ikli inin do um ve ölümlere
göre y ll k nüfus art oranlar binde olarak Baf kazas nda 7,5, Kukla kazas nda 14,5 ve H rsofi kazas nda
ise -23’dür. Bu verilerden hareketle H rsofi’de önemli miktarda bir dü ü ten bahsetmek mümkündür
(Bkz. Tablo 7).
Tablo 7: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Nüfus De i imi ile Nüfus Art Oranlar
Do umlar
Ölümler
Nüfus
Toplam Y ll k Nüfus
Art (binde)
Kazalar 1259 1260 Top. 1259 1260 Top. De i imi Nüfus
Baf
14
43
57
32
10
42
992
15
7,5
Kukla
16
25
41
13
9
22
655
19
14,5
H rsofi
5
30
35
15
64
79
955
-44
-23
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5. ah slar n E kâllerine (Boy, Sakal, B y k ve Renk) Göre De erlendirilmesi
De erlendirmesi yap lan 3751 numaral defterde ah s e kâlleri; boy-b y k ve boy-sakal eklinde ikisi
birlikte veya sadece abb- emred (henüz sakal b y ç kmam genç) eklinde belirtilmi tir. Çok nadir
de olsa boy belirtilmeden sadece ter b y kl olarak yaz lanlar da bulunmaktad r. abb- emred kay tlar
15, 16 ve 17 ya lar n kapsamakla birlikte bazen 13–14 ya nda olup da abb- emred kayd dü ülenler
vard r. Ayn ekilde ya 18 ile 22 aras nda bulunan ve genelde ter b y kl olarak belirtilen ki iler aras nda
da ter b y k yerine abb- emred kayd bulunanlar vard r. Deftere yaz lan gulamlar n (köle) ve ar zi hali
bulunan (mecnun, saral , a’ma, dilsiz ve sa r) ah slar n baz lar nda e kâl belirtilmemi tir.
5.1. Boy De erlendirmesi
Boy kay tlar defterde k sa, orta ve uzun boylu eklindedir. Bu tasnife göre kazalar n boy da l mlar
tablo 8’de gösterilmi tir. Tabloda boy yaz lmayan olarak gösterilen sat rdaki say lar abb- emred ve
çocuklardan olu makla birlikte bunlar içerisinde çok az da olsa yukar da belirtilen sebepten dolay boy
kayd bulunmayanlar da bulunmaktad r.
Tablo 8: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Boy Da l m
Baf
K sa Boylu
30
Orta Boylu
397
Uzun Boylu
81
Boy Yaz lan
508
Boy Yaz lmayan
466
De erlendirilen
974

Kukla
8
268
49
325
330
655

H rsofi
13
323
155
491
439
930

Baf, Kukla ve H rsofi kazalar nda defterde boy kayd bulunanlar n say s ve oransal olarak
da l mlar n n gösterildi i tablo ile grafiklere bakt m zda ço unlu unun orta boylu insanlardan
olu tu u gözükmektedir. Orta boylu insanlar n oran Kukla’da %83, Baf’da %78, H rsofi’de ise
%66’d r. H rsofi Kazas nda bulunanlar n di er kazalara göre daha uzun boylu olduklar yine tablo ve
grafiklerden anla lmaktad r. Bu oranlar H rsofi kazas nda %31, Baf kazas nda %16, Kukla kazas nda
ise %15’dir. Her üç kazada da k sa boylu olanlar n az oldu u görülmekte olup bu oranlar Baf kazas nda
%6, Kukla kazas nda %2, H rsofi kazas nda ise %3’tür (Bkz. Tablo 8 ve ekil 1).
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ekil 1; Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Boy Da l m Oranlar
5.2. Sakal, B y k ve Renk De erlendirmesi
Defterde sakal kay tlar ak, k r, kara, kumral, sar , köse ve müzellef sakall , b y k kay tlar ise k r,
kara, kumral, sar ve ter b y kl eklindedir. Sakal ve b y k kay tlar nda kullan lan ak, k r, kara, kumral
ve sar s fatlar b y k ve sakal renklerini belirtmekle birlikte; ak ve k r s fatlar ayn zamanda ki inin ya l
ve orta ya üzeri oldu unu, kara, kumral ve sar s fatlar ise ki inin beniz (yüz /çehre) rengini de
belirtmektedir.
Sakal s fat olarak kullan lan köse, sakal ç kmayan belki de sakal b y olmayan, müzellef24 ise
sözlük manas olarak, yüzünde yeni yeni tüyler ç kan manas na kar l k gelmekle birlikte defterdeki
kay tl bilgilerden sakal n hiç kesmemi (sakal na ustura vurmam ) ki ilerin sakal için kullan lan bir
s fat oldu unu dü ünmek yanl olmayacakt r.

Byk

Tablo 9: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Sakal B y k Da l m
Baf
KrByk
6
Kara B y k
35
Kumral B y k
94
Sar B y k
83
Ter B y k
111
Ak Sakal
41
K r Sakal
51
Kara Sakal
29
Kumral Sakal
29
Sar Sakal
34
Köse Sakal
15
Müzellef Sakal
Sakal

Kukla
1
34
16
39
77
28
22
72
10
18
5
-

H rsofi
3
39
80
21
61
41
81
64
84
7
4
3

Tablo 9’da üç kazadaki sakal ve b y k da l mlar ayr nt l olarak verilmi tir. Bu tabloya göre her üç
kazada da ak b y kl kayd yoktur. K r b y kl olarak Baf kazas nda 6, Kukla kazas nda 1, H rsofi
24 Ferit Devellio lu, Osmanl ca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 2008, s.792; NFS.d.3751, s.7b, 58b, 102b; Defter kay tlar nda müzellef
sakall olarak kaydedilen 4 ki iden ikisi menla (molla) olup ya lar 25 ve 30’dur.
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kazas nda ise 3 ki i bulunmaktad r. Di er b y kl olan ki iler ise orta ya alt d r. Ayn ekilde orta ya
üzerindeki ki ilerin (40-50 ya ) büyük ço unlu unun ve ya l olanlar n tamam n n sakall oldu u
gözükmektedir. Orta ya alt ki ilerin yakla k üçte biri sakall , üçte ikisi ise b y kl d r. Sakal koyma
konusunda dini dü üncenin de etkisini unutmamak gerekmektedir.
Tablo 10: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Yüz Görünü ü Da l m
Baf
Kukla
Sakall
200
157
B y kl
329
167
abb- emred
53
27
Çocuk ve Yaz lmayan
392
304
De erlendirilen
973
655

H rsofi
284
204
64
378
930

ekil 2: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Yüz Görünü ü Da l m Oranlar
Tablo 10’da her üç kazadaki yüz görünü lerinin say sal da l mlar , ekil 2’de ise bunlar n grafik
olarak yüzdelik oranlar gözükmektedir. Bu grafikler incelendi inde üç kazadaki erkek nüfusun yakla k
yar s sakall ve b y kl , yar s ise çocuk ve gençlerden olu maktad r. Bu da l mlar Baf kazas nda %40
çocuk, %5 abb- emred, Kukla kazas nda %46 çocuk, %4 abb- emred, H rsofi kazas nda ise %41
çocuk, %7 abb- emreddir. Her üç kazadaki sakal ve b y k da l m na bakt m zda b y kl olanlar n
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oran Baf kazas nda %34, Kukla kazas nda %26 ve H rsofi kazas nda %22’dir. Sakall olanlar n oran
ise Baf’da %21, Kukla’da %24 ve H rsofi’de %30’dur.
Tablo 11: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Renk Da l m
Kara
Kumral
Sar
De erlendirilen Toplam Ki i

Baf
64
123
117
304

Kukla
106
26
57
189

H rsofi
113
164
28
305

ekil 3: Kazalardaki Yüz Rengi (Beniz) Da l m
Konunun ba nda belirtildi i gibi b y k ve sakal rengi olarak belirtilen kara, kumral ve sar s fatlar
ayn zamanda ki ilerin renklerine de i aret etmektedir. Nitekim 45 ya nda olan Mehmed bin Hasan’ n
yaz m nda sar köse sakall kayd bulunmaktad r.25
Tablo 11’de defterlerde geçen kara, kumral ve sar renklerine göre da l mlar ve ekil 3’de de bu
da l m n oranlar grafik olarak gösterilmi tir. Bu grafiklere bak ld nda her üç kazadaki insanlar n renk
da l mlar birbirinden çok farkl özellikler göstermektedir. Kukla kazas ndaki insanlar n ço unlu unun
kara (%56), H rsofi kazas ndaki insanlar n ço unlu unun kumral (%54) oldu u gözükmektedir. Baf
25

NFS.d.3751, s.4b.
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kazas nda ise kumral (%40) ve sar (%39) renkli olanlar birbirine yak n oranlardad r. Ayn zamanda Baf
kazas nda kara (%21), Kukla kazas nda kumral (%14), H rsofi kazas nda ise sar (%9) renkli olanlar en
az orana sahiptir.
Bu renk da l m ndaki farkl l klarda co rafyan n etkisinin yan nda adaya farkl bölge ve yerlerden
tarih boyunca insanlar n göç etmesi, sürgün olmas ve iskân sonucunda de i ik yerlerden farkl Türk
boylar n n gelmesinin etkisi olabilir.26
6. Ya De erlendirmesi
Tablo 12’de Baf, Kukla ve H rsofi kazalar ndaki 10’lu ya gruplar ve 60 ya üzeri ki i say lar ile
ortanca ya olarak da ifade edilen ya ortalamalar gösterilmi tir. Tabloya göre ya ortalamas n n en
yüksek oldu u kaza 25,4 ile H rsofi, en dü ük oldu u kaza 22,8 ile Kukla kazas d r. Baf kazas ndaki ya
ortalamas ise 23,6’d r. ekil 4’de bu da l mlar n grafiksel gösterimi bulunmaktad r. Bu grafiklere göre
her üç kazada da 1-10 ya grubunun di er ya gruplar na göre bir hayli yüksek, 11-20 ya grubunun ise
21-30 ya grubundan daha dü ük oldu u gözükmektedir.
Tablo 12: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Ya Gruplar Da l m ve Ya Ortalamas
Ya Grubu
Baf
Kukla
1-10 ya
312
244
11-20 ya
175
105
21-30 ya
198
131
31-40 ya
128
71
41-50 ya
89
52
51-60 ya
32
31
60 üzeri ya
39
20
De erlendirilen Ki i Toplam
973
654
Ya Ortalamas
23,6
22,8

H rsofi
289
148
159
159
84
52
38
929
25,4

26 Bölgenin iskan konusunda farkl bölgelerden de i ik zamanlardaki sürgünler konusunda daha geni bilgi için bkz. Erdo ru, “Bey ehir
ve Seydi ehir Kazalar ndan K br s Adas na Sürülmü Aileler”, Tarih ncelemeleri Dergisi, Say XI, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yay n , zmir 1996, s.8-66; Behset Karaca, “XVI. As rda Teke Yöresinden K br s’a Yap lan Sürgünler”, Osmanl , Cilt IV, Yeni Türkiye
Yay nlar , Ankara 1999, s.649-652.
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ekil 4: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar Ya Gruplar n n Grafiksel Da l m
7. ah s simleri De erlendirmesi
Defterde geçen ah s isimleri genelde tek isim olarak geçmekle birlikte çift isim verilen ah slar da
bulunmaktad r. Kullan lan çift isimler ayr ayr isim olarak da kullan lm t r (Mehmed-Emin, MehmetAli, Ali-Turabi, Seyid-Ali gibi). Bu çift isimler de erlendirmelerde farkl bir isim olarak göz önüne
al nm ve tek isim olarak kullan lan isim say lar na ayr ca ilave edilmemi tir. Defterde adlar yaz lan ve
de erlendirilen ki i say s Baf kazas nda 972 olup 93 farkl isim kullan lm t r. Kullan lan 93 farkl ismin
20’si çift isim olup, 39 ki inin ad olarak yaz lm t r. Kukla kazas nda de erlendirilen ki i say s 653,
farkl isim say s 66’d r. Bunun 5’i çift isimdir ve 11 ki i çift isimlidir. H rsofi kazas nda ise 110 farkl
isim 927 ki i taraf ndan kullan lm t r. H rsofi kazas nda çift isim say s 26 olup, 53 ki inin ad olmu tur.
Tablo 13’de her üç kazada en çok kullan lan isimlere ve bunlar n da l mlar na bak ld nda en çok
kullan lan 10 ismin Baf ve H rsofi kazalar nda tamamen, Kukla kazas nda ise 9’unun ayn oldu u
gözükmektedir. Üç kazada da yayg n olarak kullan lan ilk 10 isim; Baf kazas nda kay tl erkek nüfusun
%74,7’si (her dört ki iden üçü), Kukla kazas nda kay tl erkek nüfusun %73,8’i (yakla k her dört
ki iden üçü), H rsofi kazas nda ise %68’i (yakla k her on ki iden yedisi) taraf ndan kullan lmaktad r.
Yine her üç kazada yayg n olarak kullan lan Mehmed, Mustafa, Ahmed, Hasan, Hüseyin ve Ali
isimlerinin erkek nüfusun yar s ndan fazlas taraf ndan kullan ld tespit edilmi tir.
Tablo 13: Baf, Kukla ve H rsofi Kazalar ah s simleri Da l m
Baf
Kukla
S ralama
Adet
%
S ralama
Adet
%
Mustafa
114
11,7
4
62
9,5
1
Hüseyin
2
104
10,7
2
65
10
Hasan
3
103
10,6
3
64
9,8
Mehmed
4
95
9,8
66
10,1
1
Ali
5
64
6,6
6
54
8,3
Ahmed
6
63
6,5
7
49
7,5
Salih
7
55
5,7
9
20
3,1
Osman
8
53
5,5
5
55
8,4
Yusuf
9
38
3,9
10
18
2,8
brahim
10
37
3,8
8
29
4,4
Süleyman
Di erleri
246
25,3
171
26,2
Toplam
972
653

H rsofi
S ralama
Adet
2
95
3
84
4
83
111
1
5
77
6
57
8
28
7
56
9
22
10
17
297
927

%
10,2
9,1
9
12
8,3
6,1
3
6
2,4
1,8
32
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8. Kazalardaki Yer De i tirmeler, Mühtedi Olaylar ve Gulamlar
1842 y l na ait defterin yerle im yerleri sonuna ve ah slar üzerine sonradan ilave edilen kay tlardan,
2 y ll k (1843-1844) de i iklikleri de görmemiz mümkündür. Yukar da bahsetti imiz üzere bunlar
do anlar, ölenler, nüfus art oran gibi husular n yan s ra yerle im yerine gelen ve gidenler ile
müceddeden (yeni) kay tlard r. Buradaki 2 y ll k göç hareketleri ve yer de i tirmelerin daha ziyade kaza
köyleri aras nda oldu unu görmekteyiz. 45 adet müslüman n ya ad yerden ba ka bir yerle im birimine
gitti i veya geldi i kaydedilmi tir. Gelenlerin da l m na bakt m zda Baf’a 16, Kukla’ya 5 ve
H rsofi’ye 7 olmak üzere 28 ki i oldu u görülmü tür. Gidenlere bakt m zda Baf’tan 9, Kukla’dan 3 ve
H rsofi’den 5 olmak üzere toplamda 17 ki idir. 2 y ll k sürede yeni kay t edilenler ise Baf’ta 3, Kukla’da
3 ve H rsofi’de 4 olmak üzere toplamda 10 müceddeden kay t bulunmaktad r. Defterde ki ilerin
baz s n n önünde veya arkas nda lakap olarak “Kalyal , Erzurumlu, Arnavidî, K ptî, Malyal , Karamanî,
Kayserili, Karpasl , Diyarbekirli, Vanl , Acemli, Koskulu ve Bolulu gibi” yer isimleri kaydedilmi tir. Bu
isimler muhtemelen onlar n nereden geldiklerini veya bu yerlerle olan ili kilerini ortaya koymaktad r.27
K br sl zengin müslümanlar aras nda ister köylü isterse ehirli olsunlar gulam (erkek köle) beslemek
yayg n bir adettir. Osmanl hukukunun getirdi i k s tlamalardan dolay , gayrimüslimler aras nda bu
gelenek pek fazla yayg n de ildir. 1831 y l nda da gulam ve zenci as ll olanlar n K br s’ta çok olmad ,
85 ki i olup %1.9, mühtedilerin ise (gayrimüslim dönmeler) 54 ki i olup %1.2’lik bir orana tekabül etti i
tespit edilmi tir. 28 1842 tarihinde Baf’ta 16, Kukla’da 23 ve H rsofi’de 24 olmak üzere 63 gulam
kaydedilmi tir. Bu tarihte baz ah slar n birden fazla erkek köleye sahip olduklar da görülmü tür. Zenci
as ll olduklar belirtilen ki i say s ise Baf’ta 2, Kukla’da 9 ve H rsofi’de 5 olmak üzere toplamda 16’d r.
Bu ki ilerin (gulam-zenci as ll ) isimleri de Abdullah, Mercan, Reyhan, Said, Selim, Süleyman,
Abdülhalim, Hüseyin, Abdülkadir, Ali ve Osman gibi adlardan meydana gelmektedir. Bunlar n içinde
Abdullah ve Mercan yo unluktad r. Zenci as ll olanlar n da bir k sm n n gulam olduklar n veya azad
edildiklerini görmekteyiz.29
Osmanl Devleti, hakimiyetinde ya ayan gayrimüslimleri her yönden serbest b rakt gibi kendi
dinlerinde ibadet etmelerine ve mahkemelerde kendi ayinlerine göre yemin etmelerine imkan
sa lam t r. 1571’de adan n fethinden sonra burada birbirine dengeli iki toplum (MüslümanGayrimüslim) olu turulmaya çal lm t r. K br s’ta yarat lan iki toplum aras ndaki ili kilerin en
belirginlerinden birisi de slamiyete geçme, yani ihtida olay d r. Ali Efdal Özkul, K br s er’iyye
Sicillerine dayanarak yapt çal mada slamiyeti seçen kad nlar n (%45.7) erkeklere (%54.3) çok yak n
bir oranda yer ald n tespit etmi ve bu din de i tirmede zorlaman n olmad n ortaya koymu tur.
Yani genel nüfusa göre s n rl say da olan ihtida olaylar nda kad nlar ile erkeklerin say ve oranlar
birbirine yak n görülmektedir. Yine ebeveynlerinden biri Müslüman olan çocuklar n da slamiyet’e
geçen anne veya babalar ndan sonra slam Hukuku’nun bir zorunlulu u olarak Müslüman olduklar
anla lmaktad r. 30 Celal Erdönmez de K br s er’iyye Sicillerine dayanarak yapt çal mada 18391856 y llar aras nda 48 gayrimüslimin ihtida kayd na kar l k ayn dönem içerisinde bir irtidâd ( slam
27

NFS.d.3751, s.1-106.
1831 nüfus say m eksik oldu u için bu rakamlar tam gerçekleri yans tmamaktad r. Erdo ru, “K br s Adas n n 1831 Tarihli Bir Osmanl
Nüfus Say m ”, Tarih ncelemeleri Dergisi, s.81-83.
29 NFS.d.3751, s.1-106.
30 Daha geni bilgi için bkz. Ali Efdal Özkul, “Osmanl daresinde K br s Adas ndaki slâmiyete Geçmede ( htida) Kad nlar n Durumu”,
Uluslararas Sosyal Ara t rmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Volume 3, Issue 13, Year 2010, s.220-231;
htida yoluyla Müslüman olan gayrimüslimlerin bu tutumunda Osmanl idarecilerinin zorlay c olmad klar ve bunda gönül r zas n n etkili
oldu u Vergi H. Bedevi taraf ndan da belirtilmi tir. Bkz. Vergi H. Bedevi, “K br s er’i Mahkeme Sicilleri Üzerine Ara t rmalar”,
Milletleraras Birinci K br s Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebli leri, Türk Kültürünü Ara t rma Enstitüsü Yay nlar ,
Ankara 1971, s.142-43.
28
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dinini b rakarak ba ka dini kabul etme) olay ya and n belirtmektedir. O da Sündüs bint-i Süleyman
isimli kad nd r.31 htida edenlerin büyük ço unlu u da 44 ki i ile Ortodoks Rumlardan olu maktad r.
Bunun yan nda 2 ki i Yahudi, 1 Ermeni ve 1 Maronit de ayn dönemde ihtida etmi tir. Ortodoks Rumlar
ada nüfusunun ço unlu unu olu turduklar ndan bu normal görülmektedir. htida eden Rumlar içerisinde
de kad nlar ço unluktad r.32 Yine Erdönmez, K br s’ta 1571 y l ndan 1878 y l na kadar yakla k 400
civar nda gayrimüslimin ihtida etti ini belirten bir yazara (Vergi H. Bedevi) kar bu rakam n çok az
say da da olsa artmas gerekti i üzerinde durmaktad r.33 Bizim çal t m z defterde, 1842 y l nda 4 tane
mühtedi olup, bunlar n 3’ü Baf’ta ve 1’i H rsofi kazas nda bulunmaktad r. Netice itibariyle az da olsa
slamiyeti seçen erkekler bulunmaktad r.34 Erdönmez ve Özkul’un bahsetti ine göre çe itli tarihlerde
önemli miktarda kad n ihtida eden oldu una göre mezkur tarihte (1842) slamiyete geçmi kad nlar n da
olmas ihtimal dahilindedir.35
Sonuç
De erlendirilmesi yap lan 3751 numaral defterin tahrir tarihinin H.1258 (M.1842) olmas gerekti i
ve baz sayfalar n n eksik oldu u görülmü tür. Bu eksik sayfalar n H rsofi kazas na ba l birkaç yerle im
birimine ait oldu u 1831 tarihli K br s Nüfus Defterleriyle kar la t r lmas ndan anla lmaktad r.
Bununla ilgili Ek 1’de bir tablo verilmi tir.
1842 y l nda Baf, Kukla ve H rsofi kazalar n n yer ald bölgede Baf kazas nda 29, Kukla kazas nda
21 ve H rsofi kazas nda 32 olmak üzere toplam 82 yerle im biriminde müslümanlar n ya ad , bu
yerle im yerlerinden 12’sinde ise gayrimüslimlerin de bulundu u defterlerdeki kay tlardan
anla lmaktad r.
Yine ayn tarihlerde bölgede ya ayan müslüman nüfusun defter kay tlar na göre Baf kazas nda 1984,
Kukla kazas nda 1310 ve H rsofi kazas nda 1910 ki i olmak üzere toplam 5204 civar nda oldu u,
defterdeki eksik sayfalar da dikkate al n rsa bu rakam n 5500’ler mertebesinde olabilece i tahmin
edilmektedir. Bu tarihten 12 y l öncesinde yap lm olan ve ayn bölgeyi içeren nüfus tahririnde Baf
kazas nda (931x2) 1862, Kukla kazas nda (531x2) 1062, H rsofi kazas nda (1108x2) 2216 olmak üzere
toplam 5140 ki inin ya ad n görmekteyiz.36 Bu de erlere göre müslüman nüfusun 12 y l içerisinde
yakla k %6’lar mertebesinde artt gözükmektedir (Detay için bkz. Ek 1).
Defterdeki do um ve ölüm kay tlar n n sadece iki y l içermesi ve baz yerle im birimlerinde eksik
kay tlar n olabilece i zann (H rsofi kazas nda H.1259’da, 32 yerle im biriminden sadece 2’sinde do um
kayd olmas gibi) baz istatistiki verilerin (nüfus art gibi) yan lt c olabilece i gözükmektedir. Buna
ra men bölgede ölüm ya ortalamas n n (Baf: 32,4-Kukla : 30,5-H rsofi: 24) dü ük (28) olmas ve 06 ya grubu ölüm oran (%34) ile 0-11 ya grubu ölüm oran (%42)’n n yüksek ç kmas bu y llarda,
bölgede çocuk ölümlerinin çok yüksek oldu unu göstermektedir.
Bölgedeki müslümanlar n fiziki yap s nda (boy) kazalar aras farkl l klar olmakla birlikte (H rsofi
kazas ndaki uzun boylular n oran (%31) Baf (%16) ve Kukla (%15) kazas n n iki kat gibi) %75’inin
orta boylulardan, %20’sinin uzun boylulardan, %5’inin ise k sa boylulardan oldu unu söyleyebiliriz.
Bölgede müslüman toplumun, sakal ve b y k b rakma ya ndan itibaren sakal veya b y k b rakt n ,
31

Celâl Erdönmez, “ er’iyye Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi’nde K br s’ta Bir rtidâd Ve Tanassur Vakas ”, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Say 1, Afyonkarahisar Haziran 2008, s. 119-120.
32 Erdönmez, er’iyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839-1856), (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yay mlanmam Doktora Tezi), Isparta 2004, s.135-138.
33 Erdönmez, agm, s.119; Erdönmez, agt, s.133-134; Ayr ca bkz. Bedevi, agm, s.142.
34 NFS.d.3751, s.1-106.
35 Erdönmez, agt, s.135-138; Özkul, agm, s.220-231.
36 Osmanl daresinde K br s (Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ), s.114-117, 125-127.
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bunlar n da tüm müslüman toplumun (çocuk, genç ve delikanl lar dahil) yakla k yar s n olu turdu unu,
köse olanlar n tüm toplumda %1 nispetinde oldu unu, 45-50’lili ya lardan itibaren mutlaka sakal
b rakt klar n , daha a a ya lardaki ya grubunda (25-45) ise sakal b rakanlar n bu grup içerisindeki
oran n n %25’lerde oldu unu söylemek mümkündür.
Bu üç kazada 45 ki inin yer de i tirdi i yani gelip-gitti i, 10 yeni kay d n oldu u (1843-1844’de),
müslümanlar aras nda 63 gulam n bulundu u, 16 zenci as ll ki inin kaydedildi i ve 4 ki inin de mühtedi
oldu u tespit edilmi tir.
Bölgedeki müslüman toplumda isim koyma gelene i üç kazada da benzer özellikler göstermektedir.
Her üç kazada da en çok kullan lan ilk 10 isim neredeyse ayn d r. slam peygamberinin isimlerinden
olan Mustafa, Mehmed ve Ahmed isimleri ile peygamberin ehl-i beytinden olan Hasan, Hüseyin ve Ali
isimleri en çok kullan lan 6 isim olup bunlar Osman, brahim, Süleyman, smail ve Yusuf isimleri takip
etmektedir. Bu isimlerin ayn dönemlerde Anadolu’da da yayg n olarak kullan ld
yap lan
37
ara t rmalarda görülmektedir.
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Ek 1: 1831 ve 1842 Tarihi Verilerinin Kar la t r lmas
No 1831 Tarihi38
Erkek Nüfus
1842 Tarihi39
1
1.Ayasofya Mahallesi
212
1.Cami-i Kebir Mahallesi
2.Küçük Cami Mahallesi
141
2.Cami-i Sa ir Mahallesi
3.Baf (Merkez)
40
3.Nefs-i Baf
2
Akurso
36
Akurço
3
Koloni
22
Koloni
4
Pitargu
27
Pidarku
5
Kurdaka
16
Kurdaka
6
Falya
34
Falya
7
Amargerd
36
Amargit
8
Aksyalu
11
Akselu
9
Eledyu
7
Eledyu
10 Aya Marina Manast r
18
Aya Marina
11 Aya Yani
56
Aya Yani
12 Malunda
25
Malunda
13 Avrece
51
Evreçe
14 Asproya
28
Asproya
15 Moronero
20
Moronero
16 Hulu
32
Hulu
17 Enba
18 Limba
21
Lenba
19 Dala
4
Dala
20 Kado Panaya
7
Kato Panaya
21 Finike
14
Finike
22 Celocedra
23 Lapityu maa Kannavyu
36
Lapityu
24 Kannavyu
25 Pano Panaya
13
Pano Panaya
26 Galatarka
9
Galatarka
27 Trimu
28 Derinya
12
Trinya
29
p ati
13
ati
Baf Erkek Nüfus Top.
931
Baf Erkek Nüfus Top.
1
2
3
4
5
6

Kukla(Merkez)
Sovsuku
Fasulla
Mamonya
stavrakonno
Aya Yorgi

48
21
12
11
71
25

Nefs-i Kukla
Suzuz
Fasula
Mamonya
stavrokono
Aya Yorgi

Erkek Nüfus
193
144
40
43
23
26
18
28
49
22
15
9
73
32
36
29
15
48
1
36
5
8
20
4
27
2
15
7
1
12
11
992
50
35
25
15
77
31

38 1831 tarihindeki verilerde, Müslim köyleri ve gayrimüslimler ile Müslümanlar n kar k ya ad
köylerdeki nüfus temel al nm ve
de erlendirilmi tir. Sadece gayrimüslimlerin ya ad yerle im birimleri üzerinde ise burada durulmam t r. Osmanl daresinde K br s
(Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ), s.114-117, 125-127.
39 NFS.d.3751, s.1-106.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Arcimandirva
Marona
Prasyo
Cidas
Cidares
Filusa
Predori
Aya Nikola
Yerakipo
A elya
Dimi
Mandirya
Anarida
Armuta
Kukla Erkek Nüfus Top.

21
31
17
29
3
16
10
109
30
5
24
24
14
10
531

Argimandrida
Marona
Prasyo
Cidas
Cidares
Arminu
Filusa
Protori
Aya Nikola
Yera ibo
A elia
Dimi
Aya Varvara
Mandirya
Anarida

35
32
13
34
8
9
17
13
111
44
11
25
15
35
20

Kukla Erkek Nüfus Top.

655

H rsofi (Merkez)
skulli
Tera
Girittera
Magunda
Milya
Melamiyu
Girit Marut
Anadyu
Sarama
Filusa
Melandra
stinco
Zaharka
Malatya
Liso
Aymako
Trimutusa
Mirminko
Aya sidora
Platosa
Androliku

52
11
71
25
56
21
14
25
28
33
12
37
44
6
43
6
5
25
13
28
38
69

Nefs-i H rsofi
Karamullas
Askolli
Holi
Tera
Amro
Kirse Tera
Makunda
Milya
Aya Dimitriyano
Melamyu
Girit Marut
Anadyu
Sarama
Filusa
Melandra
stinco
Zaharka
Malatya
Liso
Aya Markor
Trimitusa
Mirmiko
Aya Sidera
Platosa
Androliku

79
21
11
1
78
7
30
76
24
3
15
22
17
26
9
48
45
16
57
6
4
35
13
34
18
99
427

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Fasl
19
Fasl
30
Arudez
54
Arodez
79
Akurdalya
12
Akurdalya
8
Melyu/Miliu
4
Lukroni
20
Lukrunu
22
Evratu
37
Evratu
18
Prustorona
8
Cinusa
10
Koçina
46
Pomo
8
Simu
1
Turu a
1
Vodi
27
Yalya
121
H rsofi Erkek Nüfus
1108
H rsofi Erkek Nüfus Top.
955
Top.
Üç Kaza Toplam
5140
Üç Kaza Toplam
5204
Ek 2: Baf, Kukla ve H rsofi Kaza S n rlar (Google Earth’den stifadeyle Düzenlenmi tir)

Ek 3: Kazalar n S n rlar ve Yerle im Yerleri (Google Earth’den stifadeyle Düzenlenmi tir)
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ve XVIII. Yüzy llarda K br s’ n Nüfusu
rd. o . r. usta a A A A
Adnan Menderes Üniversitesi / Ayd n

Giri
K br s, Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adas d r. Co rafi konum olarak
Do u Akdeniz’in merkezi olmas hasebiyle birçok devlete ve medeniyete ev sahipli i yapm t r1.
Arkeolojik kaz çal malar n n sonuçlar na göre, Ada’n n tarihi M.Ö. 10000’lere kadar gitmektedir.
K br s Adas ’na ilk yerle enlerin Anadolu’dan geldikleri bilinmektedir2. K br s, tarihte farkl ve de i ik
devletlere, medeniyetlere be iklik etmesinden dolay birçok isimle an lm t r. M s r ve Hitit
kaynaklar nda adaya Alaysa, Fenike ve Asur belgelerinde Yatyana; brani kaynaklar nda “bak r”
anlam nda gelen Kopher, Latin belgelerinde ise servi a açlar manas na gelen Cypress isimleri
verilmi tir3. K br s Adas ’nda renkli bir siyasi tarih mozai i olu mas nda etnik kökeni farkl toplumlar n
yan nda Putperestlik, Yahudilik, H ristiyanl k ve slamiyet gibi farkl inanç sistem ve dinlerinin de etkisi
olmu tur.4 K br s halk M.S. 46 senesinde H ristiyanl
kabul etmi tir. Ancak Roma döneminde
H ristiyanl a tepki olarak K br s’ta ya ayan Yahudiler M.S. 115’te H ristiyan Romal lara kar
ayakland lar. Ayaklanma s ras nda yakla k 250000 K br sl n n, Yahudiler taraf ndan öldürüldü ü iddia
edilmektedir. Yahudi ayaklanmas n n bast r lmas ndan sonra Yahudiler adadan sürülmü ler ve uzunca
bir süre adaya girmeleri yasaklanm t r5.
Osmanl öncesinde K br s s ras yla M s r, Hitit, Yunan sömürgesi olmu ve akabinde Fenike,
Asur, Pers, Büyük skender, Roma, Bizans ve slam ak mlar na maruz kalm t r. Son olarak da Ada,
Tap nak övalyeleri, Lüzinyan ve Venedik devletlerinin hâkimiyeti alt nda tarihi seyrine devam
ettirmi tir6.* Osmanl n n Uzun Hasan’a kar mücadelesinde K br s yönetimi kar ittifakta yer alm t r.
Osmanl n n Memlüklülerle mücadelesinde Venedik K br s yönetimi Osmanl y desteklememi tir7.
Osmanl K br s mücadelesi bu olaylardan sonra artarak devam etmi ve Sultan Bayezid zaman nda adaya
ak nlar ba lam t r8. Ancak fetih için artlar olgunla mad için bir as r kadar beklenecektir. Fetih
1

Cemal Arif Alagöz, “K br s Tarihine Co rafi Giri ”, Milletleraras K br s Tetkikleri Kongresi, Ankara, 1977, s.15-16.
Müge evketo lu, ‘’10000 Y l Öncesi K br s Anadolu li kileri’’ , K br s’ta Türk Varl Sempozyumu (17 Kas m 2000),
Lefko a, 2001, s.158-160.
3
Halil Fikret Alasya, K br s Tarihi ve K br s’ta Türk Eserleri, Ankara, 1964, s.13-15.
4
Celal Erdönmez, er’iyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839-1856), (Bas lmam Doktora Tezi), 2004, s. 2.
5
Halil Fikret Alasya, K br s Tarihi ve K br s’ta Türk Eserleri, s.9.
6
Halil Fikret Alasya, K br s Tarihi ve K br s’ta Türk Eserleri, Ankara, 1964, s.1.
*
Roma ve Bizans K br s adas nda en uzun hâkimiyet süren devletler olmu lard r. Roma hâkimiyeti K br s’ta M.Ö 58’de
ba lay p, mparatorlu un M.S 395’de ikiye ayr lmas na kadar devam etmi tir. Ada bu tarihten 1192 y l na kadar geçen zaman
zarf nda Geç Roma, Erken H ristiyanl k ve Bizans devirlerini ya am t r. Arap istilalar hariç tutulacak olursa yakla k olarak
800 y l Bizans hâkimiyetinde kalm t r (Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ n Toplumsal Yap s (1839-1856),
(Bas lmam Doktora Tezi), Isparta, 2004, s.2). 1192’den 1197’ye kadar geçen dönemde Ada’da ngiliz ve Tap nak
övalyeleri idareyi ele alm lar daha sonra ise 1489’da yönetimleri sona erecek olan eski Kudüs Kral Guy de Lüzinyan’ n
kurmu oldu u Lüzinyanlar K br s’ yönetmi lerdir (Halil Fikret Alasya. Tarihte K br s, Lefko e: K br s Türk Kültür Derne i
Genel Merkezi, 1988, s.15.). Memlüklü Devleti XV. yüzy l n ba lar nda adaya olan ilgileri sonucunda yapm olduklar
ak nlarla 1426’da Lüzinyanlar y ll k 8000 düka vergi ödemek zorunda b rakm lard r Halil Fikret Alasya, K br s Tarihi ve
K br s’ta Türk Eserler., s19.). Venedikliler 1489’da aday ele geçirdiklerinde ayn vergiyi Memlüklülere ve daha sonra
1517’de Osmanl ya da ödemeyi sürdürmü lerdir. (Vergi Bedevi, K br s Tarihi, Lefko e, 1965, s.93.).
7
Vergi Bedevi, K br s Tarihi s.92.
8
Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ n Toplumsal Yap s , s.7.
2

429

konusunda Sadrazam Sokollu Mehmet Pa a ile görü ayr l olsa da II. Selim’in emri do rultusunda
Lala Mustafa Pa a’n n üç filoluk Osmanl donanmas n farkl zamanlarda stanbul’dan hareket ettirerek
2 Temmuz 1570’te ba latt fetih, 1 A ustos 1571’de tamamlanm t r9. Fetihten sonra fethe kat lan
Avlonya sancak beyi Muzaffer Pa a ilk K br s Beylerbeyi olarak atanm t r10. Osmanl n n klasik fetih
siyaseti K br s’ta da uygulanm t r. Bu do rultuda ilk olarak arazi, nüfus, emlak tahriri yap lm t r11.
Ada önceleri tamamen padi ah hass olarak telakki edilmi , bu sebeple beylerbeyi, defterdar gibi
yöneticilere has olarak verilmemi tir. Bu görevlilere has yerine, ada hazinesi gelirinden y ll k maa
(saliyane) ba lanm t r. Buna göre K br s Beylerbeyine senelik 1.100.000 akçe verilmektedir. Bunun
800.000 akçesi K br s hazinesinden, 200.000 akçesi Adana ve Tarsus sancaklar gelirlerinden ve geri
kalan 100.000 akçesi de K br s’taki kale muhaf zlar n n ada d nda tasarruf ettikleri t marlar ndan
kar lanm t r12.
K br s Eyaleti’nin sancaklar Alaiye, çel, Tarsus, Sis, Lefko a, Girne, Magosa, Baf, Tuzla ve
H rsofi’dan olu makta ise de 1571-1640 y llar aras nda Eyaletin yönetimi bir beylerbeyi ve üç
sancakbeyi taraf ndan sa lanm t r. Ancak 1640 y l ndan itibaren, sancak beylerinin y ll klar n n fazlaca
yekûn tutmas , adada ba gösteren k tl k dolay s ile halk n buradan göçmesi neticesinde nüfus azalmas
gibi sebeplerle sancakbeylikleri la vedilmi tir. Lefko a’daki Beylerbeylik ise devam etmi tir13. Nüfusu
azalan ada beylerbeylik salyanesini veremeyecek duruma geldi inden 1670 y l nda beylerbeylikten
kaptan pa al a ilhak edilmi tir. Bu da fazla sürmemi ada önce Veziriazam hass sonra da DivanHümayun’a ba l muhass ll k* haline getirilmi tir14. K br s Adas 1703 y l na kadar Kaptan Pa a
taraf ndan tayin edilen mütesellimler taraf ndan idare edildi. Mütesellimler K br s bedel-i nüzul
vergisinden kar lanmak üzere 15.000 akçe ayl k almaktayd lar. Kaptan Pa a ise ada gelirinden mai et
ad yla kendi pay n almaktad r. 1703 y l itibar ile III. Ahmet ada idaresini Kaptan Pa a’dan alarak
sadrazamlara has olarak vermi tir. Gerçekte ise ada yönetimi mütesellimin elinde kalmaya devam etmi ,
bunun yan nda mütesellimlere ek olarak sadrazam taraf ndan tayin edilen muhass l yönetime dâhil
olmu tur15. 1785 y l ndan itibaren K br s’ n yönetimi sadaretten al narak do rudan Divân- Hümayun’a
ba l bir muhass ll k haline getirilmi tir. K br s’ta kurulan muhass ll k idaresi 1839 y l na kadar devam
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Halil nanc k, “K br s Fethinin Tarihî Manas ”, K br s ve Türkler, Ankara, 1964, s.21
Recep Dündar, K br s Beylerbeyli i, nönü Üniversitesi, Tarih E itimi ABD, (bas lmam doktora tezi), Malatya, 1998,
s.85.
11
Halil nanc k, Otoman Policy and Administration In Cyprus After The Conquest., Milletleraras Birinci K br s Tetkikleri
Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebli leri, Ankara, 1971, s. 64.
12
Recep Dündar, K br s Beylerbeyli i s.86.
13
Recep Dündar, K br s Beylerbeyli i s.89,90.
*
Osmanl Devleti'nin XVII. ve XVIII. yüzy llarda ta radaki baz bölgelerde gelirleri do rudan merkezi hazineye ve padi ah
haslar na ait miri mukataalar n kontrolü için görevlendirilen ki ilere muhass l denilmekteydi. Önceleri sadece mali bir görevli
olan muhass l, ilerleyen y llarda görev tan m n ve kontrol etti i gelirleri artt rarak bölgede askeri, iç güvenlik ve e k yalar n
takip ve yakalanmas , askeri seferler için insan ve malzeme temini, adli görevlilere yard mc olma, a iretlerin iskân ,
kalpazanl kla mücadele gibi bir tak m ba ka görevleri de yerine getirmeye ba lam t . Böylelikle Anadolu Eyaleti'nde
Anadolu valilerinin yan nda miri mukataalar n s n rlar içinde görev alan ba ka bir otorite ortaya ç km t . Bu göreve getirilen
ki ilerin pek ço unun Sadrazaml k, Rumeli Beylerbeyli i, Defterdarl k gibi önceden devletin çok önemli mevkilerinde
önemli görevler üstlenmi ki iler oldu u göz önünde bulunursa muhass ll k görevine ne denli önem verildi i ortaya ç kar.
Ayd n, Halep, Mora, K br s ve Canik gibi bölgelerde muhass ll k uygulamas görülmü tür. Daha fazla bilgi için bkz. Bülent
ÇEL K-Tanju DEM R, Osmanl Devleti'nde Bir dari-Mali Yeniden Yap lanma Uygulamas Örne i:Ayd n Muhass ll
(XVII.-XVIIII. Yüzy llar). Adnan Menderes Üniversitesi Yay nlar No:34, Ayd n 2010. s.1-12.
14
Recep Dündar, K br s Beylerbeyli i s.90.
15
Ali Efdal Özkul, K br s Adas n n Sosyo-Ekonomik Tarihi (1726-1750)., Marmara Üniversitesi Türkiyat Ara t rmalar
Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dal Yeniça Tarihi Bilim Dal , Yay nlanmam Doktora Tezi, stanbul 2002.
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etmi tir. 1839-1861 y llar aras nda ise ada Cezâyir-i Bahr-i Sefid Eyâleti’ne ba l bir sancak haline
getirilerek idaresine kaymakam tayin edilmi tir16.
K br s’ n Nüfusu
K br s adas n n fethinden sonra adan n canlanmas ve enlenmesi için iskân politikas uygulanm
ve merkezden gelen emirler do rultusunda çe itli yerlerden nüfus getirilmi tir. Emir gere i adaya hallaç
(yatak yorgan ustas ), haffaf (ayakkab ustas ), çilingir, a ç , demirci, tellâk, ayakkab c , tüfekçi, debba
(derici), tüccar, keçeci, nalbant, marangoz, ta ç , cüllah (çul dokuma ustas ), talib-i ilm, imam, hayyat
(terzi), muytab (k l dokuyan, k ldan e ya yapan usta), ve çiftçiler olmak üzere çe itli mesleklerden ki iler
gönderilmi tir. Bütün bunlarla birlikte 1571 y l nda ba layan adaya nüfus gönderme faaliyeti yüzy l n
sonuna kadar devam etmi ve adaya iskân plânlanan 12.000 aileden 8.000.i yerle tirilebilmi tir. Bu da
her hane yakla k be ki i olarak dü ünülürse 40.000 ki i demektir17. lk iskân te ebbüslerinin ard ndan
adaya nüfus transferi XVII. ve XVIII. yüzy llarda da devam etmi tir. Ancak bu dönemlerdeki
çal malarda adaya gönderilenler genellikle yerle ik ahaliye zarar veren konar-göçer a iretler olmu tur18.
Osmanl Devleti K br s’ta ya ayan yerli Ortodoks Rumlar lehinde de yeni düzenlemeler getirmi tir.
Öncelikle adada Venedik devrinden beri uygulanmakta olan a r vergi uygulamalar kald r larak
nispeten daha hafif olan Osmanl vergi sistemi yürürlü e konmu tur19. Ard ndan Venedik idaresi
devrinde kaçan yerli halk n geri dönmesi de sa lanm t r. K br s’ta ya ayan yerli halk ve Anadolu’dan
getirilip iskân edilen adan n yeni sakinleri imparatorlu un di er yerlerinde cari olan vergilendirme
sistemine dahil edilmi lerdir20. Ada nüfusunu olu turan asli iki unsur Müslim ve gayrimüslim cemaatler
aras nda en renkli toplumsal ili ki ekli ihtida hareketleridir. Kendi dinlerinden vazgeçen gayrimüslimler
kendi r zalar ile Müslüman olmaktad rlar. Bu konuda gerek Osmanl idaresinin, gerekse adada onun
temsilcisi K br s eyâlet yönetiminin asla bir zorlamas söz konusu olmam t r. Bu konuda tek bir ikâyet
kayd n n olmamas adada kurulan Osmanl idaresinin adaletli bir yönetim tarz gösterdi ini
dü ündürebilir. htida eden zimmilerin sonraki toplumsal hayatlar ndaki yerleri takip edildi inde bunlara
asla standart d
bir imtiyaz tan nmad , normal Müslim reaya statüsünde de erlendirildikleri
21
görülmektedir .
Avâr z Say mlar na Göre K br s’ n Nüfusu
Âr z ve âr zan n ço ulu olan “Avâr z”, sözlükte “sonradan olan, sonradan ortaya ç kan ey”
demektir. F k h usulü aç s ndan Avâr z, ehliyeti ortadan kald ran veya daraltan sebepleri ifade eder. Bu
sebepler normal olarak ki ide bulunmayan, ancak sonradan ortaya ç kan birtak m durumlard r22.
Osmanl vergi sisteminde ise; avâr z ya da avâr z- divaniye, özellikle sava giderlerini kar lamak gibi
ola anüstü durumlarda, tahakkuk ve tarh usulleri farkl ekillerde belirlenen ve padi ah n emri üzerine
halktan nakit veya hizmet kar l olarak al nan bir vergi çe ididir23. Avâr z ad alt nda toplanan vergide
ise dört be gerçek hane bir avâr zhanesi say l r*. Tebaa, avâr zhanelerine da t lan vergiyi kendi
16
TC. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü. Osmanl daresinde K br s (Nüfusu-Arazi Da l m Ve Türk Vak flar ),
Ankara, 2000, s.20.
17
Yusuf Halaço lu, “Osmanl Döneminde K br s’ta skân Politikas , K br s’ n Türkler Taraf ndan Fethi Ve ilk skân
Te ebbüsü (1570-1571)”, K br s’ n Dünü-Bugünü Uluslararas Sempozyumu, Gazi Magosa, 1991, s. 60.
18
Yusuf Halaço lu, Osmanl Döneminde K br s’ta skân Politikas … s.60.
19
Halil Fikret Alasya, K br s Tarihi ve K br s’ta Türk Eserleri, s.20.
20
Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ n Toplumsal Yap s , s. 12.
21
Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ n Toplumsal Yap s , s. 14.
22
Mehmet Akif Ayd n, “Avâr z”, A. C.4, 1991, s.108-109.
23
Ömer Lütfi Barkan, “Avâr z”, A, C. II, 1997, s. 14-18.
*
Ancak gerçek hane ve avâr zhaneler aras nda oranlar farkl l k göstermektedir. Bu mesele a a da daha tafsilatl ele al nm t r
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aralar nda payla r ve öderlerdi. Bedel-i mükârî, bedel-i timâr, nüzül, sürsat as l avâr z tipi vergi
çe itlerindendir.
Osmanl bütçelerinde avâr z düzenli olmayan gelirlerin (vâridât- gayr- mukarrere) ba nda gelmektedir.
Bu tip vergilerin ço u “avâr z” ad alt nda tahsil edilir ve baz tahsil fermanlar nda “bedel-i avâr z”
olarak da geçmektedir. Avâr z nakit olarak, nüzül ve sürsat ise bu day, un, ya eklinde aynî olarak
tahsil edilmektedir24.
Avâr z vergileri, Dîvân- Hümâyûn’da belirlendi i için “tekâlîf-i divâniye/tekâlîf-i örfiyye” ya
da “avâr z- divâniye” olarak da adland r lm t r. Di er taraftan ta radaki örf görevlilerinin taleplerine
de “tekâlîf-i âkka” denilmi tir. Avâr z cinsinden vergiler, üç biçimde al nmaktayd . Birincisi ihtiyac n
gerektirdi i hizmeti fiilen yerine getirmek suretiyle yap l r. kincisi donanmada kürekçilik, tehlikeli
geçitlerde kar kürümek gibi, ihtiyac n gerektirdi i maddeleri aynen teslim ederek yap l r. Üçüncüsü ise
ordunun ihtiyaç duydu u bu day, arpa, saman gibi maddeleri teslim ederek vergi ödenirdi. Bu iki
maddedeki taleplerin kar l
olarak “bedel” nâm yla nakdî ödemede bulunmak suretiyle tahsil
25
edilmektedir . Barkan’a göre ise; Avâr z- divâniye ve tekâlif-i örfiye denen vergiler çok yönlü ve
çe itlidir. Askerin geçece i yollar boyunca tesis edilen menzillere belirlenen çe it ve miktarda zahire
satmak, ordunun ihtiyac olan harp malzemesini ve arpa, saman gibi çe itli ihtiyaç maddelerini tedârik
etmek ve nakletmek, gerekti inde amele, araba, hayvan bulmak, kürekçi, azap, cerâhor, kavas isimleri
alt nda orduya yard mc s n flar temin etmek, hisar yapmak ve Avâr z akçesi ya da Avâr z bedeli akçe
ile seferin masraflar na i tirâk etmek bu vergilerin belli ba l lar ndand r. Toplama yetkisi divâna ait olan
avâr z, kurulu y llar ndan itibâren Osmanl Devleti’nde mevcut olup, ilk dönemlere ait temliknâmelerde
ve vakfiyelerde mülk ve vak f sahiplerine bah edilen muafiyetler aras nda say lm t r26. Osmanl Devleti
reâyây yap lan hizmetler kar l nda bir tak m vergilerden muaf tutmu tur. Osmanl vergi sisteminde
vergiden muafiyetin üç kademesi vard : Avâr zdan muaf olmak, raiyyet rüsûmundan muaf olmak ve
er’î vergilerden -cizye, haraç- muaf olmak27. lber Ortayl , her türlü vergiden muaf olan örf mensuplar
yan nda, aslen reâyâdan olan ve Avâr z- divâniyeden muaf olanlar n derbendciler, kald r mc , suyolcu
gibi bay nd rl k hizmetinde bulunanlar ile resmî posta örgütünü yürüten menzilciler, tuzla ve maden
oca i çileri ile çeltik tar m nda çal anlar oldu unu, bu gruplar n stratejik hizmetler ifa ettiklerine ve
stratejik maddeler ürettiklerine dikkat çekmektedir28.
XVI. yüzy l sonlar na kadar bu vergi, ar zî bir özellik gösterirken bu dönemden itibaren her y l
muntazam toplanan, devaml ve nakdî bir vergi hâline dönü mü tür29. Osmanl da nüfus, bu tür fevkalâde
vergilerin tevzi ve taksimine esas te kil etmek üzere “avâr zhane” olarak adland r lan vergi birimlerine
bölünmü tür30. Avâr zhane, gerçek hanenin muadili olmay p ilgili idarî birimin ekonomik ve sosyal
yap s na göre de i en hanelerdir. Bu hanelerin belirlenmesinde toplanacak olan bölgenin zenginli i,
halk n ehirli, köylü, göçebe olup olmamas ile dükkân, ev ve tarla miktarlar belirleyici olmu tur.
Vergiye tabi reayan n durumunda göre 1 avâr zhane 3, 5, 10, 15 ve daha fazla haneden
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Halil Sahillio lu, “Avâr z”, A. C.4, 1991, s.109.
Jülide Akyüz Orat, “Avâr z Vergisi Üzerine Bir Çal ma: 18. Yüzy l Ba lar nda Ankara Uygulamalar ”, Uluslararas Sosyal
Ara t rmalar Dergisi, c.5, S.22, 2012, s.221.
26
Ömer Lütfi Barkan, “Avâr z”, A, C. II, 1997, s. 14-18.
27
Cengiz Orhonlu, Osmanl mparatorlu u’nda Derbend Te kilat , stanbul; Eren Yay nlar , 1990, s.54.
28
lber Ortayl , Türkiye Te kilat ve idare Tarihi, Ankara: Cedit Ne riyat, 2007, s.142
29
Linda T. Darling. Revenue-Raising and Legitimacy Tax Collection and Financial Administration in the Ottoman Empire,
1560-1660, Leiden, 1996, s. 93-94.
30
Lütfi Güçer, XVI-XVII As rda Osmanl mparatorlu unda Hububat Meselesi ve Hububattan Al nan Vergiler, stanbul,
1964, s. 70.
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olu abilmektedir31. nalc k’a göre, bir avâr zhane 2-15 hane halk ndan olu ur, birimi olu turan hane
halk varl kl iseler say lar az tutulur, yoksullardan olu uyorsa da hane halk say s artt r l rd . Tar msal
bir krizle kar la ld nda avâr zhaneye kaydedilen hane halk say s art r larak köylülere yard mc
olunmu tur32. Avâr z vergisi fevkalâde vergilerdendi ve genellikle sava zamanlar nda ihtiyaç
duyuldu u takdirde toplan rd . Fakat sürekli yap lan sava lar bu vergiyi de normal vergiler haline
getirmi tir. Avâr z vergisi Tanzimat’la birlikte kald r lm t r33.
Ba bakanl k Osmanl Ar ivlerinden elde edilen Maliyeden Müdevver ve Cevdet-i Maliye
kay tlar na göre; 24 Z 1158 (17 Ocak 1746) tarihli: “K br s Muhass l Abdurrahman
A an n___Süleyman A a kefâletiyle Muhass l elhaç Abdurrahman a aya deruhde olunup K br s eyaleti
yüz elli dokuz senesi…….. K br s cizyedâr mumaileyha Abdurrahman zide mecdûhuya hitâben ba
muhâsebeden emr-i erif verilmek mevkufât kalemine ilm u haber verilmek fermân buyurulma la
mûcibince ba muhâsebeden gelen ilm u haber kayd olundu. 24 Z 1158. (17 Ocak 1746) Beher hane
12000, her haneden 120 akçe,
12000, 1440000 akçe, her bir kuru 110 akçe, 13092 kuru .” diye
geçen avâr z kayd ndan K br s Muhass l Abdurrahman vas tas yla, 12000 avâr zhaneden, her bir
haneden 120 akçe toplanmak suretiyle toplam 1.440.000 akçe her bir kuru 110 akçe hesab yla 13092
kuru avâr z vergisi topland anla lmaktad r34. “K br s muhass l vezir-i mükerrem saâdetlü Abdullah
Pa a Hazretlerinin uhdelerinde kay t olunup telh si ve fermân al tahs l olunmak üzere defteri verildi
11 evvâl 1159. (27 Ekim 1746.)Hassa-i bedel-i nüzûl der Kazâ-i Cez re-i K br s. Beherhane 12000, her
bir hane 120 akçe, 12000, toplam: 1440000 akçe, 110 akçe 1 kuru hesâb yla toplam 13092 kuru .”
diye geçen Vezir Abdullah Pa a arac l yla toplanmas istenen K br s’ n di er bir avâr z kayd nda da
12000 avâr zhaneden ayn hesapla, her bir haneden 120 akçeyle ayn miktarda avâr z vergisinin
toplan ld görülmektedir. Ayn kay t içerinde 6 Zilkade 1160’ta (9 Kas m 1747) K br s Muhass l olan
Vezir Abdullah Pa a’n n Ayd n Muhass ll ’na görevlendirildi i; yerine K br s Muhass ll ’na ise
Vezir Ebubekir Pa a atand anla lmaktad r 35. Kapudan Pa a Hazretlerinin çukadâr Mehmet A a
kefâletiyle toplanan 29 aban 1193 (11 Eylül 1779)36 tarihli K br s avâr z kayd nda, 29 Ramazan 1215
(13 ubat 1801) tarihli “K br s Adas n n 13092 kuru luk hane-i avâr z ve nüzûl-ü bedel”37 kay tta ve
“Kapudân Derya devletlü Abdullah Pa a Hazretleri’nin taraf na emr ü defterleri verilmi ” olan 7 Safer
1236 (14 Kas m 1820)38 tarihli avâr z vergisi kay tlar nda da, avâr zhane say lar nda ve bu hanelerden
yukar da ifade edilen hesaplamalarda herhangi bir de i iklik yap lmam t r. Yani 1746 ila 1820 y llar
31
Halil Sahillio lu, “Avâr z”, A. C.4, 1991, s.108-109. Ayr ca “Hane” ile bir ailenin mi yoksa avâr z kelimesiyle
nitelendirilen bir vergi kümesinin mi kast edildi i konusunda de i ik fikirler ileri sürülmü tür. Hane ifadesi ile sadece
avâr zhanesine mi i aret edildi i, avâr zdan muaf ki ilerin de bu rakama dâhil edilip edilmedi i konusu tart mal d r. Ahmet
Güne bazen münferit muaf gruplar n hepsinin bazen de piri fâni grubu d nda kalanlar n “hakiki hane” olarak kabul
edildi ini belirtmektedir. Ahmet Güne . “Osmanl Tahrir Defterleri ve Bunlar n Tarih Yaz c l nda Kullan m Hakk nda
Baz Dü ünceler”, Türk Dünyas Ara t rmalar , S. 150, s.165. 2004, s. 165-184
32
Halil nanc k – Donald Quatert. Osmanl mparatorlu u’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600-1914/II, Çevirenler: Ay e
Berktay-Süphan And ç, Serdar Alper, stanbul: Eren Yay nlar , 2000, s.659.
33
Halil Sahillio lu, “Avâr z”, A. C.4, 1991, s.109.
34
Ba bakanl k Osmanl Ar ivi (BOA.), Maliyeden Müdevver (MAD.d.), defter no: 03029, 00012/27. 24 Z 1158. (17 Ocak
1746) Beherhane 12000, her haneden 120 akçe,
12000, 1440000 akçe, her bir kuru 110 akçe, 13092 kuru .
35
BOA. MAD. Defter No: 06486, 12/27. 6 Zilkade 1160. (9 Kas m 1747.)
36
BOA. MAD. Defter No: 07643, 0010/23. Üç bin kuru pe in Kapudan Pa a Hazretlerinin kapu çukadâr Mehmet A a
kefaletiyle A an n uhdesine kayd olunup bâ-telhis ve fermânhaneden 120 akçe, toplam 1.440.000 akçe, 110 akçe 1 kuru hesab yla toplam 13092 kuru . 29 aban 1193 (11 Eylül 1779).
37
BOA. Cevdet Maliye (C.ML.), Defter No: 21924, 534. K br s Adas n n 13092 kuru luk hane-i avâr z ve nüzûl-ü bedel. 29
Ramazan 1215 (13 ubat 1801).
38
BOA. MAD.d. Defter No: 03055, 00008/16. Uhdesine kayd ile Kapudan- Derya devletlü Abdullah Pa a Hazretleri’nin
taraf na emir ve defterleri verilmi tir. Hane tam 12000, her haneden 120 akçe, toplam 1.440.000, 110 akçe 1 kuru hesab yla
toplam 13092 kuru . 7 Safer 1236 (14 Kas m 1820).
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aras nda 76 y lda 12000 avâr zhane say lar ve 12000 avâr zhaneden her bir haneden 120 akçe toplanmak
suretiyle 1.440.000 akçe her bir kuru 110 akçe hesab yla 13092 kuru avâr z vergisi toplanmas hesab
sabit kalm , de i memi tir.
Cizye ve avâr z kay tlar ndaki hane teriminden neyin kastedildi inin anla lmas özet defterlerin
bilhassa nüfus aç s ndan do ru yorumlanmas için oldukça önemlidir. Neticede buradaki hanenin
büyüklü ü ve hane halk n n ya durumu avâr z kay tlar için de bir problemdir. O hâlde avâr z ve cizye
defterleri üzerinden nüfus miktar n ortaya koyabilmek için öncelikle, bu kay tlar n temel sisteminde yer
alan hane üzerinde durmak gerekir. Hane ile ilgili kar m za ç kan en önemli sorunlardan biri, hanenin
büyüklü ünü tespit edebilmek için kullan lacak katsay d r. Yani bir hanenin kaç ki iden (nefer) olu tu u
meselesi kritik önemi haizdir. mparatorlu un geni co rafyas içerisinde farkl gelenekler ve aile
yap lar göz önünde bulundurulursa; hane kat say s na yönelik kesin bir rakam n ortaya konulmas
muhtemelen gerçe i tam olarak yans tmaz. Ancak konu üzerinde Nejat Göyünç’ün yapt tafsilatl
çal ma, hane katsay s n n ortalama 5 olarak al nabilece ini göstermektedir39. Bu rakam bahsi geçen
vergi kay tlar na dayal olarak hane sistemi üzerinden nüfus tespitinde bulunan tüm çal malarda
kullan lm t r. Fakat burada unu belirtmek gerekir ki; 5 rakam avâr zhane sisteminde kesin olarak
belirlenen veya belgelerin bu yönde ara t rmac lara net bir ekilde sundu u veriler eklinde gerçek
hanelerin katsay çarp m olarak kullan labilir. Çünkü bir avâr zhane birkaç gerçek hanenin toplam ndan
de il, neferi esas alan vergi mükelleflerinin toplam ndan meydana gelmektedir. Yani bir avâr zhanede
yer alan her nefer, gerçek bir haneyi temsil etmemektedir. Zira avâr zhane içerisinde nefer olarak toprak
sahibi bulunan yeti kin bekâr erkekler de yer alabilmektedir. Gerçek hanenin tespitine yönelik net
bilgiler olmad
çal malarda katsay olarak 5 rakam n n kullan lmas kuvvetle muhtemel hatal
sonuçlar ortaya ç karabilir. Özellikle özet avâr z defterlerindeki avâr zhane kay tlar , gerçek hane
rakamlar n de il, bir bölgenin toplam avâr zhane miktar n vermektedir. Asl nda bir bölgenin nüfusunun
tespitinde en önemli kilit noktay buras olu turmaktad r. Yani bir avâr zhanenin kaç vergi
mükellefinden veya ayet tespiti mümkünse kaç gerçek haneden olu tu u, bilinmedi i sürece nüfus
üzerinde herhangi bir tahminî hesaplama yap lmas mümkün olamaz.40 Bu çal mada temel kaynak
olarak kullan lan avâr z defterlerinde bir avâr zhanesinin kaç gerçek haneyi kastetti i yaz lmad ve
gerçek hane ile avâr zhane oran n n belirli olmamas sebebiyle, avâr zhane say s n n 5 katsay s
çarp m yla a r veya eksik sonuçlar ç karma ihtimali yüksektir.
Cizye ve Di er Say mlara Göre K br s’ n Nüfusu
Cizye ergen olmu gayrimüslim erkeklerden al nan ve ah s ba na toplanan vergidir. Ayr ca bu
verginin al nabilmesi için vücut ve ak l sa l yerinde olan,41 zimm reayan n evinden, ba ndan ve ev
içindeki örtü, dö ek e yas ndan gayri, koyun, keçi, hububat, arap gibi unsurlardan üç yüz akçelik
mal n n olmas gerekmektedir42. K sacas cizye, yakla k olarak 14-75 ya lar aras ndaki s hhatli
erkeklerden al nan bir ba vergisidir43. Gayrimüslim reayadan al nan “cizye” miktar zamana göre
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de i iklikler göstermi tir. Kanuni zaman nda 60 ila 75 akçe aras nda al n rken IV. Murat döneminin
sonunda 333 akçeye kadar yükselmi tir44 .
K br s’ n fethinden sonra haz rlanan kanunnamede, cizye vergisinin miktar , âlâdan yüz akçe,
evsâttan seksen akçe, ednâdan altm akçe olmak üzere toplanm t r. 1636’dan sonra yap lan
de i ikliklerle cizye toplanmas ndaki usuller terk edilmi ve gelir düzeyi dikkate al narak ki i ba na
toplanmas uygulanmas ndan vazgeçilerek belirlenen ortalama bir mebla n hane ba na toplanmas na
ba lanm t r45. 16 Haziran 1636 tarihli belgelerden de anla laca üzere K br s’ta cizye hane say s
dü ürülmü tür. Hane ba na da, 500 akçe al nm t r. Ayr ca 1642-1653 y llar aras nda hane ba na 446
akçe,1654-1658 y llar aras nda ise hane ba na 446 akçe vergi tahsili istenmi tir46. K br s’ta cizye
vergisinin toplanmas nda, 1690-91’de âlâdan 9 kuru , evsâttan 4,5 kuru ve ednâdan 2 kuru ; 1697’den
1720’ye kadar geçen zamanda âlâdan 12 kuru , evsâttan 5 kuru , ednâdan 2,5 kuru al nm t r. 1744’te
ise âlâdan al nan 14 kuru a dü ürülmü tür47.
16 Haziran 1636 tarihli cizye kayd ndan anla laca üzere K br s’ta 20000 olan cizye hanesi
16500’e dü ürülmü tür48. Hicri 1083, miladi 1672-1673 y llar na mahsup cizye defterlerine göre
K br s’ n cizye hane say s 13790’d r. Fazla ç kan 1761 ki inin ödemesi gereken 92194 akçe vergi önceki
say mdan belirlenmi 12029 ki iden al nm t r49.
Hicri 1269(1852-1853)Tarihli K br s Cizye Muhasebe Defterine göre; K br s Adas ’n n cizye
vergisine tabi gayrimüslim reaya; Lefko a merkez, 16 kaza, 35 mahalle ve 492 köyde, 1121 nefer âlâ,
8441 nefer evsât ve 13062 nefer ednâ olmak üzere toplam 22624 neferdir. Ayr ca manast rlarda ya ayan
cizye vergisine tabi papaz ve ke i lerin 11 evsât 184 ednâ olmak üzere 195 nefer ile beraber toplam
cizyeye tabi nüfus 22624+195 22829’dur50.
Mehmet Akif Erdo ru’nun “K br s Adas n n 1831 Tarihli Bir Osmanl Nüfus Say m ” adl
çal mas na göre: II. Mahmut saltanat döneminde adada yap lm 1831-1832 tarihli nüfus say m nda,
Adan n nüfusu ile ilgili kesin bilgiler içermemesine ra men sadece nüfusla ilgili temel baz gerçekler
ortaya ç kmaktad r. Bu say m 280 adet meskun yerle im birimini içermektedir. Lefko a ve Magusa ehir
merkezleri bu say m n (defterin) d nda, “defterdeki k sa bir nottan” ba ka bir defter de yaz ld
anla lmaktad r. Bu say mda öncelikle adada ya ayan erkekler say lm , az say da hem Müslim hem de
gayrimüslim yeni do mu çocuklar ve vefat etmi erkekler kendilerinin ve babalar n n isimleriyle
birlikte yaz lm t r. Evli kad nlar, dullar, k zlar ve görevli askerler bu say m defterine kaydedilmemi tir.
Bu aç dan, do um ve ölüm vakalar n n ayr nt l yaz lmamas , bu say m n di er eksik bir taraf d r.
Bundan dolay tam bir modern nüfus say m kabul edilemez. Bu say ma göre 1831-1832 tarihinde 4474
Müslüman erkek ve 10383 gayrimüslim erkek olmak üzere adada 14857 erkek nüfus say lm t r.
Müslümanlarla gayri Müslimlerin do um ve ölüm oranlar ayn kabul edilirse; Ada nüfusunun %30,1’ini
Müslüman Türkler, %69,9’unu Gayrimüslimler olu turmaktad r. Defterleri olmayan Lefko a ve Magusa
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ehir merkezlerinin Türklerin fethinden itibaren yo un olarak ya ad klar yerler olduklar hesaba
kat l rsa %30,1 rakam n Müslüman Türkler lehine artaca kesindir51.
Sonuç
K br s cizye haneleri ve 1831-32 y llar nda yap lan nüfus üzerine çal malarla avâr zhane say lar
kar la t r ld nda K br s 1636’lardan 1853’lere kadarki zaman diliminde K br s’ n nüfusu hakk nda
takriben u bilgilere ula labilir;
16 Haziran 1636 tarihli cizye kayd ndan anla laca üzere K br s’ta 20000 olan cizye hanesi
16500 dü ürülmü tür. Hicri 1083, Miladi 1672-1673 y llar na mahsup cizye defterlerine göre K br s’ n
cizye hane say s 13790’d r. Hicri 1269 (1852-1853) Tarihli K br s Cizye Muhasebe Defterine göre;
K br s Adas n n cizye vergisine tabi gayrimüslim reaya; Lefko a merkez, 16 kaza, 35 mahalle ve 492
köyde,1121 nefer ala, 8441 nefer, evsat ve 13062 nefer edna olmak üzere toplam 22624 neferdir. Ayr ca
manast rlarda ya ayan cizye vergisine tabi papaz ve ke i lerin 11 evsat 184 edna olmak üzere 195 nefer
ile beraber toplam cizyeye tabi nüfus 22624+195 22829’dur.
Cizye haneler üzerinden yakla k hane ki i say lar n hesaplamak için her bir haneyi kesin
olmayan bir oranla çarpmak tahmini bir say verebilir. Ancak bu say n n, verinin ba ka çal malarda
kesin bir sonuç gibi yans t lmas ihtimalinden dolay bu hesaplama yap lmam t r. K br s cizye
kay tlar n n y llar incelendi inde, 1636’lardan önce 20000 olan cizye hanelerin 19. Yüzy l n ba lar nda
say s n n tedrici olarak dü tü ü görülmektedir. Ancak 1852-53 y llar nda tekrar cizye hanelerin
20000’leri geçti i anla lmaktad r.
Lefko a ve Magusa ehir merkezleri bu say m n (defterin) d ndad r. Bu say mda öncelikle
adada ya ayan erkekler say lm , az say da hem Müslim hem de gayrimüslim yeni do mu çocuklar ve
vefat etmi erkekler kendilerinin ve babalar n n isimleriyle birlikte yaz lm t r. Evli kad nlar, dullar,
k zlar ve görevli askerler bu say m defterine kaydedilmemi tir. Bu aç dan, do um ve ölüm vakalar n n
ayr nt l yaz lmamas , bu say m n di er eksik bir taraf d r. Bundan dolay tam bir modern nüfus say m
kabul edilemez. Bu say ma göre 1831-1832 tarihinde 4474 Müslüman erkek ve 10383 gayrimüslim
erkek olmak üzere adada 14857 erkek nüfus say lm t r.
1831-32’te K br s’ta yap lan nüfus say m na göre 4474 Müslüman erkek ve 10383 gayrimüslim
erkek olmak üzere adada toplam 14857 erkek nüfus say lm t r. Ancak bu say ya Müslüman nüfusun
yo unlukta ya ad
Lefko e ve Magosa dâhil edilmemi tir. Bu say mlar n yan nda 1740’lardan
1820’lere kadar K br s’ n 12000 avâr zhanesi vard r. Avâr zhane gerçek haneye dönü türmek için en alt
katsay ile çarpt m zda bile cizye ve nüfus kay tlar yla, avâr zhaneler aras nda y llara göre farkl l k
göstererek yakla k 4500 ila 20000’lik bir fark ortaya ç kmaktad r. Bu fark n olu mas nda dönemin
artlar na göre düzenli ve sistemli bir nüfus say m yap lamamas n n etkisi büyüktür. Bu sebeplerden
dolay K br s’ n XVII. ve XVIII. yüzy llardaki nüfusu hakk nda için kesin bir say verilmesi yanl
sonuçlara sebebiyet verebilir.
Hâs l , cizye, avâr z ve nüfus kay tlar na dayand r larak yap lan bu çal madaki veriler, K br s’ n
Osmanl n n fethinden sonra Osmanl n n özendirici iskân politikalar na ra men tedrici olarak XIX.
yüzy l n yar s na kadar hem Müslim hem gayrimüslim nüfusunun geriledi ini göstermektedir. XIX.
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yüzy l n yar s ndan itibaren Akdeniz’in önem kazanmas ndan olsa gerek, K br s da önem kazanmaya ve
O’nun nüfusu da artmaya ba lam t r.
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K br s Adas Nüfus Defterlerine Göre XIX. Yüzy l n Ortalar nda
Karpaz Kazas n n Nüfus ve Toplum Yap s
rd. o . r. alih A
Gazi Üniversitesi / Ankara

Giri
ehir monografi çal malar nda, ehirde ya ayan nüfusun ayr nt l olarak tespit edilmesinin, birçok
sosyal ve ekonomik problemlerin çözülmesinde yard mc olaca bir gerçektir1. “…Tarih ilminin
imdiye kadar muhtelif devir ve medeniyetlerin özelliklerini aç klarken, nüfusun bu devir ve
medeniyetlere olan çe itli tesirlerini hesaba katmam olmas , birçok hadisenin ilmi bir izahtan mahrum
kalmas na sebep olmu tur…”2, Ö. Lütfü Barkan’ n bu görü üne kat lmamak elde de ildir. Fakat nüfus
konusunun bu kadar büyük bir önemi olmakla beraber, XIX. yüzy lda Karpaz ehrinin nüfusunu ayr nt l
olarak tespit etmek mümkün olmam t r.
Nüfus kelimesi Arapça da “nefs” kelimesinin ço ulu olup ah s, ki i anlamlar na gelmektedir3. Bir
ba ka ifadeyle nüfus; belirli bir zaman diliminde s n rlar belli bir alanda ya ayan insan say s na
denilmektedir4. Nüfus, belirli bir mekânda belirli bir zaman diliminde ya ayan insan say s olarak da
tan mlanabilir. Günümüzde de insano lunun geli tirdi i kültür ve teknoloji do al ortama olan
ba ml l azaltm t r. Fakat geli mekte olan ülkeler do al artlar n etkisinden kurtulamam lard r5.
Dünya da nüfusun say lmas her zaman belli amaçlar do rultusunda yap lm t r. Temel neden bir
ülkenin, bir bölgenin, bir toplumun sosyo-ekonomik yap s n buna dayal olarak üretim-tüketim ili kisini
belirlemek ve bu anlamda ileriye dönük öngörüler ortaya koyabilmektedir. Nüfus say mlar sayesinde
toplumu olu turan fertlerin cinsiyet, ya , dil, din, meslek ve ö renim durumlar na göre say s n tespit
etmek mümkün hale gelmektedir. Geçmi e dönük nüfus say mlar n n ele al nmas ile ara t rmac lar
toplumlar n ekonomik ve sosyal tarihlerini yazmay ba arabilmi lerdir. Böylece bir toplumun tarihini
bütün yönleriyle de erlendirmek imkân dâhiline girmektedir ki, ekonomik ve sosyal tarih alanlar nda
ara t rma yapan ara t rmac lar için nüfus kay tlar ndan elde edilen veriler çok de erlidir6.
Osmanl Devleti’nde ilk kuruldu u zamanlardan itibaren çe itli zamanlarda belirli bir amaç
do rultusunda nüfus say mlar yap lm t r. Ancak bu ilk say mlarda nüfusun tamam say lmam t r.
Sadece vergi veren nüfus kay t alt na al nm t r. Bu da tahrirler sayesinde yap l yordu. Ancak bu
say mlar XVI. Yüzy ldan itibaren sürekliliklerini kaybetmeye ba lad lar7. Bundan sonra da Osmanl
nüfus say mlar için avar z ve cizye defterlerine bak lmas gerekmektedir. XVII. ve XVIII. yüzy l n
Osmanl Nüfusuna dair verileri; avar z, cizye ve t mar tevcih say mlar n n yap lmas n Osmanl Klasik
tahrir gelene inin de i imi olarak da görmek mümkündür8.
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Avar z vergisi veya avar z- divaniyye9 ola anüstü durumlarda devletin halktan ald her türlü ayni
ve nakdi vergileri ifade etmektedir. Gayrimüslimlerden al nan ve Osmanl Devleti’nin önemli gelir
kaynaklar ndan olan cizye vergisi di er ad yla ba vergisi olan cizyenin slam hukukuna dayal olup10,
akil bali e ermi 11, hür ve maddi gücü yerinde olan gayrimüslim erkeklerden al n rd 12. Kad n, ya l ,
çocuk, din adam , amâ, felçli gibi çal amayacak kadar sakat olanlardan al nmazd .
Bilindi i üzere Osmanl Devletinde modern anlamda ilk nüfus say m II. Mahmud döneminde ve
1830 y l nda yap lm t r. “… Osmanl -Rus harbinden sonra, 1830 y l nda kurulan Meclis-i ura,
mparatorluk içerisindeki erkek nüfusu tespit etmek ve mali kaynaklar yeniden belirleyebilmek amac yla
bir nüfus say m yap lmas na, bu say m n Anadolu ve Rumeli’deki bütün eyaletleri kapsamas na karar
verilmi tir. Daha sonra say m yap lacak olan yerler tespit edilerek söz konusu yerler tespit edilerek söz
konusu yerlere say m memuru gönderilmi tir…”13 Ahmet Lütfü’nün verdi i bilgilerde, Anadolu ve
Rumeli’deki bütün eyaletler denilmesi üzerine bu say mda K br s Adas nda 1831 y l nda bu say m n
yap ld na dair kay tlara rastlanmaktad r14.
Nüfus say mlar na, mal-mülk say mlar n n yan s ra Tanzimat Dönemi’nde de devam edilmi tir. Bu
çerçevede nüfus defterleri ve alt ayl k yoklama defterleri düzenlenmi tir15. lk olarak say m sonuçlar n n
de erlendirilmesi için. Ceride nezareti kuruldu. Sancak merkezlerinde ise bu nezarete ba l olarak
çal acak olan defter naz rl klar kurumu olu turuldu16. Defter naz rlar n n görevleri sancakta do an,
ölen, göç eden veya sanca a gelip yerle enleri kay tlar n günü gününe tutmakt ve bunlar alt ayda bir
defa gönderilecek yoklama defterini rakamlar vererek düzenleyecekti. Vilayet taraf ndan bunlara belli
miktarda maa ba lan rd 17.
Osmanl döneminde yerle im birimlerinin etnik, sosyal ve ekonomik durumlar hakk nda önemli
bilgiler içeren nüfus defterleri, günümüzde birçok kitaba konu olmaktad r. Özellikle NFS.d. fonundaki
defterler, bu yönüyle çok ba vurulan kaynaklard r. Nüfus defterlerine dayanan böyle literatür
çal malar nda öncelikle Osmanl dönemine ait nüfus kay tlar ile söz konusu yerin tarihi hakk nda genel
bir aç klama yap lmakta, daha sonra esere kaynakl k eden defter ya da defterlerde mevcut olan veriler,
tablolar veya listeler halinde düzenlenerek verilmektedir. Bu esnada, nüfus defterlerinde yaz l oldu u
ekilde köy ve mahalle isimleri, haneler, ah slar n isimleri ve ya lar ile yerine göre do um ve ölüm
tarihleri, meslek bilgileri ile karde lerinin adlar ve benzeri bilgiler aktar lmaktad r18.

9Osmanl

Devleti’nde avar z vergisi üzerine çal malara bak n z: Ömer Lütfü Barkan, Avar z”, A, Ankara 1993, s.13-19; M.Ali Ünal,
“1646 Tarihli Harput Kazas Avar z Defteri”, Tarih ncelemeleri Dergisi, S. XII, zmir 1997, s. 9-73; Enver Çakar-Füsun Kara,
“17.Yüzy l n Ortalar nda Arapgir Sanca nda skân ve Nüfus (1643 Tarihli Avar z Hane Defterine Göre), F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, XV/2, Elaz 2005, s.385-412.
10 M. Ali Ünal, Osmanl Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s.152; Yavuz Ercan, “Osmanl mparatorlu u’nda Gayrimüslimlerin Ödedikleri
Vergiler ve Bu Vergilerin Do urdu u Sosyal Sonuçlar”, Belleten, LV/213, Ankara 1991, s.372.
11Zübeyde Güne Ya c -Serdar Genç, H.1256/M. 1840-41 Tarihli Bal kesir Nüfus Defteri, s.27.
12Ne et Ça atay, Osmanl mparatorlu unda Reayadan Al nan Vergi ve Resimler”, DTCFD, V/5, Ankara 1947, s.484-510.
13
Ahmet Lütfü, Tarih-i Lütfü, C. III, stanbul 1999, , s. 142-145.
14Ayr nt l bilgi için bak n z: M. Akif Erdo ru, (1997); “K br s Adas ’n n 1831 Tarihli Bir Osmanl Nüfus Say m ”, Tarih ncelemeleri
Dergisi, S.XII, s.80-97.
15Bar
Ta , lker Yi it, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bey ehir Kazas ’nda Nüfus”, Atatürk Ara t rmalar Merkezi Dergisi(ATAM), C.
XXIX, S.8, Ankara 2011, s. 493.Ayr ca bkz: Nuri Ad yeke, “Temettuat Say mlar ve Bu Say mlar Düzenleyen Nizamname Örnekleri”
Ankara Üniversitesi, Osmanl Tarihi Ara t rma ve Uygulama Merkezi Dergisi, OTAM., Say 11, 2000, s.769-825, s. 771.
16Musa Çad rc , “1830 Genel Say m na Göre Ankara ehir Merkezi Nüfusu Üzerine Bir Ara t rma,” Osmanl Ara t rmalar Dergisi, S.1,
Ankara, 1980, s.110-111.
17Ahmet Aks n; XIX. Yüzy lda E in( dari, Fiziki, Sosyal ve ktisadi Yap ), stanbul 2003, s. 98.
18Bu konuda yap lan baz çal malar için bak n z: Ayhan Yüksel; Tirebolu Kazas Nüfus Defteri Tirebolu, Espiye, Ya l dere, Güce Nüfus
Kay tlar (1835-1847), Ar Sanat Yay nevi, stanbul 2013; Zübeyde Güne Ya c - Serdar Genç; 1256/M.1840-41 Tarihli Bal kesir Nüfus
Defteri (De erlendirme ve Transkripsiyon), Bal kesir Belediyesi Kent Ar ivi Yay nlar , Bal kesir 2013.; Sabri Bacac - rfan Da delen –
Osman Do an; Ünye Nüfus Defteri 1834, Ünyeliler Derne i, stanbul-2011; Hac Haldun ahin; Çorum Nüfus Defterleri (1837-1844),
Çorum Belediyesi Kültür Yay nlar , Çorum-2012.
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Bu çal ma, Osmanl Ar ivinde muhafaza edilen 3758 Numaral K br s Ceziresi Karpaz Kazas
müslüman nüfus defteri ile 3759 Numaral K br s Ceziresi Karpaz Kazas reaya nüfus defteri Karpaz’ n
1844-1848 y llar nda yap lm müslüman ve gayrimüslimlerin erkek nüfus yoklamas sonuçlar n ihtiva
eden bir çal mad r. Bu çal mam zda Karpaz Nüfus Defterleri incelenerek Karpaz Kazas nda ya ayan
müslüman ve gayrimüslim nüfusun, demografik yap s ve özellikleri ortaya konulmak istenmi tir. Bu
çal mam zla Karpaz tarihi hakk nda daha etrafl bilgilere ula mak hedeflenmi tir.

1. Karpaz Kazas Nüfus Defterlerinin De erlendirilmesi
Çal ma konumuzu te kil eden defterler H.1259/M.1844 ve H.1264/M.1848 say m sonuçlar na göre
sadece Karpaz Kazas nüfusunu ihtiva etmektedir. Ba bakanl k Osmanl Ar iv Nüfus Defterleri
Katalo unda NFS. koduyla 3758 ve 3759 numarada kay tl d r. 3758 numaral defterde kazan n
müslüman nüfusu kay tl iken 3759 numaral defterde kazadaki gayrimüslim nüfus kay tl d r.
ncelememize konu olan H.1259 (1844) tarihli ve 3758 numaral defter 21x55 cm ebad nda, 60
varaktan olu maktad r. Ayr ca ciltsiz ve ebrusuzdur. Defterin ilk sayfas herhangi bir yerle im yeri
gösterilmeden nüfus kayd yaz lm t r. kinci sayfas nda ise “Ayandroniko nam di er Topçu tabi kazaKarpaz” ba l yla ba lay p Karpaz’a ba l 21 farkl iskân yerinin nüfus kay tlar deftere
kaydedilmi tir. Defterde 390 hane ve 781 isim kaydedilmi tir.
kinci defterimiz olan gayrimüslim nüfusun kaydedildi i defter ise 3759 numaral ve 1848 tarihli olup
17x50 cm ebad nda, 100 varaktan ibaret olan ciltsiz ve ebrusuzdur. Bu deftere; 544 hane ve 1053 nüfus
kayd yaz lm t r.
Bu defterlerde benzer defterlerde oldu u gibi aile bireylerinin kayd tutulurken aile reisinin ba a
yaz ld görülmektedir. Söz konusu kay tlar içerisinde “ abb- Emred” ifadesi henüz sakal b y
ç kmam genç, yeni ergenli e giren erkekler i aret edilmektedir. Ter b y k kavram ise b y henüz
yeni terleyenler için kullan lmaktad r. Kay tlarda ki inin ad ndan sonra gelen “sinn” kelimesi ilgili
ahs n ya n tan mlamak için kullan lm t r.
Bir yerin ya a bak lmaks z n erkek nüfusu tam olarak verildi inden ehrin nüfusunda belirli bir
tahmin yürütmek mümkün görünmektedir. Bunun yan s ra meslekler, sakat, hasta olanlar da bu
defterlerde yer almaktad r. Müslümanlardan farkl olarak gayrimüslimlerin cizye vergisi verenlerin ve
veremeyenler ile hangi düzeyde cizye vergisi verdikleri deftere kaydedilmi tir. Cizye vergisini çocuklar,
hasta olanlar ve ya l lar vermediklerinden onlara vergi tahakkuku yap lmam t r. Cizye vergisi
veremeyenler amel-mânde19 olarak kaydedilmi lerdir. Cizye kayd ise verginin düzeyine göre alâ20,
ednâ21 ve evsat22 eklindedir23.
Gerek müslim gerekse reayan n say m nda cizye d nda farkl bir kay t i lemi yoktur. Defterlerin her
ikisinde de say m için takip edilen yöntem öyledir: Hane numaras , s ra numaras , üstte ve k rm z
mürekkeple yer almaktad r. Hane numaras ; isimlerin üstünde, gayrimüslimlerden cizye vergisi
verenlerin durumunu gösteren ibareler de deftere kaydedilmi tir.
Defterde hane üyeleri kaydedilirken önce hane reisi, o ullar , varsa karde lerinin kayd yap lm t r.
O ullar ve karde ler ya s ras na göre kaydedilmi lerdir. E er geni aile ise ve torun var ise hangi o lun
19Mande:

Cizye verme yükümlülü ü dü mü , ya l gayr-i müslimler için kullan lan bir tabir olarak kullan lmaktad r.
A’lâ : En yüksek cizye oran üzerinden vergi veren ki iler için kullan lmaktad r.
21 Ednâ : En dü ük cizye oran üzerinden vergi veren ki ilerdir.
22 Evsat : Orta gelir seviyesi üzerinden vergi veren ki ilerdir.
23 Zübeyde Güne Ya c - Serdar Genç; 1256/M.1840-41 Tarihli Bal kesir Nüfus Defteri (De erlendirme ve Transkripsiyon),s.37.
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çocu u oldu u, mesela Mehmet’in o lu gibi tan mlamalarla ailenin yap s ortaya konulmu tur.
Karde lerin yaz lmas esnas nda bu durumla kar la maktay z. Karde ler de belirtti imiz gibi ya
s ras na göre yaz lm lard r. K saca defterlerde ya s ras dikkate al nm t r.

2. XIX. Yüzy l n Ortalar nda Karpaz Kazas n n Nüfusu ve Çe itlili i
K br s, co rafi konum itibar yla tarih boyunca çok say da kavmin ilgisini çekmi tir. te bu uzun
maceras boyunca adan n etnik co rafyas da olu mu tur. Ada olmas sebebiyle K br s nüfusunda sürekli
dalgalanmalar görülmektedir. Türk fethini takiben yap lan ilk tahrir i lemlerinde elde edilen say y llara
göre ini li ç k l bir seyir izlemi tir24.
1531 – 1540 y llar aras nda K br s’ta 197. 000 ki ilik bir nüfus bulunmakta ve bu nüfusun 70.050’si
pariçi, 95.000’ni de köylülerden olu maktad r25.
1570–1571 Osmanl Venedik Sava lar ’ndan dolay K br s halk n n bir bölümü ada d na kaçm bir
bölümü de da lara s nm t . Bu durum kar s nda Osmanl yönetimi, K br s halk n n geri dönmeleri
için gayret sarf etmi tir26. Gerek ada halk n n geri dönmesi gerek Osmanl lar n Anadolu’dan adaya
Türkleri getirmek istemeleri, Türk-Rum yerle melerini meydana getirmi tir. Adada nüfus düzenlemesi
yap l rken müslim, gayrimüslim ayr m yap lmam t r27.
1572’deki tahrir sonuçlar na göre K br s adas nda 900 küsur köy ve mezran n bulundu u ve bu
yerle me birimlerinde toplam 150 bin ki inin ya ad tespit edilmi tir. Buna göre köy ba na dü en
ortalama nüfusun 200’ün alt nda kald , bunun da geni bir ada için az oldu u belirtilmi tir (aritmetik
ortalama 16 ki i/km2). Bundan dolay Osmanl idarecileri adan n hem nüfusça takviyesi hem de iktisadi
canl l n temini için ve ayn zamanda denge olu turabilmesi için Anadolu’dan K br s’a nüfus
nakillerine ba vurmu tur28. K br s fethi tamamland ktan sonra Anadolu’da belirlenmi bölgelerde on
haneden bir hanenin K br s’a yerle tirme emri ç kart lm t r. Türklerin adaya yerle mesi için 2 y l vergi
muafiyeti tan nm t r. Adaya gönderilmek üzere Aksaray, Bey ehir (Konya), Seydi ehir (Konya), Ni de,
Bor (Ni de), Develi (Kayseri), Ürgüp (Nev ehir), shakl (Afyonkarahisar), Ak ehir (Konya), Koçhisar
(Ankara) ve çel yerle melerine ba l k rsal kesimlerden 12 bin hane gönderilmi tir. Ancak adaya
gönderilen halk n bir k sm n n ada iklimine uyum sa layamay p geri dönecekleri ihtimali de hesaba
kat larak 1572–1581 y llar aras nda adaya 8 bin hane daha gönderilmi tir. Bu da yakla k 40 bin ki ilik
bir nüfusa kar l k gelmektedir. Bunlar n bir k sm Anadolu’ya geri dönmü tür. K br s’a Türklerin nakli
daha sonra da sürmü tür29. XVII. yüzy l n sonuna kadar devlet eliyle K br s’a yerle tirilen Türklerin
say s n n 30 binden fazla oldu u tahmin edilmektedir30.
1777 y l nda K br s’ n 17 nahiyesinde 564 köy ve bu köylerde 10.487 ki i olan Rum ailesi vard . Rum
erkek nüfusu yakla k 12.000, Rum kad n ve çocuk nüfusu en az 25.000 olmak üzere Rum toplam nüfusu

24Celal Erdönmez; “ eriyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839-1856)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Bas lmam Doktora Tezi, Isparta 2004, s.45.
25Ahmet Atasoy; “Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti’nin Nüfus Co rafyas ”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Y l: 2011 Cilt: 8 Say : 15, Antakya 2011, s.32.
26Nuri Çevikel; K br s – Akdeniz’de Bir Osmanl Adas (1570 -1878), 47 Numaral Yay nc l k / Tarih – nceleme Dizisi, stanbul 2001,
s.28.
27 Kemal Çiçek; Osmanl lar Zaman nda K br s Tarih ve Toplum, XXIII/136, zmir 1995, s.92.
28 Feridun Emecen; K br s’ta lk Osmanl dari Yap lanmas , “Dünden Bugüne K br s Meselesi”, stanbul 2001, s.50.
29Ahmet Atasoy(2011); Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti’nin Nüfus Co rafyas , Ayr ca bkz: Ali Ahmetbeyo lu, Erhan Afyoncu, K br s’ta
Türkler, Tarih ve Tabiat Vakf stanbul 2000, s.16.
30 Vergi Bedevi; Tarih boyunca K br s Anadolu li kilerine Genel Bak , Lefko a 1978, s.30.
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37.000 ki iydi. Türk erkek nüfus 15.000, Türk kad n ve çocuklar n say s da en az 32.000 olmak üzere
Türk nüfusu da toplam 47.000 ki iydi. Ada toplam nüfusu da 84.000 ki iydi31.
Ada nüfusuna dair en kesin veriler üphesiz 1831’de yap lan nüfus say m sonuçlar d r. 1831 say m
modern anlamda nüfus say mlar ndan farkl olmakla beraber Osmanl Devleti taraf ndan yap lm ilk
say m olarak bilinmektedir32. A a daki tabloda H.1246(1831) tarihli K br s nüfus defterleri esas
al narak dinlerine göre Karpaz kazas n n nüfusunun dökümü ve yüzdelik oranlar görülmektedir33.
Tablo 1: 1831 Tarihli Nüfus Defterine Göre Karpaz’ n Erkek Nüfusu
Kaza

Müslim

%

Gayrimüslim

%

Toplam

Karpaz

696

37

1.171

63

1.867

1831 nüfus say m verilerine göre Karpaz’da 696 müslüman erkek olup bunun toplam erkek nüfus
içindeki oran % 37’dir. Gayrimüslim erkek nüfusun toplam ise 1.171 ki i olup bunun da toplam erkek
nüfus içindeki oran ise % 63’tür. 1831 nüfus say m nda müslüman ve gayrimüslim nüfusu ortaya
ç kart p bu sayede asker ve vergi potansiyelini tespit etmek amaçland ndan sadece erkek nüfus
kaydedilmi tir. Bu say mda kad n ve çocuklar say m d b rak lm t r34. Ayn miktarda bu say ma kad n
nüfusunu da eklersek Karpaz’ n yakla k 3734 toplam nüfusu olur.
1844 y l nda Karpaz’daki müslüman erkek nüfus say s 781 olup 1831’deki müslüman nüfus
say m na göre %10 art göstermi tir. Gayrimüslim erkek nüfus say s %10 azalarak 1.053’e dü mü tür.
Tablo 2: XIX. Yüzy l n Ortalar nda Karpas’ n Erkek Nüfusu
Müslüman35

KARPAZ

Gayrimüslim36

Hane
Say s

Erkek
Nüfus

Hane
Hane
Ba na
Say s
Ortalama
Erkek
Nüfus (%)

Erkek
Nüfus

Hane
Ba na
Ortalama
Erkek
Nüfus (%)

390

781

50

1053

50

544

XIX. Yüzy l n ortalar nda Karpaz’da toplam 1834 erkek nüfus oldu unu kay tlardan ö renmekteyiz.
Bu nüfusa kad n nüfusu da eklendi inde kaza nüfusu 3668’e ula maktad r.

31

Ahmet Atasoy; Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti’nin Nüfus Co rafyas , s.35.
M. Akif Erdo ru; “K br s Adas ’n n 1831 Tarihli Bir Osmanl Nüfus Say m ”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ncelemeleri
Dergisi, S. XII, zmir 1997, s.81.
33 T.C. Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanl daresinde K br s(Nüfusu-Arazi Da l m ve Türk Vak flar ), Ankara 2000,
s.93.
34 Celal Erdönmez; eriyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839-1856), s.48.
35 BAO., K br s Nüfus Defteri, Nu: 3758.
36 BAO., K br s Nüfus Defteri, Nu: 3759.
32
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Müslüman ve gayrimüslim erkek nüfusun hane ba na ortalama erkek nüfus içindeki oranlar %
50’dir. Toplam nüfus içerisindeki oranlar na göre Müslüman erkek nüfus %43’tür. Gayrimüslimlerin
toplam nüfus içerisindeki oran ise %57’dir.
Di er taraftan Müslüman nüfusun toplam hane say s ndaki oran % 42 olup gayrimüslimlerin toplam
hane say s ndaki oran ise %58 olarak görülür. Bu durum gayrimüslim nüfusun aile fertlerindeki say n n
fazlal yla aç klan r. Müslüman ve gayrimüslim nüfusta hane ba na ortalama 2’ er ki i dü erken bu
say lara ayn say da kad nlar da eklersek Karpaz’da hane ba na ortalama 4 ki i dü mektedir.
Grafik 1: XIX. Yüzy l n Ortalar nda Karpaz’ n Erkek Nüfusu Oranlar

3.

Hanedeki Erkek Nüfusun Da l

XIX. yüzy l n ortalar nda Karpaz Kazas ’nda hane nüfusu anne-baba ve çocuklardan olu an çekirdek
aileden37 meydana gelmiyordu. Evli o ullar ve torunlar ve babalar yla ayn çat alt nda ya ad geni
aileler de bulunuyordu. Baban n hayatta olmamas halinde karde ler de a abeyin aile reisi oldu u
hanelerde bir arada ya ayabiliyordu. Yukar da da temas edildi i gibi, genellikle bekâr o ullar baban n
çat s alt ndad r. Evli olanlar, ayr birer hane olarak yaz lm lard .
Kazadaki 390 Müslüman hanedeki toplam o ul say s 204’dür. Toplam nüfusun %11’ini
olu turmaktad r.
Tablo 3: Kazadaki Müslüman Erkek Say lar n n Hanelere Da l
Çocuk Say s

37

lber Ortayl ; (Osmanl Toplumunda Aile, stanbul 2004, s. 3-4), Osmanl larda çekirdek ailenin verginin tarh edildi i bir birim oldu unu,
bir çift öküzle sürülebilecek toprak demek manas na gelen tahrir defterlerindeki çift tabirinin Sâsâniler, Roma ve Bizans’tan beri çekirdek
ailenin sahip oldu u arazi parças için kullan ld n ifade eder.
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1 O ul

2 O ul

3 O ul

4 O ul

5 O ul

Toplam
O ul
Say s

147

44

8

1

4

204

Hane
Say s
390

Tabloda da görüldü ü gibi hanede, tek o lu baba hanesinde ya ayanlar n say s , iki veya daha çok
o lu ayn çat alt nda ya ayanlardan fazlad r. Ancak bu durum o ailelerin tek erkek evlat sahibi olduklar
manas na gelmemelidir. 20 ya n üzerinde evli o ullar çok kere ayr birer hane olarak yaz lm lard .
Tespiti hemen hemen mümkün olmamakla birlikte do um yerleri d nda ya ayanlar da mutlaka vard .
Bunun içindir ki verilen rakamlar ailelerin hayattaki o ul say lar n de il, baba evinde ya ayan o ul
say s n göstermektedir. Toplam Müslüman hane say s na oranland nda bir erkek evlad n ya ad
hane say s Müslüman toplam hane say s n n % 38’ini olu tururken 2 ve üzeri o ullu hane say s % 15’e
dü mektedir.
Kazadaki gayrimüslim ailelerin toplam erkek çocuk say lar 488’dir. Toplam nüfusun yakla k
%27’sini olu turmaktad r.
Tablo 4: Kazadaki Gayrimüslim Erkek Say lar n n Hanelere Da l
Hane
Çocuk Say s
Say s
1 O ul 2 O ul 3 O ul 4 O ul 5 O ul 6 O ul

544

137

204

105

36

0

6

Toplam
G.Müslim
O ul
Say s
488

Tablodan da anla laca üzere 2 o ullu baba hanesinde ya ayanlar n say s ayn çat alt nda ya ayan
gayrimüslim o ul say lar ndan fazlad r. Toplam gayrimüslim hane say s na oranland nda iki erkek
evlad n ya ad
hane say s toplam gayrimüslim hane say s n n %42’sine yakla rken 6 o ullu
gayrimüslim hane say s % 1,2’ye dü mektedir. Ayr ca müslüman hanelerde en fazla 5 o ul ya arken
gayrimüslimlerde ise 6 o ul ya amaktad r.
Kaza baz nda bak ld nda baba evinde ya ayan erkek evlatlar n en fazla 1 o ullu oldu u hanelerdir.
Kaza toplam nda 692 o ul say s n n 284’ü tek o ullu hanelerden müte ekkildir. Toplam nüfusun %
15,5’ni olu turmaktad r. kinci s rada 2 o ullu evlat say s 248 olup bunlar n toplam oran ise % 13,5’tur.
3 ve daha fazla erkek evlat say s n n toplam nüfusa oranlar ise % 9’dur.
4. Karde ler
Bir arada oturan karde ler babalar n n ad alt nda yaz ld klar halde baz hanelerde aile reisi
durumunda olan genellikle en büyük a abeydir. Ancak büyük a abeyin çe itli nedenlerden dolay kaza
d nda bulunmas halinde daha küçük olan karde , aile reisi olarak kaydedilmi tir.
Karde leriyle ayn haneyi payla anlar n say lar , evlatlara göre çok azd r. Hatta Müslümanlarda 16
ki i, gayrimüslimler de 21 ki i karde leriyle ayn haneyi payla maktad r.
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5. Di erleri
Ayn çat alt nda ya ayanlar; o ullar ve karde lerden ibaret de ildir. Say lar s n rl kalmakla beraber
bazen evli o lun baba hanesinde ya amas dolay s yla torun veya torunlar, amcan n yan nda kalan bir
ye ene ya da babas na rastlan yor. Bunlar n içinde en fazla olan torunlard r. Müslümanlar içinde
torunuyla ya ayan olmamas na ra men gayrimüslimlerde 13 torunun ya ad tespit edilmi tir.
K br sl zengin Müslümanlar aras nda ister köylü isterse ehirli olsunlar gulam (erkek köle) beslemek
yayg n bir adet iken, Osmanl hukukunun getirdi i k s tlamalardan dolay gayrimüslimler aras nda bu
gelenek pek yayg n de ildi. Bu nüfus say m içerisinde de ço unlu u Arap olan ve slami ah s isimleri
ta yan gulamlar kaydedilmi tir38. Bunlar n Müslüman nüfus içerisindeki oran % 2,9’dur. K sacas 23
erkek “gulam” olarak deftere kaydedilmi tir.
Tablo 6: Hanede Ya ayan Di er Erkekler
Dini Durumlar

Torun

Yetim

Gulam

Babas

Müslüman

0

11

23

4

Gayrimüslim

13

13

0

0

Toplam

13

24

23

4

6. Nüfusun Ya a Göre Da l
6.1. Matlub-Gayr-i Matlub Nüfus
1830 tahriri sebeplerinin ba nda askerlik ça ndaki erkek nüfusun tespiti geliyordu. Bu sebeple de
her kaza sonunda icmaller yap l rken nüfusun ne kadar n n matlub, yani askerlik için uygun, ne kadar n n
ise gayr-i matlub, yani askerlik ça n n d nda kald belirtilmi tir39.
Askere al nma ya resmen 15’ten ba l yordu. 15’in alt ndakiler çocuk say l yordu. 15-39 ya
aras ndakiler matlub grubuna giriyordu. 40 ya ve üstü askerlik hizmeti için elveri li bulunmuyordu.
Kaza baz nda bak ld nda matlub grubuna girenlerin say s 312’dir. Bu da toplam Müslüman nüfusun
% 40’n olu turmaktad r.
Gayr-i matlublar n en büyük grubu 0-14 ya ndaki fertlerden olu maktad r. Bu ya grubunda 262
Müslüman ki i bulunmaktad r. Toplam Müslüman nüfus içindeki paylar % 33,5’dir. 40 ya üzerinde
162 Müslüman erkek bulunmaktad r. Bu da toplam Müslüman erkek nüfusun %20,7’sidir.

38
39

M. Akif Erdo ru; K br s Adas ’n n 1831 Tarihli Bir Osmanl Nüfus Say m , s. 82.
Mübahat S. Kütüko lu; Mente e Sanca 1830(Nüfus ve Toplum Yap s ), Ankara 2010, 59.
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Grafik 2: Matlub ve Gayr-i Matlub Nüfus Oranlar

6.2. Ya Gruplar
Karpaz’ n nüfusunun hangi ya grubunda yo unla t n görmek için onar y ll k devrelere ay r p
mukayese yap lmas uygun olacakt r. Erkek nüfus do umdan ba layarak yaz lm t r. Bir ya ndan küçük
bebeklerin bütün kazadaki say lar 13’tür.
1-10 ya grubundaki çocuklar n say lar 575’tir. Kazalar içindeki oran % 31,3’tür. Ba ka hiçbir ya
grubu, bu rakamlara eri ememi tir. Kaza toplamlar na bak ld nda bunlar n 372’si gayrimüslim, 203
ki i ise Müslümand r. Kaza nüfuslar na oranlar na gelince gayrimüslimler %20,2, Müslümanlar ise %
11’lik orana sahiptir.
11-20 ya aras ndaki nüfus biraz azalmaktad r. Say olarak 273’e, oran olarak %14,8’e dü mektedir.
Say bak m ndan gayrimüslimler 143, Müslümanlar da 130 ki idir. Bu grupta say ve oran n dü mesi
do umlar n azl veya çocuk ölümlerinin fazlal yla izah edilebilece i gibi 15 ya ve üstünün matlup
grubuna girmesinden dolay baz lar n n tahrirde yazd r lmam olmas yahut ya lar n n küçük
gösterilmesinden de kaynaklanabilir. Oran olarak bak ld nda gayrimüslimler % 7,7 olup
Müslümanlar n ise %7’’si bu ya grubunu olu turmaktad r.
21-30 ya grubundakilerin say s 316, toplam nüfusa oran ise %17,2’dir. Say ve oran bak m ndan
gayrimüslimler 180 ki i ve %9,8’lik oranla, Müslümanlar ise 136 ki i ve %7,4’den ibarettir.
31-40 ya grubunda bütün kazada 302 ki i bulunmakta ve bunlar n kazadaki toplam nüfusuna oranlar
%16,4’ten ibarettir. Gayrimüslimler 168 ki i ve %9,1 olup müslümanlar ise 134 ki i ve %7,3’ten
olu maktad r.
41-50 ya grubundakilerin say s 187, toplam oran ise %10,1’dir. Say ve oran bak m ndan
gayrimüslimler 99 ki i ve %5,3 olup Müslümanlar ise 87 ki i ve %4,7’den ibarettir.
51-60 ya grubundakilerin say s 85 ki i, toplam nüfusa oran ise %4,6’d r. Bunlar nda gayrimüslim
olanlar 44 ki i, Müslümanlar ise 41 ki iden müte ekkirdi.
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61-70 ya grubunda 52 ki i olup oran % 2,8’e dü er. Bu grupta 29 ki i gayrimüslim, 23 ki ide
Müslümand r. Gayrimüslim ve Müslümanlar n oranlar birbirine çok yak nd r. Bu grupta en yüksek
orana sahip % 1,5’le gayrimüslimler olup Müslümanlar ise %1,2’dir.
71-80 ya grubunda 13 ki i bulunmaktad r. Bunlar n oran ise % 0,7’ye dü er. Bu ya grubundakilerin
6’s gayrimüslim, 7’si de Müslümanlardan olu maktad r.
81-90 ya grubunda say azalmaya devam ederek 8’e, oran ise % 0,4’e dü er. Say bak m ndan 5’i
gayrimüslim, 3’ü de Müslümanlardan olu maktad r.
91-100 ya aras ndakilere sadece 6 ki i olup bunlarda gayrimüslimlerden olu maktad r.
Defterde Müslümanlar içinde en ya l ki i “Ayasimyo’da ihtiyar Ali” ismindeki ki i 100 ya ndad r.
Gayrimüslimlerde ise 2 ki i 105 ya ndad r.
7. Hane Reislerinin Ya Ortalamalar
Hane reislerinin ya ortalamalar müslüman ve gayrimüslimler aras nda de i iklik göstermektedir.
Gayrimüslimlerde hane reisinin ya ortalamas 39, Müslümanlarda ise 38,4’tür.
8. Müslüman ah s Adlar
Türkler, Müslümanl kabullerinden önce Türk isimler kullan rlarken Müslümanl kabul ettikten
sonra zamanla Türk adlar n n yan nda Arapça isimleri tercih etmeye ba lam lard r. Nitekim XV. yüzy l
tahrir defterlerinde hâlâ Türkçe adlar n a rl kta olduklar görülmektedir. XVI. yüzy ldan itibaren Türkçe
adlar pek fazla kullan lmaz40. XIX. yüzy lda da durum ayn d r. Bütün kazada Müslümanlar 60 de i ik
isim kullanm lard r. Ancak bunlar n ço u bir veya birkaç defa kullan lm t r. Bunlar n 54’ü tek
isimlerden, 6’s da çift isimlidir. Tek isimlerin baz lar al lmam isimler olup bunlar; Zezevan, Abdal,
Dede, Safir, Zenbil gibi isimlerdir.
Tablo 7: Bir Defa Geçen Tek simler
Abdurrahim

Bayram

Kemal

Feyzullah

Safir

Tahir

Abdullatif

Emir

Hayrullah

Reyhan

Sad k

Zenbil

Arif

Ethem

Nasuh

Said

Malik

Zezevan

Kazada 6 de i ik çift ismi, 12 ki i kullanm t r. Bunlar; Ali Salih, Mehmet Arif, Sefer Ahmed, Dervi
Osman, Ahmet Arif çift isimleri birer defa kullan lmakla beraber Emir Ali 7 defa kullan lm t r.
Karpaz’da müslüman erkekler aras nda belli isimler fazla kullan lm t r. Çok kullan lan isimlerin
ba nda Mehmed geliyordu. Kazada Mehmed ad n ta yanlar n say s 156 ki i, yani Müslüman erkek
nüfusunun %19,9’udur. kinci s ray 95 ki i ve %12,1’lik payla Hasan ismi al yordu. En çok kullan lan
Müslüman isimleri içinde 84 ki i ve %10,7’lik payla Mustafa ismi almaktad r.

40

Y lmaz Kurt; “Sivas Sanca nda Ki i Adlar ”, OTAM, S.4, Ankara 1993, s.225.
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Tablo 8: Kazada En Çok Kullan lan Müslüman ah s Adlar ve Da l Oranlar
sim

Ki i Say s

Toplam
Müslüman
Nüfusa
Oran (%)

Mehmed

156

19,9

Hasan

95

Mustafa

sim

Ki i Say s

Toplam
Müslüman
Nüfusa
Oran (%)

Halil

23

2,9

12,1

Yusuf

19

2,4

84

10,7

Süleyman

16

2

Ali

79

10,1

brahim

15

1,9

Hüseyin

79

10,1

Mercan

7

0,8

Ahmed

58

7,4

Musa

7

0,8

Abdullah

44

5,6

Kas m

6

0,7

Osman

32

4

Salih

5

0,6

smail

26

3,3

Durmu

5

0,6

9. Do an Çocu a Aile Büyüklerinin simlerinin Verilmesi
Ad verilirken birçok ailede erkek evlada baban n babas veya dedesinin ad n n verilmesi tercih
edilmi tir. Kazadaki müslüman topluluklar aras nda 12 hane reisi o ullar ndan birine babalar n n ad n
koymu lard r41. Kaza genelindeki müslüman hane reisleri 204 erkek evlat sahiblerdir. Bunlardan en az
97’si yani %48,5’i ilk çocu una ya kendi ad n ya da babalar n n isimlerini vermi lerdir. O luna kendi
ad n n verilmesi dede ad na göre az rastlansa da çocuklar na kendi ad n n verildi i oran %10,7’dir.
Yeni do an çocu a dedesinin ad n n verilmesi günümüzde oldu u gibi o dönemde de bu gelenek
devam etmekteydi. Dedesinin ad genellikle ilk o ula verilmektedir. Ancak bu bir kaide de ildir. kinci
çocuklar n da birinciler kadar olmamakla beraber dedelerin ad n ta d klar vaki’dir.
204 müslüman erkek evlat sahibinden 77’si birinci, 4’ü de ikinci çocuklar na babalar n n ad n
vermi lerdir ki bu toplamda 81, yani erkek evlat sahiplerinin %39,7’sidir.

41

Tespitler yap l rken baba evindeki çocuklar esas al nm t r. Ayr birer hane olarak yaz lan evlatlar n tespiti her zaman kolay
olmamaktad r. Çünkü baba ve o ullar her zaman pe pe e yaz lmad gibi ayn ad ta yan amcao ullar da bulunabilmekte ve bu,
hesaplamalarda önemli bir problem olarak ortaya ç kmaktad r. Bunun içindir ki tespitler, sadece hane içinde yaz lan çocuklarda yap lm t r.
Hiç üphe yok ki hanede ya ayan en büyük çocuk her zaman ilk çocuk de ildir. Ancak ilk o ulun tam ve do ru olarak tespiti de çok kere
imkans zd r.
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10. E kâlde Yer Verilen Özellikler
E kâl tariflerinde boy, sakal ve b y k bulunup bulunmad ve rengi “uzun boylu sar sakall ”, “orta
boylu kumral b y kl ”, “k sa boylu kara sakall ” eklinde belirtilmi ; bir özrü bulunanlarda özrünün
cinsine i aret edilmi tir. Bunlar içinde boyun ne ekilde belirlendi ine i aret edilmemi se de göz ile tayin
edildi inden üphe yoktur. Bunun içinde k sa ile orta, orta ile uzun aras nda kesin bir s n r oldu u
dü ünülemez. Dolay s yla bunlar %100 do ru tespitler olarak kabul etmemek gerekir.
10.1. Boy
Türklerin karakteristik özelliklerinden biri orta boylu olu lar d r ki bu da e kâli verilenler de çok bariz
olarak ortaya ç kmaktad r. Kazan n genelinde 938 ki inin boylar belirtilmi tir ki bu, bütün nüfusun
%51,1’i kadard r. Bunlardan 234’ü uzun, 606’s orta, 98’i de k sad r. Bu rakamlara göre boylar
belirtilenlerin toplam nüfusa göre oranlar ; ortalar % 33, uzunlar %12,7, k salar da %5,3’dür.
Grafik 3: Kaza Genelinde Boylar n Da l

Kazada ya ayan Müslüman ve gayrimüslimlerin boylar n ayr ayr de erlendirirsek, gayrimüslim
nüfus içerisinde 551 ki inin boylar belirtilmi tir. Buna göre 348 ki i orta boylu olup gayrimüslim nüfusa
oran ise %33, 137 ki i uzun boylu ve gayrimüslim nüfusa oran ise %13, k sa boylu olanlar n say s ise
66 ki i ve oran ise %6,2’dir.
Müslümanlarda 387 ki inin boy özellikleri belirtilerek toplam müslüman nüfusa oran ise %49,5’tir.
Bunlardan 258 ki i orta boylu ve müslüman nüfusa oran ise %33, uzun boylular 98 ki i olup müslüman
nüfusa göre oranlad m zda %12,5; k salar 32 ki i olup oranlad m zda ise %4’dür.
10.2. Sakal-B y k
Dönemin artlar na göre kesin bir s n r verilmemekle beraber yirmili ya larda b y kl , otuzlu
ya lardan itibaren sakall olarak görülmektedir. Ancak yirmili ya larda sakal olanlar bulunabildi i gibi
30’lu ya larda da henüz sakal b rakmayanlarda mevcuttur. Bu, erkek evlat sahibi olunduktan sonra sakal
b rak ld ihtimalini hat ra getirmektedir. E kâl tariflerinde renkle birlikte daima ahs n sakal ya da
b y kl olu u hususuna da yer verilmi tir42.

Mübahat Kütüko lu, Mente e Sanca , s.134.
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Defterde sadece sakal-b y k bulundu una i aret edilmemi tir. Sakal b y ç kmam delikanl lar
abb- emred; b y yeni terleyenler için ter b y kl olarak kaydedilmi tir. abblar için genelde 15-17,
terler için 18-19 ya lar kabul edilmi tir. Ayr ca defterde 222 müslüman ve 25’de gayrimüslim olmak
üzere kazada toplam 247 ki i sakall d r. Bunun toplam nüfusa oran ise %13,4’tür. Müslümanlar n kendi
aralar ndaki oran %28,4 olup bu oran gayrimüslimlerde ise %2,3’tür.
Tablo 9: Sakal Kaydedilmi Olanlar n Kazadaki Da l
Sakal Rengi
Dini Yap s

Nüfusu

Müslüman

781

Toplam
Nüfusa
Toplam Nüfusuna göre
Oran % sakal
olanlar n
oran

Kumral Kara

Kr

Sar

Ak

48

32

76

23

30

209

26,7

11,3

Gayrimüslim 1053

2

0

14

1

8

25

2,3

1,3

Toplam

50

32

90

24

38

234

1834

12,6

Saç ve sakal kayd bulunmas , o ahs n matlub grubunda oldu unun göstergesidir. Dolay s yla her iki
grubun ayn say da olmas gerekir. Ancak 15-16 ya lar ndaki baz kimselerde e kâl kayd bulunmamas
iki rakam aras nda farkl l k olu turmaktad r.
B y kl lara gelince kazalarda toplam 626 b y kl kayd na rastlamaktay z. Bunlar n 476’s
gayrimüslim, 150 ki ide müslüman nüfuslar na kay tl d r. Bunlar n 213’ü kumral, 107’si kara, 86’s k r,
196’s sar ve 24’ü de ak b y kl d r.
Tablo 10: B y

Kaydedilmi Olanlar n Kazadaki Da l
Sakal Rengi

Dini Yap s

Nüfusu

Müslüman

781

Toplam
Nüfusa
Toplam Nüfusuna göre
Oran % b y
olanlar n
oran

Kumral Kara

Kr

Sar

Ak

56

29

6

59

0

150

19,2

8,1

Gayrimüslim 1053

157

78

80

137

24

476

45,2

25,9

Toplam

213

107

86

196

24

626

1834

34
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Defterlerde köselerde i aretlenmi tir. Kazada sadece müsüman defterinde 12 köse kay tl d r. Ayr ca
kazada 93 ki i ter b y kl d r. Bunlar n 33’ü gayrimüslim, 60’da müslümand r. abb- Emredler 57 ki i
olup bunlara da gayrimüslim kay tlar nda rastl yoruz.
B y kl larda say gibi oranlar da sakall lara nazaran daha yüksektir. Gayrimüslimlerin %45,2’si
Müslümanlar n ise %19,2’si b y kl d r.

11. er'i Bir Vergi Olarak Cizye
slam devletlerinde z mmî statüsündeki Müslüman olmayan az nl klar n faal erkek nüfusundan al nan
cizye, Osmanl Devleti’nin önemli gelir kaynaklar aras ndayd . slâm devletlerinden daha önceki
dönemlerde de, çe itli adlar alt nda tahsil edilen bu vergi, slam devletleri zaman nda da Müslüman
olmayan reayan n ödedi i toprak vergisi olan Haraç vergisinin içerisinde tahsil edilen bir vergi olmu tu.
Osmanl lar da fethettikleri yerlerde, slam olmayan ahaliden cizye alm lar ve ahalinin verdi i bu vergi
kar l nda ki ilerin can, mal ve rzlar devletin kefaleti alt na al nm t r43.
lk dönemlerde cizye bedelleri; edna statüsünde olanlardan 10, evsat olanlardan 20 ve a'lâlardan 30
akçe olacak ekilde hesaplanmaktayd . Daha sonra bu bedeller III. Murat döneminde s ras yla %50
artt r larak 15, 30 ve 45 akçeye ç kar ld . 1689-1691 tarihleri aras nda sadrazam olan Köprülüzade
Mustafa Pa a zaman ndan itibaren klasik slami usule uygun olacak ekilde tekrar düzenlenerek
toplanmaya ba land . Mustafa Pa an n belirledi i miktarlara göre; a'lâ olanlar n 48, evsat olanlar n 24
ve edna olanlar n ise 12 dirhem gümü ödemeleri istendi. lerleyen dönemlerde gümü ün kuru ile
e itlenmesi üzerine 1 dirhem e ittir bir kuru olarak belirlendi. 1847 y l nda ise sikke üzerinden yeniden
belirlenen cizye miktarlar büyükten küçü e 60, 45 ve 30 sikke olarak toplanmaya ba land 44.
K br s’ta gayrimüslim isimleri ta yan erkeklerin tamam n n saf Grek(Yunan veya Rum) oldu u ileri
sürülemez. Bu nüfus say m belgelerinde, Rum, Ermeni, Yahudi, Latin ve di er unsurlardan olu mu
Müslüman olmayan cemaatler Osmanl kâtiplerince gayrimüslim olarak tan mlanm t r. Çünkü K br s
Hristiyanlar olarak belirtilen unsurlar, dilleri ve dinleri birbirinden farkl Levanten ailelerin olu turmu
oldu u bir topluluktur45.
1844-1848 nüfus say m n n sonucunda Karpaz nüfusunun %57’si gayrimüslimlerden olu maktad r.
Bu bilgiler
nda Karpaz Kazas nda 1848 y l nda gayrimüslim nüfusu olu turanlardan al nan cizye
da l m a a daki tabloda görüldü ü üzeredir46.
Tablo 11: Karpaz Kazas n n 1848 Tarihli Cizye Da l m
A’lâ

Evsât

Ednâ

59

258

301

Tablo 11’den de anla laca üzere Karpaz kazas nda ya ayan gayrimüslim nüfusun cizyeleri
toplam alâ 59, evsat 258, edna ise 301 olmak üzere toplam 618 adetti.

43Ömer

Lütfü Barkan, XV. Ve XVI. Yüzy llarda Osmanl mparatorlu unda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslar Kanunlar I, C.I,
stanbul 1943, 131.
44 Selim Özcan, “XIX. Yüzy l n Ortalar nda Sinop'taki Gayrimüslimlerin Sosyal ve Ekonomik Yap s ”, OTAM, S. 30, Ankara 2011, s.166167.
45 M. Akif Erdo ru, K br s Adas ’n n 1831 Tarihli Bir Osmanl Nüfus Say m , s.84-85.
46 BOA, K br s Ceziresi Nüfus Defteri, Numara:3758.
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Bu tarihte cizye bedelleri öyleydi47.

Alâ : 60
Evsat : 30
Ednâ : 15 kuru tur.
Buna göre 1848 y l kay tlar na göre Karpaz Kazas ndan al nan cizye miktarlar ;
Alâ bedelleri :

59x60 = 3540

Evsât bedelleri : 258x30 =7740
Ednâ bedelleri : 301 x15 =4515
TOPLAM :

15795 kuru olarak hesaplanabilir.

Yine tablo 11'den anla laca üzere Karpaz’ta; Evsât ve Ednâ statüsünde bulunanlar cizye ödeyen
gayrimüslim nüfusun büyük bir k sm n olu turmaktad r. Alâ yani zengin statüsünde olanlar ise yaln zca
59 ki i olup, bunlar oran olarak gayrimüslim nüfusun küçük bir parças n olu turmaktad r. Bu da nüfusun
büyük ço unlu unun orta halli ve fakir oldu unu göstermektedir. Evsât yani orta halliler yakla k
nüfusun % 24,5’ini olu turmaktad r. Ednâ yani fakirler cizye vergisi verenlerin yar s ndan fazlas olup
yakla k % 28,5’unu olu turmakla beraber ödedikleri cizye miktarlar na göre, evsatlar 7740 kuru la en
fazla cizye verenlerdir. Buna göre; Anadolu ve Rumeli’nin pek çok kentinde sosyal ve iktisadî hayat n
temelini orta s n f olu tururken ayn durum Karpaz Kazâs nda ya ayan gayrimüslimler içinde geçerli
olup kazan n sosyal ve iktisadi hayat n orta s n f kesiminin olu turdu unu söyleyebiliriz.
12. Meslekler
Osmanl Devleti’nde üretim faaliyetlerine kat lan insanlar n hepsi, ba l bulunduklar sanayi dal nda,
ekonomik, mali, idari ve sosyal etkileri bulunan bir te kilat n üyesidirler. Kurulu undan itibaren
Osmanl ’da kuvvetli bir esnaf te kilat vard . lk dönemlerde Ahilik Kurumu olarak görülen bu
te kilatlanma 16. yüzy ldan itibaren etkinli ini yitirmi ve bu dönemden sonra Lonca Te kilat na
dönü meye ba lam t r48.
Ara t rmam zda kulland m z ana kaynak K br s Nüfus Defterleri49 olup modern manadaki nüfus
say mlar ndan farkl oldu u ve amac n n Asakir-i Mansûre için elveri li ah slar belirlemek üzere
yap ld ndan her ah s için ayn bilgileri ta mamaktad r. Dolay s yla defterlerde çal abilecek ya ta
olan herkesin mesle i kay t edilmi de ildir. Mevcut topra n artan nüfusu besleyebilmekten uzak
olmas genç nüfusu ba ka geçim kaynaklar aramaya sevk etti inden dolay baz kimseler, kendi köy
veya kasabalar nda zanaata yönelirken baz kimseler de ya ad klar yer d nda ticaret yapar olmu lard r.
Bir mesle in yap labilmesi ancak o zanaat koluna ihtiyaç duyulmas ve nüfusun o dal besleyecek
seviyeye eri mi olmas n gerektirir. Bunun için de zanaatkârlar ehir ve kasabalarla büyük köylerde
toplanm lard r50.

47

Mustafa Öztürk 2012),“1844 Tarihli Halep Nüfus Defterine Göre Urfa’da Gayr-i Müslim Nüfus ve Sanatlar ”, Harran Üniversitesi Halk
Kültüründe ktisat ve Ticaret Uluslararas Sempozyumu, anl urfa, 28-30 Nisan, s. 7.
48Ahmet Aks n, “19. Yüzy l n Ba lar nda Bursa ehir Esnaf ”, Türk Dünyas Ara t rmalar , Ankara 2001, s. 157.
49 B.O.A., K br s Nfs., nr: 3758-3759.
50 Mübahat Kütüko lu, Mente e Sanca , s.148.
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Elimizdeki kayna a göre inceledi imiz De irmenlik kazas n n 1848 tarihindeki kay tlar na göre 18
farkl esnaf grubu oldu u görülmektedir. Bu esnaf gruplar nda 11’i gayrimüslim, 7’si Müslümand r. Bu
esnaf gruplar a a daki tabloda verilmi tir.
Tablo 12: XIX. Yüzy l n Ortalar nda Karpaz Kazas ndaki Esnaf Gruplar
S ra

Mesle in Ad

Ki i Say s

U ra anlar n
Dini Yap s

Tüm Meslekler
Aras ndaki
Oran (%)

1

Rençber

276

Gayrimüslim

71

2

Irgat

86

Gayrimüslim

22

3

Çoban51

10

Gayrimüslim

2,5

4

Ziraatçi

2

Gayrimüslim

0,5

5

Hamal

1

Gayrimüslim

0,2

6

Sabanc

1

Gayrimüslim

0,2

7

Kömürcü

1

Gayrimüslim

0,2

8

Yorganc

1

Gayrimüslim

0,2

9

Kasapç

1

Gayrimüslim

0,2

10

Kaleci

1

Gayrimüslim

0,2

11

Tahtac

1

Gayrimüslim

0,2

12

Mektep S vac s

1

Müslüman

0,2

13

Tüccar

1

Müslüman

0,2

14

Dizbar

1

Müslüman

0,2

15

Çavu

3

Müslüman

0,7

16

Boldasba

1

Müslüman

0,2

51

Çobanlar n 9’u gayrimüslim, 1’i Müslümand r.
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Gerek kaza merkezinde gerekse k rsal kesimlerde tar ma dayal meslekler yayg nd . Küçük
çiftliklerde tarla sürmek, biçmek gibi her türlü i aile üyeleri taraf ndan yap l yordu. gücü yeterli
olmayan 276 ki inin rençberlik yapt ve bu say y nüfusa oranlad m zda nüfusun %15’i rençberlik
ile hayatlar n ikame ettirdi ini görmekteyiz. kinci olarak en fazla çal lan meslek dal 86 ki i ve %
4,6’l k payla Irgatl k al yordu. Bundan da ahalinin yakla k % 22’si ziraatla u ra t klar n anl yoruz.
Karpaz’da faaliyet gösteren esnaflar n tümü bu liste içerisindedir hükmüne varmak do ru
olmayacakt r. Elimizdeki defterlerdeki kay tlara göre böyle bir liste olu turduk. Zira dikkat edilirse her
ehirde olmas gereken esnaf gruplar bu listede yer almamaktad r. Tekrar belirtelim ki farkl esnaf
gruplar na Karpaz’da rastlayamay m z Karpaz’da faaliyet göstermedikleri anlam na gelmemelidir.
Sonuç
Ara t rmam z n ana kayna olan 3758 ve 3759 numaral K br s Ceziresi Nüfus Defterleri sadece
nüfusun say m ile ilgili bilgiler vermemektedir. O dönemdeki Müslüman ve gayrimüslimlerin toplum
yap s hakk nda da bilgiler vermektedir. Bu defterlerde inceledi imiz bölgenin yüzölçümleri hakk nda
bilgimiz olmad için nüfus yo unlu unun tespiti yap lam yorsa da nüfusun da l hakk nda bilgi
sahibi olunmaktad r.
statistikçiler günümüzde dahi nüfus say mlar n n yüzde yüz do ru rakamlar ihtiva etmeyece ine
i aret etmektedir. Nüfus defterlerinde verilen rakamlar çok güvenilir olmasa da nüfusun hangi ya
grubunda topland n tespit etmekteyiz. Karpaz’da nüfusun yakla k % 31,3’ü; 1-10 ya gruplar ndan
olu maktad r. Ba ka hiçbir ya grubu bu rakamlara eri ememi tir. Ayr ca kazada hane reis ya
ortalamas yakla k 39’dur. Hane ba na dü en ortalama erkek nüfus 2 olup bu say ya kad nlar da
eklersek ortalama 4’e ç kmaktad r.
Defterlerin di er bir özelli i de e kâl kay tlar na yer verilmesidir. Kazada ya ayan müslüman ve
gayrimüslimlerin tiplerini ortaya koymas bak m ndan mühimdir. Kazan n %33’ü orta boylu ve
kumrald r. Kazadaki erkeklerin %34’ü b y kl , %13’ü de sakall d r.
Mesleklere her zaman yer verilmemi tir. Büyük ihtimalle halk n ziraatla u ra mas ndan
kaynaklanm olmal d r. Böylece hangi bölgelerde hangi mesleklerin daha çok icra edildi i tespit
edildi i gibi bunlar n da bugünkü durumla mukayesesinin yap lmas na imkân sa lamaktad r.
Bunlar da gösteriyor ki 1844 ve 1848 nüfus say mlar bizi birçok konuda ayd nlatmaktad r. Buna
ra men hâlâ eksik kalan hususlar vard r. Sonuç olarak Karpaz Kazas nüfusuyla ilgili de erli ipuçlar
verdi ini söyleyebiliriz.
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Osmanl Döneminde K br s’ta Nüfus Göçü
r . r. N
E
Ondokuz May s Üniversitesi / Samsun

Ada, konumu itibar yla Do u Akdeniz’i kontrol edecek noktada bulunmas ve verimli topraklara
sahip olmas sebebiyle tarih boyunca Akdeniz’in çevresinde devlet kuran topluluklar n hakimiyeti alt na
girmi tir. Herodat’a göre K br s’ n ilk sakinleri Fenikelilerdir. Osmanl öncesi Ortodoks, Katolik,
Nasturi, Yakubi, Dürzi, Maruni, Ermeni ve Yahudilerin u rak noktas olmu tur. Ayr ca adaya Rusya
ve Kafkasya’dan köle nüfus getirildi i gibi Müslüman Arap ve Türkler de buray kendilerine mekan
tutabilmi lerdir1. Memluklular n 1375’de Çukurova sahas na egemen olmas üzerine bölgedeki
Ermenilerin bir k sm K br s’a yerle ir2. K br s 1425 y l nda Memluklular taraf ndan fethedilince çok
say da K br sl aday terk etti. Birço u da esir edilerek M s r’a götürüldü3.
FET HTEN NG L Z DARES NE
Venedik hakimiyetine kadar adan n nüfusu hakk nda herhangi bir kay t bulunmamaktad r.
Venedik döneminde (1489- 1570) adan n nüfusu 100 ila 200 bin aras nda de i mekteydi. 1570 Türk
fethi arifesinde adan n nüfusu 197.586 kadard . Fethi müteakip ada nüfusu azalm t r. Birçok köy
metruk bir hale dü tü4. Göç etmeyip yerinde kalanlardan Lefko a ve Magusa kalesi dahilindekiler
güvenlik sebebiyle sur d na nakledildiler. Osmanl adan n hakimiyetini eline geçirdi inde K br s
Hristiyanlar dil ve dinleri farkl Levanten ailelerinin olu turdu u bir topluluktu5. Fetih öncesi
Magusa’da Müslüman Türk nüfus mevcuttu.
Adaya ilk gelen Türk grubunu askeri birlikler olu turur. Adadaki askeri unsur 1572’de dört bin
kadard . Bunlara aileleri ile birlikte ikamet etme izni verilmi ti. Evlenmek isteyenlere de Anadolu’dan
bakire k z getirilmesine müsaade ediliyordu. Osmanl fethetti i yerlerde bir taraftan kendisini temsil
etmesi aç s ndan Müslüman nüfus bulundurmak isterken di er taraftan nüfusun en az ndan optimal
noktada olmas n arzu etmekteydi. K br s fethedilince bu hedefe ula abilmek için bir taraftan aday terk
eden nüfusun geri dönmesini sa lamak amac yla te vik politikalar uygulan rken di er taraftan sürgün
veya gönüllülük esas na istinaden adaya Türk nüfus nakledildi. Sürgün yaz lan yerler daha ziyade
K br s’ n fethinde bulunmu olan beylerin ba l bulunduklar yerle melerdi. Adaya sürgün yöntemiyle
daha ziyade Orta Anadolu’daki yerle melerden her on haneden bir hane k stas na istinaden toplam
1.689 Türk ailesi sevk edilir. Bunun yar s sürgün di er yar s da gönüllüdür6. Sürgüne tabi tutulanlar n
bir k sm ehl-i zanaat sahibi olmakla beraber ço unun belirli bir mesle i yoktu. Göç ve iskân
politikas n n ba ar l olabilmesi için yeni yerle imcilere iki y l vergi muafiyeti getirilmi tir. Bu iskan
faaliyeti ile K br s Türk toplumunun temeli at ld 7. Ni de’den adaya sürgün edilenler aras nda
1
smail ahin, “Geçmi ten Günümüze K br sl Rumlar: Dil, Din, ve Kimlikleri”, Uluslararas Sosyal Ara t rmalar Dergisi,
8/39, (A ustos 2015), s.347.
2
Salih Narin, zmir Levantenleri ve Kültürel Etkileri, Bas lmam Yüksek Lisans Tezi, Diyarbak r 2012, s. 30.
3
smail ahin, Cemile ahin, Mine Öztürk, “ Bar Harekat Sonras nda Türkiye’den K br s’a Yap lan Göçler ve Tatbik
edilen skan Politikas , Turkish Studies, 8/7, 2013, s. 602.
44
Recep Dündar, K br s Beylerbeyli i (1570- 1670), Yay nlanmam Doktora Tezi, Malatya 1998, s. 330.
5
M. Akif Erdo ru, “K br s Adas n n 1831 Tarihli Bir Osmanl Nüfus Say m ”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
ncelemeleri Dergisi, 12, zmir, s. 93.
6
Sürgün sahas : Karaman, Zülkadriye, çel, Bozok, Aksaray, Bey ehir, Seydi ehir, Develihisar, Ürgüp, Koçhisar, Ni de,
Bor, Ilg n, shakl , Ak ehir Osmanl daresinde K br s (Nüfusu, Arazi Da l m ve Türk Vak flar ) Ba bakanl k Osmanl
Ar ivi, Ankara 2000, s. 41.
7
Nuri Çevikel, “ Osmanl K br s ’nda slamla ma Tecrübeleri (1746- 1801)”, Belgeler, 29/33, Ankara 2008, s. 46,
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gayrimüslimler de mevcuttu8. Sürgün edilenler adada kendi mesleklerini icra etmek durumundayd lar.
Bunlara K br s’ta ev ve toprak verilecek, sürgüne tabi tutulanlar birbirleriyle kayna t r lacak ve yeni bir
toplum olu turulacakt 9. Fetih sonras 12 bin hanenin sürgün edilmesi planlanm ise de bu rakam 8 bin
ile s n rl kald . Özetlemeye çal t m z sürgün ve iskan uygulamalar na ra men adaya 1571- 1581
sürecinde istenen oranda nüfus sevk edilememi , gönderilenlerin bir k sm da firar etmi ti10. Netice
itibar ile adada 1580’de en az 43 bin ki iden müte ekkil bir Müslüman Türk toplumu olu ur11.
1600- 1800 y llar aras ndaki süreçte mültezimlerin usulsüz davran lar , kilise mensuplar n n ve
tercümanlar n suiistimalleri ve bask lar , do al afetler, salg n hastal klar, k tl klar ve çekirge istilas gibi
vakalar toplu ölüm veya nüfus göçüne vesile olur. Neticede adan n nüfusu azal r. Nüfus azalmas geride
kalanlar n vergi yükünü artt r r12. Bu ise göçün daha da iddetlenmesine yol açar. O kadar ki 18. yüzy l n
sonlar nda adan n nüfusu 80 bine kadar geriler. Merkezi idare adan n nüfus seviyesinin dü mesi
durumunda ülkenin sair noktalar ndan zaman zaman sürgün ve gönüllülük esas na dayal nüfus
aktar mlar yapmaya gayret etmi tir. Örne in 18. yüzy l n ba lar nda özellikle Alaiye ve Teke
sanca ndan bir k s m Türkmen a iretleri K br s’a nakledilmi ve yerle tirilmi ti. Akka’dan da adaya
a iret mensuplar sürülmü tür13. Nakledilenlerin bir k sm daha yoldan geri kaçm lard 14. 1756
depremi ve 1757 k tl ve çekirge istilas adadan Anadolu ve Suriye’ye büyük nüfus göçlerine
sebebiyet verir. 1760 vebas ise ada nüfusunun 1/3’ünün k r lmas na yol açar15. K tl k 19. yüzy l n
ba lar nda da ada nüfusunu etkiler. K tl k ve ekonomik zorluk K br s’tan Antalya’ya firar olaylar na
sebebiyet verir. Antalya’dan Ayd n’a kadar gidenler de olmu tur. Devlet firarilerin geri dönü ünü te vik
için üç y ll k vergi muafiyeti ve ikinci bir ahsa olan borçlar n da üç y l boyunca ertelenmesine karar
verir16. Trablusgarp ve Bingazi gibi kurakl k ve k tl k sebebiyle ba ka yerlerden de adaya göç edenler
olmu tur. Bu gibilerin ia e ve iskan bedelleri devlet taraf ndan kar lanm t r.
Bu geli melerin sonucunda 18. yüzy l n ikinci yar s nda adada Türk, Rum, Yahudi, Venedikli,
Hristiyan Arap, Frans z, Zanta reayas , M s r ve Kafkaslardan getirilen ve adada sat lan Arap ve Gürcü
kölelerden olu an bir nüfus mevcuttu17. M. Akif Erdo ru K br s vak flar ndaki nüfus defterlerine
istinaden yapt bir ara t rmas nda K br sl Müslümanlar aras nda erkek köle kullanman n bir hayli
yayg n oldu unu ve gulamlar n ço unlukla Arap ve Müslim ismi ta d klar n tespit etmi tir18. Rahip
Kyprianos’a göre 1777’de adan n nüfusu 47 bini Türk ve 37 bini Rum olmak üzere 84 bin kadard 19.
Bu nüfus 1790’a kadar %37 artarak 115.724’e (67.000 Müslim, 48.724 Hristiyan,) ç kar.

8

Recep Dündar, Mesut Ayd n, “Karaman Eyaleti Ni de Kazas ndan K br s’a Göçürülen Aileler”, AÜ. Türkiyat
Ara t rmalar Enstitüsü Dergisi 47, Erzurum 2012, s. 226.
9
Volkan Ertürk, “Ak ehir Sanca ndan K br s Adas ’na Sürülmü Aileler”, SDÜ. Fen- Edb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi,
23, Isparta 2011, 48.
10
Nuri Çevikel, 18. Yüzy l n kinci Yar s nda K br s’ n Siyasi , dari, Toplumsal ve Ekonomik artlar , Ankara 1999,s. 22.
11
smail ahin, “Geçmi ten Günümüze K br sl Rumlar: Dil, Din ve Kimlikleri”, Uluslararas Sosyal Ara t rmalar Dergisi,
8/39, (A ustos 2015), s.347.
12
Nuri Çevikel, 18. Yüzy l n kinci Yar s nda K br s’ n Siyasi , dari, Toplumsal ve Ekonomik artlar , Ankara 1999,s. 28,
178.
13
BOA, MM. 1535.
14
Nuri Çevikel, 18. Yüzy l n kinci Yar s nda K br s’ n Siyasi , dari, Toplumsal ve Ekonomik artlar , Ankara 1999,s. 35
15
Nuri Çevikel, 18. Yüzy l n kinci Yar s nda K br s’ n Siyasi , dari, Toplumsal ve Ekonomik artlar , Ankara 1999,s. 95.
16
BOA, CD. 10022; Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839- 1856), Doktora Tezi, Isparta
2004, s. 67.
17
Nuri Çevikel, “Osmanl K br s ’nda slamla ma Tecrübeleri (1746- 1801)”, Belgeler, 29/33, Ankara 2008, s. 46.
18
M. Akif Erdo ru, “K br s Adas n n 1831 Tarihli Bir Osmanl Nüfus Say m ”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
ncelemeleri Dergisi, 12, zmir, s. 93.
19
Osmanl daresinde K br s (Nüfusu, Arazi Da l m ve Türk Vak flar ) Ba bakanl k Osmanl Ar ivi, Ankara 2000, s. 41.
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1800- 1878 y llar aras nda adan n içerisinde ve ada ile sair yerler aras nda nüfus göçü mevcuttu.
Ancak bu nüfus hareketlerini düzenli bir ekilde tespit etme imkân m z bulunmamaktad r. Bununla
birlikte kaynaklara istinaden bir fikir vermek de mümkündür. Bu konuda nüfus defterlerinde kay tlar
mevcuttur. Örne in ubat 1859 tarihli Tuzla iskelesi nüfus yoklama defterinden anla ld kadar yla
özellikle kasaba nüfusuna kay tl olanlar aras ndan firar yöntemiyle aday terk edenler olmu tur. Firar
edenlerin firar mahalleri bazen kaydedilmi , bazen de kaydedilmemi tir. Kaydedilenlerden anla ld
kadar yla firariler skenderiye, Kahire, Arabistan, Yunanistan ve Rumeli taraflar na gitmi lerdir. Yasal
yollardan bir i için stanbul’a, hac farizas n ifa için Hicaz’a veya memleketine göç suretiyle gidenler
olmu tur. Öte yandan köyden kasabaya, kasabadan köye veya köyden köye göç edenler mevcuttur20.
Balkanlarda Osmanl merkezi idaresine yönelik isyanlar ç k p ulus devletler kurulmaya
ba lay nca Türk hakimiyetinden ç kan yerlerde ikamet eden Müslümanlar tehcir edildiler. Göç etmek
zorunda kalan Müslümanlardan bir k sm n n K br s’a sevk edilmesi planland . Mora isyan n müteakip
Yunanistan devleti kurulunca E riboz’un K z lhisar kasabas Türklerinin adaya yerle tirilmesi
planland . K z lhisarl lar mal varl klar n kaybettiklerini ve maddi imkans zl klar n ileri sürerek zmir
ve havalisine yerle mek ve Osmanl ’n n kendilerine maddi yard mda bulunmas n istiyorlard . Netice
itibar yla K br s adas na 274 Mora ve E riboz göçmeni yerle tirildi21. Mora isyan (1821- 1826)
K br s’ta da etkili olur. Rumlar n bir k sm aday terk eder. Rum müellif Kyriazes Osmanl ’n n ald
sert tedbirler sebebiyle aday terk eden Rumlar n say s n 20- 25 bin olarak verir. nalc k bu rakam
abart l bulur. Celal Erdönmez’in tahminine göre firar edenlerin say s 1.500’ü geçmez22. Bu nüfus
hareketleri sonras adada 1841’de say m yap l r. Buna göre adada 76 bin gayrimüslim, 33 bin
Müslüman bulunmaktayd . ngiliz konsolosluk verilerine göre 1842’de ada nüfusu 30 bini Türk, 70
bini Rum, 450’si Maruni, 400’ü Katolik, 100’ü Ermeni olmak üzere toplam 100.950’dir23.
Celal Erdönmez, eriyye sicillerine istinaden yapt çal mas nda 1839- 1856 sürecinde adada
ya ayanlar n kimlik bilgilerini tespit etmeye çal m t r. Tespitine göre ada dahilinde Linobambaki24,
Musevi, Rum, Türk, Ermeni, Maruni, Dürzi, Sardunyal , Arap, Cezayirli, Bo nak ve Çerkesler mevcuttu.
Bu tespit bile bize adan n Osmanl zaman nda hem sair Osmanl topraklar ndan ve hem de ecnebi
diyardan nüfus göçü ald n göstermektedir25.
K r m Sava ile ba layan, 1864’de yo unla an ve azalarak 1876 y l na kadar süren süreçte
Osmanl ’ya yüzbinlerce göçmen iltica etmi tir. Bunlar n ilk etapta Balkanlar ve Anadolu’da
yerle tirilmesi planland . Zamanla Kuzey Afrika, Adalar, Suriye, Irak ve K br s da iskana aç ld 26. 1865
tarihli ar iv kay tlar ndan anla ld
kadar yla adaya muhacir sevk edilmi tir. Kafile lideri
konumundaki tercüman, imam ve hocalar n ölümü ve mesken in as için yeterli tahsisat n
sa lanamamas sonucu adaya ç kan muhacirlerin ço u yerle tirilememi ve telef olmu tur27. Ar iv
20

BOA, Nfs. d. Nr. 3771
Nedim pek, mparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006, s. 85- 86.
22
Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839- 1856), Yay mlanmam Doktora Tezi, Isparta
2004,
23
Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839- 1856), Doktora Tezi, Isparta 2004, s. 48.
24
Venedik döneminde adaya gelmi , zamanla dinlerini inkar ederek gerekti inde Hristiyan ve gerekti inde Müslüman
gibi davranm bir topluluktur. Bu topluluk fetih sonras Magusa’dan ç kar lan Venedik ve Frans zlardan olu tu u, ve
Türklerin bask s ndan kurtulmak için atalar n n dininden vaz geçip Müslüman olduklar ileri sürülür. Nüfuslar 1.200
kadard . Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839- 1856), Doktora Tezi, Isparta 2004, s. 39.
25
Celal Erdönmez, eriyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s (1839- 1856), Bas lmam Doktora Tezi, Isparta 2004.
26
Abdullah Saydam, “Soyk r mdan Kaç : Cebel-i Elsineden Memalik-i Mahrusaya”, 1864 Kafkas Tehciri, Kafkasya'da Rus
Kolonizasyonu, Sava ve Sürgün, stanbul 2014, s. 98.
27
Osmanl Belgelerinde Kafkas Göçleri, 2, Ba bakanl k Osmanl Ar ivi, stanbul 2012, s. 69.
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kay tlar na yans d
kalabilmi tir28.

kadar yla adaya gönderilen 2.600 muhacirden bir y l sonra sadece 218 ki i hayatta

93 Harbi esnas nda Balkanlar ve Kafkaslardan yüzbinlerce Müslüman nüfus ocaklar n terk
ederek henüz Türk bayra n n dalgaland yerlere s nm lard . Bunlar kal c olduklar anla l nca
kesin iskân i lemine tabi tutuldular. lk etapta daimi iskan sahalar tespit edildi. Buna göre iki bin hanede
on bin Rumeli muhaciri K br s’a sevk edilip yerle tirilecekti. Ada Rumlar ad na
stanbul’daki
elçiliklere ve sadaret makam na çekilen telgraflarla bu karar protesto edildi. Protesto Frans z ve ngiliz
elçileri taraf ndan desteklenmi ve neticede adaya yönelik muhacir sevkiyat aksam t . Hatta K br s’a
sevk edilmek üzere yola ç kan bir muhacir gemisi yar yoldan Antalya’ya döndürülmü tü29.
K br s’ n idaresi 15 Temmuz 1878’de ngiltere’ye devredilince Rumlar K br s’ n Yunanistan
ile birle mesine kolayl k sa layaca inanc na kap lm lard . Zira edinilen istihbarata göre Türkler yeni
idareyi kabule haz rd lar. Rumlar ise adan n ngiltere’ye verilmesinden memnun kalmam lard .
Layard’a göre Rumlar Türkleri her eyden mahrum etmek hatta adadan sürmek için ellerinden geleni
yapacaklard . Adadaki bütün topraklar ellerine geçirmek için entrika çevirecekler ve amaçlar na
ula nca K br s’ n Yunanistan’la birle mesini sa lamak yoluna gideceklerdi. ngiltere’nin stanbul
elçisi bunu önlemenin yolunu Rumeli muhacirlerini yerle tirmek suretiyle adan n Türk nüfusunu
artt rmakta görüyordu. Elçi bu i için ngiltere’de hay rseverler taraf ndan mülteciler yarar na
toplanm paradan istifade etmek istiyordu. Hatta bu kumpanyay yürütmek üzere daha önceden
muhacirlere yard m maksad yla stanbul’a gelmi olan Rahip Hanson’un K br s’a gidip onlar n
yerle meleri i ini yönetmesini dahi dü ünüyordu. Londra, elçinin fikrini desteklemeyince adaya
göçmen iskan etme dü üncesi gerçekle tirilemedi30.
Osmanl nüfusu zenginlik alameti olarak gördü ünden kurulu undan beri kendisine iltica
edenleri kabul edip uygun gördü ü yerlere bunlar yerle tirmekteydi. Ancak söz konusu nüfus politikas
II. Abdülhamid döneminde bitirilmi tir. Bu dönemde Osmanl vatanda olmayan gayrimüslimlerin göç
ve iltica talepleri kabul edilmez. 1900 y l nda Kalas iskelesinde bulunan 60 Musevi ailesinin
stanbul’da karaya ç kar lmaks z n K br s’a gidecek bir gemiye aktar lmas talep edilir. Bu talep
reddedilir. Söz konusu göçmenlerin Osmanl topraklar na ç kar lmamas ilgililere s k s k ya tembih
edilir31. Netice itibar yla Türk idaresi özellikle ecnebi tabiiyetine mensup Yahudilerin Osmanl
topraklar na göç edip yerle melerini yasaklam t . Yahudiler Suriye veya K br s’a gidip elde ettikleri
Osmanl tezkiresiyle yasa deliyorlard 32.
NG L Z HÂK M YET DÖNEM
1881’de ngiliz idaresinin gerçekle tirdi i say ma göre adan n nüfusu 186.173 kadard 33.
K br s’ n idaresi ngiltere’ye devredildi i s rada adada sair vilayetler ahalisinden olup memuriyet,
ticaret, esnafl k gibi sebeplerden dolay bulunanlar mevcut oldu u gibi di er Osmanl vilayetlerinde de
K br sl talebe, tüccar, kamu görevlisi bulunabilmekteydi. Örne in, K br s Lefko a ahalisinden olup
stanbul’da ikamet eden ve kamu kurumunda istihdam edilen34, am ahalisinden olup K br s’ta
28

Abdullah Saydam, K r m ve Kafkas Göçleri (1856- 1876), Ankara 2010, s. 184.
Nedim pek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Ankara 1999, s. 210- 211.
30
Nedim pek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Ankara 1999, s. 210- 212.
31
BOA, DH. KMT, Nr. 237/41: Zaptiye Nezaretine, ehremanetine ( 22 Haziran 1316).
32
Osmanl Belgelerine Göre Ermeni- Frans z li kileri, I, (1879- 1918), Ba bakanl k Osmanl Ar ivi, Ankara 2002, s. 224.
33
Osmanl daresinde K br s (Nüfusu, Arazi Da l m ve Türk Vak flar ) Ba bakanl k Osmanl Ar ivi, Ankara 2000, s. 41.
34
BOA, DH. MKT, Nr. 1825/48: Rüsumat- Emanetine (23 Mart 1307)
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has rc l k yapanlar mevcuttu35. Antalya H ristiyan mahallesi nüfusuna kay tl
bulunmaktayd 36.

alt

ki i adada

Belgelerden anla ld kadar yla 1878- 1914 y llar aras nda Anadolu ile ada aras nda Müslüman
nüfusun gidi geli i sürebilmi tir. Bu durum zaman zaman sosyal sorunlar da yaratm yor de ildi.
Örne in Hac Ali Efendi ailesini Kayseri’de b rakarak tek ba na K br s’a gitmi ti. Bir süre sonra ad
geçen ahs n kay npederi damad n n geri getirtilmesi veya torunlar n n nafakas n göndermesi
hususunda müracaatta bulunmu tu. Türk makamlar bunu temin için ngiliz sefaretiyle yaz mak
durumunda kalm t 37. Ayn tarihler aras nda adadan Anadolu’ya göç edenler veya göç etmek isteyenler
de olmu tu. Örne in, K br s’ta Ömeriye mahallesinde ikamet eden Hasan alt ki ilik ailesiyle Adana
vilayeti Abdalalt mevkiine hicret etmek amac yla Osmanl makamlar ndan izin istemi ti38.
Bu dönemde K br s’ta Osmanl vatanda Müslümanlar n yan s ra ecnebi tabiiyetine mensup
Müslüman ahali de bulunmaktayd 39. Keza 1878 sonras K br s ile sair Osmanl topraklar aras nda
kar l kl nüfus göçleri veya gidi geli ler olabilmi tir. Bu ekilde geli gidi yapanlara mürur tezkiresi
verilmekteydi40. K br s’tan Anadolu’ya gelenlerin bir k sm tüccar olup ticaret maksad yla Anadolu’ya
geldi i anla lmaktad r41. Bu göçleri tamamen tespit edip ortaya koyma imkân m z imdilik söz konusu
de ildir. Bab ali bu göçleri kontrol etmek ve bu konuda bilgi sahibi olabilmek ad na Tuzla, Magusa,
Limasol ve Girne iskelelerinde hususi muhbirler istihdam etmi tir42.
K br s’ n idaresi 1878’de her ne kadar ngiltere’ye devredilmi ise de halk Osmanl vatanda
statüsünde kabul ediliyordu. Bu nedenle ura-y Devlet mazbatas na göre istekte bulunmalar halinde
M s r, Bosna- Hersek, Tunus, K br s, Bulgaristan, arki Rumeli, Girid ve Cebel-i Lübnan’ n müslim ve
gayrimüslim ahalisine Osmanl pasaportu ve tezkire-i Osmaniye verilmesi gerekiyordu43. Talep
etmeyenlere ise zorla Osmanl tezkiresi verilmesine te ebbüs edilmeyecekti44. K br s ve M s r’dan
gelenlerden pasaport talep edilmeyecek ve mürur tezkiresi yeterli görülecekti45. K br s’a gidecek
Osmanl vatanda lar alacaklar mürur tezkirelerini ngiliz konsoloslar na vize ettireceklerdi46.
K br s’tan ecnebi ülkelere gitmek isteyenlere ise üzerinde “K br s tarikiyle” kayd bulunan pasaport
verilecekti47.
Osmanl vatanda lar ndan baz lar ngiliz hakimiyeti döneminde Osmanl topraklar ndan kanuni
takibattan kurtulmak veya sair sebeple hukuki olarak Osmanl topra olan ancak ngiltere, Fransa gibi
devletlerin i galinde veya geçici idaresinde bulunan yerlere firar edebilmi lerdir48. Firariler K br s,
35

BOA, DH. MKT. Nr. 1813/50: Hariciye Nezaretine (16 ubat 1306); 1797/16: Adana Vilayetine (22 KE 1306).
BOA, DH. MKT. Nr. 2396/66: Sadarete (14 A ustos 1316).
37
BOA, DH. MKT. 371/58: Sadaret Makam na Tezkire.
38
BOA, DH. MKT, Nr. 1171/88: Dahiliye Nezaretine Tezkire (16 May s 1323).
39
Örne in: Hintli Mehmed Sad k Han meclis-i maarif azal na 4.000 kuru maa la tayin edilmi tir. BOA, DH. MKT, Nr.
2135/55: Maarif Nezaretine (5 TS 1314).
40
Bal kesir ahalisinden smet Efendi’ye K br s’a azimet edece inden mürur tezkiresi verilmesi BOA, DH.MKT, Nr.
2283/124: Zaptiye Nezaretine Tezkire (30 TS 1315).
41
BOA, DH MKT, Nr. 2269/89: Adana Vilayetine Tezkire (21 Eylül 1315).
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BOA, DH. MKT. Nr. 1365/104: Vilayet ve Mutasarr fl klara (4 Eylül 1303); DH. MKT, 491/40, 535/69, 562/23,426/61.
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Tunus veya M s r üzerinden ecnebi ülkelere geçiyorlard . Bu gibi ki iler te vik yöntemiyle veya
yakalanmas için adaya Osmanl güvenlik görevlileri gönderilmek suretiyle geri döndürülmeye
çal lm t r. Geri dönenler aras nda muhtaç olanlara yevmiye verilmi tir49. 1899 y l nda K br s’tan ve
sair yerlerden Kudüs’e gidenler olmu tur. Bu gibilerden i siz olanlar bölgenin asayi ini
bozabilmekteydiler. Bu gibi ihtimallere yer vermemek amac yla bu ekilde tespit edilenler yol
masraflar hazineden kar lanmak suretiyle memleketlerine iade edilmekteydiler50. Öyle anla l yor ki
1878 sonras nda yasal yollarla K br s’a gidip orada çal anlar da tespit etmek mümkündür. Örne in
zmir ahalisinden olup 1889’da K br s’a giden bir ki i orada avukatl k yapmaktayd . K br s müftülü ü
bu ki inin hizmetlerinden dolay taltifini talep etmi tir51.
1860 sonras Osmanl topraklar ndan Amerika’ya nüfus ve i çi göçü gerçekle mi tir. Bu göçe
dahil olanlar n bir k sm Ermeni’dir. Ermeniler kanuni takibattan kurtulmak, yüksek ö renim görmek
veya i bulup çal mak amac yla göç ederlerken, Türkler, Cebel-i Lübnan ve Suriyeli Müslüman ve
Hristiyanlar n tek derdi i bulup çal makt 52. Osmanl Devleti d müdahaleyi önlemek, ileride
diplomatik sorunlarla kar la mamak ad na bu göçe izin vermiyordu. Bu ise söz konusu göçün illegal
yollardan gerçekle mesine vesile oluyordu. Adan n idaresinin ngiltere’ye devrinden sonra Osmanl
topraklar ndan Amerika’ya göç edenler aday atlama ta olarak kullanabilmi lerdir. Göç etmek
isteyenler mürur tezkiresi ile hukuken Osmanl topra olan ancak ngiltere’nin idaresinde bulunan
skenderiye veya K br s’a gidiyor oradan da gemilerle yeni k taya yolculuk ediyorlard 53. Örne in 9
Nisan 1891 tarihli Sadarete sunulan bir arz tezkiresine göre 300 Cebel-i Lübnanl Amerika’ya belgenin
ifadesiyle savu mu tu54. Belirtmek gerekirse söz konusu ki ileri yasal olmayan yollarla K br s’a ta yan
kaptanlar n gemilerine tespiti halinde el konulmaktayd 55.
Osmanl co rafyas ndaki idarecilerin ald tedbirlere ra men göç yolculu una ç kanlar K br s,
M s r, Trablus üzerinden bir yolunu bulup deniz vas talar yla hedeflerine ula yorlard 56. Firar n
önlenememe sebeplerinden birisi de zab ta memurlar n n rü vet almas yd 57. Bu tespite ra men al nan
tedbirler yeterli olmam olmal ki, 1903 tarihli yaz malarda da benzer sorunlardan ikâyet
edilebilmekte ve yine ayn tedbirlerin al nmas istenmekteydi58. Asl nda Amerika’ya gidenlerin
ço unun amac geçim derdiydi. Göç yasa n n sebebi de fukaran n orada sefil olmas na engel olmakt .
Baz yetkililer yasa n devam n n yarardan çok zarar verdi i dü üncesindeydi. Göçün yasaklanmas
yerine kontrollü olmas n önerirler. Bu önerilere göre yerel idarelere müracaat edenlerden tüccar
olanlar n gitmesine izin verilebilirdi. Buna kar l k fakir olup i bulmak için gitmek isteyenlere izin
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BOA, DH. MKT, Nr. 2118/25: Umum Mekatib-i Askeriye Nezaretine (4 TE 1314); 2154/28: Seraskeriye (17 KE 1314);
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Eylül 1319). Denizli müteheyyizan ndan Hamdi Efendi firar suretiyle K br s’a gitmi tir. (BOA, DH. MKT, Nr. 2117/3:
Ayd n Vilayetine tezkire (2 TE 1314).
50
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51
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iskelesinden Frans z vapuruna 14 Lazkiyeli bindi ine dair BOA, DH. MKT, Nr. 2062/70: Dahiliye Nezaretine Tezkire (31
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55
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verilmedi i gibi firar etmeleri de önlenmeliydi59 . Söz konusu firarlar önlenemedi. Ecnebi kumpanyalar
Osmanl ’n n Do u Akdeniz limanlar n n aç klar ndan firari Ermenileri gemilerine al p yollar na devam
ediyorlard . Suriye’de tedhi hadiselerine kar an Ermeniler K br s- Marsilya güzergâh ile Amerika’ya
gidebilmi lerdir60.
Al nan tedbirlere ra men Amerika’ya yönelik firar önlenemiyordu. 1891’de firari say s 3.957
iken bir senede bu rakam 6.300’e yükselmi ti. Merkezi idare firarlar önlemenin yolunu taahhüd senedi
al nmas , daha s k bir denetimin gerçekle tirilmesi, hatta teminat akçesi al nmas
art yla mürur
61
tezkiresi vermekte buldu .
Amerika’ya göç eden Ermenilerin ço u gerçek kimliklerini saklayarak Amerikal s fat yla
Anadolu’ya geri dönmeye çal maktayd . Bunlar n bir k sm K br s üzerinden gizlice Halep, Adana,
Bodrum ve Köyce iz’e ula maya çal t 62. Marsilya’ya sürülen 4 bozguncu Ermeni Frans z posta
vapuruyla K br s üzerinden Payas’ n Çaml k Köyüne gitmi lerdi63. Ermeni tedhi örgütleri Suriye ve
Anadolu’da tedhi hareketinde bulunabilmek için K br s’ üst olarak kullanmay planlad
anla lmaktad r. Nitekim adada bulunan iki bin Ermeni’nin Anadolu’ya sald raca istihbar olundu64.
Bu gibi hareketleri Osmanl merkezi idaresi inzibati tedbirlerle önlemeye çal m t r. K br s’tan gelen
yolcular n Anadolu iskelelerinde iyice tahkik edilerek fesatç lar n ülkeye girmeleri engellenmeye
çal lm t r65.
ngiliz hâkimiyeti döneminde bir di er nüfus hareketi K br s’tan Anadolu’ya yönelik nüfus
göçüdür. Do al afetler, muhacirin idaresinin göçmenleri üretici hale getirmek amac yla arazi tahsisi,
mesken yard m , zirai araç – gereç deste i ve vergi muafiyeti sa lamas gelir seviyesi dü ük K br sl
Türklerin göç karar almas na vesile olabilmekteydi. 1902 y l nda meydana gelen kurakl k ve k tl k
üzerine adada geçim derdine dü en halk i bulmak üzere kay klarla Antalya’ya gelmi tir. Valilik bu
göçün kitlesel bir boyut kazanmas ndan endi elenmekte olup merkezden bu durumda bu nüfus
hareketine izin verilip verilmeyece ini sorar. D a göçü arzu etmeyen ngiliz idaresi halk n ia e s k nt s
çekmemesi için bir taraftan tah l ithal ederken di er taraftan geçim derdine dü enleri kamu ad na ta
ocaklar nda istihdam etmeye çal m t r. Çal amayacak durumda olanlara yard m etmek için hususi bir
komisyon kuruldu. Çiftçilere tohumluk tevzi edildi. Bu tedbirleri yeterli görmeyen Müslim ve
gayrimüslim ahali vergi tahsilinin ertelenmesini ister. Fakat yetkililer bu talebi kar lamaz. Bunun
üzerine geçim derdini çözemeyen bini a k n Müslim ve gayrimüslim ahali Tuzla iskelesinden
vapurlarla Antalya, Mersin, zmir ve sair Anadolu iskelesine ç km lard . ngiliz D i leri Bakanl na
göre bu ekilde Anadolu sahillerine ç kanlar yüz ki iyi geçmiyordu. Ancak kurakl n ertesi y l da
sürmesi halinde
Anadolu’ya geçecek olanlar n
say s n n birkaç misli artmas ndan endi e
66
edilmekteydi . Korkulan olmad . Ama münferit göç talepleri olmuyor de ildi. Örne in 1907’de
K br sl baz fakir aileler geçimlerini temin etmek ve çocuklar na e itim imkan sa lamak amac yla
Anadolu’ya göç etmek için izin talep eder. Bu aileleri göçe te vik eden ey Bab ali’nin göçmenlere
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arazi, mesken, tohumluk ve zahire vermesiydi. Bab ali bu tarihlerde K br sl göçmenlerin Ayd n, Biga,
Hüdavendigar ve zmit’in d nda sair vilayet ve sancaklar dahilinde yerle tirilmesine izin verir67.
Adadan Türk nüfusun göçünü tetikleyen bir di er unsur 1878- 1914 sürecinde ngiliz
idaresinin kamu görevlisi Türklerin i ine son vermeye ba lamas d r.
Bu durum ada Türklü ünü
olumsuz etkiledi. Geçim s k nt s na dü en Türkler gayrimenkullerini satmaya ba lad . Bu arazileri
sat n alan Rumlar ada ekonomisinde üstünlük sa lad lar. Bu geli meler Türklerde göç fikrini
depre tirdi68. Bu arada belirtmek gerekirse 1878’de adan n ngiltere’ye devrine ra men K br sl lar
nerede olursa olsun Osmanl vatanda kabul edilmekteydi. Bununla beraber adada ikamet eden K br s
halk ecnebi hükümetin hakimiyeti alt nda bulunan Osmanl vatanda konumunda olacakt . 18781914 y llar aras nda adadan sair Osmanl topraklar na gelenler ilgili vilayetin nüfus kütüklerine
kaydedilmi lerdir. Balkan Harbi esnas nda K br sl Rumlardan baz lar Yunanistan’a gidip Yunan
ordusuna kat ld . K br s kad s adan n Osmanl topra , halk n n da Osmanl tabiiyetinde kabul edilmesi
gerekti ini belirtip Yunan ordusu ve cemiyetine kat lanlar n Osmanl tabiiyetinden ç kar lmas
gerekti ini savundu69.
Birinci Dünya Sava ’nda Osmanl ttifak devletlerinin yan nda yer al nca ngiltere K br s adas n
ilhak etti ini ilan etti. Osmanl diplomatlar na göre bu durumda ada hukuken Osmanl , fiilen
ngiltere’nin hâkimiyetindeydi. Bu tarihlerde ada nüfusu 274.108 kadard 70. Bu durumda tabiiyet sorunu
da gündeme geldi. ngiltere 4 Mart 1915 tarihli karar ile 5 Kas m 1914 tarihinden itibaren adadaki
Osmanl uyruklular n n ngiliz tabiiyetine geçti ini ilan etti. Bu karar tan mayanlara emlak ve
arazilerinden vazgeçmek art yla aday terk etmeleri için iki ay süre verdi71. ngiliz tabiiyetini kabul
etmeyen 8 bin Türk ailesi aday terk ile Anadolu’ya göç etti72. Birinci Dünya Sava öncesi ve sava
döneminde Anadolu’ya gelen K br sl lar Osmanl tebaas kabul edilerek nüfus kütü üne
kaydedileceklerdir73.
K br s’tan Anadolu’ya göç edenler ba ta güneydeki yerle meler olmak üzere Anadolu’nun
çe itli yerlerine yerle mi ler hususi ve kamu kurumlar nda istihdam edilmi lerdir. Suriye topraklar na
yerle enler de mevcuttur74. Zamanla çal t klar i lerden i in paydos edilmesi veya sair sebeplerle
ç kar labilmi lerdir. Bu durumda resmi makamlara yapt klar müracaatla kendilerini ötekile tirerek
yard m talep etmekteydiler. Örne in Adana’da yerle en ve karayolu in aat nda istihdam edilen iki ki i
çal malar n durdurulmas üzerine daha az maa l bir i e yerle tirilmeleri kendilerine teklif edilmi se de
kabul etmeyerek zmir’deki akrabalar n n yan na giderler. Burada K br sl olmalar ndan dolay i ten
ç kar ld klar n iddia ederek zmir’deki valilik makam ndan i talebinde bulunabilmi lerdir. zmir’de o
s ralarda Girid muhacirlerinin iskan i leri oldu undan kendilerine resmi makamlar yard mc
olamayacakt r75.
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K br sl lar muhacirlere tan nan muafiyetlerden istifade etmi lerdir. Muafiyet süresi dolanlar n
yükümlülük artlar n yerine getirmeleri beklenmekteydi. Örne in am’da ikamet eden K br s muhaciri
hicret tarihi 6 y l geçti i için kuraya dahil edilmi tir76.
Bu arada 1911- 1914 y llar aras nda ngiltere, talya ve Yunanistan taraf ndan i gal ve ilhak
edilen Trablusgarp, K br s ve adalar halk n n askerlik yükümlülü ü bir ba ka sorunu olu turmaktayd .
Hukuki aç dan bu bölge halk Osmanl vatanda
say ld
için ayn zamanda askerlikle
77
yükümlüydüler . Bununla beraber ticaret ve tahsil sebebiyle geçici olarak Anadolu’da bulunan K br sl
Türklerin askerlik i lerine tabi tutulmas hususunda bürokratlar karars zd . Bürokratik karars zl
gidermek ad na bunlara da di erleri gibi i lem yap lmas hususunda 4 Ekim 1916 tarihli irade sad r
oldu78.
M s r, Sisam ve K br s gibi hukuki aç dan Osmanl topra iken fiilen ngiltere’nin idaresi
alt nda olan yerler ahalisi askerlikten muaft . Bu bölge halk ndan olup ticaret ve e itim amac yla
gelenlerin muafiyet haklar sürecekti. Ancak buralardan geçici süreyle gelip evlenenler ile ba ka bir
yere yerle enler askerlikle yükümlü olacaklard 79. Aslen Anadolu nüfusuna kay tl olup çal mak üzere
K br s’ta bulunanlar n askerlik ça geldi i için ubeye müracaat edip askerlik i lemlerini ba latmas
gerekmekteydi. lemleri ba latmayanlar için resmi makamlar Hariciye Nezareti vas tas yla ngiltere
elçili i nezdinde te ebbüse geçmekteydi80.
Adan n ilhak adadan Anadolu’ya nüfus göçüne sebebiyet verdi i gibi Anadolu’dan da adaya
yönelik nüfus göçü gerçekle mi tir. Örne in 1915- 1920 sürecinde adaya 2.500 Ermeni göç etmi tir81.
Yunan bozgunu üzerine Rum nüfus Anadolu’yu kitlesel boyutta terk etmeye ba lad . Akdeniz
bölgesindeki Rumlar Antalya, Mersin ve Anamur limanlar ndan ecnebi gemilerle K br s’a ç kt lar.
ngiliz idaresi buna izin vermediyse de kafile sorumlular ngiliz bürokratlar n n engelini rü vetle
a abildi. Netice’de K br s limanlar na ula an Rum göçmenlerin bir k sm adada mekân tutarken bir
k sm da Yunanistan’a gitmeyi tercih etti82.
Türkiye, ilhak Lozan Antla mas ile kabul etti. Antla ma K br sl Türklere ngiliz tabiiyetine
geçme veya Türkiye’ye göç etme tercihi sunmaktayd . Göç konusunda ada Türklerine iki y l süre
tan nm t . Süre 6 A ustos 1923 tarihinde ba layacakt . Bu göçe nezaret etmek üzere K br s Türk
ehbenderli i vazifelendirilmi ve ehbenderli in bu hususta yapaca masraflar n kar lanmas için
muhacirin idaresine yetki verilmi ti83. Bu süre zarf nda 9.327 K br sl , Türk vatanda l n tercih eder84.
Nüfus aç n da dikkate alan Türkiye adadan Anadolu’ya yönelik göçü te vik eder85. Lozan sonras
K br s’tan ayr lanlar mülteci statüsünde Anadolu’da adi iskan i lemi görecektir86. Bu dönemde 20 bin
76

BOA, DH.MKT. 349/44: Seraskerlik Makam na Tezkire 14 ubat 1310.
BOA, MV, Nr. 201/16: Meclis-i Vala Karar 9 Mart 1332.
78
BOA, MV, Nr. 203/77: Meclis-i Vükela Mazbatas 21 Eylül 1332.
79
BOA, DH. D. Nr. 219/3; 925/55: Kudüs Mutasarr fl na 6 Eylül 1330).
80
BOA, DH. MKT, Nr. 773/46: 1904 tarihli takrirler.
81
Mustafa Özdemir, I. Dünya Sava S ras nda Osmanl lkesinde Ya anan Göç Hareketleri, Yay mlanmam Doktora Tezi,
zmir 2007,s. 168.
82
Göç, Rumlar n Anadolu’dan Mecburi Ayr l (1919- 1923), Derleyen. Herkül Millas, stanbul 2004, s. 281, 289, 293.
83
BCA. 272.0.0.14.78.42.8: Hariciye Vekaleti ile Dahiliye Vekaleti aras ndaki yaz malar KS 1926, KE 1341.
84
1886’da K br s’ta do mu olan Salih 1926’da Türk ehbenderli ine müracaatla anla man n kendisine tan d haklardan
yararlanarak göç etmek ister. BCA. 272. 12.49.97.36.
85
Lozan Antla mas ’n n ilgili hükmüne göre Türkiye’ye göç edenlerle ilgili ngiliz kaynaklar 5.000, bir di er çal ma
8.000 rakam n verir. smail ahin, Cemile ahin, Mine Öztürk, “ Bar Harekat Sonras nda Türkiye’den K br s’a Yap lan
Göçler ve Tatbik edilen skan Politikas ”, Turkish Studies, 8/7, 2013, s. 599- 630, s. 605.
86
Nedim pek, mparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006, s. 361.
77

467

ki inin göç edece i tahmin edilmekteydi. Bunlardan Mu la, Kozan, Cebel-i Bereket, Adana, Silifke
ve Antalya’ya üçer ve Silifke’ye iki bin göçmenin sevk ve iskan planlan r87. K br sl Türkler sevk ve
iskan masraflar kendilerine ait olmak üzere mülteci talimatnamesine tevfikan yerle tirilecekti.
çlerinde yard ma muhtaç olanlara mesken ve arazi tahsis edilecekti88. K br s’tan gelen göçmenler söz
konusu yerlerin yan s ra zmir, Bursa ve Konya’ya da yerle tirilir.
Lozan Antla mas ’na nazaran K br sl lar mübadeleye tabi de ilse de ngiliz tabiiyetini kabul
etmediklerinden K br s’tan ç karak kendi imkanlar ile geçimlerini temin etmek üzere Konya’ya
kadar gelmi lerdi. Bu gibilere mülteci s fat yla i lem yap lmas kararla t r ld . O güne kadar gruplar
halinde gelen K br sl muhacirler ecnebi tabiiyetinde bulunmamak ve nüfusa kaydedilmek art yla
Silifke, Mersin ve Adana havalisine yerle tirilmi lerdir. Ancak grup göçü eklinde ba layan nüfus
hareketinin k sa bir süre içerisinde kitlesel bir boyut kazanaca öngörülmekteydi. Yetkililerce
göçmenlerin say s n n 20 bini a aca tahmin edilmekteydi89.
Lozan sonras adadan göç edecek olanlar n mülteci statüsünde i lem görmeleri ilkesel bazda
kabul edilmi ti. Bununla beraber adadan Anadolu’ya yönelik göçlerin kitlesel boyut kazanmas halinde
gelenlere göçmen statüsünde i lem yap lmas kararla t r ld . Bu karara göre gelece i tahmin edilen 20
bin ki inin Adana, Konya ve Mersin havalisine birer mesken in a ederek yerle tirilmesi planland .
Bu ekilde iskân edilecek göçmenlerden en az be bin ki inin yard ma muhtaç olaca dü ünülmekteydi.
Yard ma muhtaç olanlar n K br s’tan Antalya, Silifke veya Mersin iskelesine vapur ücretleri ile
iskeleden iskan mahalline kadarki nakil masraflar hazineden kar lanacakt . Ayr ca yard ma muhtaç her
aileye bir mesken in a edilecekti. Bu çerçevede toplam bin meskenin in a edilmesi planlanm t r. Bu
ekilde yerle tirilecek olanlara çift hayvan , pulluk ve ilk hasad al ncaya kadar kullanmak art yla alt
ayl k ia e bedelinin verilmesi planland . Bu i için bütçeye 530 bin liral k ek tahsisat kondu90. Bu karar n
yerelde uygulanmas nda aksakl klar ç kabildi i anla lmaktad r. skan umum müdürlü ü yerel
makamlara gönderdi i yaz ile “K br s Müslümanlar n n hüsn-i istikbal olunarak anavatanda ya amak
hususundaki arzu ve emellerinden bir guna ink sarlar na meydan verilmemesini” istemi tir91.
üphesiz iskân i lerinde çe itli gerekçelerden dolay aksamalar meydana gelebilmi tir. K br s’tan
gelenlerin bir k sm resmi makamlara müracaat etmeksizin ba n sokabilecek yer bulmaya çal t klar
anla lmaktad r. Mersin’de ngilizlere ait bir fabrika binas zaman nda misafirhane ittihaz edilmi ti. Baz
K br sl muhacirler kendiliklerinden buraya yerle mi lerdi. Söz konusu bina sat l nca aç kta kald lar.
Kendilerini yerle tirilebilece i bir mekân mevcut de ildi. Çözüm üç ay zarf nda mesken in a etmek
art yla her haneye 250- 300 ar n büyüklü ünde arsa tahsisinde bulunulmu tur92.
Lozan sonras münferit olarak gelenler mülteci statüsünde kabul edilip adiyen iskana tabi
tutuldular93. Bu dönemde ebeveyni ölmü olup tek ba na gelen e itim ya nda olanlar da mevcuttu. Bu
gibiler istekleri do rultusunda akrabalar n n yan na yerle tirilmi lerdir94.
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SONUÇ
K br s fethedilince adaya Anadolu’dan sürgün yöntemiyle Türk nüfus sevk edildi. Aday terk
eden gayrimüslim nüfusun geri dönmesi için de te vik politikas uyguland . Fetih sonras nda Müslim ve
gayrimüslim nüfus 19. Yüzy la kadar yan yana ya ad . Ekonomik sebeplerden dolay 1600- 1800 y llar
aras nda Anadolu ile ada aras nda bireysel ve grup göçleri gerçekle mi tir. 19. Yüzy l n ikinci
çeyre inden itibaren Osmanl idaresi ba kente gelen göçmenlerin bir k sm n adada yerle tirmeyi
planlad . Ancak gayrimüslim nüfusun itiraz ve Avrupal diplomatlar n tepkisi sonucu adaya göçmen
yerle tirme projesi gerçekle tirilemedi. Öte yandan 19. Yüzy l n son on y l nda ada Anadolu’dan firar
eden veya Amerikan pasaportuyla Anadolu’ya geri dönmeye çal an Ermenilerin atlama ta oldu.
K br s’ta meydana gelen do al afetler adadan Anadolu’ya yönelik nüfus göçüne sebebiyet vermi tir.
1878’de adan n idaresinin geçici olarak ngiltere’ye terk edilmesi, 1914’de ilhak karar ve Türkiye’nin
bu karar 1923’de tan mas adadaki Türk nüfusun kitlesel halde Anadolu’ya göç etmesine sebebiyet
verdi. Bu göçlere ra men 1924 y l itibar yla adada Müslüman Türk nüfus kalm t r. Türkiye, adada
kalan Türklerin hukukunu korumak ad na 1950 sonras K br s’taki geli meleri yak ndan takip edecektir.
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K br s Hapishanesi
o . r. mine
O
Osmangazi Üniversitesi / Eski ehir

Giri
K br s adas , do al ya am artlar n n zorlu undan dolay 17. yy sonu ve 18.yy da emirleri
dinlemeyen ve yerle ik hayata zarar veren a iretlerin sürgün yeri olmu tur. Özellikle çel sanca ndan
suç i leyen a iretler buraya sürgün edilmi tir. Ayn zamanda bir kürek merkezi ve a r suçlular n, cinayet
i leyen mahkumlar n gönderildi i bir merkez olan K br s’a özellikle Adana, Tarsus ve Konya’dan
mahkum gönderilmi tir. Adada cezirebent, kalebent veya zindanbent eklinde cezalar uygulanmaktad r.1
slam hukukunda hürriyeti ba lay c ceza olmad ndan bugünkü manada hapishane de yoktu.
Suçlular n cezalar n n infaz na veya borçlular n borçlar n ödeyinceye kadar kapat ld yerler vard .
Osmanl Devleti’nde bu i için genellikle kale burçlar kullan lm ve buralara karanl k, s k nt l
anlam nda “zindan” denilmi tir. Tanzimatla birlikte 1840, 1851 ve 1858 ceza kanunlar ile hürriyeti
ba lay c cezalar gündeme gelmi , kürek, kalabentlik ve hapis cezalar öngörülmü tür. 1850 itibar yla
ngiliz elçisi Canning’in takipçisi oldu u hapishane slahat çerçevesinde incelemeler yap lm ve ülke
genelinde tevkif yada hapis mekan olarak kullan lan yerlerin valilerin kulland klar hükümet
konaklar n n tomruk dairesi, mahzeni yada kale, tophane, saray gibi müstahkem binalar n içinde ayr lan
yerler oldu u görülmü tür.2 1857’de Binba Gordon’un dan manl nda yeni hapishanelerin yap lmas
veya mevcutlar n artlar n n iyile tirilmesi çal malar na ba lanm ancak getirdi i malî yük nedeniyle
istenen neticeler al namam t r. Tamir, geni letme ve slah için gelen talepler mevcut mekanlar n içinde
bulunduklar kötü artlar gözler önüne sermektedir. 3
Çal mam za konu olan K br s hapishanesi, belgelerde K br s veya K br s merkez livas olan
Lefko a hapishanesi olarak geçen hapishanedir. Sözkonusu zor artlar K br s hapishanesi için de
fazlas yla geçerlidir.
1. Hapishanenin Yeri ve Durumu
Ülke genelinde oldu u gibi K br s’ta da hapishane olarak kullan lan yer hükümet dairesi olarak
kullan lan muhass l kona n n içindedir. Belgelerden muhass l kona nda üç odan n hapishane olarak
kullan ld
anla lmaktad r. 1852 tarihli belgede üç hapishane odas n n tamiriyle hastane olarak
kullan lmak üzere bir yer ve bir küçük mahbes in as için 4.150 kuru öngörülmü bunun 2.000
kuru unun hazineden ödenmesi kalan n ise K br s muhass ll
taraf ndan kar lanmas
4
kararla t r lm t r.

1

3
4

ehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü
Ali Efdal Özkul, “XVIII. Yüzy l n lk Yar s nda K br s’ta Kalebentler ve Cezirebentler”, Hapishane Kitab , stanbul, 2010, s. 130-131.

Gültekin Y ld z, Mapusâne Osmanl Hapishanelerinin Kurulu Serüveni (1839-1908), stanbul, 2012, s. 112.
Y ld z, a.g.e, s.211.
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2,5 y l sonras na ait bir belgede devam eden yaz malar sonucunda sözkonusu üç odal
hapishanenin tamiri ve hastahane olarak bir yer ilavesi ve bir mahpes in as için sarf edilen 1864,5
kuru un muhass l Edhem Pa a taraf ndan tahsil edildi i anla lmaktad r.5
Muhass l kona nda 40, 15 ve 12 ki ilik üç odada toplam 67 ki iyi bar nd racak kapasiteye sahip
bu hapishane ancak K br s’ta i lenen suçlar ve borçlular n hapsine yetebilecek durumdad r. Kürek
merkezi oldu undan ta radan a r ceza mahkumlar geldi inde ihtiyaçlar kar layamamakta, izdiham
ya anmakta ve hastal k ba ta olmak üzere yeni s k nt lar ba göstermektedir. Bu durumda yeni bir
hapishane in as hemen mümkün olmad ndan muhass l kona dahilinde bulunan ve topçu askeri için
k la yap lmas dü ünülen yerde harab olan ah r n 31.272 kuru masrafla hapishaneye dönü türülmesi
teklif edilmi ve bu proje Meclis-i Vâlâ’da uygun bulunmu tur.6
Bütün bu tedbirlere ra men hapishanenin Adana, Tarsus ve Konya taraflar ndan getirilen
suçlulara yetmeyece inden ve gelenlerin ço u cinayet suçlusu olup bunlar n borçlu mahpesi ve zaptiye
odalar na yerle tirilmeleri uygun olmad ndan ayr ca firar ihtimalleri yüksek oldu undan ve baz
uygunsuzluklara yol açt klar ndan duvarlar kargir ve üstü kubbe eklinde bir mahal ve 8 oda eklinde
ko u lar n yap lmas dü ünülmü ve yap lan ke if sonucu 61.960 kuru masraf öngörülmü tür.7
Gerekçelendirilen bu durum Meclis-i vala taraf ndan da uygun bulunmu ancak mahalli kaynaklarla bu
i in yap lmas öngörülmü tür.8
Di er yerlerde oldu u gibi son derece güç artlar alt nda gerçekle tirilmeye çal lan tamirat ve
in aat i leri uzun sürmü ço u zaman geçi tirilmek zorunda kal nm t r. K br s için de ihtiyaçlar
kar layacak yeni bir hapishanenin yap lamad
benzer taleplerin devaml l ndan anla lmaktad r.
Örne in 1875 y l nda yeni hapishane in as veya mevcud hapishanenin 150 ki i daha alabilecek
kapasiteye ç kar lmas için yeni ko u larla geni letilmesi gündeme gelmi tir. Hükümet kona n n
kar s nda uubat bahçesi olarak bilinen arsaya 500 ki ilik yeni bir hapishane in as için 318.864 kuru
para gerekti i, eski hapishanenin 150 ki ilik yeni ko u larla geni letilmesi için ise 93.462 kuru a ihtiyaç
oldu u ifade edilmi tir. Sonuçta mevcut hapishaneye ko u ilavesiyle meselenin çözümlenmesine karar
verilmi ancak yap lan ikinci ke ifte geni letme i inin fiyat art lar na ba l olarak 700.000 kuru a
mâlolaca anla lm t r. Maliyetin artmas üzerine bir ba ka çözüm olarak kasabada evkaf- hümayun
hazinesinden ayl k 170 kuru kira ile kiraya verilen Büyük Han’ n hapishaneye dönü türülmesi
öngörülmü tür. Böylece 400-500 mahkumun bar nd r laca üstelik bu i için gereken masraf n 100 bin
kuru u geçmeyece i ifade edilmi tir. Ancak Büyük Han’ n ehrin ortas nda ve hükümet dairesinden
uzakta olmas yeni asayi problemlerini beraberinde getirecektir. Bu durumda güvenli i sa layan
zabtiye neferleri ikiye ayr lmak zorunda kalacakt . Yeni zabtiye temini de masrafl olaca ndan bu
yöntemden de vazgeçilmek zorunda kal nm t . Sonuçta yine mevcut hapishanenin geni letilmesine
karar verilmi ve kaynak olarak ahaliden çekirge itlaf için toplanan paradan yada tohumluk paras olarak
Menafi-i Umumiye sand klar na ayr lan paradan veya Limason kasabas ndaki ta ocaklar n n gelirinden
kar lanmas istenmi tir.9
Öte yandan K br s adas Ayd n, Adana, Konya, Girid ve Cezayir-i Bahri Sefid vilayetlerinin
kürek merkezi olmas dolay s yla 1000 kadar suçlunun toplanmas ndan dolay asayi ve emniyetin
BOA, .MVL 265/10100 (20 Cemaziyelevvel 1269/1 Mart 1853)
Buras Tanzimattan sonra muhass llar n istihdam etti i sekbanlar n hayvanlar n n ah r olarak kullan lan yerdir. BOA, . MVL 448/19940
(12 Ramazan 1277/24 Mart 1861), A.MKT.MVL 127/42 (28 evval 1277/9 May s 1861)
7 BOA, MVL 789/39 (22 Cemaziyelevvel 1279/15 Kas m 1862); .MVL 477/21629 (6 Cemaziyelahir1279/29 Kas m 1862)
8 BOA, .MVL 477/21629 (7 Cemaziyelahir 1279/30 Kas m 1862)
9 BOA, D 2379/74 (14 Safer 1292/22 Mart 1875); .MMS 53/2322 (8 Cemaziyelahir 1292/ 12 Temmuz 1875)
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güçle ti i, zaman zaman firar giri imlerinin oldu u ve ura-y Devlet’te al nan karar gere ince
hapishane geni letme çal malar tamamlan ncaya kadar mahkum gönderilmeyece i bildirilmi tir.
Ancak Divan Ahkâm- Adliye buna itiraz etmi ve bu durumun ba ka güçlüklere yola açaca n
belirtmi ti.10
Bir ba ka belgede de kalabal ktan ve teneffüs edilemez havadan dolay mahkumlar n hastaland
bu nedenle hapishanenin geni letilmesi veya tamiri için gerekli paran n gönderilmesi istenmi tir.11
Ko u lara kapasitesinin çok üzerinde mahkum konulmas ve temizli e dikkat edilmemesi burada oldu u
gibi di er hapishanelerde de hastal klara yol açmakta hatta salg n hastal k sözkonusu oldu unda toplu
kay plar ya anmaktad r.
Osmanl Devleti’nde 1912 y l na kadar kad n mahkum ve tutuklu say s n n az olmas ndan dolay
ayr bir kad n hapishanesine gerek duyulmad ve kad n mahkumlar n imam evleri veya kiralanan
hanelerde tutulduklar görülmü tür. K br s’ta da kad n mahkumlar n saray hademesi ve kar s n n
gözetiminde kiralanan bir evde kald klar bilinmektedir.12
2. Görevliler
1880 tarihli Tevkifhaneler ve Hapishanelerin dare-i Dahiliyelerine Dair Nizamname
Layihas ’n n 9. maddesinde hapishaneler için bir müdür, bir ba katip, bir ba gardiyan, yeteri kadar
gardiyan ve katip, tabip, çama rc , hastane hademesi, a ç , imam, gere i halinde rahip ve kad n gardiyan
bulundurulmas gerekti i belirtilmi tir.13 Bu görevlilerin say s hapishanelerin büyüklü ü ve mahkum
say s na göre de i mektedir.
Yap lan düzenlemelere ra men 19. yy sonu ve 20. yy ba lar nda hapishanelerle ilgili en önemli
ikayet konular ndan birisinin personel eksikli i oldu u anla lmaktad r. Devletin içinde bulundu u
maddî s k nt lar bu problemin çözümünü zorla t rmaktad r.
Oldukça kalabal k olan K br s hapishanesinde görevli ihtiyac n n zaman zaman belgelerde dile
getirildi i görülmektedir. Örne in K br s Lefko a hapishanesindeki mahkumlar n çoklu undan dolay
gerekli i lemleri yürütmek ve takip etmek üzere 400 kuru maa la müstakil bir hapishane katibinin tayin
edilmesi kararla t r lm t r. Mahkumlara verilmekte olan tayinat (günlük tüketilecek yiyecek) ve di er
levaz m n defterlerini tutmak üzere hesap emanetinden faydalan lmas na ra men say n n çoklu undan
dolay ayr bir katibe ihtiyaç duyulmu tur.14
K br s hapishanesinde geceleri güvenli i sa lamak üzere Lefko a kalesinde bulunan topçu
askerinden bir onba görevlendirilmi tir.15
Nizamnamede hapishanelerde bulunmas öngörülen bir di er görevli tabibdir. Ancak ço u yerde
oldu u gibi K br s’ta da d ar dan destek al nmaktad r. K br s hapishanesindeki hasta mahkumlara 5-6
ayd r bakan topçu askeri ba tabibi Antuvani Efendi ayl k 500 kuru maa tahsisi iste inde bulunmu
maa tahsisi uygun görülür iken bu paran n belediye taraf ndan kar lanmas e er belediyenin bütçesi
yetmez ise servet sahibi ileri gelen ki ilerden destek al nmas öngörülmü tür Antuvani Efendi’den ba ka
10

BOA, .MMS 53/2322 (8 Cemaziyelahir 1292/ 12 Temmuz 1875)
BOA, , D 27/1254 (21 Safer 1290/20 Nisan 1873)
12 Y ld z, a.g.e, s.123.
13 Y ld z, a.g.e, s.298.
14 BOA, . D 30/1436 (22 Zilhicce 1292/19 Ocak 1876) ; D 2379/80 (2 Receb 1295/2 Temmuz 1878)
15 BOA, MVL 800/33 (14 Rebiülevvel 1284/16 Temmuz 1867)
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diplomal tabip olmad n n da gözönünde bulundurularak memuriyetine ilave olarak maa tahsisinin
bir an önce gerçekle tirilmesi istenmi tir. K br s idare meclisi bir miktar maa tahsisinin uygun oldu u
ancak bu kar lanamaz ise buraya bir tabip tayini ihtiyac oldu u, diplomas n n görülmesi gerekti i,
kar l ks z maa tahsisinin kurallara ayk r oldu u ifade edilmi tir.16
Birkaç y l sonra bir ba ka tabip Dimitri’nin mahkumlara bir süredir kar l ks z bakmakta
oldu undan mevcut 150 kuru maa n n azl ndan dolay 500 kuru a ç kar larak burada daimi surette
istihdam edilmesi için müracaatta bulunulmu tur. Dimitri, hapishanede 300’den fazla mahkum
bulundu unu ve say n n giderek ço ald n , hastalananlar hastaneye naklederek burada bakmakta
oldu undan maa n n azl nedeniyle artt r lmas n yoksa bu i e son verece ini beyan etmi tir. Bu talep
uygun görülmü ve 1864 senesi Ekim ay ba ndan itibaren uygulanmas kararla t r lm t r.17 Dimitri’nin
maa n n 500 kuru a ç kar larak daimi surette istihdam öngörülmü ise de maa ödemesinde ya anan
s k nt nedeniyle Lefko a topçu askeri tababetinde memur olan tabip Hristaki Efendi’ye bu i in verilmesi
uygun görülmü tür. Böylece ayr ca bir tahsisat gerekmeyece i dü ünülmü tür. 18
K br s hapishanesi ile ilgili hapishaneler müdüriyeti fonuna ait belge olmad ndan görevlilere
ili kin ayr nt l bilgilere ula mak mümkün olmam t r. Bir belgede vefat eden K br s merkez hapishanesi
müdürü Mehmed Kamil’in ailesine maa tahsisi için tanzim olunacak hizmet cetveline kaydedilmek
üzere bulundu u memuriyetlere ili kin bilgilerin ara t r larak gönderilmesi istenmi tir.19
Sözkonusu birkaç belge d nda bir de görevlilerden ikayetin gündeme geldi i anla lmaktad r.
K br s hapishanesinde bulunan h r stiyan mahkumlara, müslüman mahkum ve gardiyanlar ile
memurlar n kötü muamelede bulundu u ikayetleri üzerine gönderilen tahkikat memurlar n n yapt
incelemede bunlar n as ls z oldu u anla lm t r.20
3. Nakil ve Af
Hapishanelerde doluluk oran artt nda ve iyile tirme çal malar n yerine getirmekte
zorlan ld nda zaman zaman nakil veya af yöntemine ba vurulmu tur. Padi ahlar n cülûs törenlerinde
yada II.Mahmud ile ba layan do um günü kutlamalar nda, dinî bayramlarda baz mahkumlar n
affedilmesi s kl kla kar la lan bir durumdur. Özellikle II.Abdülhamid “padi ah n merhametinin
göstergesi” olmak üzere ve en önemlisi de izdiham azaltmak ad na s k s k bu yönteme ba vurmu tur.21
Çok kalabal k ve izdiham ya anan hapishanelerde nakil veya ceza süreleri göz önüne al narak affedilen
mahkumlarla s k nt lar geçici olarak azalt lmaya çal lm t r. Bazen de ya anan asayi problemleri
üzerine mahkumlar farkl yerlere nakledilmi tir. Hastal k durumunda da tedavi amaçl olarak
mahkumlar n yer de i tirmelerine izin verilmi tir. Osmanl ceza hukukunda “sülüsân aff ” olarak
nitelendirilen ve ceza sürelerinin üçte ikisini tamamlam mahkumlar n kalan cezalar n n affedilerek
tahliye edilmeleri uygulamas çe itli vesilelerle giderek geleneksel hale gelmi tir. 22
1893 y l nda K br s hapishanesinde bulunan 400 civar nda mahkumdan ço unun olumsuz
ko ullar ve teneffüs edilemez havadan dolay hastaland klar ndan ceza süresinin üçte ikisini geçirmi ve
slah- nefs edenlerin heyet-i meclis-i idare ve deavi mutasarr fl yla birlikte karar verilerek tahliyeleri
16

BOA, D 2379/4 (23 Receb 1279/14 Ocak 1863)
BOA, MVL 794/60 (5 Receb 1281/4 Aral k 1864)
18 BOA, MVL 795/49 (24 evval 1281/22 Mart 1865)
19 BOA, DH.MKT 1929/51 (6 aban 1309/6 Mart 1892), DH.MKT 2012/27 (27 Rebiülevvel 1310/19 Ekim 1892)
20 BOA, DH.MKT 1323/73 (12 Rebiülahir 1295/15 Nisan 1878)
21 Ömer en, Osmanl ’da Mahkum Olmak, stanbul, 2007, s.51.
22 Y ld z, a.g.e, s.298-299; en, a.g.e, s.137.
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gündeme gelmi tir. Kalabal k hastal klara sebep olabildi i gibi muhafazay da güçle tirmektedir. Bu
nedenle ceza süresinin üçte ikisini tamamlay p af edilenlerin isim ve öhretlerinin bir deftere kaydedilip
gönderilmesi istenmi ve defterden 93 ki inin bu kapsama girdi i anla lm t r. çlerinde müebbed kürek
cezas yla mahkum olanlar n olmad ve birkaç mahkumun bu süreyi tamamlamalar na birkaç ay kald ,
i lemler tamamlan ncaya kadar onlar n da bu süreyi tamamlayacaklar öngörülmü tür.23
K br s hapishanesi yo un bir yer olmas na ra men zaman zaman buraya da mahkum nakledildi i
görülmü tür. Örne in 1860 tarihli ceza kanunnamesi çerçevesinde haz rlanan talimatnamede K br s’a
Adana ve Konya eyaletlerinden mahkum gönderilece i belirtilmi tir.24 Adana hapishanesinin harap ve
tamire muhtaç olmas ndan dolay 3 ay süresince cezas 6 aydan fazla olanlar n Mersin iskelesi yoluyla
K br s’a gönderilmelerinin kararla t r ld anla lmaktad r.25 Öte yandan Kas m 1861-Aral k 1862 aras
1 y ll k süreçte Adana, Tarsus ve Konya’dan kürek ve hapis cezas yla 118 mahkum K br s’a
gönderilmi tir. 26
Akka hapishanesinin darl nedeniyle hastal k ve ölümlerin artmas üzerine buradan da geçici
olarak K br s ve Midilli’ye mahkum gönderilmi tir.27 4 y l sonra Midilli’de meydana gelen zelzeleden
dolay bu kez buradaki mahkumlar n Akka ve K br s’a gönderilmesi kararla t r ld nda, K br s’taki
hapishanenin yeterli olmad
ve bunun için kargir ve büyük bir hapishanenin yap lmas gerekti i
belirtilerek bir an önce ke if yap lmas uygun görülmü tür.28 Midilli de meydana gelen depremden
hapishanenin de zarar gördü ü duvarlar n n y k ld bu durumun firarlar kolayla t rd belirtilerek
özellikle az l suçlular için acil tedbir alma mecburiyeti ortaya ç km t r. Bu durumda burada yeni
hapishane yap l ncaya kadar 5 cinayet mahkumunun daha iyi durumda olan K br s hapishanesine
gönderilmesi kararla t r lm t r. Bu 5 ki inin 70 ki iye yak n di er mahkumlar rahats z ettikleri
kar kl k ç kard klar ve büyük hapishanenin tamamlanmas için bir seneye yak n bir zamana ihtiyaç
oldu u göz önüne al narak gönderilmeleri kararla t r lm t r.29
Belgelerde görüldü ü üzere zorunlu sebeplerle hapishaneler aras nakiller yap lmaktad r.
Nakiller s ras nda güvenli in sa lanmas yeni s k nt lar beraberinde getirmektedir. Örne in K br s
hapishanesinde bulunan 80 mahkumun Adana’ya nakledilmesi ve nakil s ras nda güvenlik güçlerine
ilaveten 30 zaptiye erinin daha görevlendirilmesi kararla t r lm t r.30 Sözkonusu 30 ki inin maa ve
tayinat masraflar n n ise Payas sanca mahalli bütçesinden kar lanmas istenmi tir. 31
Hastal k gerekçeli nakillere bir örnek ise fezahat- lisaniye (aç k,saç k utan lacak söz söyleme)
cüretten dolay K br s hapishanesinde bulunan ancak aklî dengesi bozulan Demirci kazas ahalisinden
Berber Ahmed’in hapishane tabibi taraf ndan verilen rapor gere ince Ali Çavu refakatinde darü ifaya

23

BOA, . D 27/1254 (21 Safer 1290/20 Nisan 1873)
BOA, .MVL 2436 (22 Cemaziyelahir 1276/16 Ocak 1860)
25 BOA, A.MKT.UM 435/96 (28 Rebiülahir 1277/13 Kas m 1860); MVL 604/9 (7 Rebiülevvel 1277/23 Eylül 1860)
26 Bu ki ilerin kimlik bilgileri, suç türleri ve ceza müddetleri haz rlanan jurnalde belirtilmi tir. Belgede katl suçundan 15 y l küre e
mahkum edilenlerin yan s ra sirkat (h rs zl k) ve bikr-i izale gibi suçlardan 3 y l kürek cezas na çarpt r lan ki iler de yer almaktad r.
BOA, MVL 788/33 (25 Safer 1279/22 A ustos 1862)
27 BOA, .MVL 494/22340 (24 Rebiülahir 1280/8 Ekim 1863)
28 BOA, MVL 800/28 (24 Safer 1284/27 Haziran 1867)
29 BOA, MVL 796/52 (23 Muharrem 1282/18 Haziran 1865)
30 BOA, DH.MKT 1324/30 (10 aban 1295/9 A ustos 1878)
31 BOA, D 1283/14 (10 Rebiülahir 1302/27 Ocak 1885)
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tedaviye gönderilmesidir.32 Ancak acil hallerde hastaneye nakillerde K br s ve Ba dad’da son dakikaya
kadar beklendi ine ve geç kal nd na dair ikayetler oldu u da görülmektedir.33
4. Firar
Hapishaneleri ilgilendiren en önemli konulardan birisi de firar olaylar d r. Hapishanelerin fizikî
durumu, personel eksikli i ve kötü artlar mahkumlar cesaretlendirmekte genellikle tavan veya duvar
delme eklinde firarlar gerçekle mektedir.
Cinayetten mahkum iken firara kalk an ve yakalanarak 2 senedir K br s’ta mahkum bulunan
Karahod Mehmed isimli ki inin Teke Hapishanesi’ne gönderilmesi kararla t r lm 34 ancak firar etti i
mahalle dönme dü üncesi nedeniyle ihtiyatla yakla lm t r.35 ngiltere sefaretinden gönderilen telgraf
gere ince Karahod Mehmed’in kimlik tesbiti için bir ki i K br s’ gönderilmi tir.36
K br s hapishanesine Konya ve Adana eyaletleriyle ba l yerlerden gelen 200 e yak n mahkum
nedeniyle yeni bir hapishane gerekti i bu yap l ncaya kadar alt kemerli tabir edilen borçlu hapishanesine
yerle tirilerek muhafazalar na itina ve dikkat edilmesi istenmi ancak ay n 3. Pazar gecesi katil deli
smail ve karde i Mehmed ve aban o lu Osman ve katil Konyal Ahmed ve Bayraktaro lu di er Ahmed
ve Kemikli karyeli katil çolak Mehmed hapishanenin soka a bakan duvar n delerek firar etmek üzere
iken h rs zl k suçundan hüküm giyen zenci Ali Çavu taraf ndan nöbetçilere ihbar edilerek
yaklanm lard r. Firara te ebbüste birinci derecede suçlu görülen katil deli smail, karde i sar k Mehmed
ve aban o lu Osman’ n prangabend olarak Magosa hapishanesine gönderilmelerine, ikinci derecede
kabahatli görülen di erlerinin de birer ayak prangaya vurulmalar na karar verilmi tir. Hapishanenin
delinen duvar kapat lm ancak duvar vaktiyle adi çamurdan yap lm oldu undan yeniden in as n n
gereklili i de vurgulanm t r.37
5. Yiyecek ve Elbise Masraflar
1880 Nizamnamesi’nde (17,18, 69-72.maddeler) mahkumlar n çal ma ko ullar da düzenlenmi ,
çal mak mahkumlar için zorunlu k l nm t r. Böylece hapishanelerin atalet ve sefalet merkezi olmaktan
ç kart l p, mahkumlar n kendi masraflar n kar layarak devletin yükünü olabildi ince azaltmalar
öngörülmü tür. Bu çerçevede K br s hapishanesindeki mahkumlar n saray temizli i ve bahçe i lerinde
kullan ld görülmü tür.38
Yap lan düzenlemeler ile hapishanelerde tek tip elbise (iki renkli bir gömlek ve ayn kuma tan
bir pantolon, k rm z bir külah ve sar kundura) uygulamas öngörülmesine ra men bu ka t üzerinde
kalan bir dü ünce olmu tur.39 Maddî s k nt lar nedeniyle bu uygulama hayata geçirilemedi i gibi ço u
mahkum paras zl ktan normal k yafet bulmakta bile zorlanmaktad r. Örne in K br s kürek merkezi
oldu undan ve mahkumlar oran n yerlisi olmad klar ndan üstü ba dökülen mahkumlara elbise
verilmesi kararla t r lm t r. K br s meclisinden Meclis-i Vâlâ’ya gönderilen mazbatada K br s’taki

32

BOA, DH.MKT 1323/70 (11 Rebiülahir 1295/14 Nisan 1878)
Y ld z, a.g.e, s.118
34 BOA, DH.MKT 1527/33 (22 Zilkâde 1305/); DH.MKT 1561/114 (2 Rebiülevvel 1306)
35 BOA, DH.MKT 1816/124 (27 Recep 1308/8 Mart 1891)
36 BOA, DH.MKT 1663/23 (3 Muharrem 1307/30 A ustos 1889)
37 BOA, MVL 791/11 (25 Safer 1280/11 A ustos 1863)
38 Y ld z, a.g.e, s.119.
39 en, a.g.e, s.111.
33
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mahkumlar için ihtiyaç duyulan 160 gömlek, entari ve donun paras olarak 10 bin kuru un mal
sand ndan kar lanmas talep edilmi ve bu istek Maliye Nezareti taraf ndan uygun bulunmu tur.40
1875 senesi bütçesinde bir önceki y l mahkumlar için sipari edilen 400 kat elbisenin tamamen
verilip verilmedi inin tespiti istenmi , 3 Aral k 1877 tarihli cevapta hapishanede 265 ki i bulundu u ve
elbise miktar n n da buna e it oldu u, tak m 45 bin kuru olmak üzere toplam 11.925 kuru a mâlolaca
ve bir önceki y l haz rlat lan 400 elbiseden kalan n olmad bildirilmi tir. Bab ali bu mahkumlar n
bildikleri i lerde çal t r larak elbise masraflar n n kar lanmas n öngörmü ancak mahkumlar n ço u
meslek sahibi olmad klar ndan bu plan yürütülememi ti. Sonuçta ki iba 45 kuru a mâlolan elbise
masraf n n dahiliye zuhurat tertibinden kar lanmas kararla t r lm t r.41 Mahkumlar n bir sanatlar
olmad ve ço u da elbisesiz oldu undan devlet taraf ndan kar lanmas yoluna gidilmi tir.
Elbise konusunda oldu u gibi tayinat konusunda da benzer s k nt lar ya anmaktad r. Ço u
hapishanede ekmek ve su d nda herhangi bir yiyecek verilmemektedir. K br s ve Rodos hapishaneleri
için 1876 senesi bütçesinden ekmek masraf olarak ayr lan 186 bin kuru un mahkumlar n çoklu u ve
paran n tedavülü nedeniyle yetmedi inden 30 bin kuru un ilavesi istenmi tir.42

Sonuç
Zindandan hapishaneye geçi ten sonra 19. yüzy l sonu ve 20. yüzy l ba lar nda ülke gündemini
me gul eden konulardan birisi hapishanelerin slah meselesi olmu tur. Bu noktada K br s hapishanesi
de ülke genelindeki di er hapishanelere benzer bir süreç ya am t r. K br s muhass l kona nda ayr lan
birkaç odadan olu an hapishane, bir süre sonra ihtiyaçlar kar layamaz hale gelmi tir. K br s’ n kürek
merkezi olmas ve genellikle a r suçlular n gönderildi i bir yer olmas ndan dolay kapasitesinin
artt r lmas zorunlu hale gelmi tir. Bu durumda yeni bir hapishane yap lmas dü ünülmü ise de maddî
imkâns zl klardan dolay ülkenin pek çok yerinde oldu u gibi bundan vazgeçilmi mevcut hapishanenin
tamir edilerek geni letilmesine karar verilmi tir. Tamirat ve geni letme çal malar na ili kin belgelerin
süreklili i problemin bu ekilde çözülmeye çal ld n n göstergesidir.
Hapishaneler için temel kaynak olan Dahiliye Nezareti Mebâni-i Emiriyye ve Hapishaneler
Müdiriyeti (DH.MBS) fonunda K br s hapishanesine ait belge bulunmamas K br s hapishanesine ait
bilgilerimizi (suç türleri, mahkum ve tutuklu say s , görevliler gibi) oldukça s n rlam t r. zahat varakas
ve yoklama cetvelleri olmamas na ra men di er belgelerden hareketle K br s hapishanesinin kalabal k
ve bazen izdiham ya anan bir hapishane oldu u anla lmaktad r. Bu nedenle zaman zaman nakil ve af
yöntemleri ile izdiham n hafifletilmesine çal lm t r. Hastal k gibi zorunlu sebeplerle de nakiller
yap lm t r.
Öte yandan pek çok yerde oldu u gibi K br s’ta da kad nlara ait bir hapishane olmad
kiralanan bir hanenin bu i için kullan ld anla lmaktad r.

ndan

Hapishanelerin en büyük problemlerinden birisi olan personel s k nt s K br s hapishanesi içinde
geçerli olmu tur. Personel masraflar n n kar lanmas konusunda devlet yerel kaynaklara müracaat
edilmesini istemi tir. Bir ba ka s k nt da ayn konuyla ba lant l olarak gerçekle en firar olaylar d r.
40

BOA, A.MKT.MHM 371/32 (19 Rebiülahir 1274/7 Aral k 1857)
BOA, . D 37/1909 (23 Muharrem 1295/27 Ocak 1878)
42 BOA, . D 41/2153 (26 evval 1295/ 23 Ekim 1878)
41
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Fiziksel artlar ve personel eksikli i firarlar kolayla t ran etkenlerdir. Nitekim yayg n bir yöntem olan
duvar delerek firar giri imine K br s hapishanesinde de rastlanm t r.
K br s’ n Adana, Tarsus ve Konya’n n kürek merkezi olmas ndan dolay memleketlerinden
uzakta olan bu mahkumlar n elbise gibi temel ihtiyaçlar dahi s k nt lara yol açm t r. Devlet bu tür
masraflar n bir k sm n kar larken bir k sm n da yine yerel kaynaklara havale etmi tir.
Sözkonusu süreçte ülke genelinde ya anan benzer problemlere ek olarak K br s’ n bir ada ve
kürek merkezi olmas n n yan s ra 1878 itibar yla ngiliz idaresine girdi i de unutulmamal d r.
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Tereke Defterlerine Göre Tanzimat Döneminde K br s’ta Gayri Müslimlerin
Sosyo
o . r. ahri
Osmangazi Üniversitesi / Eski ehir

Giri
Modernle me dönemi içinde Osmanl Devleti’nin sosyal ve iktisadi aç dan geçirdi i de i imin
incelenmesi bu aç dan farkl parametrelerin ortaya ç kmas na neden olmu tur. Son dönemler Osmanl
kaynaklar içinde er’iyye sicilleri ve bu siciller aras nda bulunan Tereke defterleri, Osmanl Devleti’nin
modernle me süreci içinde geçirdi i iktisadi, sosyal ve kültürel de i imin anla lmas nda vazgeçilmez
nitelikte kaynak gruplar içinde yer al r. er’iyye sicilleri esas itibar yla Osmanl hukuk sistemindeki
mahkeme kay tlar olup; toplumsal anla mazl klar sonucu ortaya ç kan davalar , vakfiyelerin tescil ve
vazife tayinleri, slam hukukunun muamelat k sm na taalluk eden ve bugün noterlerce görülen her türlü
kefalet, vekalet, borçlanma gibi akitler, miras hukukuna ait meselelerin kay tlar , asayi sorunlar yla
ilgili durumlar, sefer s ras nda menzillerin tanzimi ve sefer kaçaklar n n tedibi, belediyecilikte narhlar n
tefti i, arazi, emlak al m sat m i lemleri, tapu i lemleri, çe itli konulara ili kin fetvalar ve tabii afetler
durumundaki kay tlar…gibi çok yönlü meselelerin kay tlar n n tutuldu u kaynaklard r1. Di er ad
muhallefat olan tereke ise, Osmanl miras hukukunda ölen ki ilerin geride b rakt klar mallar için
kullan lan bir terimdir. Osmanl hukuk sisteminde ölen ki ilerin geride b rakt klar mal ve ya e ya
kad lar n maiyetinde kassam denilen görevliler taraf ndan kay t alt na al n r ve mirasç lar na
payla t r l rd . Bu taksim i lemi sivil kesimde iste e ba l iken askeri kesim için bir zorunluluktu. Buna
ra men bizim çal mam zda belge olarak kullan lan tereke kay tlar büyük bir ço unlukla sivil kesime
aittir. Ki inin vefat yla birlikte hemen mal varl n n tespiti yap l r. Teçhis ve tekfin masraflar
kar land ktan sonra ölen ahs n varsa borçlar ödenir, mal varl borçlar n kar lam yorsa alacakl lar
terekeden hisseleri oran nda hak sahibi olurlard . Bu i lem yap ld ktan sonra kalan mallar mirasç lar
aras nda pay edilirdi.
Tereke kay tlar Osmanl sosyal ve iktisadi tarihi aç s ndan zengin bilgi içeren kaynaklardand r.
Ölen ki inin kimli i yan nda aile durumu, e ve çocuk say s , men ei, varsa ünvan , meslek ve görevleri,
servetinin miktar ve da l m , menkul ve gayri menkul mallar, nakit para, ziynet e yas , kitaplar, borç
ve kredi ili kileri, köle ve cariyeler, mehir ve nafaka, para rayiçleri, mal ve e ya fiyatlar gibi konularda
ayr nt l bilgiler bu kay tlarda yer alan bilgiler aras ndad r2.
Tanzimat’la ba layan ve giderek yap sal boyutlara ula an de i im süreci orta ve uzun vadede yeni
ekonomik ve siyasi sorunlar n ortaya ç kmas na neden olmu tur. Kökenleri 18. Yüzy l slahatlar na
kadar uzanan Osmanl modernle mesi içinde Tanzimat dönemi (1839-1876), topyekün bir de i im
konsepti içermesi dolay s yla özel bir önem ta r. Merkeziyetçi bir devlet anlay n ön plana alan bu
de i im projesi, bu yönde yeni bir idari yap lanman n yan nda hukuk sistemi ve ekonomide de kendisini
hissettirmi tir. Mahalli idarelerin yeniden düzenlenmesi, yeni meclislerin olu turulmas , yeni ticaret
kanunlar ve arazi kanunnamesi (1858), hukuk sisteminde müslim-gayri müslim fark n n giderek ortadan
1
er’iyye sicilleriyile ilgili geni bilgi için bkz. Cahit Baltac , “ er’iyye Sicillerinin Tarihsel ve Kültürel Önemi”, Osmanl
Ar ivleri ve Osmanl Ara t rmalar Sempozyumu, stanbul ts., s. 127-130.
2
Tahsin Özcan, “Muhallefat”, Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, C. 30, stanbul 2005, s. 407.
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kalkmas bu dönemin temel de i im parametreleri ars nda yer al r. Bu de i imin henüz ba lang ç
a amas nda bulunuldu u Tanzimat’ n ilk y llar nda er’iyye sicilleri içinde Tereke kay tlar na göre
K br s örne inde gayri müslim kesimin sosyo-ekonomik durumunun ana hatlar yla ortaya konulmas , bu
dönemde Osmanl Devleti’nin genel durumu hakk nda bir fikir vermesinin yan nda sonraki dönemlerde
görülecek mülkiyet ili kilerinde de i imin niteliklerinin anla lmas na da katk sa layacakt r.
Tereke örnekleri
Bu çal mada K br s er’iyye Sicilleriyle ilgili 1255/1839, 1256/1840, 1257/1841, 1258/1842 ve
1289/1872 y llar na dair 35, 38 ve 39 numaral defterlerde yer alan 43 adet gayri müslim tereke kayd
incelenmi tir. Bir kar la t rma yapma imkân aç s ndan ayn defterde Müslümanlara ait 40 ki inin tereke
kayd da tablo olarak verilmi tir. Bu kay tlarda genel olarak tereke sahibinin mesle i, görev ve ünvan n
belirten baz ibareler yer almaktad r. Bunlar aras nda mumcu, hekim, karakulu, ke i ve saatçi gibi
mesleklere rastlanmaktad r. Bazen meslek ve unvan birlikte geçmektedir. Örne in Asakir-i Mansure
Hekimi Andaliko gibi. Müslim tereke kay tlar nda ise, Limasol Zabiti, Nakibüle raf, kaymakam, bakkal,
haf z, hac , boyac , debba , a a… gibi s fat ve unvanlara rastlan lmaktad r. Terekede ayr ca tereke
sahibinin aile yap s e i çocuk say s çe itli mal varl ile ilgili bilgiler yer almaktad r.
Tereke kayd nda mal varl yla ilgili bilgilere göre çe itli ev e yalar 3 (çuval, kantar, demir sahan,
küp, kazgan, dolap, tencere, zenbil, süzecek, terazi, sand k, balta, keser, boyal iplik, amdan, kutu,
fener, mangal, desti,…) çe itli giysiler ( alvar, sarka, cebe); çe itli g da ve ihtiyaç maddeleri (pirinç,
bö rilce, sisam, fasulye, zeytin ya , kal p bal mumu) ve çe itli gayri menkul (dükkan, mülk, arsa, zeytin
a ac ) ve belirli miktar nakit para türünden zengin bilgiler yer almaktad r4.
Tereke kay tlar yla ilgili bilgiler konusunda kapsaml bir örnek te kil edebilecek belgelerden biri
olarak bu dönemin önemli devlet adam Serasker Hüseyin Avni Pa a’n n terekesi gösterilebilir. Prof. Dr.
Musa Çad rc taraf ndan incelenmi olan bu tereke bir Osmanl üst düzey devlet adam n n mal varl
hakk nda yeterli fikir vermektedir. Buna göre mal varl listesi yakla k on be sayfa tutan terekenin
genel dökümü sonunda masraflar ç kar ld ktan sonra geriye kalan 1.493.888 guru luk miktar e i, o lu
ve k zlar aras nda payla t r lm t r5. Bizim burada örneklerini verece imiz tereke örnekleri ise adeta
bunun minyatürü görünümdedir.
Konumuz aç s ndan gerekli olan hususlardan biri de bu dönemde K br s’ n nüfus yap s d r. Bu
aç dan bak ld nda yap lan ilk say m verilerine göre tablo a a daki gibidir.

3

Ortalama bir Osmanl evi baz al nd nda tereke kay tlar nda yer alan mal varl n n kategorik da l m u ekildedir: Ev
e yalar , sergi ve dö emeler, yatak tak mlar , mutfak tak mlar , yiyecek malzemeleri, keyif ve koku verici aletler, temizlik
aletleri, ayd nlanma aletleri, silahlar, hayvan ve hayvan tak mlar , kitaplar, saatler, di er ev e yalar , giyim ku am, iplik ve
kuma lar, ba giyecekleri, iç ve d giyecekler ve ayakkab …Ömer Demirel, Muhiddin Tu , Adnan Gürbüz, “Osmanl
Anadolu Ailesinde Ev, E ya ve Giyim Ku am ( XVI-XIX. Yüzy llar)”, Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi”, C.
II, Ba bakanl k Aile Ara t rmalar Kurumu, Ankara 1992, s. 703-723.
4
K br s er’iyye Sicilleri (Bundan sonra KS eklinde verilecektir.) KS , 38/32.
5
Musa Çad rc , “Serasker Hüseyin Avni Pa a’n n Terekesi”, Belgeler, C.11, S.15, Ankara 1979, s. 148. Bu çal madaki
verilere göre 1 ngiliz liras 154 kuru , 28 para ve 1 Osmanl liras 140 kuru de erindedir.
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H. 1246 (1831) TAR HL NÜFUS DEFTERLER NE GÖRE KIBRIS’IN NÜFUSU
MÜSL M VE GAYR MÜSL M YÜZDE ORANLARI6 Tablo 1.
KAZA

MÜSL
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M
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4
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586
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1935

77

2521

D BKARPAZ

696

37

1171

63

1867

MAGOSA

372

26

1064

74

1436

LEYMASON

480

22

1745

78

2225

P SKOP

408

41

596

59

1004

G LAN

288

23

968

77

1256

EVD M

484

42

669

58

1153

G R NYE

792

25

2230

75

3122

BAF-KUKLA

1462

39

2324

61

3786

LEFKE

673

26

1922

74

2595

TUZLA

1785

32

1922

68

5551

MESARYE

1966

38

3160

62

5126

HIRSOF

1108

48

1194

52

2302

Tablodan da görüldü ü gibi Tanzimat dönemi öncesinde K br s’ n genel nüfusu yakla k 45.000
ki i civar ndad r. Osmanl Devleti’nin bu aday fethetti i tarih olan 1571’den itibaren çe itli dönemlerde
uygulanan göç ve iskân politikalar yla adadaki Müslüman nüfus bu dönemde yakla k 15.500 civar nda
6

Osmanl daresinde K br s, Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Yay nlar , Ankara 2000, s. 93.
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olup yakla k % 35’lere ula m t r. Gayri müslim taraf n nüfus durumu zaman içinde buraya yap lan
sürgün uygulamalar ndan da etkilenmi tir. Zira bu unsur aç s ndan K br s ideal bir uygulama bölgesi
durumunda olmu tur7. Bu uygulamada buradaki hayat artlar n n zorlu u ve buradan kaçman n
güçlülü ü etkili olan faktörler aras nda yer alm t r. Nüfusa dair bu veriler seçti imiz dönemden yakla k
10 y l öncesine aittir. Bu süre içinde nisbi de i ikliklerin oldu u muhakkakt r. H. 1248 (1833) tarihli
Temettuat defterleri ve bunlar tamamlayan vakfiye kay tlar na göre K br s’taki arazinin yakla k yar ya
yak n Müslümanlar n tasarrufunda bulunmaktad r. K br s genelinde bulunan 21.182 hanenin 6.931’i
Müslümanlar n, 14.251’i ise gayri müslimlerindir. Hane say s aç s ndan müslümanlar n oran % 33’tür8.
Osmanl Devleti’nde gayri müslimler slam devlet gelene inde oldu u gibi z mmi statüsünde
bulunuyorlard . Bu statüye göre baz siyasi haklar d nda bütün medeni ve amme haklar nda
Müslümanlarla e it haklara sahip olurlar ve onlar gibi bütün özel haklardan faydalan rlard . Z mmilerin
her türlü can ve mal güvenlikleri tebaas oldu u devletin güvencesi alt ndad r. Z mmilerin inanç ve
ibadet özgürlükleri, ikamet ve seyahat haklar , ticaret yapma haklar bulunmaktad r. Z mmiler evlenme,
bo anma, miras, vasiyet gibi aile hukuku ile ilgili konularda kendi hukuklar na sahiptirler. Z mmilerde
bu gün için özel hukuka giren konular Osmanl Devleti’nde dini i lerden say lm t r. Din adamlar
verilen beratlarla bu konularda kendi dini kurallar n uygulamakla yetkili k l nm t r. H. 1236 (1820)’de
K br s Ba piskoposu Yuvakim’in arz ile tayin edilen metropolit Domaskinos’a verilen berat buna
örnektir9. Bütün bu haklar ve bulunduklar statüleri kar l nda cizye ad verilen vergiyi ödemekle
mükelleftirler. Ancak kad nlar, çocuklar, ya l lar, çal mayacak kadar hasta olanlar bu vergiden muaf
tutulmu lard r. Osmanl millet sistemi içinde z mmiler din ve mezheplerine göre tasnife tabi tutulmu lar
ve Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler olmak üzere üç ayr millet eklinde kategorize edilmi leridir. 18.
Yüzy ldan itibaren Katolikler ve Protestanlar da millet sistemi içindeki yerlerini alm lard r10.
stanbul’un fethinden sonra Rumeli ve Anadolu’nun yan nda M s r, Suriye, Filistin, K br s ve Rus
Ortodokslar n idaresi stanbul’daki Rum Ortodoks Patrikli ine ba lanm t r11. Osmanl millet sistemi
yüzy llar buyunca ba ar l bir ekilde i lemi ve modern toplumdaki az nl k statüsünün aksine bu
unsurlar kültürel kompart manlar içinde oldukça az bir çat ma ortam nda kimli ini koruyarak asimile
olmadan ya ayagelmi lerdir12.
Tanzimat dönemi tereke kay tlar na göre bu dönemde gayri Müslimlerin soyal ve ekonomik
durumlar yla ilgili olarak seçti imiz 43 adet örnekten olu an tablo ile bu konuda fikir verebilecek
durumdad r.

7

Yavuz Ercan, Osmanl Yönetiminde Gayrimüslimler, Tuhan Kitabevi, Ankara 2001, s. 140.
Osmanl daresinde K br s, s. xxxv .
9
Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl Vatanda lar n Hukuki Durumu, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , Ankara 1996, s.
14.
10
Bilal Ery lmaz, Osmanl Devletinde Gayrimüslim Tebaan n Yönetimi, Risale Yay nc l k, stanbul 1996, s. 69.
11
hsan Karata , Osmanl Devleti’nde Gayrimüslimlerin Toplum Hayat , Bursa Örne i, Kubbealt Yay nevi, stanbul 2009,
s.27.
12
lber Ortayl , “Osmanl mparatorlu u’nda Millet Sistemi”, Türkler, C. X, Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara 2002, s. 217.
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Tablo 2. GAYR MÜSL M TEREKE KAYITLARI VE YEK�N M KTARLARI
S IRA DEFTER S AYFA TAR H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
35 35
35

32
55
71
100
107
148
149
154
160
170
170
173
174
174
175
178
179
182
183
185
186
191
194
196
197
204
205
207
209
209
210
210
213
220
221
221
4
5
6
9

21 R. ahir 1255
14 aban 1255
15 evval 1255
20 Safer 1256
9 R.ahir 1256
11 evval 1256
17 evval 1256
12 Zilhicce 1256
8 Zilhicce 1256
25 Zilhicce 1256
28 Zilhicce 1256
12 Muharrem
21 Muharrem
29 Muharrem
19 Muharrem
15 Zilhicce 1256
25 Muharrem
23 Safer 1257
25 Safer 1257
9 evval 1256
11 R.evvel 1257
3 R.ahir 1257
14 R.ahir 1256
21 R.ahir 1257
29 Zilhicce 1257
29 Zilkade 1257
3 Zilhicce 1257
16 C.evvel 1257
1 C.ahir 1257
10 C.ahir 1257
9 C.ahir 1257
9 C.ahir 1257
15 C.ahir 1257
22 aban 1257
20 Ramazan 1257
5 evval 1257
19 Zilhicce 1257
3 Zilhicce 1257
15 Muharrem
5 Safer 1258
7 Recep 1289/10
306 15 evval 1289
409 3 Muharrem 1291

TEREKE S AH B

CEM’AN

BAK L ’T-TAKS M

Mumcu Eci Çirkako
Hristallo bint-i Eci
Andoliko ve veled-i
Karakulu Ke i
Eci Sara bint-i Eci
Çirkako bint-i Papas
Pavli veled-i Nikola
Hristo lu veled-i Eci
Kirkor veled-i Bedros
Mihail veled-i Yorgi
Yorgi veled-i Estasi
Nikolo veled-i Papa
Sima bint-i Eci Ohan
Nikolo veled-i Papa
Heyna bint-i Artin
Eci Afram veled-i
Lui veled-i Othoro
Eci Hristofi veled-i
Mihail veled-i Zorzi
Hristollo bint-i Luizu
Lino bint-i Fransisko
Eci Hristan bint-i
Veled-i Papa Yorgi
Egir veled-i Kakolli
Nikolo veled-i
Vasili veled-i Hristofi
Eci Petro veled-i
Çirkako veled-i Yani
Togodosi veled-i
Luiza veled-i Yorgi
Sava veled-i Mihail
Eci Anezo bint-i Eci
Eci Hristofi veled-i
Maryo bint-i Salomo
Yani veled-i Papa
Ecine bint-i Eci Luka
Eci Yasefi veled-i
Mihail veled-i Çirkako
Kiryako veled-i
Papa Ohtori veled-i
Filyos veled-i stefan
Hristoforo veled-i
Anita bint-i Papas

9571 guru
1198 guru
1549 guru
3881guru
3650 guru
2432 guru
840 guru
1014 guru
3826 guru
700 guru
610 guru
800 guru
382 guru
755 guru
2156 guru
9960 guru
585 guru
1534 guru
2568 guru
2877 guru
70 guru
3104 guru
180 guru
160 guru
305 guru
3000 guru
16339 guru
107 guru
6183 guru
716 guru
600 guru
699 guru
8541guru
1442 guru
1000 guru
200 guru
3398 guru
1450 guru
3074 guru
4715guru
9477 guru
8000 guru
6990 guru

4337 guru
-borç 637 guru
1382 guru
-borç 1086 guru
3553 guru
2368 guru
818 guru
987 guru
-zimmet 3770 guru
632 guru
594 guru
779 guru
313 guru
735guru
2087 guru
-zimmet 263 guru
569 guru
1493 guru
2500 guru
2800 guru
68 guru
3201guru
175 guru
155 guru
296 guru
2920 guru
15906 guru
94 guru
6019 guru
697 guru
584 guru
680 guru
8314 guru
1404 guru
973 guru
194 guru
3308 guru
1411 guru
2292 guru
4590 guru
9358 guru
7880 guru
6757 guru

Toplam: 130.638 guru
(ortalama 3266 guru ) 108.899: % 83
TABLO 3. MÜSL M TEREKE KAYITLARI VE YEK�N M KTARLARI
DEFT
SAY
ER NO
FA NO

CEM'
TAR H

TEREKE SAH B

AN

BA
K
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38

1

38

9

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
486

10
11
15
19
20
33
39
41
41
49
51
62
64
65
72
73
136
74
75

25
Baf'l Hac Hüseyin
Zilhicce 1254
Efendi bin Mustafa
27
brahim S rr Efendi
Muharrem 1255 bin Hac Hüseyin A a
Baf'l Hac Hüseyin
2 aban
Efendi bin Mustafa sonraki
1257
varislere
6 Safer
Hac Ahmet bin
1255
Hüseyin Çavu
11 R.
Züleyha bint-i Hac
Evvel 1255
Abdullah Necip Efendi
23 R.
Fatma bint-i
Evvel 1255
Süleyman
27 R.
Osman bin Dervi
Evvel 1255
Kethüda
15 R.ahir
Emetullah bint-i
1255
Hasan
9. C.ahir
Limasol Zabiti
1255
brahim A a bin Halil
15 C.ahir
Mehmed Kavas bin
1255
smail
18 C.ahir
Asitaneli Halil A a
1255
bin Abdullah
2 Receb
Boyac Hac Yusuf
1255
A a
7 Receb
1255
Fatma bint-i brahim
25 aban
1255
… bint-i Hasan A a
11
Bakkal Alt parmak
Ramazan 1255 Hac Osman
21
Mustafa Raif A a bin
Ramazan 1255 Besim
24 evval
Fatma bint-i Hac
1255
Mehmed
25 evval
Dervi Mehmed bin
1255
Mahmud
17 aban
brahim bin Kasap
1255
deli Hac Yusuf
1 Zilhicce
Haf z Hüseyin bin
1255
Hac Mustafa
27 evval
1255
Ay e bint-i Mustafa

36975
9 guru
1394
guru

L 'TKAS
M
2612
83 guru
-

671
guru

652
guru

4164
guru

2858
guru

20551
guru
1488
guru
4976
guru
1702
guru

1988
7 guru
1435
guru
3638
guru
892
guru

71037
guru

365

3917
guru

guru
623

guru

571
guru

10438
guru

144
guru

1658
guru

guru
18182

guru
8553
guru
1886
guru
4566
guru
6394
guru
2223
guru
7997
guru
4287
guru

1553
1766
5 guru
821
guru
683
guru
3931
guru
1647
guru
581
guru
4559
guru
2659
guru

3 Zilkade
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

77
78
88
89
92
93
95
98
106
99
108
109
119
120
122

123

113

38

129

38
38

133
135

1255
29
Zilhicce 1255
15
Zilhicce 1255
16
Zilhicce 1255
10
Muharrem1256
20
Muharrem 1256
29
Muharrem 1256
4 Safer
1256
4 R.ahir
1256
15 Safer
1256
4 R.ahir
1256
19 evval
1256
25R.ahir1
256
26 R.ahir
1256
10
C.evvel 1256
29 C.ahir
1256
27C.ahir
1256
27 aban
1256
23 aban
1256

4133
Havva bint-i Ali
Debba usta erif bin
Hüseyin
Süleyman A a bin
Ama Haf z

guru

395
guru

1197
guru

157
guru

1001
guru

71
guru

1785
Abdülkadir bin As m
Magosa Müdürü
Abdurrahman A a

guru

1753
guru

3892
guru

216
guru

3082
Hatice bint-i Hasan

guru

216
guru

4743
Fetvac o lu Mustafa
OsmanA a bin
Mustafa
Hasan bin Kartal
Osman

guru

2863
guru

1683
guru

1616
guru

3143
guru

1735
guru

350
Emine bint-i brahim
Baf Kazas Müdürü
Mahmud Bey

guru

334
guru

2973
guru

1866
guru

696
Yusuf bin Abdullah
Pabu çu Hüseyin bin
Hac Hasan
Debba Hac Mustafa
bin brahim
Karahasan bin
Mehmed
Müsevvid Ömer
Efendi bin Mehmed
Süleyman bin
Ramazan
Selim A a bin
Abdullah

guru

guru
2301

guru

17
guru

4548
guru

4248
guru

2443
guru
15266
guru
5130
guru
1721
guru
guru

2184
guru

959
Köse Ali bin brahim

618

1465
8 guru
4994
guru
972
guru
811
guru

Toplam: 543636 guru : (Ortalama 13575) 387778 : % 71
543636 – 369759=173877 (ortalama:3690 guru )
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Genel yekûn miktar olan 543636 guru tan yap lan 369877 guru luk ç karma i lemi tablonun ilk
s ras nda yer alan ve muhtemelen ve bu aç dan e raf görünümünde olan ahs n istisnai konumda
de erlendirilmesi dolay s ylad r. Bunun d nda tablonun genel verileri ortalamay daha sa l kl
yans tmaktad r. Tablo verilerine genel olarak bak ld nda gayri müslim kesimin mal varl n n
Müslüman kesimin mal varl na göre nisbî bir dü üklü ünün oldu u görülmektedir. Yakla k 400
guru luk bir fark bulunmaktad r. Bu durum genel olarak 18. Yüzy l sonlar na kadar bu ekilde
seyretmi tir. Var olan nisbi farkl l kta II. Mahmud (1808-1838) döneminde Navarin Sava ’ndan (1827)
sonra mali slahatlar s ras nda Hristiyanlardan al nan haraç vergisinin ondört guru tan otuz guru a
ç kar lmas n n bir parça etkisi olabilir13. Bu durum modernle me (Tanzimat) döneminden itibaren
de i meye ba lam t r. Özellikle 1838 Osmanl - ngiliz Ticaret Antla mas ’ndan sonraki dönemlerde
yabanc devletler ticari ili kilerinde mparatorlu un genelinde oldu u burada da daha çok gayrimüslim
kesimi muhatap alm lard r. Reform döneminde ve daha sonraki ngiliz i gali döneminde ise bu durum
artarak devam etmi tir. Tabloya yans yan bir ba ka husus ise gayri müslim tereke kay tlar nda son
a amada toplam yekûn içindeki borç ya da zimmet miktar n n Müslümanlara oranla dü ük sevide
oldu udur. Öte yandan Müslim tereke kay tlar n n baz lar nda tereke taksimimin nihai a amas nda borç
ya da zimmet dolay s yla hiç mal varl n n bulunmad görülmektedir14. Bu oran yakla k % 4.5
civar ndad r.
Tablodaki verileri göz önünde bulundurarak en yüksek ve en dü ük gelir gurubundan olan tereke
kay tlar ndan spesifik iki örnek ele al nd nda ekonomik durum ile ilgili daha yak n bilgilere
ula labilmektedir. Bu cümleden olarak Tanzimat dönemi ba lar nda gayrimüslim tebaa içinde tereke
kay tlar na göre yüksek gelir gurubundan olan ahs n mal varl
u ekildedir:
Lefko a'n n Fenaromeni mahallesinden vefat eden Mumcu Eci Çirkako veled-i Eci Yorgi'nin,
vârislerine taksim edilen terekesi.
Fenaromeni mahallesinde sâkin olup bundan akdem mürd olan Mumcu Eci Çirkako veled-i Eci
Yorgi nâm hâlikin verâseti zevce-i menkûhas Eci evine bint-i Eci Sava ile sulbiye kebîre k zlar
Katrina ve lini ve Atna ve sulbî sa îr o ullar Yanaci ve Kostanti'ye lede'l-inhisâr sa îr-i mersûmlar n
k bel-i er‘den mansûb vasîleri Ya c ba Eci Yani veled-i Yakomi nâm zimmî ma‘rifeti ve ma‘rifet-i
er‘le ve verese-i sâ’ire ma‘rifetleri ile tahrîr ve terkîm ve ba‘de ihrâci'l-masâr fâti's-sahîha bâkî beyne'lverese bi'l-farîzati' - er‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i hâlik-i mesfûr defteridir ki ber-vech-i âtî
zikr u beyân olunur.
Hurrire fi'l-yevmi's-sâdis min ehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti hamse ve hamsîn ve mi’eteyn ve elf.
Çuval, 2 aded

Gönlik, 24 k yye

Pirinç, 71 k yye

47 guru

135 guru

182 guru , 33 para

Sisam, 16,5 k yye

Bö rülce, 48 k yye

Mercimek,

28 guru , 35 para

27 guru , 24 para

k yye
72,5 guru

13
14

Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, Kaknüs Yay nlar , stanbul 1999, s. 33.
KS , 38/9. ; KS , 38/39.
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72,5

Kal p
37,5 k yye

balmumu

Dökme balmumu,
Mum
23 k yye
k yye

750 guru

kiri,

4,5

437 guru

30 guru , 35 para

Zenbil, 2 aded

Çekmece, 1 aded

2 guru

12 guru

Boyal iplik

Kantar, 1 aded

Mum fitili, 62 aded

22 guru

40 guru

64 guru

Muma batm fitil

Dolab, 1 aded; Bez,

Di er bir mikdâr
mum kiri
44 guru , 25 para

plik, 21 k yye
212 guru , 25 para

1 top

42 guru

Akçe

tahtas ,

1

aded
98 guru , 10 para
Lamincana, 3 aded

Bir mikdâr tütün

Çörekotu

34 guru

13,5 guru

5 guru , 1 para

Etmek tahtas , 3

plik, 2 k yye

aded

20 guru , 10 para
10 guru

Mum, 12 k yye,
150 dirhem
228 guru , 37 para

Zenbil, 2 aded

Tencere
kapak, 2 aded

2 guru

ma‘a

49 guru

Tencere, 1 aded
Tava,
2
aded
Köhne le en, 1 aded
50 guru

Küp,
1
aded
Tabak, 22 aded
Karaman malt z , 1
derûnunda birâz hellüm
Küp,
1
aded aded
Tencere kapa , 1 aded
15 guru
31 guru
23 guru
Küp,
1
Çekmece, 1 aded

aded

23 guru
Tekne, 2
Eski desti, 4 aded
9,5 guru

Köhne
hurdevât
Küp,
1
aded
Demir sahan, 1 aded
ma‘a derûnunda vâki‘ bir
mikdâr zeyt ya
25 guru
21 guru , 5 para

aded

Sitil ma‘a dolap, 1
aded

Bö rülce, 14 k yye
19 guru , 10 para

41 guru , 30 para
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Küp,
1
aded
ma‘a içinde birâz tarhana

Mum oca , 2 aded
93,5 guru

13 guru , 2 para
Terâzi, 1
ma‘a derâhim

aded

49 guru
Ar ko an , 19 aded

Küçük

vezne,

1

13 guru , 10 para
Bir mikdâr hatab ve
bir mikdâr tahta ve desti;
5
aded
37 guru , 11 para
am‘dân, 4 aded

Sîm tas, 1 aded

Sâ‘at, 1 aded

2

aded
26 guru , 10 para
Küp, 4 aded; Tavla,
1 aded
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aded;
aded
aded

kutusu

37,5 guru

Çubuk ma‘a tak m,
Sa îr
4
aded aded
70 guru , 1 para
40 guru

14,5 guru

Enfiye
gümü lü

118 guru

Yüzük, 4
Mühür,
1
Dü me,
1
20 guru , 12 para

40 guru

terâzi,

Balta, 1
Keser,
1
Kelpeden,
1
8 guru , 10 para

Tepelik, 1 aded
Zencirli kutu, 1
Gümü lü kadeh, 1 aded aded
37 guru , 10 para
10 guru , 5 para

20 guru

Demir

aded
aded
aded

Di er terâzi, 1 aded
Sand k, 1 aded
ma‘a vukiyye
Küçük küp, 3 aded
Tekne, 1 aded
20 guru
41 guru , 30 para
aded
ma‘a derâhim

20 guru

Kazgan, 1
Kefce,
1
Süzecek,
1
155 guru

aded
Altun yüzük, 1
aded aded
aded Enfiye kutusu, 1 aded
19 guru , 1 para

sand k,

2

Kapu kilidi, 1 aded
Ezmilari,
1
aded
9 guru , 11 para

Def‘a çekmece, 1
Fener, 1 aded;
aded ve hurdevât- sâ’ire Küçük kapu kilidi, 1 aded
18,5 guru

13 guru , 18 para

Bir mikdâr fasulye

Dolap, 2 aded

23,5 guru

120 guru

Mangal, 1 aded

Ya küpü, 1 aded

15 guru

50 guru

alvar, 1
Sarka,
1
85 guru , 1 para

aded
Cebe,
aded 36 guru

1

aded

Ar ko an , 30 aded

Nakd-i mevcûd

150 guru

168 guru , 18 para

Kazgan, 1
Kefce,
1
Süzecek,
1
Desti,
1
61 guru

aded
aded
aded
aded

Köhne di er alvar,
1
aded
Cebe,
1
aded
36 guru
Mahalle-i
mezbûrede vâki‘ mülk
menzil, 1 bâb
2325 guru

Menzil-i mezbûr
Mahalle-i
Na‘lband
Hac
hizâs nda mülk dükkân, 1 mezbûrede mülk menzil Ahmed
dükkân
bâb
arsas , 1 aded
hizâs nda mülk berber
dükkân , 1 bâb
525 guru
730 guru
1000 guru
Agirdac karyesinde vâki‘ mülk
zeytun
e câr
40 sâk

Köhne sand k, 3 aded
30 guru

400 guru
Cem‘an yekûn tereke-i hâlik-i mersûm: 9571 guru , 2 para.
Resm-i k smet

Kaydiye

239 guru 10 para

14 guru , 10 para

Fürû-nihâde: 253 guru , 20 para.
[Yekûn]: 9317 guru , 22 para.
Mezkûr menziller ile dükkân ve arsa ve zeytun e cârlar beyne'l-verese ibkâ olunma la bahâlar
tenzîl: 4985 guru .
Bâkî li't-taksîm: 4337 guru .
Hisse-i zevceti'lHisse-i
binti'lHisse-i
mersûme Eci evine
mersûme Katrina
mersûme lini
542 guru , 7 para

542 guru , 7 para

binti'l-

542 guru , 7 para
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Hisse-i
mersûme Atna

binti'l-

Hisse-i
mersûm Yanaci

542 guru , 7 para

ibni'l-

1084 guru , 14

Hisse-i
mersûm Kostanti

bini'l-

1084 guru , 14 para

para
Küsr: 6 para
Hurrire be-ma‘rifeti' - er‘ ve'l-vasî.
Mehmed Emîn el-Müvellâ-hilâfeten be-medîne-i Lefko a nemmakahu'l-fakîr ileyhi azze ânuhû
gufira-anh.15

Tablodaki verilerden de görüldü ü gibi ad geçen ah s bu dönemin gayrimüslim standartlar na
göre oldukça varl kl bir konumda bulunmaktad r. Bu ahs n gelir durumu ve mal varl
genel
ortalaman n çok üzerindedir. Bir fikir vermek aç s ndan ayn dönemlerde Anadolu’da Ödemi
kasabas nda en yüksek gelir grubundan seçilmi on ki inin gelir durumuyla ilgili olarak ortalama rakam
yakla k 4.100 guru tur16. Bu aç dan bak ld nda K br s’ta gayrimüslimler içinde varl kl kesimin mal
varl n n ve gelir durumunun ayn durumdaki Anadolu standartlar yla yak n oldu u görülmektedir.
Bu durumun tersine olarak en dü ük gelir grubundan bir örne e bak ld
görünmektedir:

nda ise tablo u ekilde

Lefko a'n n Kafesli mahallesinden vefat eden Lino bint-i Franzisko'nun, vârislerine taksim edilen
terekesi17.
Kafesli mahallesinde mütemekkine olup bundan akdem mürd olan Lino bint-i Franzisko nâm
hâlikenin verâseti zevci Togori veled-i Dimitri ile anas H ristino ve sadrî sa îr o lu Penai nâm sa îre
ba‘de'l-inhisâr sa îr-i mezbûrun velîsi babas merkûm Togori nâm zimmî taraf ndan vekîli Kuyumcu
Dimitri ihbâriyle tahrîr u terkîm ve ba‘de ihrâci'l-masrûf bâkî verese-i mezbûre beynlerinde tevzî‘u
taksîm olunan tereke-i hâlike-i mesfûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur.
Hurrire fi'l-yevmi'l-hâdî a ar min ehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti seb‘a ve hamsîn ve mi’eteyn ve elf.
Köhne
tencere, 1 aded

kapakl

15 guru

Eski küçük dö ek,
1 aded

Sand k, 1 aded
10 guru

5 guru

Mahalle-i mezbûrede kâ’in bir bâb mülk menzilde südüs hisse-i âyi‘as
40 guru
Cem‘an yekûn: 70 guru .
Resm-i k smet fürû-nihâde: 1 guru , 30 para.

KS , 38/32-1.
Tevfik Güran, 19. Yüzy l Osmanl Tar m , Eren Yay nc l k, stanbul 1998, s. 172.
17
K S, 38/186, 11R.evvel 1257.
16
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[Bâkî]: 68 guru , 10 para.
Hissetü'z-zevci'lmersûm Togori
17 guru , 2 para

Hissetü'l-ümmi'lmesfûre H ristino
11 guru , 15 para

Hissetü'l-ibni'lmezbûr Penai
39 guru , 33 para

Tereke kayd ndan da görüldü ü gibi söz konusu ah s ekonomik bak mdan son derece yoksul bir
durumda görünmektedir. Bu oran en dü ük gelir seviyesindeki durumu göstermektedir. Genel ortalama
3000 guru seviyelerindedir. Gayri müslim tereke kay tlar nda dikkat çeken bir husus da tereke
sahiplerinin baz lar n n önemli miktarlarda borç ve zimmet durumlar yla kar ka ya bulunduklar d r.
Bu oran genele vuruldu unda % 10 civar ndad r. Bu durum gayri müslim tebaa içindeki yoksul kesimin
ya am standartlar yla ilgili s k nt l bir durumun i areti olarak görülebilir.
Konumuzla ilgili bir ba ka kaynak grubu olan temettuat kay tlar na göre arsa, çiftlik, ba , bahçe
mezraa, harman vs. mevcudunda Müslümanlar n nüfuslar na göre daha fazla oranda araziye sahip
olduklar görülmektedir. Bu aç dan oran % 42 müslim, % 58 gayri müslim eklindedir. Tereke
kay tlar ndaki Müslüman kesimin gelir üstünlü ünde bunun da pay vard r18.
K br s’ n ekonomisinin temeli tar ma dayal d r. Milli gelirin % 22’si tar m, % 22’si madencilik
ve endüstri, % 16’s kamu hizmetleri, % 10’u ticaret geri kalan da di er hizmetlerden temin ediliyordu.
Arazinin % 60’ tar ma elveri li olup bunun 1/3’ü tah l ekimine ayr lm baklagiller ve patates ondan
sonra gelmektedir. Adan n özellikle güneyinde me hur K br s arab n n üretildi i üzümlerin yeti tirildi i
ba lar gayri müslim kesimin önemli gelirleri ars nda yer alm t r. Bunun yan s ra tütün, zeytin, harnup,
nar, limon, elma, eftali ve armut da önemli gelir kaynaklar aras ndad r19.
Sonuç:
Tereke kay tlar ndaki verilere göre bu dönemde gayri Müslimlerde sosyal hayat aç s ndan
bak ld nda çok geni olmayan bir aile yap s n n mevcut oldu u görülmektedir. Ailelerde ortalama
çocuk say s 2.57 civar ndad r. Bu rakam imparatorluk genelinde ortalama 2.49, Müslümanlarda ise,
2.31 seviyelerindedir20. Bu aç dan dikkat çekici bir ba ka husus da bo anma oran n n yüksekli idir ki
bu oran yakla k % 40’lar seviyesindedir. Yine 38 nolu defter kayd na göre 4 adet ihtida vakas na
rastlan lm t r21.
Ekonomik aç dan bak ld nda suyun k s tl olmas dolay s yla ziraatin s n rl düzeyde seyretti i
görülmektedir. Bu nedenle daha çok kuru tar m yap lmakta ve araziler s k s k nadasa b rak lmaktad r.
Adan n baz bölgelerinde saray için eker kam üretilmekte, bunun yan s ra d piyasa de eri yüksek
olan k rm z boya (kök boya) bitkisi üretilen mallar aras ndad r22. Bunlar n yan nda zeytinya ver ipek
böcekçili i de ada halk n n ekonomik faaliyetlerindendir. Nitekim tereke kay tlar nda mal varl
konusunda dut a ac ve zeytin a ac isimlerine s kl kla rastlan lmaktad r.

18

Osmanl daresinde K br s, s. xxxv .
A.g.e., s. 7.
20
Ömer Demirel ve di erleri, “Osmanl larda Ailenin demografik Yap s ”, Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi”,
Ba bakanl k Aile Ara t rmalar Kurumu, Ankara 1992, s. 118.
21
KS , 38/78-65; KS , 38/96-86; KS , 38/96-87.
22
Ali Efdal Özkul, K br s’ n Sosyo-Ekonomik Tarihi 1725-1750, leti im Yay nlar , stanbul 2005, s. 393.
19

493

Hayvanc l k yine ada halk n n temel ekonomik faaliyetleri aras nda yer almaktad r. Büyük ba
hayvanc l kta özellikle boz ve beyaz merkep, inek, deve, siyah kat r, at önde gelen varl k türlerindendir.
Küçükba hayvanc l nda evcil hayvanlar ve koyun, keçi bulunmaktad r. Yine tereke kay tlar ndan da
görüldü ü gibi ar c l k önemli bir gelir kayna d r. Çar ve pazarlardaki ekonomik hayat fiyat kontrol
sistemi olan narh kay tlar yla sürekli denetim alt nda tutulmaya çal lm t r23.
Sonuç olarak K br s tereke kay tlar verileri genel olarak de erlendirildi inde Tanzimat dönemi
ba lar nda gayrimüslim kesimin sosyo ekonomik durumunun, imparatorlu un modernle me öncesindeki
genel ko ullar n yans tacak ekilde bir tar m toplumu hüviyetinde bulundu unu göstermektedir.
Dolay s yla bölgenin bu aç dan yap labilecek de erlendirmelerin ve analizlerin, ülkenin genel
durumundan ba ms z ele al namayaca gerçe i ortadad r.
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Yüzy lda K br s’ta Kölelik
r. elike A A A A
Ondokuz May s Üniversitesi / Samsun

Giri
Braudel, Akdeniz adalar n n kendi s n rlar nda narin, dar ve tehdit alt nda bir hayat ya ad n
fakat d ar ya dönük hayatlar nda tarih sahnesinde oynad klar rolün kendilerinden beklenmeyecek
derecede büyük oldu unu ifade eder. Kültür aktar m konusunda adeta atlama ta görevi gören adalar
dünya tarihinin kaderini etkilemi lerdir. Hindistan’dan M s r’a gönderilen eker kam K br s’a u rad
s ra burada tan n r olmu , k sa bir süre sonra 11. yüzy lda Sicilya’ya ve oradan Bat ’ya, Amerika’ya
ula m t r. Önemli deniz yollar üzerinde bulunan adalar, di er toplumlarla geni ölçekli ili kilere
kat lm lard r1.
Bu büyük ili ki a içerisinde Ortaça ’da Akdeniz, korsanlar ve tüccarlar taraf ndan yürütülen
köle ticaretinin önemli bir parças haline gelmi ti. Karadeniz sahillerinden al nan Tatar, Kafkas, Türk,
Rum, Bulgar, Gürcü, Ermeni ve Rus kökenli köleler stanbul ve Ege adalar üzerinden Güney Anadolu,
Akka, Sicilya, Cenova, Venedik, Marsilya, K br s ve skenderiye gibi önemli Akdeniz liman ehirlerine
ta nm t r2. Akdeniz’in ticari hayat n n nabz n tutan K br s, köle ticaretinde Ortaça ’dan kalma
önemini devam ettirmi , 19. yüzy lda da Kuzey Afrika köle ticaretinde önemli bir u rak noktas
olmu tur3.
K br s’ n Osmanl yönetiminde oldu u döneme ait er’iyye sicilleri üzerine yap lan çal malarda4
kölelik kurumuna de inildi i gibi özellikle bu konu üzerine yine er’iyye sicillerine dayan larak
yap lm çal malar da mevcuttur5. Mahkeme kay tlar , 19. yüzy l için K br s’ta köleli i konu edinen
çal malar için önemini korumu tur. Erdönmez, er’iyye sicillerine dayanarak yapt çözümlemelerle
K br s’ta azatl kölelerin toplumsal ya ama kat l mlar n ele alm t r. 1839-1876 y llar için yap lan
çal mada tereke kay tlar , borçlu-alacakl , miras ili kileri, gayrimenkul al m sat m ve mahkemelerde
ahitlik durumlar na bak larak K br s’ta azatl kölelerin toplum taraf ndan içselle tirildi i sonucuna
var lm t r6. 1800-1878 y llar n kapsayan Dinç ve Çelik’e ait çal mada er’iyye sicilleri, ar iv belgeleri
ve nüfus defterleri incelenmi , evlilik, bo anma, miras kay tlar ile alacak verecek davalar üzerinden

1

Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyas , Çev. Mehmet Ali K l çbay, C.I, stanbul: Eren Yay nc l k, 1989, s. 91.
Ahmet Usta, “Ortaça K br s’ nda Uzun Mesafeli Köle Ticareti”, Toplumsal Tarih, S.256, Nisan, 2015, s. 78.
3 Ehud R. Toledano, Osmanl Köle Ticareti 1840-1890, Çev. Y. Hakan Erdem, stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar , 1994, s. 17.
4 K br s’ n sosyal ve ekonomik yap s n ele alan bu çal malardan baz lar
unlard r: Ronald C. Jennings, Christians and Muslims In
Ottoman Cyprus and The Meditarnean World, 1571- 1640, New York, 1993; Ali Efdal Özkul, K br s’ n Sosyo-Ekonomik Tarihi (17261750), Ankara: Dipnot Yay nlar , 2010; Kemal Çiçek, Zimmis (Non Muslims) of Cyprus In The Sharia Court: 1110/39 A.H/1698-1726
A.D., (Yay mlanmam Doktora Tezi University of Birmingham), Birmingham, 1992; Nuri Çevikel, K br s Eyâleti: Yönetim, Kilise, Ayan
ve Halk (1750-1800) Bir De i im Döneminin Anatomisi, Gazima usa: Do u Akdeniz Üniversitesi Bas mevi, 2000; Celal Erdönmez, Celal,
er’iyye Sicillerine Göre K br s’ta Toplum Yap s , (Yay mlanmam Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi), Isparta, 2004.
5 Literatürde bu konuda tarihsel olarak ilk s ray R. Jennings’in “Black Slaves and Free Black in Ottoman Cyprus, 1590-1640”, JESHO,
S.30, C. 3, 1987, s. 286-302 çal mas al r. Jennings, köleler için sicillerde kullan lan terminolojiyi verdi i gibi, kölelerin men ei, siyah ve
beyaz kölelerin piyasa de eri, kölelerin azat edilmesi ve evlilik ili kilerini ele al r. 19. yüzy l öncesinde köleli e münhas ran yap lan bir
di er çal ma: Mehmet Akif, Erdo ru, “Chattel Slavery in Ottoman Cyprus (1580-1680)”, Essays on Ottoman Civilization Proceedings of
the XIIth Congress of CIEPO, 1998, s. 121-128. Erdo ru çal mas nda sicillerde yer alan tknamelerden hareketle kölelerin isim, ya ,
fiziksel görünüm, din, sahibin kimli i ve kökeni hakk nda bilgilere ula laca n göstermi , Lefko a, Ma usa ve Baf ehirlerinin köle
ticaretinde önemli yere sahip olduklar n ortaya koymu tur.
6 Celal Erdönmez, “Tanzimat Devri’nde K br s’ta Azat Edilmi Kölelerin Hukuki ve Sosyo-Ekonomik Durumlar (1839-1876)”, Belleten,
S. 282, C.78, A ustos 2014, s. 699-756.
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kölelerin toplumdaki yeri tespit edilmi ve köle nüfusuna dair bilgilere yer verilmi tir7. 1571-1878
tarihlerini kapsayan Hatay’ n çal mas nda kölelikle ilgili sözlü tarih çal malar ile birlikte hat ralardan
faydalan lm t r8.
Bu çal ma ile 19. yüzy lda K br s’ta ya ayan kölelerin, nüfusu, men ei, istihdamlar hakk nda
Ada’ya gelen yabanc lar n gözlemlerinden faydalan larak önceki çal malara katk da bulunulmak
istenmi , kaçak köleler konusu ve 1878 sonras nda ngiliz parlamentosu ile kamuoyunda K br s’ta
kölelik hakk nda ya anan tart malara yer verilmi tir.
19. Yüzy l Öncesinde K br s’ta Kölelik
K br s’ta köleli e dair oldukça erken dönemlere ait bilgiler mevcuttur. 1296-1307 y llar nda
Ma usa’da ya ay p noterlik faaliyetleri yürüten Lamberto di Sambuceto’nun ve 1360-1362 y llar için
kay tlar tutan Nicola de Boateriis’in belgelerinde kölelerin hangi tarihte sat n al nd klar , cinsiyet, ya ,
nereli oldu u, sahibinin ve sat c s n n isimleri ile fiyat bilgileri bulunur. Bunlara benzer di er kay tlardan
Ma usa ve Lefko a’da köle pazar oldu u anla l r9. 1508’de Ada’n n Venedik yönetimi alt ndaki haline
tan k olan Martin von Baumgorten, K br s’ n bütün yerli halk n n Venedik’e köle oldu unu, gelirlerinin
1/3’ini ayni ya da nakdi vergi olarak ödediklerini ve angarya uygulamas n n oldu unu ifade eder10.
Venedik’in Ada’daki son dönemlerini anlatan Cristopher Fürer, Lefko a’daki Frans z
soylular n n parici denilen tebaalar n köle durumunda tuttuklar n , bu halk n baz s n n köle olarak
do du unun kabul edildi ini, baz lar n n da sonradan kölele tirildi ini belirtir. Buradaki kölelik
uygulamas Roma hukukundan farkl l klar göstermi örne in hür bir kad nla bir köleden do an çocuk
köle olarak kabul edilmi tir11.
Osmanl fetihleri sonucunda Ada’daki köle nüfusunun yap s önemli ekilde de i mi , özgür
Latinler ile köle Rumlar yer de i tirmi ti. Osmanl idaresi döneminde tar m köleli i ile parici s n f
büyük ölçüde ortadan kald r lm t r. Adadaki binlerce Venedik askeri kölele tirilirken Rum Ortodoks
halk özgür köylüler olarak b rak lm t r. mparatorlu un di er topraklar nda oldu u gibi K br s’ta da
köle eme i tar m ve sanayii amaçl de il daha çok ev içi hizmet için kullan lm t r12.
1590-1640 y llar na ait er’iyye sicillerindeki verilere göre K br s’taki kölelerin büyük k sm
Afrika kökenliydi. Say larla ifade edilecek olursa 44 köleden 22’si siyaht . Bunlar n da 10’u erkek 12’si
kad nd . Beyaz köleler ise Rus (5 erkek, 4 kad n), Eflak (1 erkek, 1 kad n), Çerkes (3 erkek, 1 kad n),
Macar (3 erkek, 1 kad n), Gürcü (1 erkek), Rum (1 erkek), H rvat (1 erkek) as ll yd . Siyah kölelerin
büyük ço unlu u Sudan ve Habe istan kökenliydi13. 1726-1750 y llar na ait er’iyye sicillerinde
incelenen 44 belgede 43 erkek (gulam), 15 kad n (cariye), 3 erkek ve 2 k z çocuk toplam 63 kölenin
oldu u tespit edilmi tir14.

Güven Dinç- Cemil Çelik, “K br s’ta Kölelik (1800-1878)”, Uluslararas Sosyal Ara t rmalar Dergisi, C.5, S. 23, Güz 2012, s.185-196.
Mete Hatay, Servants, Slaves and Concubens in Ottoman Cyprus (1571-1878)”, Ottoman Cyprus A Collection of Studies on History and
Culture, ed. Michails N. Michael, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel, Harrassowitz Verlag-Wiesbaden, ss. 161-181.
9 Benjamin Arbel, “Slave Trade and Slave Labour in Frankish and Venetian Cyprus (1191-1571)”, Studies in Medieval and Renaissance
History, S. 14, 1993, s.149-190. Lamberto di Sambuceto’nun kay tlar n inceleyen di er çal ma: Usta, “a.g.m.”, s. 78-82.
10 Claude Delaval Cobham, Expertia Cypria: Materials for a History of Cyprus, Cambridge University Press, 1908, s. 55.
11 Ha met M. Gürkan, Dünkü ve Bugünkü Lefko a, Lefko a: Lefko a Belediye Yay nlar , 1989, s. 18-19.
12 Jennings, a.g.e. s. 240-241.
13 Jennings, “a.g.m.”, s. 292-295.
14 Özkul, a.g.e., s. 271-272.
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Bu dönemde köle kad nlar n baz lar ev içi hizmetlerde kullan lm , baz lar ise cariye olmu tur.
Beyaz kad n kölelerin daha çok cariye edildiklerine dair ipuçlar vard r. Beyaz erkek köleler ve
muhtemelen siyahlar da bazen zanaat ve ba ka i lerde kullan lm larsa da di er k s m ve özellikle siyah
erkek köleler ev içi hizmetlerde kullan lm t r15. Osmanl idaresi öncesi dönemde K br s’ta eker kam
çiftliklerinde çal t r lan köleler oldu una dair bilgiler vard r16.
K br s’ta köle ticareti Osmanl idaresi alt nda oldu u 300 y l boyunca devam etmi , ada deniz
a r ülkelerden getirilen yüzlerce insana vatan olmu tur. Osmanl Devleti’nin di er co rafyalar nda
oldu u gibi K br s’ta da kölelik slam hukuku kurallar na göre i lemi , kölelerin ve efendilerin hak ve
yükümlülükleri bu çerçevede belirlenmi ti17.
19. Yüzy lda K br s’ta Kölelik
Ada’daki Köle Nüfusuna Dair Bilgiler
1831 nüfus say m na göre Lefko a’n n nüfusu 5 bin 776, köle say s 76’d r. K br s’ta bulunan
toplam köle say s ise 231’dir. Kölelerden ikisi hariç di erlerinin sahibi Müslümand r. Nüfus say m nda
kad nlar gösterilmedi i için defter üzerinden cariye say s n tespit etmek mümkün de ildir. 1800-1878
aras döneme ait 24 sicil kayd nda verilen bilgilere göre adada 83 cariye, 34 gulam toplam 117 köle
vard r. Sicillerdeki cariye say s n n toplam köle say s na oran ndan (%71) yola ç k larak 231 erkek
köleye kar l k 565 cariyenin olabilece i ve toplamda da 796 kölenin Ada’da ya ad
tahmin
18
edilmi tir .
Kendisi de bir köle sahibi olan ada yerlisi Kyprelli 1835’te adada 2 bin köle bulundu unu
söyler . Konsolos Niven Kerr de 1845 y l için ayn say da köle oldu unu, varl kl ailelerin hemen
hepsinin bir ya da iki köleye sahip olduklar n belirtir20. K br s er’iyye sicillerinden günümüze
kalanlar n say s n n az olmas bu kaynaklarda gösterilen rakamlar aras ndaki fark n bir nedeni olarak
de erlendirilebilir.
19

ngiliz konsoloslar adadaki köle ticaretini yak ndan takip ediyordu. 24 Kas m 1855 tarihli
belgede Rodos konsolosu K br s konsolosuna kula na gelen haberlerden bahsederek Larnaka’ya son
günlerde büyük say da siyah kad n köle getirildi ini ve bu “utanç verici” i te Prusya konsolosunun da
parma oldu u üphesini dile getirip konunun ayd nlat lmas n istemi tir21. ngiliz konsolos Lang,
adada uzun zaman üzerine 1872’de tekrar köle ticaretinde art oldu unu büyükelçisine bildirecektir.
Konuyla ilgili olarak Lang, K br s valisi Aziz Pa a ile irtibata geçmi kanuna ayk r gerçekle en bu
olay n faili olan gemi kaptan tutuklan p 1 sene hapse mahkûm edilmi tir22. 19. yüzy lda buharl gemi
ta mac l nda ya anan geli meler Kuzey Afrika’dan Osmanl topraklar na köle ithalat n art rd gibi23
bu durumdan K br s da pay na dü eni alm görünmektedir.

15

Jennings, “a.g.m.”, s.296.
Arbel, “a.g.m.”, s. 160-162.
17Hatay, “a.g.m.”, s. 165.
18 Dinç-Çelik,“a.g.m.”, s.191-192.
19 The Diaries of Lorenzo Warriner Pease 1834-1839, ed. Rita C. Severis, C.2, England: Ash Gate Publishing Limited, 2002, s. 236.
20 George Hill, A History of Cyprus, C. 4, Cambridge The University Press, 1952, s. 254.
21 Harry Luke, Cyprus Under The Turks 1571-1878, Oxford University Press, 1921, s.201.
22 Luke, a.g.e, s. 253-254.
23 Hakan Erdem, Osmanl da Köleli in Sonu 1800-1909, stanbul:Kitap Yay nevi, 2013, s.77-79.
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Kölelerin Men ei ve Azatl Köleler
Geçmi y llarda oldu u gibi 19. yüzy lda da K br s’a gelen kölelerin kayna Kuzey Afrika ve
Kafkaslard . 1834-1839 y llar aras nda K br s’ta ya am olan Amerikan Protestan misyoneri Lorenzo
Warriner Pease, M s r yak n nda bir yerlerden getirildi ini tahmin etti i siyah köleleri Larnaka
liman nda karantinada bekletilirken gördü ü manzaray öyle anlat r:
“Üzerlerinde ayaklar na kadar uzanan pamuklu bir mintandan ba ka bir ey yoktu.
Baz lar bu kadar bile örtülü de ildir. Kol ve bacaklar çok küçüktü. çlerinden bir
küçük o lan o kadar zay ft ki tek ba na ayakta bile duram yordu”24.
Varl kl ailelerin daha fazla say da köleye sahip oldu u bilindi i gibi bazen de bu kölelerin k z
ve erkek çocuklar oldu u görülmü tür. 1806’da Larnaka’da bir Türk yetkilisinin misafirli inde bulunan
Ali Bey, 15 ya lar nda 6 iço lan n kendisine yapt kahve servisinden ve ikramlardan bahseder25.
1838’de ya anan güçlü k tl k s ras nda aday terk etmek zorunda kalan yoksul insanlar aras nda yol
masraflar n kar lamak için kendi çocuklar n satmak zorunda kalan insanlar olmu tu. 1 A ustos 1838
tarihli Frans z konsolosunun raporunda “Buras küçük çocuklar n alenen sat ld bir yer haline geldi”
denmekteydi. Sat lan bu çocuklar n siyahlar gibi köle olarak hayatlar na devam edecekleri tahmin
edilmi ti26. Daha eski dönemlerde de slam hukukuna ayk r olmas na ra men yeniçeriler taraf ndan
Güney Anadolu’dan kaç r l p Ada’da köle olarak sat lan Müslüman çocuklara dair kay tlar vard r27.
Erdo ru, 1580-1680 y llar için yapt çal mas nda Ma usa, Baf ve Lefko a’n n Osmanl köle
ticaretinin önemli noktalar oldu unu, Lefko a’da me ru olarak kurulmu ve oldukça hareketli bir köle
pazar n n oldu unu, bu pazarlar n genelde hayvan pazarlar yan na kuruldu unu ancak tam olarak
yerinin tespit edilemedi ini belirtir28. 1895 tarihli Lefko a Belediye Nizamnamesinde hayvan pazar n n
Sarayönü’nde kuruldu una dair bilgi köle pazar n n da buraya yak n bir yerde kuruldu u ile ilgili ipucu
verir29.
Lorenzo W. Pease Ada’da bulundu u y llarda gözlemledi i çok say daki Afrikal köleyi
Amerika’dakilerle kar la t rarak öyle tarif etmi tir:
“… saçlar ince ince örgülüydü ve ba lar n n iki yan ndan omuzlar na dü üyordu.
Di er bütün Afrikal lar gibi bunlar da tasas z ve ne eli görünüyorlard . Buradaki
Afrikal lar benim Amerika’da görmeye al t klar mdan daha koyu bir tene sahipti.
Pek ço unun yüzünde iki, üç ve hatta dört çizik bulunuyordu ve bu izlerin baz lar 23 inç uzunlu undayd ”30.
Sicillerdeki bilgilere göre K br s’ta yüzy l n ba nda bir cariyenin fiyat 450-550 kuru iken,
yüzy l n ortalar nda bu fiyat 900-1.000 kuru olmu , Osmanl Devleti’nin adadaki yönetiminin sonuna
do ru da 4.000-5.000 kuru a kadar yükselmi ti. Köle ve cariyelerin fiyatlar ya durumuna ve i
görebilme kapasitesine göre de i iklik gösteriyordu. Yüzy l n ortalar nda ortalama niteliklere sahip bir
24
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cariye 2.000 kuru iken i göremeyecek durumda olan n fiyat 400 kuru olarak belirleniyordu31.
Lorenzo Warriner de 1834’te köle fiyatlar n 1.000-1.300 kuru olarak vermi tir32.
slamiyet, bir kölenin azat edilmesini iyi bir Müslüman olman n gerektirdi i bir davran olarak
kabul ve te vik etti i gibi bazen köle sahiplerini bu konuda yükümlü tutmu tur. Bu sebepten bütün
Müslümanlarda oldu u gibi Osmanl toplumunda da azat edilen kölelerin say s genelde yüksek
olmu tur33. Osmanl mparatorlu u’nda köle ticaretinin yasakland dönemden itibaren K br s’ta çok
say da köle, sahibi taraf ndan azat edilmi tir. 19. yüzy l n ikinci yar s na ait er’iyye sicillerinde daha
önceki dönemlerle kar la t r lamayacak oranda fazla azat olay na rastlan r34.
er’iyye sicillerinde 1839-1856 aras nda sadece bir azatl köleye rastlan rken 1859-1878 aras nda
10 erkek ve 15 kad n azatl köle oldu u görülmü tür. Erdönmez, artan azatl köle say s n Islahat
Ferman ’n n yaratt liberalle me ortam yla aç klar. Azatl kad n ve erkek köleler M s r’daki kadar
yüksek bütçeli de ilse de35 vak flar kurup ticari faaliyetler yürütmü lerdir. Özgür b rak lm erkek
kölelerin kad nlara nazaran daha vars l oldu u ve eski efendinin mal varl ile azatl köleninki aras nda
do ru orant l bir ili kinin oldu u görülür. Azatl kölelerin ekonomik faaliyetleri ile birlikte mahkemede
ahitlik yapman n haricinde uhûdü’l- hâl olarak da görülmeleri onlar n toplum içerisinde itibar
kazand klar na i aret olarak de erlendirilebilir36.
Ada’da ya ayan yabanc lar, kölelerin azat edildikten sonra sahip olduklar sosyal ve ekonomik
özgürlü ü anlamakta kimi zaman zorlanm t r. Tan t
azatl bir köle olan brahim’in zenginli i
kar s nda hayrete dü en Lorenzo W. Pease, ba ka bir örnekte çiftlikte kâhyal k yaparak hat r say l r bir
gelir kazanmakta olan adam n ayn çiftlikte bir zamanlar köle oldu unu ö renecektir. Nihayetinde
kendisi de azatl kölelerin sahip oldu u sosyal ve ekonomik statünün Türkler aras nda bir gelenek
oldu una kanaat getirecektir37.
Köle Sahibi Gayrimüslimler
Osmanl Devleti’nin gayrimüslim tebaan n ve imparatorlukta ya ayan yabanc gayrimüslimlerin
köle sahibi olmalar na yönelik tavr hem belirsizdir hem de zaman içinde de i kenlik arz eder.
Gayrimüslimlerin köle hizmetinden faydalanmalar zaman zaman yasaklanm , bunun için izin verildi i
dönemlerde 15. yüzy lda oldu u gibi “sat n alma vergisi” ya da 18. yüzy lda görülen “kullan c vergisi”
gibi ek vergiler getirilmi tir38.
17. ve 18. yüzy l K br s’ na ait çal malar gayrimüslimlerin köle edinmede çekinceli
davrand klar sonucunu ortaya koyar. 19. yüzy la ait nüfus defterleri de bu yönde bilgiye i aret etse de
bu durumun istisnalar oldu u görülür. stanbul’dan K br s’a gönderilen emirlerde Ada’ya gelip giden
yerli ve yabanc gayrimüslimlerin yanlar nda getirecekleri kölelerin vergi amac yla kay t alt na al nmas
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gerekti i hat rlat lm t 39. Erdönmez de K br s’ta köle sahiplerinin genelde Müslümanlar oldu unu fakat
gayrimüslimlerin de köle sahibi olabildiklerine i aret eder40. Lorenzo W. Pease, Grollos ismindeki Rum
bir adam n 50 dolar (1.000 kuru ) ödeyerek sahip oldu u küçük ya taki bir k z köleye kötü
muamelesinden rahats zl n dile getirir41. Bunun gibi 1806’da Limasol’de konsolos vekili olan adan n
önde gelenlerinden Rum Franiondi’nin evinde dört kölesi oldu u bilinmekteydi42.
19. Yüzy lda K br s’ta Kölelerin stihdam
Osmanl Devleti’nde köleler klasik dönemde, gulâm ya da kul sistemi çerçevesinde devlet ve
askeri s n f n hizmetinde bulunmu lard r. Bu dönemde köle eme inden el sanatlar nda da
faydalan lm t r. slam hukukunda mukâtaba diye bilinen s n rl hizmet sözle mesine göre efendi,
kölesinin kendisi için belirli bir sürede belirli bir i i yapmas kar l nda özgürlük sözü verebilirdi. 15.
yüzy lda ipekli dokumac l n önemli bir noktaya geldi i Bursa’da bu duruma örnekler bulunur. Tar m
kesiminde köle eme i ise devlete ya da yönetici s n f n güçlü üyelerine ait büyük çiftliklerde ya da dini
vak flarda görülmü tür. Farkl alanlarda köle eme i kullan lm sa da slam hukukunda yer alan
paternalistik türden sahip-köle ili kisi, kölelerin büyük ço unlu unun bu dönemde ev içi hizmette
çal t r lmas n sa lam t r43.
19. yüzy lda köleli in askeri-idari kolu, dev irme düzeninin terk edilmesine ba l olarak uzun
süredir dü ü göstermekteydi. Bu dönemde köleler genellikle ev içi hizmette çal t r lmak üzere kentli
s n flar taraf ndan talep edilmeye ba lanm t . Tar m ve sanayide köle istihdam 19. yüzy lda da
yükselmemi ti. Bunun istisnas olabilecek bir durum 1860’l y llarda Çerkes göçmenlerin tar mda
köleli i yeniden uygulamaya ba lamalar yla görülmü se de bu alan yine de s n rl kalm t r.44.
mparatorluk geneline hâkim bu durum 19. yüzy l K br s’ için de geçerliydi. Kölelerin daha çok
ev içi hizmette kullan lmas n n bir nedeni Ada halk n n kendi topra n i lemekle me gul olmas yd .
K br s’ n çiftlik sahibi yerli halk n n kendi çocuklar n tarladaki i lerinde yard m için yanlar nda
tutmalar ev içi hizmetler için bir i gücü aç n n ortaya ç kmas na, sonuç olarak ev köleli ine ra betin
artmas na sebep olmu tu45.
Kaynaklardaki bilgiler özellikle cariyelerin ailenin k z çocuklar n n hizmetkârl n yapt n
gösterir. Aile reisinin vefat etmesi durumunda evin çocuklar yla birlikte cariye de vasiye emanet edilir,
ortada b rak lmazd . Sahibinin miras ndan cariyeye nafaka ve kisve baha takdir edilirdi46. Bu gelene in
bir devam olarak 1857’de siyah köle ticareti yasakland nda vilayet idarecilerine yasa n yürürlü e
girmesinden sonra azat edilecek kölelerin yoksullu a dü memesi için hizmetçi olarak uygun evlere
yerle tirilmeleri tembih edilmi ti47.
Ada’da köleli in kald r lmas ile birlikte kölelik kurumu beslemeli e dönü mü tü. Zengin
ailelerin yan nda dad l k ya da hizmetçilik yapan Afrika kökenli kad nlar n izleri yak n geçmi e kadar
görülmü tür. Ha met Gürkan, kendi çocuklu unun geçti i semt olan Girne Kap s ’n vaktiyle varl kl
ailelerin yan nda hizmetçilik yapm ya l dad lar n oturdu u bir semt olarak tan mlar. Ev fiyatlar n n
39
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dü ük oldu u bu mahallede ömür boyunca kendilerine hizmet etmi ve emekliye ayr lm dad veya
hizmetçilerine varl kl aileler bir ev al p ölene dek burada ya amalar n sa lard . Yazar kendi
çocuklu undan hat rlad ya l bir siyah kad n n tek ba na küçük bir evde ya ad n , tan nm bir
ailenin yeti kin k zlar n n bu kad n zaman zaman ziyarete geldiklerini anlat r48.
Mete Hatay da 1993’de adada yapt sözlü tarih çal mas s ras nda 90 ya n n üzerinde Halime
isimli bir halay kla görü mü , Halime annesinin 10 ya ndayken Afrika’dan köle olarak getirildi ini,
hukuki özgürlük tan nd ktan sonra da kendisinin ayn ailenin yan nda ya amay tercih etti ini
anlatm t r49
K br s’ta erkek kölelerin farkl alanlarda istihdam edildiklerine dair kaynaklarda bir iz
sürülemiyor. Ancak köle ticaretinin yasaklanm olmas na ra men Larnaka liman n n s naklar nda
ya ayan siyahilerin ucuz i gücü sa lad klar için tercih edildiklerine ve geceleri kom u ehirlere
çal t r lmak üzere gönderildiklerine dair bir bilgiye eri ebiliyoruz50.
1930 Lefke do umlu Harid Fedai, kendisiyle yapt m z görü mede Baf, Lefke, Güzelyurt ve
Mara ’ta portakal bahçelerinde i çi olarak çal t r lmak üzere getirilen siyahiler hakk nda bize baz
bilgiler vermi tir. Portakal toplay c l n n güç gerektiren bir i oldu unu bu sebeple siyahilerin
çal t r ld klar n söylemi tir. “Arap” diye hitap ettikleri bu “garibanlar” n çal t klar evlerin bahçelerine
bir baraka yap p burada ya ad klar n , evlenip çoluk çocu a kar t kça da barakalar na göz göz odalar
eklediklerini ifade etmi tir. Fedai, evin han mlar n n siyahi çocuklar emzirerek onlara “asalet”
geçirmeye çal t klar n söylerken bazen de siyahi annenin hizmet etti i ailenin çocuklar n emzirdi ini
söyler. “Beni de smet Ana emzirdi” diyen Fedai bu insanlar n yanlar nda çal t klar aileye ba l kalarak
bir ömür sürdürdüklerini ifade etmi tir51.
Kaçak Köleler ve Konsolosluklar
K br s, Do u Akdeniz’deki konumu itibariyle öteden beri Avrupal lar n do rudan ya da transit
ticaret amac yla kulland klar bir adad yd . Yabanc ülke konsolosluklar n n K br s’a yerle meleri 13.
yüzy l n ilk yar s na kadar uzan r. Bilinen en eski konsolosluklar Ma usa ve Lefko a’daki Venedik
temsilcilikleridir52. ngiltere K br s’ta ilk konsoloslu unu 1626’da açm t r53. 19. yüzy lda Osmanl ngiliz ili kileri hem politik hem de ekonomik alanda yo unla m , buna ba l olarak konsoloslar n
statülerinde de i im ya anm , do rudan hükümete ba lanm lard r. Bu yüzy lda ngiliz konsoloslar
bilinen faaliyetlerinin ötesine geçip daha geni bir alanda etkinlik göstermeye ba lam lard r54.
Osmanl Devleti’nin di er yerlerinde oldu u gibi K br s’ta da konsoloslar n köle edinme hakk
vard . Yap lan ahitnameler gere i konsoloslar sahip olduklar köle ve cariyeler için hiçbir vergi
ödemezdi55. ngiltere’de köleli in kald r lmas na dair düzenlemelerden sonra 1850’de Stratford Canning
kendi elçili ine ba l konsolosluklara birer tamim göndererek Do u Akdeniz’de ya ayan ngilizlerin
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mülkünde olan bütün kölelerin bu tarihten itibaren özgür oldu unu, ngiliz vatanda kim olursa olsun
Türkiye’de köle ticaretine kar an ki inin kendini yarg lanmak üzere Malta’da bulaca n söylemi tir56.
Köleler 1850’li y llardan itibaren ba ta ngiliz olmak üzere yabanc konsolosluklara s nmaya
ba lam lard . Konsolos ve elçilik memurlar kendilerine s nan bu kölelerin azat edilme taleplerine
anlay la yakla yor ve yard m etmek istiyorlard . Konsoloslar n kaçak köleler için arac l k yapma hakk
zamanla yerle mi ti. Ancak ngiliz yetkililerin 1880’de yap lan anla maya kadar kaçak köle davalar na
resmen müdahil olma haklar yoktu. Köleler, sahibinin kendisine iyi bakmad , efendisi taraf ndan darp
edildi i gibi ikâyetlerle konsoloslara ba vurduklar nda, durum valiye bildiriliyor ve ancak liva meclis
karar yla sal nmalar na izin verilebiliyordu57.
K br s mutasarr f 10 May s 1858’de, Osmanl mparatorlu u’nda zenci köle ticaretinin
yasaklanmas ndan sonra, Ada’da bulunan zenci kölelerin kendilerine iyi bak lmad , kötü muameleye
maruz kald klar , 10-20 y l gibi uzun süre hizmet verdikleri halde efendileri taraf ndan özgür
b rak lmad klar gibi gerekçelerle ikayette bulunduklar n belirtir. “Bu durumdan b k p usanan köleler,
dost ülke konsolos ve konsolos vekillerine giderek himaye talep etmekte ve bu da bizim için zor bir
durum yaratmaktad r. Serbest b rak lmalar n talep eden bu köleler ileride ecnebilere de bu ekilde
ikâyette bulunarak bizi zor durumda b rakacaklard r” diye eklemi tir58.
Mutasarr f n bahsetti i duruma uygun bir olay ikâyet tarihine yak n bir zamanda ya anm t .
1858 senesinde K br s’ta bir zenci kad n efendisinin evinde darp edilmesi üzerine evden kaç p ngiliz
konsolos vekiline s nm , konsolos onu geçici süreli ine Avusturya vatanda dul bir kad n n yan na
vermi ti. Siyahi kad n, yak n bir köyde ya ayan azatl bir köle ile evlenmek üzere giderken yolda eski
sahibesinin akrabalar taraf ndan yakalan p sahibine götürülmü tür. Kad n n iddias na göre sahibesi
kendisine 8 gün boyunca eziyet etmi , sonra da Ali isminde birine 2 bin kuru a satmaya kalk m t 59.
Kölelerin ikâyet konular ndan kendilerine iyi bak lmamas ve kötü muamele, slam hukukuna
göre azat edilme sebeplerindendir. Kötü muamele gören bir köle mahkemeye gidip iddias n ispatlad
takdirde sahibinin iste inden ba ms z olarak kad taraf ndan özgür b rak labiliyordu60.
Mutasarr f n yaz s na verilen cevapta 25 ubat 1857 tarihli fermanda özgür b rakma maddesinin
bu tarihten sonra d ar dan gelecek zenci köleler için oldu u hat rlat l r. Di erlerinin, fermana göre,
efendileri taraf ndan azat edilinceye kadar köle statülerinin korunmas gerekmektedir. Bab âli’den
verilen cevapta uzun zamand r hizmette bulunduklar için özgürlük talep edenler hakk nda bir ey
yap lamayaca söylenir. Bazen “insafs z a alar n” 1857 ferman n bundan sonra köle gelmeyecek diye
yorumlay p, 15-20 senelik zenci kölelerini serbest b rakmad klar görülmekteydi. Ancak bu konuda
tasarruf hakk efendiye ait oldu undan hükümetin yapabilece i bir ey yoktu. Nihayetinde verilen
cevapta i kence ve kötü muamele ikâyetiyle gelenlerin sahiplerine gerekli uyar n n yap l p
cezaland r laca fakat uzun süre hizmete kar l k azat edilmeyi talep edenler için bir ey yap lamayaca
ifade edilmi tir61.
stanbul’dan verilen cevaptan da anla ld
gibi slam hukukunda kölelerin belli bir süre
hizmetten sonra serbest b rak lmalar na dair bir hüküm yoktur. slam’da kölenin azat edilmesi övgüye
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de er bir durum olsa da efendinin bu konuda hukuki bir sorumlulu u bulunmaz. Uygulamada ise
hukuktan ba ms z olarak bu konuda örfi bir teamül geli mi , efendinin uzun süre hizmet kar l nda
kölesini özgür b rakmamas toplum taraf ndan kabul edilmeyen bir davran haline gelmi ti62.
Belli bir süre hizmetten sonra kölenin talebiyle ya da efendinin kendi tasarrufuyla kölesini azat
etti ine Osmanl topraklar n ziyaret eden yabanc lar da tan k olmu tur. Gözlemlerinden yola ç karak 6
ila 7 sene aras nda hizmet eden bir kölenin otomatik olarak azat oldu unu söylemi lerdir63.
Osmanl Devleti’nin di er co rafyalar nda da kaçak köleler meselesi ngiliz konsoloslar n
arabuluculuk faaliyetleriyle çözümlenmeye çal lm t r64. ngiltere’nin Ada’daki konumu güçlendikçe
konsolosluklara s nan köle say s da artm olmal d r.1859-1878 aras nda görülen azatl köle
say s ndaki art ta kölelerin özgürlük için konsoloslara s nma yöntemine ba vurmalar , konsoloslar n
da bu konuda diplomatik güçlerini kullanarak mahkemelerin kölelerin lehinde karar vermesini
sa lamalar n n etkisi büyüktür. 1873’te sahibinden kaçan zenci bir kad n köle ngiliz konsoloslu una
s nm , Konsolos Riddel kad n kaymakama teslim etmi tir. Daha sonra K br s mutasarr f n n devreye
girmesi ile köle kad n n t knâmesi al nm t r65. Konsolosluklara s nan kaçak köle örnekleri ngiliz
yönetimi s ras nda devam etmi , 1878’de Frans z konsolosuna s nan kad n kölenin durumu ngiliz
Parlamentosunda tart malara neden olmu tur. ngiliz yetkililer kölelerin özgürlük taleplerinde Türk
mahkemelerinin sorun ç karmad ve taleplerinin yerine getirildi ini ifade etmi lerdir.
ngiliz Yönetimi Döneminde Kölelik
Köleli in sosyal ve ekonomik önemi, uygulan eklinin di er toplumlara göre l ml olmas ve
slamiyet taraf ndan onaylanmas Osmanl Devleti’nde bu kurumu kald rmay gerektirecek ko ullar
ortaya ç karmam t r. Osmanl Devleti’nde köleli in engellenmesine dair düzenlemelerin pek ço u
ngiliz diplomatik giri imlerinin sonucunda yap lm t r. lgac l k (abolitionism), ngiltere kaynakl
yabanc bir fikirdi ve Bat için bile oldukça yeni bir kavramd 66.
ngiltere 1807’de imparatorlu una ba l her yerde köle ticaretini yasaklam , 1833’te ngiliz
yönetimi alt ndaki her ülkede kölelerin azat edilmesini kabul etmi tir67. Köle ticaretini kald rma
konusunda ngiltere’nin Osmanl Devleti ile ilk temas 1812’de olmu tur. Ba dat valisinden Hintli
kad nlar n ithalinin durdurulmas hakk nda talepte bulunulmu sa da 1840’a kadar ciddi bir geli me
olmam t r. ngiltere’nin kölelik konusundaki taleplerini yönlendiren ise ngiliz iç politikas nda önemli
bir unsur olan ngiltere ve D Ülkelerde Köleli i Önleme Derne i’dir. Osmanl Devleti’ndeki kölelik
kurumunun Bat uygulamas ndan farkl oldu unu kabul eden ngiliz siyasetçiler derne in bask lar na
ra men, burada köleli i tamamen kald rman n mümkün olmad n görüp daha mütevaz ama gerçekçi
taleplerde bulunarak köle ticaretinin bast r lmas na yönelik çal m lard r68.
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Residence Among Bulgarians Greeks, Albanians, Turks and Armenians, C.1, ed. Stanley Lane Poole, 1878, s. 126; Lucy M. J. Garnett, The
Women of Turkey and Their Folklore, C.2, London 1890, s. 412.
64 Bu konuda geni bilgi için bkz. Erdem, a.g.e. s. 201-216.
65 Hill, a.g.e, s. 253-254.
66 Toledano, a.g.e.s. 77.
67 Köle ticareti Avrupa’da ilk olarak ihtilalin etkisiyle 1794’te Fransa’da yasaklanm kölelerin azat edilmesi karar 1848’de Fransa’da,
1858’de Portekiz’de 1863’te Hollanda’da al nm t r. A.B.D’de 1865’te kölelik kald r lm t r: Gül Aky lmaz, “Osmanl Hukukunda
Köleli in Sona Ermesi ile lgili Düzenlemeler ve Tanzimat Ferman ’n n lan ndan Sonra Kölelik Müessesesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, S.1-2, Haziran-Aral k 2005, s. 216.
68 Toledano, a.g.e., s. 78.
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Osmanl Devleti’nde s ras yla 1847’de Basra Körfezi bölgesinde köle ticaretinin yasaklanmas 69,
1847’de stanbul Köle Pazar ’n n kapat lmas 70,1854’te Gürcü ve Çerkes köle ticaretinin önlenmesi71,
1855’te Girit ve Yanya’ya siyah köle ticaretinin yasaklanmas 72, 1857’de siyah köle ticaretinin genel
olarak yasaklanmas 73 hakk nda düzenlemeler yap lm t r. Nihayet 1880’de ngiliz- Osmanl köle
ticareti anla mas yap lm , 1909’da beyaz köle ticaretinin kald r lmas na karar verilmi tir74.
ngilizler, 1880 anla mas n n zeminini haz rlayan at l m Haziran 1878’de yapm t . Bundan
önce de bir anla ma için çe itli giri imlerde bulunulmu sa da bu tarihlerde Berlin Kongresi’nin devam
ediyor olmas ngiltere’nin elini güçlendirmi ti. Kongre nedeniyle ngiltere’nin deste ine büyük ihtiyaç
hissedildi i ortadayken ngiliz büyükelçisi Layard köleli in kald r lmas hakk nda bir anla ma teklifini
Bab âli’ye bildirmi tir. II. Abdülhamit buna hemen cevap vermeyip kongrenin bitimine kadar
beklemi tir75.
1878’de ngiltere’nin Ada’daki konumu henüz netle memi ken ngiliz Parlamentosu’nda
hükümetin Ada’da varl k gösteren kölelik kurumuna kar tutumunun ne olaca hemen sorgulanmaya
ba lanm t . Muhalifler Britanya yönetimi alt nda de il kölelik, bunun imas na dahi yer
verilemeyece ini dile getiriyorlard . Hükümet yetkilileri ise K br s’ta ne kadar güçleri oldu unu
görmeden kölelik konusunda acele etmeyeceklerini söylemi tir. Ada’ya gönderilecek Komiser Sir
Garnet Wolseley’in bu konularda ayr nt l bir rapor haz rlayaca ve bundan sonra kölelik konusunda
gerekli düzenlemelerin yap laca ifade edilmi tir76
ngiliz parlamentosunda bu konu malar yap l rken Ada yönetiminin nas l olaca na dair Osmanl
Devleti ile ngiltere aras nda görü meler devam ediyordu. Ayastefanos Anla mas Bat l lar ve özellikle
de ngiltere’yi rahats z etmi ti. ngiltere, Rusya’n n Anadolu’yu istilas durumunda Osmanl Devleti ile
savunma ittifak yapmak üzere K br s’ n askeri bir üs olarak kendisine verilmesini talep etmi ti. Güç
ko ullar alt nda olan Osmanl Devleti, 4 Haziran 1878’de ngiltere’nin Ada’ya fiilen yerle mesini
sa layacak anla may imzalam t . Yukar da anlat lan konu malar yap l rken hükümet yetkilileri
ngiltere’nin konumunun Rusya’n n ne yapaca na ba l oldu unu hat rlat yorlard . K sa bir süre sonra,
69

Ocak 1847 tarihli fermanda amac n ngiltere’nin Amerika’ya köle ticaretini engellemek üzere Afrikal yöneticilerle yapt anla malar n
uygulan n kolayla t rmak oldu u yaz l d r. Fermana göre Afrika k y lar ndan köleler çal n p ba ka yerlere gönderildi inde bu anla ma
ihlal edilmi oluyordu. Çal nm kölelerle yap lan ticaret stanbul, Rumeli ve Anadolu’ya yap lan ticaretten oldukça farkl yd . Belirtilene
göre insani dü üncelere ve merhamete dayanarak bu ferman ç kar lm t . Bu tarihten itibaren Basra Körfezi bölgesinde köle gemisi
kaptanlar cezaland r lacakt . Ba dat valisine gönderilen ferman bir Osmanl vilayetinde Afrikal köle ticaretinin herhangi bir ekilde
yasaklanmas aç s ndan önemlidir. Bkz. Toledano, s. 86.
70 Sultan Abdülmecit, Meclis-i Umumi’nin toplant s na kat lm , stanbul Esir Pazar ’ndaki zenci, beyaz ve Habe kölelerin insanl k d
bir muameleye tabi tutularak a a land klar n , bu durumun hem eriata hem de insaniyete ayk r oldu unu söyleyip esir pazar n n biran
evvel da t lmas n emretmi tir. Bkz. Ahmet Lütfi Efendi, Vak’anüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, C. 6-7-8, Haz. Yücel Demirel, Tarih
Vakf Yurt Yay nlar , 1999, s.1239.
71 ngiltere’nin yo un bask lar sonucunda 1854’te Çerkes ve Gürcü köle ticareti yasaklanm t r. Bu anla mada da köleli in kald r lmas
de il köle ticaretinin yasaklanmas söz konusudur. Ancak bu yasak dahi büyük s k nt lara sebep olmu ya anan sorunlar neticesinde
1857’de ç kar lan siyah köle ticaretini yasaklama karar nda Hicaz bölgesi hariç tutulmu tur. Bkz. Aky lmaz, “a.g.m.”, s. 231.
72
Toledano, a.g.e., s. 105-107.
73 Islahat Ferman ’n n ard ndan 1857’de Sultan Abdülmecit, Osmanl Devleti s n rlar içinde zenci köle ticaretinin yasaklanmas ve
tacirlerin cezaland r lmas hakk nda bir ferman vermi tir. Fermana göre bu tarihten sonra getirilecek köleler tacirlerin elinden al nacakt r.
Köle ticaretine devam edenler hapisle cezaland r lacakt r. Bu ferman önemli olmakla birlikte söz konusu tarihten sonra getirilecek köleler
için geçerlidir ve mevcut köleler hakk nda bir düzenleme içermez. Bkz. Aky lmaz, “a.g.m.”, s. 232.
74 25 Ocak 1880 tarihli anla ma ile Osmanl Devleti’nde köle ithali ve ihracat yasaklanm t r. Köleleriyle seyahat eden efendiler, bu
durumu kan tlar belge göstermedi i takdirde köleleri ellerinden al n p özgür b rak lacakt r. Bkz. Gülnihal Bozkurt, “Köle Ticaretinin Sona
Erdirilmesi Konusunda Osmanl Devleti’nin Taraf Oldu u ki Devletleraras Anla ma”, OTAM, S.1, 1990, s. 50. Anla man n 5. maddesi
ile ngiliz donanmas na K z ldeniz, Aden Körfezi, Arabistan k y lar , Basra Körfezi ve Afrika’n n do u k y eridinde ve Osmanl sular nda
arama yapma ve el koyma yetkisi verilmi ti. Bu arama ve el koyma yetkisi iki tarafl yd . Maddede özellikle Akdeniz ad n n geçirilmemesi
dikkat çekici olup, Osmanl ’n n Akdeniz’deki ngiliz gemilerine müdahale etmesinin önüne geçmek istendi i dü ünülmü tür. Bkz. Erdem,
a.g.e., s. 171-172.
75 Erdem, a.g.e, s. 168.
76 The Times, 12 Temmuz 1878, s. 6; 20 Temmuz 1878, s. 11.
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15 Temmuz’da, Ada’n n geçici ngiliz yönetimine girdi i ilan edilecekti. Bu tarihten itibaren I. Dünya
Sava ’nda Ada’n n resmen ilhak na kadar ngiltere K br s’ta hâkimiyetini tedricen art rmaya devam
edecektir77.
Köleli i kald rmaya yönelik bir ad m at lmamas ele tirilmeye devam ederken78 A ustos ay nda
Times’ n Lefko a muhabiri muhalefeti yat t rmaya yönelik bir makale yazacakt r. Yaz da Ada’da uzun
y llard r köle ticaretinin yap lmad , Osmanl hükümetinin köle ticaretine izin vermedi i ve Sultan’ n 7
sene hizmet etmi kölelerin serbest b rak laca na dair bir ferman oldu u ifade edilir. Tabii yukar da da
aç kland üzere köle azat etmeye dair belirli bir hizmet süresi söz konusu olmay p bu konuda efendinin
er’i hukuktan kaynakl haklar korunmaya devam ediyordu. Bu ifadelerden muhabirin ve ngiliz
kamuoyunun kölelerin özgür b rak lmas hakk nda yanl bir bilgiye sahip olduklar anla l yor. Bu
s rada ngiltere’de köleli i önleme yanda lar n n propagandas olsa gerek K br s’ta bir kölenin pazarda
sat ld na dair bir haber yap lm sa da Ada’da geli meleri gözlemleyen muhabir bu iddiay gülünç ve
saçma bulmu tur.
ngiliz muhabirin ifadelerine göre K br s’ta köle ticaretinin kesin bir ekilde ortadan kalkt n
söylemek mümkünse de Türk aile ya am n n d ar ya kapal olmas ve Mekke’den dönen hac lar n
beraberlerinde köle getirmek gibi bir al kanl klar n n olmas sebebiyle Türklerin evlerinde köle
bulundurma ihtimali yüksektir. Ailelerin yan nda çal anlar n hizmetçi mi köle mi oldu unu anlamak ise
zordur. Köle oldu u tahmin edilen bu ki ilere durumu soruldu unda efendisine gönüllü hizmet etti ini
söylerdi79.
Muhalifler hükümetin K br s’ta köleli in kald r lmas yönünde somut bir ad m atmamas n
ele tirmeye devam ettikleri s rada Eylül ay nda Limasol’de evden kaçan siyah bir kad n kölenin Frans z
konsoloslu una s nmas bu ele tirileri iddetlendirmi tir. Lefko a mahkemesine giderek özgürlü ünü
talep eden kad n kötü muameleye maruz kald yönündeki iddias n ispatlayamad halde mahkeme
taraf ndan kad na özgürlük belgesi verilmi tir. Muhalifleri yat t rmaya çal an Lefko a’daki
gözlemciler bu tip durumlar n nadiren ya and n ve her seferinde mahkemenin özgürlük talep eden
lehinde karar verdi ini söylemi lerdir80.
Bu olay kar s nda büyük rahats zl k duydu unu dile getiren Sir Dilke’ye yan t Esme Scott
Stevenson’dan gelecektir. Bu tarihlerde Ada’da ya ayan Bayan Stevenson, yüksek s n f Müslüman
ailelerin yan nda maa almadan sadece ekmek, ya ve k yafet kar l nda hizmet veren insanlar n
d ar dan bak ld nda klasik köle tan m na uydu unu ve Sir Dilke’nin de durumu bu ekilde
de erlendirmesinin anla l r oldu unu söyler. Ancak yak ndan incelendi inde buradaki kölelik
olgusunun d ar dan göründü ü gibi olmad n ifade eder. Ada’da sosyal ya am gözlemleme ans
bulan Stevenson, buradaki köleli in san landan farkl oldu unu, bu insanlar n tümünün özgür di er pek
çok insandan daha iyi giyinip beslendi ini ve hallerinden ho nut olduklar n ifade eder81.
ngiltere’de kölelik konusunda yap lan muhalefet hem co rafi hem de kültürel anlamda yabanc
olduklar bir toplum hakk nda gerçeklerden uzak tespitler içerebiliyordu. 1900’lerin ba nda K br s’la
ilgili kitab n yazmak üzere Ada’ya gelen Basil Stewart, amac n n Ada ile ilgili ngilizlerin yanl olan
bilgilerini düzeltmek oldu unu keza baz ngilizlerin K br s’ Bat Hindistan’da bir yer sand klar n
77

Halil Fikret Alasya, “K br s”, Diyanet slam Ansiklopedisi, C.25, 2002, s. 380.
The Times, 24 Temmuz 1878, s. 9.
79 The Times, 15 A ustos 1878, s.8.
80 The Times, 12 Ekim 1878, s.4.
81 Esme Scott Stevenson, Our Home In Cyprus, London: Chapman and Hall, 1880, s.19-20.
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eserinin önsözünde yazm t r. Yazar n bu söyleminden ngiliz muhaliflerin Ada’ya yönelik kölelik
hassasiyetinde oryantalist bir tavr n da oldu u dü ünülebilir82.
Salisbury de kölelik konusundaki ele tirileri cevaplarken bu “pat rt lar n” Ada’n n gerçek
ko ullar n bilmemenin bir sonucu oldu unu, zorunlu bir kölelik durumun ya anmad n söylemi tir83.
ngiliz geçici yönetiminin kurulmas ndan yakla k bir y l sonra K br s Rum halk taraf ndan
parlamentoya gönderilen mektuplarda Osmanl yönetiminde “dahi” görmedikleri angarya
uygulamas ndan, Ada’daki iki ba l yönetimden, pasavan uygulamalar ndan ikâyet edilmi tir. Bu
mektuplarda Ada’da köleli in devam etti i de ihbar edilmi tir84. ngiliz parlamenterler K br s’taki
kurumlar n nas l i ledi ini bu tarz mektuplar üzerinden de erlendiriyorlard . Bu mektuplarda Ada’daki
pek çok Müslüman’ n köle bulundurmaya devam etti i de tekrarlan yordu85.
1879 y l nda ngiltere’nin Ada’ya yerle mesi üzerinden 1 y l geçti i halde kölelik konusunda bir
düzenleme yap lmamas ele tirilmeye devam etmi tir. Muhalefet, kabul edilemez olarak tan mlad bu
durumu çözmek için 1843’te Hindistan’da yap ld
gibi bir düzenleme yap lmas n teklif etmi ,
hükümet verdi i cevapta Ada’da zorunlu köleli in olmad n tekrarlam t r. Osmanl hükümeti
taraf ndan konulan köle ticareti yasaklar hat rlat larak bu kanunlara uyuldu u takdirde bir sorun
ya anmayaca ifade edilmi tir. Ancak hükümet yetkilileri de kesin ekilde köleli in olmad n n
söylenemeyece ini, özellikle Cide’den büyük say larla köle ihracat n n devam etti ini, Ada’da bundan
dolay bir sorun ortaya ç karsa hemen müdahale edilece ini ifade etmi tir86.
Sonuç
Ortaça ’dan itibaren Akdeniz köle ticaretinde önemli bir yer tutan K br s’ n bu durumu Osmanl
yönetimi alt nda oldu u üç yüz y l boyunca da devam etmi tir. Ada’da kölelik kurumu slami kurallara
göre i lemi , 16. yüzy lda men ei bak m ndan daha çe itlilik gösteren kölelerin yerini 19. yüzy lda daha
çok Sudan ve Habe istanl siyahiler alm t r. Çal ma kapsam ndaki dönemde köle istihdam farkl
alanlarda görülmü se de en fazla ev içi hizmette köle eme i kullan lm t r.
ngiliz konsoloslar n n kaçak köleler hakk nda yapt arabuluculuk sonucunda mahkemelerin
genelde köle lehine karar vermesi köleler taraf ndan özgürlü ü kazanmada kullan lan bir yöntem haline
gelmi , bu durum 1857-1878 aras nda görülen azatl köle say s ndaki yükseli in etkenlerinden olmu tur.
Ada’n n ngiliz yönetimine geçmesi ile kölelik ngiliz iç siyasetinde tart ma konusu olmu ,
hükümet bu konuda bir ey yapmamakla muhalifler taraf ndan çok zaman ele tirilmi tir. Osmanl
toplumunu tan y p durumu iyi tahlil edebilmi olan ngiliz diplomatlar bu ele tirilere ra men köleli in
top yekûn kald r lamayaca n köle arz n n kesilmesi ve azatl köle say s n n artmas yla kölelik
kurumunun tedricen ortadan kalkmas n öngörmü tür.
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K br s Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi Vergi Uygulamalar
ökden
Osmangazi Üniversitesi / Eski ehir

Giri :
Tarihi çok eski zamanlara dayanan K br s, yüzy llar boyunca pek çok devletin hakimiyeti
alt na girmi ve özellikle de ticaret aç s ndan çok önemli bir üs olmas nedeniyle stratejik bir öneme
sahip olmu tur. XVI. yy’a ( 1571 ) gelindi inde Osmanl Devleti aday ele geçirmi ve 1878’e kadar
adan n idaresini elinde tutmu tur. Bu dönem içerisinde K br s, Osmanl Devleti’nin bir ili ( sancak )
durumuna getirilmi tir. Bu nedenledir ki, K br s’ta ayr bir idare sistemi kurulmam , Osmanl Devleti
s n rlar içerisinde hangi kararlar al nm , hangi uygulamalar yap lm ise bunlar n tümü, birkaç ayr nt
haricinde, K br s’ta da uygulanm t r.
Yap lan bu çal ma, H. 1252-1281 / M. 1836-1865 y lar aras n kapsamakta olup, yakla k on be
adet sicilin içerisinde 32 adet hükmün incelenmesiyle olu turulmu tur. Bu hükümlerin kimi ferman,
kimi ticaret berat , kimi emirname ve buyruldu olup, çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Sicillerdeki
y llar hem Tanzimat öncesini hem de Tanzimat Dönemi’ni kapsamaktad r. Bu nedenle bu çal mayla,
hem Tanzimat öncesi hem de Tanzimat Dönemi uygulamalar n n, K br s’ n vergi sistemi üzerindeki
etkilerini görmek mümkün olacakt r. Zira, Tanzimat Dönemi’nde pek çok konuda oldu u gibi vergi
alan nda da oldukça önemli de i iklikler söz konusudur.
Hükümler detayl incelendi inde, Tanzimat’la birlikte uygulamaya konulan yenilik ve
de i ikliklerin i leyi inde, hem halk n hem de görevli memurlar n yeniliklere ayak uydurmakta
adaptasyon sorunu ya amalar gibi nedenlerden dolay , zaman zaman s k nt lar meydana geldi i
görülmektedir. Osmanl Devleti’nin ise, bu gibi sorunlar kar s nda s k s k ferman ç kartarak, olas
hatalar n tekrarlanmas ya da sürekli olarak ya anmas n n önüne geçmek için önlemler ald
da
dikkate ayan bir di er husustur.
Sicillerdeki ticaret beratlar na bak ld nda içerisinde; beratlar n kimlere verildi i, mallar n giri ç k lar nda gümrük vergilerinin ne kadar oldu u, hangi ülkelerle ticaret yap ld ve verilen beratlarla
ne tür imtiyazlar n tan nd gibi çok önemli bilgiler bulunmaktad r. Ticaret beratlar n n d nda, yine
gümrük vergilerini ihtiva eden hükümlerde ise, gümrük vergilerinin oranlar , özellikle Tuzla’dan
yap lan giri ç k larda hangi gümrük uygulamalar n n yap laca , yabanc devletlerle yap lan ticaret
antla malar , bu antla malar n ihtivas ve ne kadar süre geçerli olaca ve bu devletlerden al nan
gümrük vergileri gibi bilgilere de ula lmaktad r.
Sicillerden elde edilen verilerden bir di eri ise, vergilerde yap lan usulsüzlüklerdir. Hükümlerde,
zaman zaman halktan fazla para ve vergi alarak halka zulüm edildi i, rü vetlerin söz konusu oldu u
aç k bir ekilde belirtildi i gibi bu konuyla ilgili göze çarpan bir di er husus da; Tanzimat’la birlikte
al nan önlemlere ra men, müfredat defterlerinin düzenli tutulmamas ve rü vet vs. gibi usulsüzlüklerin
devam etmesidir. Ya anan bir di er problem ise, kaçakç l k olaylar d r. Birkaç hükümde, baz
ah slar n K br s’a gelip ipek ald klar ve al nan bu ipeklerin vergisini ödemeden d ar ya ç karmaya
çal t klar belirtilmektedir. Bunun üzerine pek çok önlem al nd ve bu tür olaylar n tekrar ya anmas
halinde kanun hükmü çerçevesinde hangi ceza maddesine göre cezaland r lacaklar da aç k bir ekilde
ifade edilmektedir. Tanzimat Dönemi’ni kapsayan bu siciller incelendi inde, Hz. Peygamber dönemi
de dahil olmak üzere Tanzimat öncesi ve sonras kilise ve manast rlar n vergi durumlar ile ilgili
bilgilerin de
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mevcut oldu u görülmektedir. Tanzimat’ta yer alan e itlik ilkesini, halk ve vergileri toplamakla görevli
memurlar tam olarak anlayamad ve kimleri kapsay p kimleri kapsamad n bilemedikleri için kilise
ve manast rlar n ödemekle yükümlü olduklar ya da muaf olduklar vergilerde çok fazla hata yap ld n
söylemek de mümkündür.
K br s sicillerinin içerisinde vergiler konusunda belki de en önemli noktalardan biri cizyelerdir.
M. 1261-1261-1264 ve 1265 senelerine ait hükümlerde, cizyelerin s n flar na ait miktar ve bedellerini
gösteren cetveller mevcuttur. Cizyeleri gösteren bu cetveller sayesinde, o dönemde K br s’ta ya ayan
gayri-Müslim say s n , kaç adet cizye evrak verildi ini, ödedikleri vergilerin miktarlar n ve bu
miktarlara göre hangi s n fa ( ala-evsat- edna ) mensup olduklar n ö renmek mümkün olacakt r. Yani
verilen bu cetvellerle, o dönem içerisinde K br s’ta ya ayan gayri-Müslim nüfusunu ve gayriMüslimlerin ekonomik profilini ortaya koyma ans elde etmi bulunmaktay z. Son olarak, hükümlerde
göze çarpan bir di er husus, baz bölgelerdeki fakir halka cizye ve gümrük vergilerinden ç kart lan
ödeneklerdir. Bu husus her ne kadar bize vergi konusunda k tutsa da ya da verilen ödeneklerin
istatistiksel hesab n verse de, bunlardan ayr olarak bu ve buna benzer konularda, Osmanl Devleti’nin
halk na kar yakla m konusunda da bizlere ip uçlar sa lamaktad r.
Sonuç olarak bu çal mayla, 1836-1865 y llar aras n kapsayan bu sicillerle birlikte, sadece
Müslim ve gayri-Müslim halk n ödemekle yükümlü oldu u vergilerin bilgisine de il, ayn zamanda
vergi konusunda hangi problemlerin ya and , halk n bu ödemeler kar nda zorlan p zorlanmad ve
bunun kar s nda Osmanl Devleti’nin halka kar tutumu, problemlere üretti i çözümleri, K br s’la
hangi devletlerin ticaret yapt , bu devletlerin ne kadar vergi ödedi i ve yap lan anla malar gibi çok
geni kapsaml bilgilere ula mak mümkün olacakt r. Ayn zamanda sicillerin kapsad zaman dilimi
Tanzimat Dönemi’ne tesadüf etti i için, vergiler konusunda Tanzimat öncesi ve sonras ile ilgili
durumlar k yaslama ans m z da olacakt r.
1. Tanzimat Dönemi Osmanl Vergi Reformu
Osmanl Devleti’nde, Tanzimat’a gelindi inde Osmanl ekonomisi eski gücünü kaybetmi ve
yabanc rekabetine dayanamayan Osmanl sanayisi bir da lma sürecine girmi tir. Bu gerileme önce
mparatorlu un Avrupa topraklar yla, büyük ehir ve ticaret merkezlerinde görülmü tür ve yabanc
rekabetine daha çok Osmanl sanayinin esas n te kil eden pamuklu dokuma maruz kalm t r. ç
pazarlara yerli sanayi bir süre daha egemen olduysa da 1860’l y llardan itibaren ula m n geli mesi,
özellikle de demir yollar n n in as yla buralar da Avrupa mallar n n istilas na u ra m t r.1 Sonuç olarak;
Osmanl iktisadi hayat nda yabanc lar n etkisi artm ve yat r mlardaki paylar nda hissedilir bir ço alma
meydana gelmi tir. Osmanl esnaf ve i adamlar yava yava faaliyetlerini durdurmak zorunda kalm
ve i sizlik artm t r. Osmanl hammadde ve ara mallar tercihen daha fazla ücret teklif eden Avrupal
tüccara sat ld için bu maddelerin fiyatlar nda önemli art lar gözlemlenmi tir. Bu yüzden de esnaf
hammadde bulmakta s k nt çekmi , hatta baz maddeleri bulamaz duruma gelmi tir.2
Osmanl ekonomisinin çökü ü geni boyutlar olan bir olayd r ve bu yüzden bu durum 18.yy’ n
özellikle son yar m yüzy l na bak larak incelenmesi gerekmektedir. Çünkü, zirai ve iktisadi olaylar
zincirleme geli mi tir. 1768/1774 y llar aras nda Osmanl -Rus sava patlak vermi , Küçük Kaynarca
Antla mas yla Rusya’ya toprak kapt r lm , onlara bir tak m siyasi ve iktisadi imtiyazlar tan nm ve a r
harp tazminat ödenmi tir. Bu olay ise; 1784 y l nda ilk toprak kayb olan K r m’ n elden ç kmas takip
etmi tir. 1787’de ise Avusturya ve Rusya’n n Osmanl mparatorlu una kar haz rlad klar planlar
1
2

Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi ktisat Politikas , TTK yay. Ankara 1994, s. 255.
Age, s.255.
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uygulamaya koyacaklar s rada Frans z htilali’nin patlak vermesi Osmanl mparatorlu u’nu son anda
kurtarm t r. 1798’de Frans zlar n M s r’a ç kartma yapmalar üzerine III. Selim’in bu tehlikeyi ngiltere
ve Rusya’n n yard m yla bertaraf etmesi art k devletin kendi ba na ayakta duramayaca n göstermi tir.
stanbul’da ç kan isyanlar sonucunda III. Selim’in tahttan indirilmesi ise, yönetimde uzun bir zaman
devam edecek olan bunal ma sebebiyet vermi tir. 1806 y l nda Rusya’ya kar aç lan sava ise tam alt
y l sürmü ve nihayetinde Bükre Antla mas yla son bulmu tur. Frans z htilali’nden sonra ba layan
milliyetçilik hareketleri Osmanl Devleti’nde h zl bir ekilde yay lm , ayr ca Avrupa devletlerinin
destek ve tahrikiyle ba layan ayaklanmalar da Osmanl Devleti’ni uzun bir süre u ra t rm t r. S rp
ayaklanmalar n Yunan isyanlar takip etmi ve 1825 y l nda patlak veren Yunan isyanlar Osmanl
Devleti’ni Rusya, ngiltere ve Fransa ile kar kar ya getirmi ve Osmanl Devleti a r bir yenilgi
ya am t r. 1829 y l nda Edirne Antla mas ’yla Rus ticaret gemilerine Bo azlardan serbestçe geçi
tan nm ve a r harp tazminat ödenmi tir. 1831’de M. Ali Pa a’n n Osmanl Devleti’ne kar ba latt
ayaklanma ise, ancak yabanc devletlerin yard m yla 1840’da bast r labilmi tir.3 Uzun süren bu sava ve
isyanlar ülkenin maddi ve manevi kaynaklar n tüketmi , özellikle de i gücünü olu turan erkekler
i lerinden al narak askere gönderilmi lerdir. Bu nedenle, tar mda verim azalm , sanat ve ticaret
gerilemi , kaybedilen topraklar ve sava lar nedeniyle de gelirler azalm t r. Bunun aksine ordu
masraflar n n artmas , bürokratlar n giderleri ve slahat çal malar nedeniyle yap lan k l k k yafet
de i iklikleri de halka ilave vergiler getirerek halk n geçim s k nt s çekmesine, hatta i lerinden
ç kmalar na sebep olmu tur.
Mevcut kurumlar n yeniden düzenlenmesini hedefleyen Tanzimat’la birlikte, özellikle zirai
geli meyi sa layacak bir zirai bürokrasi kurulmu tur. Böylelikle Osmanl ta ras nda tar msal art de erin
ak , siyasi otorite taraf ndan dikkatle idare edilebilmi tir. Bu nedenle Tanzimat yönetimi 1845’te
Tensikat- Mülkiye ad alt nda ta rada ekonomik ve sosyal geli meyle ilgili problemleri te his edip, bir
reform plan haz rlam ve her vilayetten iki er vücuh ve kocaba stanbul’a ça rarak onlardan
bölgelerin ekonomik ve sosyal sorunlar ile ilgili bilgiler al nm t r.4 Bunun d nda, Osmanl
maliyesinde yeni bir dönem ba lam t r ve Tanzimat reformlar n n yo unla t ba l ca alanlar ise,
Osmanl mali kurumlar ve vergi sistemleri olmu tur.5 Ancak, memleketin baz uzak bölgelerinde, bu
yeni sistemin hemen yürürlü e girmesi mümkün olmam ve geneli mali düzenin d nda kalm lard r.
Tanzimat’la ba layan vergi reformlar da tüm ülkede uygulanmaya konulamam ve bu uzak bölgeler
daire-i Tanzimat d nda b rak lm t r. Tanzimat vergi reformlar , önceleri Anadolu ve Rumeli’de baz
eyaletlerde yürürlü e girmi tir. Bu eyaletler ve ba l mutasarr fl klarda iltizam ve örfi vergiler hemen
kald r lm , geni yetkilerle “muhass l” denilen memurlar gönderilmi tir. Herkesin kazanç ve emlakine
göre yeni tevzi vergiler uygulanmaya konulmu tur.6 Yeni vergi reformlar Tanzimat’ n uyguland
alanda yürürlü e konarken, di er bölgeler eski düzenlerini sürdürmeye devam etmi lerdir. Devlete
imtiyazl olarak ba l bulunan di er baz yerler ise, y ll k maktu bir ödemede bulunurken, iç i lerinde
özerk mali bir yap ya sahip olmu lard r. Böylelikle ülkede üç ayr düzenleme yer alm t r. Birincisi, yeni
Tanzimat reformlar n n uyguland alan, ikincisi, eski yap s n devam ettiren müstesna bölgeler ve
üçüncüsü ise, maktu vergi ödeyen idarelerdir.7 Tanzimat’ n ba lang çtaki hedefi, zaten tüm ülke alan nda
uygulanmas do rultusundayd , ba lang çta bu mümkün olmad ysa da daha sonra Tanzimat’ n
uyguland alan gittikçe geni lemi tir.

3Age,
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Osmanl vergi sisteminin yeniden düzenlenmesiyle birlikte, Osmanl bütçelerinde “vergi” olarak
görülen rakamlar, ancemaatin vergi ile emlak ve temettu vergileridir. Tanzimat öncesine ait çok de i ik
türleri bulunan örfi tekalif 1840 y l nda kald r lm , bunlar n yerine genellikle “ ancemaatin vergi”,
dönem hukuki metinlerinde daha çok yaln zca “ vergi” , II. Abdülhamid döneminde ç kar lan
nizamnamelerde ise “ kom uca al nan vergiler” diye isimlendirilen tek bir vergi haline getirilmi tir.8
Gayri- Müslimlerden al nan cizyelerin ise, ba lang çta sadece tahsil usulünde de i iklik yap lm t r.9
Ba vergisi yani cizye, ba lang çta nakit olarak ödenmekte olup, Tanzimat’la birlikte kolayl k olmas
aç s ndan baz hallerde taksitle ödenmesine müsaade edilmi tir.10 Cizyesini ödeyen her ferde cizye
evrak verilmekte ve bunlar cizye defterlerine kay t edilmektedir. Cizye evraklar her mahal için belirli
miktarlarda ç kart l r ve kaide olarak nüfus miktar azald ya da artt durumlarda de i memi tir. Bu
suretle duruma göre devlet ya da cizye mükellefleri zarar görmü lerdir. Burada sadece örfi vergiler ve
cizye vergilerine de insek de Osmanl Devleti’nde pek çok vergi olup bu vergilerin hemen hemen
hepsinde belli ba l de i iklikler meydana gelmi tir.
Tanzimat’ n öngördü ü reformlar n uygulanma denemeleri u gerçekleri meydana ç karm t r:
Vilayetlerde II. Mahmut zaman nda sindirilmi olduklar halde duran ayan ve a alar vard r. Hem
güçlüdürler hem de reformlara kar d rlar. Bunlar yaln z Müslüman a alar de ildir; Rumeli’nde Bulgar
ve S rp halklar n n bölgelerinde çorbac lar ve kocaba lar da kendi halklar n n reayas na hakim
durumdad rlar. Ka t üzerinde iltizam n kald r lmas , yerine askerlik ödevi ya da kar l olarak bedel
konmas H ristiyanlar memnun etmemi , bu ödevin bütün a rl Müslüman köylünün omuzlar na
yüklenmi ti. Yeni toprak kanunu uygulanmad ktan ba ka, özellikle Rumeli’nde Müslüman ve H ristiyan
a alar n miri topraklar özel mülkiyet haline çevirmeleri devam etmi tir.11 ktisadi aç dan ise yap lan
yeniliklerde bat etkisi aç kça görülmektedir. Tanzimat sonras , Osmanl kurumlar , Bat etkisi alt nda
de i ime u rarken, vergi düzeni de , Avrupa’daki geli ime benzer bir de i im süreci içerisine girmi tir.
Ancak, Avrupa’da olu an toplumsal yap n n zorlad
de i im çizgisi, Osmanl Devleti’nde pratik
amaçlarla benimsenen vergi reformlar n , toplumsal ve kurumsal yap n n elverdi i ölçülerle ba ar l
k lmas na ra men, zaman zaman tüm çabalar sonuçsuz kalm t r.12
2. Ticaret Antla malar ve Gümrük Vergilerinin Düzenlenmesi
Osmanl Devleti 1826’dan beri kendi ihtiyaç duydu u yerli hammaddelerin yabanc tüccarlar
taraf ndan yurtd na ç kar lmas n önleyen yed-i vahid (tekel) sistemi uygulam t r. Bu uygulama Büyük
Britanya’n n ç karlar na uygun dü müyor ve ngilizler kendilerine Osmanl topraklar nda ayr cal klar
tan nmas için Osmanl Devleti’ne bask yap yorlard . Osmanl Hariciye Naz r Mustafa Re it Pa a ,
M s r valisi Kavalal Mehmet Ali Pa a’n n isyan n bast rmak için ngilizlerden yard m istemek zorunda
kal nca bu yard ma kar l k olarak, Büyük Britanya’ya ticari bak mdan büyük ayr cal klar veren bir
ticaret antla mas n 16 A ustos 1838 tarihinde imzalamak durumda kalm lard r. Sicillerde, yap lan bu
antla mayla ilgili aynen u ibareler kullan lm t r: Osmanl Devleti’nin pek çok mahalinde uygulamaya
konulmu olan Tanzimat Ferman gere ince, Osmanl Devleti’nin bütün tebaa ve reayas vergi
konusunda e it tutularak gerekli olan refah ve asayi leri sa land gibi önceden kararla t r lm olan
gelirleri, kendilerine ait mülklerinden ve ahali, tebaa ve Osmanl Devleti tüccarlar n n yükümlü olduklar
gümrük vergilerinde e itlik sa lanarak ticaretin ço alt lmas ve kar n kolayla t r lmas gerekli
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görülmü tür. Buna müteak ben, ngiltere ve baz dost devletlerle ticaret antla mas yap lm t r13. Yap lan
bu ticaret antla mas yukarda da söyledi imiz gibi yaln z ngiltere ile s n rl kalmam 15 Safer 1255
tarihli hükme göre Fransa’n n, 15 Zilkade 1256 tarihli hükümde, yeniden bir antla ma yap lmas
hususuna karar verilerek ad geçen antla man n düzenlenmesi ve neticeye ba lanmas na kadar
Belçika’n n14, 13 Ramazan 1260 tarihli hükümde de Rusya’n n bu antla ma ko ullar na dahil edildi i
görülmektedir.15 Bu antla ma gere ince;
1. Mansure Hazinesi’nin kalk nd r lmas ve eski gümrük idaresinin la vedilmesine kar l k, kabul
edilen yeni gümrük idaresinin uygun ekilde uygulanmas için her bir mahallin münasip görülen
mevkisine göre iskeleler tahsil edilecek,
2. Bütün gümrükler 1254 senesi Mart’ ndan itibaren Mansure Hazinesi taraf ndan emaneten ihale
olunacak,
3. Bütün gümrüklere müstakil memurlar seçilerek tayinleri sa lanacak,
4. Devletin bayra alt nda bulunan tüccar ve tebaas vergilerini % 3 hesab kabul edilerek
ödeyecekler,
5. Daha önceki tarifelerin müddeti bitmi oldu u ve mal ve e yalar n fiyatlar zamana m na
u rad için; Fransa tüccar , Osmanl Devleti’nden sat n alarak kendi ülkelerine götürecekleri
mal ve e yalar Der-Saadet, zmir, Selanik ve tarife defterlerinde gösterilerek tahsis k l nan
iskelelere indirdiklerinde tüm eski vergiler yerine % 9 amediyye vergisinin tamam n
ödeyecekler,
6. skelelerden gemiye yükleyerek kendi ülkelerine ya da ba ka ülkelere götürecekleri mallar n
reftiyesi olarak % 3 gümrük vergisi ödeyecekler,
7. Anla maya dahil olan devletlerin tüccarlar kendi ülkesinden Osmanl Devleti’ne getirdi i bütün
mallar n amediyye gümrü ü yeni tarife gere i % 3 hesab yla al n p ula t r ld klar mahal ve
iskelelerde sat lacak ancak, buralarda satmay p devletin iç k s mlar na götürdükleri takdirde
bütün mal ve e yalar için % 2 ilave vergi al nacak,
8. Anla maya Dahil olan devletlerin tüccarlar ve tebaas mallar Osmanl Devleti’nden al p yine
Osmanl Devleti içerisinde satacak olursa, satacaklar mallar n cinsi ne olursa olsun, Osmanl
Devleti’ndeki Ehl-i slam ve reaya ne kadar ödüyorsa onlar da o kadar ödeyeceklerdir.
9. Mallar n fiyatlar gerçek de erine göre iki taraf n memurlar n n müzakereleri sonucu
belirlenecek ve tarife defteri yenilenecek,
10. imdiki tarife defterinde olmay p sonradan ç kan ve fiyatlar belli olmad
için idhal
edilemeyen yeni ticaret mallar Osmanl Devleti mahsulü oldu u takdirde ederine göre k ymet
vergisi % 9, ba ka ülkelerin mallar ise % 3 hesab na göre tamam al nacak,
11. 1254 senesi Mart’ ndan itibaren gerek stanbul gümrü ü ve gerekse Osmanl Devleti’nin ba ka
gümrüklerinde, bu tarifeler gere i gümrük vergisi al nmaya ba lanacakt r.
Bu antla ma yap ld ktan sonra bu tarihten itibaren zamana m dolay s yla vergi ve mallar n fiyatlar
aç s ndan bir fark olu aca dü üncesiyle yap lan antla man n yedi y l yürürlükte kalmas ve bu süre
doldu unda taraflar bir araya gelerek antla man n yenilenmesi karar al nm t r.16
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Antla maya dahil olmayan devletler ise, Osmanl Devleti’nden sat n alarak götürdükleri mal, e ya ve
erzaklar n gümrük ve bütün vergileri ya da ba ka devletlerden Osmanl Devleti’ne getirdikleri mal ve
e yan n reftiye gümrü ü % 3 hesab yla kendilerinden ve di er bütün vergiler bayiinden al narak eski
usul devam edecektir.17 Ayr ca, Osmanl Devleti tebaas olan beratl Avrupa tüccarlar için de ayn
usuller geçerli olacakt r. Bunlar n d nda Osmanl Devleti tüccarlar için uygulamaya konulan vergi
miktarlar da öyledir: Osmanl Devleti mahsulü olan e yay alan ehl-i slam tüccar ndan % 4 ve reaya
tüccar ndan masdariyye d ndakilerden % 5 resm-i gümrük ve resm-i ihtisab, baz ticaret mallar ndan
resm-i bid’at, ruhsatiye ve müruriye gibi çe itli vergiler al nacakt r. Ayr ca, ad geçen devletlerin
tebaas n n yeni antla madan dolay sahip olduklar imtiyaza bundan sonra Osmanl Devleti tebaas ndan
olan beratl ve berats z bütün ehl-i slam ve reaya tüccarlar n n da sahip olmalar için ellerinden gelenin
yap laca dile getirilmektedir. Bunun d nda, ta radan Der-Saadet’e getirilecek mal ve e yalar için
gümrük vergisi talebinde bulunulmayacakt r. Fakat, Der-Saadet’e getirilenler için stanbul
Gümrü ü’nden ilm u haber getirmek üzere e yalar ta ra gümrüklerinde kefillere ba lanacak ve gerekli
gümrükler Der-Saadet gümrü ünden al nacakt r. Aç klanan tüm bu durumlar n K br s adas na ba l
Tuzla ve K br s’a ba l di er gümrüklerde de eksiksiz uygulanmas bildirilmi tir.18
Osmanl Devleti’nde Tanzimat’a dahil olan mahallerde yeni gümrük vergisi düzenlemeleri ise
öyledir:
1. Der-Saadet ve sahil gümrükleriyle eski kara gümrü ü olan mahallere gidecek mal ve e yalar
kefile ba lanarak ücretsiz tezkire ve mallar n geçirilmesine ruhsat verilecek,
2. Gümrük olmayan mahallerden gelen, tezkiresiz olan, kaza içinde üretilip tüketilen ve gümrük
olmayan mahallere giden mal, e ya ve zahirenin gümrük vergileri ve zahire bedelleri ve vs
bedeller bildirilen nizam ve tarife gere i ve yürürlükte olan usul üzere al nacakt r19,
3. Mültezimler taraf ndan emirlere ayk r davran larak ho olmayan durumlar n ya anmamas
için mü ir, vali, mutasarr f, defterdar ve kaymakamlar dikkatli davranacak,
4. Hiç kimse nizama ayk r davranmayacak, aksi halde mültezimi mesul ve muhatap tutulacak,
5. Her ne kadar kar elde edildiyse bir akçesi bile saklanmayacak ve belirtilen bedeller sorumlu
ki i taraf ndan eksiksiz olarak Maliye Hazinesi’ne gönderilecek,
6. Toplanan vergilerin kayd yap ld ktan sonra sureti al nacak ve mahallerine gönderilecektir.
Bunlar n d nda, vergilerin baz lar n n azalm baz lar n n ise artm oldu unun belirlenmesi üzerine,
bu durumdan mültezimler sorumlu tutularak; mültezimlerin mazbata ile durumu düzelterek belirtilen
vergilerin tarifeye uygun olarak tahsil edilmesi istenmi tir.
Gümrük vergilerinde yap lan düzenlemelerin ve ya anan s k nt lar n yan s ra K br s’ta ya anan bir
s k nt da ipek kaçakç l hususudur. Baz mahallerde ipek üretildikten sonra, ipe in tart ld mahallere
götürülmekte ve tart ld ktan sonra ipe in miktar na göre a ar al nmaktad r. Ancak, baz ipek
üreticilerinin mallar n tartt rmadan kaç rd tespit edilmi ve bunun üzerine bir emir gönderilmi tir. Bu
emre göre:
1.

pe ini, ipek tart lan mahallere getirmeden kaç ran olur ve yakalan rsa mal na devlet taraf ndan
el konulacak,
2. pek kaç r p bir defa yakalanan ve tekrar ipek kaç rmaya te ebbüs eden oldu u takdirde; hem
elindeki tüm mal na el konulacak hem de belirli kanun üzere cezaya çarpt r lacak,
3. pek i lendi i s rada sahibinin ismi mahallinde kaydedilecek,
17

K S, Defter 39, Hüküm 40, s. 17.
K S, Defter: 38, Hüküm 117, s. 128.
19 K S, Defter: 40, Hüküm 177, s. 156.
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4. Verginin ödendi ine dair mültezimden mühürlü tezkire al nacak, tezkire olmadan ipe in o
mahalden ç kar lmas na izin verilmeyecek,
5. Bursa pek Gümrü ü’ne Rusyal lar n sat n ald
ipe in mü terisinden al nacak gümrük
vergisinden ba ka, yeni tarifede belirtilen % 12 hesab yla vergi al nacakt r. Bu %12’lik vergide
meydana gelecek olan eksik k s m ise bayii elinde kalaca için bayiinden al nacak,
6. Gümrükler yeni art, düzen, tasar ve tarifelere göre idare edilecek,
7. K br s ve K br s’a ba l gümrükler ve mukata’at dahilinde olan ipek a ar ve gümrük vergileri
1261 senesi Mart ba ndan ubat sonuna kadar K br s ahalisinden ve Osmanl Devleti’nde
bulunanlardan toplanarak müfredat defterleri tanzim edilecek ve bu defterler Maliye
Hazinesi’ne gönderilecek,
8. Masraflar n azal p has lat n artt durumlarda, has lat n yar s sene sonuna kadar eksiksiz olarak
Maliye Hazinesi’ne gönderilecek, di er yar s taraflarda kalacak,
9. Bu fazla has lat n yar s n hazineye vermeyip aç görülen oldu u takdirde sene sonuna kadar,
belirlenmi olan 5 yük 92.750 kuru üzerine 1 yük 37.250 kuru zam yap larak toplam 7 yük
30.000 kuru olarak bedel ödeyecektir.20
10. Her y l n ürün bedeli bir önceki y l n ürün bedeline göre münasip miktarda zam yap larak
hesaplanacak,
11. Toplanan has lattan masraflar ç kar ld ktan sonra geriye kalan para ne kadar olursa olsun yar s
Maliye Hazinesi’ne gönderilecek, di er yar s taraflarda kalacakt r. E er bu hesaplarda bir aç k
görülürse hiçbir zarar ve ziyan meydana gelmesine izin verilmeyerek Girinye (Girne) ve ba l
gümrüklerde görevli memurlardan al nacakt r.21
Bu dönemde üzerinde durulan konulardan biri de 15 evval 1255 tarihli hükümde belirtildi i üzere,
Avrupa, Acem ve Hindistan ticaretiyle ilgili yap lan baz düzenlemelerdir. Osmanl Devleti reayas ndan
kara ve deniz yoluyla Avrupa, Acem ve Hindistan ticaretine istekli olanlar n ticaretlerinin geni letilmesi
ve karlar n n artt r lmas gibi nedenlerle; gerekli düzen ve ko ullar dikkate al narak, bu tüccarlara berat
ve yanlar na alacaklar yard mc lar na da buyruk verilmi tir. Ayr ca, bu tüccarlar di erlerinden ayr
tutularak gereken korunmalar sa lanacak ve ellerinde bulunan beratlar n içeri ine göre, bu imtiyazlar n
eksiksiz olarak yerine getirilmesi için hükkam, zab tan ve memurlara gereken talimatlar verilmi tir.
Ancak, buna ra men baz gümrük memurlar , ta ra voyvodalar , gümrükçüler ve belediye memurlar
taraf ndan bu tüccarlara, sahip olduklar imtiyazlara ayk r ekilde muamele yap ld aç a ç kt için
acilen tahkikat ba lat larak gerekli önlemler al nm t r.
Bu tüccarlar n ellerindeki berat gere i ödeyecekleri vergiler ise öyledir:
1. Osmanl Devleti mahsulünü al p yine Osmanl Devleti içinde satarlarsa, Osmanl reayas n n
ödedi i gibi eski usul üzere masdariyye d nda %5
2. Hayriye tüccar ise %4 gümrük vergisi ödeyeceklerdir.
3. Osmanl Devleti mahsulünü al p Avrupa devletlerine gönderecekleri mallar hangi devlete
gönderilecekse ya da Osmanl Devleti’ne hangi devletlerden mal getireceklerse o devletin
tarifesi üzere vergi al nacakt r.
4. Vergiler tek kalemde al nacak ve ellerinde gümrük tezkiresi bulundu u için ba ka hiçbir yerde
tekrar gümrük verisi alma ya da talep etme gibi bir durum söz konusu olmayacakt r.

20
21

K S, Defter: 40, Hüküm 37, s. 30.
K S, Defter: 40, Hüküm 177, s. 156.
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5. Berat üzerinde belirtildi i üzere, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüccarlar n da
cezaland r laca aç kça belirtilmi tir.22
3. Cizye Uygulamalar
Tanzimat Dönemine gelindi inde, Osmanl Devleti’nde vergi alan nda çok fazla düzenleme
yap ld görülmektedir. Yap lan bu düzenlemelerin yan s ra mali konulardaki i leyi te aksakl klar ve
usulsüzlükler de ayr ca göze çarpan hususlar aras ndad r. Vergi konusunda en çok cizyeler üzerinde
durulmu tur. Çünkü, fermanlara bak ld nda anla lmaktad r ki, bu dönemde en fazla usulsüzlük ya da
ba ka bir deyi le en fazla hata cizyelerde görülmektedir. Yap lan usulsüzlüklere bir örnek verecek
olursak; 5 . 1252 tarihli fermanda, cizye kay tlar n n yap ld
yoklama defterlerinin stanbul’a
lay k yla gönderilmedi i ve kay tlar n de i tirildi inden bahsedilmektedir.23 Bunun üzerine Osmanl
Devleti’nin bu anlamda pek çok önlem ald dikkati çekse de al nan önlemlerin ne kadar yeterli oldu u
tart maya aç k bir durumdur.
Tanzimat’la birlikte yap lan pek çok düzenlemeden sonra, sadece Osmanl Devleti kazalar na
de il ayr ca Osmanl Devleti’ne ba l adalara da 19 Safer 1258 tarihinde bir buyuruldu gönderilerek
hem fukaran n rahat ettirilmesi hem de yeni nizama göre, miriyye, ta’ ir (a ar) bedeli, cizye ve di er
vergilerin zaman nda ve usullere uygun olarak tahsil edilmesi ve hazineye gönderilmesi hususlar na
dikkat edilmesi belirtilmi tir.24 1261 tarihli hüküm de ise Tanzimat’la birlikte yap lan bir di er de i iklik
ele al nm t r. Bu hükme göre; bundan sonra Der-Saadet’te yerle ik olan reayalar n cizyeleri ihtisap
nezareti taraf ndan , Osmanl Devleti’nin di er mahallerinde oturan reayalar n cizyeleri ise mü’ ir, vali,
mutasarr f, defterdar, ve kaymakam taraf ndan toplanarak hazineye gönderilece i belirtilmi tir. Yine
ayn hükme göre üç s n f reayan n ödeyece i cizyeler ve ödeme zamanlar ise u ekildedir:

A’la

60’ar kuru tan Muharrem ay içerisinde

Evsat

30’ar kuru tan iki ay mühletle Muharrem ay ba ndan Safer ay n n
sonuna kadar

Edna

15’er kuru tan üç ay mühletle Muharrem ay ba ndan Rebiü’l-Evvel’in
sonuna kadar

Cizyelerin miktarlar ve ödeme zamanlar belirlendikten sonra herhangi bir usulsüzlük ya da hata
yap lmamas ad na baz kaideler getirilmi tir. Bu kaideler ise öyledir:
1. Cizyesini ödeyen reayadan tekrar cizye talep edilmemesi için cizye yükümlülerine, cizyelerinin
ödendi ini gösteren senet verilecek,
2. Verilen senetlerin üzerine cizye yükümlülerinin ismi, e kali ve hangi kaza ahalisi olduklar
yaz lacak25,
3. Senetlere ilave olarak bir de tezkire verilecek,

22

K S, Defter: 38, Hüküm 75, s. 86.
Gökden Göker, 1 Numaral Sivrihisar er’iyye Sicili, (Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam
Yüksek Lisans Tezi), Eski ehir 2015, Hüküm 2,s. 69.
24 K S, Defter: 39, Hüküm 51, s. 22.
25 K S, Defter: 40, Hüküm 31, s. 26.
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4. Cizyelerin ödenme zaman nda ticaret vs. gibi nedenlerle ba ka bir mahalde olan reaya cizyesini,
bulundu u mahalde ödeyecek ve senedini de yine o mahalden alacakt r.
5. Ba ka bir mahalde olup cizyesini orada ödeyen ve senedini alan reayan n evine tekrar cizye
evrak gönderilmeyecek ve özellikle sabi ve mürah k hükmünde olanlardan cizye al nmamas na
dikkat edilecek,
6. Cizyeler ödendikten sonra cizye defterlerine düzenli olarak kay tlar yap larak Der-Saadet’e
gönderilecektir.26
Baz yerlerde cizye evrak bo ças tak m yla, kocaba lar na verilmi ve geçmi bedeller tamamen
tahsil edilmi tir. Ancak, mukayese suretiyle cizye mallar ele geçirilerek cizye defterlerine reayan n
bilgileri yaz lmam ve belirlenen ücret d nda reayadan fazla para al nd da ortaya ç km t r.27 Bunun
üzerine yeni kurallar gere i:
1. Hiçbir ahsa ismi aç k ka t verilmeyecek,
2. Do an, ölen, gelen ve giden slam ve reayan n, tahrir defterlerine uygulamak üzere s ra ve
rakamlar yla ya ve e kali yaz lacak ve ayr ca, sakin olduklar mahalle, kura ve çiftlikat beyan
edilecektir.28
3. Reayan n ekonomik durumu incelenerek ednaya evsat, evsata a’la olarak muamele
edilmeyecek.29
4. Ödeme kay tlar n n tutuldu u defterler yerli ve yabanc ahali için ayr ayr tutulacak,
5. Cizye yükümlülerinin cizye evraklar n kaybetmesi durumunda, cizye defterlerinde bulunan
kay t numaralar na bakarak ödeme yapabileceklerdir. Ancak, yeniden cizye ka d almak
isteyen oldu u takdirde, belirli bir ücret kar l nda yeniden ka t alabilecekler,
6. Cizyelerin ödenme zaman nda reayaya kati surette zulmedilmeyecek.30
Tanzimat’la birlikte cizye usullerinde yap lan yeni düzenlemelerle K pti taifesinin durumuyla ilgili
de baz bilgilere rastlanmaktad r. K ptilerle ilgili yeni düzenlemelere göre; yine onlar da cizyelerini
yukar da saym oldu umuz kurallara göre ödeyeceklerdir. Ayr ca, bundan sonra K ptilerin cizye
usulleri defter naz rlar taraf ndan yaz larak uygulanmaya konulacakt r. Yine ayn hükümde dikkati
çeken bir ba ka nokta; H ristiyan tebaadan tahsil edilen gerdek akçesi ve o o paras gibi eski
dönemlerden kalma vergilerin Tanzimat uygulamalar yla birlikte kald r m olmas d r.31 Hükümde
ayr ca ele al nan bir ba ka grup ise, Gümü hane Maden-i Hümayun’un madenci reayas d r. Bu madenci
reayalar ndan, hangi mahalde bulunuyorlarsa onlara evsat ve edna olarak cizye evrak verilmesi ve
cizyelerin ödenme zaman geldi inde hangi mahalde bulunuyorlarsa cizye mallar n n orada tahsil
edilmesi ve kesinlikle belirtilen ücretlerin d nda bir akçe bile fazladan para al narak zulmedilmemesi
belirtilmi tir.32
K br s sicillerinde göze çarpan belki de en önemli nokta dört ayr hükümde verilen 1261,1262,1264
ve 1265 senelerine ait cizye cetvelleridir. Bu cetvelleri göstermeden önce belirtilmesi gereken önemli
bir nokta; cizyelerin toplanmas hususundaki nizam ve kaidelerin bütün memleket için ayn ekilde
uygulanmad
hususudur. Örne in F. Babinger’in Osman Pa a’n n ar ivinden ne retti i beratlarda
görüldü ü üzere, K br s Adas ’ndaki cizye vergisinin vaz’ n n ba üzerine de il hane üzerine yap ld

26

K S, Defter: 40, Hüküm 127, s. 11.
K S, Defter: 41, Hüküm 282, s. 203.
28 Göker, agt, Hüküm 2, s. 76.
29 K S, Defter: 40, Hüküm 127, s. 11.
30 K S, Defter: 41, Hüküm 278, s. 201.
31 K S, Defter: 42, Hüküm 182, s. 123. Defter: 40, Hüküm 127, s. 11.
32 K S, Defter: 41, Hüküm 282, s. 203.
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belirtilmektedir.33 Bu bilgiye dayanarak, verilen cizye cetvellerindeki bilgilere bakarak K br s’taki gayri Müslimlerin hane say s n ç karmak mümkün olacakt r.
1262 Muharrem’inden itibaren üç s n f reayadan toplanacak olan cizye bedelleri ve evrak adetleri
öyledir:
Cezire-i K br s
Varak-Adet
A’la

2515

Evsat

9047

Edna

9818

Toplam

22.380

Ödenen bedel: 568.580 kuru
Burada toplamda küçük bir hata yap ld

görülmektedir. Esas evrak toplam 21.380’dir.34

19 Safer 1261 tarihli hükümde belirtildi i üzere, K br s kaymakam Edhem Pa a azledildikten sonra
yerine Hac Mesrur A a tayin edilmi ve bu de i im esnas nda Edhem Pa a’n n görevi s ras ndaki
tahsilat ve masraflar kontrol edilerek o seneye ait cizye evrak adedi ve bedelleri belirlenmi tir. Buna
göre:
Cezire-i K br s
Varak-Adet
A’la

2759

Evsat

11.424

Edna

8727

Toplam

22.910

Ödenen bedel: 639.165 kuru tur.35
1264 ve 1265 senelerinde cizyelerin s n flara ait miktar ve bedelleri ise öyledir:
Cezire-i K br s
Varak-Adet

33

A’la

2515

Evsat

9047

Nedkoff, age, s. 625.
K S, Defter: 40, Hüküm 7, s. 112.
35 K S, Defer: 40, Hüküm 32, s. 28.
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Edna
Toplam

9818+417=10.235
21.797

Ödenen bedel: 575.835 kuru tur.36
Burada ayr ca bahsedilmesi gereken ve hükümlerde üzerinde durulan konulardan biri de
Tanzimat uygulamalar yla birlikte kilise ve manast rlar n durumu olmu tur. Çal lan bu sicillerin
içerisinde kilise ve manast rlarla ilgili az say da hüküm bulunmas na ra men, elimizde bulunan
hükümler do rultusunda Tanzimat öncesi ve sonras na ait de erlendirmenin yan s ra Hz. Muhammed
döneminden beri kilise ve manast rlardaki uygulamalar hakk nda da bilgi edinmek mümkün olmu tur.
12 Rebiü’l-Ahir 1256 tarihli hükme göre; K br s’ta bulunan Elegamese (Magosa), Girinye
(Girne), Baf, H rsofi ve Tuzla kazalar nda olan be adet manast r defterde kay tl olup, Cebel-i mezbur
vakf na ba l oldu u için anla ma gere ince 1256 senesinde yeniden bir emir verilerek vergi vs gibi
bedellerden muaf tutulduklar belirtilmi tir. Burada alt çizilmesi gereken önemli bir nokta, bu
manast rlar için gerekli olan antla man n Hz. Peygamber döneminden beri yürürlükte olmas d r.37 Yani
zikredilen bu manast rlar Hz. Peygamber döneminden itibaren hiçbir vergi, harç vs. bedel ödemekle
yükümlü de illerdir.
Anla ld kadar yla K br s’ta bulunan kilise ve manast rlar herhangi bir gelire sahip de illerdir
ve kilise ve manast rlar n gelir kayna tamamiyle sadaka ve vak flardan gelen paralard r. Tanzimat
öncesiyle ilgili bir de erlendirme yapacak olursak, 1256 (1840) senesine ait hüküm incelendi inde,
K br s Adas ’nda bulunan Kuds-i erif manast r na ba l Ayayorgi Manast r ve Ayayani Manast r na
ba lanm olan zeytin a açlar vs gibi ürünlerden anla ma gere i, gerek mahsul zaman nda gerekse
mahsul olmad senelerde ö r talebinde bulunulmamas böyle bir talebin bu manast rlar n haklar na
tecavüz etmek anlam na gelece i belirtilmi tir. Yine Kuds-i erif manast r na ba l vakf olunmu
emlaklardan, Zihne kazas nda bulunan tarlalardan da ö r talebinde bulunulmamas konusunda Zihne
ayan ve voyvodas na gerekli talimatlar verilmi tir. Buna benzer durumlar n ortaya ç kar lmas ve bu
yanl l klar n ortadan kald r lmas için de Hazine-i Amire’de bulunan piskopos defterlerinin kontrol
edilip, patrikli e dahil mahallerde bulunan manast r ve kiliselere ba l ba , bahçe, çiftlik, tarla, çay r,
panay r ve manast rlar n a açlar na da herhangi bir müdahalenin olup olmad n n kontrol edilmesi de
ayr ca istenmi tir. Bu konuyla ilgili daha önce 22 Cemaziye’l-Ahir 1250 ve 26 Zilkade 1250 tarihlerinde
de ayn izahatlar yap ld için bu tarihlerde bildirilen hükümlerin aynen geçerli oldu u vurgulanarak,
z mmi kiliselerine ba l ba , bahçe, çiftlik, de irmen, tarla, çay r, ev dükkan, meyve veren ve vermeyen
a açlar, p nar, manast r ve manast r emsali kiliselere vakfedilmi e ya ve davarlar n Kuds-i erif
patriklerinin eskiden oldu u gibi tasarruf etmeleri belirtilmi tir.38
1256 (1840) tarihli hükümde ise, Tur-i Sina ruhban fukaras n n maa lar n n olmad sadaka ve
baz mahallerde olan vak f has latlar yla geçindikleri belirtilmektedir. Ayr ca, K br s Adas ’nda bulunan
Girinye kazas na ba l Vasilye karyesinde bulunan Ayapreskeva, Kaspaz kazas nda bulunan Akfo a,
Baf kazas nda Kukla karyesinde olan Ayios Porpos, Gayr H rsofi kazas nda bulunan Aya Orsbitis
manast rlar na daha önceden ev, han, dükkan gibi baz yerler vakfedilmi tir. Tur-i Sina kilisesi rahipleri
taraf ndan, manast rlar na, kilise, bahçe, sahildeki Katrinye semtinde bulunan ibadetlerine ve vak flar na
müdahalede bulunuldu u, ayr ca skenderiye, Re id vs iskelelerde vergi, haraç vs gibi bahanelerle
36
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herhangi bir talepte bulunulmamas , hakim ve zab tan taraf ndan da kendilerine kar lmamas gibi
isteklerde bulunmu lard r.39 Bu gibi isteklerde bulunmalar n n nedeni ise bir ba ka hükümde belirtildi i
üzre, Tur-i Sina manast rlar n n eskiden beri tüm vergi, harc vs bedellerden muaf olduklar halde,
Tanzimat döneminde uygulanan e itlik ilkesi nedeniyle kavas ve bütün evkafla e it tutularak hububat,
zahire vs ürünlerden ö r talebinde bulunulmas d r.40 Yap lan tahkikatlar sonucunda rahiplerin istekleri
göz önünde bulundurularak bunlar n üzerine, bir ahitname gönderilerek bu ahitname gere ince; belirli
piskopos reislerinden ba ka ehir ve eyalet patriklerinin dahi kendilerine kar mayaca , sadaka ve
nüzürat celbi için gelip geçtikleri mahallerde ve iskelelerde cizyedarlar taraf ndan cizye talebiyle ya da
çe itli vergiler bahane edilerek yap lan haks zl klar n men edilece i, Cebel-i Musa Manast r papazlar
ve Tur-i Sina’da bulunan manast r, kilise, bahçe, sahilde bulunan kilise, hurma bahçesi ve vak flar na,
M s r’da Babü’n-Nasr’da Cüvaniye mahallesinde bulunan manast rlar na, Katrinye kentinde bulunan
ibadetlerine ve ferra lar na, yine M s r’da bulunan vakf evlerine ve hanlar na sebepsiz kar ma, sald rma,
mani ya da s k nt verecek herhangi bir ey yap lmayaca bildirilmi tir.41 Ayr ca, muaf olduklar halde
al nan vergi, harç vs bedeller belirlenerek 1256 senesinde bu manast rlar n muafiyetlerinin yinelendi i
anla ld ndan al nan ö rün geri verilerek bir daha ö r al nmamas hususunda Sadaretten emir
gönderilmi tir.42
3. Di er Vergiler
Tanzimat- Hayriyye’nin uygulanmas yla birlikte vergi konusunda pek çok hatan n yap ld
görülmektedir. Özellikle bütün halk n e it tutulmas konusu görevli memurlar taraf ndan anla lamam
ve vergiden muaf olanlardan da vergi al nmaya ba lanm , baz vergiler Tanzimat’la birlikte kald r lm
ve bu da hangi vergilerin al n p hangilerinin al nmayaca konusunda kar kl klar n ya anmas na
sebebiyet vermi tir. Ayr ca, burada belirtmek gerekir ki görevli memurlar n yapt klar hatalar n yan s ra
bu yeni uygulamalarla birlikte halk n da bundan faydalanarak baz vergi yüklerini ödemedikleri
görülmektedir. K br s sicillerinin içerisinde bunlarla ilgili baz örnekler de göze çarpmaktad r. 27 Safer
1257 tarihli fermana göre; K br s’ n ba kenti Lefko a kazas nda bulunan Ehl-i slam TanzimatHayriyye’nin uygulanmas na kadar devlete olan 11.096,5 kuru vergilerini ödememi ler ve onlara ait
olan bu vergiler ba ka kaza ve kura ahalisinin üzerine yüklenmi tir. Bunun d nda, K br s’taki baz
kazalarda bulunan slam ve Reayadan baz lar ise üzerlerindeki çiftlikleri muaf hükmünde göstererek bu
çiftlikler için ödemeleri gereken 11.000 kuru vergiyi ödememi lerdir. Bu vergilerin ödenmeme sebebi
olarak da; Tanzimat usullerine ayk r oldu u dü üncesi gösterilmi tir. Bu nedenle; 1257 senesinden
itibaren ödenmesi gereken vergi 28 yük 49.715 kuru olarak hesaplanm ve belirtilen bu vergi tutar n n
3 yük 49.715 kuru unun 1257 senesinden 1259 senesi sonuna kadar geçici olarak üç y l mühletle, geriye
kalan 25 yük kuru un ahalinin taahhütleri gere ince bir akçesi bile b rak lmaks z n her y l eksiksiz
toplanarak Maliye Hazinesi’ne gönderilmesi için buyruk gönderilmi tir. Bundan sonra TanzimatHayriyye gere i vergi konusunda muaf ve gayr- muaf herkesin e it tutularak emlak, arazi ve
ticaretlerine göre bulunduklar kazan n vergisinden hisselerine ne kadar dü üyorsa tamamen al n p tahsil
edilmesi aç kça belirtilmi tir.43
Tanzimat öncesi K br s ahalisinin ödedi i vergilerin miktarlar ise öyledir:
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Guru
Muhaf z, Zab tan vs’ye verdikleri ehriyye
Bütün mukata’at bedelleri ve tahsis edilen maa lar n
toplam

50.000
32 yük 32.828

Cizye mal

6 yük 4935

Toplam

38 yük 37.763

Tanzimat dönemine gelindi inde bu vergilerle ilgili müfredat defterlerinin 1248’den beri düzenli
olarak tutulmad görülmekle birlikte, yukar da belirtilen hesaplarda baz kar klar n oldu u tespit
edilmi tir. Bu durumun anla lmas ndan dolay mukata’at d nda bütün bedeller ve çiftliklerden gelen
gelirlerin da t m n n yap lmas na çal lm sa da 1257 senesi da t m ndan geriye kalan 5 yük küsür
kuru ada ahalisinin s k nt l durumundan dolay tahsil edilememi tir. Ayr ca, yine aç kta kalan 50.000
kuru ehriyye, 1253 senesinden 1255 senesi sonuna kadar ödenmesi ko uluyla yine ada ahalisine
b rak lm t r. Bunlar n d nda, 1257 tevziat ile mukata’at bedeli, vergiler, tohumluk için verilen zahire
bedeli ve sarraf Markar’ n y ll k mallar ndan dolay 7.000 küsür kuru borcun vergiye dahil olup
olmad na henüz karar verilmemi oldu undan hazineden kar lanaca belirtilmi tir. Ayr ca, bundan
sonra herhangi bir kar kl n ya anmamas için ahalinin durumlar n gösteren belgeler gönderilerek
gerekli kay tlar n yap lmas istenmi tir. Bunun d nda, sahiplerinin ellerinde bulunan mukata’at, çiftlik,
cizye, çe itli mallar, baz maa lar ve 32 yük 32.828 kuru bedelleri gösteren defter suretleri muhass llara
verilmi tir. Ahalinin s k nt l durumlar ndan dolay da bu sayd m z bedellerin 1256-1257 seneleri
harman zamanlar nda toplanmas kararla t r lm t r. 1254 senesi mallar ndan kalan ve ahalinin ödemesi
gereken 676 kisenin de ödeme zaman geçti inden derhal toplanarak hazineye gönderilmesi
istenmi tir.44
Ada ahalisinden al nmas kararla t r lan 1257 senesi de hesaba kat larak 1258 y l n n vergileri
ise öyledir:
slamdan

6 yük 31.693 kuru 10 para

Reayadan

25 yük 51.010,5 kuru

Toplam

31 yük 81.703,5 kuru

Ödenecek olan vergiler belirlense de bu vergilerin 26 yük 61.470 kuru 10 paras tahsil edilmi ve 5
yük 21.228 kuru 10 paras ödenememi tir.
Yine ayn y l üç s n f esnaf n ödemesi gereken vergiler ise öyledir:
Cizye mal
Çiftlik
bedeli

44

6 yük 4935 kuru
54.599,5 kuru
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Bunlar n haricinde a ar, gümrük ve mal varl klar n n 1258 senesi bedelleri hesaplanarak tamam
K br s ahalisine b rak lm t r. Bu sayd m z vergilerin d nda yine K br s ahalisinden al nan di er
vergiler ise, ihtisab, ispenç vergisi, mülkiyet aidat , memleha (tuzla) bedelidir. Tanzimat itibariyle K br s
ahalisinin ödemeleri gereken tüm vergiler hesaplanarak kay tlar tutulsa da Tanzimat öncesi ödenen
50.000 kuru ehriyye bedelinin ise vergiye dahil edilip edilmemesi konusuna karar verilmemi tir.
Ayr ca, yukar da sayd m z vergilere 8 yük 8 bin küsür kuru muhass ll k masraflar da ilave edilmi tir.
Ancak, son birkaç y l içinde adada çok say da çekirge olmas ve ya murun az ya mas gibi sebeplerden
dolay mahsul al namam , hatta tohumluk bile elde edilememi , hayvanlara ayr lan mahsulleri satmak
durumunda kalm lar ve cümle ahali peri an olmu tur. Bu nedenlerle ahalinin bu vergileri
ödeyemeyece i belli olmu ve ;
1. Vergiye dahil edilen 8 yük kuru muhass ll k bedelinin azalt lmas na,
2. Tesviye olunan 31 yük 15.215 kuru a zecriyye bedeli olan 1 yük 15.500 kuru un daha sonra
dahil edilmesine karar verilmi ve geriye ödenmesi gereken 28 yük 40.715 kuru kalm t r.
Her ne kadar halk için kolayl k sa lansa da Devlet-i Aliyye’nin zaruri masraflar oldu u ve hazineye
verilmesi gereken ve ertelenen borçlar n halk n zimmetinde oldu u vurgulanarak belirtilen tüm
vergilerin ödenmesi istenmi tir. Ayr ca, bundan sonra kaymakam, zab tan ve vücuhlardan Tanzimat’a
ayk r ekilde külli ve cüzi masraf ad alt nda bir akçe bile talep edilmemesi hususuna vurgu
yap lm t r.45 Nitekim birkaç hükümde yine vergi konusunda yap lan baz yolsuzluklar göze
çarpmaktad r. Lefke ve Omorfo’da (Güzelyurt) fazla vergi al nmas , rü vet vs eylerle halk n haks zl a
u rad konusunda baz söylentilerin meydana gelmesiyle bir emir gönderilmi ve buralarda ya ayan
ehl-i slam, reaya ve bütün halktan fazladan vergi al nmamas , rü vet ve türlü eylerle zulmedilmemesi
hususuna de inilerek, bu emre riayet edilece ine dair Lefke kazas meclisi kefil olmu tur.46 Yine zaman
zaman vergi tahsilat nda yolsuzluklar n söz konusu oldu u görülmektedir. Örne in skenderun iskelesi
Duhan Memuru Corci’nin toplam oldu u 2960 kuru vergiyi kaydetmeyerek yolsuzluk yapt
görülmektedir. Yap lan bu yolsuzluk tahkik edildikten sonra ceza kanununun 82. Maddesine göre,
zimmetine geçirdi i paran n iki kat kendisinden tahsil edilmi ve rütbesi elinden al narak ebediyen
memuriyetten ç kar lm ve K br s’ta Kalebendlik cezas na çarpt r lm t r. 82. Madde” her kim miri
mallardan h rs zl k yaparsa, çalm oldu u ey iki kat olarak kendisinden al narak devlet hazinesine
teslim edilir ve be y ldan az olmamak üzere kalebentlik yapt r larak rütbesi elinden ebediyen al n r.47
Son olarak, sicillerden Osmanl Devleti’nin muhtaç insanlara eskiden beri vergilerden maa
tahsis etti i görülmektedir. Örne in, sicillerde mevcut olan bir hükme göre, K br sl Zencirk rano lu
Mustafa, muhtaç oldu u için kendisine Tuzla iskelesi mal ndan 1255 senesinde 30 kuru maa
ba lanm t r. Yine K br s Adas ’nda Lefko a’da bulunan eyh Abdülaziz Efendi Hangah fukaralar na
yemek paras olarak 1226 senesinden itibaren y ll k 200 ve cizye mal ndan ise senelik 73.5 kuru
verilmek üzere berat verilmi tir. 1257 senesi Mart ay ndan itibaren de belirlenen bu 273.5 kuru yemek
paras n n her y l K br s mallar ndan temin edilip verilmesi kararla t r lm t r.48
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Sonuç
nceledi imiz K br s sicilleri do rultusunda Tanzimat dönemi öncesi ve Tanzimat dönemi
içerisinde hem Osmanl Devleti hem de K br s ile ilgili pek çok bilgiye ula mak mümkün olmu tur.
Öncelikle söylemek gerekir ki Osmanl Devleti, Tanzimat’a gelene kadar ticaret konusunda kendince
önlemler alm t r. Örne in; yerli hammaddenin d ar ç kar lmas n önleyen yed-i vahid (tekel) sistemi
uygulad görülmektedir. Elbette bu uygulama, ba ta Büyük Britanya olmak üzere pek çok yabanc
devletin i ine gelmemi tir. Tanzimat öncesi Osmanl Devleti’nin, d ar da pek çok sorun ya ad
(toprak kay plar , a r sava tazminatlar vs.), içerde yine çe itli s k nt lar n ya anmas ; özellikle M s r
valisi Kavalal Mehmet Ali Pa a’n n isyan , Osmanl Devleti’ni bir ç kmaza sürüklemi ve Osmanl
Devleti M. Ali Pa a’n n isyan n ngiltere ve Rusya’n n yard mlar yla a abilmi tir. Bu yard mlar n
kar l nda Rusya’ya Bo azlardan serbest geçi hakk tan nm t r ki verilen bu imtiyaz uzun bir zaman
sürecek olan Bo azlar sorununu ba latm t r. ngiltere ile ise, bir ticaret antla mas imzalanm (16
A ustos 1838 Balta Liman Antla mas ) ve bu antla mayla ngiltere’ye ticari aç dan pek çok imtiyaz
verilmi tir. Ancak, sicillerden anla ld üzere verilen bu ticari ayr cal klar ngiltere ile s n rl kalmam
daha sonra Fransa, Belçika ve Rusya da antla maya dahil olmu tur. Bu antla madan sonra Osmanl
Devleti, Avrupal devletlerin aç k bir pazar haline gelmi ve yerli tüccar pek çok s k nt yla kar kar ya
kalm t r. Bu antla mayla birlikte, devletin bayra alt nda ya ayan tüccar ve tebaas vergilerini %3
hesab yla ödeyecekler, antla maya dahil olan tüm devletler ise Osmanl Devleti’nden sat n alarak
götürecekleri mallar için tüm eski vergiler yerine %9 amediyye ve reftiyye olarak da %3 gümrük vergisi
ödeyeceklerdir. Kendi devletlerinden Osmanl Devleti’ne getirdikleri mallar için ise %3 amediyye ve bu
mallar Osmanl Devleti’nin iç k s mlar na götürdükleri takdirde %2 ilave vergi ödeyeceklerdir. Mallar
Osmanl Devleti’nden al p yine Osmanl Devleti topraklar içinde satt klar takdirde ise Osmanl Devleti
tüccar ve tebaas yla e it tutulmu lard r. Antla maya dahil olmayan devletler ise tüm mallar n giri
ç k lar nda %3 hesab yla eski usul vergi ödemeye devam etmi lerdir. Osmanl Devleti ehl-i slam
tüccar ndan %4 ve reaya tüccar ndan masdariyye d ndakilerden %5 resm-i gümrük alacakt r. Bunlar n
d nda resm-i ihtisab, resm-i bi’dat, ruhsatiyye ve müruriyye gibi çe itli vergiler de al nacakt r. Tüm bu
uygulamalar ayr ca, K br s’a ba l Tuzla ve K br s’a ba l di er gümrüklerde de eksiksiz uygulanacakt r.
Yap lan bu ticaret antla mas ndan sonra 1839’da Tanzimat Ferman’ ilan edilmi ve yap lan ticaret
antla mas yla yabanc ülkelere verilen ayr cal klara kar l k e itlik sa lanaca ve bu ülkelerin sahip
oldu u imtiyazlar kar s nda tüm bu haklara Osmanl Devleti tüccar ve tebaas n n da sahip olmas için
gerekli her düzenlemenin yap laca do rultusunda güvence verilmi tir. Bunun üzerine, Tanzimat’la
birlikte Tanzimat’a dahil olan mahallerin vergileriyle ilgili baz düzenlemeler yap lm ve Osmanl
Devleti taraf ndan yerli tüccar ve tebaas na, ücretsiz tezkire ve ruhsat verilmeye ba lanm , tüm bedeller
yürürlükte olan tarife gere i al naca bildirilmi ve böylece yabanc ve yerli tüccarlar aras ndaki e itlik
sa lanmaya çal lm t r.
Sicillerden anla ld üzere Tanzimat’la birlikte düzenleme yap lan vergilerden biri de hem
K br s’ta hem de Osmanl Devleti’nin belli bölgelerinde üretimi yap lan ipekten al nan a ar vergisidir.
Genel olarak ipe in sat n n yap labilmesi için tezkire alma art getirilmi ve yine gümrük vergisi
olarak %12 hesab belirlenmi tir. pek ticaretiyle ilgili ya anan s k nt ise; ipek kaçakç l hususudur.
Bu konuyla ilgili baz düzenlemeler yap lm ve ipek ticaretinin yap labilmesi için baz artlar getirilerek
bu durumun önüne geçilmeye çal lm t r. Yine Tanzimat’la birlikte Avrupa, Acem ve Hindistan
ticaretinde de düzenlemelerin yap ld göze çarpmaktad r. Tanzimat gere i Avrupa, Acem ve Hindistan
ticaretlerinde de ticaretin geni letilmesi ve karlar n ço alt lmas için yeni düzenlemeler yap lmaya
çal lm ve ödenecek olan vergiler de yine yeni kaideler gere i belirlenmi tir.
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Sicillerde üzerinde en çok durulan konulardan biri cizye olup, sicillerde verilen cizye cetvelleri
sayesinde de K br s’taki gayr-i Müslim halk ile ilgili baz sonuçlara ula mak mümkün olmu tur.
Tanzimat öncesinde, cizye kay tlar n n tutuldu u defterlerin düzenli bir ekilde tutulmad sicillerde
dile getirilen konulardan biridir. Tanzimat’la birlikte pek çok konuda oldu u gibi bu konuda da baz
düzenlemeler yap lsa da Tanzimat öncesi ya anan, cizye kay tlar n tutuldu u yoklama defterlerinin
kay tlar n n düzensizli i, kay tlar n de i tirilmesi ya da yap lan kay tlarda say lar n eksik ya da fazla
ç kmas gibi sorunlar n Tanzimat sonras nda da devam etti i görülmektedir. Yine siciller do rultusunda
göze çarpan bir di er husus, Tanzimat öncesi tek kalemde toplanan cizye ve di er vergilerin Tanzimat’la
birlikte kimi ko ullar dikkate al narak ve halk n zorluk çekti i zamanlar da hesaba kat larak taksitle
ödeme yap lmas na müsaade edilmesi ve yine halk n ekonomik durumlar göz önünde bulundurularak
mensup oldu u s n f ( ala, evsat, edna) do rultusunda ödeme zamanlar ile ilgili bir, iki ya da üç ay gibi
mühletler tan narak gerekli kolayl klar n sa lanmas d r. Ayr ca, yap lan yolsuzluklarla ilgili gerekli
kanun ve kaideler de belirlenerek sorumlu olan mercilere gereken talimatlar n verildi i de
görülmektedir.
Osmanl Devleti’nde cizyeler daima ba üzerine al nd bilinmekle birlikte, F. Babinger’in
kitab ndan edindi imiz bilgiye göre, sadece K br s’ta hane üzerine al nd yazmaktad r. Bu bilgiden
yola ç karak sicillerde verilen 1261,1261,1264 ve 1265 y llar na ait cizye cetvellerinden K br s’ta
bulunan gayr-i Müslimlere ait kaç adet hane oldu u da hesaplanabilir. Ancak, bu bilginin do rulu u
teyit edilmeden böyle bir sonuca ula mak ne kadar do ru olur bu da tart maya aç k bir noktad r. Bunun
d nda, bu cizye cetvellerinde cizye evrak adetleri verilmekte olup 2500 ile yakla k 2800 aras nda a’la
s n f na ait cizye evrak oldu u görülmektedir. Bu rakam Osmanl Devleti’nin di er ehirleriyle
kar la t r ld nda, K br s’ta ekonomik durumu iyi olan gayr-i Müslim say s n n fazla olmas dikkate
de er bir di er noktad r.
Sicillerden elde edilen bir di er dikkat çeken husus ise; K br s’ta bulunan kilise ve manast rlar n
ödemekle yükümlü olduklar vergilerdir. Elbette kilise ve manast rlar da ö r vs gibi vergileri ödemekle
yükümlüdürler. Ancak burada, K br s’ta bulunan Elegamese (Magosa), Girinye ( Girne), Baf, H rsofi ve
Tuzla kazalar nda bulunan be aded manast r n Hz. Peygamber döneminden beri vergilerden muaf
olduklar , o dönemde yap lan antla man n 1256 (1840) y l nda yenilenerek vergilerden muafiyetleri
belirtilmi tir. Bu manast rlar n muafiyetlerinin yeniden belirtilmesindeki neden ise, Tanzimat’ n
getirmi oldu u e itlik ilkesiyle bu manast rlardan da Tanzimat’la birlikte vergi al nmaya ba lanmas d r.
Yine Kuds-i erif manast r na ba l Ayayorgi ve Ayayani manast rlar n n da, sahip olduklar zeytin
a açlar ndan mahsul olsun ya da olmas n ö r ödemeyecekleri belirtilmi tir. Burada belirtmek gerekir ki,
bu iki manast r n yukar da sayd m z be manast r n dahilinde mi yoksa haricinde mi oldu u sicillerde
belirtilmemektedir. Yine dahil mi yoksa hariç mi oldu u belirtilmeyen ve vergi, harç vs gibi bedellerden
muaf olan di er manast r isimleri ise; Girinye kazas na ba l Vasilye karyesinde bulunan Ayapreskeva,
Karpaz kazas nda bulunan Akfo a, Baf kazas nda Kukla karyesinde olan Ayios Porpos, Gayr H rsofi
kazas nda bulunan Aya Orsbitis’tir.
Tanzimat’ n ilan yla birlikte sadece kilise ve manast rlar n vergi durumlar nda de il, pek çok
konuda hatalar n yap ld , kar kl klar n ya and ya da Tanzimat uygulamalar bahane edilerek vergi
konusunda usulsüzlüklerin yap ld görülmektedir. K br s’taki baz kazalarda Tanzimat uygulamalar na
ayk r oldu u dü üncesiyle halk kimi vergilerini ödememi , bu vergiler ba ka kaza ahalisine yüklenmi ,
ehriyye bedeli olarak 5000 kuru olarak al nan bedellerin ise Tanzimat’la birlikte vergilere dahil edilip
edilmeyece i konusunda bir tak m belirsizlikler ya and da görülmektedir. Ayr ca, sicillerde K br s
ahalisinin ödemekle yükümlü oldu u vergilerin miktarlar belirtilmekle birlikte, Tanzimat’a
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gelindi inde yap lan düzenlemeler aç kça görülmekte olup y l y l bu vergilerin nas l ödenmesi gerekti i
ile ilgili düzenlemelerin de ayr ca belirtildi i gibi, halk n ödemekle yükümlü oldu u hemen hemen bütün
vergi türlerinin isimlerini de görmekteyiz. Bunun d nda Tanzimat öncesi halktan al nan “gerdek
akçesi” ve “ o o paras ” gibi vergilerin de Tanzimat’la birlikte kald r ld dikkat çekmektedir.
Son olarak söyleyebilece imiz ve sicillerde göze çarpan bir nokta, Osmanl Devleti’nin muhtaç
insanlara vergilerden ödenek ay rmas hususudur. Ne kadar insana ne kadar yard m yap lmakta oldu unu
elbette bir ya da iki hükümden ç karmak pek mümkün de ildir. Ancak, yukar da verdi imiz iki örnek
bu tarz yard mlar n yap lmakta oldu u yönünde bizlere ipuçlar vermektedir.
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K br s’ta Çekirge Kampanyalar (1879-1897)
Ar. ör. hsan eddar A A
Hakkari Üniversitesi / Hakkari

Giri :
Bu çal mada, 1879-1897 y llar aras nda K br s’ta ngiliz yönetimi alt nda yürütülen çekirge
kampanyalar ele al nacakt r. K br s’ n Britanya i galine girdi i 1878 y l ndan 1897 y l na kadar her y l
düzenli olarak Çekirge Kampanyalar düzenlenmi ve haz rlanan raporlar ngiltere’ye gönderilmi tir. Bu
kampanyalarda uygulanan pek çok yöntemde, bir yandan Osmanl izleri görülürken, bir yandan da
Ada’ya özgü yeni düzenlemeler yap lm t r. Perde ve Tuzak Sistemi, a rl nca çekirge yumurtas ve
canl çekirge toplat lmas , nadasa b rak lan bo arazilerin sabanla sürülmesi ve çekirge vergisi
uygulamalar nda bu süreklilik ya da özgünlük görülebilir.
Kullan lan Kaynaklar:
K br s Adas ’n n son Osmanl valisi Besim Pa a 12 Temmuz 1878’de yönetimi Britanyal lara
devretmi tir. Yüksek Komiser Sir Garnet Wolseley, 22 Temmuz’da adaya gelerek, ilk Britanyal
yönetici olarak yönetimi devralm t r. Aday yönetmeye ba layan Britanyal lar, pek çok alanda
Osmanl ’dan kalma uygulamalar aynen korumu ve ihtiyaç halinde, mevcut kanunlar n özüne
dokunmadan baz küçük tadilatlar yapm lard r. Bu çal mada da görülece i gibi, K br s’ n tarihinde
yöneticiler de i se de adan n temel sorunlar de i memi tir. Lüzinyanlar döneminden Osmanl
dönemine ve Britanya i galine kadar çekirge sorunu ve olumsuz etkileri, K br s’ n gündeminde hep var
olmu tur.1
Çal ma, K br s’ n Britanya’n n idaresine girdi i 1878 y l ndan itibaren, çekirge kampanyas
raporlar n n düzenli olarak haz rland ilk 19 y l kapsamaktad r. Britanyal idarecilerin haz rlad
resmi raporlar ve resmi gazetenin ilgili say lar bu çal man n yararland birincil kaynaklar olarak
kullan lacakt r. The Cyprus Gazette, Britanya idaresi alt nda yay nlanan K br s’ n resmi gazetesidir.2 Bu
gazetede yay nlanan Emirnameler [Ordinance] bütün Ada halk aç s ndan ba lay c l olan yasalard r
ve ada halk na duyurulmas gereken, düzenli olarak burada yay nlanmaktad r. Yüksek Komiser ve ona
ba l çal an devlet mühendislerinin haz rlad
raporlar n büyük bir k sm “House of Commons
Parliamentary Papers (HCPP)” ve “the Cyprus Blue Book” y ll klar n n içerisinde yay nlanm t r.3 Bu
raporlar n önemli bir k sm na internet kaynaklar ndan eri ilebilse bile, baz y llar n orijinal belgeleri
Londra’daki the National Archives’de yer almaktad r. Kaynaklar n bu kadar da n k olmas n n nedeni,
ngilizlerce adan n nas l idarece edilece ine ve statüsüne karar verilememi olmas d r. 1879 y l nda
yap lan faaliyetlerin [Foreign Office], 1883 y l ndaki faaliyetlerin [Colonial Office] belgeleri aras nda
yer almas ve takip eden di er y llar n müstakil olarak [Parliamentary Papers] içinde yay nlanm olmas
bu durumun aç k bir kan t d r.
1

K br s Adas ’n n çekirge varl n n son 1000 y l ilk defa ve imdiye kadar üzerine pek fazla ilave yap lmayan tek çal ma Ronald C.
Jennings taraf ndan yaz lm t r. Makalede uzun bir dönem ele al nd için, K br s’ n çekirge sorununun ana hatlar ortaya ç kar lm t r.
Bak n z: Ronald C. Jennings, “The Locust Problem in Cyprus”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol.51, No. 2, 1988,
s. 279-313.
2 lk say s 5 Kas m 1878 Sal günü ç kar lm t r. 1878 ve 1960 y llar aras nda yay nlanan The Cyprus Gazette’lere u adresten eri ilebilir:
http://cypruslibrary.moec.gov.cy/kyvernitikes_ekdoseis.html
3
1887 ve 1937 y llar aras nda yay nlanm
“Cyprus
lue B k” y ll klar n n tamam na u adresten eri ilebilir:
http://cypruslibrary.moec.gov.cy/kyvernitikes_ekdoseis.html

529

Çekirge Kampanyas Raporlar [Report on the Locust Campaign] çal man n do rudan
yararland birincil kaynaklard r. Bu çal ma hem bu raporlar tan tmak hem de burada yer alan veriler
nda K br s tarihine bir katk yapmay amaçlamaktad r. Bu nedenle, bu raporlar n d nda do rulay c
ve tamamlay c bilgi veren eserlere ihtiyaç olmad kça ba vurulmam t r.
K br s’ n de i en idari yap s ve çok kültürlü hayat dikkate al nd nda, pek çok yerle im
biriminin birden çok ad bulunmaktad r. Bu çal mada, yerle im birimlerinin adlar n Raporlarda
yaz ld
ekliyle kullan lmas na dikkat edilmi tir. Raporlar n yaz m dilinde yer alan baz kavram ya da
resmi ifadelerin orjinalleri, bu çal man n içerisinde kö eli parantezle verilmi tir. Ayn nedenlerle,
raporlarda kullan lan ölçü birimleri de orjinaller halleriyle b rak lm t r.
Çekirgenin Yak n Tarihi: Britanya

galinden Önce

K br s’ta çekirge ile mücadele raporlar ndan müstakil olarak [Parliamentary Papers] içinde bas lan
ilk rapor olan 1884 y l raporunda, Ada’daki Osmanl ’n n idaresinin son döneminde çekirge ile nas l
mücadele etti ini ve Britanyal lar n Ada’y 1878’de i gal ettiklerinde nas l bir miras devrald klar n
anlatan uzun bir sunu bulunmaktad r.4 Bu rapora göre, Osmanl döneminde düzenli olmasa da farkl
y llarda birbirinden farkl yöntemlerle çekirge ile mücadele edilmi tir. Çekirge sorunu tümden
halledilmese bile, ba ar l çal malar yap lm t r.
1863 y l n n 20 Nisan’ n da çekirge yumurtas toplama sistemi [locust-egg collection system]
Mehmed Halet Bey taraf ndan uygulanmaya ba lanan yöntemlerden biridir. Farkl yöntemlerin aras nda,
adaya özgün bir mücadele yöntemi olarak 1862 veya 1863 y l nda Richard Mattei taraf ndan geli tirilen
“Perde ve Tuzak Sistemi [the System of Screens and Traps] denenmesi dikkat çekmektedir.5 Çok fazla
i gücüne ihtiyaç duyulan bu sistem, daha sonraki y llarda Vali Said Pa a döneminde, baz de i iklikler
yap larak ve valinin tam deste i ile Ada’n n tamam nda kullan lm t r.6 Az say da perde, s n rs z say da
i çi (her ihtimale ve acil duruma kar bekletilenler dahil), 1870 y l ve sonras ndaki 6-7 y ll k çaba ile
K br s’ çekirge belas ndan kurtarm lard r.
Osmanl dönemindeki etkin çal malarla çekirge gerçekten de geçici olarak yok edilmi tir; nadiren
de olsa bo alanlarda, ta l , kayal k ve tümsek alanlarda rastlan lmas istisnai bir durumdur. 1875
y l ndan itibaren çekirgeler görülmeye ve tar m ürünlerine zarar vermeye ba lasa da, 1878’de “Britanya
gali” gerçekle ene kadar çekirge ile mücadele kapsam nda Osmanl idaresinde Vali Said Pa a’dan
sonra kayda de er bir çal ma yap lmam t r.7
Çekirge Kampanyalar
“Çekirge Kampanyalar ” raporlar olarak yaz lan çekirge itlaf faaliyetlerinde Britanyal lar
genellikle birden çok yöntemi ayn anda kullanm lard r. Perde ve Tuzak yöntemi, çekirge yumurtas
toplama, canl böcek sat n alma, yakma, çukurlara doldurma ya da vurarak itlaf etme bu yöntemlerin en
bilinenleridir. Özellikle Osmanl idaresinin son döneminde, Richard Mattei taraf ndan icat edilen Perde
ve Tuzak yöntemi, biraz daha geli tirilerek kullan lmaya devam edilmi tir.8 1879 y l nda ilk kampanya
4 1884 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P (Account and Papers) 1884 [C.4189] Cyprus. Report on the locust campaign of 1884 by S.
Brown. No:1, 4 Temmuz 1884, Major-General Robert Biddulph, Trodos Da .
5 Richard Mattei, adan n önemli toprak sahiplerinden biridir ve köklü bir aileden gelmektedir. Ailesinin kökleri Lüzinyanlar dönemi
öncesine gitmektedir. K br sla ilgili yaz lm pek çok eser O’na, Latin ya da talyan dense de, kendisi K br sl d r. ki örnek çiftli i vard r.
Bu çiftlikler Lefko a-Larnaka yolu üzerinde Dali Köyü ve Magosa’da Kukla Köyü’nde idi. Tabitha Morgan, ngilizlerin K br s'taki Tarihi,
Çev: Cumhur Atay, Khora Kitap, Lefko a 2013, s. 27.
6 Osmanl Ar ivinde yer alan belgelere göz at ld
nda “Bez Tuzak” adland r lmas ile kullan lm t r. Ancak ngilizlerin bu yöntemi yeniden
düzenledikleri ve baz geli tirmeler yapt klar gözden kaç r lmamal d r. BOA (Ba bakanl k Osmanl Ar ivi) rade ura-y Devlet ( . D),
301, 18 May s 1868 (1285.M.25).
7 1884 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., No:1, 4 Temmuz 1884, Major-General Robert Biddulph, Trodos Da .
8 FO (Foreign Office, Great Britain) 881/3913, 7 Haziran 1879. Inclosue:3, 10 May s 1879, Bowlby, Nicosia.
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yap lm t r.9 1881 y l nda düzenlenen kampanyan n masraf 5.739 £ olmu tur.10 1881 y l nda Çekirge
Vergisi konulmu , ilk y l 8.360 £ kadar para toplan lm ve ilerleyen y llarda düzenli olarak vergi
toplanmaya devam edilmi tir. 1882 y l nda iki yöntem ayn anda uygulanm t r: Çekirge yumurtas
toplanmas n n maliyeti 11.636 £ ve perde ve tuzak kullanarak çekirge yakalaman n maliyeti 8.700 £
olmu tur.11 Çekirge kampanyalar nda harcanan para en yüksek düzeye 1882 y l nda ula m t r. Çekirge
Vergisi ile 6.026 £ toplanm ve yumurta toplama sistemi terk edilmi tir. 1882 ve 1883 y llar nda yap lan
kampanyalar n ba ar s hakk nda, kimsenin en küçük bir üphesi yoktur.12
1879 Y l nda Britanyal lar n Çekirge ile Kar la mas
Britanya gali sonras ilk çekirge kampanyas 1879 y l nda yap lm t r.13 6 Mart’ta ba layan
kampanya May s ay n n ilk haftas sona ermi tir. Perde ve tuzaklar çok geç kuruldu u için ba ar l
olunamam t r. lk çekirgeler, yüzeyde çal lar n alt nda ve henüz hareket edemeyecek kadar küçük ve
yumurtadan yeni ç karken 6 Mart’ta bildirilmi lerdir. lk müdahale yüzeye da lm yumurtalar n ve
yumurtadan yeni ç km yavru çekirgelerin çal larla bir araya getirilmesi olmu ve bu erken a amada
onlar itlaf etmenin etkili bir mücadele yöntemi olaca görülmü tür. Ancak, s radan bir çal süpürgesi
ile sert darbelerle çekirge yavrular na vurman n ya da çal larla döverek itlaf etmeye çal man n sonuç
al c olmad aç kt r. Çekirgeler k sa sürede güçlenip büyümekte ve süpürge darbeleri onlar öldürmek
yerine sadece sersemletmektedir. Genç çekirgeleri bir araya getirip yakmaya çal ma yöntemi de benzin
k tl
nedeniyle yap lamamaktad r.14 Havan n ya murlu ve so uk olmas çekirgelerin geli imini
geciktirdi i gibi, fark edilmelerini de zorla t rmaktad r. So uk ve slak hava sonras geri gelen
çekirgeler, daha çok görünür olmakta ve geçen sürede sadece yapacaklar y k m gecikmektedir.
Mart ay n n ba nda henüz çekirgeler yumurtadan ç karken, Kampanya’n n sorumlular na Mattei
telgraf çekerek, hem tecrübelerini aktarm hem de Osmanl döneminde de etkin olarak kullan lan perde
ve tuzak sisteminin kurulmas n önermi tir.15 Böylece ilk kampanyada, depolarda çürümeye yüz tutmu
perdeler ç kar lm ve gecikmeli de olsa baz bölgelerde kullan lmaya ba lanm t r.
6 Mart’tan itibaren 21 Mart’a kadar çekirgelerin Ada’n n ba ka bölgelerinde de görülmeye
ba land raporlanm t r.16 20 Nisan’dan itibaren çekirgeler uçmaya ba lad için, perdelerle kurulan
tuzaklar i levini yitirmi tir. Ancak Morfu ve Lefke gibi baz yörelerde ve Famagusta ve Carpa’da da
perde ve tuzak kullan lmaya devam etmi tir.
Kampanya döneminde, çe itli zamanlarda uçan çekirgeleri yakalay p getiren köylülere okka
ba na para ödenmi tir.17 Köylülerin getirdi i çekirgeler Famagusta’da 2.856 okka, Vatilli’de 3.077
okka, Nicosia’da 2.020 okka olmu ve okka ba na ortalama 3 kuru ödenmi tir. Köylülerin getirdi i
çekirgelerin içinde ba ka bir eyler olup olmad kontrol edilmi , tart lm ve köylülerin getirdi i 10
9 1880 y l nda ne yap ld
hakk nda 7 Temmuz 1880’de yay nlanan The Cyprus Gazette’nin 56.say s d nda bir bilgi yoktur. Gazeteye
göre, 18 ile 60 aras ndaki sakat olmayan her erke e 8 okka (kile de il) çekirge yumurtas toplama kotas getirilmi tir. Köylere yumurta
al m yerleri aç lacak ve duyurulacak ve yumurtalar toprakla kar t r lmam , tertemiz al nacakt r. Gazetede, Adan n harcamalar ndan
tasarruf etmek için böyle bir uygulamaya gidildi i yaz lm t r. The Cyprus Gazette, No: 56, 7 Temmuz 1880.
10 1883 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, CO (Colonial Office, Great Britain) 883/2, August 1883. Bu Rapor 11 Haziran 1883’de S.
Grown taraf ndan kaleme al nm t r.
11 Agr.
12 1884 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., No:1
13 FO 881/3913, agr., G. J. Wolseley imzas ile 11 May s 1879’da gönderilmi tir.
14 FO 881/3913, agr., Inclosue:3, 10 May s 1879. Bowlby, Nicosia.
15 Telgraf 6 Mart’ta yaz lm ve 8 Mart’ta ula m t r. Mattei, çekirge itlaf nda istihdam edilenlere ödenecek ücretleri de önermi ve ilk y l
onun önerdi i ücretler verilmi tir. 1879 Raporunu haz rlayanlara göre, bu rakamlar yüksek olsa da ödenmi tir. Kampanyay yerellerde
yürütmesi için ayl k 15 £’den 3 amir (superintendent) belirlenmi tir. Onun alt nda çal an çavu lara (overseer) günlük 3s (27 kuru ) ve
rgatlara (labourer) günlük 1s 4d günlük, (12 kuru ) ödenmi tir. Çekirgelerin tart lmas n denetleyen askerlere 2s ve köy d nda görev alan
3 askere günlük 2s 6d ücret verilmi tir. FO 881/3913, agr.,.
16 FO 881/3913, agr., Inclosue:3.
17 Bir a rl k ölçüsü olan “okka”, 400 dirhem’den olu ur ve 1,283 kg’a e ittir. FO 881/3913, agr., Inclosue:1, 20 Nisan 1879, H. R. Bowlby.
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tona ula an çekirge itlaf edilmi tir.18 Buna ilave olarak tuzaklarda aç lan çukurlara yakla k 40 bin okka
çekirge gömülerek itlaf edilmi tir.
1879 Kampanyas boyunca yap lan masraf 799 £ olmu tur. Tahmini olarak yakla k 19 milyon
çekirge, yumurtlamadan itlaf edilmi tir. Çekirgeler uçmaya ba lad ktan sonra, perde ve tuzak sisteminin
kullan lmas i e yaramad anla lm t r. Uçan çekirgeleri köylüler yakalay p tartarak, derin çukurlarda
yakarak çekirge ile yap lan mücadeleyi tamamlam lard r.19 Görüldü ü kadar yla, çekirgelerin itlaf nda
“yumurta toplanmas ” en ucuz ve en etkili yöntemdir.20
Kampanyan n yürütüldü ü bölgelerde kaç ki inin gerekece ini bilmek imkans zd r. Yerelin kendi
özgün ko ullar na göre bu say art p, azalabilmektedir. En önemli belirleyiciler; topra n sertlik durumu,
aç lacak çukur say s ve çukurun geni li idir. Mesela zeminin yumu ak oldu u bir yerde 50 yard
uzunlu unda 1 perde kurulmas için gerekli 7 i çi öyle çal r: 1 ki i hendek kazarken, 3 ki i perdeyi
aç p kaz klar çakar, iple ba lar ve perdenin alt k sm n hende e gömer, 2 ki i çukur kazar ve çukur
kaz ld ktan sonra 1 ki i perdeyi kurar.21
Çekirge Vergisi
1879, 1880 ve 1881 y llar nda çekirge ile ilk mücadele yap ld ktan sonra, Ada idaresi kampanya
masraflar n n finansman için 1881 yaz nda Çekirge Vergisi olarak bilinen yeni bir vergi yürürlü e
koymu tur. Ada halk n n vergi ile ilk kar la mas , Resmi Gazete’de yay nlanan taslak olmu tur.22 Tam
ad "Çekirge tlaf Emirnamesi, 1881" [The Locust Destruction Ordinance, 1881] olan emirnamenin
gerekçesi, çekirge itlaf s ras nda ihtiyaç duyulacak paran n sa lanmas olarak gösterilmi tir. Toplanan
paran n, “Çekirge tlaf Fonu” [The Locust Destruction Fund] ad yla an lacak ayr bir hesapta toplanmas
dü ünülmektedir.
“Çekirge Vergisi” [Locust Tax], 25 Temmuz 1881’de kabul edilmi ve Resmi Gazete’de “12.
Emirname, 1881” [Ordinance No XII, 1881] ad yla yay nlanm t r.23 13 maddeden olu an Vergi’nin, bu
maddelerin at f yapt 5 adet eki (A, B, C, D ve E) bulunmaktad r.
Çekirge Vergisi, pratikte be ana ba l kta toplanm t r: A ar vergisi al nan bütün ürünlerden,
ürünün de eri üzerinden y ll k %1 oran nda; ev, dükkan ve di er emlaklar n de erlerinin %0,1’i ve e er
gayrimenkullerden kira geliri elde ediliyorsa kiran n %1’i; ticari faaliyetlerden elde edilen kar ve
kazançlar n %1’i; düzenli maa olanlar n y ll k gelirlerinin %1’i ve a nam vergisi olarak bilinen koyun
ve keçiden y ll k 15 para.
Verginin toplanmas için özel bir dönem belirlenmemi , a ar ne zaman toplan yorsa, a ar
üzerinden al nacak k sm o zaman toplanm ; a nam ne zaman toplan yorsa, a nam üzerinden al nacak
k sm o zaman toplan lm t r. Çekirge vergisi, Ada’da ya ayan herkesten üretimine ve gelirine oranla
al nan bir vergidir. Verginin konusu ve uygulan aç s ndan özgün yanlar bulunmaktad r. Britanyal
Ada idarecileri, adaya yapt klar bütün harcamalar ve beklenmedik masraflar ada halk ndan ç karmak
için böyle bir yola gitmi tir. Bunda ba ar l da olmu lar ve bir süre sonra fonda biriken paran n ba ka
yerlerde harcan lmas da gündeme gelmi tir. Tablo 1’de çekirge vergisi ad alt nda ada halk ndan
toplanan verginin miktar görülmektedir. Bu rakamlar vergi oranlar göz önünde bulundurularak Ada’n n
iktisadi hacminin %1’i olarak dü ünülebilir.
18

FO 881/3913, agr., Inclosue:2, 7 May s 1879, H. R. Bowlby.
FO 881/3913, agr., Inclosue :2
20 FO 881/3913, agr., Inclosue:3
Bir uzunluk ölçüsü olan “yard”, 0.9144 metre’ye e ittir.
22 The Cyprus Gazette, 6 Temmuz 1881, Çar amba, Say 75, Ek.
23 The Cyprus Gazette, 20 A ustos 1881, Cumartesi, Say 76
19
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Çekirge Vergisi (1881-1895)
1881

-

£

8,360

1889

-

£

Tablo 1: 1881-1895 y llar
Çekirge Vergisi

aras nda toplanan

8,123
1882

-

£

1890
10,554

-

£

1883
11,034

-

£

1891
11,051

-

£

1884
10,811

-

£

1892

-

£

1885

-

1893

-

£

1894

-

£

1895

-

£

6,026

9,158
£

9,473

5,640
1886

-

£

8.909

4,497
1887

-

£

9,920

4,908
1888

-

£

6.642

1883-1888 Y llar Aras nda Mühendis Brown’ n
Yürüttü ü Kampanyalar
1883 y l nda 8 Mart günü ilk çekirge rapor edilse
bile, olumsuz hava ko ullar na ba l olarak Mart’ n sonuna
ve Nisan’ n ba na kadar çekirgeler yumurtadan
ç kmam t r.24 Ada idari olarak, Nicosia, Famagusta,
Larnaca ve Kyrenia olmak üzere 4 bölgeye ayr lm t r.
Görece büyük olmalar nedeniyle Nicosia kendi içinde 3,
Famagusta ise 4 alt bölgeye ayr l rken Larnaca ve Kyrenia
birer bölge olarak ele al nm t r. Böylece naz r ya da amir
[native superintendent] yönetimi alt nda kampanyan n
yürütüldü ü 9 bölge olu mu tur. Her alt bölge, kendi
içinde 3-4 ya da daha fazla alt bölgelere ayr lm ve
ba lar nda memur ya da yerel sorumlu [native foreman]
atanm t r.25

Kamu i lerinde oldu u gibi çal ma saatlerini kontrol
eden bir sistem kurulmu ve 24 ki i [timekeepers] olarak istihdam edilmi ; önce haftada bir, sonra iki
haftada bir ödeme yapan 6 mutemet [paymaster] görevlendirilmi tir.26 Her memur 240 perdeden
sorumludur ve bir memurun alt nda 4 yard mc memur çal maktad r; her bir yard mc memura 60 perde
ve çal an 15-20 rgattan sorumludur. Bu sene, i çi ya da rgat [labourer] say s 2.402’ye ula t ve yerel
görevlilerle toplam istihdam 2.631 ki iye ula t .27 Tablo 2’de 1883 Kampanyas boyunca bölgeler,
bölgelere kurulan perdeler ve i gücünün örgütlenmesi görülmektedir.
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1
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1883 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr.
Agr.
26 Agr.
27 Agr.
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8

Tablo 2: 1883 Kampanyas nda gücünün Bölgelere Göre Da l m

1884 y l nda, geçen y la göre ayn dönemde, yumurtadan ç kan çekirge say s , çok daha az olmu
ve y l n ilk çekirgesi 13 Mart’ta rapor edilmi tir. Geçen y l yeni kullan lan çinko tuzaklar yard m yla çok
say da çekirge itlaf edilmi tir.28 ngiltere’den geçen y l istenen malzemeler gelmi ve 1884
kampanyas nda kullan lmak üzere fazladan 1000 yeni perde yap lm t r.29 ngiltere’den gelen
malzemeler de kullan larak, geçen y l ba lanan yeni tarzda 3.780 tuzak haz rlanm t r. Yeni yap lan
bütün malzemelerle olu an stokta her biri 50 yard uzunlu unda 11.082 perde, 13.008 tuzak ve kaz k ile
çad r bulunmaktad r. Ayr ca 2.860 eski perde de tamir edilerek envantere dahil edilmi tir.30 Perdelerin
kesintisiz uzunlu u 315 mildir; bu da adan n çevresini sarabilecek kadar uzundur.31
Kampanya sürecinde çekirgelerden etkilenen arazilere 11.083 perde kurulmu tur. 26.016 çukur
aç lm ; Mart, Nisan ve May s ay nda 15.919 çukur tamamen dolmu tur. Gün gün al nan numuneler ile
çekirgelerin uçana kadar her günkü boylar ölçülmü ; çukurlara ne kadar çekirge girdi i hesaplanm ve
itlaf edilen çekirge say s 56.166 milyon olarak tahmin edilmi tir. 1883 kampanyas nda itlaf edildi i
hesaplanan çekirge say s 195.000 milyon olmu tur.32

Bölge

28

Alt
Bölge

Yönetici

Kampanya
Ba lama Tarihi

1884 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., Enclosure No:1, 14 Haziran 1884, Nicosia.
11 Haziran 1883’deki raporumda istedi im ilave malzemeler, Colonial Office taraf ndan 13 A ustos 1883’de uygun görüldü. 1884
Kampanyas için 2.000 bez perde (her biri 50 yard uzunlu unda ve toplam 100.500 square yards ) ve 12.611 square yards mu amba,
tuzaklar için 20 ton çinko ngiltere’den gönderilmi tir. Yerelden tedarik edilecek olanlar: 76.183 perde için kaz k ipler ve küçük
malzemelerle beraber. Agr.
30 1884 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., Enclosure No:1, 14 Haziran 1884, Nicosia.
31 Bir uzunluk ölçüsü olan “mil”, 2540 metre’ye e ittir.
32 Agr.
29
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Nicosia

5

16

Komiser E.
Joly (Osmanl
Bankas Müdürü)

13 Mart

Famagusta

5

15

Polis
Komiseri J. Pappa

20 Mart

Larnaca

1

4

A. K. Bovill

15 Mart

Tablo 3: 1884 Kampanyas nda Adan n dari Bölünü ü33

1884 Kampanyas nda 11 bölge ve 35 alt bölgeye ayr lan Nicosia, Famagusta ve Larnaca’n n
kampanya sorumlular n n kim oldu u Tablo 3’de gösterilmi tir; bu bölgelerin Ada’n n hangi k s mlar
oldu u Harita 1’de gösterilmektedir. Haritada gösterilen 11 bölgede dolan çukur ve kurulan perde say s
Tablo 4’de verilmi tir. Özellikle Famagusta’dan ba lamak üzere Girne’ye do ru olu an hat boyunca (K,
L, F ve C bölgeleri) daha çok çukurun doldu u görülmektedir. Nicosia’n n güney do usunda yer alan F
bölgesinde 27 millik ve Famagusta’n n bat s ndaki L bölgesinde de 16 millik kesintisiz perde
kurulmu tur. En az çukurun Karpaz’a do ru J bölgesinde doldu u görülmektedir. Larnaka’y kapsayan
G bölgesinde de çekirge sorunu baz y llarda görülmekte ve yayg n bir problem de ildir. Adan n
güneyinde ve bat s nda yer alan renklendirilmemi bölgelerin çekirge istilas sorunu yoktur.

1884

Bölge

Nicosia

B

(10A

Dolu
Çukur Say s

Perde
say s 34

1.423

1.060

C

2.550

1.480

D

996

804

E

587

499

F

2.131

1.129

Larnaca

G

271

820

Famagusta

H

1.281

834

J

205

460

K

3.007

1.594

dahil)

33
34

Agr.
283 perde stokta kurulmadan kalm t r. Böylece toplamda 11.083 perde eder.
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Toplam

L

2.614

1.360

M

854

760

15.919

10.800

Tablo 4: 1884 Kampanyas nda 11 bölge ve 35 alt bölge

Harita 1: 1884 Kampanyas nda Bölgeler (Harita sonradan renklendirilmi tir)

Paskalya Haftas nda [Greek Easter] geçici olarak Nicosia ve Famagusta’da i gücü k tl olu tur.
Yerli i çi k tl n n olu tu u böyle durumlarda ve beklenmedik bir ekilde çekirgelerin yön de i tirdi i
zamanlarda, askerlerin yard m al nmaktad r.35 gücü temininde sözle me sisteminin benimsenmesi
nedeniyle, 1884 Kampanyas nda çal acak insan bulma zorlu u ya anmad . Kampanyan n süresince baz
bölgelerde i gücü fazlas olurken, çok yak n ndaki bir ba ka bölgede i gücü k tl olu abilmektedir.
Birbirine çok yak n alanlarda, yürüme mesafesi ile gidilebilen yerlerde, bir yerde her ey normalken;
di er yerde sadece memur ve az say da insan çal yor olabilmektedir.36 Perde ve tuzak sisteminin,
ihtiyaç duydu u insanlar etkin olarak çal t ramamas , sistemin en önemli kusurudur. Kampanyan n
örgütlenmesinde ve organizsayonunda deneyimin pay büyük olsa da, beklenmedik her eye haz rl kl
olmak gerekmektedir.
1884’te, Limasol hariç her bölgede: Nicosia’da 500, Famagusta’da 385, Larnaka’da 120, Papho’da
77 ve Kyrenia’da 111 i çi ile sözle me imzalanm t r. Sözle meli i çi say s 1.398’e ula m ve günlük
12 kuru verilmi tir.37 Bu y l fevkalade iyi bir hasat dönemi olmu , hasat bitince; çekirge kampanyas nda
çal an i gücüne ilaveler yap lm t r. Kampanya sonunda toplam istihdam edilen i gücünün niteli i ve
bölgelere göre da l m Tablo 5’de gösterilmi tir.

35

Agr.
Agr.
37 Agr.
36
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1884 Kampanyas nda

gücü ve Bölgeler

Nitelik

Nicosia

Famagusta

Larnaca

Toplam

Mutemet

3

3

-38

6

Naz r

8

5

1

14

Timekeeper

10

10

3

23

Memur

16

16

3

35

Yard mc Memur

60

59

14

133

Irgat

903

890

89

1882

Toplam

1000

983

110

2.093

Tablo 5: 1884 Kampanyas nda gücünün Bölgelere Da l m

1885’de çekirge yumurtalar geçen y la göre daha erken bir tarihte, ilk defa 10 Mart’ta ç km t r.
1884 y l ürünlerin hasar görmedi i ve tar msal üretimin sorunsuz geçti i ilk y l oldu u için, bu sene de
ayn yöntemler benzer ekilde denenmi tir. 1885 Kampanyas nda Ada, 6 bölge ve 19 alt bölgeye
ayr lm t r. Harita 2’de bu bölgeler ve bölgelerdeki çekirge yo unluklar i aretlenmi tir.
Y llar içerisinde edinilen tecrübelere göre: Çekirgeler çok say da oldu unda perde ve tuzak sistemi
faydal olmakta; çekirgeler az say da ve arazide da n k olduklar nda ise kullan s z olmaktad r.39 Perde
ve Tuzak Sistemi emek yo un bir mücadele yöntemi oldu u için çok say da i çiye ihtiyaç duymaktad r.
Kullan m ndaki zorluklar nedeniyle y llar içerisinde al nan verim dü mü tür. Bu nedenle, Ada’da
kullan m zaman içinde azalma e ilimindedir ve sistem geli tirilerek, çekirge sorunu ya ayan di er
ülkelere ihraç etme imkanlar ara t r lmaktad r.40
Bo tarlalar n sürülmesi, çekirge ile mücadelede ke fedilen yeni bir yöntem olmu tur. Verimli
arazilerin nadasa b rak lmalar na ra men sabanla sürülmesi, çekirgelerin b rakt yumurtalar topra n
alt na hapsederek, yumurtalardan çekirge ç kmas na f rsat vermemektedir. Topra sabanla sürerek
yumurtalardan kurtulmak, canl çekirgeyi itlaf etmekten çok daha ucuzdur.41
1885 Kampanyas n n masraf 3.387 £ olmu ve ayn y l çekirge vergisi olarak 9.473 £ vergi
toplanm t r. 1885 y l ndan itibaren, kampanyalarda harcanan para, makul bir seviyeye inmi ve Çekirge
Fonu’nda toplanan para masraflardan fazla oldu u için, fonda para birikmeye ba lam t r.

38

Famagusta’daki 1 mutemetin paras Larnaka’dan ödenmi tir.
1885 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1886 [C.4620] Cyprus. Report on the locust campaign of 1885 by S. Brown. Enclosure
No:1, 13 Temmuz 1885, Nicosia.
40 Agr.
41 Agr.
39
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Harita 2: 1885 Kampanyas

1886 Kampanyas , çekirgelerin
yumurtadan ç kmas n n gecikmesi
nedeniyle eski kampanyalara göre
daha geç bir tarihte ba lam ve 15
May s günü bitmi tir.42 Bu sene
çekirge yo unlu u az oldu u için,
perde
ve
tuzak
kurmak
gerekmemi tir. Daha kolay bir
yöntem olarak, pek çok yerde
topra n üzerindeki çekirgelerin etraflar ince levhalarla sar lm , kuru çal ç rp ve çöp ile ate yak larak
çekirgeler itlaf edilmi tir. Yakma sistemi benimsendi i için, çok geni bir alanda, ate ler yak lm t r.
Çekirgelerin arazide da n k bir ekilde yumurtadan ç kt ve çal ç rp n n az oldu u yerlerde bu
yöntemi uygulanamam t r. Bu nedenle arazide da n k olan çekirgeleri vurarak itlaf etme yöntemi
denenmi tir. Bu yöntemde süpürge benzeri basit ev aletleri kullan lm ; süpürge darbeleri yetersiz
kald nda, süpürgenin tellerine kur un a rl klar tak larak güçlendirilmi tir. Bu yöntem, ilk defa bu
kampanyada kullan lmaya ba lanm t r. Perde ve tuzak yöntemiyle kar la t r ld nda bu yöntem ile
çekirgeler büyük oranda azalt lsa bile, tamamen itlaf edilememektedir. Oysaki 1883 ve 1884 y llar nda
perde sistemi dikkatlice düzenlenip kesintisiz kuruldu unda, çekirgelerin yo un oldu u çok geni
alanlar, tamamen çekirgeden temizlenebiliyordu.43
1886 Kampanyas nda çok iyi çal lm ve adadaki bütün çekirgeler itlaf edilmi tir. 1886 y l n n
en önemli meselesi, çekirge ile mücadele edildikçe ve ba ar l olundukça; farkl türde çekirgelerin
say s n n artmas ve verdikleri zararlar n rapor edilmesidir. Kampanyalarda mücadele edilen s radan
çekirge olarak bilinen “Stauronotus Cruciatus”dur. Bu sene rapor edilen tür ise “Sacra Acridha”d r.
S radan çekirge yumurtadan ç k p uçmaya ba lad ktan çok sonra “Sacra Acridha” yumurtadan ç kmaya
ba lamaktad r.44 Farkl zamanlarda yumurtadan ç kan bu farkl türler, çekirge ile mücadelede ba ar
sa land kça kendilerini göstermektedir. Kampanyalarda birden çok yöntemin kullan lmas gerekti inin
önemi böylece ortaya ç kmaktad r.
1886 Kampanyas n n çal malar bittikten sonra, görevli insanlar, çekirgeleri takip ederek,
gittikleri yerleri bulup nerelere yumurtlad klar n izlemi lerdir.45 Böylece bir sonraki senenin
kampanyas kolayla t r lmaktad r. 1887 Kampanyas da böylece, haz rl klar bir y l öncesinden
çekirgelerin yumurtlad klar yerler bilinerek ba lam t r. 1887 y l nda 659 perde Nicosia’da, 633 perde
Famagusta’da olmak üzere toplam 1.292 perde ve tuzak kullan lm t r. 1884’de kurulan 10.800 perde
ile kar la t r ld nda 1887 y l nda kurulan perde say s önemsiz kalmaktad r. Bunun en önemli nedeni
1885’den itibaren perde ve tuzak kullan m n n gittikçe azalt lmas d r. En etkili çekirge itlaf yöntemi
olarak, son 3 y lda denendi i üzere, çekirgeleri çal larla ve kuru otlarla beraber yakmak oldu u

42 1886 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1887 [C.4960] Cyprus. Report on the locust campaign of 1885-6 by S. Brown. Enclosure,
30 A ustos 1886’da Nicosia’dan yaz lm t r.
43 Agr.
44 Agr.
45 1887 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1888 [C.5250] Cyprus. Report on the locust campaign of 1886-7 by S. Brown. Enclosure,
Mühendis Brown’un haz rlad 21 Eylül 1887’de Nicosia’dan giden rapor.
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dü ünülmektedir. Ancak bunda da çok dikkatli olunmal d r, çünkü kontrolü kaybedilen küçük ate lerden
tehlikeli boyutlara ula abilecek büyük yang nlar ç kabilir.46

Harita 3: 1887 Y l Çekirge
Kampanyas

Harita 3’te 1887 y l nda
adan n farkl bölgelerindeki çekirge
yo unlu u
görülmektedir.
Famagusta Komiserinin kampanya
devam ederken 31 Mart’ta yazd
mektupta, kampanyan n devam n
da etkileyen öneriler içermekteydi.
Komiser, di er yöntemlerin terk
edilmesi gerekti ini ve çekirgelerin canl toplanmas ve tart larak para ödenmesinin önemine i aret
ederek, sadece bu yöntemin kullan lmas n istiyordu. Yap lan yaz malardan ve tart malardan sonra, bu
yöntemin de benimsenmesine karar verildi ve 3 Nisan günü a rl nca çekirge sat n al nmas yöntemi
de ba lat ld .47 ki hafta kadar di er yöntemlerle beraber kullan lan bu yeni yöntem, bütün
de erlendirmelerden sonra 23 Nisan Cuma’dan itibaren tek yönteme dönü mü ve di er yöntemler
ask ya al nm t r. Böylece, 25 Nisan Pazartesi sadece köylülerin yakalay p getirdi i canl çekirge sat n
al nmaya ba lanm t r. A rl nca çekirge al nmas sisteminin avantajlar konusunda üpheler
bulunmaktad r; en büyük kayg , baz bölgelerden di erine çekirge kaçakç l olu abilecek olmas d r.
Ücretin belirlenmesinde çok dikkatli olmak gerekmektedir. lk etapta, çekirgelerin ücreti okka ba na 6
bak r kuru a sabitlenmi tir. Daha sonra bu miktar çok dü ük bulunmu ve 12 kuru a ç kart lm t r.
Arpan n hasat zaman ile çekirge toplama ayn döneme denk geldi i için, köylerde toplanan miktar, çok
dü ük boyutlarda kalm t r. Okka fiyat daha yüksek olsayd , belki daha çok canl çekirge toplanabilirdi.
Adan n en temel sorunun i gücü k tl oldu u burada bir kez daha kendini fark ettirmi tir.
1887 y l ndaki kampanyadan sonra, geçmi y llar dü ünüldü ünde çekirge ile mücadelede en etkili
ve iktisadi yöntemin okka ile canl çekirge sat n almak oldu u görülmektedir. Bu yeni sisteme yap lan
en önemli ele tiri, adil bir fiyat n belirlenmesinin güçlü üdür. Çekirgeler yumurtadan ç kt ktan sonra
çok h zl büyümekte, 6 hafta sonra yeti kin olmakta ve bu sürede a rl klar h zla artmaktad r.
Çekirgedeki bu h zl de i ime göre, adil fiyat iddias ndaki “okka fiyat ” da bölgeden bölgeye ve günden
güne de i melidir. Baz günlerde çekirgenin az oldu u yerlerde, hiç çekirge bulunamayaca da dikkate
al nmal d r. Fiyat belirledikten sonra, bir di er sorunda çekirgelerin köylülerden al naca al m
merkezlerinin ula labilir olmas d r. Ço u zaman, çekirgenin yakaland yerler, yerle im birimlerinin
uza nda ve köylerin çok d nda olabilmektedir.48 Okka ile a rl nca çekirge sat n al n rken, bu
etkenler önemle göz önünde bulundurulmal d r.
1888 y l nda çekirge yumurtas yo unlu u bir önceki y la göre daha az olmu tur. Mart’ n sonuna
kadar bütün bölgelerde çekirgeler görülmeye ba lam lar ve May s ba na kadar etkin bir mücadele
46

Agr.
Agr.
48 Agr.
47
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yürütülmü tür. Kampanya kapsam nda, geçen y l yap lanlar n ayn s yap lm t r: Zeminini kaplayan
çekirgeler, kuru çal larla ate e verilmi ; ileriki a amalarda ise, çekirgeler uçmadan hemen önce, vurarak
itlaf edilmi tir. 1888 y l Ada’n n çekirgeden dolay s k nt çekmedi i 5. y ld r. Ama bu sene çekirgeler,
daha önce görülmedikleri yerlerde, y llar sonra ilk defa görülmü lerdir. 49 1888 Kampanyas S. Brown’un
alt nc ve son raporudur. Mühendis olarak S. Brown, 1883 kampanyas ndan beri etkin olarak çal m
ve adadan ani olarak ayr l nca yerine James Cunningham geçmi tir.50
1889 ve 1890 Kampanyalar
1889 Kampanyas nda itlaf i lemleri önce çal ç rp ile yakma [burning with brushwood] ile
ba lam , çekirgeler uçabilecek a amaya gelince vurarak [beater] itlaf edilmeye geçilmi tir. Mart
sonunda çekirgelerin hepsi yumurtadan ç km ve 7 Nisan’a kadar, sadece yakma i lemi yap lm t r.
Nisan bulutlu ve so uk oldu u için, çekirgeler fazla hareket edememi tir. Hatta Nisan sonunda ya an
ya murlar, çal malar tamamen durdurmu tur. Zeminin sland
zamanlarda yakma i lemi
51
yap lamam t r.
1889 Kampanyas nda Famagusta iki bölgeye ayr lm t r. Bir bölgedeki rgatlara günlük 5cp,
kad nlara 3 ila 3 ½ cp; i in sonuna do ru 9cp ve kad nlara 6cp ödenmi tir. Di er bölgede ise ba ta
erkeklere 6cp, kad nlara 4cp; fakat sonra erkeklere 10-11cp ve kad nlara 6-7 cp verilmi tir. Ücretteki bu
art n nedeni Nisan ay n n son haftas nda i gücü talebinin artmas d r. Sözle meli i çilere [contract
labourer] bütün dönem boyunca (geçen y l verilen 9cp yerine) 12 cp’den ücret verilmi tir.52 Tablo 6’da
1883-1889 y llar aras nda toplam istihdam rakamlar n n y ldan y la de i imi gösterilmektedir. Perde ve
tuzak yöntemi kullan m azalt ld kça, istihdam edilen i çi say s azalmaktad r.

Y llar

Toplam
stihdam (ki i)

1883

2.631

1884

2.093

1885

834

1886

1.116

1887

1.364

1888

1.184

1889

974

Tablo 6: 1883-1889 Y llar Aras nda Toplam stihdam
Rakamlar

Son y llarda oldu u gibi, bu y lda da kullan lan perde ve
tuzak say s azalt lm t r. Perdeler, çekirgelerin hareket yönünü
kontrol ederek ekinlerin oldu u ve itlaf zorla t racak alanlara
girmelerini
engellemek
amac yla
kullan lmaktad r.
Çekirgelerin çal ç rp ile yak lmas , çok çaba ve u ra
gerektirdi i için, önceki y llara göre çok daha pahal bir
yönteme dönü mü tür. Çevrede çal ç rp n n olmad
yerlerde; çok uzak mesafelere yürüyüp benzin bulmak
gerekmektedir ki, bu da maliyeti artt rmaktad r.53 1889 y l nda,

49 1888 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1888 [C.5565] Cyprus. Report on the locust campaign of 1887-8, by Mr. S. Brown.
Enclosure, Mühendis Brown, 31 A ustos 1888.
50 1889 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1890 [C.6020] Cyprus. Report on the locust campaign of 1888-9, by James Cunningham.
51 1890 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1891 [C.6486] Cyprus. Report on the locust campaign of 1890 by Captain J. H. Bor.
52 1889 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., 13 May s 1889, Famagusta Raporu, Mavrogordato.
53 1889 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr.
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ilk kampanyan n yap ld
1879’da harcanan 799 £’den sonra en az masraf n yap ld
kay tlara geçmi tir; bütün y l boyunca masraflar sadece 2.445 £’dir.

y l olarak

1890 Kampanyas nda önceki y l yap lanlar n ayn s yap lm t r. Art k en temel yöntem olarak
yakma yöntemi uygulanmaktad r. Perde ve çukurlar yerelin durumuna göre ve özellikle de istihdam
edilenlerin becerisine göre tercih edilmektedir. Vurarak itlaf ve okka ile sat n al nmas yöntemi
kampanyan n sonuna do ru uygulanmakta; çekirge miktar çok artt nda ve di er yöntemlerle ba a
ç k lamad nda tercih edilmektedir.
1890 y l n n Sonbahar nda, devlet taraf ndan yetkilendirilerek, az bir parayla, çekirgelerin yumurta
b rakt araziler sabanla sürülmü tür: 96 dönüm iki kere sürülmü , 298 dönüm bir kere sürülmü ve 60
dönüm ise bel ile bellenmi tir [were broken up with stapes]. Böylece çekirge yumurtalar n n bir k sm ,
en ba ndan etkisiz hale getirilmi tir. Daha sonra topra a farkl yakla mlar n etkisi gözlenerek, en etkili
i lemin topra iki kere sürmek oldu u anla lm ; bel ile bellemenin, di erlerine göre en etkisiz yöntem
oldu u görülmü tür.54
1891, 1892 ve 1893 Kampanyalar
1891 y l dünyan n pek çok yerinde çekirge istilalar n n oldu u ola anüstü bir y l olarak kay tlara
geçti. Avusturalya, Hindistan, Anadolu, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika ve M s r, çekirgelerin ortaya
ç kt yerlerden baz lar d r. K br s, çekirgelerin üremesi için çok verimli bir yer olmas na ra men,
y llard r sürdürülen ba ar l kampanyalar sayesinde, Limasol bölgesi hariç, çekirgelerin yay l m kontrol
alt na al nm t r.55 1891 y l nda, geçen y la göre daha fazla say da i çi çal t r lm ama idari anlamda
e it say da görevli istihdam edilmi tir. Geçen y lla ayn yöntemlere ba vurulurken perde ve çukurlar n
daha geni bir alanda kullan lmas tercih edilmi tir.56
1891 y l na kadar Limasol’da çekirge rapor edilmedi i için, çekirge itlaf da olmam t . 1882
y l nda baz uyar lar olmu , birkaç köyde baz önlemler al nm ve sonraki y llarda buradaki çal malar
terkedilmi ti. Limasol’da beklenmedik bir ekilde ortaya ç kan çekirgelerle mücadelede istihdam sorunu
da tekrar ortaya ç km t r. Türkler [Turkish] için Ramazan Ay ’nda, Rumlar [Greek] Paskalya
yakla yorken ve hasat zaman da ba lamak üzereyken, yerelden i çi bulunamam t r. Hem pahal l k
[prevailing dearness] hem de i çi k tl , uzaktan i çi getirmeyi imkans z hale getirmi tir. Bütün bu
ko ullar alt nda, bu sene için çekirgelerin nerede üredi ini ve nereye yumurta b rakt kay t alt na al n p,
çekirge ile mücadele gelecek sezona b rak lm t r.57
1891 Kampanyas al lm olanlardan daha uzun sürdü. Ayr ca i gücü ve ula m hem k t hem de
pahal idi. Hasat n bereketli oldu u zamanlarda, gündelik ücretleri yüksek olmad kça, köylüler çekirge
kampanyalar nda çal mak istemiyorlard . Çünkü adadaki i gücü k tl , karantinaya tabi olmayan
yüzlerce Anadolulu i çi ile telafi edilmektedir. Bu aç dan adan n yerli i çileri çal mak için en son
tercihleri çekirge kampanyalar olmaktad r. Ucuz bir kampanya çin her yol denenmekte, daha iktisadi
olmas için, mümkünse kad nlar ve çocuklar istihdam edilmektedir.58
1892 y l nda çekirgelerin yumurtadan ç kma dönemi yakla rken, her zamanki gibi ayn
organizasyon ve ayn itlaf yöntemleriyle kampanya haz rlanm t r. Limasol bölgesi de kampanya alan
olarak kabul edildi i için, sahada çal an i çi say s art r lm t r. 27 ubat’ta erkenci çekirgeler ortaya
54 1891 ve 1892 Y llar Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1893-94 [C.6903] Cyprus. Reports on the locust campaigns of 1891 and 1892
by Captain J. H. Bor.
55 1891 ve 1892 Y llar Çekirge Kampanyas Raporu, agr., Enclosure No:2, 5 Kas m 1892.
56 1891 ve 1892 Y llar Çekirge Kampanyas Raporu, agr.
57 Agr.
58 Agr.
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ç kt . Bu beklendiklerinden 10 gün önceydi ve imdiye kadar kaydedilen en erken tarihtir. Sonuç olarak,
kampanya al lm tan daha erken ba lad ; çekirgeler h zl büyüdü ve kampanyalar erken bitti.59
1892 Kampanyas çok ba ar l geçmi ve sonuçlar tatmin edici olmu tur. Genel konu mak
gerekirse, dü ünüldü ünün ve konu uldu unun aksine, i gücü k t olmam , baz yerlerde ücretler geçen
seneye göre daha yüksek belirlenmi tir. Limasol hariç, çekirge her yerde daha az olmu tur. Yumurtadan
daha fazla say da çekirge ç kt için sözle me imzalanandan çok daha fazla i çi laz m olmu tur. Limasol
hariç ürünler zarar görmemi tir.60
1893 y l Mart ay birkaç s cak gün ile ba lam ; ay sonuna kadar s cak ve so uk havalar birbirini
takip etti. Bu nedenle çekirgelerin yumurtadan ç k lar çok uzun sürdü. Baz lar yar boyuna gelirken,
baz lar daha yeni yumurtadan ç k yordu. Bu durum hem mücadeleyi zorla t rmakta hem de
kampanyan n maliyetini artt rmaktad r. Kampanya geçen y lla ayn yöntemler uygulanarak yürütüldü.
Yakma sistemi, olabildi ince çabuk bir ekilde terkedilmesi gerekmektedir. Çekirgeden etkilenen
araziler neredeyse geçen y lla ayn bölgelere ve alt bölgelere ayr ld .61 Bu sene baz bölgelerde
çekirgelerin çok büyük bir k sm ahin, karga, küçük karga ve k rlang ç [hawks, crows, jackdaws,
swallows] gibi ku lar marifetiyle ortadan kald r ld . Özellikle ahin, çekirgeler yerde gezerken de il de
ak amüzeri çukurlara dolan çekirgelerin ba na geçip sabaha kadar ziyafet çekmektedir.62

Y llar

1892

1893

Maa lar

192l 1s

221l 9s 5cp

Ücretler

3.090l 10s 4cp

2.464l 1s

Depo Giderleri

161l 4s 8cp

152l 19s 6cp

Ula m

115l 7s 4cp

60l 1s 3cp

Çekirge Al m

45l 5s 5cp

353l 3s 6cp

Malzemelerin Tamiri

640l 10s

564l 8s 3cp

Yeni Malzeme Al m

12l 5s

181l 1s 2cp

Çekirge Yumurta Raporu

45l 16s

51l 12s

Seyahat

25l 2s 4cp

57l 12s 8cp

Ufak Tefek E yalar

92l 17s 1cp

27l 13s 7cp

Toplam

4.424l 19s 8cp

4.134l 3s 4cp

Tablo 7: 1892 ve 1893 Kampanyalar Harcamalar n Kar la t r l mas 63
59

1891 ve 1892 Y llar Çekirge Kampanyas Raporu, agr., Enclosure No:2, 5 Kas m 1892.
Agr.
61 1893 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1893-94 [C.7149] Cyprus. Report on the locust campaign of 1893.
62 Agr.
63 Agr.
60
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1894, 1895, 1896 ve 1897 Kampanyalar :
1893 Bahar’ ndan sonra, çekirgelerin eski yöntemlerle azalt lamayaca anla lm ve mücadele
yöntemlerinde köklü de i iklikler yap lma ihtiyac duyulmu tur. 1893 y l n n Yaz ndan itibaren
geli tirilen yumurta ve canl çekirge sat n al nmas yöntemi temel mücadele yöntemi olarak seçilmi ve
1894’ten itibaren uygulanmas na karar verilmi tir.64 Harita 4’de adan n farkl bölgelerindeki çekirge
yo unlu u görülmektedir.

Harita 4: 1894
Çekirge Kampanyas
Haritas

1894
Kampanyas nda çekirge
itlaf iki a amal olarak
yap lm t r: lk a amada
yaz ve k
aylar
boyunca
çekirge
yumurtas toplanm ve
ikinci a amada bahar
aylar nda canl çekirge sat n al nm t r. Çekirgeleri yörede ya ayan köylüler toplayacakt r: Mart boyunca
ve Nisan’ n bir k sm nda çekirgeler küçükken, alt nda torba olan ve ortas nda bo luk olan bir bez ile
genç çekirgeler bezin üzerinde ilerlerken, bez dört kö esinden yakalan p kald r larak, bezdeki çekirgeler
torban n içine hapsedilir; köylüler bu i lemi birkaç kere tekrarlayarak torbalar n çekirge ile doldurur.
Nisan’ n kalan k sm nda ve May s’ta köylüler tülbent çantalara çubuklar ba layarak h zlan rlar; a
kullanarak çekirgeleri yerden al rlar ve h zl ca tülbent çantalara aktar rlar.65
lk dönemlerde kullan lan yumurta toplama sistemi 1882 y l nda terk edilmi ti. Fakat o zamandan
bu zamana durum de i mi tir. Deneme amaçl geçen y l Carpas’da küçük bir alanda uygulama yap lm ,
önemli sonuçlar al namasa da bu yöntemin i e yarayaca anla lm t r. Perde ve tuzakla yakalama ve
yakma yöntemleri, sonuçlar aç s ndan tatmin edici olmamakta ve harcanan paran n geri dönü ünü
sa lamaktan uzakta kalmaktad r. Toplama sistemi insanlar aras nda popülerle tikçe, çekirge itlaf nda
tatminkar sonuçlar verece ine dair yayg n bir görü olu mu tur.66 Önceki y llarda y rt c ku lar n çekirge
kampanyas nda faydal olmas üzerine, 1894 y l Mart ay nda yap lan bir deneyle tavuklar n çekirge
kampanyalar nda bir i levi olup olamayaca bile anla lmaya çal lm t r.67
14 Mart 1895’de ba layan 1895 Kampanyas ’nda da geçen y l uygulanan itlaf yönteminin ayn s
uygulanarak yumurta ve canl çekirge sat n al nm t r. nsanlar bu sene daha tecrübeli olduklar için
64 1894 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1895 [C.7630] Cyprus. Report on the locust campaign of 1894. No:2, Yüksek Komiser
W. J. Sendall taraf ndan 20 Ekim 1894’de Trodos’tan yazm t r.
65 1894 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., A. K. Bovill, 16 Temmuz 1894. Nicosia.
66 1894 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., No:1, 9 A ustos 1894’de Yüksek Komiser W. J. Sendall taraf ndan Trodos’ta yaz lm t r.
67 Sabah, aç kar nlar na çekirgelerin aras na at lan tavuklar, çekirgeleri yemediler. Çekirgeler küçükken de il de, belirli bir büyüklü e gelip
büyüyüp olgunla t klar nda tavuklar afiyetle çekirgeleri yiyorlar. Çekirgeler belirli bir büyüklü e ula t ktan sonra, tavuklar n ilgisini
çekmiyorlar. 1894 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., A. K. Bovill, 16 Temmuz 1894, Nicosia.
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geçen seneden daha çok yumurta toplanm t r. Nicosia’da Phyllia, Nicosia, Petra-Dhyeni, Athieno;
Larnaca’da Jirisili; Famagusta’da Xylotymbo, Liopetri, Kouklia, Lapathos, Varoshia, Acanthou, Aya
Theodoro ve Rhizo Carpas’da toplam 13 al m merkezi aç lm t r.68 Kampanyan n ba lang ç tarihi
Nicosia tart m istasyonunda çekirge al nmaya ba lanan 14 Mart’t r. 4 May s’ta da kampanya bitmi tir.
Uzak yerlerde i lemler 11 May s ak am na kadar devam etmi tir.
Çekirge yumurtalar n okkas geçen sene ile ayn fiyattan 16 kuru tan al nm t r. Geçen y l 6.334
okka’dan daha az olarak, bu sene toplam 4.735 okka çekirge yumurtas al nm ve bunlar n %95’i “sacra
acridha”, geriye kalan %5’inin s radan çekirge oldu u anla lm t r.69 Y llardan beri süregelen mücadele
yöntemleri, adadaki çekirge türünün de de i mesine neden olmu tur. S radan çekirge dedi imiz
“stavronotus cruciatus” ortadan kaybolduktan çok sonra, “sacra acridha” türü çekirgeler yumurtadan
ç kmaya ba lam t r. S radan çekirge ile yap lan mücadelede çok az “sacra acridha” etkisiz hale
gelmekteydi. Geçen y llarda “sacra acridha” türü çekirgelerin say s iyice artm t r, çünkü bunlarla
mücadele etmek için özel bir çaba harcanm yordu. Yakma i lemi yap l rken bu tür henüz yürümedi i
için, bu türe kar , perde ve tuzak sistemi etkisiz kal yordu. Ancak, 1894’ten beri uygulanan canl çekirge
toplama sistemi, “sacra acridha”y azaltma e ilimindedir. S radan çekirge ile ayn anda yumurtadan
ç kmaya ba lasa da s radan çekirgenin yumurtadan ç kmas k sa sürede bitmekte, ama “sacra acridha”n n
yumurtadan ç kmas 3 aydan uzun sürmektedir. Yumurta toplama yönteminin en önemli avantaj , “sacra
acridha” ile de mücadele edebilmesidir. Son y llarda “sacra acridha” türünün say s artt kça yaz n hasat
edilen pamuk, susam ve anason gibi ürünlere çok fazla zarar vermeye ba lam t .70 Yumurta toplama
yöntemi ile bunun da önü al nm t r.
Köylüler getirdikleri yumurta ve canl çekirge için tart m istasyonlar nda bir çek almaktad r. Daha
sonradan köyleri dola an mutemetler, bu çekleri paraya dönü türmektedir. 1894’de köylülere 23.100
çek ve 1895’de 45.808 çek verilmi tir.71 Gündelik ücretleri dü ünce, insanlar tarla i lerinde gündeli e
gitmeyi tercih etmektedir.72
Tablo 8’de, 1883-1895 y llar aras nda Nicosia, Famagusta, Larnaca ve Limasol’da çekirgelerin
yumurta b rakt köy say s , arazi büyüklü ü ve tahmini yumurta miktar gösterilmi tir. Y llar içerisinde
çekirgeden etkilenen köy say s azalsa bile, uygulanan yöntemin niteli ine göre say tekrar ayn seviyeye
gelmi tir. Çekirgelerin her y l b rakt yumurta say s muazzamd r. Ancak çekirgelerden etkilenen
arazilerin geni li i dönüm cinsinden ada büyüklü ü ile kar la t r ld nda çok azd r.
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Çekirge Kampanyas
Çekirge Kampanyas
Çekirge Kampanyas
Çekirge Kampanyas
Çekirge Kampanyas

1

1895 Y l
1895 Y l
70 1895 Y l
71 1895 Y l
72 1895 Y l
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1
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1
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Say s
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3
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0
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07
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Raporu: A&P 1896 [C.7945] Cyprus. Report on the locust campaign of 1895.
Raporu, agr., Mavrogordato, 6 May s 1895, Nicosia.
Raporu, agr.
Raporu, agr., Enclosure:1, A. K. Bovill.
Raporu, agr., Mavrogordato, 6 May s 1895, Nicosia.
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Tablo 8: 1883-1895 Y llar Aras nda Nicosia, Famagusta, Larnaca ve Limasol’da çekirgelerin
yumurta b rakt köy say s , arazi büyüklü ü ve tahmini yumurta miktar

1896 Kampanyas nda çekirgeler 20 Mart’ta yumurtalar ndan ç kmaya ba lam lard r, itlaf
i lemleri 25 Mart’ta ba layarak 9 May s’a kadar sürmü tür. 1896 Kampanyas ’nda 1894 y l nda
uygulanan yöntemler aynen tekrar edilerek, çok önemli miktarda çekirge ortadan kald r lm t r.73 Carpas
yar madas nda, takvim daha gecikmeli oldu undan itlaf faaliyetleri 8 Nisan’da ba lay p, 16 May s’ta
bitmi tir.74 Okka ile canl çekirge sat n almak için aç lan tart istasyonlar unlard r: Nicosia’da Phyllia,
Nicosia, Exometokhi ve Athineno; Famagusta’da Xylotymbo, Liopetri, Kouklia, Lapathos, Aitheodoro,
Leonarisso ve Rizo Carpas; Larnaca’da Jivisili.75 Elaea ve Chatos’a, i leri kolayla t rmak için, i ler
bitmeden 3 hafta önce, iki ilave tart istasyonu daha aç lm t r.76
Her bir merkezde naz r, memur ve gerekli ise yard mc memur çal maktad r. Naz r, merkezdeki
i leri denetler, temizlenmi arazileri ziyaret eder ve yap lan i leri not al r. Memur, köylülerin getirdi i
çekirgeleri al r ve onlara ödeme yap lmas için bir çek verir. Yard mc memur ise al nan çekirgeleri
tartar. E er yard mc memur yoksa onun i lerini memur yapar. Gün boyunca al nan çekirgeler; ak am
olunca naz r ve denetçi [inspecting officer] e li inde itlaf edilir ve gömülür. Köyleri gezmekle görevli 4
mutemet, köyleri gezerek bütün çekirge çeklerinin ödemesini yapar.77
Bu sene önemli miktarda arac tüccar, temizlenmi arazileri dola p çekirge sat n alm t r. Bunlar n
baz lar , i lerini düzgün yapmayarak, ald klar çekirgelerin a rl klar n art rmak için toprak, ta , tuz,
çimento ve kum doldurmaktad rlar. Çekirgeleri ucuza almak için, Devlet’in fiyat dü ürdü üne yönelik
yapt klar spekülasyon da i in bir ba ka boyutudur. K saca, köylüden çekirgeleri ucuza almak için her
yola ba vurmu lar ve çabalar n n olumsuz sonucu olarak köylülerin çekirge toplamay b rakmalar na
neden olmu tur.78

73

1896 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1897 [C.8289] Cyprus. Report on the locust campaign of 1896.
Agr.
75 1896 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr., Enclosure No:2.
76 Elaea’daki istasyondan çok verim al namam t r çünkü köyün sakinleri çok tembeller. Chatos’taki köylüleri ise, çekirge tüccarlar
cayd r yorlar ve Lefkoniko, Vitzada, Psillato, Cnodara, Marathovouno ve Chatos köylerindeki çekirgeleri al yorlar. Bu köylüler
Exometohi’deki istasyona uzak olduklar için, toplad klar çekirgeleri daha ucuza tüccarlara sat yorlar ve böylece uzaktaki tart istasyonuna
gitmekle u ra acaklar na, zamandan tasarruf etmektedirler. 1896 Y l Çekirge Kampanyas Raporu. Enclosure No:2.
77 1896 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr.
78 1896 Y l Çekirge Kampanyas Raporu. Enclosure No:2.
74
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1896 kampanyas n n sonuna do ru, önemli oranda toplay c [collecter] günde 3 okka, bazen 4 okka
topluyorlard . Kampanyan n sonundaki ortalama 300 dirhemi ve ki i ba na 1 okka ile s n rl idi. Sonuç
olarak çekirgeler, düzenli olarak y ldan y la artan oranda yok edildi.79 1896 y l güzel bir örnek oldu u
için burada detayl verilmi tir. Ayr ca her merkezde de fiyatlar de i mektedir.

A rl k

Okka
De eri

Toplam

Okka

Dirhem

Cp

(l s cp)

344

183

200

382£ 6s
1cp

570

163

180

562£
14s 6cp

431

342

160

380£
19s 5cp

564

129

140

434£
17s 3cp

370

366

120

988

105

100

546£
14s 7cp

1.282

380

80

568
11s 6cp

1.353

349

60

245£ 1s

£

444£ 2s
7cp

3.224

76

40

713£
15s 1cp

15.923

38

30

2.625£
12s 1cp

17

140

20

1£ 18s
5cp

25.071

79
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1896 Y l Çekirge Kampanyas Raporu. Enclosure No:2.
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6.906£
13s 6cp

Tablo 9: 1896 Y l nda Sat n al nan Çekirge Miktar ve her hafta de i en fiyat80

1896 kampanyas nda 25.071 okka çekirgeye 6.900 £’e ödenmi tir. Ödenen fiyat 200 ila 30 kuru
aras nda de i ti.81 Tablo 9’da de i en fiyatlardan al nan çekirge miktar gösterilmi tir. Çekirgelerin
topland arazilere göre ve hangi haftada topland na göre çekirgenin okka fiyat de i mektedir.

1895

1896

okk

Haft

ücret

a

a

okk

200

181

2

115

200, 150, 120

110

198

7

4
301

8

120,100,90,80,
70

461

1
60,50 40

6
40,30,20,10

2

9

200,
180, 160, 140

-

-

140,
120, 100, 80

-

-

80,60,4

-

-

40, 30

645

80,
60, 40

480

40

446

40,

2
651

7 ½, 5

6

30
7

702

30

4
134

8

-

7
573

7

30, 20, 15, 10

et

0
467

10, 7 ½

ücr

-

1
853

6

200

333
6

436

5

okk
a

461

4

ücret

a

1

3

1897

1
253

60

30
80

30

5
Tablo 10: 1895, 1896 ve 1897 Y llar n n haftal k okka fiyatlar n n kar la t r lmas

1895 ve 1896’da sat n al nan çekirge miktar artsa da, 1897’de yüksek fiyatlara ra men, sat n
al nan miktar her hafta daha da azalm t r. Çekirgeler daha geç yumurtadan ç kt için 8.hafta miktarlar
Carpass’dand r. Tablo 10’da son üç y l n haftal k okka fiyatlar n n kar la t r lmas gösterilmi tir.

80

1896 Y l Çekirge Kampanyas Raporu, agr.
1897 Y l Çekirge Kampanyas Raporu: A&P 1897 [C.8633] Cyprus. Report on the locust campaign of 1897. 25 Haziran 1897, A. K.
Bovill, Nicosia..
81
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Harcama Kalemleri

Miktar

Tart m Dükkanlar

12 £ 3s 5cp

Çekirge Yumurtas Al m

1 £ 9s 7cp

Çekirge Al m

3931 £ 13s 2 cp

Ula m, Haberle me ve di erleri

52 £ 15s 2cp

Maa lar

217 £ 6cp

Toplam

4216 £ 3s 6cp

Tablo 11: 1897 Kampanya Masraflar 82

1897 Kampanyas 30 Haziran günü sona ermi tir. 1897 Kampanyas süresince hem çekirge
yumurtas hem de ya ayan çekirge beraber sat n al nm t r. 1895 ve 1896’da bu sistemin maliyeti çok
yüksek olmu tur. 1895 y l nda 6.877 £ ve 1896 y l nda 7.639 £ harcanm t r. Ancak, bu sistemden önce,
çekirgelerin da ld klar alan geni leme e ilimde iken, yumurta ve canl çekirge toplayarak çekirgenin
da ld
alan daralt lm t r.83 Tablo 11’de 1897 y l n n harcama kalemleri gösterilmi tir. 1897
Kampanyas boyunca 4.213 £ harcanm t r.
Sonuç:
Osmanl döneminde düzenli olmasa da, çekirge ile sürekli mücadele edilmi tir. Britanyal lar n
1878’de K br s’ ans z n i gal etmesi, ilk birkaç y l çekirge ile mücadelede bocalamalar na neden
olmu tur. Çekirge ile mücadelede yap lan masraflar için bütçeden pay ay rmayarak, masraflar ek vergi
konulmas yolu ile ada halk ndan tahsil etmeyi seçmi lerdir. lk birkaç y ll k bocalamadan sonra, Çekirge
Vergisi ile kampanya masraflar n kar layarak, her y l daha organize kampanyalar yürütmü lerdir.
Ar ivdeki 1897 y l ndaki son rapora kadar, çekirge ile her y l sistematik mücadeleye girmi ler ve
çekirgelerin tar msal faaliyetleri olumsuz etkilemesini engellemi lerdir.
Çekirge Kampanyalar , hava ko ullar na ba l olarak Mart ay nda ba lay p, Nisan ve May s
aylar nda sürmektedir. E er havalar erken s n p ya olmazsa, çekirgeler yumurtadan erken ç kmakta
ve kampanya da Mart’ n ilk günlerinde ba lamaktad r. Yine hava ko ullar na ba l olarak, araya
ya murlu ve so uk günler girmezse, May s ay n n ilk günlerinde bitmektedir. Bu aylar, ada için önemli
bir tar m ürünü olan arpan n hasat dönemine denk geldi i ve ilkbahar aylar olmalar nedeniyle, adadaki
ekim faaliyetleri ile çak maktad r. Çekirge kampanyalar nda bazen 2000’i a k n ki inin istihdam
edildi i dü ünüldü ünde çekirge ile mücadele edilirken, ada halk n n toprakla ba da gev emi tir.
Çekirgeler varl klar ile tar m ürünlerini tahrip ederken, çekirge ile mücadele eden insanlar da tar msal
üretimin d nda kalmaktad r. Kampanyalardaki istihdam n i leyecek topra olmayan ve ald klar
gündelik ücretlerle hayat na devam eden insanlara hitap etti i aç kt r. Ancak çekirge vergisi, adada
ya ayan herkesi hedeflemekte ve tar m kesiminde olmayanlardan da belirli bir oranda al nmaktayd . Bu
haliyle halk n tepkisini toplad ve verginin ask ya al nmas kaç n lmaz bir son olarak gerçekle ti. Bunun

82
83

Agr.
Agr.

548

en önemli nedeni, çekirge vergisinin topland
fonda kampanya masraflar ndan daha fazla para
birikmesi ve y llar içinde burada biriken paran n, demiryolu in aat ve liman yap m gibi Ada’n n ba ka
i lerinde kullan lmas yatmaktad r.
K br s’taki “Çekirge Kampanyalar ” Britanyal lar n özenle ve srarla yürütmesi ile ba ar ya
ula m t r. Kampanyalarda pek çok yöntem denenmi , bazen tek ba na bir yöntem uygulan rken bazen
birden çok yöntemin karmas yap lm t r.
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K br s’ta Çekirge stilas le lgili Osmanl Ar iv Belgeleri
r . r. u
nE A
K r kkale Üniversitesi / K r kkale

Giri
Bereketli topraklar yla as rlarca Akdeniz'in kraliçesi olarak tan nan K br s, yüzy llarca çekirge istilâs
ile de bo u mu , bu adaya mahsus bir çekirge türü as rlarca ada ekonomisine büyük zararlar vermi tir.
Adada tarih boyunca uygulanan muhtelif tedbirlere ra men bu felaketi yenmek mümkün olamam t r.
Bu çekirgeler daha ye il çay rlar bulmak amac yla genellikle Suriye veya Kuzey Afrika’dan uçarak
K br s’a gelmi lerdir. Adada Lüzinyan, Venedik, Osmanl , ngiliz yönetimleri çok ciddi mesai
harcad klar hâlde bu felaket kesin olarak önlenememi tir. Çekirgeler tüm adada ye illikleri kemirip yok
ettikleri gibi, çürümeleriyle olu an kötü kokudan da hava sa l ks z hâle gelip ölümler artm ve adada
k tl k ba göstermi tir. Seyyah Villani 1354 çekirge istilas nda yol ve tarlalar n 30 cm yüksekli inde
çekirgelerle doldu unu, ye il olan her eyin yok oldu unu, bunun üzerine kral n her yeti kinin belirli
ölçüde çekirgeyi kamu görevlilerine vermelerini emrett ini nakletmi tir. K br s adas yla adeta aynile en
bu çekirge türü baharda do up yaz ortalar na kadar ya ayan ve her bir yumurtas ndan k rktan fazla yavru
do an bir tür olup imhas neredeyse imkans zla m t r. Önlerine ç kan ye illikleri imha etmeye do mu
olan çekirgeler kendilerne çok uygun gelen K br s ikliminde cirit at p efsane Lefko e kalesinden de
sa lam bir direnç göstermi lerdir. Bu çekirge türü Lüzinyanlarda sauterelle, Venediklilerde cavalette,
ngilizlerde grasshopper/ locust, Osmanl ’da çekirge olarak bilinmi tir. Bire k rk kat p ço alan,
ye illiklere çok büyük bir alerjisi olan bu çekirge türü 21-31 Martta topra n üstne ç k p 23 Nisan (Aziz
George günü)’a kadar toprakta sürünmeye devam etmekte, birkaç günde kanatlan p 26 Nisan’dan
Temmuz sonuna kadar sürüler hâlinde güne hariç her eyi silmi tir. 1432’de yay nlanan K br s
kroni inde bu meseleye de inilmi ve çekirgelerin 1351’de adaya gelmeye ba lay p çok büyük zararlar
verdi i, 1409’da K br s’ n üç-dört y l sürüp tüm ekin ve a açlar k ran korkunç bir çekirge belâs na
yakaland , 1411’de ise çekirge felaketinde bir azalma oldu u bildirilmi tir. 1410’da çekirge sürülerinin
iki y l boyunca tüm yollar ve bahçeleri kaplay p bütün ye illere zarar verdiklri, sonunda k tl k oldu u,
kral n da tüm yumurtalar ve yeni do anlar n çukura att r p yakt rarak ba ar l oldu u ve kral ölene
kadar bir daha çekirge meselesiyle kar la lmad bildirilmi tir. 1473’te K br s kral I.James ran'dan
adaya getirtti i suyla Muhammed Ku u veya Çekirge Ku u denilen ku lar adaya çekerek çekirgeleri
yok etmek istemi tir. 1521’de adada ya ayan herkesin belli miktarda çekirge toplamas önerilmi , 8000
ngiliz kilesinden fazla çekirge yumurtas toplan p bu yolla önemli ba ar sa lanm t r.1542’de K br s’ta
büyük bir deprem olunca çekirge sürüsü uzun y llar Suriye’de kalm t r. 1569 Lüsinyan raporlar nda
Suriye'den adaya çekirge ile beslenen ku lar n geldi i bildirilmi tir. Osmanl döneminde ise adan n bitip
tükenmek bilmeyen çekirge sava devam etmi tir. 1573-1587 aras nda aday birçok kez ziyaret eden
Alman denizci Ulrich Krafft Türklerden önce de adada çekirge istilalar oldu unu ancak bu kadar
olmad n belirtip, yollar na ç kan tüm ye illikleri yok eden bu çekirgelerin kolokas (K br s patatesi)
tüketmediklerini de söylemi tir. Ludwing Ross ubat-Mart 1845’te K br s ziyaretinde Mesarya ve
Karpaz bölgesinde çok çekirge oldu unu, o dönemin pa as n n çekirgeleri hendeklere att r p üzerlerini
toprakla kapatt rd n belirtmi tir. Bu felaketten kurtulmak için yasalar koyan Osmanl hükümeti
çekirgelerin imhas için 36862 erkek nüfustan her birinin birer kile çekirge tohumu getirmesini istemi ,
buna uymayanlar n tecziye edilece ini belirtmi tir. 1869'da adada mutasarr f olan Said Pa a bu meseleyi
kendine has tedbirle çözmü , Mösyö Richard’ n buldu u bez tuzaklar kullanm t r. Öte yandan bu
tedbirler uygulan rken baz uygunsuzluklar da olmu , mesela çiftçilere belli miktarda çekirge getirme
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mecburiyeti getirilip eksik getirenler cezaland r lm , ama çiftçilerin getirdi i çekirgeler, çekirge
toplama zahmetine katlanamayan ba ka çiftçilere memurlarca sat l nca ayn çekirgeler tekraren 10-12
defa teslim edilebilmi tir. Çekirgeleri gözleyerek yeni bir metot geli tiren talyan Mösyö Richard,
çekirgelerin Mart ay nda adaya gelip asla geri dönmediklerini, ehre geldiklerinde birkaç gün içinde
duvarlar t rman p hep ayn yöne gitmek istediklerini, caddeye ç k p kö eyi döndüklerini görmü ve
böylece çok pahal icad ortaya ç km t r. Yani, çekirgelerin gidebilece i tarlalar n önüne iki ayak
geni li inde kuma lar, 135 derecelik aç yla kaz klara ba lan p kuma lar n üzerine üç inç geni li inde
ya l erit dikilmi , kuma n hemen dibine yüz ayakl k aral klarla 5x3x2 ayak hendekler kaz lm ve
sürüler halinde gelen çekirgeler sonlar n bilmeden kaygan yüzeyden ilerlemeye çal rken çukurlara
dü mü ler ve üzerleri toprakla örtülerek imha edilmi lerdir.1
Osmanl dönemi, K br s’ta çekirge istilâs na kar en yo un tedbir ve önlemlerin uyguland
dönemdir. Tarih boyunca çe itli tedbirlerin uyguland adada özellikle Tanzimat sonras tedbirlerin
belirgin biçimde artt görülmektedir. Bu tedbirleri Osmanl ar iv belgelerinden tüm yönleriyle görmek
mümkündür. Bu belgelerde, ç kar lan yasalarla köylünün vergiye ba land , çekirge yumurtalar n n
belirli miktarlarda toplan p getirilmesiyle yok edilmek istenildi i görülmektedir. Ama as l köklü
çözümün talyan Mr. Richard Mattei'nin icad oldu u ve bu icatla çekirge istilas na kar ciddi bir
ba ar n n kaydedildi i anla lmaktad r. Mösyö Richard çekirgeleri gözleyerek yeni icad n geli tirmi
ve çekirgelerin mart ay nda adaya gelip bir daha geri dönmediklerini, geldiklerinde de birkaç gün içinde
duvarlara t rman p hep ayn yönde gitmek istediklerini, caddeye ç k p kö eyi döndüklerini görmü ve
buna göre bez tuzaklar haz rlam t r. Buna göre, çekirgelerin gidece i tarlalar n önüne, üzerine ya l
erit dikilmi kuma lar kaz klara ba lan p dibine de hendekler kaz lm , sürüyle gelen çekirgeler
kaygan yüzeyden ilerlerken çukurlara dü mü ve üzerleri toprakla örtülüp yok edilmi lerdir.
Konuyla ilgili ar iv belgeleri
K br s’ta çekirge mücadelesine dair ar iv belgelerinin özellikle 1263/1847’ten sonra artt dikkati
çekmekte olup, bunda Tanzimat sonras çekirge belâs na kar yeni tedbirler geli tirilmek istenmesi etkili
olmu tur. Belgelerden anla ld na göre adada çekirge istilas na kar mücadele bilittifak 1847’de
ba lam , ancak tutulan mevcut usulle imhas n n mümkün olamayaca anla ld ndan yeni usuller
aranm , Mösyö Richard’ n bez tuzaklar epey i e yaram t r. K br s, 1864 düzenlemesiyle Cezâyir-i
Bahr- Sefîd Vilâyeti bünyesinde çekirge istilâs na kar çok özel bir konum elde etmi ve bu vilayetin
valileri K br s ile daha yak ndan ilgilenip ciddi önlemler alm lard r. Bu valilerden birisi de mükerreren
üç kez valili e atanan Kayserili Ahmed Pa a2 olup son valili inde 1283-1289/1867-1873 y llar aras nda
K br s’ta çekirge istilâs na kar bizzat adada bulunarak çok etkili sonuçlar alm t r. Pa a’n n adada bu
istiâya kar elde etti i ba ar lar daha sonra Bahriye naz r olarak atanmas nda da etkili olmu tur. Biz
de Osmanl ar ivlerinden bu döneme ait nümune belgeleri sunmak istiyoruz. Bu belgelerde, bu belân n
bir y lda tümüyle yok edilmesi imkans zsa da çok büyük yard m ve desteklerle sadece %10-20’den
fazlas n n yok edilece i; çok eskiye dayanan bu belân n her y l vaktiyle tohumu toplatt r l p
canlanmadan önce önü al n rsa mahsulât n zarardan kurtar labilece i; 800 çift bez tuzak daha al nmas
gerekti i, çekirgenin tamamen imhas gayesiyle adan n Cezâyir-i Bahr-i Sefîd vilâyetine ba lan p bu
1

FatmaToklu, Lusinyanlar döneminden, ngilizler dönemine kadar uzanan, K br s' n çekirge mücadelesinde, Osmanl Hukuku'nun
ngilizler dönemine yans mas , K br s Gazetesi, 2 Ekim 2008
Kayserili Ahmed Pa a (1806-1878) er olarak kat ld
donanmada riyale, patrona, kapudane olmu , 1853-1856 K r m sava nda
Karadeniz filosu komutan s fat yla yer alm ve Sivastopol'un al nmas nda önemli rol oynam t r. Cezâyir-i Bahr-i Sefîd, zmir,
Sayda ve Yanya valilikleri yapt ktan sonra 1873’te Bahriye naz r olmu tur. Abdülazizi’in hal’i olay nda Dolmahçe saray n donanmayla
denizden ablukaya alm t r. V.Murad döneminde ikinci kez Bahriye naz r olup, unvan Kaptan- Derya olmu , ard ndan II. Abdülhamid
taraf ndan görevden al n p Tuna valili iyle stanbul'dan uzakla t r lm , 93 harbinde ise Rusçuk muhaf z iken ya l l k ve hastal k sebebiyle
stanbul'a dönmesine izin verilmi tir.
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vilayetin valisi olan Kayserili Ahmed Pa a gibi, nâdir s fatlara sahip de erli bir zat n uyku ve rahat terk
edip bütün gün çekirgenin zuhûr etdi i mahalleri dola t ; sonuç olarak etkili tedbirlerle bu belâya kar
önemli sonuçlara ula ld belirtilmi tir:
1.
Makâm- ‘âlî-i cenâb- Sadâret-penâhîye
devrden
A.MKT.MHM 407/16
Ma’rûz- çâker-i kemîneleridir ki
K br s cezîresinde be-her sene zuhûr etmekde olan çekirgenin mevsim-i tayerân hulûl etmeksizin itlâf
esbâb- kaviyyesinin istihsâl ü istikmâli z mn nda ‘alâ-cenâhi’l-isti’câl ‘azîmet ve mahalline muvâsalat
olundukda evvel emrde çekirge bulunan mevki’ler kâmilen görüldükden sonra tedâbîr-i mukteziyyenin
tamâmî-i îfâs na müsâra’at olunmu dur. öyle ki bu çekirge beliyyesi bunca senelerden berü cezîre-i
mezbûreyi müstevlî olarak itlâf emrinde ittihâz olunmu olan usûllerden semere-i matlûbe hâs l
olamayup fakat K br s tüccâr ndan Prusyal Mösyö Ri al’in ihtirâ’-kerdesi bulunan bez tuzaklar n
itlâfça pek çok fâ’idesi tecribe olundu ndan nâ î bunlardan beheri yüz elli zirâ’ tûlünde olmak üzere
mevcûd bulunan bin tak m tuzak bir tarafdan ta’mîr etdirilüp çekirge olan mevâki’e taksîm ü isbâl ve
kazâ ve nâhiyeler kâimmakâm ve müdîrlerinin cümlesi ile millet-i müslime ve gayr-i müslime
mu’teberân ndan ba’z dirâyet-kâr zevât dahi kol kol ta’yîn ve irsâl k l nd ve Dersaâdetde bulundu um
vakt K br sdan vürûd etmi olan iki ki i taraf ndan geçen sene çekirge yaln z iki mevki’e az tohm
b rakm oldu na dâ’ir vukû’ bulan rivâyetin hilâf- vâki’ idügi ve Masarya ve Magosa ve Karpas ve
De irmenlik nâhiyeleri dâhilinde bulunan ve dâ’iren mâ-dâr k rk elli sâ’at mesâfeyi hâvî olan sahrâ-y
kebîrde zuhûr etmi olan külliyetlü çekirgenin deryâ-y ‘ummân gibi bir cû u hurû oldu u me hûdnazar- teessüf oldu na ve mahallince verilmi olan karâr mûcibince nüfûs- zükûrun otuzda birinin
çekirge istihdâm yla iktifâ olunsa itlâf mümkin olamayaca anla ld na binâen nüfûs n sf celb ü
istihdâm olunmak sûreti bi’t-tensîb K br s ba piskoposu hürmetlü efendi ma’rifetiyle ahâlî-i hristiyana
nesâyih ve tenbîhât- lâzime icrâ etdirilerek muvâfakat- umûmiyye istihsâl olunma la ve binâenaleyh
peyderpey ahâlînin n sf memnûnen çekirge mevkilerine gelmekde bulunma la i hiçbir sene emsâli
görülmedik sûretde kemâl-i germî vü i’tinâ ile tutuldu. Hamd olsun ikdâmât- fevka’l-âde semeresi ile
imdiye kadar mahsûlâta hiçbir mahalde bir gûne zarar îkâ na meydân verilmedi i misillü tuzaklar n
kenâr ndan nehrler gibi akup yer yer hafr u âmâde edilmekde olan kuyulara dökülmekde olan çekirgenin
mikdâr tasavvur ve tahmîn olunamayacak derecelerde ve i te bu sûretle bir tarafdan çekirge itlâf
edilmekde ve taraf- kemterânemden dahi terk-i hâb u huzûr ile çekirge mevâkii ale’t-tevâlî devr olunup
ve çekirgeler ne tarafa hücûm ederler ise muhârebe eder gibi önlerine tuzaklar çekilerek harekâttecâvüz-kârâneleri men’ edilüp ikdâmât- kâmile sarf olunmakda oldu u gibi çekirgenin tayerân na
daha on be yirmi gün oldu ndan ol vakte kadar burada tevakkuf ile tâkat- be eriyyenin tâb-âver
olabilece i mesâ’î îfâ k l nacakd r, fakat yine bu hâlde u beliyyenin bir sene içinde kâmilen imhâs
derece-i istihâlede ise de bi-avnihi te’âlâ sâye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i pâdi âhîde te’sîr-i
teveccühât- teshîlât-âyât- cenâb- vezîr-i a’zamîleri ile yaln z yüzde on ve yirmi kadardan ziyâdesinin
itlâf olunaca me’mûl-i kavî olup onun dahi bu sene hasbe’l-mevsim mahsûlâta pây-endâz- hasâr
olamayaca misillü netîce-i te ebbüsât- hâz ra ve sene-i âtiyyede hiç ba göstermemek üzere
tohmlar n n k içinde toplad lmas hakk nda tasavvur olunmakda olan ahvâl muahharen arz u beyân
k l nacakd r. Mücerred ifâde-i hâl ma’raz nda takdîm-i arîza-i çâkerâneme cesâret k l nm d r. Ol
bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 2 Muharrem 1285/13 Nisan 1284
Bende: Vâlî-i Vilâyet-i Cezâyir-i Bahr-i Sefîd. K br sdan
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2.1.
Atûfetlü efendim hazretleri
. D 6/301
Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti Vâlîsi devletlü pa a hazretlerinin K br s cezîresine azîmetinde çekirgenin
külliyyen itlâf u imhâs içün bizzât vukû bulan te ebbüsât u icrââat n hâvî vârid olan muharrerât yla
lâyiha-i mufassalas evrâk- melfûfesiyle berâber ûrâ-y Devlete verilerek ol bâbda Nâfia Dâiresinden
kaleme al nan mazbata arz u takdîm k l nd . Mutâlaas ndan müstebân oldu u üzere K br s cezîresinde
i bu çekirge dâhiyesi eski ve dâimî bir ey olmas yla beher sene vaktiyle çâresine bak larak tohmu
toplatd r l r ve canlanmazdan evvel önü al n r ise mahsûlât- vâk an n mazarratdan kurtar ld cihetle
bunun def’-i mazarrat içün vâlî-i mü ârün-ileyhin ittihâz eyledi i usûl pek etrâfl bulunmu ise de usûli mesrûdenin oraca tamâmî-i icrâs kâbil olup olmad anla lmak ve ilerüde mü kilâta u ran lmamak
içün bir esâs- kavîye binâ edilmesi lâzimeden oldu ndan ma’lûmât- mahsûsas cihetiyle serasker
müste âr sa’âdetlü Hâlet Beyefendi hazretleri da’vetle iktizâs lede’l-mülâhaza mütâlaât n en ba l cas
bu sene tutulamayan canl çekirgenin kâmilen itlâf u imhâs içün mevcûd olan bez tuzaklar ta’mîr ü slâh
ve yeniden sekiz yüz çift tuzak daha mubâyaa olunmak üzere üç yüz elli bin guru sarf mâddesi olarak
egerçi hâl-i hâz r iktizâs nca böyle külliyyetlü bir masraf n kabûl ü ihtiyâr nda hazînenin dûçâr- usret
olaca derkâr ise de i bu çekirge beliyyesinin def’ ü izâlesi ile ale’l-umûm cezîre halk n n hasâr u
zarardan kurtulmas n müstelzim olacak bir emr-i hayr n hayyiz-i fi’le getirilmesi u ur nda devletçe
fedâkârl k ihtiyâr muktezî olup husûsiyle u beliyyenin bu sene imhâs çâresine bak lmaz ise ilerüde
tezâyüd ederek sarf olunan akçenin mahv u hebâ olaca na binâen çekirgenin itlâf içün çekirge
mevkiine karîb ü baîd olan mahaller ahâlîsinin n sf u rub’ n n celb olunmas ve çekirge mevkilerinde
ictimâ’ edecek me’mûrîn ve ahâlînin beytûtetleriyçün taleb olunan iki yüz aded çad r n gönderilmesi
münâsib olup fakat bu bâbda i in en ziyâde dikkate âyân olan ciheti umûm ahâlînin toplayup hükûmete
teslîm edece i tohmlar n muhikkâne vezn ü tekyîli ve bedelât- lâzimesinin bi-hakkin i’tâs husûslar
olarak hâlbuki i in içine akçe girince her nas l olsa fesâddan sâlim olamayaca anla lm ve
toplad klar tohm bedeli olarak ahâlîye verilecek akçe muahharen yine kendülerinden istîfâ olunaca
cihetle bu sûretin ihtiyâr u icrâs nda bir fâide görülememi oldu na ve mîr-i mü ârün-ileyhin
mutasarr fl hengâm nda nüfûs- mevcûdenin sunûf- muhtelife taksîmiyle adam ba na lüzûmu kadar
tohm tevzî’ olunarak bilâ-bedel toplad lmas ve hisse-i musîbesini teslîm etmeyenler hakk nda kânûnen
cezâ tertîbinden sarf- nazarla mücâzâten iki kat çal d r lmas gibi bir yol tutularak bu kâidenin fâidesi
görülmü olmas yla usûl-i mezkûre vechile ahâlî-i cezîre birkaç s n fa taksîm ve herkesin kuvvet ve
kudretine göre tohm tevzî’ edilerek meccânen toplad lmas ve hissesinden ziyâde tohm getirenlere beher
kilesiyçün taraf- devletden yedi er buçuk guru verilüp hissesini getirmeyenler haklar nda yine çekirge
i lerinde kullan lmak üzere bir cezâ tertîb olunmas ve u tedâbîrin icrâs ndan maksad- aslî yaln z
devletin menfaatini aramak olmayup cezîre ahâlîsinin husûl-i servet ü râhatlar kaziyesi bulundu ndan
buralar n n ve devletçe icrâ olunacak fedâkârl klar n ahâlîye tefhîmi ve me’mûrîn-i mahaliyye ile
birlikde çal d r lmalar esbâb u vesâilinin istihsâli husûslar n n vâlî-i mü ârün-ileyhe i ’âr ve mevcûd
olan tuzaklar n ta’mîr ü slâh yla müceddeden sekiz yüz çift bez tuzak daha mubâyaas z mn nda üç yük
elli bin guru sarf içün imdiden me’zûniyyet i’tâs ve masâr f- vâk an n hazînece kabûl ü mahsûbu
husûsunun Mâliye ve sâlifü’z-zikr iki yüz aded çad r n muahharen istirdâd olunmak üzere serîan tehyie
vü irsâl k l nmas keyfiyetinin i’mâlât- Harbiye Nezâret-i Celîlelerine havâlesi tezekkür k l nm ise de
ol bâbda her ne vechle emr ü fermân- hazret-i mülûkâne eref-sünûh u sudûr buyurulur ise ana göre
hareket olunaca beyân yla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 9 RA 1285
Ma’rûz- çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta’zîm olan i bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan mazbata manzûr-i âlî-i
hazret-i pâdi âhî buyurulmu ve husûsât- mezkûrenin tezekkür olundu vechle icrâ-y iktizâlar
müteallik ve eref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i ehin âhî mantûk- münîfinden
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olarak mezkûr mazbata yine savb- sâmî-i sadâret-penâhîlerine iâde k l nm olma la ol bâbda emr ü
fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 10 RA 1285
2.2.
Makâm- ‘âlî-i hazret-i vekâlet-penâhîye
Nezd-i hakây k-vefd-i âlî-i cenâb- vekâlet-penâhîlerinde muhtâc- arz u beyân olmad üzere K br s
cezîresi tûlen 70 ve arzen 24 sâat (224-96km) mesâfe-i berriyyeyi ve kuvve-i sâbitesi nümûdâr olan
arâzî-i basîta-i vâsiay âmil ve her nev’ mahsûlât ve e câr- müsmire yeti dirmege kâbil bir mahall-i
pür-feyz ü bereket ve belki hazîne-i servet olup i lendikçe buradan semerât- kesîre iktitâf olaca nda
übhe yok ise de hayfâ ezmân- sâb kadan berü cezîre-i mezkûreyi müstevlî olan çekirge beliyyesi arakcebîn ile bir y lda yeti dirilen mahsûlât bir anda silüp süpürmege ba lad ndan nâ î ahâlînin ye’s ü
h rmân olduklar hâlde bunun tabîat ile mündefi’ olamayaca na cümlenin akl ermekle yirmi iki sene
mukaddem itlâf na bi’l-ittifâk mübâ eret olunmu ise de ol vakt ittihâz k l nm olan usûl ile imâte vü
imhâs mümkin olamayaca anla larak ba ka bir çâre taharrî olunmakda bulundu u s rada bundan
be sene mukaddem K br sda mukîm tüccârdan talyal Mösyö Ri alin ihtirâ’ etmi oldu u bez tuzaklar
tecribe olunan fevâid-i kesîresi cihetle evvelki te ebbüsâtdan hayrl görünmekle imdiye kadar be-her
sene isti’mâl olunmakda bulunmu olup fakat bunun da sûret-i isti’mâlinde olan noksân ikmâl
olunmam ve bir de çekirgenin tayerân ndan sonra gars edece i tohmun toplad lmas dahi esbâbindifâiyyenin en birincisi oldu u hâlde buna da be-her sene lây k ile devâm edilememi oldu ndan u
dâhiye-i dehyâ bu seneye kadar def’ olmam kalm d r. Binâberîn bu bâbda olan ahvâl ve harekâtsâb ka ve bu sene vukû’ bulan te ebbüsât ve icrâ’ât- mümkinenin evvel emrde ber-tafsîl serd ü
beyân ndan sonra bunun bi-avnihi te’âlâ sâye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i hilâfet-penâhîde te’sîr-i
teveccühât- teshîlât-âyât- cenâb- vezîr-i a’zamîleri ile gelecek sene kâmilen imhâs n n mütevakk f
oldu tedâbîr-i mükemmelenin zîrde ‘arz u ityân na cesâret olunur:
-Altm üç târîhinde çekirge tohmu toplad lup vukû’ bulacak masâr f n n sf hazîne-i celîleden ve n sfdigeri ahâlî taraf ndan tesviye vü te’diye olunmak üzere âyân buyurulan müsâ’ade-i seniyye üzerine
icrâ-y îcâb na te ebbüs olunup sene-i merkûmede ve altm dört târîhinde ol sûretle îcâb icrâ olunmu
ise de muahharen hazîne-i celîleden akçe verilmesi sûreti terk ile çekirge tohmu ahâlîye toplad lmakda
ve canlus dahi çar aflar ile mümkin mertebe itlâf edilmekde bulunmu dur. te bu usûl birkaç sene
kadar devâm idüp hâlâ Bosna vilâyeti vâlîsi devletlü Osman Pa a hazretleri yetmi iki târîhinde K br s
mutasarr f bulunduklar hâlde çekirge zuhûr eden mevkilerde yer yer hendekler hafr yla kenârlar alç
ile s vanmak sûretini ihtirâ’ ve hendeklere dü meyenler dahi etrâf çal ile çevrilüp tehâcüm-i umûmî ile
ihrâk olunmak husûs n tertîb ederek bu yolda haylice telefât vukû’ bulmu ise de yine fâide-i külliye
görülememi dir. Yetmi dokuz târîhinde mûmâ-ileyh Mösyö Ri alin ihtirâ’ eyledi i bez tuzaklar ki bir
zirâ’ arz nda ve yetmi be zirâ’ tûlünde olup çekirgenin ç kup yürümege ba lad vakt îcâb vechle
hatt- müstakîm veyahud dâire-i müstedîre üzere kaz klar ile yere rekz olunur ve çekirgenin ayaklar
tutup hârice ç kamamas içün derûnunun üst taraf na be parmak arz nda mu ammaa de dirilüp ve ara
ara yirmi otuz ad mda bir tuza n iç taraf na veyahud hadd-i fâs l gibi iki bez aras na bir buçuk ar un
umk nda ve üç ar undan yedi sekiz ar un kadar tûlde kuyular hafr olunup derûnlar na dü ecek çekirge
ç kamamak üzere kenârlar na dahi sekiz parmak (22,6 cm) arz nda çinko vaz’ olunur, te’sîr-i harâret-i
ems ile pür-cû u hurû olan çekirgeler bu tuzaklara ba lar n çarpar çarpmaz tuza n boyunca seyl-i
revân gibi bi’t-tab’ kuyulara akd ndan kuyular doldukça ayak ve toprak ile çi nenüp bo ald larak
tekrâr dolar ve bu sûretle bu mevkiin çekirgesi kâmilen itlâf olundukdan sonra tuzaklar sâ’ir îcâb eden
mahalle nakl ve rekz ile yine bu sûretle itlâfa gayret edilir.
-Zikr olunan tuzaklar fevâid-i me rûhas hasebiyle taraf- saltanat- seniyyeden sene-be-sene Avrupadan
celb etdirilerek el-hâletü hâzihi iki bin adede bâli olmu ise de beher ar un mahallinin alt parma
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toprak ile örtülmek iktizâ edece i cihetle arz az kalarak ve be parmak arz nda olan mu ammaa dahi
kifâyet etmeyerek çekirgenin büyüdü ü s rada yüzde be inin tuzaklar tecâvüz edebilmekde oldu undan
bezlerin bir buçuk ar un ve mu ammaalar n dahi on parmak tûlünde olmas iktizâ-y hâlden
görünmü dür.
-Ahâlînin çekirge i inde istihdâm bahsine gelince nüfûs- zükûrun onda ve yirmide ve otuzda biri celb
ile istihdâm olunmak gibi beher sene yekdigerine mübâyin olarak ittihâz olunmu olan usûller ber-vefki matlûb i görmege kâfî degildir çünki geçenlerde buraya vusûl-i kemterânemde ahâlî-i zükûrun onda
biri itibâr yla amele celb olunmas na evvelce karâr verildi i hâlde gûyâ milleteynden birkaç bin ki inin
ictimâ mahzûr dâî olacak gibi vâhî ve bî-esâs evhâma tebaiyetle otuzda biri itibâr yla amele taleb ü
celbine te ebbüs olundu görülüp hâlbuki iki bin tuzak be on mevkide birkaç sâat mesâfe tûlünde
olaca cihetle otuzda bir itibâr yla celb olunacak amele-i kalîle o kadar bendin yer yer rekzi ve kuyular
hafr ve dolacak çekirgenin itlâf ile yeniden kuyular aç lmas ve mevkilerin de i dirilmesi ve tuzaklar n
ale’t-tevâlî rûzgârdan muhâfaza edilmesi gibi birtak m hidemât- kesîreye kifâyet edemeyece inden
ba ka bunlar bir buçuk ay kadar i lemek üzere yevmî alt ar yedi er guru dan beheri iki er yüz ve iki er
yüz elli er guru a do ru ahâlî taraf ndan tutulup ücretleri ber-vech-i pe în i’tâ ve çekirge mevkilerine
sevk ü isrâ olunmakda ise de ekserinin birkaç gün i ler i lemez memleketlerine firâr eyledikleri me hûd
olarak tekrâren celblerine ise zamân- itlâf müsâid olmad ndan bu usûl ile iktifâ olunmayup çekirge
çekirge mevkilerine karîb olan ahâlînin n sf ve baîdce olanlar n rub’ celb olunmak sûreti bi’t-tensîb
icrâ-y îcâb na te ebbüs olunmu ve bir iki mevkie dahi topçu asâkir-i âhâneden bir bölük alt nc topçu
alay kâimmakâm izzetlü Hüseyn Bey maiyeti ile sevk edilmi ve birkaç yüz tuzak metrûk iken ta’mîrâtcüz’iyyelerinin derhâl ikmâli ile mevkilere yeti dirilmi oldu na ve taraf- kemterânemden dahi ale’ddevâm on be gün kadar çekirge mevkileri bizzât dola lup nezâret ve te vîkât u tenbîhât- kâmile îfâ
k l nd na mebnî hiçbir senede emsâli mesbûk olmad k sûretde çekirge itlâf edilüp hattâ derûnlar nda
lâ-ekal bin k yye çekirge telef edilmek art yla hafr olunup bo ald lan kuyular n mikdâr tahmînen on
bine karîb ise de mikdâr- sahîhini mübeyyin mahallerinden al nacak mazbatalar dahi muahharen
takdîm k l nacakd r; lâkin ne çâre ki vaktiyle yukarda da arz olundu u vechle tuzaklar n infisâli ikmâl
k l nmam ve i gev ek tutulmu olup maiyet vapurunun Prevezeden bir müddetle vürûd etmemesine
mebnî buraya vürûd- kemterânem ise çekirge hurûcunun haftas na tesâdüf etmekle bundan ziyâde
ikdâma vakt kalmam d r. Egerçi çekirgenin zuhûr ndan iki hafta mukaddem buraya gelmek mümkin
olsa idi bi-havlihi te’âlâ bunun kâmilen itlâf olunaca nda übhe yok idi maamâfîh noksânî-i âlât u
amele sebebi ile bugün tayerâna ba lam olan çekirge yüzde be den ziyâde de il ise de bir çekirgenin
gars edece i koza derûn nda altm dan doksana kadar tohm olma la bâkî kalan az çekirgenin dahi bi’ttab’ gelecek sene yüz kat olaca rütbe-i bedâhetdedir.
- imdiye kadar tohm toplad lmas emrinde olan usûl dahi on be ya ndan ziyâde ve altm ya ndan
a a bulunan nüfûs- zükûr üzerine ba’z sene iki er ve ba’zen birer kîle tohm tevzî’ olunarak
toplad lmakdan ibâret ise de irâe ve tahsîs k l nan mevkilere teslîm olunan çekirgenin do ruca tekyîli
irtikâb ve fesâddan kurtar lamam d r. Vâk â mutasarr f- sâb k saâdetlü Hâlet Beyefendi hazretlerinin
zamân- me’mûriyetlerinde ikdâm ve himmetleri semeresiyle bir sene seksen bin kîle kadar tohm
toplad lm oldu u hâlde muahharen tedennî ederek hattâ geçen sene otuz be bin kusûr kîle tohm tevzî’
olunmu iken yaln z sekiz bin kusûr kîle tohm toplad larak üst taraf aranmad ndan bu sene zuhûr eden
külliyyetlü çekirge o gayretsizli in netîce-i vahîmesi bulunmu dur
-Bu bâbda olan ahvâl ve icrâât- sâb ka vü hâz ran n beyân na bu makâmda hitâm verilüp gelecek sene
çekirgenin gerek canlus n n itlâf ve gerek i bu A ustos ibtidâs ndan itibâren tohmunun toplad lmas
hakk nda icrâs na lüzûm görünen te ebbüsât u tedâbîrin arz u ityân na urû’ edilir:
Yukaruda hâme-güzâr- beyân oldu vechle bez tuzaklar n tevsî’-i arz îcâb- hâlden olarak el-hâletü
hâzihi mevcûd bulunan iki bin bezin ise n sf fersûde oldu cihetle gelecek sene i e yarayamayaca ndan
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içlerinden sa lam olmas tahmîn olunan bin adedi bi’t-tefrîk kusûr bezlerin n sflar akk ile yar m ar
ar un mahalli toprak taraf nda kalmak üzere mezkûr bin aded bezin alt taraf na ilâve olunmak ve
mu ammaalar on parmak arz nda olarak sâb klar misillü müceddeden bin aded tuzak ve bir de isti’mâl
olunmu olan çinkolar n ya murdan paslanarak çekirgenin yürümesine mâni’ olmad görüldü inden
sekiz bin kuyunun kenârlar na kifâyet edecek kadar yeni çinko mubâyaas dahi elzemdir.
-Suver-i me rûha üzere bezler âmâde edildikden sonra çekirgenin hurûc edece i mevkiler kurb ve
civâr nda bulunan ahâlî-i zükûrun n sf ve ol mevkilere on sâatden ziyâde ba’îd bulunacak kasaba ve
karyeler ahâlîsinin rub’ celb ile çekirgenin itlâf na imece tarîki ile sa’y ü gayret olunmak îcâb eyler u
kadar ki ahâlînin hepsi hayr u erlerini tefrîke muktedir olamayacaklar ndan nâ î içlerinden i i
ortas nda b rakup firâr edenler dahi bulunaca cihetle i etrâfl tutulmak üzere vilâyet vâlîsi bulunacak
zât n çekirgenin hurûc ndan on be gün evvel ya’nî ubat n on be inde mutlakâ K br sa vürûd ile çekirge
mevkiinde ârâm ederek ve çekirge zamân nda umûr- âdiyye terk ile mahallî mutasarr f dahi a’zâ-y
meclis ve Rum ba piskoposu efendi sâir i e yarayacak mütehayyizân- memleketi mustashiben ortaya
azîmet ve kazâ kâimmakâmlar n dahi celb ü da’vet eyleyerek ahâlînin ber-vech-i matlûb vakt ü
zamân nda celbi ve lây k ile tuzaklar n rekz ve kuyular n hafr husûslar na bi’l-ittifâk sarf- mesâî vü
ihtimâm olunmak derece-i elzemiyetdedir fakat buran n ekser-i mütehayyizân çekirge itlâf
me’mûriyetinde beher sene ücret alma a al m olduklar ve ba’z lar n n erbâb- zirâatdan olmad klar
hasebiyle i in kâmilen arkas n alacak sûretde çal ma pek de istemeyecekleri me’mûl oldu ndan yerli
me’mûrlar n harekât na nezâret eylemek üzere K br s dâhilinde bulunan k lâ’- âhâne ile dâhil-i
vilâyetde bulunan sâir münâsib kalelerden vâlînin berâberce üçer be er çavu ve mülâzim ve yüzba
gibi zâbitler getürdi i hâlde pek çok fâide olaca bi’t-tecribe anla lm d r. Bir de bu kadar ahâlînin
çekirge mevkilerinde geceleri aç kda kalmalar hastal k zuhûr na sebebiyet vermekde oldu ndan hem
derûnlar nda ahâlî ve hem de geceleri dahi çekirge mevkilerinden ayr lmamak üzere me’mûrîn beytûtet
eylemek ve hitâm- maslahatda iâde k l nmak üzere iki yüz aded çad r n evvelce irsâl ve ihsân
buyurulmas pek lâz md r.
-Meclis-i livâdan verilip manzûr- dekây k-nü ûr- hazret-i sadâret-penâhîleri buyurulmak üzere aynen
ve leffen takdîm k l nan mazbatada beyân olundu vechle tohmun toplad lmas hakk nda ittihâz na
müsâde-i aliye-i vezîr-i a’zamîleri âyân buyurulmas istid’â olunan usûl dahi u vechledir ki cezîrenin
üzerinde on be ya ndan yukar ve altm ya ndan a a olarak mevcûd bulunan 36862 nüfûs- zükûra
birer kîleden yine ol mikdârdan tohm tevzî’ olunarak her karye ahâlîsinin hisse-i musîbelerini ehr-i
A ustos ibtidâs ndan Te rîn-i Evvel nihâyetine kadar üç ay zarf nda mevâki-i lâzimede ik’âd olunacak
komisyon hey’eti huzûr nda vezn-i k ntâr etdirilerek teslîm ile yedlerine verilecek matbû’ ve memhûr
makbûz ilmühaberlerini alma a ve her kang ahs hisse-i musîbesini teslîmde muhâlefet eder ise
hükûmetin emrine itâat etmemi demek olaca ndan cezâ kânûnnâme-i humâyûn mûcibince cezâ-y
nakdî vermege mecbûr olmak ve komisyon dahi îcâb vechle iki üç mahalde n sf Müslim ve n sf- digeri
hristiyan olmak üzere cümlenin vüsûk- itimâd na mazhar olmu olan muteberân- ahâlîden te kîl k l nup
mahallî kâimmakâmlar dahi komisyonun reîsi bulunmak ve komisyon kabz edece i çekirge tohmunu bir
me’mende h fz ile muahharen merkez-i livâdan muhâsebeci gibi haysiyetli bir me’mûr ile üç dört
muteber zât ta’yîn ü irsâl k l narak bunlar mevkilerde mahfûz bulunan tohmlar tekrâren vezn-i k ntâr
etdikden sonra huzûrlar nda kuyulara defn etdirmek îcâb eder; hâlbuki bu tohmlar kazup ç karacak
olan fukarâ tak m olup öteden beri agniyâ gürûh hisseleri içün bunlara vaktine göre kîlesine yirmi
be den k rk guru a kadar ücret vermekde iseler de i muhtekir eline dü üp hem ahâlî beher sene birkaç
yüz bin guru akçeden ç kmada ve hem de yine tamâm ile tohm toplanamamakda oldu ndan nâ î bir
karye ahâlîsinin veyahud bir ahs n hisse-i musîbesi olan tohm teslîm eyledi i anda beher k yyesi içün
mahalleri mâl sand ndan olarak komisyon hey’eti taraf ndan k rkar pâra bedel verilmesi ve
hissesinden ziyâde tohm toplayup teslîm eden olurise maa’l-memnûniyye kabûl olunarak kezâlik
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bedelinin te’diye k l nmas îcâb eder bir kîle tohm on yedi oka gelece inden bu hisâbca k yyesi k rkar
pâraden sâlifü’z-zikr otuz alt bin sekiz yüz küsûr kîle tohmun esmân alt yük yirmi alt bin alt yüz elli
guru a bâli olaca misillü hisse-i matrûdeden ziyâde birkaç bin kîle tohm getürilür ise onun esmân
da bir iki yüz bin guru a bâli olaca ndan ol hâlde cümlesinin birden umûm ahâlîye bi’t-tevzî’ vakt-i
mahsûlden sonra tahsîl edilmesi teshîl ve tamâmî-i icrâât mûcib olaca nda übhe yokdur zîrâ tohm
içün verilecek akçe yine ahâlîden ç kacak ise de pe in para ile görülecek i in kemâl-i germ iletutulaca
ve maamâfîh hazîne-i celîlenin dahi evvelce verece i akçeyi üç be ay içinde kâmilen toplayup ma’nen
ise a’ âr ve vâridât- sâireden ilerüde pek çok fâide kazanaca derkârd r.
- te çekirge tohmunun toplad lmas ve canlus n n itlâf husûslar n n mütevakk f oldu tedâbîr tafsîlen
arz edilmi oldu na ve tohm toplanmas mevsimi mütekarribü’l-hulûl oldu gibi tuzaklar n dahi
vaktiyle Avrupaya sipâri olumas iktizâ edece ine mebnî bu bâbda isâbet-ârâ-y sünûh olacak irâde-i
aliye-i hazret-i vezîr-i a’zamîlerinin lutfen ve inâyeten sür’at-i emr ü i ’âr husûs na müsâade-i celîle-i
fehâmet-penâhîleri sezâvâr buyurulmak bâb nda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men-lehü’lemrindir. Fî 16 M 1285/27 Nisan 1284
Bende: Vâlî-i Vilâyet-i Cezâyir-i Bahr-i Sefîd . D 6/301
2.3.
K br s cezîresi dâhilinde kâin bi’l-cümle karyeler ihtiyâr meclisleri ile muhtârlar na hitâben
tenbîhnâmedir
Cümlenin ma’lûmudur ki bu ada gerek arâzîsinin gâyet çoklu u ve gerek ziyâde münbit ve bereketli
oldu u cihetler ile sâye-i ma’mûriyyet-vâye-i pâdi âhîde günden güne ma’mûr u âbâdân olma a her
sûretle kâbildir lâkin ne çâre ki pek çok vaktlerden beri bu aday çekirge beliyyesi kaplayup ve cümleniz
mahsûlât n telefât ndan korkup lây k ile zirâat edemedi inizden ve a açlar yeti tiremedi inizden dolay
buras ac nacak bir hâle gelmekdedir. Vâk â çekirgenin itlâf hakk nda hayli senelerden beri çal makda
oldu unuz dahi inkâr olunamaz ise de evvelleri tutulmu olan usûl yolsuz oldu ndan ve ba’z ahâlî dahi
hayr u erlerini dü ünemeyüp fütûr getirdiklerinden u belân n arkas al namam d r. Hâlbuki velînimet-i bî-minnetimiz evketlü kudretlü pâdi âh m z efendimiz hazretlerinin ikdâm- efkâr- hayriyyetâsâr- hilâfet-penâhîleri bi’l-cümle memâlik-i mahrûselerinin ma’mûr u âbâdân ve tebea-i âhânelerinin
günden güne nâil-i servet ü sâmân olmas maksad ndan ibâret olmas yla bu ada dahi vilâyet nizâmâtseniyyesinden müstefîd olmak üzere Cezâyir-i Bahr-i Sefîd vilâyetine ilhâk buyurulup ve çekirgenin
külliyen itlâf esbâb n n istihsâl olunmas z mn nda buraya azîmet-i hâlisânemiz irâde ve fermân olunup
binâen-aleyh mahsûsen buraya gelindi inden olunan ikdâm u gayret semeresiyle hamdolsun çekirgenin
ne derecelerde telef edildi ini cümleniz gözünüz ile gördünüz. Bunun üzerine uçup tohm gömecek olan
çekirge pek az olma la k içinde tohmlar n n toplad lmas na sa’y ü gayret olunur ise Allah n inâyeti
ile art k buras u belâdan kurtulup ma’mûr olaca na übhe yokdur. Ancak bu tohmlar n lây k ile
toplan lmas birkaç eye muhtâcd r. Bunun birincisi çekirge kang mahalle tohm ekerse köylüler
taraf ndan hükûmete haber verilmek ve ikincisi her köye ne kadar tohm dü erse tamâmen toplamak ve
üçüncüsü bu i i angarya gibi tutmayup sarfedece iniz emek yine kendinize fâideli olaca n bilüp
elbirli i ile cân u gönülden çal mak sûretleridir. mdi cümlenize tenbîh ü nasîhat ederim ki çekirge
karyeleriniz civâr nda da da ovada her nereye tohm b rak rsa iyice dikkat idüp derhâl meclislerinizden
lây k ile nâhiye müdîrinize haber vermeli ve sonra karyelerinize ne kadar kîle tohm dü erse böyle her
sene zahmet çekmekden ise bir sene cümleniz birden çal up çabalayup tamâm ile toplayarak hükûmetin
gösterece i mahalle teslîm etmelisiniz. Her kim i bu tenbîhât m z vechle hareket ederse dünyâda ve
âhiretde ecr bulur âyed ba’z ihtiyâr meclisleri ve muhtârlar taraflar ndan tenbîhât- hâlisânemize
mugâyir hareket olundu ya’nî çekirgenin tohm gömdü ü yerler müdîrlere haber verilmedi i hâlde
hükûmetin emrine itâat etmemek ve kendi memleketlerine ihânet etmek dem ek olaca ndan cezâ
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kânûnnâme-i humâyûnu ahkâm na tevfîkan o misillü ihtiyâr meclisleri a’zâs ve muhtârlar habs
olunaca ndan ba ka kendilerinden cezâ-y nakdî dahi al nacakd r. Kezâlik karyeleri hissesine isâbet
eden tohmu tamâmen topladup teslîm etmeyen ihtiyâr meclisleri a’zâs ile muhtârlardan dahi teslîm
etmedikleri tohmun bedeli iki kat olarak tahsîl olunacakd r ve ihtiyâr meclislerinin bu bâbda tenbîhine
muhâlefet eden oldu u sûretde dahi hükûmete haber verildi i anda o makûlelerin dahi terbiyeleri derhâl
icrâ k l nacakd r. te buralar n imdiden bilüp ana göre hareket ve bezl-i ikdâm u gayret etmeniz
matlûb- kat’î-i hâlisânemizdir. Fî 12 Muharrem 1285/23 Nisan 1284
Vali-i CBS
2.4.
Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Vilâyet-i Celîlesine
Bu sene zuhûr eden çekirgenin imâte vü itlâf hakk nda fevka’l-âde vâki olan himmet-i bülend-nehmet-i
âlî-i mü îr-i ekremîleri semere-i celîlesinden olmak üzere emsâli görülmemi derecede telefât vukûa
geldi i cümle indinde müsellem ve tohmun toplatd r lmas nda dahi bu vechle ikdâm u himmet olundu u
takdîrde bi-avnihi teâlâ sâye-i kudret-vâye-i hazret-i âhânede bütün bütün u beliyyenin indifâ u
izâlesine muvaffak olunaca emr-i gayr-i mübhem oldu ndan bakiyye-i telefât olup tohm b rakacak
olan çekirgenin tohm gars edece i mahaller evvel emrde kazâlar kâimmakâmlar ve nevâhî müdîrleriyle
kurâ ihtiyâr meclisleri marifet ü nezâretleriyle kemâ-hiye-hakkihâ bi’t-tahkîk ma’lûmât- mustahsalalar
bâ-mazâb t- muvazzaha kürsî-i livâya beyân u inhâ olunmak üzere güzerân eden seksen üç senesinde
icrâ olunan usûle tevfîkan cezîrede mevcûd ve mutavatt n olan nüfûs- zükûrun on be ya ndan yukar
altm ya na var ncaya kadar olanlar 36862 nüfûs i’tibâr yla beherine birer kîle hisâb nca bâlâda
muharrer kazâlar ahâlîsine 36862 keyl-i âstâne tohmun imdiden tevzîiyle sene-i merkûme A ustosunun
on alt nc gününden bed’ ile kâimmakâmlar marifetiyle komisyon hey’etinde iktizâ edecek mevkilere
me’mûrlar intihâb u ta’yîn olunup tohmun ahz u kabz ile anbarlara konulmas ve her bir kazâ ve
nevâhînin hisse-i müvezzeas tamâm yla anbarlara teslîm olundukdan sonra merkez-i livâdan mutemed
ü mu’teber me’mûrlar gönderilerek mevcûd ve müddehar bulunan tohmun tekrâr tekyîliyle ve me’mûrîni mûmâ-ileyhim marifetleriyle hâz r olunacak kuyulara defn etdirilmesi ve sinîn-i sâb kada oldu vechle
hisse-i musîbesini tedârük ve i’tâ etmeyenler oldu takdîrde o makûleleri âdetâ cânib-i hükûmetden
sâd r olan tenbîhâta adem-i itâat yol nda bulunmu olacaklar ndan cezâ kânûnnâme-i humâyûnunun
254. Maddesinde musarrah cezân n bunlar hakk nda tamâmî-i icrâs ve kusûr- zimmet görünecek
tohmun beher k yyesi içün k rk paradan bahâs ashâb ndan ahz u tahsîl k l nmas ve efrâd- ahâlî kendi
hisse-i müvezzeas n tamâmen îfâ etdikden sonra fazla toplayaca ve tevzî’le mükellef olmayan çoluk
çocu un ve dul hatun vesâirenin mücerred kendi menâfileri içün ç karacaklar tohmun beher k yyesine
k rk para fiyat takdîriyle hükûmetden mubâyaa olunaca ve getirenlere akçesi pe inen verilece i
kat’iyyen umûm ahâlî-i cezîreye i’lân olunarak hissesinden ziyâde getiren kesân n ve hiç hissesi olmayan
o makûle çocuk ve hatun vesâirenin getirecekleri tohmun tevzî’ sûretiyle al nacak tohma
kar d r lmayacak sûretde kezâlik mutemed ü mevsûk me’mûrlar ta’yînle ahz olunup ve akçesi mal
sand klar ndan pe inen te’diye vü îfâ k l nup anbarlara vaz’ olunmas ve bunun dahi defni tevzî’
sûretiyle al nacak tohm vechle icrâ ve bu vechle mubâyaa olunacak tohmun bahâ ve masâr f her kaç
guru a bâli olurise bi’t-tevzî’ ahâlîden al nmas ve hissesini tamâmen vermeyenlerden beher k yyesi
içün tahsîl olunacak k rk para ile al nacak cezâ-y nakdînin ahâlîden al nacak mebâli e mahsûb edilmesi
husûslar miyâne-i çâkerânemizde tezekkür olunmu ise de imdiye kadar ahâlî-i cezîrenin me hûd olan
tabîatlar ve i bu çekirge maddesinden altm üç seneden beri eyledikleri mesâ’î üzerine çekirgenin
tamâmî-i indifâ’ na muvaffak olunamad ndan bu bâbda dûçâr- fütûr olduklar na nazaran husûsiyle
seksen senesi tevzî’ât ndan altm iki bin kîle tahsîl olunup sekiz bin kîlesi bakâyâ kald ve seksen bir
senesi yine sâb k gibi tevzî’ olunmu ise de kullara ‘illetinin zuhûr n sebeb tutarak yaln z yirmi be bin
küsûr kîle tahsîl olunabildi i ve seksen iki senesi yine sâb k gibi tevzî’ olunup egerçi yirmi üç bin küsûr
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kîle tahsîl olundu ise de me’mûr olanlar fesâd kar d rd klar tahkîk olundu undan birkaç aylar
istintâklar yla u ra lup bi’l-âhire cezâ-dîde olmalar yla ne çâre çekirge kozas n n matlûb vechle
istihsâli muvaffakiyyetine mâni’-i kavî oldu u ve seksen üç senesi tanzîm olunan komisyonlara altm
ya ndan dûn ve on be ya ndan efzûn olan nüfûs i’tibâr yla birer kîle tohm tevzî’i karârla d r larak
müte ekkiren ve müsâra’aten hisse-i musîbelerini te’diye ederler me’mûlünde iken yaln z sekiz bin iki
yüz yirmi dört kîle tahsîl olunabilüp mâ’adâs nda envâ’- agrâz- vâhiye ile muhâlefet gösterdiklerinden
tahsîl olunamayup kald
cihetle u hâle nazaran bu sene tevzî’ olunacak koza hisselerini
vermeyenlerden cezâ-y nakdî istihsâli ve vermedi i tohmun zecren bedeli al nmas gibi mu’âmele-i
te dîdiyye gösterilmesi fevka’l-‘âde ahâlînin tâziyâne-i gayretini ve vaktiyle hissesini toplayup
me’mûrîne teslîm etmesini mûcib ve beher sene tohmun toplatd r lmas nda bu vechle gayret olundu u
ve bez tuzaklar n ikmâli ile cânlu zuhûr nda dahi bu sene gibi ikdâm u himmet k l nd hâlde bi-havlihi
ta’âlâ sâye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i âhânede gelecek sene u beliyyenin bütün bütün mahv u
izâlesine muvaffak olunaca kaviyyen me’mûl bulunmu ise de ber-minvâl-i muharrer tervîc ü icrâs
menût- re’y ü irâde-i ‘âlî-i cenâb- vilâyet-penâhîleri olan mevâddan olma la ol bâbda emr ü fermân
hazret-i men-lehü’l-emrindir. Fî 16 Muharrem sene 85 ve fî 27 Nisan sene 84
7 a’zâ, kâtib-i meclis-i livâ(Muhammed Avni), müdîr-i tahrîrât(Mustafa Râif), müdîr-i oda (Muhammed
Ârif), muhâsebeci cezîre-i mezkûre(Es-Seyyid Muhammed Hâlet), ed-dâ’î müfti (Es-Seyyid Abdullah
Muhammed Râcî), ed-dâ’î nâ’ib-i cezîre-i mezkûre(Es-Seyyid Muhammed Sâbit), bende mutâsarr fcezîre-i K br s(Es-Seyyid Tayyib Nu’mân)
2.4.
Haylî senelerden berü cezîremiz olan K br s cezîresinde zuhûra gelen ve emr ü itlâf na çal lmakda
olan cerâd- mazarrat-i’tiyâd n bütün bütün def’ ü izâlesine ikdâm u gayret olunagelmi ise de ‘adem-i
tedâbîr-i mukteziyyeden dolay bu ana gelinceye de in u çekirge beliyyesinden kurtulunamayup
külliyen itlâf ‘adîmü’l-imkân olaca efkâr bi’l-umûm ahâlî-i sekenece ezhân m za yerle mi iken sâyei muvaffakiyyet-vâye-i hazret-i tâc-dârîde cezîremizin Cezâyir-i Bahr- Sefîd vilâyet-i celîlesine ilhâk ve
zât- nâdirü’s-s fât- hazret-i vilâyet-penâhîlerinin vukû’- te rîfleriyle berâber hâb u râhat terk ve
bütün gün çekirgenin zuhûr etdi i mahalleri deverân ve tedâbîr-i müstahsene ile i leyen ‘ameleler
haklar nda gayret-i bî-pâyân buyurduklar cihetle vukû’a gelen himem-i celîle-i fevka’l-‘âdeleri semerei gayret-âsâr- hayriyyeleri emsâli mesbûk olmam hâlâtdan olmak hasebiyle sene-i âtîde dahi böyle
tedâbîr-i mukteziye ile îfâ-y gayret olunacak oldu u ve ehr-i A ustos ibtidâs ndan i’tibâren çekirge
tohmunun dahi toplatd r lmas na ba lan lacak bulundu u sûretde bu sene vukû’ bulan tehâcüm ile
olunan itlâfâta nisbetle gelecek sene bi’l-külliyye arkas al naca na hîç i tibâh m z kalmam idü i derk
ü fehm-i zihn olundu u ve memleketimizin zirâ’at ü h râsetden girü kal nmayup ilerülemesi mutlakâ
çekirge beliyyesinin kâmilen arkas n n al nmas na muhtâc olup bunun dahi îcâb- icrâs zât- ‘âlî-i
âsafânelerinden istirhâm k l nd n n beyân u niyâz bâb nda i bu mazbata-i ‘umûmiyyemiz takdîmine
cür’et k l nd . Ol bâbda ve kâffe-i hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 23 Muharrem 85/4
May s 84
(Yönetici,vücûh, aza ve halktan 133 imza)
Sonuç
K br s yüzy llarca, adaya mahsus bir inatç çekirge türünün istilâs ile bo u mu ve büyük ekonomik
kay plara u ram t r. Lüzinyan, Venedik, Osmanl , ngiliz yönetimlerince bir türlü önlenemeyen bu belâ,
adada sa l ks z bir ortam ve k tl k da olu turmu tur. Osmanl döneminde çekirgelerin hendeklere at l p
üzerinin toprakla kapat lmas , herkesin birer kile çekirge tohumu getirmesi, bez tuzak kullan m gibi
tedbirler uygulanm ise de kesin bir sonuç al namam t r. K br s’ta çekirge mücadelesine dair ar iv
belgeleri, adada çekirge istilas na kar mücadelenin ba lad 1847 tarihinden sonra belirgin biçimde
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artm t r. Çekirge mücadelesinde Mösyö Richard’ n buldu u bez tuzaklar oldukça etkili olmu tur.
K br s’ n 1864’te Cezâyir-i Bahr- Sefîd Vilâyeti’ne ba lanmas ise çekirge mücadelesinde dönüm
noktas olup valiler bundan sonra adada daha ciddi önlemler alabilmi lerdir. Bu valilerin en önde geleni
ise Kayserili Ahmed Pa a’d r. Pa a, 1867-1873 y llar aras ndaki son valili inde K br s’ta çekirge
istilâs na kar adada bizzat bulunarak çok etkili sonuçlar alm t r. Bu döneme ait ar iv belgeleri, yap lan
mücadelenin büyüklü ünü ve ba ar s n göstermektedir. Bu belgelerde Kayserili Ahmed Pa a’n n nâdir
s fatlara sahip de erli bir zat ve uyku ile rahat terk edip tüm gününü çekirge mücadelesiyle geçiren özel
bir vali oldu u özellikle belirtilmi tir.
Kaynakça
Ba bakanl k Osmanl Ar iv Belgeleri:
A.MKT.MHM 283/13
A.MKT.MHM 407/16
A.MKT.MHM 413/46
A.MKT.MHM 451/22
. D 6/301
Toklu, Fatma, Lusinyanlar döneminden, ngilizler dönemine kadar uzanan, K br s' n çekirge
mücadelesinde, Osmanl Hukuku'nun ngilizler dönemine yans mas , K br s Gazetesi, 2 Ekim
2008.
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Osmanl Döneminde K br s Çingeneleri
rd. o . r. smail A I
üt ü mam niversitesi
ahramanmara

Giri
Osmanl mparatorlu u’nun mütecânis olmayan yap s içinde, marjinal bir kesimi olu turan
Çingene topluluklar hakk nda çok az bilgi oldu u anla lmaktad r. K br s Çingenelerinin yay lma
sahas , sosyal yap s , toplum içindeki yeri, devletin kendilerini nas l gördü ü, tarihî süreçte ekonomik
ve sosyal hareketlilikleri gibi konular n k smen de olsa izaha kavu mas n n, sosyal tarih ara t rmalar
aç s ndan önemli bir katk olaca dü üncesindeyiz.
Bu bildiride, Osmanl Döneminde K br s’ta yer alan Çingenelerin sosyo-ekonomik yap lar yla
birlikte, kültürel ve refah seviyeleri ortaya konulmaya çal lacakt r. Bunun d nda bu adan n de i ik
bölgelerinde yer alan Çingenelerin meslek gruplar yla birlikte, gelenek ve görenek özelliklerinin
üzerinde durulacakt r. Özellikle Osmanl belgelerinde geçen “Gurbet” tâbirinin bugünkü K br s’ta
Çingeneler için kullan lan “Gurbet” tâbiriyle örtü üp örtü medi i üzerinde durulacakt r. Öncelikle
K br s adas n n de i ik bölgelerinde da n k halde bulunan Çingenelerin sosyal durumlar ve vergileri
ele al narak, bölgeler aras ndaki Çingenelerin konumu tespit edildi i gibi, devletin bu bölgelerdeki
Çingenelere bak aç s da bu bildirinin kapsam dâhilinde olacakt r. Böylece, K br s adas n n çok geni
bir co rafyas na da lm bulunan Çingenelerin buradaki konumlar ve hukukî durumlar saptanmaya
çal lacakt r. Özellikle Osmanl Döneminde Anadolu’dan K br s adas na sürgün/iskân edilen
Çingeneler bu bildiride ele al nacakt r. Ancak, bu bildirinin isminden de anla laca üzere, bu bildiri
“Osmanl Döneminde K br s Çingeneleri” ile s n rl kalacakt r.
Bu bildirinin temel kaynaklar n Ar iv malzemesi olu maktad r. stanbul’daki Ba bakanl k
Osmanl Ar ivi’nde yapm oldu umuz ara t rmalar neticesinde Osmanl Döneminde K br s Çingeneleri
hakk nda bilgiler edinilmi tir. Ayr ca, K br s adas nda K br s Vak flar daresi Ar ivi, K br s Millî Ar ivi
ve Ara t rma Dairesinde de ara t rmalar yap lm t r. Özellikle K br s’ n fethinden sonra bu adan n tahrir
sistemi neticesinde nüfus, iskân, vergiler ile alakal vesikalar incelenmek suretiyle, K br s adas nda yer
alan ehir merkezleri, kaza ve nahiyeler ile birlikte, bu yerle im birimlerinde ya ayan Çingenelerin
demografik yap lar , nüfuslar , bunlardan al nan vergiler, Müslim ve Gayrimüslim Çingenelerin isimleri
ve cemaat adlar ve bu cemaatlerin meslek gruplar tespit edilmeye çal lm t r. Bu vesikalardan elde
edilen bulgular bildiri metninde sunulacakt r.
Ç NGENELER N MEN E
Terminoloji
Çingene kelimesi, Avrupa’n n çe itli yerleri ile ran, Belûcistan vb. gibi Asya memleketleri ve
M s r, Kuzey Afrika ve Amerika’da ya ayan fizikî ve ruhî yap lar , ya am tarzlar ve lisanlar di er
milletlerden ayr olan, ço unlukla gezici kavme verilen adlardan Türkiye’de kullan lan d r. Bu kavmin
isimleri men elerinden dolay muhtelif ekillerde an lmaktad r. Baz lar bunu “Çingene”, bazen de M s r
ile ba lant lar ndan dolay “K ptî” diye adland rmaktad rlar. Ayr ca, bu kelimeyi Brahman kitaplar nda
paryalara verilen “çandala” ad n n bozulmu ekli olarak kabul edenler oldu u gibi “Athinganus”
kelimesiyle alakadar bulanlar da vard r. Hind dilinde “toyeng” (musîki inas, dansöz) kelimesi ile
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birlikte, ndus sahillerinde ya ayan “çangar” veya “zingar” ad verilen halk n ad n ta d klar ndan
kendilerinin bu kavimden geldi i kabul edilmektedir1.
Çingene kelimesi Balkan ülkeleri, Orta Avrupa ve di er ülkelerde u ekillerde an lmaktad r:
ciganin (Bulgarca), ciganu (Rumen ve buradan Macarca’ya geçmi tir). Cigany ve daha sonra Çekçe’den
cinkan, zigeuner (Almanca), zingari ( talyanca) cingano, (Venedik) tsigane (Frans zca). K ptî’den
dolay , gipsy ( ngilizce) agypciano (eski spanyol), gitano (bugünkü spanyol), gitane (Frans zca)
kelimeleri buradan gelmektedir. Frans zlar, ilk defa Bohemya’dan geldikleri ve Çek krallar ndan
ald klar mürûriye2 ile baz haklar tan d için, Bohemien, Hollandal lar n ise, evvela Macaristan’dan
geldikleri için, ungern ve sonra, Danimarka ve sveç’de oldu u gibi, tatar olduklar zannedilerek tatern
veya tätern yahut putperestliklerine i aretle, heidenen diye adland rm lard r3.
Türkiye’de “Çingene” ya da -Çingene kelimesinin a a lay c bir ifade ta mas ndan dolay “Roman” ad yla an lan bu topluluk, Do u Anadolu’da “Po a” veya “Bo a”, “Karaçi”, “Mutrib veya
M tr p”, “K ptî”, “Arabac ”, “Elekçi”, “Köçer” gibi isimlerle de an lmaktad rlar. Çingeneler K br s’ta
ise; “Gurbet” tâbiriyle an lmaktad rlar. San r m bu kavmin K br s d ndan buraya gelmelerinden ötürü
verilen isim olsa gerektir.
Son zamanlarda Türkiye’de “Çingene” isminin a a lay c bir anlam ifade etmesinden dolay
bunun yerine kullan lan “Roman” tâbiri hiçbir ekilde “Çingene” veya “K pti” tâbirinin yerini
tutmamaktad r. öyle ki; yüzy llardan beri târihî kay tlara “Çingene” veya “K pti” olarak geçen bu isim
bizden sonra gelecek nesiller ve ara t rmac lar taraf ndan “Roman” tabiriyle ara t rma yap lmak
istendi i takdirde bilimsel terminoloji aç s ndan çok büyük sorunlara neden olacakt r. XXI. yüzy lda
veya daha sonraki dönemlerde “Çingene” tâbiri yerine “Roman” tâbirini kullanarak ara t rma yapmak
isteyen ara t rmac lar, internet, ar iv ve kütüphane kay tlar nda Ahmet Hamdi Tanp nar veya di er
yazarlar n “Roman”lar yla kar la abilecekleri gibi, tarihte çok önemli bir yere sahip bulanan “Roman
Empire” yani “Roma mparatorlu u” kay tlar yla da kar kar ya kalacaklard r. Böylece, ara t racaklar
konu ile kar la t klar konu farkl olacak ve sonuç itibariyle büyük bir karga a ortaya ç kacakt r. Bu
yüzden daha sonraki dönemlerde Çingeneler üzerine ara t rma yapacak olan bilim adamlar n n ve
ara t rmac lar n çok dikkatli olmalar gerekmektedir. Yüzy llardan beri kullan lagelen ve târihi
kay tlarda geçti i ekliyle “Çingene” veya “K pti” tâbirinin kullan lmas n n bilimsel terminoloji
aç s ndan daha sa l kl olaca kanaatindeyiz.
Çingene ad n n Hindistan’daki “Çangar” kabilesinden geldi ine dair rivayetleri4 de dikkate
alacak olursak Do u’da “Çangar” ad yla kullan lmaya ba layan bu kelime, daha sonra Çingenelerin
bat ya göçleri neticesinde bulunduklar ülkelerin dillerine göre bir ekil alm ve önce ran üzerinden
Anadolu’ya daha sonra ise, Bizans’ta “Athinganoi” eklinde kullan ld
ve Avrupa’daki ülkelerin
dillerine bu kelimenin farkl ekillerde kullan m olarak girmi tir.
Çingene sözcü ünün terminolojisi ndus sahillerinde ya ayan “çangar” veya “zingar”
kelimelerine dayand n tahmin etmekteyiz. Bu tâbirlerin Çingenelerin bat ya göçleri esnas nda,
bulunduklar ülkelerin dillerine göre bir ekil alm , Çingene kelimesinin bat dillerindeki versiyonu ise,
bat dan do uya do ru bir sürecin devam olmay p, do u dillerinde kullan lan “Çingene” kelimesinin
Avrupa dillerindeki izlenimi olarak dü ünmek daha makul ve mant kl bir ç kar m oldu u gibi târihî
1

smail Alt nöz, Osmanl Toplumunda Çingeneler, Ankara: TTK Yay., 2013, s.17-27.
Yabanc bir memleketten getirilip dâhilde sarfolunm yarak di er bir ecnebi memlekete ç kar lan emtiadan al nan resim
hakk nda kullan lan bir tabir olmakla beraber, buradaki anlam Memleket içinde veya d ndaki seyahatler için kullan lan bir
tâbirdir. Hatta “Mürûr Tezkiresi” diye de an l r. 1908 nk lâb na kadar memleket d na ç kanlara pasaport verildi i gibi
vilâyet hududu d na ç kanlara da mürûr tezkiresi verilirdi. Bu konuda daha geni bilgi için bkz. Mehmet Zeki Pakal n,
“Murur Tezkiresi”, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü, II, stanbul: MEB Yay., 1983, s.583.
3
M. Tayyib Gökbilgin, “Çingeneler”, . A., III, s. 421.
4
Hüseyin Nam k Orkun, “Çingenelere Dair”, Resimli Tarih Mecmuas , III/33, stanbul: Eylül 1952, s.1734.
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gerçeklere daha yak n bir olgu olarak kar m zda durmaktad r. Çünki, Çingenelerin do udan bat ya
do ru göç ettikleri göz önüne al nacak olursa, do u dillerindeki kelimelerin bat ülkeleri taraf ndan
Çingenelerin bu ülkelere göç etmesi neticesinde kendi dillerindeki eklini alm t r. Özellikle
Hindistan’da bu ad ile an lan isim, daha sonra ran topraklar nda “Çingâne” olarak adland r lm ve
Türkçe’mize de bat dan de il, do u’dan ran yolu kanal yla “Çingen” veya “Çingene” olarak geçmi
olabilece ini akla getirmektedir.

Yeryüzüne Da l lar ve Târihî Süreç
Çingeneler, Milâdî V. yüzy ldan itibaren göçebe olarak ya amaya ba lam daha sonra da,
kademe kademe dünyan n de i ik bölgelerine da lm lar ve IX. yüzy ldan itibaren de Anadolu’da
görülmeye ba layan bu topluluk, XIV. yüzy ldan itibaren de Avrupa’da ortaya ç km t r5.
Çingenelerin yeryüzüne da l lar , bugünkü Afganistan, Pakistan ve ran üzerinden Hazar
Denizinin güneyini takip ederek iki kol halinde olmu tur. X. yüzy l n sonu, XI. yüzy l n ba na do ru
Çingeneler Mezopotamya’n n kuzeyi ve Bizans’ n do u s n r na ula maya ba lad lar. Birinci grup, ba ta
bat olmak üzere Suriye ve Filistin’e yerle mi lerdir. Daha sonra bu yay lma M s r ve Kuzey Afrika’ya
kadar devam etmi tir. Bu durum Araplar n egemenli i alt ndaki berya yar m adas na kadar uzan r.
Kuzey Afrika’daki grup daha sonra deniz yoluyla spanya’ya ula m t r. kinci grup, Çingeneler
kuzeyden Kafkaslar n güney k sm na (bugünkü Ermenistan ve Gürcistan) topraklar na yerle tiler.
Hipotezlerden baz lar na göre bu grup Kafkas da lar ndan geçerek ve Karadeniz’in kuzey k y s ndan
geçerek buradan kuzey yolunu takip ederek Romanya üzerinden Balkanlara ve oradan da Orta
Avrupa’ya ula m lard r. Ancak yazarlar n büyük bir ço unlu u elde ikna edici tarihî kaynak ve
dilbilimi aç s ndan delil bulunmad ndan bu duruma üphe ile yakla maktad rlar. Ayn durum, en
büyük göçebe Çingene toplulu u olarak nitelendirilen grubun Anadolu içlerinden geçerek Balkanlara ve
oradan da orta ve Bat Avrupa’ya ula an Çingeneler için de geçerlidir6.
Çingeneler gruplar halinde Avrupa’ya XIV. ve XV. yüzy lda Do u Avrupa üzerinden
ula m lard r. Girit (1322), Korfu (1347), Eflak (1370). Bunlar Bat Avrupa’da ilk kez 1407 y l nda7,
Fransa’da 1419, Hollanda’da 1420, talya’da 1422, spanya’da 1425, Rusya’da 1501, skoçya ve
Danimarka’da 1505, sveç’te 1512, ngiltere’de 1514, Norveç’te 1540 ve son olarak Finlandiya’da 1584
y l nda görülmeye ba lad lar8. Bu topluluk bu ülkelerden sonra, Avrupa’n n di er ülkelerine
da lm lard r. K br s’a ise; 1322 y l nda geldikleri tahmin edilmektedir.
Balkan yar madas nda uzun müddet kalan Çingeneler, özellikle Peleponez’de birkaç as r
ya amlar n sürdürmü lerdir. Yunanistan’dan Korfu adas na göçerek, 1326 y l nda Frank Baronlar n
hizmetinde bulunan Çingenelere, S rp Kral Stephan Du an 1348’de bir manast r verdi i gibi, 1370
y l nda Eflak’a geçen Çingenelerden 40 aileye 1387’de voyvoda Mircea’n n yer verildi i görülür. Daha
5

Ali Rafet Özkan, Türkiye Çingeneleri, Ankara: Kültür Bakanl

Yay., 2000, s.IX.

6

Elena Marushiakova-Vesselin Popov, Gypsies in the Ottoman Empire: A Contribution to the History of Balkans, Centre de
recherches tsiganes, University of Hertfordshire Press, 2001, pp.11-13. Yazarlar, en büyük göçebe Çingene toplulu u olarak
Anadolu’nun içlerinden geçerek balkanlara ula an toplulu u göstermektedirler. Ancak, bu bilgilerin nereden al nd na dair
dipnot veya referans vermedikleri için bu bilgilerin do rulu u tart mal d r. Ayr ca, Çingenelerin bu yüzy llarda Anadolu
üzerinden göç ettiklerine dair hiçbir kayda, dönemin kaynaklar nda rastlan lmamas , yazarlar n yanl bir bilgiye yer
verdiklerine ba lanabilir.
7

Ayn tarihlerde Çingeneler Almanya’da da görülmeye ba lam lard r. Bkz. Rüdiger Benninghaus, “Köln ehri ve
Çevresinde Ya ayan Çingeneler: Genel Bir De erlendirme”, Yeryüzünün Yabanc lar : Çingeneler, Haz rlayan: Suat
Koluk r k, stanbul: Simurg Yay., 2007, s.96.
8
“Roma/Gypsies: A European Minority”, Minority Rights Group International Report, 95/4, p.7.

565

sonra ise, ayn yüzy l içerisinde Çingeneler Erdel’e göç etmi lerdi. Korfu adas n n 1396 y l nda Anjou
hânedan ndan Venediklilere intikal etti i s rada, burada bir feodom “Acingarum” (Çingene cemaati)’un
varl ndan söz edilmektedir. XV. As rda, Bizans airi Mazaris, Peleponez’de yedi milletten birinin
K ptîler yani Çingeneler oldu unu kaydetmektedir ki; bu as r içerisinde Mora’dan geçen seyyahlar,
Modon ehrinin etraf nda birçok Çingenelerin ya ad n belirtirler9.
Uzun ara t rmalar sonucunda, Çingeneler aras nda yaln z kendileri taraf ndan bilinen baz
i aretler bulundu u ve bu i aretler vas tas yla geçilecek, gidilecek yerleri, yollar tayin ettikleri
anla lm t r10.
“Çingene kafileleri, bir yerden geçerken duvarlara, a açlar n gövdelerine, yol kenarlar na baz
i aret çiziyorlarm . Arkadan gelen di er Çingene kafileleri de, bu i aretleri görerek, onlar n delâlet
etti i mânalar anlayarak istikametlerini ona göre takip etmekte imi . Kendilerinin öteden beri
kulland klar bu kabil i aretlerin en maruflar olarak unlar tespit edilebilmi tir”11:

ekil:1 Çingenelerin kulland yön i aretleri
Çingeneler taraf ndan kullan lan yön i aretlerinin anlamlar :
a: i aretin uzun sap gidilecek istikameti gösteriyor.
b: yolun kapal veya tehlikeli oldu unu belirtiyor.
c: i aretin uzun sap gidilmesi gereken yönü gösteriyor.
d: Daha ziyade Türkiye’de görülen dördüncü i aret ise; yolun gayet tehlikeli ve Çingeneler için
ölümle sonuçlanabilir oldu unu belirtiyor.
Osmanl Döneminde K br s Çingeneleri
Çingenelerin Osmanl döneminde nüfuslar n n artmalar iki ekilde cereyan etmi tir. Birincisi;
Çingene müsellemleri te kilat vas tas yla adaya gelmi lerdir. kincisi ise; Osmanl n n iskân siyaseti
sonucu adaya ula m lard r
Çingene müsellemleri, baz hizmetleri yerine getirmeleri amac yla Çingene olan yerlerin
beylerbeyine, sancakbeyine, kad lara, Vize Yörükleri Suba s na, Defterdara ve Çeriba lara yaz lan
hükümlerle göreve ça r lmakta idiler. Bu hükümlerden bu hizmeti gerçekle tireceklerin bölgeleri,
kimin nezaretinde görev yerine gidecekleri, kaç ki i ve ne kadar süreyle hizmet yapacaklar
anla lmaktad r12.
Bu hükümlerde, görev yerine ça r lacak müselleme birkaç ay öncesinden ba l bulundu u idari
âmire ça r emri bulundu u gibi, görevi gerçekle tireceklerin ne zaman görev yerinde olmalar gerekti i
ve yanlar na ne tür e yalar bulundurmalar istenirse onlar da vurgulan rd . Bu konuda göreve
gideceklerin gecikmemesi, görevlerini ihmal etmemeleri, e er böyle durum oldu unda ise, ne tür bir
cezayla kar la acaklar da hükme ba lan rd 13. Müsellemler göreve ça r l rken, bunda mevsim önemli
9

Gökbilgin, a.g.m., 421-422.
Esat Uras, “Po alar: Elekçi Çingeneler Hakk nda Etnografik ve Sosyolojik Bir Etüd”, Ç
Say :176, Ankara:Temmuz 1947, s.100.

10

11

r Millî Kültür Dergisi, Y l:15,

Alt nöz, a.g.e., s.35.
Müsellemlerin göreve ça r lmalar konusunda imdilik u hükümlere bak labilir: BOA, MD-4, 31/299, MD-5, 510/1392,
MD-6, 648/1426, MD-7, 2/11.
13
BOA, MD-7, 959/2644, MD-12, 21/43, MD-14, 887/1302, MD-16, 185/495, MD-19, 133/882.
12
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bir rol oynamakta ve görevlendirme hükümleri genellikle k mevsiminin sonu ve ilkbahar n ba nda
yaz lmakta idi. htiyaç hâs l oldu u durumlarda yaz mevsiminin ba nda da bazen görevlendirme
yap labiliyordu. Çingene müsellemlerinin ordu ile birlikte kara ve deniz seferlerine kat ld klar
dü ünülürse bunlar n ordu ile hareket ettikleri rahatl kla anla lacakt r. Ordunun baharda sefere
ç kmalar dolay s yla Çingene müsellemlerinin de bu tarihlerde görev yerlerinde olmalar
istenmektedir14. Göreve ça r lan Çingene müsellemleri yap lacak i in mahiyeti ve büyüklü üne göre
Vize, K z lca ve Yörük Müsellemleriyle birlikte hareket ettikleri gibi baz durumlarda da tek ba lar na
hizmeti gerçekle tirmekteydiler15. Görev yerlerine Çingene sancakbeyi veya suba lar vas tas yla
ça r lan Çingene müsellemleri ba lar ndaki seraskerler ile birlikte sefere giderek alt ayl k bir süre
içerisinde görevlerini yerine getirmekteydiler. Birinci nevbetliler görevlerini ifa ettikten sonra ikinci alt
ay için ikinci nevbetliler görev yerine gitmekteydiler. Örne in; 1570 y l nda K br s seferi için Çingene
müsellemlerinin ikinci nöbetlisi göreve ça r lm t r16. Alt ayl k görevlerini yerine getiren Çingene
müsellemlerine görevlerini yapt klar na dair icâzet verilmekteydi17.
Çingene müsellemleri kale ve hisar onar m nda da görev almaktayd lar. Sefere gitme, madende
çal ma, donanmaya kat lma, kale tamiri ve gemi yap m gibi görevlerinin d nda devlet taraf ndan
kendilerine verilen i leri yapmakla yükümlü idiler. 25 Haziran 1581 tarihinde Çingene müsellemlerinin
nöbetlisi olan 155 ki inin Rodoscuk’tan yüklenecek gemilerin stanbul zahiresi hizmeti için istihdam
edilmelerine dair Yanbolu Yörükleri suba s Kas m’a hüküm yaz lm t r18. 1583 y l nda Çingene
müsellemleri stanbul Hisar ’n n tamirinde görev alm lard r19. Ayn ekilde K br s adas nda bu tür
vazife ald klar görülmektedir.
K br s’ta, Osmanl fethi öncesinde ve hemen sonras nda Rumlardan ba ka, az say da da olsa
Venedikli, Ermenî, Frans z, Hristiyan Arap, Marunî, K ptî, Yahudî, Süryanî, Hintli gibi unsurlar da
ya amaktayd 20.
II. Mahmud Döneminde 1833 tarihli muhass ll k gelirleri aras nda gösterilmi olan gelirler;
Defter kethüdal ve mülhakat mukataalar , Baf ve duhan gümrüklerinden ba ka Tuzla, Limasol,
Magosa ve Girinye kazalar iskelelerine u rayan gemilerden ald klar gümrük vergisi (bâc- bazaar),
kazalar n evkaf muhasebecili i, Müslüman Çingenelerden al nan (K btiyân- Müslim) cizye, Akme e
damgac l , Lefko a kalesi kap vergileri, kafesçilik, yasakç l k, de irmenlik vergisi, boyac l k ile
Magosa ve Baf alaybeylerinden tahsil edilen haraç olmak üzere toplam 51022.5 kuru tur21.
Biraz gecikmeli de olsa K br s’ta da uygulanan nüfus tahririne göre adada 14.983 Müslim, 29.140
gayrimüslim olmak üzere toplam 44.206 erkek nüfus bulunmaktayd . Bu nüfus içinde Mâruniler ve
Ermenilerden ba ka, Yunan syan 'nda Mora'dan kaç p adaya s nan 274 Müslüman, 31 müstemen ile
43 Müslüman Çingene ve 49 Avrupa Tüccar da vard 22.
14

BOA, MD-19, 190/392, MD-21, 171/410, MD-22, 132/266, MD-23, 75/152, MD-24, 185/495, 288/782.
BOA, MD-52, 286/761, 336/894, MD-58, 82/233, MD-61, 46/125, MD-72, 397/766, 404/776.
16
BOA, MD-12, 21/43, MD-14, 887/1303.
17
Emine Dingeç, Rumeli’de Geri Hizmet Te kilat çinde Çingeneler (XVI. Yüzy l), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Bas lmam Doktora Tezi, Eski ehir 2004, s.78.
18
BOA, MD-42, 27/196, (23 Cemaziyelevvel 989/25 Haziran 1581tarihli hüküm)
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BOA, MD-52, 35/78, (9 Ramazan 991/26 Eylül 1583 tarihli hüküm)
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Güven Dinç, Osmanl Yönetiminde K br s (1830-1839), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas lmam
Doktora Tezi, Antalya 2010, s.189.
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Haydar Çoruh, II. Mahmud Döneminde K br s’ n darî, ktisadî ve ctimaî Yap s (1808-1839), Marmara Üniversitesi
Türkiyat Ara t rmalar Enstitüsü Türk Tarihi Ana Bilim Dal , Yak nça Tarihi Bilim Dal , Bas lmam Doktora Tezi, stanbul
2008, s.262.
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(K br s ve Türkler), III, Say : B2, Ankara 1964, s. 43. Halil nalc k, 1606 y l na ait bir cizye kayd na dayanarak adada 30120

567

XIX. yüzy l n ilk yar s nda Müslim ve Gayrimüslim cemaatlerin tamam n n nüfusu olan 104.860
ki i, XX. yüzy l n ortalar nda %100 artarak 206.287 ki iye yükselmi tir. Bu nüfusun 141.668’i Rum,
41.974’ü Türk, 3.548’i Ermeni, 475’i Maruni, 15.523’ü ngiliz, 400’ü K pti ve 2.633’ü ise di er olarak
verilmi tir.
1881 tarihli nüfus say m sonucuna göre; K br s’ta 46.389 Müslüman, 136.629 Ortodoks, 1.920
+ 212 Roman Katolik ve Maruni, 154 Gregoryan, 691 ngiliz Kilisesi, 69 Musevi, 20 Çingene
buluyordu23.
Osmanl Co rafyas nda Çingene tâbirinin di er bir kar l
da K pti idi. K br s’ta ya ayan
K ptîlerin bir k sm n n Müslüman olduklar , bir k sm n n da eski dinlerini devam ettirdikleri
anla lmaktad r. Müslim ve Gayrimüslim K ptîlerin benzer adlar kulland klar da bilinmekteydi. Bu
durum zaman zaman kar kl klara da yol açabiliyordu. Bu kar l klar n birinde Lefko a mehterba s
Halil ve karde i Ahmet ile ye enleri Yusuf ve Hüseyin’in Müslüman olduklar anla lamay nca
kendilerinden K ptî diyerek cizye al nmak istenmi , sorun ancak muhass l n buyuruldusunda bunlar n
Müslüman olduklar n n aç klanmas yla çözülebilmi ti24.
“1831 nüfus say m na göre K br s’ta 31 yeti kin erkek, 12 erkek çocuk olmak üzere toplam 43
Müslüman K ptî say lm t .1205 1839 (1255) tarihli nüfus say m nda ise K br s ta 30 Müslim, 99
gayrimüslim olmak üzere 129 erkek K ptî kay t alt na al nm t ”25.
Güvenç Dinç taraf ndan K br s üzerine yap lan bir çal mada26 u bilgilere yer verilmi tir:
“Osmanl nüfus defterinde ayr ca K br s adas na geçici olarak gelenler de kaydedilmi tir. Burada
K br s a görevli olarak gelen muhass l ve ona ba l memurlar/askerler, Lefko a naibi ve maiyyeti,
Mora dan göç edenler, hanlarda kalanlar, misafir eklinde ikamet edenler, adaya firar edenler ve zaman
zaman gelip giden K ptîler say lm t r. Bunlar n toplam miktar 484 tü. Bu say elbette ki sadece erkek
nüfusu göstermekteydi”.
Osmanl Devletinde Çingenelerin vak f ve mülklerde yer ald klar da görülmektedir. Ancak,
görevlilerin bunlardan zorla vergi almak istemelerinden dolay , onlara zulm etmelerine neden
olmaktad r. Bu durumun tahkik edilerek hakikaten vak f reayas iseler rencide edilmemeleri konusunda
hüküm yaz lm t r27. Anadolu’dan K br s’a skân edilen i i-gücü mesle i olmayan Çingenelerin
Vak flardan nemaland klar görülmektedir.
Osmanl Devleti’nde çok geni bir co rafyaya yay lm bulunan Çingeneler devletin kendileri ile
ilgili hükümleri ve kendilerinin de devlet ile olan münasebetlerini kad lar vas tas yla sa lamaktayd lar.
K br s Çingeneleri ile ilgili kay tlara da Lefko e, Girne ve di er yerle im yerlerinin kad Sicilleri
vas tas yla ula lmaktad r. K br s’ta hemen hemen her kaza ve kasaba da Çingenelere rastlan lmaktayd .
hane gayrimüslimin oldu unu ifade etmektedir. 1643 tarihli bir ba ka cizye kayd ndan ise; adadaki gayrimüslimlerin 18.040
hane olduklar n , ancak bu tahrire ergin çocuklar n kat lmad n belirtmektedir ( nalc k, “K br s’ta Türk daresi Alt nda
Nüfus”, s. 31-33); Erdo ru, K br s Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi’nde tetkik etti i 54 ve 55 numaral 1831-1832 tarihli
iki defterden Girne, Mesarya, Limasol, Piskopi, Gilan, Evdim ve Omorfo kazalar n n köy, çiftlik ve manast rlar na ait 280
adet meskûn mahallin nüfusuyla ilgili iki defterden bahseder. Ancak bu say m n Lefko a, Magosa merkezleriyle Karpaz
bölgesindeki baz köyleri kapsamad n da eklemektedir. Say m verilerine göre 4.474’ü Müslüman, 10383’ü gayrimüslim
olmak üzere adan n bu k s mlar nda 14.857 erkek nüfus (Rum, Ermeni, Yahudi, Marûnî, K pti gibi) bulundu unu ifade
etmektedir (M. Akif Erdo ru, “K br s Adas ’n n 1831 Tarihli Osmanl Nüfus Say m ”, Tarih ncelemeleri Dergisi, Say : 12,
zmir 1997, s. 82-83). Söz konusu nüfus defterlerinin bir emas da bu incelemede verilmi tir. bk. Erdo ru, “K br s Adas ’n n
1831 Tarihli Osmanl Nüfus Say m ”, s. 85-93.
23
Cemil Çelik, ngiliz Yönetiminde K br s’ n dari ve Sosyal Durumu (1878-1914), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dal , Bas lmam Doktora Tezi, Antalya 2012, s. 337.
24
Dinç, a.g.t, s.185.
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Dinç, a.g.t, s.185.
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Dinç, a.g.t, s.216.
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Gurbet Tâifesi
Osmanl sosyal topluluklar içerisinde Mühimme kay tlar nda oldukça dikkati çeken gruplar
aras nda Yörükler, Çingâneler ve bir yeri yurt tutunamayarak bir yerden di erine sürekli yer
de i tirdiklerinden dolay “Gurbet” diye nitelenen gruplar önemli bir yekûn te kil etmekteydi.
Çingeneler ad yla an lan tâife ise, belgelerde men elerine ili kin malumat verilmemi olsa bile, bunlar
yerle ik, göçebe ve gezgin topluluklar eklindeydi. Gurbet tâifesinin Çingâne topluluklar ile birçok
ortak sosyal ve ahlakî karakteristik özellikleri bulunmaktad r.
Osmanl Dönemi’nde sosyal ya am n olumsuz yönde etkilenmesinde büyük rol oynayan Gurbet
ve Çingene tâifesinden bahseden Mustafa Akda , Mühimme hükümlerine yans yan ikâyetlere bakarak,
“Gurbet ve Çingeniyân Tâifesi”nin evleri ve barklar ile gezginci bir hayat sürdüklerini, e lence hayat n
öne ç kard klar ve geçimlerini bundan sa lad klar n ifade eder. Onun belirtti ine göre, ikâyet konular
bunlar n özellikle büyük ehirlerin elveri li yerlerinde aç a kurduklar çad rlarda levend, suhte ve öteki
ergen (bekâr) servet sahibi ailelerin o ullar hatta evli erkekler e lenceye kapt rd klar , servetlerini bu
yolda harcatt klar ” konusunda toplanm t 28.
Osmanl Döneminde Gurbet ve Çingene tâifesinden bu gibi ikâyetlere kar , ciddî bir sonuç
al namamas , toplumun belirli ihtiyaçlar n kar lamalar dolay s yla genellikle mahallî idârecilerin
onlara ho görülü yakla mlar ndan kaynaklanm olmal d r. K br s’a ait kay tlarda da Çingene ve Gurbet
taifesinin birlikte an lmas bugünkü K br s’ta kullan lan Gurbet tabirinin tarihi köklerine t tutmaktad r.
XVI. asr n ikinci yar s na ait hükümlerden Çingenelerin Bat Anadolu’da yo un bir ekilde
bulundu unu görülmektedir. Çingeneler “Gurbet” ad verilen taife ile gezmeleri ve asayi i bozmalar
neticesinde yukar da ad geçeni iki gurubundan K br s’a sürgün edildikleri görülmektedir. Hatta bunlar n
asayi i bozmalar na mütevellit ata binmeleri yasaklan p merkebe binmeleri tenbih edilmi tir.
Osmanl Döneminde Anadolu’dan K br s’a Çingenelerin skân
Osmanl Devletinin ilk dönemlerinde Anadolu’dan Rumeli’ye yap lan iskânlar s ras nda gerek
askeri, gerekse bay nd rl k ve geri hizmetlerde kullan lmak üzere Çingenelerin iskân edilmedi i
gözlenmektedir. Bu tür iskânlar n daha sonraki dönemlerde gerçekle ti i görülmektedir. Bunun d nda
baz zümrelerin suç i leyerek toplumsal dengeyi bozmalar ndan dolay sürgüne gönderildikleri de
oluyordu29.
Osmanl Devletinin ilk dönemlerinde Anadolu’dan Rumeli’ye yap lan iskânlar s ras nda gerek
askeri, gerekse bay nd rl k ve geri hizmetlerde kullan lmak üzere Çingenelerin iskân edilmedi i
gözlenmektedir. Bu tür iskânlar n daha sonraki dönemlerde gerçekle ti i görülmektedir. Bunun d nda
baz zümrelerin suç i leyerek toplumsal dengeyi bozmalar ndan dolay sürgüne gönderildikleri de
oluyordu. Özellikle Anadolu’da bu tür suçu i leyenlerin yeri genellikle K br s adas na sürgün edilmekti.
K br s’a sürgün cezalar aras nda unlar yer almaktad r30:
Müzevirlik, irretlik, gammazl k ve yalanc l k, yalan yere ahadet, müseccel katil ve kanl l k,
h rs z ve h rs z yata olmak, e k yal k, eve girmek, ba kas n n kar s na ve cariyesine taarruz, “o lan
çekmek”, ribahorluk, haramzâdelik, avâr z ve nüzûl vergilerinin ödenmesinde mahalle halk na yard m
etmemek, zina, k z i fali, deyyusluk, ana dövmek, a za ve imana sövmek, sat n almak suretiyle dava
28

Mustafa Akda , Türk Halk n n Dirlik ve Düzenlik Kavgas , Ankara 1975, s. 107.

29
Ömer Lütfi Barkan, “Osmanl mparatorlu unda Bir skân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”, .Ü. .F.M, XI/14, ( stanbul:Ekim 1949-Temmuz1950), s.557-558.
30
Barkan, a.g.m., göst. yer.
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takibi ve “emr-i erif ta mak”, kar s n n fahi elik etmesi, mescidin hal s n çalmak, cami-i erifin
civar nda bulunan evine çengi cariye ile nâ-mahrem avret getirip f sk etmek, avretine livâta etmek,
uydurma hüccet ve emr-i erif yazmak, arap içmek, ramazan günü zina etmek, küfürbazl k, o lunun
hatununu yahut kaynanas kullanmak, K z lba l k, Beylerin ve Suba lar n yan na sokulup kasaba
halk na zarar vermek, haberi olmadan Müslümanlar bir amile kefil yazd rmak vs. bu tür suçlar i leyerek
K br s adas na sürgün edilenler aras nda Yörükler ile birlikte Gurbet ve Çingene taifesi de
bulunmaktayd 31.
K br s seferi esnas nda Çingene müsellemlerinin askeri geri hizmetlerde yer ald
görülmektedir32.
22 Ramazan 978/17 ubat 1571 tarihli bir hükümde Çingene müsellemlerinin ikinci
nöbetlilerinin Nevruz’dan evvel K br s’ta görevlerini ifa etmek üzere ça r ld klar belirtilmektedir33. 7
aban 981/2 Aral k 1573 tarihli hükümde ise, Gurbet ve Çingene tâifesinden Tersâne-i Âmire için
laz mgelen kürekçilerin cemaatba lar taraf ndan toplanarak tersâneye teslim edilmeleri
istenmektedir34.
stanbul’da çengi kolba l yaparak Müslümanlar n ailelerine zarar verdi i tespit edilen Emin
Tutu’nun habi esi’nin ibret-i âlem için K br s sürülmesi emredilmi tir35.
K br s adas nda Lefko a, Gerbene, Harsoki, Magosa, Limusun nahiyelerinde iskele gümrü ü,
memleha, beytü’l-mal- amme ve hassa ve hass, cizye-i gebran, k ptiyan- perakende mukataalar n n
naz r ve kabz- mal Pervizin zaman ndaki muhasebesi icmalini ihtiva etmektedir36.
Osmanl lar döneminde K br s’ta ya ayan çingenelerin büyük bir k sm n n mesle i bulunmaz
iken, bir k sm n n da baz meslekleri icra ettikleri anla lmaktad r. Ba lang çtan beri Çingenelerin
müzi e kar olan ilgilerinden dolay Çingeneler aras ndan hanende ve sazendelerin oldu u
görülmektedir. Ayr ca, bunun d nda ahalinin ihtiyac olan e yalar yapmakla yükümlü olan esnaf
grubuna da rastlan lmaktad r.
SONUÇ
Sonuç olarak, K br s adas n n de i ik bölgelerine yay lm olan Çingenelere kar devletin
sistemli bir bask ve zulüm politikas yoktur. Münferit olarak vergi tahsildarlar veya ba ka ahaliden
zulüm edenlerin bulunmas durumunda sürekli olarak bu zulümlerin önlemesine yönelik olarak tedbirler
ald görülmektedir. Sosyal ya amda daha çok vergi alan ndaki yap lan haks zl klara yönelik belgelere
yüzlerce hüküm yans m t r.
XVI. yüzy ldan ba lamak suretiyle K br s Çingeneleri ilgili olarak idarî, mâli ve hukuki
düzenlemeler, onlar n belli bir sistem içine al nmas bak m ndan önemlidir. Bu durum, Çingenelerin
ya ad klar ba ka ülkelerde rastlan lmayan bir özelli e i aret eder. Hatta onlar n zamanla bu
yörelerdekilerin yerle ik hayata geçi ve daimî surette ikametlerini sa layarak, toplumla
entegrasyonlar nda rol oynam olmal d r.
K br s’ta ya ayan Çingenelerin gelir seviyelerin dü ük olmas , herhangi bir mesleklerinin
bulunmay , e itim ve kültür seviyelerinin yetersiz bulunmas gibi nedenlerden dolay toplumla
entegrasyonda büyük sorunlar ya anmaktad r. Tabi ki, bunlar n en ba nda Çingenelerin temel
31

Hüseyin Arslan, 16. yy. Osmanl Toplumunda Yönetim, Nüfus, skân, Göç ve Sürgün, 2. Bask , stanbul:Kaknüs Yay., 2001,
s.232-240, 342-343.
32
BOA, MD-14, 887/1302
33
BOA, MD-12, 21/43; MD-14, 887/1302.
34
BOA, MD-23, 203/429.
35
BOA, Cevdet/Zaptiye, nr.3259.
36

MAD-2, 3311/1718
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özelliklerinden biri olan göçebelikten vazgeçmemeleri Osmanl lar n Çingeneleri yerle ik hayata
geçirmek için atm oldu u ad mlar sonuçsuz b rakmaktad r.
K br s adas nda Osmanl egemenli inde ya ayan Çingenelerin idari, sosyal, kültürel ve hukuki
aç dan rahat bir dönem geçirdikleri söylenebilir. Özellik dinî alanda yeterince Osmanl ho görüsünden
istifade etmi lerdir. Onlar n hukukî ve malî aç s ndan belirli bir sistem içerisinde organizasyonlar
eklinde yönetilmeleri belki de bugünkü Çingenelerin özledi i duygular n ba nda olsa gerektir.
Özellikle Güney ve Kuzey K br s’ta ya ayan Çingenelerin Güney k sm nda kalanlar n ötekile tirilmeleri
neticesinde kuzeye göç etmeleri, Osmanl tecrübesinden yararlanma yolunun aç lmas na vesile olabilir.
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K br s Fethi’nde Sanatsal ve Dü ünsel Boyutuyla St.Nicholas Katedrali
Ar . ör. ahar ül A A
brahim Çeçen Üniversitesi / A r

GR
XVI.yüzy lda K br s Adas ’n n Türkler taraf ndan fethi, belki de yerli halk n mutlulukla
kar lad bir idare olmu tur. Ortodoks H ristiyan olan halk, Latin bask s ndan kurtulmu , din ve dil
özgürlüklerine kavu mu , feodal sistem de ‘Osmanl tokad ’na yenilmi tir.Bundan da ötesi,
daha slamiyet'in ilk y llar ndan itibaren Müslüman ak nlar na u ram ve pek çok slam ehidinin kabri
olan K br s'ta slamiyet'in bir daha sona ermemek üzere ba lamas II.Selim devrinde Lala Kara Mustafa
Pa a’n n namütenahi gücü ve fütühat sayesinde olmu tur.
K br sta’ki Osmanl varl n n kültürel izdü ümleri ve K br s tarihindeki dönü ümsel etkisi adadaki
halka sunulan ho görünün sebeplerinden olacakt r. Osmano ullar adada kald
444 y l boyunca
hakimiyet de erlerinden ödün vermeyerek, K br s’a da Osmanl damgas n vuracakt r. Adaya iskan ile
getirilen halk, dili-gelene i-sanat -dini ile buray ereflendirecektir.Ani’de, Ayasofya’da, Balkanlar’da
bir fetih simgesi halini alan, kiliseleri minare ile onurland rarak camii yapma ve ilk Cuma Namaz n
k lma anlay , St.Nicholas Kathedrali’nde adeta taç giyecektir....
1.KIBRIS FETH NE GENEL B R BAKI
XVI. yüzy l ortalar nda Venedikliler taraf ndan yönetilen K br s, önceleri yap lan ahidname
sonucunda Türklerle iyi ili kiler içinde olmu tu. Ancak zaman zaman M s r'a giden hac ve tüccar
gemileri K br s adas ndaki korsanlar n sald r s na u ramakta idi. M s r defterdar n n gemisini al p ya ma
etmeleri de en son nokta olmu ve Sultan II. Selim, topraklar n n emniyetini sa lamla t rmak için
K br s' n fethinin gereklili ine karar verip, önce eyhülislam n onay n almak istemi ve eyhülislam
Ebusuud Efendi de slamiyet'in selameti u runa adan n fethinin isabetli olaca n belirtmi ti. Ebusuud
Efendi'nin fetvas üzerine Piyale Pa a'n n serdarl nda donanma Be ikta 'tan hareket edip, saray önünde
demir at p, enlikler yaparak, toplar atarak hareket etmi , padi ah ise donanmay Yedikule'ye kadar
u urlam , yirmi gün sonra ise tüm orduya serdar tayin edilen Lala Mustafa Pa a hareket ederek,
Muharrem ay n n son günü Tuzla'ya (Larnaka) gelip toplar ç kar p Lefko a kalesinin fethine niyet
olunmu tu. Seyyid Lokman taraf ndan yaz lan ve yas Katip taraf ndan resimlenen7 eyhname-i Selim,
bu olay bize bir minyatürle göstermektedir. Ancak Katip Çelebi, donanman n Limasol koyundan
ç kt n belirtmektedir¹.
Lefko a, 51 gün süren bir muhasaradan sonra zaptedilmi , Lefko a'n n fethinden hemen sonra Girne
ve Baf eyaletleri de sava madan teslim olmas na kar n, Magosa kalesi savunmaya devam etmi ve ada,
her iki taraf n çok a r kay plar vermesiyle ancak bir y l sonrafethedilebilmi tir².

1

Bilgehan PAMUK; Osmanl Tarihi El Kitab , Ankara, 2012, s.204.

2 Ekmeleddin HSANO LU; Osmanl Devleti ve Medeniyeti Tarihi, stanbul, 1994, C.II, s.204.
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1.1.K br s’ta Osmanl Fethi’nin zleri
Lefko a fethedildkten sonra Lala Kara Mustafa Pa a, Osmanl eyaletinde bulunan tüm
kurumlar n olu turulmas n ve düzenlenmesini sa lamaya ba lam t r. Bu emir yörede klasik bir
Osmanl eyalet program n n olu mas n sa lamakt r.K br s’ n Beylerbeyli i olmas sa lan r ve maliticari-ilmi de i iklikler ehirde ba göstermeye ba lar.
Lefko a kalesinin imar faaliyetlerinin yan s ra bir y l sonra gelen Magosa fethi de bölgede ki
iskan art rm t r. Ve eskiden beri süregelen bir gelenek olan fethi kutsamak ve sembolle tirmek amac
ile ehrin en büyük kilisesi olan Aya Sofya Katedrali, padi ah ad na camiiye çevrilir. 11-15 Eylül'de bu
camiide ilk namaz k l n r. Ayr ca Lala Mustafa Pa a fethin sembolü olarak camiiye bir k l ç ve bir Kur'an
vakfeder.
Lefko a'n n Fethi ile K br s'ta Osmanl vak f müessesesinin de kuruldu u görülür. Aya Sofya, bir
Selim vakf olarak tescil edilir ve bu vakfa geliriyle destek olacak dükkanlar, sular, de irmenler ve
araziler eklenir, çiftlikler kurulur . Ve çe itli ferman ve emirlerle ehir halk için hamam, dükkan , çar
in alar yap lmas buyur edilmi tir .
2. MAGOSA SAINT NICHOLAS KATEDRAL VE FET H SÜREC
2 .1.Magosa’n n (Gazima usa) Fethine Dair
Lefko a'n n fethinden sonra s ra adan n en güçlü kalesi olan Ma usa’n n fethine geldi. Burada da
ehrin bar ç yollardan teslim edilmesi için kale komutan Bragadino’ya ça r yap ld . Bu giri imin
sonuçsuz kalmas üzerine 1 Ekim 1570'de ku atma ba lat ld . Ancak k mevsiminin yakla mas üzerine
taarruz ilkbahara b rak ld . Nihayet Nisan 1571 ba lar nda iddetli top at lar yla hücum ba lad . Kale,
denizden zaman zaman destek gelmesi sayesinde ilk birkaç sald r ya ba ar yla kar koydu. Ma usa
surlar n n yüksekli i , sa laml ve hende inin derin olu u da ehrin al nmas n zorla t ran önemli bir
etkendi. Bu yüzden Ma usa Kalesi'nin fethi s ras nda di er askerlerin yan s ra ‘la mc birlikleri’nin
çal malar önemli rol oynam t r. Canbulat Bey komutas ndaki la mc birlikleri, tüneller kaz p buralara
barut yerle tirip patlatarak surlar n k smen de olsa y k lmas n sa lad . Venediklilerin surlar onarma
çal malar sonuç vermedi. Türk birliklerinin hende e toprak sürmesi de birliklerimizin surlara
t rmanmas n kolayla t rd (Harita1).
31 Temmuz 1571 günü yap lan son sald r da kale burçlar ndan baz lar ele geçirildi. Kale
kumandan Bragadino, kaleyi daha fazla savunamayaca n anlayarak 1 A ustos 1571'de Lala Mustafa
Pa a'ya teslim etti. Ma usa'n n fethiyle K br s’ n fethi tamamlanm oldu. Böylece K br s 307 y l
boyunca Türk idaresi alt nda kald . Fetih sonras nda K br s'a yönelecek muhtemel sald r lara kar baz
tedbirler al nd . Adada güçlü bir savunma olu turmak için Lefko a, Ma usa, Baf ve Girne kalelerine
asker yerle tirildi. Nitekim fetihten sonra on y l boyunca Venedik gemileri K br s aç klar nda görülmeye
devam etti .
3 K br s Vak flar daresi Dosyalar , No: 115 / 94.
4 ükrü Sina GÜREL; K br s Tarihi , Ankara, 1984, C.II, s.394.
5 K br s Cumhuriyeti Tarihi Temel E itim Kitab , K br s Milli E itim Bakanl
6 Mahmut SMA LO LU; Ülkemiz ve Kültürümüz, Lefko a, 1984,
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Magosa’n n fethinin de gerçekle mesi ile K br s fethi tamamlanm ve yo un olarak ehir içi imar
faaliyetleri ba lam t r. Osmanl kültürünün ve ya am eklinin bir uzant s olan ç kmaz sokaklar n
mevcut organik dokuya eklenmesiyle doku zenginle mi ve içe dönük ya am ekli kendini hissettirmeye
ba lam t r .
Yak n tarihte ise, Magosa’ya ngilizlerin elinden al nmas ile 1976’da ‘Gazimagusa’ ünvan verilir.
2.2.Magosa Saint Nicholas Katedrali
Lüzinyanlar döneminde, 1298 - 1312 y llar aras nda in a edilen yap , tüm Akdeniz dünyas n n en
güzel Gotik yap lar ndand r. Lüzinyan krallar , önce Lefko a'da St. Sophia Katedrali'nde K br s Kral ,
sonra da Ma usa'da St. Nicholas Katedrali'nde (Resim.1) Kudüs Kral olarak taç giyerlerdi. 1571 y l nda
cami haline getirilene dek, bu törenler yap lagelmi tir. Katedralin en güzel ve en iyi korunmu olan bat
cephesinin mimarisi Fransa'daki Reims Katedrali’nden etkilenmi tir. Gotik tarzda i lemeli e siz bir
penceresi bulunan katedralin 16' nc yüzy l Venedik galerisi avluda yer almakta ve günümüzde ad rvan
olarak kullan lmaktad r. Giri teki yuvarlak pencerelerin üzerinde bir Venedik armas görülmektedir.
Baz hayvan figürleriyle süslü kabartman n Salamis'teki bir tap naktan geldi i san lmaktad r. Katedralin
apsisi, ço u K br s kiliselerinde oldu u gibi, Do u üslubunda ve üç bölmelidir. Katedralin giri
bölümünde yer alan tarihi cümbez a ac veya tropikal incir a ac yakla k 700 y ll k geçmi i ile K br s
adas ndaki en ya l canl varl kt r. A ac n katedralin in aat na ba lad
1298 y l nda dikildi i
söylenmektedir. Gövdesi 2.70 metreden sonra 7 dala ayr l r .
Kuzey Kibris’in Gotik katedralleri arasinda Magusa’daki St. Nicholas Katedrali, aradan geçen
asirlara karsin bugün bile kentin genel görünümüne hakim bir konumda ve güzelligiyle Magusa kentini
adeta taçlandiriyor. Katedral, kentin her yerinden görülebilen heybetli ve asil bir görünüme sahip. Bati
cephesinde yer alan orta kapi ve yanlarindaki iki kapinin görkemi, daha ilk bakista katedralin sasaali
mimarisini gözler önüne seriyor. Kapilarin üstlerindeki alinliklarin süslemeleri, pencerelerdeki motifler
ve çatidaki oymalarin hepsi, tasin Gotik mimarlikta ustalikla islenisinin bir kaniti gibi. Orta kapinin
üstünde yer alan vitrayli gül pencere bütün gotik katedrallerde oldugu gibi, burada da daha ilk bakista
ilgi çekiyor. Gotik mimarlikta ‘gargoyle’ olarak adlandirilan hayvan ya da yaratik formlu su oluklari,
Magusa’daki bu katedralde de kullanilmis. Ancak bu heykel görünümündeki su oluklarinin bas
kisimlari, günümüze dek ulasamamis ve kaybolmuslar. Yine de, benzerleri Paris’teki, Milano’da ki
katedrallerde de görülebilen, sekilli su oluklarindan kalanlari burada görmek mümkün. Ayrica çatinin
ve dogu cephenin süslemeleri de yapiyi uzun uzun seyretmek, incelemek için yeterli. Kibris’in Osmanli
topraklarinda katilmasiyla katedral, camiye dönüstürülmüs ve Lala Mustafa Pasa Cami olarak
adlandirilmis. Böylece yapi kutsal kimligini kaybetmeden saygi görmeye devam etmis ve bu sayede
doga ve insan tahribatindan korunmus. Katedralin iç kisminda orijinal Gotik kemerleri ve tonozlari
görmek mümkün. Magusa’daki St. Nicholas Katedrali ile ilgili bir baska özellik de, Fransa’daki Reims
Katedrali ile olan benzerligidir. Her iki katedralin giris kisimlarindaki (Resim.2) ve genel yapisal
benzerlikleri, Gotik sanatin Avrupa’nin ortasinda ve Akdeniz’in dogusunda nasil uygulandigi konusunda
karsilastirma yapmak firsati sunuyor.

7 Hakk BENER; Magusa Kenti Tarihi, K br s Gazetesi Yay nlar , s.248.
8 Micheal WALSS; “A Forgetten Gothic n Nothern Cyprus”, Article 5, N.9, 2004, P.1-30.
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2.3.Saint Nicholas Katedrali’nin Fetihle Birlikte Camiye Dönü türülmesi
skan , insanlar n bir bölgede ya amak için yerle mesi anlam na gelmektedir. Osmanl devleti
fethetti i topraklar Türkle tirmek ad na iskan politikas uygulayarak, kendi ülkesindeki Türkleri yeni
fethetti i bölgelere yerle tirmi tir. Ayr ca iskan politikas yla birbirine ve devlete dü man olan
topluluklar n, düzeni bozmaya yönelik hareket eden topluluklar n sürgün edilmesi sa lanm t r. K br s,
Osmanl devleti döneminde bir sürgün bölgesi idi. Osmanl içinde , göçebe ya am süren topluluklar
iskan ettirilerek devletin bütünlü ü sa lanm ve halk n maddi imkanlar güçlendirilmi tir.
K br s' n fethi Osmanl fetih siyasetine göre tamamlanm t r. Bu siyasi anlay n temellerinden biri
sava yolu ile topra fethetmektir. Di eri ve daha önemlisi ise fethedilen yerlerdeki insanlar n gönlünü
fethetmektir. Bu siyasi anlay a gönül kazanma (istimalet) politikas denir. K br s'ta Osmanl daresinin
kurulu u bu anlay ile gerçekle tirilmi tir. Fethin ba lang c nda Sultan II. Selim çel sancakbeyine bir
ferman gönderdi. Bu ferman ile , K br s halk n n kalplerinin kazan lmas için azami dikkat
gösterilmesini, can ve mallar na dokunulmayaca na dair söz verildi inin duyurulmas n emretti. kinci
bir fermanla da K br s halk n n sava sebebiyle maddi ve manevi zarara u ram oldu u ifade edildi. Bu
sebeple ada halk na adaletle, efkatle muamele edilmesini ve adan n k sa zamanda kalk nd r lmas n
emretti
Osmanl devletinde, ku kusuz, fetihlerin bir simgesi olan : yöredeki en gösteri li katedrali veya
kiliseyi camiye dönü türme gelene i K br s’ta da kendini göstermi tir. Osmanl lar K br s’a yerle ir
yerle mez ilk önce dini vecibelerini kar layabilecek ekilde baz kilise ve katedrallere slaml n
gerekleri olan minare (Resim.3-4), mimber ve mihrap gibi unsurlar ekleyerek onlar camiye çevirdiler¹¹.
1571 A ustosu’nda, Magosa'n n teslim al nmas ile Lala Mustafa Pa a, 17 A ustos Cuma günü ehrin
kilisesinde Sultan II. Selim ad na hutbe okutarak buray camiiye çevirmi tir.Ve ilk Cuma namaz da bu
camide k l nm t r (Resim.5)

9

erafettin TURAN; “Lala Mustafa Pa a Hakk nda Notlar”, Belleten, Cilt XXll say 88, Ekim. 1958, s. 551 - 592.

10 Yusuf SARINAY; Osmanl daresinde K br s, Nüfusu - Arazi Da l m ve Türk Vak flar , Ankara, 2000.
11 Netice YILDIZ; Osmanl Dönemi K br s Türk Mimari ve Sanat , 9. Uluslararas Türk Sanatlar Kongresi, 23-27
Eylül, stanbul, Bildiriler, Cilt. III, s. 521-532. Ankara, 1995.
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DE ERLEND RME VE SONUÇ
K br s, tarihinde ki her dönemde ilgi çekici ve önem arzeden bir bölge olmakla sava lara ve
fetihlere aç k bir bölge konumundayd . Osmanl egemenli i ile tan maktan nasibini alarak iskan ve imar
politikas na bir sayfa açm ve elbetteki fethin gere i olan yöreyi enlendirme hareketlerinin en de erli
manevi simgesi olan “camii” olgusuyla tan m t r.
1570/1571 y l nda K br s adas n n Türkler taraf ndan fethi, belki de yerli halk n en büyük
mutlulukla kar lad bir idare olmu tur. Ortodoks H ristiyan olan halk, Latin bask s ndan kurtulmu ,
din ve dil özgürlüklerine kavu mu , feodal sistem de noktalanm t r. Ku atmalar, sava ve bask nlara
oranla bir ho görü politikas olarak K br s topraklar nda Osmanl ’n n istimalet (gönül kazanma) yoluna
gitti i de görülür. Bunu en çok gitti i bölgelerde ki halk n refah n , huzurunu ve iskan n dü ünmesinden
ve gaymüslim ayr m yapmamas ndan anlamak barizdir.
Ortaasya’dan gelen köklerimizin slamla ereflendikten sonra göçlerine ve fetihlerine “gaza ve
cihad” anlam yüklemesi, ku kusuz fethedilen yerlerde “camii-minare” olgusu ile birebir
örtü mektedir.Alparslan’ n Anadolu’nun kap lar na vararak Ani’yi ehlile tirip, bölgenin en heybetli
katedralini “FETH YE CAM ” ad yla camiye çevirip bir de namaz k lmas ; Fatih Sultan Mehmet’in
stanbul fethi ile bölgenin en görkemli katedralini, Ayasofya’y “FETH YE CAM ” ad yla an p namaz
k lmas -minare eklenmesi (1453); Fatih’in Balkanlar fethi ile Yunanistan Atina’da kilise kal nt s
üzerine “AT NA FAT H CAM ”ni in a ettirmesi (1456); Bosna Zvornik’te “KU LAT FET H
CAM ”nin in as ; Kosova-Prizren’de XV.yy’da Bogorodica Katedrali’nin “CUMA CAM ” olarak
camiye dönü türülmesi; Suriye-Humusta ki bir Roma-Bizans Kilise kal nt s n n EL NUR CAM olarak
de i tirilmesi ve daha örneklerini ço altabilece imiz bir çok fetih ni an ta yan bu gibi damgalar n birer
tesadüf olmad kanaatinde olmakla birlikte, Osmanl devletinin gücünü - ho görüsünü ve din sevgisini
bu gibi simgelerle yayd kuvvetle muhtemeldir.
K br s Magosa Katedrali de Osmanl ’n n minare ekleyerek camiye dönü türdü ü ve uzun y llard r
bölgede camii olarak faal olan bir camiidir.
Türk eserlerinin tan t m n da amaç edindi imiz bu çal man n di er bir amac da, evrensel kültürün
bir parças olan K br s Kültür Miras n n Türk eserleriyle birlikte hiç bir ayr m yapmadan bir kültür
bütünlü ü içinde gelece e ne redilmesi için katk da bulunmakt r.
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Resim-1: Saint Nicholas Katedrali Gotik Cephesinden Ayr nt .(
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Lala Pa a Camii Mahfil Ve Mihrap Görünümü. Camii Cephesinden Minare Görünümü.
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Tanzimat Ve Me rutiyet Dönemlerinde K br s’ta E itim
o . r. u i e
Ondokuz May s Üniversitesi / Samsun

Giri
Osmanl Devleti’nde e itim hizmetleri 19. yüzy la kadar vak flar taraf ndan yürütülmekteydi.
Maarif Nezareti’nin kurulmas yla birlikte e itim faaliyetleri devlet kontrolüne al nm ise de K br s’ta
e itim hizmetleri vak flar taraf ndan yürütülmeye devam edilmi tir. 1878’de ngilizlerin adan n
yönetimini devralmas yla birlikte evkaf n statüsü de i mi tir. Berlin Antla mas ’n n 2. maddesi
vak flar n ngiliz idaresindeki durumunu belirlemekteydi. Buna göre Evkaf Nezareti taraf ndan ada için
bir memur tayin edilecek ve bu memur, ngiltere taraf ndan tayin edilecek ikinci bir memur ile birlikte
adada bulunan Müslümanlara ait cami, mezarl k, medrese gibi müesseselerin emlak, arazi ve mallar n
idare edecekti. Yani Evkaf idaresi biri Türk, di eri ngiliz olmak üzere iki murahhasa b rak lm ve
ngilizler daha ba ta adadaki Türk maarifi üzerinde söz hakk na sahip olmu lard .
Bir gayrimüslimin idare heyetinde yer almas n vak f gelene ine uygun bulmayan Müslümanlar,
bu karardan rahats zl k duymu lard r. Hükümetten Evkaf reisinin padi ah taraf ndan tayin olunmas ve
K br s kad s n n vak flar n reisi olarak kabul edilmesi talebinde bulunmu lard r. Bu yöndeki
giri imlerden 1902 y l na kadar sonuç al namam t r. Bu tarihte, Evkaf murahhas olan rfan Bey
nüfuzunu kullanarak adada ekonomik ve siyasi bir güce kavu mu ve ngiliz yönetimi, Türklerin reisi
konumuna gelen Türk Evkaf murahhas arac l yla ada Türkleri ile anla maya varman n daha kolay
olaca n dü ünerek bu reisli i kabullenmi tir. Adada vak flar n idaresinin kad ya devredilmesine
yönelik talepler sonraki y llarda da devam etmi ancak bir neticeye var lamam t r. I. Dünya Harbi ile
birlikte K br s’ ilhak eden ngiliz yönetimi, ç kard kanunla her iki murahhas da kendi atamaya
ba lam t r. ngilizler taraf ndan atanan görevliler bundan sonra tamamen ngiliz yönetiminin istedi i
ekilde çal mak durumunda kalacaklard r.1
ngiliz idaresi, geçici olarak adaya yerle tikten sonra gerek aday ilhak edecekleri 1914 y l na
kadar gerekse ilhak sonras dönemde uygulayacaklar e itim politikalar n n zeminini olu turacak
çal malar ba latm lard r. 1880 y l nda adada Okullar Ba müfetti i J. Spencer ba kanl nda E itim
Müdürlü ü kurmu lard r. 1884’te bu müdürlü e ba l olarak Lefko a Türk Maarif Encümeni te kil
edilecektir. Zikredilen encümen kad , müftü ve bölge ileri gelenlerden olu an 9 ki iden meydana
gelmekte ve adadaki tüm e itim faaliyetleri bu encümen taraf ndan yürütülmekteydi. ngilizler, 1895 ve
1897 y llar nda ç kard klar maarif kanunlar ile kaza ve köylerde de komisyonlar olu turmu lard r. Bu
tarihten 1920 y l na kadar Türk okullar n n müfredat Türk Maarif Encümeni nezaretinde haz rlanm ve
bu okullar, Osmanl Devleti taraf ndan finanse edilmi tir. 1920’de adadaki e itim kurumlar n n Osmanl
Devleti ile irtibat kesilmi tir. 2 Bu çal mada, Tanzimat ve Me rutiyet dönemlerinde K br s’ta
Müslümanlar n e itim durumu ada merkezi esas al narak ortaya konulmaya çal lacakt r.

* Doç.Dr., Ondokuz May s Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, SAMSUN, munlu@omu.edu.tr
1 Talip Atalay, Geçmi ten Günümüze K br s dari Yap lanma ve Din E itimi, Konya 2003, s. 72, 135.
2 Ömer Gökel-Gökmen Da l , “Osmanl ’dan Günümüze K br s Türk E itim Sisteminin Geçirmi Oldu u Evreler”, Uluslararas
Sosyal Ara t rmalar Dergisi, C. 8, S. 37, 2015, s. 752; Atalay, s. 79; Ali Süha, “K br s’ta Türk Maarifi”, Milletleraras Birinci
K br s Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebli leri, Ankara 1971, s. 225.
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Tanzimat Döneminde K br s’ta E itim
Tanzimat döneminde adadaki e itim kurumlar n s byan mektepleri, medreseler ve rü tiye
mektebi olu turmaktayd . Osmanl döneminde K br s genelinde 27’si Lefko a, 11’i Gazimagosa, 10’u
Larnaka, 10’u Baf, 6’s Girne ve 4’ü Limasol’da olmak üzere 68 s byan mektebinin bulundu u, bunlar n
29’unun vak f, 39’unun ise vak f olmayan mektepler oldu u bilinmektedir.3 Bununla birlikte, 1860’lar n
ba nda ada dahilindeki kasaba ve köylerin ço unda Müslüman çocuklar için s byan mektebi
bulunmamaktayd . Ada ileri gelenleri, bu köylerde birer mescit ve mektep in a edilmesi ve buralara
imam ve muallim tedariki için halka te viklerde bulunmu lard r. Bu mektepler için elifba, amme cüzleri
ve ilmihal gönderilmesi Maarif Nezareti’ne yaz lm t r. Ada Müslüman halk n n cahil b rak lmamas
önemli görüldü ünden bin adet elifba, üç yüz adet amme cüzü ve üç yüz adet ilmihal Maarif Nezareti
kütüphanesinden adaya gönderilmi tir. Ayr ca mutasarr f n daima kaza ve köylerin e itim durumunu
takip etmesi, ihtiyaç duyulan yerlerde ufak mektepler aç larak hazineden elli er, yüzer kuru maa
ba lanmak suretiyle muallimler tayin edilmesi ada yönetimine bildirilmi tir.4
1864 y l sonlar nda adadaki köy ve kasabalar n ço unda Müslüman tebaa için s byan mektebi
ihtiyac devam etmekteydi. Bu ihtiyaca binaen Lefko a kasabas nda harap olan mektepler tamir edilmi
ve baz yerlerde halk taraf ndan yeni mekteplerin in as na ba lanm t r. Buradaki çocuklara verilmek
üzere cüz, ilmihal ve risale gönderilmesi talepleri yinelenirken yeni okullara, 18 muallim tayini ve bunlar
için ayl k toplam 2.900 kuru maa tahsisi talep edilmi tir. Adan n geni li i ve Müslüman nüfusun
fazlal sebebiyle bu tür umumi mekteplerin aç lmam olmas n n halk n cahil kalmas na sebep oldu u
anla ld ndan talep edilen muallimlerin tayini ve bunlara 100 ila 200 kuru aras nda de i en
miktarlarda maa verilmesi uygun görülmü tür. Lefko a, Tuzla, Limasol, Lefke, Girne, Mesariye,
Magosa, De irmenlik gibi yerlerde mektepler aç lm t r.5
1873 y l Mart ay nda K br s’tan mühim ibaresiyle merkeze gönderilen yaz da Girit ve K br s
adalar nda bulunan s byan mekteplerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli olmad , dini akideleri bile
ö renemeyen Müslüman çocuklar n tamamen cahil kald belirtilmekteydi. Ayr ca bu adalar n bilinen
ehemmiyetleri sebebiyle e itim yoluyla ayd nlanmalar n n zorunlu oldu u, aksi durumun vahim
sonuçlar do urabilece i ifade edilmi tir. Bunun için adaya bir an önce müfetti ler gönderilerek ne kadar
mektep ve muallime ihtiyaç duyuldu unun ve mevcut mekteplerin ne ekilde slah edilebilece inin
belirlenmesi istenmi tir.6 Bu bildirimlerin etkisi olmu olacak ki 1874 y l nda adada 20 büyük köye
100’er kuru maa la birer s byan muallimi tayin edilmi tir. Muallimlerin tayin edildikleri yerler ve
isimleri a a da gösterilmi tir.7
Köy ismi
Dizdar
Odise
Kundra
Pa a
A rda
Malatya

3Gökel-Da

Kaza ismi
De irmenlik
Limasol
Magosa
Magosa
Girne
Baf

Muallim ismi
Hac Ali Efendi
Ahmet Efendi
Hac Mustafa Efendi
Hac Ali Efendi
Hac Mustafa Efendi
Hac Veli Efendi

l , “a.g.m”, s. 750.
Ba bakanl k Osmanl Ar ivi (BOA), Meclis-i Vâlâ (MVL.), Nr. 789/52, 16 Cemaziyelahir 1279/ 9 Aral k 1862.
5 BOA, rade Meclis-i Vâlâ ( .MVL.), Nr. 523/23488, 13 Receb 1281/ 12 Aral k 1864.
6 BOA, Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi (A}MKT.MHM.), Nr. 449/43, 6 Muharrem 1290/ 6 Mart 1873.
7 BOA, Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF.MKT.), Nr. 18/22, 21 Safer 1291/ 9 Nisan 1874.
4
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Köfine
Epeslat
Pirga
Tirmentos

Tuzla
Magosa
Tuzla
Baf

Ahmet Efendi
Ahmet Efendi
Hac Ahmet Efendi
Haf z Mustafa Efendi

S byan mekteplerinin masraflar ve muallimlerinin maa lar usulen mensup olduklar cemaatlere
ait iken 1875 y l nda Akdeniz adalar nda aç lacak s byan mektepleri muallimlerinin devlet taraf ndan
görevlendirilmeleri uygun görülmü tür.8
K br s’ta mevcut bir di er e itim kurumu medreselerdir. Adada ilk medrese, 1573 y l nda
Lefko a’da aç lan Büyük Medrese’dir. Daha sonra 13 medrese daha aç lm t r. Bunlardan yaln z 8 tanesi
ngiliz yönetimine kadar mevcudiyetini sürdürebilmi tir. Adada aç lan medreseler a a da
gösterilmi tir.9
Medresenin ismi

Kuruldu u

Bulundu u Yer

Yl
Büyük Medrese
Küçük Medrese
Pir Pa a Medresesi
Küçük
Ayasofya
Medresesi
Baf Medresesi
Sarayönü Medresesi
Arap Ahmet Medresesi
Sezaizade Medresesi
skele Medresesi
Limasol Medresesi
Kutup
Osman
Medresesi
Laleli Medresesi
Hac brahim Medresesi
Peristerone Medresesi

1573
1578
1580
1640

Lefko a
Lefko a
Lefke
Lefko a

1688
1748
1764
1791
1816
1825
1826

Baf,
Lefko a
Lefko a
Lefko a
Larnaka
Limasol
Gazimagosa

1827
1850
1873

Lefko a
Baf
Lefko a

Tablodan anla laca üzere Tanzimat döneminde adada Hac brahim Medresesi ve Peristerone
Medresesi olmak üzere iki medrese aç lm t r. K br s’taki medreseler orta dereceli e itim kurumlar
seviyesindedir. Osmanl idaresi döneminde adadaki gençler yüksekö retim için imparatorlu un
stanbul, am, Kahire, Kudüs gibi kültür merkezlerine gitmi lerdir. K br s’taki medreseler ise çevre
bölgelerde ra bet görmü , bu medreselere Adana, Mersin, Anamur, Antalya gibi yerlerden ö renciler
gelmi lerdir.10

8

BOA, MF.MKT., Nr. 27/15, 29 Mart 1291/ 10 Nisan 1875.
Gökel-Da l , “a.g.m.”, s. 751.
10 Süha, “a.g.m”, s. 222.
9
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Adada aç lan ilk modern e itim kurumu Selimiye Rü tiyesi’dir. lmiye Rü tiyesi olarak
da adland r lan ve Lefko a Türk Lisesi’nin temelini olu turan11 bu okulun aç lmas için 1862 y l nda
önemli çaba sarf edilmi tir. Ancak Rü tiye yapmak üzere Lefko a’da bir konak sat n al nmas ve hocalar
tayin edilmesi giri iminden sonuç al namayacakt r. Lefke kasabas nda Piri Pa a’n n in a ettirdi i camiye
vakfedilen paradan 17.500 kuru sarf edilerek konak sat n al nm , zikredilen vakf n mal sand ndan
y ll k kira bedeli olmak üzere 1.000 kuru itas na karar verilmi tir. Fakat bu ekilde y ll k kira ile konak
sat n al n p mektep yap lmas na dair emsal bulunmad ndan kona n sahibine, al nan paran n da vakfa
iadesi bildirilmi tir. 1863 y l sonlar nda Lefko a’da miri binalardan mektep yapmaya elveri li bo bir
bina bulunmas halinde bu binan n Rü tiye yap lmas , yoksa di er yerlerde oldu u gibi varl kl ki iler
ve bölge ileri gelenleri taraf ndan yeniden bir mektep in a edilmesi uygun görülmü tür. K br s Adas ’n n
büyüklü ü ve Müslüman nüfusun yo unlu u sebebiyle burada her yerden daha çok Rü tiye mektebine
ihtiyaç oldu u dü ünülmekteydi. 12 1864 y l sonlar nda mektebin hükümet kona biti i indeki eski
menzilhane arsas üzerine in as planlanm t r. Ancak orada in as fazla masraf gerektirece inden ve
halk taraf ndan bu masraf n kar lanmas güç olaca ndan Ayasofya mahallesinde sat lmak üzere
bulunan Gazi Efendi kona n n sat n al narak mektep in a edilmesi uygun görülmü tür.13 Rü tiyenin,
adadaki pranga mahkûmlar na yevmiye verilerek h zl bir ekilde yapt r lmas na karar verilmi tir. Bu tür
okullara usulen Darülmuallimin mezunlar ndan muallim tayin edilmesi gerekmekteydi. Ancak mevcut
mezunlar ta rada aç lan mekteplere tayin edildi inden geçici olarak d ar dan muallim al naca ilan
edilmi tir. Bunun üzerine çok say da ba vuru olmu ve yap lan imtihan sonunda mektebin muallim-i
evvelli ine 750 kuru maa la K br sl Ahmet Rasih, muallim-i sanili ine de 400 kuru maa la Ahmet
ükrü Efendiler tayin edilmi lerdir. Mektebin hizmetlisi için 100 kuru maa , ufak tefek masraflar için
de senelik 200 kuru tahsis edilmesi uygun görülmü tür.14
1875 y l ortalar nda K br s Rü tiye Mektebi art k mevcut ö renciler için yetersiz hale gelmi tir.
Geni letilerek tefri edilmesi ve sa l k aç s ndan tehlike olu turdu undan abdesthanelerin ba ka yere
ta nmas yönünde talepler söz konusudur. 15 Mektep binas n n usulen ahali taraf ndan yapt r lmas
gerekmektedir. Ancak bölge halk fakir oldu undan devlet taraf ndan destek verilmezse in an n
gerçekle tirilemeyece i anla lm t r.16 Y l n ikinci yar s nda rü tiye binas mahalli idarenin gayretiyle
tamir ve tefri edilerek geni letilmi tir.17 Bir süre sonra mektep için tahsis edilen 1.000 kuru a 500 kuru
daha ilave edilmesi için talepte bulunmu sa da mevcut ödene in mektebin masraflar için fazlas yla
yetece i belirtilerek artt r lamayaca bildirilmi tir. 18 leriki y llarda K br s’taki rü tiye okullar n n
say s artm t r. 1862-1923 y llar aras nda adada 21 rü tiye mektebi aç lm t r.19
Osmanl döneminde adada 10 kütüphanenin var oldu u bilinmektedir. 20 K br s’ n fethinden
sonra Lala Mustafa Pa a 1570’de Lefko a’da, 1571’de Magosa’da birer kütüphane kurmu tur. 1773
y l nda Lefko a’da 6 kütüphane bulunmaktad r. Magosa’da Celveti Tekkesi’ndeki Kutup Osman Efendi
Kütüphanesi de adadaki önemli kütüphaneler aras nda yer almaktayd . Sultan IV. Mehmet’in hocas olan

11

Adem Özer, A History of Turkish Cypriot Education from the Ottomans to the Present and an Analysis of Geography Education
in Cyprus, Multicultural Language Education: From Research into Practice, Ed. Azamat Akbarov, UK 2014, s. 3-4.
12 BOA, MVL., Nr. 792/14-2, 19 Receb 1280/ 30 Aral k 1863.
13 BOA, .MVL., Nr. 521/23428, 29 Cemaziyelahir 1281/ 29 Kas m 1864; MVL., Nr. 792/14.
14 BOA, MVL., Nr. 792/14-2, 6 Muharrem 1281/ 11 Haziran 1864.
15 BOA, MF.MKT., Nr. 28/132, 10 Cemaziyelevvel 1292/ 14 Haziran 1875.
16 BOA, MF.MKT., Nr. 27/15, 29 Mart 1291/ 10 Nisan 1875.
17 BOA, MF.MKT., Nr. 31/199, 26 aban 1292/ 27 Eylül 1875.
18 BOA, MF.MKT., Nr. 23/69, 22 Zilkade 1292/ 20 Aral k 1875.
19 Süha, “a.g.m”, s. 224, 231.
20 Atalay, a.g.e. s. 61.
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Osman Fadullah Efendi taraf ndan kurulmu tur. 21 19. yüzy lda Lefko a’da aç lan Sultan Mahmut
Kütüphanesi de zikredilmesi gereken bir di er önemli kütüphanedir. Tek odal kütüphanenin bütün
duvarlar alt n yaz larla ve Kuran’dan ayetlerle bezenmi tir.22 Bu yap II. Mahmut ad na K br sl Ali
Ruhi Efendi taraf ndan 1829’da yapt r lm t r.23
ngilizler K br s’ n idaresini devrald nda yani Tanzimat dönemi sonlar nda adada e itim
kurumu olarak 65 s byan mektebi, 7 medrese ve 1 rü tiye bulunmaktayd . Tamam Evkaf idaresince
yönetilen bu okullarda 114 ö retmen görev yapmaktayd . Bunlardan 47’sinin maa Osmanl hükümeti,
47’sininki Evkaf, 20’sininki de görev yapt klar köylerin halk taraf ndan kar lanmaktayd .24
Me rutiyet Döneminde K br s’ta E itim
Me rutiyet döneminde adada mevcut e itim kurumlar na idadi ve sanayi mektepleri eklenmi tir.
K br s dadi mektebi, Kas m 1896’da Lefko a’da aç lm t r.25 1901 y l nda bu okul için muallim ihtiyac
ortaya ç km ve vilayet müste ar Artur imzas yla gönderilen mektupla Görice dadisi müdürü Sat
Efendi’ye mektebin muallim-i evvelli i için teklif götürülmü tür. 26 1909 y l sonunda Darülfünun
mezunlar ndan Avni Bey, senelik 120 ngiliz liras maa la Lefko a dadi Mektebi muallim-i sanili ine
tayin edilmi tir. 27 1912 y l nda ise okulun muallim-i evvelli ine senelik 180 ngiliz liras maa la
Eski ehir dadisi müdürü Mücteba Efendi, muallim-i sanili e de 120 ngiliz liras maa la Konya dadisi
muallimlerinden Muhittin Efendi tayin edilmi lerdir.28
Adada Me rutiyet döneminde tesis edilen bir di er e itim kurumu sanayi mektebidir. 1905
y l nda aç lan bu mektep, 1907’de faaliyetini durdurmu tur.29 Asl nda K br s’ta sanayi mektebi aç lmas
hususu daha 1872 y l Ekim ay ba nda gündeme gelmi tir. Mutasarr fl ktan gönderilen mazbatada
adadaki Müslüman halk n geçim kayna olmad ndan ve sanat ve ticaretten mahrum bulunduklar ndan
bahsedilerek bu konularda faydalanabilmeleri için Tuna vilayetinde oldu u gibi biri erkek di eri k zlara
ait olmak üzere iki sanayi mektebi aç lmas lüzumundan bahsedilmi tir. Ancak halk borçlu ve fakir
oldu undan zikredilen okullar n tesisi için gereken paray ve muallim maa lar n kar layabilecek
durumlar yoktur. Bütçe d nda harcama yapmak da mümkün olmad ndan devlet merkezinden baz
zorunlu masraflar n kar lanmas istenmi tir. Ba vuru, merkezde de erlendirilmi ve adadan giden talep
yerinde bulunmu tur. Ancak iki mektep in as n n hayli masrafl olaca üstelik memleketin birçok
yerinde henüz k z sanayi mektebi aç lmam oldu u ifade edilerek ilk etapta yaln z erkek sanayi
mektebinin aç lmas uygun görülmü tür. 30 Buna ra men söz konusu okulun aç lmas y llar sonra
mümkün olabilmi hatta k z sanayi mektebi daha önce aç lm t r. 1901 y l nda K br s’ta k z sanayi
mektebi kurulmas için iane tertip edilmi tir. 31 K br sl Türk hay rseverlerin arsa ba
ve para
yard m yla ayn y l K br s Viktorya slam nas Sanayi Mektebi aç lm t r. Okulun in a masraflar için
bir miktar para yard m nda bulunan ngiliz hükümeti, bunun kar l nda okulun Viktorya olarak

21 Beria Remzi Özoran, “K br s’ta Türk Kültürü”, Milletleraras Birinci K br s Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk
Heyeti Tebli leri, Ankara 1971, s. 160-161.
22 Dervi Manizade, K br s Dün Bugün Yar n, stanbul 1975, s. 78.
23 Ebru Karakaya, “K br s”, Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara 2002, s. 387.
24 Atalay, a.g.e., s. 73.
25 Süha, “a.g.m”, s. 225-227.
26 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT.), Nr. 2505/98, 15 Ramazan 1319/ 29 Aral k 1901.
27 BOA, Hariciye Siyasi (HR.SYS.), Nr. 899/42, 22 Zilkade 1327/ 5 Aral k 1909.
28 BOA, HR.SYS., Nr. 899/52, 14 evval 1330/ 26 Eylül 1912.
29 Gökel-Da l , “a.g.m”, s. 753.
30 BOA, MF.MKT., Nr. 5/115, 28 Receb 1289/ 1 Ekim 1872.
31 BOA, Bab ali Evrak Odas (BEO.), Nr. 1667/124996, 11 Safer 1319/ 30 May s 1901.

587

isimlendirilmesini art ko mu tur. 32 Okula 1901 y l nda ölen ngiltere kraliçesi Victoria’n n an s n
ya atmak için bu ad verilmi tir.33
Osmanl Devleti’nde Tanzimat döneminde gerçekle tirilen e itimi geli tirme ve dönü türmeye
yönelik çal malar, Me rutiyet döneminde de sürdürülmü ve bu çal malar n yans malar K br s’ta da
görülmü tür. Aç lan yeni okullar n yan s ra mevcut okullar tamir ve slah edilmeye çal lm , e itim
kurumlar n n ihtiyaçlar ve bu kurumlarda görev yapan personelin talepleri dikkate al narak adadaki
e itim artlar iyile tirilmeye çal lm t r. K br s’tan merkeze aktar lan ve pek de iç aç c olmayan
bilgiler e itim konusundaki eksiklikleri giderme noktas nda belirleyici olmu tur. Müslüman halk n
cehaletten din ve dillerini unutacak duruma geldi i uyar lar e itimin slah için baz tedbirler almay
zorunlu hale getirmi tir. Bu yolda ihtiyaç duyulacak finans sa lamak amac yla 13-70 ya aras ndaki
bütün ahaliden iane-i tedrisiyye ad alt nda ayl k 40’ar para al nmas zorunlu görülmü ve hükümet
taraf ndan bu konuda gerekli te vikin yap lmas ve öncülük edenlerin taltif edilmesi beklenmi tir. Fakat
aç lmas tasarlanan okullar hususi okullar olaca ndan hükümet yard m toplama konusunda arac l k
etmeyi uygun bulmam ve halk n bu konuda serbest b rak lmas n bildirerek konunun vakf ilgilendiren
k sm n n Evkaf Nezareti’ne havalesini uygun görmü tür.34
Me rutiyet’in ilk y llar nda e itim alan ndaki eksiklikler giderilmeye çal l rken 1878’te
ba layan ngiliz idaresi ile birlikte K br s’ta e itim konusunda ya anan s k nt lar farkl bir boyut
kazanm t r. Adan n merkezi Lefko a’n n baz Müslüman köylerinde bulunan s byan mektepleri
muallimlerine mahalli mal sand ndan ayl k 150’ er kuru verilmekteydi. Ancak ngiliz geçici idaresi
ile birlikte bu konuda sorun ya anmaya ba lanm t r. Söz konusu mekteplerden üçü yerinde b rak l rken
bunlar n muallimlerinin maa n artt rmak ve kalfalar na da maa vermek gerekçesiyle di er mekteplerin
muallimlerinin maa lar kesilmi tir. Zor duruma dü en ö retmenler çocuklardan ald klar az miktardaki
haftal klardan biriken ayl kla geçinmeye çal salar da bu durum uzun sürmemi , mekteplerini kapatarak
ba ka geçim yolu aramak zorunda kalm lard r. Bu durumda Müslüman çocuklar dinlerini ö renmekten
mahrum kalm lard r. Di er taraftan ngilizler, Lefko a’da Müslüman mahallesinde ngiliz dili
ö retecek bir mektep açarak bir Protestan papaz n bu mektebin idaresi için görevlendirmi ler ve
Müslüman mekteplerinin nezaretini de bu papaza ihale etmi lerdir. Adan n her taraf nda muntazam
ekilde H ristiyan mektepleri tesis edilmi tir. Köylerde bulunan s byan mekteplerinin muallimleri
manast r ve kiliselerin geliriyle idare edilmektedir. Bunlara ngiliz idaresi taraf ndan müdahale
edilmedi i halde Müslüman mekteplerinin azalt lmas yoluna gidilmesi dikkat çekmi ve ilerde bunlar n
yerlerine Protestan mektepleri konulmas ndan endi e duyulmu tur. Bu duruma çözüm olmak üzere
K br s Müftüsü Ahmet As m, Nakibüle raf Kaymakam Osman Nuri, ulemadan Mustafa ve dersiamdan
Hac Ömer Efendilerden olu an bir komisyon kurularak Müslüman okullar n n bu komisyonun nezareti
alt nda bulundurulmas istenmi tir. Ayr ca kapanm olan mekteplerin tekrar aç lmas , ihtiyaç duyulan
di er Müslüman köylerinde de mektepler aç larak bu okullarda 12 muallim istihdam na izin verilmesi
talep edilmi tir. Zikredilen mekteplerin sürekli tefti edilmesi ve velilere çocuklar n n mekteplere
devam hususunda hassasiyet göstermeleri yönünde nasihatlerde bulunulmas gibi hususlar n ki isel
gayret ve hamiyeti ile bilinen nakibüle rafa havale edilmesi uygun görülmü tür.35 Bir süre sonra bu
yönde irade ç kacakt r.36
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Ayn dönemde ngilizler de K br s’ta e itim konusuyla yak ndan ilgilenmi , e itim politikalar n
ekillendirirken adadaki e itim artlar n ayr nt l olarak tespit etmi lerdir. Müfetti J. Spencer’in 1895
y l na ait raporunda okullar n nitelik ve niceli ine ili kin aktard bilgiler dikkat çekicidir. Raporunda
Müslüman okullar n n birkaç ay e itim verdikten sonra geçici olarak kapand n , s k s k aç l p kapanan
bu okullardan ba ar beklenemeyece ini, yeni e itim yasas n n bu duruma son verece ini umdu unu
yazm t r. Personelle de ilgili tespitlerde bulunan Spencer’e göre y l boyu kiral k bir evde e itim veren
ve uygun bir bina sa lanmas ad na bir ey yap lmayan rü tiyede amac na uygun hizmet verilebilmesi
için e itim personelinin de i mesi gerekmektedir. 1895 y l e itim kanununa göre kurulan Müslüman
okullar için yap lacak en yararl çal man n bu okullar n yeniden organize edilmesi oldu unu da
raporunda belirtmi tir. Rapordan anla ld na göre Müslümanlara ait okul ve bu okullara devam eden
ö rencilerin say s giderek azalm t r. 1892’de 108 okulda 3.771 ö renci ö renim görürken 1895’te hem
okul hem de ö renci say s azalm t r. Bu tarihte okul say s 101, ö renci say s 3.440’t r.37
Adada 305 köyde Müslüman nüfus bulundu u halde 1898 y l ortalar nda ancak 65 köyde
Müslümanlara ait mektep bulunmaktayd . Mektep bulunmayan köylere vaaz ve nasihat için kimse
gidememi ve ço unun ana dilleri Rumca olmu tur. Rum metropolitleri daima oralara papazlar
göndererek halk i fal etmi lerdir. Bu sebeple birçok Müslüman irtidad etmi ve Müslüman nüfus
gayrimüslim nüfus kar s nda ¼ oran na dü mü tür. rtidad n daha fazla yay lmamas için al nabilecek
tedbirler kapsam nda cehaletin ve dini zafiyetin en fazla oldu u Vilrega nahiyesine ba l Koçine,
Limasol kazas n n Odim nahiyesinde bulunan Siliko ve Lefko a’ya tabi Luricne köylerinde birer iptidai
mektebi aç larak dirayetli ulemadan üç ki inin bu mekteplere muallim tayin edilmesi gerekli
görülmü tür. Bu muallimlerin uygun vakitlerde zikredilenler d ndaki köylere de vaaz için gitmekle
mükellef tutulmas n n papazlar n te ebbüsünü önleyece i ve din de i tiren birçok ki inin yine slam
dinine dönmelerini sa layaca öngörülmü tür. Az maa la bunu temin etmek mümkün olamayaca ndan
Maarif Nezareti bütçesinden yeniden tahsis edilecek en az 300’er kuru maa la bölge dillerine vak f ve
ilim erbab ndan üç ki inin bu okullara tayin edilerek ada naibi ve Osmanl mektepleri maarif müfetti inin
nezareti alt nda gönderilmeleri istenmi tir. Ayr ca zikredilen yerlere 300 kadar Kur’an, bir o kadar da
cüz ve gerekli risalelerin gönderilmesi talep edilmi tir.38
Bu çal malar yap l rken Lefko a’da bulunan iki mektep ada naibi taraf ndan kapat lm t r. Naib,
devlet merkezine bu mekteplerde yeterince geli me kaydedilemedi ini belirterek hocalar n istifa
etmeleri gerekti i yönünde bilgi aktarm t r. Ada müftüsü ise okullar n kapat lmas n n sak ncas na
dikkat çekerek merkezden naibin mekteplerin i ine müdahalesine müsaade edilmemesini talep etmi tir.
Naibin okullar n kapanmas yönündeki giri imi halk aras nda büyük üzüntü yaratm t r. Söz konusu iki
mektepten biri olan Arap Ahmet Pa a Mektebi’nin muallimi konu ile ilgili olarak stanbul’a gönderdi i
yaz da okulu kapand ktan sonra Cami-i Cedid Mektebi’ne görevlendirildi ini ancak bu görevi yapmakta
gönülsüz oldu unu belirtmi tir. Ayr ca kapanan mektepte on seneyi a k n süredir büyük bir sadakatle
çal t n , her Per embe günü padi ah n selameti için ö rencilere hatim-i erif okuttu unu,
mekteplerinde iki haf z ve yirmiyi a k n ö renci oldu unu ifade etmi tir. Naibin bütün ada halk n
b kt ran Zaman Gazetesi sahibinin tahriklerine kap larak fetihten beri mevcut olan böyle bir hay r
kurumunu kapatt na dikkat çeken müftü, bu karar n birkaç ki i d nda bütün Müslüman halk
üzdü ünü de ifade etmi tir.39 K br s naibi Vecih Efendi’nin zikredilen mektepleri kapatmas ile ilgili
37A&P
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olarak hükümete e raf ve halk taraf ndan da ikâyetler iletilmi tir. 40 Temmuz 1889’da Maarif
Nezareti’ne gönderilen yaz da kapat lan Arap Ahmet ve Debba hane adl mekteplerin lüzum ve önemi
sebebiyle yeniden aç lmas istenmi tir.41
K br s’ta maarifi slah etme yönünde çal malar sürdürülürken adada ne redilen Zaman
Gazetesinin baz ne riyat , e itim üzerinde olumsuz etkiler yaratm t r. Gazetede Maarif Nezareti,
nezarette görevli baz memurlar ve bölgenin ileri gelen ulemas aleyhinde sözler sarf edilmi ,
mekteplerde okutulan kitaplar hakk nda baz alay edici, küçük dü ürücü makaleler ne redilerek halk n
kafas kar t r lmaya çal lm t r. Orada Müslümanlara ait ba ka gazete bulunmad ndan bu gibi
ne riyat n tekzibi için Rum gazetesine müracaat edilmektedir. Bu sebeple K br s’tan baz ileri gelen
ki iler, Zaman Gazetesi tahsisat n n Ahmet Hulusi Bey’e verilerek bundan sonra gazetenin onun
taraf ndan yay nlanmas için hükümete arzuhaller göndermi lerdir. Bunun üzerine gazetenin mevcut
nüshalar tetkik edildi inde belirtilen hususlar teyit eden makalelere rastlanm t r.42
19. yüzy l sona ererken ve yeni yüzy l ba lar nda adadaki e itim kurumlar n n yetersizli i
konusundaki yak nmalar devam etmektedir. Merkezle yap lan yaz malarda e itimin yetersizli i
sebebiyle köylerdeki Rumca konu an Müslümanlar n, Ortodoks rahipleri taraf ndan kand r ld ,
ehirlerde oturanlar n ise bir sanat icra edemeyerek her geçen gün gerilemekte oldu u ifadeleri
yinelenmi tir. Bu durumun önünü almak için söz konusu köylerde iptidai mektepleri te kiline ihtiyaç
duyuldu u bildirilmi tir.43 Lefko a dadi Mektebi müdürü, kendi okulunun yan s ra adadaki e itimin
genel durumunu kaydetti i raporunda ada dahilinde köy ve kasabalardaki Müslüman iptidai
mekteplerinin slaha muhtaç oldu unu belirterek iptidailere mahsus yeni programdan acilen birkaç adet
gönderilmesini istemi tir. Ayr ca iptidai mekteplerinde e itime yeterince önem verilmedi i, maarif
müfetti lerinin i lerinin ehli ve müdavimi olmad
ve hat rl ki ilerden baz lar na yak nl klar n
kullanarak mevki temin ettikleri yönünde tespitlerde bulunmu tur. Bu bilgiler üzerine ada hakim ve
müftüsüyle yaz larak iptidai mekteplerinin geliri ve muallim ve müfetti lerin ehliyet dereceleri
üzerinde durularak al nabilecek tedbirler belirlenmeye çal lm t r. 44 Bu çal malar olumlu sonuç
vermi olmal ki adada 1909 y l nda yap lan imtihanlardan bir önceki y la göre daha iyi sonuçlar al nm
ve baz mekteplerdeki ba ar ve ilerleme dikkat çekmi tir.45
Adadaki e itim kurumlar n n nitelik ve nicelik olarak yetersizli i yönündeki ikâyetlerin yan
s ra okul yönetimi ve yöneticileri ile ilgili ikâyetler de dikkat çekecek boyuttad r. 1903 y l ortalar nda
K br s Niyabeti’ne ada Müslüman halk taraf ndan yaz lan mazbatada K br s dadisi müdürü Halil
Efendi’nin kötü idaresinden bahsedilmi ve ikâyetler daha önce de söz konusu oldu u halde mahalli
yönetimce dikkate al nmad
ve bu sebeple birçok Müslüman çocu un yabanc ve gayrimüslim
okullar na devam etmek zorunda kald belirtilmi tir. Mahalli idarecilere yap lan müracaatlar müdürün
Nezaret taraf ndan seçilerek gönderildi i cevab verilerek sonuçsuz b rak lm t r. Halk, müdürün
de i tirilerek yerine muktedir ve talep edilen vas flar haiz birinin gönderilmesini istemi tir.46 Okullar
tefti için görevlendirilen müfetti ler de ikâyetlerin hedefi olmu tur. Adadaki iptidai mektepleri
müfetti li ine tayin edilen Hüseyin Ata Efendi’nin on seneyi a k n süredir bu görevde oldu u ancak
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köylere giderek mektepleri tefti etmedi i ve okullarda durumunun her geçen gün kötüye gitti i yönünde
yak nmalar vard r. Ata Efendi d nda adada görevli bir di er müfetti olan Tayyip Efendi’nin durumu
da farks zd r.47
Belirtilen ikâyetlerin ne kadar etkili oldu u bilinmemekle birlikte bu süreçte adada e itimin
yayg nla t r lmas ve iptidai mekteplerinin slah edilerek say lar n n artt r lmas için çözüm aray lar
devam etmi tir. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan slahat belirleyerek programlamak üzere haftada en az
iki kez toplanmak ve üç ayda bir defa ayr nt l bir rapor düzenleyerek hükümete göndermekle görevli
bir komisyon olu turulmas gündeme gelmi tir. Ada naibinin ba kanl k edece i bu komisyon müftü,
nakibüle raf kaymakam ve idadi müdüriyeti ile naiplik taraf ndan seçilecek muktedir 3 ki iden
olu acakt r. Daha önce adada görevlendirilmi olan müfetti ler görevlerine devam ederek tefti
raporlar n bu komisyona sunacaklard r. Müfetti muavini Tayyip Efendi, Arap Ahmet Camii imam
oldu undan merkezden ayr lamad ve görevine devam etmedi i bildirildi inden onun yerine muktedir
ve aranan vas flara sahip birinin görevlendirilmesi uygun görülmü tür. Müfetti Ataullah Efendi’nin de
vazifesine devam etmedi i bildirildi inden kendisinin uyar lmas , uyar y dikkate almamas halinde
hakk nda gereken i lemin yap lmas ve adaya seyyar bir vaiz gönderilmesinin yaral olaca na karar
verilmi tir.48
1911 y l nda Beyrut vilayeti maarif müdürü, tefti için K br s’a gönderilmi tir. Tefti sonunda,
adan n Rumca ve Türkçe konu an ahalisinin ya ad köylere vaizler tayin edilmesi kararla t r lm t r.
Bunlar n Rumca vaaz ve nasihat edebilecek derecede lisan bilmeleri ve Yunan emellerine set çekecek
derecede günün artlar na ve mümkün oldu u kadar mevcut fenlere vak f bulunan ki iler aras ndan
seçilmeleri gere ine dikkat çekilmi tir. 49 Beyrut vilayeti maarif müdürü görevini tamamlay p geri
döndü ünde, hükümete K br s slam maarifinin Beyrut maarif idaresine ilhak n n yararl olaca
yönünde rapor sunmu tur. ki bölge aras ndaki yak nl ktan dolay muhaberat n h zlanaca ve tefti için
kolayl k sa layaca n belirten rapor üzerine ada Osmanl maarifi, Beyrut Vilayeti Maarif Müdüriyeti’ne
ilhak edilmi tir. Ada slam maarifinin geli imi için al nacak tedbirler adadaki maarif komisyonunda
müzakere edilecek ve gerekti inde kad l k ile zikredilen müdüriyet aras nda muhabere edilerek
uygulamaya konacakt r. Ada slam maarifini geli tirmek maksad na yönelik bu ilhak n kad l k
memuriyetinin sadaret makam na olan irtibat na ve bu vas ta ile nezaretle yap lacak yaz malara hiçbir
etkisi olmayacakt r.50
Gerek Tanzimat gerekse Me rutiyet döneminde K br s’taki e itim kurumlar için hükümete
birçok kez personel, araç-gereç ve doküman talebinde bulunulmu tur. Talebe mevcudu 1875 y l nda
100’e ula m olan K br s Rü tiye mektebinin ö renci say s giderek artt ndan bu mektebe bir muallim
daha tayinine ihtiyaç gösterilmesi üzerine bu kadar ö rencisi bulunan mekteplere üçüncü muallim tayini
usule uygun oldu undan 250 kuru maa la bir ö retmen tayini uygun görülmü tür.51 K br s Rü tiyesi,
araç-gereç ve e itim için gerekli dokumanlar gönderilerek desteklenmi tir. 1872 y l ortalar nda mektep
için talep edilen 8 adet kitap ve 160 adet risale gönderilmi tir.52 Gönderilen Hikmet-i Tabiiye ve Tarih-
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i Tabii kitaplar ula may nca her iki kitaptan tekrar gönderilerek bunlar n mektebe demirba
kaydedilmesi ve birinci s n f ö rencilerine okutturularak imtihanda sorulmas bildirilmi tir.53
1891 y l nda K br s Rü tiyesi muallim-i evveli mekteplerinde bulunan eski büyük haritalar n
zamanla y pranarak kullan lamaz hale geldi ini, yerkürelerinin bulunmad n ve e itimini tamamlayan
ö rencilere verilecek ahadetname belgesinin kalmad n belirterek Niyabet’ten bir yerküre, be k tay
gösteren haritalar ve bir de Osmanl memleketleri haritas talep etmi tir. Belirtilen küre ve haritalardan
birer tane, ahadetname belgelerinden de yeterli miktarda gönderilmesi için emir verilmi tir.54 1899 y l
ba lar nda ise iptidai, rü tiye ve idadi mektepleri için talep edilen ders programlar ve mektep
nizamnamelerinden üçer adet, Kur’an- Kerim ile cüzlerden ise üçer yüz adet gönderilmi tir.55
Adadaki di er mekteplerin malzeme ve dokuman ihtiyaçlar da kar lanmaya çal lm t r. 1877
y l ndaki tefti sonras nda merkez ve kazalardaki mekteplere verilmek üzere be er bin adet Elifba ile
Ecza-y erife, biner adet Kur’an ve ilmihal ve be er yüz adet Risale-i Ahlak ve K sas- Enbiya’dan
gönderilmesi talep edilmi tir. Taleplerin tamam n kar lamak mümkün olmasa da biner adet ilmihal ve
Ecza-y erife ve be er yüz adet Risale-i Ahlak ve K sas- Enbiya ve iki yüz k rk küsur Kur’an
gönderilmi tir.56
1884 y l ba lar nda General Biddulph’un Lefko a’da Sultan Mahmut Kütüphanesi’ndeki baz
kitaplar n tamir için Londra’ya gönderilmesini teklif etmesi57 üzerine durum Evkaf Nezareti ile isti are
edilmi tir. Zikredilen kitaplar aras nda ayet-i kerime ve hadis-i erifleri ihtiva eden mukaddes kitap da
bulundu undan bunlar n büyük bir itina ile tamir edilmesi gerekti i üzerinde durulmu tur. Bunun
üzerine söz konusu kütüphanede tamirine ihtiyaç duyulan kitaplar n Maarif Nezareti’nde tamir edilmesi
için stanbul’a gönderilmesinin uygun olaca na karar verilmi tir.58
K br sl ö rencilerin, stanbul ya da di er Osmanl vilayetlerinde ö renim görme talepleri de
hükümetçe kar lamaya çal lm t r. Adadaki Müslüman çocuklardan her y l bir tanesinin vilayetlerdeki
idadi mekteplerinden birine paras z kabul edilmesi için irade vard r. Bu çerçevede Sadettin Efendi, zmir
dadi Mektebi’ne 59 , K br s Rü tiye Mektebi ö rencilerinden Ahmet Hasan Efendi de Beyrut dadi
Mektebine paras z kabul edilmi lerdir.60 K br sl Ahmet Tevfik ise K br s dadi Mektebi’nden mezun
olduktan sonra stanbul’a gidip sanayi mektebine girmek için yap lan müsabaka imtihan nda birinci
olmu tur. Ancak ad na kura isabet etti inden bu okula kabul edilmeyince Bahriye mekteplerinden birine
kabulünü istemi tir. Kendisine K br sl çocuklar n art k askeri mekteplere kay t edilmeyece i, mülkiye
mekteplerinden uygun olan na kay t ve kabulleri hakk nda irade bulundu u cevab verilmi tir. Ad geçen
ö rencinin fakir olmas sebebiyle stanbul’daki mülkiye mekteplerinden birine, bu mümkün olmazsa
vilayetlerdeki mekteplerden birine yat l olarak kaydedilmesi uygun görülmü tür. 61 Daha sonraki
y llarda daha fazla çocu un bu haktan yararlanabilmesi için her y l iki ö renci yat l olarak idadi
mekteplerine kabul edilmi tir. Adadan bu say n n da yeterli olmad n n bildirilmesi üzerine idadilere
iki er talebe kabulü uygulamas devam ettirilmekle birlikte adadaki kimsesiz ve fakir çocuklardan
Mekteb-i Sultani, Darü afaka ve Hendese-i Mülkiye mekteplerine de birer ö renci kabul edilmesine
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dair irade ç km t r. Bu durumda K br s Müslüman halk çocuklar ndan her y l be çocuk, stanbul’daki
yat l okullardan uygun olanlar na paras z kay t olabileceklerdir. Bu çerçevede, 1909 y l ba nda K br s
dadisi mezunlar ndan Mustafa S dk Efendi’nin Mekteb-i Sultani’ye, Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin de
Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne kabulleri uygun görülmü tür.62 1910 y l nda sadarete gönderilen yaz da
bu karar hat rlat larak be çocu un yat l okullara kabulü istirham edilmi tir. 63 1912 y l nda Baf
kazas ndan Hüseyin Zihni Efendi’nin stanbul’daki sanayi mektebine, Tuzla kazas ndan Ali Efendi’nin
de stanbul’daki idadi mekteplerinden birine yat l olarak kabul edilmesi talep edilmi tir.64
Adada maarif alan nda ya anan sorunlar n önemli bir k sm mali imkâns zl ktan kaynaklanm t r.
Maa lar n alamayan ve bu sebeple zor duruma dü en muallimler birçok kez hükümete arzuhaller
göndererek ayl klar n n düzenli olarak verilmesini talep etmi lerdir.65 Elbette maa s k nt s ya ayanlar
yaln z muallimler de ildir. 1898 y l ubat’ nda adadaki s byan ve iptidai mektepleri muallimlerinin yan
s ra yetim, dul ve emeklilerin maa lar da on be ay birikmi durumdad r. Maa la geçinen bu kitleler
bakkala, ekmekçiye borçlanm lar, ald klar e yalar n k ymeti artt nda borçlar da artm ve veresiye
alamaz duruma gelmi lerdir. Geçim s k nt s na dü en muallimler mahkemeye giderek mekteplerini
zorunlu olarak tatil edeceklerini bildirmi lerdir. Böyle ecnebi idaresinde ve irade ile aç lan mekteplerin
maa sebebiyle kapat lmas n n dost ve dü mana kar uygun dü meyece i ve buna padi ah n da r zas
olmayaca dü ünüldü ünden K br s naib vekili ve müftü hükümete ba vurarak ö retmenlerin
alacaklar ndan en az ndan bir k sm n n gönderilmesini istemi lerdir. Muallimlerin ve di er görevlilerin
maa lar , Maliye Nezareti tahsisat ndan Osmanl Bankas arac l yla ödenmekteydi. Ta rada bulunan
bu ve emsali muallimlerin muhtaç duruma dü meleri uygun olmayaca ndan nezarete gere inin acilen
yap lmas bildirilmi tir. 66 Ada naibinin de uyar lar üzerine ilgili nezaretlere bölgenin önemi ve
mevkisinin hassasiyeti hat rlat larak oradaki memur ve muallimlerin maa lar n n düzenli olarak
gönderilmesi hususuna dikkat çekilmi tir.67 Buna ra men maa konusundaki yak nmalar ileriki y llarda
da devam etmi tir. 68 1902 y l ortalar nda Baf kasabas nda bulunan medrese ve rü tiye mektebi
muallimleri hükümete önceki y llardan 19 ayl k maa lar n alamad klar n ve zor durumda olduklar n
belirten arzuhaller göndermi lerdir. Daha önce de benzer ba vuruda bulunduklar halde sonuç
alamad klar n ve her geçen gün daha da zor duruma dü tüklerini ifade etmi lerdir.69 Aralar nda 30 ayd r
maa alamayanlar vard r. Biriken maa lar n alamad klar ndan zor duruma dü en ve sadakaya muhtaç
bir halde olduklar ndan bahseden muallimler, maa lar n n bir an önce ödenmesi ve bundan sonraki
maa lar n n da düzenli olarak verilmesi için Osmanl Bankas ’na tebligat gönderilmesini istemi lerdir.70
Sonuç
Osmanl Devleti’nde 18. yüzy l sonlar nda ba lat lan yenile me hareketleri, 19. yüzy lda
geni letilerek sürdürülmü ve daha kurumsal bir yap kazanm t r. Bu süreçte Tanzimat döneminde
birçok alanda oldu u gibi e itim sahas nda da önemli düzenlemeler yap lm t r. Yeni düzenlemeleri
hayata geçirmek için kanunlar ç kar lm , yeni komisyon ve meclisler olu turulmu ve yüzy l n
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ortalar na do ru Bat tarz nda okullar aç lmaya ba lanm t r. Me rutiyet döneminde ise bu okullar
çe itlenerek özellikle ta rada yayg nla t r lm t r. E itim alan nda ülke genelinde gerçekle tirilmeye
çal lan de i im ve dönü ümü K br s’ta da izlemek mümkündür. Bir yandan adada Tanzimat öncesinde
var olan geleneksel e itim kurumlar mevcudiyetlerini korurken bir yandan da yeni e itim kurumlar
tesis edilmi tir. Sultan Abdülhamit döneminde ülke genelinde gerçekle tirilen e itim hamleleri
kapsam nda ada e itim kurumlar n slah, tamir ve tadil çal malar sürdürülmü , e itime nitelik ve
nicelik kazand r lmaya çal lm t r. Adadan iletilen talepler geçici ngiliz idaresi de dikkate al narak
hassasiyetle de erlendirilmi , mali artlar ve finans sorunu sebebiyle taleplerin hepsi kar lanamam sa
da imkânlar ölçüsünde eksiklikler giderilmeye çal lm t r.
ngilizler adan n yönetimini devrald ktan sonra e itim faaliyetlerinin yürütülmesinde ada
komiserli i ve ngiliz Sefarethanesi ön plana ç km t r. ngiliz yönetimi her iki topluma adil bir ekilde
davranmam , Türk E itim Konseyi’ne tahsis edilen paran n sadece ¼’i ödenmi tir. Okul masraflar n n
kar lanmas bazen Türk vak flar na el konularak engellenmi , buna kar l k Rum vak flar na el
konulmam ve onlara tahsis edilen para tam olarak ödenmi tir. Osmanl Devleti, Türk toplumuna ait
okullar n tüm ihtiyaçlar n kar lamaya çal m ve 1920 y l na kadar K br s’ta Osmanl e itim müfredat
uygulanm t r. Bu tarihte ç kar lan yeni yasayla adadaki tüm e itim kurumlar merkeze ba lanm ve
ngiliz yönetimi, e itim üzerinde tam kontrol kurmu tur.71 ngiliz yönetimi boyunca K br s’ta Rumlar
da baz k s tlamalara maruz kalm sa da Rum toplumu ekonomi, kültür, sosyal ya am ve e itim
alanlar nda Türk toplumundan daha h zl geli mi tir.72
ngiliz hükümeti bütün uygulamalar na ra men adada e itimi tamamen kontrol edememi tir.
Özellikle ilk y llarda müftüye ve K br s’ta köy okullar n n ö retmenleri de olan rahip ve imamlardan
sorumlu ba piskoposa dan madan e itim alan nda çok az ey yapabilmi tir. ngiliz politikas , e itim
içindeki dini ayr l muhafaza edip te vik ederken bu ayr l k giderek etnik milliyetçilik ile ba lant l
hale gelmi tir. ngiliz i gali ve uygulanan e itim politikalar her iki toplumun direni araçlar n
güçlendirmi tir. Özellikle 19. yüzy l n sonu ve 20. yüzy l n ba na do ru K br s’ta izlenen politika ve
ö retim, milliyetçi arzular h zland rm t r.73
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K br s'ta Bir Divan airi: Siyâhî Mustafa Dede
elma A A A
Ordu Üniversitesi / Ordu

Giri :
Payla lamayan ada K br s, birçok ülkenin egemenli i alt na girmi , 1571 y l ndan itibaren de üç
as r devam edecek olan Osmanl egemenli inde varl n sürdürmü tür. Bu üç as rl k dönem boyunca
Osmanl n n kültür ve edebiyat , sosyal hayat , adaya göç eden Türkler taraf ndan buraya ta nm ,
böylece K br s'ta bir Türk varl , Türk kültürü meydana getirilmi tir.
“Mevlana'n n vefat sonras temelleri Sultan Veled taraf ndan at lan Mevlevîlik, Türk sosyal
hayat nda yüzy llar boyunca mühim roller oynam ; nezahet ve zarafetin, hüner ve marifetin, raks ve
musikinin, iir ve edebiyat n en karakteristik memba' ve mihrak olarak uzun müddet ya am t r” (Duru
2012: 12y). “Mevlevîler, dîvân edebiyat n n kurucular ndand r. Di er bir deyi le Osmanl dîvân
edebiyat n n kurulup geli mesinde Mevlevîlerin büyük bir rolü vard r” (Gölp narl 2006: 409).
“Edebiyat m zda Mevlevî olan divan airlerinin say s 300'ü bulmaktad r. Bu durum, Mevlevîli i % 68
gibi büyük bir oranla Divan airlerinin en çok ra bet ettikleri tarikatlar n ilk s ras na yerle tirmektedir”
(Horata 1999: 46). Bu say ca çokluk bir Mevlevî edebiyat gelene i olu turmu , Mevlevi airler için
müstakil tezkireler haz rlanm t r. “Divan edebiyat nda Mevlevi airlerin ne kadar çok oldu unu
ö renmek için uarâ tezkirelerine ve bilhassa Esrâr Dede'nin tezkiresine öyle bir bakmak bile yeter”
(Gölp narl 2006: 410).
“K br s Türk iiri 'Divan' a rl kl d r” (Fedai 2002: 1626). Divan airlerinin K br s’ taki okulu
ise 1571 fethinden sonra Lefko a'da aç lm olan Mevlevî tekkesidir. Konya'da ba layan ve buradan
Anadolu'ya yay lan “Mevlevîlik, fethin arkas ndan hemen sonra Sultan II. Selim'in Sinan Pa a'ya
gönderdi i 21 Eylül 1571 tarihli buyru u üzere K br s'a ilk ad m n atan göçmenlerle gelmi ” ( Fedai,
Altan 1997: 5) [tir]. Mevlevili in K br s’taki uzant s olan Lefko e Mevlevîhanesi ise “fethin üzerinden
henüz 40 y l geçmeden” (Fedai, Altan 1997: 10) kurulmu , K br s' n edebiyatta di er Osmanl
ehirlerinden geri kalmas na engel olacak airler yeti tirmi tir.
Bu Mevlevîhane’nin 1873'teki hali Bat l seyyah Avusturya ar idükü Ludwig Salvator ( 18471915) taraf ndan u ekilde tasvir edilir:
"Serinya kap s ndan ba layan geni caddede, otuz alt dervi li bir tekkeye geldik. Giri in
yak n nda, derin bir kuyunun yan ndaki muvakkat bir bahçe kulübesine biti ik, kafes ekline
konulmu bir asma gölgelik taraf ndan güne ten himaye edilen bir su sarn c durur. Keza burada,
üç kemer taraf ndan ta nan, çam kerestesinden bir zemin ve seyirciler için kemereli bir
korkulukla, bir raks divanhanesi vard r. Dervi ler, burada, her pazar raks ederler" ( Duru 2012:
452).
Konya’dan K br s’a gelen Mevlevilerce aç lan ve pek çok airin yeti mesine vesile olan Lefko e
Mevlevihanesi K br s’ta Divan edebiyat n n geli mesinde etkili olmu tur. K br s do umlu olan veya
K br s do umlu olmay p da görev gere i orada bulunan ve K br s edebiyat n ekillendiren ba l ca
airler: Dâni î Ali Dede, Siyâhî Mustafa Dede, Mustafa Sâk b Dede, Tâlib Dede, Muhammed Mukim
Dede, Nesib Dede, Ahmed Dede Müneccimba , Dervi Lebib, Dervi Hasîb, H z r Handi Dede, Ârif
Dede, Sadri Dede’dir.
Bu airlerin d nda mevlevihane ile ilgisi bulunmayan, fakat K br s edebiyat n vücuda
getiren K br s do umlu veya görev gere i K br s'ta bulunan önemli Divan airleri de Misâlî, Zekâî,
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Na'îb, Musîb Mehmet Efendi, Müfti Hasan Hilmi Efendi, Hac Hasan Tahsin Bey, Yusuf Ziya, em'î,
Sezâyî, Hakk , Hatif, Nâdirî, Salim, ffet, Kerimî, Tekî, Müfti Râci Efendi eklinde s ralanabilir.
K br s'ta hiç de az msanmayacak say daki bunca Divan airi, K br s Türk edebiyat n n
belkemi ini olu turmu tur. Bu airlerin tezkirelerde varl k gösterebilmeleri, aralar nda padi ah
taraf ndan Sultânü' - u'arâ1 diye vas fland r lan bir airin de olmas , K br s'taki edebi faaliyetlerin ne
derece ileri düzeyde oldu una delildir.
Çal mam zda, air okulu Lefko e Mevlevihanesi eyhi Siyâhî Mustafa Dede'nin hayat , edebi
yönü, ya ad dönem, iirlerinden hareketle tespit edilmeye çal lm t r. 17. asr n sonlar nda dünyaya
gelmi , 18. asr n ilk çeyre inde vefat etmi olan airin öncelikli olarak hayat hakk nda tezkirelerden
edindi imiz bilgileri vermeyi uygun gördük.
Tezkirelerde Siyâhî:
Tezkirelerde farkl isimlerle yer alan Siyâhî Mustafa Dede2, K br s'ta do mu tur. Hiçbir
tezkirede do um tarihi hakk nda bir bilgiye rastlanmamakla birlikte, ölüm tarihi konusunda bir uzla
sa lanm ; Sâlim Efendi d nda Siyâhî'den bahseden bütün tezkireciler, airin H. 1122, M. 1710 y l nda
vefat etti ini bildirmi tir. Yaln z Sâlim Efendi Tezkiretü' - u'arâ adl eserinde airin ölüm tarihinin H.
1123 oldu unu belirtir (Sâlim: 2005: 414). Fakat Tuhfe-i Nâilî'de, Mevlevî eyhi Nesîb Yûsuf Dede’nin,
Siyâhî'nin vefat üzerine söyledi i 9 beyitlik mersiyesinin3 son beyti olan:
Nesîb r hleti tarihini didi züvvâr
de Siyâhî Dede Bâri kabrini pür-nûr
beytinde dü ürmü oldu u tarihe dayanarak, vefat tarihinin H. 1122 oldu u bildirilir ( Tuman
2001: 1980).
Tezkirelerde görü birli i sa lanan bir ba ka husus, mahlas n n Siyâhî olu unun sebebidir. Siyâhî
hakk nda en geni bilgiye ula t m z Mecmûa-i u’arâ ve Tezkire-i Üdebâ adl eserde "Vâlideleri
Habe iyetü’l-asl olma la kendileri de ziyâdesiyle siyeh-çihre imi ler. Bina’en-aleyh Siyâhî tahallus
buyurmu lard r." (Mehmed Sirâceddin 1325: 158) denilmi tir.
Siyâhî, Lefko e Mevlevîhânesi’nde geli en edebi faaliyetin ilk ismi oldu u anla lan (Genç
1998) Dâni î'nin “terbiye-kerdesi olarak iktisâb- külâh- Mevlevî ile ser-bülend olmu ” (Mehmed
Sirâceddin 1325: 158) [tur]. Konya'ya giderek buradaki mevlevîhanede bir süre hizmette bulunan air,
sonras nda Karahisar- sâhib ( Afyonkarahisar)'e geçer ve Sultan Dîvânî âsitânesinde eyh Ebubekir
Efendi'ye mülâzemet eder. S ras yla Lefko e ve Gelibolu Mevlevihaneleri me ihâtinde bulunan air,
1686 y l nda, Kahire Mevlevihanesinde bozulan nizam düzenlemek için M s r'a gönderilir. Zâviye-ni in
olarak M s r’da uzun müddet kald belirtilen air, oradaki durum “lây k yle taht- intizama al nd kdan
sonra vâki olan arzûlar üzerine 1116/ 1704 senesinde miskat- re’sleri K br sdaki Lefko e
Mevlevîhânesine bi-tekrâr nakl u tahvîl me ihat eylediler” (Mehmed Sirâceddin 1325: 159).
Feridun Nafiz Uzluk, Mevlevi Hilafetnameleri adl makalesinde, “K br s' n Magosa ehrindeki
Mevlevihane [de], Siyahi Mustafa dede ismindeki eyh, yazd içli iirlerle. Esrar dedenin Mevlevi
airlerine ait tezkiresinde önemli bir yer tutar.”4 diye yazmas na ra men, tezkirelerde, Siyâhî'nin Magosa
Mevlevihanesi’nde me ihatte bulundu u yönünde bir bilgiye rastlanmam t r.
1
Lefko e'de kendi ad na bir kütüphane yapt ran ve buraya kitap ba nda bulunan Padi ah'a minnet ve te ekkür amac yla bir
kaside yazan, sonras nda stanbul'a ça r lan ve orada da ordunun geçi i esnas nda do açlama iir söyleyerek Padi ah' n
takdirini kazanan müftü Hasan Hilmi Efendi, padi ah taraf ndan bu unvanla ödüllendirilmi tir.
2
Tuhfe-i Naili'de Siyâhî, eyh-i Mevlevî Mustafa Dede; Esrâr Dede'de Siyâhî Mustafa Dede; Sâlim'de Siyâhî-i Diger;
Mecmûa-i u'arâ Tezkire-i Üdebâ'da Siyâhî-i Mevlevî isimleri ile yer al r.
3
Esrâr Dede Tezkiresi'nde mersiyenin tamam verilmi tir.
4
Bkz: http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1598/Uzluk.pdf?sequence=1
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Ondan bahseden tezkirelerin hepsinde K br s'ta öldü ü belirtilmi ; Esrâr Dede ve Mehmed
Siraceddin tezkirelerinde, Lefko e Mevlevihanesi'nde defnedildi i ayr ca belirtilmi tir.
“Döneminde pek muazzez ve muhterem bir eyh kabul edildi i için kendisine eyhü'l-me âyih
( eyhlerin eyhi) unvan verilmi ” ( Duru 2000: 157) olan Siyâhî, kendisine intisâb etmi olan pek çok
aire hocal k etmi tir. Daha önce isimlerini sayd m z Mustafa Sâk b Dede, Tâlib Dede, Muhammed
Mukim Dede, Nesib Dede, Ahmed Dede Müneccimba , Dervi Lebib, Dervi Hasîb, H z r Handi Dede,
Sadri Dede ve o lu Ârif Dede onun hizmetinde bulunmu ve bu ki iler "pervâne gibi em'ine cem"
(Mehmed Sirâceddin 1325: 159) olmu lard r.
Esrar Dede tezkiresinde di er tezkirelerden fazla olarak "müstefîd-i envâ - ulûm- dünyevî vü
uhrevîleri olup âkird-i ders-i Mesnevî ve vâris-i s rr- mâ nevîleri olduklar na" (Genç 2000: 225) da
de inilmi tir.
airli inin derecesi konusunda genellikle tezkire sahipleri herhangi bir de erlendirme
yapmazken, iirlerinden örnek beyit veya beyitler vermeyi ihmal etmemi lerdir. Yaln zca Esrar dede,
tezkiresinde airin airlik yönüne de inmi ve ondan övgüyle bahsetmi tir. Esrâr Dede'ye göre Siyâhî'nin
"Mükemmel Dîvân’ e ârlar ve ârifâne vü â irâne güftârlar vardur" ( Genç 2000: 226).
iirlerinde Siyâhî:
Divan edebiyat n n gerçek hayatla ba lant l olup olmad , öteden beri tart lagelen bir
konudur. “Divan edebiyat nda gelenek, iirin eklî yönünü de i mez ve d na ç k lamaz surette tespit
etti i gibi muhtevay da belirli bir daire içinde s n rlam t r” ( Akün 2014: 123). Bu yüzdendir ki yüksek
zümre edebiyat diye nitelendirilen bu edebiyatta airler, kimi zaman halka uzak olmakla ve sosyal
olaylara, toplumdaki aksakl klara kay ts z kalmakla suçlanm lard r. Agâh S rr Levend’e göre “bu
edebiyat n en zay f taraf , be erî hisleri terennüm edecek geni likten mahrum olmas , insan ruhunun bin
bir çe it karars zl klar n , ümitlerini, saadet ve st raplar n tahlil ve ifade etmek hususunda kifayetsiz
bulunmas d r” (Levend 1984: 640).
Kimi ara t rmac lar bu dü üncenin kar s nda yer alm lar, Divan airlerinin ça na ve halk na
uzak olmad n dü ünmü lerdir. Divan edebiyat n n hayatla ili kisi olmad görü ünün bütünüyle
do ru olmad n dü ünen Mustafa sen bu hususta öyle söyler:
“Bu edebiyat, öncelikle içinde do du u toplumsal sitemi veriyordu. Bunu dîvânlar n tasnifinden
bile kolayca anlamak mümkündür; bir dîvân açt n z zaman, ba ta en üstün k ymet olan Allah’ öven
tevhid ya da münacatlar , sonra peygamberleri yücelten naatleri buluruz. Bunlar dört halifenin ve
evliyan n medhiyeleri izler. Bu din tabakas ndan yere ve topluma inince, devletin en üstün insan n
temsil eden padi ah, sonra derece derece sadrazamlar, vezirler, eyhülislamlar, beyler ve kad lar
kar m za ç kar. Bu s ralay ta bir medeniyet nizam , bir k ymetler hiyerar isi vard r” ( sen 1997: 502).
Toplumun verdi i k ymetleri, meydana getirdikleri iir kitaplar nda dahi derece derece bildiren
airler, yaln zca önceden belirlenmi konularda yazmam lar, toplumdaki aksakl klara da iirlerinde yer
vermi lerdir. Nâbî’nin o luna “orta insan” olmay ö ütledi i, 1701 tarihli Hayriyye adl mesnevisi
(Karaalio lu 1980: 705), Ba datl Ruhî’nin dönemin aksakl klar n hicvetti i Terkîb-i Bend’i (
Karaalio lu 1980: 677), Kanûnî’nin ehzâde Mustafa’y öldürtmesi üzerine Ta l cal Yahyâ’n n yazm
oldu u ehzâde Mustafa Mersiyesi (Karaalio lu 1980: 661), bu ba lamda delil te kil edecek nitelikteki
pek çok eserin bir parças n olu tururlar.
Çal mam za konu olan air Siyâhî’nin tek eseri olan ve nüshas ya da orijinalinin Medine’deki
Arif Hikmet Kütüphanesi’nde bulundu u bildirilen divan nda ( Cangöz 2010: XXIV), 27 kaside 23 tarih,
1 müseddes, 1 tahmis, 81 gazel ve 1 müstezad bulunmaktad r.
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Siyâhî, bir divân airi, üstelik Mevlevi olmas na ra men, iirlerinde, gelene in önceden
belirlemi oldu u muhtevan n d na da ç karak, mutluluklar ndan ve üzüntülerinden bahsetmi tir. Bu
ba lamda iirleri, hayat na dair önemli ipuçlar sunmu tur.
air, Lefko e Mevlevihanesi’nde Dâni î Dede’ye intisab eder. Hizmetinden sonra kemâle
erdi inde külâh n n istivalanmas ndan5 dolay ya ad mutlulu u (Genç 2000:226) iirinde dile getirir:
Bî-hamdi’llâh görildi menzil-i maksûd râhumda
Tulû itdi hidâyet ahteri baht- siyâhumda
Nümâyân old te’sîr-i temennâ sûz- âhumda
Tesâvî k ld imdi bûd u nâ-bûd pi gâhumda
Hüveydâ olal hatt- istivâ fark- külâhumda
Ale’l- ar istivâ s rr n bulal k ble-gâhumda
(Genç 2000: 226)
air, s ras yla Lefko e, Konya, Karahisar- Sâhib, Lefko e, Gelibolu, Kahire me ihatlerinden
sonra, kendi iste i üzerine Lefko e Mevlevihanesi’ne geri döner ve ölene kadar buradaki görevine
devam eder. Özellikle Gelibolu ve M s r’da kald günlerde mutsuz olan air yine iirlerine sar l r. air,
vatan ndan ayr olman n verdi i hali anlatacak olsa maceras n n Yûsuf k ssas gibi öhret bulaca n
dü ünmektedir:
Mâcerâ-y hâlet-i hecrün eger takdir idem
K ssa-i Yûsuf gibi öhretde Ken’ân olur
(Cangöz: 158)
aire göre bir ehir cennet kadar güzel olsa da esas cennet ki inin kendi vatan d r, bunun
d ndaki her yer ki iye zindan olur:
Fi’l-mesel bir cennet olmu tutalum ol ehr-i hûb
Herkese cennet vatandur gayr s zindân olur
( Cangöz: 155)
K br s, onun gözünde küçük bir dünyad r, dünyadaki bütün nimetler orada hemen olur, K br s’ n
topra cevherle doludur:
Lîk K br s atas ya ni ki dünyâ-beççe
Ki olur anda bu dünyâda ne olursa hemân
Sânihu’llâh ki ol memleket-i ho bünyâdun
Hâki zer-seng-i güher her taraf ma den ü kân
(Cangöz: 91)
Kasidelerde medh edilen ki ilerden yola ç k larak dönemin siyasi, sosyal ve edebi çevresi
hakk nda geni bilgiler edinilebilmektedir. II. Süleyman ve II. Ahmet, II. Ahmet zaman vezirlerinden
5

“Külâh- istivadar» denilen bu türlü sikkeleri giyebilmek tarikat mertebelerinde kemal kesb etmi , «itidal» makam na
yükselmi ürefan n ekâbirine mahsustu.” Ayr nt l bilgi için bkz: Pakal n 1983: 102).
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Mustafa Pa a, K br s valisi Ömer Pa a, M s rl zâde brahim Pa a, vezir Hüseyin Pa a, Mütesellim
Mustafa A a, Gümrükçü Mustafa A a, Mîr-i alay Mustafa A a; smail, Mahmud, Seyyid Abdullah
Efendiler divanda ad geçen ah slardan baz lar d r.
Döneminin pa alar ndan Abdülkadir Pa a’ ya yazm oldu u kasidesinde air, do um yeri olan
K br s adas n n Pa a’n n gölgesinin alt nda güzel bir bahçe gibi oldu unu dü ünür:
Ki ya ni maskat- re’süm olan K br s ceziresi
Dem-a-dem zîr-i sâyunda misâl-i bâ - ra nâdur
(Cangöz: 80)
K br s Valisi Ömer Pa a ise aire göre sadakatte Hz. S dd k, adalette Hz. Ömer, hayâda Hz.
Osman, mehabette ran kahraman Rüstem, ferâsette skender’in aynas gibidir. Onun zaman nda K br s
halk rahatta ve güvendedir, Allah böyle adil bir valiyi nasib etti i için ada halk talihlidir:
Bî-hamdi’llâh ki imdi sâyesinde K br sun kavmi
Emîn ü râhat u ho dur gerek a lâ gerek ednâ
Sa âdet ba nuza ey cezîre kavmi ba de-i-yevm
Ki k lm Hak size bir böyle âdil vâlî-i i tâ
(Cangöz: 83-84)
Döneminin kaymakamlar ndan brahim A a’dan bekledi i ihsan göremeyip onun azar na maruz
kalan air, söylense de muhatab na övgüyü elden b rakmaz:
Kûyuna vardukca dil ugrar itâb- gamzene
Bu m dur â klara ey eh-levendüm arma an
(Cangöz: 136)
Farkl disiplinlerin birbirleriyle olan s k ili kileri Edebiyat ve Tarih bilimlerinde ziyadesiyle
kar m za ç kmaktad r. Mürettep bir divanda yer alan iirlerin, dikkatlice incelendiklerinde, özellikle
kasidelerde olmak üzere tarihe, tarihi olay ve ki ilere, toplumsal ve siyasi olaylara dair önemli bilgiler
sundu u görülebilir.
airler, kasidelerden ba ka “tarih dü ürme sanat ” ile meydana getirdikleri tarih manzumelerinde
de tarihe k tutmu lard r. Bir naz m türü olan ayn zamanda edebi sanat olarak kabul edilen “Tarih
Dü ürme” ebcetle tarih söyleme demektir (Co kun 2007: 301). Kazan lan bir sava , do um, ölüm,
dü ün, kasr-kö k yap m / onar m gibi pek çok hususa airler, tarih dü mü tür.
“Her harfin bir say ya kar l k geldi i ebced sistemi ile hesapland nda herhangi bir hadisenin
tarihini gösteren bir kelime, cümle yahut bir m sra veya bir beyit söyleme” eklinde aç klanan bu sanat
s rf hüner göstermek için önemsiz hadiseler üzerine de yap lm t r ( Saraç 2010: 300).
air Siyâhî, divan nda ikisi kasideler içinde olmak üzere 23 tarih manzumesine yer vermi tir. II.
Süleyman’ n cülûsu, II. Ahmet’in cülûsu, Baba Hasan Pa a’n n K br s’a vali olmas , Destârî Mehemmed
Pa a’n n o ullar n n sünneti, Feyz Pa a’n n cami yapt rmas , Lefko e Mevlevihanesi, Dervi Efendi’nin
Hac görevini yerine getirmesi, Dervi Efendi’nin o lunun sünneti, Ahmed Efendi’nin sünneti, kendi
o lunun do umu, Abdullah Efendi’nin kasr , Mevlevi mukabelesinin izni, Gelibolu’da Kadri Efendi’nin
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yapt rd çe me vb. hususlara tarih dü en airin aç klay c olmas bak m ndan tarih manzumesinden
al nan bir beytine yer vermeyi uygun gördük.
air, devlet ve din u runda mücahit, “ ecâ atlü”, “kerâmetlü”, “dilâver” dedi i Baba Hasan
Pa a’n n, hicri 1097 y l nda K br s’a vali oldu unu bir tarih manzumesiyle müjdelemi tir:
Didi ol demde be âretle Siyâhî târîh
Merhabâ Baba Hasan K br sa old pâ â
(Cangöz: 165)
kinci dizedeki kelimeler Osmanl alfabesinde s ras yla “ / / / / ”, “ / / / ” “ / /
”, “ / / / / ”, “ / / / / ”, “ / / / ” harfleridir. Bu harflerin ebcede göre kar l : :
40, : 200, : 8, : 2, : 1, : 2, : 1, : 2, : 1, : 8, : 60, : 50, : 100, : 2, : 200, : 60, : 5, : 1, :
6, : 30, : 4, : 10, : 2, : 1, : 300, : 1 say lar d r. Say lar topland nda hicri 1097 y l elde edilmi
olur.
iirlerinde ki ili i ile ilgili olarak da ipuçlar na rastlayabildi imiz air, kendine övgüde cömert
davran r. airin “üstün niteliklerinden bahsederek övdü ü memdûhunun kar s na kendisini –itibara
al nacak, nitelikli, sanatkâr yönü bulunan özel bir ki i olarak-” (Saraç 2011: 23) koydu u fahriye
beyitleri kasidelerin bir bölümünü olu turur. “kalemüm” redifli kasidesinde yo un olmak üzere
kasidelerde fahriye bölümlerine geni yer veren air, kendini övmede Nef’î ile yar acak gibidir. Bahsi
geçen ve Bostân Çelebî’ye yaz lm olan bu kasidesinin ilk beyti öyledir:
Tûtî-i mu cize-gûyân- zamândur kalemüm
Ya nî kim nât ka pîrâ-y zebândur kalemüm
(Cangöz: 61)
Övgüde Nef’îyi and ran airin bu beyti ile Nef’î’nin:
Tûtî-i mu’cize-gûyem ne desem lâf de il
Çarh ile söyle emem âyînesi sâf de il
( pekten 2012: 212)
beyti aras ndaki benzerlik dikkate ayand r. Bir mucize gibi söz söyleyen papa an oldu unu ifade
eden Nef’î’ye kar l k Siyâhî, zaman n n mucize söyleyeninin kendisi oldu unu belirterek, Nef’î’den
sonra söz ustal n n bayra n devrald n bildirir gibidir.
Sonuç
K br s’ n Osmanl egemenli inde kald süre boyunca, Türk kültürünü buraya ta yan en önemli
unsur olarak edebiyattan bahis aç labilir. Divan iiri ile ba layan K br s Türk edebiyat , air oca
say labilecek olan Lefko e Mevlevihanesinde yeti en airlerce geli imini sürdürmü tür.
Bu Mevlevihane’den yeti en K br s do umlu Siyâhî, Mevlevi bir air olmas n n yan nda,
yeti tirdi i pek aire de hocal k etmi tir. Tek eseri olan Divan’ ndaki kasidelerden ve tarih
manzumelerinden anla ld üzere o, bir yandan dönemin cülûs, sefer gibi mutlu olaylar na kay ts z
kalmam , di er yandan farkl ehirlerdeki me ihatlerinden duydu u üzüntüyü ve vatan na olan özlemini
dile getirmi tir. Kendine övgü konusunda mütevaz olamayan air, kendini söz ikliminin ah olarak
görmektedir.
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Tarih bilimine katk s na olan inanc m zdan dolay ele ald m z bu divan n dikkatlice incelenerek
geçmi e k tutmaya devam edece ini, pek çok edebi metnin de bu ba lamda de erlendirilmesinin
yararl olaca n dü ünmekteyiz.
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o . r. evin A I O A
Bakü Devlet Universitesi, Bakü / Azerbaycan

Buradan bir soru meydana ç k yor, neden Nam k Kemal ve Ahmet A ao lu?
Çünkü bu iki ki i birbirine benzer hayat yolu geçirmi , hem Bat la ma dü ünceleri, hem de
sürgün hayat onlar n sonraki hayat nda derin izler b rakm t r. Bunun için her iki ahsiyetin hayat ,
yarat c l k ve bilimsel faaliyetlerini etkileyen faktörleri gözden geçirmemiz gerekmektedir.
Türk dünyas n n iki ünlü fikir adam - Nam k Kemal ve Ahmet A ao lu'nun zengin yarat c l
hem Bat , hem de Do u dünyas n n büyük ilgisini çekmi tir. Her insan n belli bir misyon ta y c s
olmas fikrini kabul etmi olursak, bu iki dü ünürün de kendi milletinin gelece i için nelere gö üs
gerdiklerine tan k olur ve bunlara yeri geldi inde hak da kazand r yoruz. Milletinin kaderini kendi
kaderlerinden üstün tutan bu dü ünürlerin hayat sayfalar n okudukça, en zor anlar nda bile milletin
gelece ini dü ünen ve bundan hiç bir zaman pes etmeyen bir fedai olduklar n görüyoruz. Namik Kemal
ve Ahmet A ao lunun sosyal-siyasi görü leri hakk nda çe itli eserler yaz lsa da, bu eserlerde onlara
kesin yana lmad n görüyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'de bu ola anüstü ki ilerin kapsaml yönlerini
belirlemeye imkan verecek bir ara t rma eseri hemen hemen neredeyse yoktur. Gerçi, onlar n eserlerinin
defalarca bas lmas na ba lanm , eserleri Türk ve Frans z dilinden çevirilmi tir.
Malumdur ki, Avrupa’ya yay lan milliyetçilik ve me rutiyet fikirleri, Osmanl ayd nlar n da
derinden etkilemi tir. Tanzimat döneminde yeti en ayd nlar Bat ’dan çeviriler yaparak, Bat kültürünü
Osmanl halk na tan tmaya çal m lard r. Eserlerinde öze dönü , dilde sadele meyi hedef alan bu
ayd nlar n içinde Nam k Kemal’in hayat n , yeti ti i ortam , fikirlerini ve ideali u runda verdi i
mücadeleleri aç klayarken Mustafa Kemal Atatürk onun için”bedeni babam Ali R za Efendi, fikri babam
Ziya Gökalp ve duygusal babam da Nam k Kemal’dir.” demek suretiyle modern Türkiye’nin do u unda
onun katk lar n dile getirmi tir. Faruk Huyugüzel, “Necip Türkçü” hakk nda bir biyografi haz rlayarak,
Necip Türkçü’ün “dilde sadele meyi, yaz dilinin slah ” hakk nda ilk teliflerin Nam k Kemal taraf ndan
dile getirildi ini beyan etmi tir.1 Naz m Polat, Türk Yurdu’nda ç kan “Edebiyatta Türkçülük” adl
makalesinde, Tanzimat ayd nlar içinde Türkçeyi bir millî mesele olarak gören ilk ismin Nam k Kemal
oldu unu vurgulam t r.2 . Mustafa Can, “Nam k Kemal Bibliyografyas ” adl eserinde Nam k Kemal’i,
Tanzimat hareketi ile birlikte Do u medeniyetinden bat ya yönelen toplumumuzun ilk milliyetçi fikir
adam olarak kabul etmektedir. Nam k Kemal, türk fikir tarihine ve edebiyat na vatan, millet, hürriyet
gibi kavramlar n bu günkü anlam n kazand rm t r. E itim, alfabe ve dil slah , kad nlar n toplumdaki
yeri ve rolü, hukuk, bas n, ehir hayat , idari te kilat gibi konulara ya ilk temas eden, ya da bu konulara
“yeni” ve uygar görü ler kazand ran niteli iyle “ça da uygarl k” ideali güdmü tür. Nam k Kemal’in
ana davas , kurumlar m z n slah , vatan, millet, hürriyet, me rutiyet konular ve Türk toplumunun
Avrupa uygarl na ayak uydurmas d r. Bu bak mdan Nam k Kemal milliyetçi ve halkç d r. Fakat bu
dü üncelerde, direk olarak Türk milliyetçili inden bahsedilmemi tir. Devrin artlar na göre,
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imparatorluk pek çok ulusu bünyesinde bar nd rd ndan“ Osmanl c l k” dü üncesinde milli duygulara
hitap eden görü leri savunmu tur.3
Bu gün “Vatan airi” olarak an lan, Türk Milliyetçili inin öncülerinden, say lan, ünlü yazar
Mehmet Kemal (Namik Kemal) 21 Aral k 1840 tarihinde Tekirda 'da do mu tur. Daha çok “ ntibah”
isimli roman olan “Vatan, Yahut Silistre” isimli tiyatro oyunu ile tan n r. Babas , sultan II. Abdülhamid
döneminde müneccimba l k yapm olan Mustafa As m Bey'dir. Ona inkilapç ruhunu veren de babas
olmu dur. Annesini küçük ya nda kaybedince çocuklu unu dedesi Abdüllâtif Pa a'n n yan nda, Rumeli
ve Anadolu'nun çe itli ilçelerinde geçirmi dir. Bu yüzden özel e itim görmü , arap ve farsça ö renmi ,
18 ya lar nda stanbul'a babas n n yan na dönmü tür. 1857 y llar nda memurluk görevine Tercüme
Odas nda ba layan air frans zcay burada ö renmi ve 1861 y l nda Encümen-i uraya dahil olmu tur.
1862 y l nda yeni türk edebiyyat n n ünlü ismi olan inasi ile tan mas onun sonrak hayat na etkisini
göstermi tir. Onun daveti ile Tasvir-i Efkâr gazetesinde yazmaya ba layan Namik Kemal siyas
konularda da çok eyler ö renmi tir. 1864 y l nda inas n n Parise getmesinden sonra o, tekba na
Tasvir-i Efkâr gazetesini ç karm t r. Bab ali Tercüme Odas 'na kâtip olarak giren ve dört y l çal t bu
görev s ras nda dönemin önemli dü ünür ve sanatç lar yla tan ma f rsat bulan dü ünür 1865'te kurulan
ve daha sonra Yeni Osmanl lar Cemiyeti ad yla ortaya ç kan ttifak- Hamiyet adl gizli derne e
kat lm t r. Bununla yana o, Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti ele tiren yaz lar da yaz yordu. 1865ci ilde kurulan Yeni Osmanl lar cemiyyetinin üyesi olmu ve siyasi mücadelesinden dolay yurtd na
ç kmak zorunda kalm t r. Gazete, Yeni Osmanl lar Cemiyeti'nin görü leri do rultusunda yapt yay n
sonucu 1867'de kapat lm d r.
Tanzimatdan sonra yeni türk edebiyyat n n inasiden sonra en önemli temsilcisi Namik Kemal
stanbul'dan uzakla t r lmak için Erzurum'a Vali Muavini görevine atanm , bu göreve gitmeyi çe itli
engeller ç kar p ertelemi ve Mustafa Faz l Pa a'n n ça r s üzerine Ziya Pa a'yla birlikte Paris'e
kaçm t r. Fakat 1867 y l nda Paris'e kaçan ve orada yeni edebiyatla tan an yazar art k modern edebiyat
olu turma mücadelesine ba lam t r. Bir süre sonra N.Kemal Londra'ya geçerek M. Faz l Pa a'n n para
deste iyle Ali Suavi'nin Yeni Osmanl lar ad na ç kard Muhbir gazetesinde yazmaya ba lasa da, Ali
Suavi'yle anla amamas yüzünden oradan ayr lm , 1868'de tekrar M. Faz l Pa a'n n deste iyle Hürriyet
ad alt nda ba ka bir gazete ç karm t r. 1870'te zaptiye naz r Hüsnü Pa a'n n ça r s üzerine stanbul'a
dönmü dür. Çe itli anla mazl klar sonucu, Avrupa'da desteksiz kal nca, Nuri, Re at ve Ebüzziya Tevfik
beylerle birlikte Sadrazam Ali Pa a’n n ölümünden sonra 1870 y l ndan çal maya ba lad
stanbul'da
yay nlanan “ bret” gazetesini 2 y l sonra kiralayarak gazeteyi basmas yla yeniden muhalefete ba lam t r.
Gazetede s k s k sadrazam Mahmut Nedim Pa a’y ele tiren yaz lar olmas yüzünden Nam k Kemal,
stanbul’dan uzakla mas için mutasarr f olarak Gelibolu’ya atanm t r. Gelibolu’da birkaç ay kald
sürede “Vatan yahut Silistre” adl oyunu ile “Evrâk- Peri an” adl eserini tamamlam t r. Gelibolu’nun
baz sorunlar ile ilgilenen Nam k Kemal, bir yandan da bret Gazetesi’ne “BM” (Ba muharrir) ve
Ebuzziya’n n ç kard
Hadika Gazetesine “N.K” imzas ile yaz göndermeye de devam ediyordu.
Gelibolu’da salg n haline gelen kuduz hastal n önlemek için köpekleri sürgün etmesi bahane edilerek
Gelibolu mutasarr fl görevinden al nd . Osmanl hükümeti taraf ndan aç a al nan Nam k Kemal
1872’nin son günlerinde Gelibolu’dan stanbul’a döndü, bret’in ba na geçti. Çok geçmeden bir
makalesi nedeniyle hakk nda soru turma aç l p gazetesi tekrar kapat l nca tiyatro ile ilgilenmeye ba lad .
Vatan yahut Silistre oyunu, 1 Nisan 1873 gecesi stanbul’da Güllü Agop’un Gedikpa a’daki tiyatrosunda
sahnelendi. Oyunun sahnelenmesi halk co turup olaylar ç kmas na neden oldu. Bu konuda bret’te
yay mlanan yaz lardan sonra gazete bir daha ç kmamak üzere kapat ld ; Nam k Kemal ve dört arkada
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Ebuzziya Tevfik, Ahmet Mithat, Hac Nuri, Bereketzade smay l Hakk tutuklanarak üç günden sonra
yarg lanmadan sürgüne gönderilmi diler. Nam k Kemal Ma usa'ya, Ahmet Mithat ile Ebüzziya Tevfik
Bey Rodos'a, Menapirzade Nuri ve Bereketzade Hakk Beyler de Akka'ya sürüldü. 6 Nisan Ma osaya
(K br s) sürgün edilen Namik Kemal n sürgünlü ü 38 ay sürmü ve 30 May s 1876 da af edilerek
stanbula dönmü dür. Siyasetten uzak durmak, yaz yazmamak ko uluyla affedilmi olan Nam k Kemal,
stanbul’a döndükten sonra Diyojen adl mizah dergisinde imzas z f kralar yaz rd . 1876'da I.
Me rutiyet'in ilan ndan sonra stanbul'a dönerek ura-y Devlet (Dan tay) üyesi olan N.Kemal Kanunî Esasi'yi (Anayasa) haz rlayan kurulda görev alarak, 1877 Osmanl -Rus Sava ç k nca II.
Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan' kapatmas üzerine tutukland . Be ay kadar tutuklu kald ktan sonra
Midilli Adas 'nda sürüldü ve 1879'da Midilli mutasarr f oldu. Ayn görevle 1884'te Rodos, 1887'de
Sak z Adas 'nda gönderildi. 1888 de vefat ederek adada bir caminin haziresinde defnedildi. Arkada
Ebüzziya Tevfik airin Bolay rda gömülme arzusunu Padi ah II Abdülhamite iletince naa Geliboluya
nakledildi.
Nam k Kemal iirlerinde, romanlar nda, makalelerinde de kar s na bir amaç koymu tu: herkesin
anlayaca dilde, yeni tarzda edebiyat yaratmak. te bu yüzden Avrupa tarzl edebiyat yaratmak u runa
ilk mübariz N.Kemal kabul edilir. Nam k Kemal ayr ca Türkçe edebiyat tarihinde din d edebiyat
yaratan ve kamuoyuna katk da bulunmak için tüm edebi vas talar kullanan ilk yazarlardan birid r.
Namik Kemal Avrupa'dan vatan na döndükten sonra ba kalar gibi Bat 'ya hayranl k içinde onu
methetmedi. Bat l la ma, ça da la ma dü üncelerinden ve tarihinden yararlanarak Osmanl özelliklerine
dayanan eserler yaratmaya ba lad . Nam k Kemal ilk iirlerini çocuk denecek ya larda yazmaya
ba lam t r. stanbul'a geldikten sonra eski ve yeni ku aktan airlerin bir araya gelerek kurduklar
Encümen-i uârâ'ya ve bir kaç Divan airine nazireler yazm t r. inasi'yle tan ncaya de in, iirlerinde
tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yeni ehirli Avni, Lefko al Galib gibi airlerden
etkilenmi tir. inasi'yle tan mas ndan sonra iirlerindeki içerik de de i mi tir. Günlük konu ma
dilinden al nt ar n yan s ra, o zamana de in geleneksel Türk iirinde görülmemi olan “hürriyet
kavgas ”, “esaret zinciri”, “vatan”, “kalb-i millet” gibi yepyeni kavramlarla birlikte, do rudan do ruya
dü üncenin aktar lmas n amaçlayan bir tür "manzum nesir" olu turmu tur. Bosna-Hersek Sava lar , 93
Harbi gibi olaylar n yaratt
sonuçlar, onun yazd
vatan iirlerini etkilemi tir. Bu iirlerin en
tan nm lar aras nda “Vâveyla”, “Vatan Mersiyesi”, “Vatan ark s ” ve “Hürriyet Kasidesi” yer al r.
Nam k Kemal iirleriyle iir tekni ine büyük bir katk da bulunmu say lmazsa da o günler için
al lmam diri bir sesle konu mu olmas ve yap tlar na katt yeni kavramlarla Türk iirini Divan
iirinin etkilerinden kurtarm t r. Bütün bu nitelikler onun Vatan airi olarak an lmas na yol açm t r.
Tiyatro türüne özellikle önem veren Nam k Kemal, alt oyun yazm t r. Bir yurtseverlik ve kahramanl k
oyunu olan “Vatan Yahut Silistire” yaln z ülke içinde de il, Avrupa'da da ilgi uyand rm ve be dile
çevrilmi tir. Magusa'dayken yazd Gülnihal'de bask ya ve zulme kar duydu u tepkiyi dramatik bir
biçimde dile getirmi tir. Oyunun sahnelenmesinde pek çok bölüm sansüre maruz kallm t r. Nam k
Kemal yine Magosa'da yazd
Akif Bey'de, yurtsever bir deniz subay n n göreve ko tu u s rada
kar s n n kendisine ba l l k göstermesini anlat rken, ahlaksal bir yorum da getirir. Zavall Çocuk'ta
görücü yoluyla evlenmeye kar ç kar. Nam k Kemal'in ya am boyunca ilgi duydu u alanlardan birisi
de tarihtir. On be perdelik “Celaleddin Harzem ah” Nam k Kemal'in en be endi i tarihi yap t olarak
bilinir. Oyun, Mo ollar'a kar slam dünyas n koruyan Celaleddin Harzem ah' n ki ili i çevresinde
geli ir. Bu eserde Nam k Kemal, slam birli i dü üncesini kapsaml bir biçimde sergilemi tir. Nam k
Kemal'in ilk roman olan “ ntibah” 1876'da yay mlanm t r. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olay
toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çal mas n n yan s ra, d dünya betimlemeleriyle de “ ntibah”
Türk roman nda bir ba lang ç say labilir. Ele tirmenler Nam k Kemal'in bu romanda yüksek bir edebi
düzey tutturamad görü ünde birle irler. Dört y l sonra tarihsel roman olan “Cezmi” yay nlanm t r.
607

K r m ehzadesi Adil Giray' n ya ad a k ve Cezmi'nin onu kurtarmak isterken geçirdi i serüvenlerle
geli en romanda, Nam k Kemal'in tam anlam yla Avrupa Romantizmi'nin etkisinde oldu u izlenir.
Osmanl mparatorlu u'nun kurulu ve yükseli dönemlerini anlatt Devr-i stila yay mland nda
büyük ilgi görmü tür. 1872'de ç kan Evrak- Peri an'da, Selahaddin Eyyubi, Fatih gibi tarihi ki ilikleri,
Barika-i Zafer'de stanbul'un al nmas n anlat r. “Vatan yahut Silistre” eserinde eserin kahramanlar ndan
Zekiyyenin okumas , bir beyi sevmesi, sevgisinin ard ndan asker gibi giyinip sava a gitmesi,
kahramanl k göstermesi vb. davran lar n n kökü eski Türk destanlar ndan gelse de, bu eserde Bat 'dan
gelmektedir ve biçimsel nitelikli bat l la ma, ça da la ma dü üncesinin yay lmas , a lanmas gibi
alg lanabilir.
Türk ayd nlama hareketinin ünlü isimlerinden olan N.Kemal halka Vatan sevgisini, millet
sevgisini, milli ahlak ve kahramanl k duygular n daha canl ekilde tan tacak yeni bir araç bulmu tu ki,
bu da tiyatroydu. Türk Edebiyat nda öncü niteli i bulunan air ve tiyatro yazar , Frans z klasik tiyatro
yazarlar n da tan makla beraber daha çok romantik dram türünü tercih eden Nam k Kemal’in sevdi i
yazarlar aras nda Shakespeare, Hugo ve Corneille vard . Hugo’nun ayn zamanda romantizmin
beyannamesi olarak kabul edilen ünlü “Cromwell” adl eserinin ön sözüne bir nazire gibi kaleme ald
“mukaddeme-i Celal”-inde tiyatroyu “edebiyat n en büyük k sm ” saym t r. Neredeyse N.Kemal n en
sevdi i edebiyat janr dramaturgiyaya halen Paris'te iken babas na yazd
mektuplarda drama,
dolay s yla tiyatroya olan sevgisini a ikarca gösteren N.Kemal f rsat buldukça gerek makalelerinde,
gerekse mektuplar nda, özellikle de, “Tiyatro” ba l kl makalesi ile “Mukaddeme-i Celal” da tiyatroyla
ilgili dü üncelerini payla m , onun önemini anlatmaya çal m t r. Öyle ki, “Mukaddeme-i Celal” in 27
sayfas n dram janr na, tiyatro sanat na ay rm t r. Yazar n tiyatroyla ilgili bir çok yaz lar , dü ünceleri
vard r. Fakat sadece a a daki cümleleri okumakla, onun tiyatroya verdi i k ymeti ve önemi anlamak
yeterlidir: “Bir milletin güzel konu ma kudreti literatüründe, edebiyat n n da en canl ifadesi tiyatroda
belli olur”; “Tiyatro meram anlatmada hem göze, hem de kula a hitap etti i için etkisini iki araç ile
birden yürütüyor”; “Tiyatro bir e lence arac d r. Fakat e lencelerin en faydal s d r”; “Tiyatro a ka
(sevgiye) benzer. nsan hazin-hazin a lat r, fakat verdi i iddetli etkilerde bir ba ka lezzet vard r”; “Bat
ülkelerinde tiyatro edebiyat türlerinin hepsinden üstün kabul edilir”. N.Kemal n neden tiyatroyu
romandan, hatta iirden üstün tuttu unu anlamak zor de il. O, tiyatronun Bat kültüründe oynad rolü
yak ndan takip etmi tir ve buna göre milletini uyand rmak, vatan sevgisini a lamak için tiyatrodan
faydalanm d r. N.Kemal Fransa'da sürgün hayat ya ad
sürede Bat edebiyat n inceleyerek,
ara t rmakla birlikte, Frans z edebiyat n örnek alm , romantizmin etkisinde kalm d r. N .Kemal n
vatan fikri ça da Frans z ve Alman vatanseverlerinin vatan kavramlar n n etkisi alt ndad r. Ancak
Namik Kemal'in vatanseverli i benzetilen vatanseverlik de ildir. O, Bat 'dan ald
fikirlerle türk
ruhunda ve Türk literatüründe mevcut olan Vatan sevgisini bütünle tiren ve harekete geçiren yazard r.
Nam k Kemala göre Vatan sadece üzerinde do an ve ya an lan bir yer de il. Vatan evlatlar ndan olu an
insan toplulu u aras nda dil birli i, menfaat birli i, fikir ve sevgi karde li i yaratan kutsal bir toprakt r
ki, her ta için bir can verilmi tir, her avuç topra “âbâ u ecdatlar n n vücudundan yadigar kald ”.
Nam k Kemala göre, “Osmanl vatan n kurtarmak ve feda olurcas na korumak, slam vatan n ise bir
ideal olarak kalpte ya atmak gerekir”. Namik Kemal'in milliyetçili i de yanl anla ld gibi slam ve
Osmanl milliyetçili i de ildir. Onun eserlerinin iç alemine nüfuz edince, kenardan Osmanl
milliyetçili i gibi görünen yaz lar n n ruhunda bir Türkçülük ortaya ç k yor. Nam k Kemal gençlik
y llar ndan vatanseverlik hissiyle zengin lirik iirler yazmaya ba lam t r. 1870 y l ndan N.Kemal n
eserlerinde, özellikle de “Vatan yahut Silistre” eserinde Osmanl ad n çok kullanmas na ra men, her
f rsatta da Türk ad n i letmesi, Türk'ün ve Türklü ün büyüklü ünden söz etmesi gözden kaçacak nokta
de ildir. Onun türkçülü ü Türkiye s n rlar aras nda kalmam , air Türkiye d ndaki Türkleri de her
zaman dü ünmü tür.
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Namik Kemal 33 ya nda iken edebiyat n çe itli alanlar nda kalemini denemi ti, ama dram
janr n henüz s namam t . Fakat meslekta lar yazara dram alan nda kalemini denemesini tavsiye
vermi , hatta bu konuda srar etmi lerdi. Nam k Kemal “Vatan yahut Silistre” ni de bu srar ve istekler
yüzünden mecburen gönderildi i Gelibolu'da yazmaya ba lam t r. Görevinden ayr l p stanbul'a
döndükten sonra eserini tamamlay p bask yap lmas da acele oldu u yüzdendir ki, “Vatan yahut
Silistre”de baz dil-üslup kusurlar na, hatta baz tutars zl klara da rastlan r. Eserin yaz l ndan ve ilk
sahneye koyulu undan üç y l sonra eser Rusça'ya çevrilse de, ancak Rusyada bu eseri begenmediler. Bu
sahne eserinin hiçbir edebiyat ve sanat de eri olmad n ileri süren baz Rus dergileri konusunun ba ka
eserden çal nd n ileri sürdüler. Gerçekten de, Frans z yazarlar ndan V.Sardonun ayn adl sahne eseri
vard , fakat Rus ele tirmenleri haks zl k ediyorlar. Nam k Kemal'in “Vatan yahut Silistre” si ile
V.Sardonun “Vatan” (Patrie) eserleri aras nda konu ve ruh aç s ndan hiçbir benzerlik yoktur. “Vatan
yahut Silistre” çok üstün eser olmasa da, bir anla lan o ki, bu eser Türkiye'de oldu u kadar, ülkeden
kenarda da büyük ilgi çekmi , alman, Arap, fars, frans z ve S rp dillerine tercüme edilmi tir. Bu piyes
yaz ld günden bugüne kadar Türkiye'de de çok ele tirilere maruz kalm t r. Özellikle konunun ve
kahramanlar n a r hayali ve duygusal olmas , belli konular n sürekli olarak tekrarlanmas ele tirilere
neden olmu tur. Uzun ve ayn içerikli monologlar - Abdullah Çavu karakterinden ba ka - kahramanlar n
hepsinin adeta Namik Kemal'in diliyle konu malar da ele tiri edilmi dir. Canl l , yi itli i ve
monologlar yla herkesin favori karakterine dönü en Abdullah Çavu asl nda, birçoklar n n sand gibi
hayali karakter de il. Gerçekten de, K r m sava s ras nda Silistre kalesi u runa yap lan sava larda
büyük yi itlik gösteren, cesur bir insan Abdullah adl çavu olmu tur. Rivayetlere göre, Abdullah çavu
hayatta da her kelimenin sonunda “k yamet kopmaz ki?” dermi . Böyle görü melerine ve yi itliklerine
göre komutanlar, askerler onu çok severmi ve her yerde Çavu tan konu uyorm lar. Söylenenlere göre,
bunu Kemal de duymu , eserde ayn isimli ve tarif edilen gibi bir karakter yaratm ve Abdullah Çavu u
ölümsüzle tirmi tir. Bütün ele tirilere, baz bölümlerde a r mübala alara, slam Bey, S tk Bey
karakterlerinin abart l tasvirine ve davran tarz na ra men, eserde öyle bir sonsuz vatan sevgisi ve
co kusu, öyle bir yi itlik var ki, “Vatan yahut Silistre” teknik, dil-üslup kusurlar yönünden daha sonra
yazaca be sahne eserinden zay f olsa da, en çok gürültü getiren, yazar n n simgesi haline gelmi ,
Nam k Kemal deyince akla gelen ilk eseri “Vatan yahut Silistre” olmu tur. Hatta ünlü tarihçilerden
Abdurrahman eref Bey “Tarih mülakatlar ” adl kitab nda “Vatan yahut Silistre” nin ilk kez sahneye
konulmas n tarif ederken izleyicilerin alk sedalar ndan neredeyse salonun y k laca n ve tema a
bittikten sonra kalabal n stanbul sokaklar nda geceyar yadek “Ya as n Kemal!” diye hayk rd klar n
yaz yordu. Fakat, Namik Kemal'in halk n sevgisinden, istedi i sonucu elde etmesinden dolay duydu u
sevinç çok da uzun sürmeyerek ertesi gün tutuklan p K pr sdak Magosa adas na sürgün edildi. .O,
sürgünde olan zaman da hiçbir eyden çekinmeden siyasi eksiklikleri ve toplumdaki devlet idaresindeki
ki ileri ele tirir, vatan, toprak, özgürlük, hürriyet konular na önem vererek bu yolda can ndan geçmeye
haz r idi. Onun sürgün yerinin Kipr oldu unu de il, Magosa olaca n bir dostu belirler ve o , daha a r
sürgün yeri olan Ma o aya getirilir. Burada çekti i s k nt ve istirablar vatan için gitti i yoldan onu
çekindirmemi ve hatta bir iradeli insan faktörünü ortaya koymu tur. Onun hiçbir günah olmadan
Ma o ada zor bir ortamda kalmas onu hem ruhsal, hem de fiziksel olarak sars tm d . Saatlarla fiziksel
güçsüz kalan ve sadece arkada lar na yazd mektup ve cevaplar ile ne e bulan Namik Kemal güçlü
karaktere sahip oldu undan direni getire bilirdi. Çünkü, o, kendisi için de il milleti için, onun varl
için nefes alarak ya amak zorundayd . Namik Kemal n sürgünde geçirdigi günler na kadar a r l olsa da
o. çocuklar na yazd mektuplarda bunu aç klaya bilmirdi. Dört arkada ile Ma o ada geçirdi i 38
ayl k sürgün hayat n anlat rken çok sefil ko ullarda ya ad n kaleme alarak, hem çe itli hastal klara
duçar oldu unu, hem de hayat n edebiyata adad n vurguluyordu. Çünkü, sürgün ya am n n ölümsüz
oldu unu gösterir, sadece zaman n bol oldu unu vurguluyordu. O, siyaset ve gezeteçilikten uzakla m ,
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ama bir edebiyyat gibi ekillenmi tir. Sürgüne kadar Vatan yahut Silistre ile tan nan yazar bundan
sonra daha büyük eserler yazd . Onun sürgün hayat hakk nda ilk kaynak ele onun kendi kaleminden
ç km mektuplar d r.
N.Kemal sürgün hayat ya ad sürede Bat edebiyat n inceleyerek, tetkik etmekle birlikte,
Frans z edebiyat n örnek alm , romantizmin etkisinde kalm d r. Onun vatan fikri ça da Frans z ve
Alman vetenseverlerinin kavramlar n n etkisi alt ndad r. Ancak Namik Kemal'in vatanseverli i
benzetilen vatanseverlik de ildir. O, Bat 'dan ald fikirlerle türk ruhunda ve Türk literatüründe mevcut
olan Vatan sevgisini bütünle tiren ve harekete geçiren yazard r. Nam k Kemal göre, “Osmanl vatan n
kurtarmak ve feda olurcas na korumak, slam vatan n ise bir ideal olarak kalpte ya atmak gerekir”.
Ma usa'da son derece olumsuz ko ullar alt nda ya amak zorunda kalan, pek çok kez s tmaya ve ba ka
hastal klara yakalanan Nam k Kemal, birkaç d nda eserlerinin tamam n bu dönemde K br s'ta
vermi tir. Eserlerinde daha çok sosial problemlere dikkat veren vatan, millet, hürriyyet anlay lar n her
eyden üstün tutan, “toplum için sanat” ilkesine ba l olan , mistisizmle dinamizm aras nda köprü kuran
Namik Kemal iiri söz oyunlar ndan temizleyerek ona yeni ruh getirmi tir. Siyasi görü ünde
Osmanl c l k ve slam birli ini esas götüren Namik Kemal dövlet yönetiminde me rutiyyeni savunarak,
milletinin maariflenmesi ve egitim meselelerine fazla dikkat çekerek Avrupa örne ini esas tutmu ve bu
örne in onun ülkesinde yay lmas na önem vermi tir.
Büyük fikir adam Ahmet Bey A ao lu'nun hayat n n ö renilmesine, ister Türk, ister
Azerbaycan tarih ünasl nda büyük özen getirilmi , onun hayat n n çe itli noktalar analiz edilmi tir.
Gülseren Akal n, Ufuk Özcan, Fahri Sakal, Yusuf Akçura, Aziz Mirehmedov, Mübariz Süleymanl ,
Vilayet Guliyev, Seide Alik z vs. ad n çekmediyim birçok ara t rmac lar A ao lu miras n n
ara t r lmas nda çok büyük çaba göstermi lerdir. 1869 y l nda Azerbaycan' n en ezeli kültür oca olan
Karaba ' n u a kentinde dünyaya göz açm t r. O, zengin pamukçu çiftçi olan babas Mirza Hasan,
annesi Taze han m u a'n n Sar c Ali soyundan nüfuzlu bir neslin temsilcisi idi. A.A ao lu önce dini,
sonra Rus gimnaziyas nda laik e itim alm ve Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde okumak niyetiyle
Petersburg'a gelmi , fakat baz anla mazl klar sonucunda o, buray terk ederek Paris'e gitmi ti. Bu hayat
yolunda birçok haks zl klarla kar kar ya kalan ünlü fikiradam Rusya mparatorlu u s n rlar içindeki
müslümanlara kar yap lan ayr mc l a tan k olmu ve bu da onun gelecek ya am nda derin izler
b rakm t r. Bu nedenle ailede onun e itimine dikkat artm t . Ahmet A ao lu'nun e itiminde annesinin
ve amcas n n büyük rol oynad n onun an lar ndan görüyoruz. Mirze Mehmet'in ona alt ya ndan Fars
ve Arap dilleri üzere ö retmenler tuttu unu kaydeden A.A ao lu amcas n n onun müctehid olmas
iste ini hat ralar nda kaleme alm t r. Annesinin dindar olmas na ra men din adamlar ndan hay r
gelmedi ini kaydeden A. A ao lu annesinin srar yla e itiminin yönünü de i tirdi ini aktarm t r.
Altm yedi ya nda an lar n yazarken bu durumlar n onu zor duruma dü ürdü ünü yazan A ao lu, Bat
kültürü ile geri kalm Do u aras nda kal rken, Do u'ya kendisini ifade edebilmedi inde annesine “di er
Azerbaycanl gençler gibi beni de Kerbalaya, Necef'e yollasayd n, ahund, molla veya day s n n dedi i
gibi “müctehid” olsayd hayat n kolay geçirece ini” söyleyerek sitem ederdi. A.A ao lu ermenilerin
iste i ile ehirde 10 s n fl ortaokul aç ld n , Karaba cani ininin Müslüman halk toplayarak
çocuklar n bu okula koymalar n gerektirdi ini, babas n n da cani inin bu ça r s na kulak vererek onu
Rus gimnazisine gönderdi ini aktard . Bu okuldaki hocalar ndan ikisinin ona büyük etkisi olmu tur.
Onlar tarih ö retmeni ineyovski ve matematik ö retmeni Palekarp idi. A.A ao lu bu iki ö retmenini
büyük sayg ve ihtiram hissi ile yad ediyor. Çar rejiminin amans z dü man olan bu ö retmenlerin
çal t okul da di er okullar gibi devrimci propagandalar n yap ld merkez idi. Ancak devrimden söz
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etmek, devrime dair kitaplar okumak yasak edilmi ti. Ö retmenler de devrimin yanl s olduklar için
burada yasaklara çok önem verilmiyordu. Okulda farkl ortam ve farkl dü üncelerle kar la an
A.A ao lu evde ise tamamen okuldan farkl kültürel ortamla çevrelenmi ti. A.A ao lu hayat nda ilk
kez Bat ideolojisi ile bu okulda tan m t r. A.A ao lu s n f arkada ndan sadece üçünün Türk
oldu unu, di erlerinin ise H ristiyan oldu unu, ö rencilerin ço u tan d Ermeni çocuklar oldu undan
kendisini yabanc hissetmedi ini, fakat, ona yabanc olan okul ve ö retmenlerinin de oldu unu yaz yor.
Mahalle okulundaki ö retmenleri ne kadar iradesiz, üst-ba lar da n k, miskin olduklar n n kar l nda,
resmi okuldaki ö retmenlerin ise ne kadar canl , temiz ve düzenli oldu unu görmü tür. A ao lu çok
y llar sonra yazd an lar nda bu halin sebebini bulamam t r. Ahmet bey bu farkl l n onun manevi
varl n ikiye ay rd n ve içinde iki farkl varl k yaratt n kaydediyor. Bu iki varl n ya ad sürece
var oldu unu, birinin di erini asla yok etmedi ini dile getirerek gerçekte Bat kültüründen
ö rendikleriyle, büyüdü ü Do u'dan ayr la bilmedi ini ve bu iki kültür aras nda çabalaya-çabalaya
kald n bildirir. A.A ao lunun yaz lar nda zaman zaman meydana gelen çeli kiler bu yüzdendir. O,
Do u-Bat sentezini yaratmaya çal rken bu ikile me bazen yaz lar na da yans m t . Örne in, u
olaylar n izleri yaz lar na yans d ndan, ilk felsefi yaz lar nda dini konulara de inmi tir. Londra'da
yay nlanan ilk makalesinin (Ahmet A ao lu “Les croyances mazdeennes dans la religion chiite” ( ia
mezhebinde zerdü tçü inançlar). iilik hakk nda olmas n rastgele saym yoruz, bu madde ve o dönemde
yazd
di er yaz larla anla lmazl a son verip, ortak nokta arad n n görüyoruz. A.A ao lu
kendisinden önce Paris'e giden K r ml smail Gaspiral n örnek alarak Paris'i seçti ve Paris'te 6 ay sürekli
ve srarl çal malar ndan sonra 1888-1889 y l nda ö retim y l nda hukuk fakültesinde e itim almak
seviyesinde Frans zcay ö renmi , ayn zamanda 1889 y l nda Sorbonne Üniversitesi'nin Tarih ve
Filoloji bölümünde de e itimini sürdürmü tür. Ahmet bey burada ünlü frans z oryentalistleri
C.Darmstater arac l yla o dönemin ünlü âlimlerinden say lan Gaston Paris, Ernst Renan, ppolit Pen,
Oppert gibi dü ünürlerle yak ndan tan mak imkan elde ederek, Paris'in ünlü Sorbonne üniversitesinde
e itimine devam ediyor. Be dili mükemmel ekilde ö renen Ahmet bey o zaman hem yerli, hem de
yabanc bas nda ilginç hikayelerle gözükmeye ba lar. Onun makaleleri Fransa'n n sayg n dergileri olan
“Dergi des débats”, “Nuvel Revyü”, “Revyü Blo” ve yerli “Kafkas” gazetesinde yay nlanmak suretiyle
makaleler etkinli i için olanaklar aç yordu. A.A ao lu Paris'te hukuk fakültesinde yüksek ö renimini
tamamlay p diploma alm , “College de Franse” dan da mezun olmu tur. A.A ao lu 1890 y l nda Genç
Türklerin tan nm üyelerinden olan Ahmet R za Bey'le tan arak 1892 y l nda Londra'da toplanan
Oryentalistler Konferans 'nda yer al yor ve burada " ii mezhebinin kaynaklar " adl ara t rma eseri
sunuyor. A ao lu'nun bu makalesi Konferans n karar ile bas l yor. A.A ao lu Fransa'da e itim al rken
üniversitelerde, kütüphanelerde ara t rma ve incelemeler yapmakla Avrupa hayat n ö renmeye
çal yor ve bu hayat Do u ya am tarz ile kar la t rarak baz sonuçlara ula r. 1894 y l n n ortalar nda
babas n n ölüm haberini duyup Vatana dönmeye mecbur olan Ahmet bey yolüstü stanbul'da k sa
süreli ine durarak Osmanl imparatorlu unun tan nm bilim ve siyaset adamlar ile bulu uyor ve
buradaki sosyal-siyasi prosesler ona gelecek ideallerini hayata geçirme f rsat veriyor. Azerbaycan'a
geldikten sonra bir süre u a'da realn okulda Frans z dilinden ders veren Ahmet A ao lu Fransa'da
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e itim gördü ü dönemde Avrupa demokratik ideyalar ndan ve Frans z oryantalist-alimlerinin eserleriyle
tan t ndan dolay burada halk n n milli mücadelesi ve Türkçülük dü üncelerinin yay lmas i ine
azimle ba lar. O, halk n maariflenmesi i inde bas n n öncü rolünü bilse de, onun Petersburg Genel Bas n
idaresine ba vurarak “Do u” adl gazete basmak niyetinin gerçekle tirilmesine izin verilmez. Edebi
faaliyete Fransa'da ba layan Ahmet A ao lu ilk makalelerinde Müslüman dünyas n , ran toplumunu ve
iili i Avrupa'ya tan tmaya ve Avrupa'da bu konuyla ilgili mevcut ba lang ç fikirleri de i tirmeye
çal m t r. Tiflis'te yay nlanan gazetelere gönderdi i yaz larla Azerbaycan toplumunu e itmek,
uyarmak istemi tir. O dönemdeki yaz lar n n slam'la ilgili olmas ve Türkçülük dü üncesinin tam olarak
formala mamas Ahmet A ao lunu slamc olarak tan tm t r. Bu yüzden de biz onun ilk zamanlarda
islamc , sonraki dönemde ise bir türkçü oldu unu görüyoruz. Süreyya A ao lu'nun “Bir ömür böyle
geçti” (Sessiz gemiyi beklerken) adl memuar nda yazd na göre, Fransa'da e itimini bitirip Vatana
dönmek isteyen Ahmet A ao lu'nun ola anüstü yeteneklerini duymu hocas , ünlü filozof, tarihçi ve
edebiyat Ernst Renan: “... Sen dünya çap nda bilim adam olacak düzeyde bir insans n, memleketine
gitme, Do u seni yutar “, - demi tir. Fakat Ahmet bey sevimli ö retmeninin yo un srar na ra men,
Vatana dönmek, Bat 'da ö rendiklerini halk na, milletine vermek niyetinde oldu unu bildirmi tir. O,
1897 y l nda Azerbaycan n tan nm milyoncusu Hac Zeynelabidin Ta yevin daveti üzerine Bakü'ye
gelerek Alimerdan bey Topçuba ovun editörlü ünde yay nlanan “Kaspi” gazetesinde i birli i yapmakla
beraber, hem de Ali Ticaret Okulu'nda Frans zca dili ö retmeni olarak çal yor. 1898-1904 y llar nda
“Kaspi” gazetesinde dini, sosyal-siyasi, edebi ve kültürel miras m za ba vurmas bu alanda halk n politik
maariflenmesine hizmet ediyordu. 1901 y l nda Tiflis'te Rusça yay mlanan “ slam'a göre ve islamda
kad n” eseri Do u'nun yan s ra, Azerbaycan' n önemli sorunlar ndan biri - toplumun sosyal hayat nda
kad n meselesinin cesaretle kabart lmas aç s ndan de er ta maktad r. Ahmet A ao lu XX yüzy l n
sonunda Azerbaycan'da olu an yenile me hareketini Rusya'n n Azerbaycan'da açt
okullarla ve
Rusya'n n uygulad
politikayla ili kilendiriyordu.. Hasan Bey Zerdabinin ilk kez Türk dilinde
yay nlad
“Ekinci” gazetesinin bas m n n Rusya'n n bask s ile durduruldu unu kaydeden Ahmet
A ao lu bu hareketin halka türk olduklar n , arkalar nda bir Türk devletinin durdu unu anlatmaya
ba lad n yaz yordu. Böylece Ahmet A ao lu Azerbaycan'da uyan n XIX yüzy ldan politik ve
kültürel alanlarda hakim ran nüfuzunun yenilmesi ile hayata geçti ini net bir ekilde aç klam t r. Bu
dönemde Ahmet A ao lu Rusya'da ba layan 1870 y l ndan stanbul'da yay nlanan “ bret” gazetesinde
çal maya ba layan yazar devrimlerden Azerbaycan halk n n yararlanmas için çal malar n
sürdürmü tür. Ayn zamanda A.A ao lu halk harekete çekmek için her ad mda gayret etmi tir. Ara
vermeyen Ermeni sald r lar Türklerin örgütlenmesini h zland rm ve A. A ao lu “Difai” adl parti
kurmu tur.
Fakat Rusya taraf ndan ciddi takip edilmesi A.A ao lunun Azerbaycan' terk etmesine neden
olmu tur. 1908 y l nda Osmanl devletine gelen Ahmet A ao lu ayn amalla bu devlete yönelen di er
arkada lar ile birlikte Türkçülük hareketini geni letmi ve Türkçülü ün bir siyasi cereyan olarak
olgunla mas nda yer alm t r. “S rat- Müstakim” ve “Sebilürre ad” da yay nlanan makaleleri
incelendi inde “ ran tarihi” ve “ slam-i Alem” adl dizi yaz lar dikkatimizi çekiyor. Bu makalelerini
A.A ao lu daha çok o dönemin ko ullar na uygun konularda yazm t . Do u ile Bat kar la t rm , o
zamanki ngiltere, Fransa, Almanya ve talya sömürge faaliyetlerini, bu halklar n tarihi niyetlerini
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aç klam ve slam ülkelerini kar la t klar tehlikelerle ilgili uyarmaya çal m t r. “Türk Yurdu” nda
yay nlanan makalelerinde ise Türk toplumunun tarihi i lemlerdeki kat l m n , kültür alan ndaki
hizmetlerini dile getirerek onlar n yeni bir millet kavram etraf nda birle mesine çal m , bu dönemde
Türkleri kurtaracak dü üncenin Türkçülük oldu unu ileri sürmü , bu nedenle de Osmanç l k ve
slamc l k ak mlar n n baz taraftarlar ile yaz l tart malar yapm t r. A.A ao lu Osmanl Meclisi
Mebusan' nda da çal m , burada dönemin güncel konular ile ilgili otuz dokuz konu ma yapm t r.
Osmanl 'da ya arken Azerbaycan'la ili kilerini kesmemi , bu devletin Azerbaycan'la ilgili
çal malar nda etkin rol oynam t . Azerbaycan temsilcisi olarak yer alaca toplant ya giderken
stanbul'da yakaland ktan ve Malta'da esirlik günleri ya ad ktan sonra A.A ao lu Anadolu'daki Milli
Mücadele hareketine kat lm t r. Ahmet A ao lu Milli Mücadele y llar nda Bas n ve stihbarat ube
Müdürü gibi “Hakimiyet-i Milliye” gazetesinde ba muhabir olarak çal t . Özellikle, bu y llarda Milli
Mücadele hareketinin devrimci olay oldu unu halka anlatan makaleler yazm t r. O, TBMM'nin II ve
III seçimlerine milletvekili seçilerek 53 ç k nda toplumsal konulara de inmi tir. O, Cümhuriyyetle
beraber, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devam olarak kurulan Cumhuriyet Halk
Partisi'nin ilk tüzü ünü tertip edenlerden biri olmu tur. Bir süre sonra CHP hükümetinin çal malar n
ele tirmeye ba layan A ao lu, 1930'larda ekonomide birey özgürlü üne dayal liberalizmin savunucusu
olarak tan nm t r. Bat kültürünün temelinde bireyin her alanda özgürlü ünün durmas dü üncesinden
ayr lmayan Ahmet A ao lu 1930'larda Türkiye'de mevcut ekonomik sistem aray lar nda, do al olarak
liberal bölümde yer alm kadroçuluq siyasetiyle ilgili yaz l tart malara giri mi tir. 1933 y l nda
Üniversiteden emekli olan Ahmet A ao lu bundan sonraki faaliyetine “Ak n” gazetesinde hükümeti
ele tiren makaleleri ile devam etmi , hat ralar n ise “Ak n” ve “Kültür Haftas ” dergisinde
yay nlam t r. Çe itli siyasi rejimlerin mevcut oldu u zamanda o ortam n ahidi olan Ahmet beyde bir
tak m noktalar görmek olur. Bu da bize onun politik olaylara, ki ilere, dinlere bak lar ndaki ayd nl klar
belirlemek için zemin sa lar. Ahmet Bey'in akrabas Yusuf Vezir Çemenzeminli onun hakk nda
yaz yor: “Ahmet Bey mecliste konu urken hiç bir molla cesaret edib onun fikirlerine kar ç kam yordu.
Sert ve sinirli bir adamd , özellikle beylerin haddlerini a malar na dayanamazd . Onlarla bir mecliste
kar kar ya geldi mi, hep kavga ederdi, hep de silah n haz r duruma getirirdi”. On y ll k göç hayat ndan
sonra Ahmet bey Azerbaycana Nuri Pa a'n n siyasi dan man gibi dönerek olu turulan Halk
Cumhuriyeti parlamentosuna üye seçilir, Paris Bar Konferans 'na gönderilen heyetin üyeli ine seçilir.
Ahmet bey Azerbaycan'da ya ad
süreçte, tarihi süreçlerin do urdu u çe itli durumlar hakk nda
özellikle de kendisinin kaydetti i gibi Azerbaycan Türklerinin hayat nda önemli rol oynayan 1813
Gülistan ve 1828 Türkmençay anla malar konusunda fikir söylemi tir.
A.A ao lu Türkiyede olan zaman da Azerbaycan'la ilgili çal malar n sürdürmü ve ara-s ra
Azerbaycana gelerek Azerbaycan Türklerinin sorunlar ile ilgilenmi , onlar savunmu tur. 1913 y l nda
bu amaçla Do u Beyazid'de toplanan konferansa A.A ao lu, M.E.Resulzade ve Alimerdan bey
Topçuba ov Azerbaycan temsilcisi olarak kat l rlar. Daha önce belirtti imiz gibi, A.A ao lu Avrupa'da
e itimini bitirdi inde Ahmet R za ile tan m ve onun fikirlerinden etkilenmi tir. A ao lu Ahmet
R za'n n yurt d nda yay mlad “ urayi Ümmef” de Yusuf Akçura ile birlikte makaleler yazm t r. Bu
nedenle A.A ao lunun Türkiye'de ttihat ve Terakki Cemiyeti'nde faaliyet gösterdi ini de görüyoruz.
Öyle ki. o, ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ümummerkez üyesi olur. I. Dünya Sava 'n n sonlar nda
Rusya'da ya anan devrim sonucunda buradaki Türkler ba ms z devletler kurmaya ba lad nda
A.A ao lu Azerbaycan'a yard m için gönderilen orduda komutan dan man belirleniyor. Azerbaycan
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parlamentosuna üye seçilerek bir süre Azerbaycan'da ya ayan A ao lu türk ordusu Azerbaycandan geri
ran'da ngiltere-Azerbaycan
çekilince Ruslara kar
ngiltere'nin deste ini almaya çal yor.
görü lerinde A.A ao lu ba kan olarak kat ld . Ayn amaçla Paris Bar Konferans 'na giderken
stanbul'da ngilizler taraf ndan tutuklanm t r. A.A ao lu Malta'da geçen günlerinde Osmanl
devletinin çökü üne inanm ve Osmanl devletinin rehberlerini yarg lam t r. Sonuçta, A.A ao lu
vatanda lar n savunacak devletin kurulmas hakk nda makaleler yazm t . Bu makalelerinden ba ka
“Könülsüz olmaz” didaktik eserini de kaleme alm t r. 3 Kas m 1918 y l nda stanbul'u i gal eden
ngilizler Türkiye'de amans z tutuklamalar gerçekle tirdiler. Pek çok masum insan yakalan p Bekira a
Bölüyüne sal nm t . ngiliz Ba Komiseri 7 Ocak 1919-da Osmanl D i leri Bakan Mustafa Re it Pa a
ile görü ür. Bu suçlular sava ta ngiliz esirleri ile kaba davrananlar ve sözde Ermeni soyk r m nda suçlu
olanlar idi. Burada ngiliz Genel Komiseri'nin Ermenileri savunmak için “kasten k ray m” diye
bahsetmesi ilginçtir. Avrupa devletleri, özellikle ngilizler Do u'daki nüfuzlar n güçlendirmek için bu
bölgede onlara e ilen Ermenileri kullan yorlard . Bunu Rusya'n n Ermenileri kullanmas na alternatif yol
olarak görmü lerdir. 1878 y l ndan sonra Rusya ve ngiltere aras nda Ermenilere sahip ç kma yar
devam etmi ti. Özellikle, bu tarihten itibaren Azerbaycan'da da nüfuz sahibi olmaya çal an ngiltere
1919 y l nda Türklere bas nc n sadece mazlumlar korumak ad yla isimlendirerek kasten Ermeni
soyk r m ndan bahsediyor. Eskiden A.A ao lu Azerbaycan' n yap s için Rusya aleyhine ngiltere'yi
destekleyen konum sergilemi tir. Biz A.A ao lunun bu konumunu yanl buluyoruz. Çünkü 1878
y l ndan itibaren önümüzde di er devletlerin ba ms zl
için çal an ngiltere de il, Osmanl
mparatorlu u da dahil olmak üzere Asya'da nüfuz sahibi olmaya can atan emperyalist ngiltere'yi
görüyoruz. 3 Nisan 1919 tariihinde ngiliz Ba Komiser Vekili Amiral R.Webb Paris Bar
Konferans 'nda yer alan ngiltere'nin D i leri Bakan Mr.Balfoura Türkleri toplu infaz etmek plan
yans m yaz göndermi tir. Bu plana uygun olarak, son Türk devletini parçalayarak millete ve listeye
dahil edilen insanlara ibret vermek için onlar yarg lamak ve cezaland rmak fikrindeydi. A.A ao lu
Malta esaretinde gözünden yak n yor. Gençli inden hasta olan sa gözü a r maya ba lar. Sol gözünde
görme zay fl olu ur. Cezaevi hekimleri d ar dan doktor tavsiye ediyorlar. Gelen doktor görmeyen
gözün ç kar lmal oldu unu, yoksa sol gözün de kör olaca n söylüyor ve i lem için 50 ngiliz liras
istiyor. Bu i için meslekta , zengin bir dostundan paray imkan oldu u zaman ödemek, ölürse
çocuklar n n arkada n n çocuklar na ödemesi art ile tan kl borç istiyor. Ancak dostu: “Hay r, Ahmet
bey, insan esaretde ne borç ister, ne de ödünç verir” diyerek borç vermeyi reddeder. Bundan sonra
A.A ao lu meseleyi göz doktoru Esat Pa a'ya anlat r. Esat Pa a bu i lemi yapar, A.A ao lunun sa
gözü ameliyatla ç kart l r. Bu olay A.A ao lunu derinden yaralad ndan Malta esaretinden bahsederken
insan ruhunun mayas ndak tüm kötü yanlar n aç klad n yaz yor. Samet A ao lu A.A ao lunu
Malta'ya gönderdi i mektuplar nda babas n n stanbul'da yaln z ve ücretsiz koydu u ailesi için
endi elendi ini yaz yor. Samet A ao lu annesinin babas na yazd mektuplara hep Ahmet can diye
ba lad m, bu hitap tarz n n isyan duygular içerisinde olan babas için büyük teselli oldu u. A.A ao lu
k z Süreyyaya gönderdi i eklin arkas na yazd yaz da gelecekte çocuklar na söyleyece i laylalar türk
milletinin ve kendisinin maruz kald
olaylar anlatmas n , çocuklar na intikam al nacak günleri
ö retmeyi istiyor. A.A ao lu Malta'da döndükten bir hafta sonra Anadolu'ya gidiyor. Bundan sonraki
hedefi Ankara'ya gitmek, Milli Mücadele de katk da bulunmakt r. I TBMM'de milletvekili olamam t r,
çünkü, meclis A.A ao lu Malta'da sürgününde iken organize edilmi ti. Ama o, devrimin ideolojisini
olu turan insanlardand r. Hukukçu olmas onun Te kilat- Esasiyeni haz rlayanlardan biri olmas na
yard m etmi tir. Söylenenleri genelleyerek unu belirtmek gerekir ki, A ao lu'nun miras n n
14
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ara t r lmas ve incelenmesi oldukça ilginç ve sorumlu bir i tir, daha çok sosyal siyasi faaliyetleri de
dahil olmak üzere e itimi ile ilgili olarak A ao lu'nun eserlerinin tarih ünasl n tahlilinde bir nüans
gözden kaçm yor. Bu do u-bat kar la t rmas ve en çok dini meselelerdir. Ancak, Ahmet Bey A ayev
gibi önemli ahsiyetin ilmi miras n n ara t r lmas oldukça önemli ve gereklidir. Fakat stanbul'da genç
Türklerle ilgisi oldu u iddias ile Malta adas na sürgün edilir. Sürgün dönemlerinde Sovyet
Azerbaycan n n rehberi Neriman Nerimanov taraf ndan ngiliz esirlerle de i tirilmesi giri imi
ba ar s zl kla sonuçlanlyor, sürgün hayat 1921 y l na kadar devam ediyor. Sürgünden kurtulduktan
sonra Ahmet bey 11 may sda Roma'dan Nerimanova mektup gönderir, mektup “Komünist” gazetesinde
ç kmaktad r. Mektupta Ahmet bey sürgüne kadarki dü üncelerinin aksine bol evizmin avantajlar ndan
bahsediyor, bunu kurtulu yolu olarak gösterir ve ihtiyar ya lar nda vatan nda hizmet etmek istedi ini
bildirir. Mektuba cevap olarak Nerimanov onu yüksek göreve davet ediyor. N.Nerimanov cevap
mektubu ald nda Ahmet bey art k Türkiye'de idi. Sürgün y llar nda az bilgisi oldu u Sovyet rejiminin
tam mahiyetini anlad ndan önceki mektubunun aksine Nerimanova farkl bir cevap yazarak
faaliyetlerini Türkiye'de sürdürmek istedi ini bildirir. Sebep olarak Nerimanova unlar gösterir:
1.Temsil etti imiz fikir sistemine kat lmamaktad r., 2.Türkler için kurtulu imkan n n sadece Osmanl
türklü ünde oldu u hakk nda size de bilinen fikir ve kanaatinde kalmaktad r, 3.Beni esaretten kurtararak
bana yeniden can ve varl k vermi Ankara'ya gitmek benim için bir namus borcudur. Belki de
N.Nerimanovun giri imi ba ar l al nsayd , Ahmet beyi Malta sürgününden Atatürk de il, o kurtarsayd ,
Ahmet bey Sovyet Azerbaycan için hizmet gösterecekti. Ama onu Atatürk kurtard ve o, namus borcu
olarak Türkiye'de faaliyetini sürdürdü. N.Nerimanov yazd gibi: “Türklük bölünme kabul etmeyen
tamd r. Amaç ona hizmettir. Bu hizmet nerede yap l yorsa, mukaddestir, mübarektir “. Ahmet Bey'in
hayat ndaki en büyük sars nt lardan biri Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi mülahazalar ile ilgili
anla mazl ktan olmu dur. Bununla ba l o, "Serbest f rka hat ralar " nde kapsaml ekilde yaz yor. Tüm
bunlara ra men, o Mustafa Kemal Atatürk'e say s n her zaman korumu tur. K z Tezere yazd
mektupta Atatürk'ün ölümünü e i Sitareden sonra ya ad ikinci sars nt gibi yaz yor. Bu konuda o
serbest f rkan n rehberi olmu Fethi Okyara yazd mektupta unlar aktar r: “Benim için en a r, en
çekilmez dert hayat n d na at larak bekleyerek ve seyirci durmakt r”. 1939 y l n n 19 may s nda o,
seyirci durumunu da kaybederek, hayata gözlerini yumar. Fakat ister ailesinin, isterse de kendisinin
çekti i tüm zilletlere ra men ngilizler Malta adas nda bulundurduklar ekser tutuklular gibi Ahmet
A ao lu'nun da iradesini k rmay becerememi tiler. Onu kendi mücadele ve ideallerinden vazgeçirmek
mümkün olmam t . Aksine, kar la t haks zl klar, sömürgecilere kar gittikçe artan öfke ve nefret,
ne pahas na olursa olsun onlara kar sava mak tutkusunu daha da alevlendirmi ti. Akdeniz'in sular
aras nda kalsa da, kalben Anadolu'da, istiklal sava ç lar n n s ras nda olaylar dikkatle izliyordu. Türk
insan n n yenilmezli ine, Türk ruhunun zaferine inan yordu. Hele Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan
edilmedi i, Atatürk reformlar n n ba lanmad bir dönemde Türklerin do uyu ve bat y yeni solukla,
yeni ruhla zenginle tireceklerinden güven hissiyle konu uyordu. Bunu 1921 y l nda gönderdi i
mektuplar ndan birindeki a a daki sat rlar da kan tl yor: “Buraya gelip ç kan Avrupa gazeteleri her gün
daha iyi ve teselli verici haberler getirerek bize esaretin iztirablar n unutturuyor. Milletimizin hümmeti
ile memleketimizin kurtulaca ümidiyle kalbimize yeni sevinçler veriyor. Anadolu'nun azim ve sebat
art k etkisini göstermeye ba lad . Medeni adland r lan uluslar zulüm ve istibdad önünde uykulu durumda
kal rken k Do u'dan gelir. Çürümü , haya ve ab rdan mahrum milletlerin ölü kalplerine bu kez Türkler
yeni ruh verecekler”. Bu zaferin ad na o her eyi - kendisine kar yap lan haks zl klar , ailesinin
kar la t mehrumiyyetleri, seçkin Türk insanlar ile birlikte zindanlarda ve ngiliz esirli inde st rap
çekmelerini unutmu olabilir. Tüm bunlar Ahmet Bey'in nazar nda memleketin kurtulu u ile
k yasland nda hiçbir eydi. O, aile üyelerini de tahammüllü olmaya, zaferin yak nl fikrine inanmaya
ça r yordu. Tüm dualar n memleketin ve milletin kurtulu u için yöneltmeyi tavsiye ediyorrdu: 2Ben
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bu mektubu size yazarken Süleyman Nazif, Ahmet Emin, Velid, Celal beylerle Esat ve Mahmut pa alar
bahçede dola yorlar. Vasif Bey ile (Siyah Vasif Bey) Rauf Bey ise yan mda duruyorlar. Böyle olaca
kimin akl na gelirdi? Fakat tüm bunlar geçicidir. As l i memleketin ve milletin kurtulu u olmal d r. Siz
una inan n. Bunun için dualar edin. Türkler bu tür eylere tab getirirler. Milletimizin ya amas ise
iradeyi – ilahidir”. Her bir insan nerede olursa olsun ya ad güzel günlerinde dünyaya gelip büyüdü ü
vatan n n hasretini çekmiyor, geçim ho geçti inden ya ad yeri kendine ikinci vatan say yor. Fakat
insanlar n mutlu anlar bazen sürekli olmad ndan zor anlar nda hayalinde geçmi le köprü kuruyor.
Malta'da sürgün y llar nda o, bu sendromdan özgür olamam t . Genellikle hat rlad Karaba intizar
onu burda da yakal yord . E i Sitare han ma mektuplar n n birinde Malta'da ya anan Karaba özlemini
o bile aç a veriyordu: “Hat ram ta uzaklara, gençlik zaman m, Karaba 'a, Kalenin o güzel
da lar na,”ba uca”ya,”Da alt ”na, “Haydar düzü”ne, “ ahneçin”e ve “delikli ta ” a, o yerleri gezip
dolanmalar ma gitti. Tüm geçmi ler, tüm akrabalar, dostlar, evimiz, bahçelerimiz birer-birer gözlerimiz
önünden gelip geçti. Ve sonra sizi and m, bugünkü halinizi dü ündüm, o kadar mükedder oldum ki “diye Maltadak mektuplar ndan birinde and r yordu. Vatan ile ilgili bilgiler elde etmek imkan n n az
olmas na ra men, Azerbaycan onun Malta'ya gönderdi i mektuplarda aras ra an l yordu. Ahmet bey
tarihi vatan nda cereyan eden olay ve süreçlerle ilgili daha geni haber tutmak istiyordu. Azerbaycan'la
alakal sorgu ve anmalar bazen s rf merak, bazen ise k rg nl k ve nisgili görememek mümkün de ildi.
Azerbaycan Halk Cümhuriyyetinin çökü ünden sonra Bol evik hakimiyetinin mahiyetine vak f olan biri
olarak 1920 y l nda may n 17-de yazd bir mektupta aileye dayanak durmak için karde i Hüseyin'in,
ye eni Bak n stanbul'a gelip gelmedikleri ile ilgileniyor, “Kafkasyadan varid olan haberler art k
bundan sonra onlar n da gelece i umudunu tamamen yok ediyor. E er imdiye kadar gelmedilerse, o
halde bundan sonra art k hiç gelmezler” dü üncesinde kal yor. 1920 y l n n Ekim ay nda gönderdi i
mektuplar n n birinde Sitare Han m' n anne taraf ndan akrabas , Halk Cumhuriyeti hükümetinin
Türkiye'deki diplomatik temsilcisi Yusuf Vezir Çemenzeminlinin faaliyet ve durumu ile ilgilenerek
soruyordu: “Yusuf bey Vezirov bugün de Azerbaycan ba l say l r m ? Oralarla yaz yor mu? Rica
ediyorum, bu hususlara dair bana bilgi gönderin”. Han m na yazd 28 ubat 1920 tarihli mektupta ise
Azerbaycan'daki eski inanç dostlar ve mücadele arkada lar ile ilgili belirli sitem ve k rg nl k yer
bulmu tu. Buradaki “Topçuba ovun adresini gondermi siniz. Ona yazmaktan vazgeçtim. Beyhude yere
minnettar olmak istemiyorum. Herkesi tan d k, ö rendik. Gitsinler, zevk ve sefalar n çeksinler”- sözleri
Ahmet Bey'in iki y l önce yönetimi alt nda Paris'e, Bar konferans na gitmeye haz rland Alimerdan
bey Topçuba ov'la ilgili asl nda gerçekle ba da mayan yanl fikirlere dü tü ünü gösteriyor. Do ru,
Alimerdan bey ailesi ile birlikte Paris'te ya yordu. Fakat herhangi “zevk ve sefa” hakk nda konu mak
insafdan çok uzakt . Asl nda onun mahrumiyet ve zt raplarla dolu mülteci geçimi soyda lar n n sürgün
hayat ndan o kadar farks zd . Öte yandan, hatta böyle zor artlarda da A.Topçuba ov ki isel “zevk ve
sefas ” hakk nda de il, Bol evik i galine u ram vatan n n kurtulmak yollar hakk nda dü ünüyordu.
Paris'teki Azerbaycan heyetinin Maltada saklanan soyda lar na ister maddi, isterse de siyasi ve hukuki
yard m göstermek aç s ndan hiçbir imkan yoktu. Ahmet Bey'in tüm bu noktalar bilmemesi, di er
yandan ise içerisinde bulundu u gergin psikolojik durum bu sinirli ve haks z sözlerin yaz lmas na katk
vermi tir. Onu k rg nl k, kendisinin ve ailesinin maruz kald s k nt ve zt raplar konu maya mecbur
ediyordu. Herhalde iki görkemli kimli imizin ili kilerindeki bu hassas noktan n izah var. Samet
A ao lu “Babam n arkada lar ” kitab n n “En yak n dostu” adl bölümünde annesi Sitare Han m' n
Malta'ya gönderdi i mektuplardan ikisini yay nlam t r. Basit Azerbaycan Türkçesinde k sa, anla l r
cümlelerle yaz lm bu mektuplar onun yazar n n içtenli i, kocas na ve ailesine ba l l
hakk nda
dolgun fikir olu turuyor. Semed beyin de belirtti i gibi, “küçük, Talik hatt ile, Azeri (azerbaycan)
lehçesi ile yaz lan bu mektuplar hep “Ahmet can” ba vurusu ile ba lar, sonra hemen-hemen ayn
kelimeler, cümlelerle evin halini, memleketin manzaras n anlatmaya geçirdi”. Bu mektuplar hem aile
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içi sorunlar, hem de insani ili kiler aç s ndan çok dikkat çekici belgelerdir. Sitare Han m' n kar la t
tüm zorluklar arka plana s k t rarak kocas n n kalp huzuru hakk nda daha çok dü ündü ü her sat rdan
sezilir: “ ükür olsun Allaha, sizden mektup ald m. Biz iyiyiz. Bir derdimiz yok senden ba ka. Allah bu
i lere bir hay rl son versin. Çocuklar iyidir. Bugün posta günüdür. Çok mutluyum ki, senden mektup
alaca m. Çünkü mektup alan gün seninle bulu mu gibi oluyoruz. Allah çabuk göndersin seni bize.
Gece seni rüyamda görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Allah seni orada sa salim korusun. Bizim
dü ünme. Benden Esad Pa a'ya (göz doktoru), Ziya Beye (Ziya Gökalp) selam söyle. Han mlar iyidir.
Görü ürüz. Öptüm yüzünden, gözlerinden. Daha ne yazay m? 1920 y l 9 Ekim da gönderilen mektupta
Sitare Han m biraz üstü örtüle biçimde Azerbaycan' n yan s ra yerli Karaba ' n Bol evik i galine
u ramas ndan söz aç yordu. “Kale peri an oldu” - diye e inin Azerbaycan' n ba ms zl u runa verdi i
mücadelenin üzücü sonlukla bitmesine hüzün ve dokunu unu belirtiyordu. Paris'e giden ad n çekmedi i
herhangi bir han ma Ahmet beyin i i ile ilgili ayr nt l bilgi verdi ini, onun da kendi s ras nda gerekli
makamlarla ileti im kuraca n bildirdikten sonra yaz yordu: “Bakal m ne olacak? Fakat bize Allah'tan
ba ka yard mç yok. Herkes kendi Keyfinde. Biz peri an olduk. Kale peri an oldu. Büyük adamlar
tamamen hapsettiler ve çok ki i firar etmi tir. Hüseyin Bey oradad r ve sa l kl d r. Oran n i leri çok
peri and r. Dünyan n her yeri ate e tutup yan yor”. Bu sat rlar ba kan ngiliz esirli inde olan, di er
üyeleri dü man tapda alt ndaki stanbul'da zor günler geçiren A ao lu ailesinin vatana ne kadar ba l
oldu unu, oradaki insanlar n trajedisini kendi trajedisi olarak kabul etti ini göstermektedir. Hayat n n
u a, Tiflis, Petersburg, Paris, Bakü ve stanbulla ilgili sayfalar n döne döne sayfalam t . Gördü ü
i lerin miktar ve faydas gerçekten de büyüktü. Gergin, yorulmaz eme i ile sadece kendi halk n n de il,
bir bütün olarak Türk dünyas n n tarihine imzas n atm t . Ne kadar ilginç olsa da, her zaman dostlardan
daha çok dü manlar bunun fark ndayd lar. Kar la t takip ve bask lar da, Malta'ya gelip dü mesi de
kar s na kimsenin set çeke bilmedi i s n rs z faaliyetinin sonucudur. Tüm 1918-1921 y llar hem sosyalsiyasi faaliyet ve yarat c l k alanlar nda, hem de bireysel ve ailenin geçimi konusundaki çeli kilerin,
sars nt lar n bollu u aç s ndan Ahmet A ao lu'nun hayat n n sorumlu, onurlu, ayn zamanda da en a r
dönemi adland r labilir. Bu devre yekun vuran k z Süreyya Han m ailenin ba na gelen musibetleri
sayd ktan sonra onlar n en a r n n babalar ndan ayr lmalar oldu unu göstermi ti: “Mutlu aile hayat m z
beklenmedik ac olaylarla karard , - diye yaz yordu: - Öncelikle ya buçuk karde imiz Be ir öldü. Babam
bu olaydan sonra çok üzüldü, sinir krizleri geçirdi. Bir süre sonra stanbul'da seve seve yapt rd ve
içinde ya ad m z ev yand . O s rada babam türk ordusu ile birlikte Azerbaycan'da idi. Geri döndükten
sonra ise Malta sürgününe gönderildi. Azerbaycan'da darbe oldu, mal m z-mülkümüz elimizden ç kt .
Babam sürgüne gittikten sonra yan m za gelen amcam z mülteci olarak kald . Ancak tüm bu olaylar
içerisinde çocukluk ve gençli imizin en ac hat ras babam n Malta'ya, sürgün idi”. Bu an lar n tüm
aciligindan, cans k c l na ra men, hem Ahmet Bey kendisi, hem de aile üyeleri kaderin kar lar na
ç kard
zorluklar metanetle def ettiler. eref ve liyâkatlar n korudular. Hiç kimsenin önünde
e ilmediler, alçalmad lar. Siyasi mücadeleler daha da metinle en, s k lan Ahmet A ao lu Malta'da sonra
hayat n n bir sonraki a amas na girdi - büyük Atatürk'ün önderli inde yeni Türkiye'nin, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucular aras nda yer ald . O türkçülük ideolojisini preatik ekilde hayata geçirdi.
Ahmet bey A ao lu dünya dramaturgiyas ile tan mas n de erlendirmekle beraber, romantizmin
etkisine dü en yerli yazarlar n yarat c l nda meslek cephanesinin eksikli ine dikkat çekiyordu.
“Orijinal eserlere gelince, bence onlar n büyük bölümü Avrupa klasiklerinden yap lan tercümelerin bir
sayfas na bile de mez. Her defas nda tatar dilinde orijinal bir eser okuyunca, yahut, “görü ” herhangi
orijinal bir kitap ald nda ben keder hissi içinde onlara harcanan zaman için üzülüyorum” demekle
özellikle dramatik eserlerin olu mas nda laik teorik bilgilerin uygulamas n , yani ideyanin
maddile mesinde önemli say lan profesyonel stil göstergelerini öne çekiyordu. Bilimsel teorik esaslarla
olu an eserlerin dünyevili ini, sadece yetenek hesab na yaz lanlar n ise mahallili ini vurguluyordu.
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Sovyet döneminde sosyalist realizmin baz ara t rmac lar n, edebiyat gibi ulusal romantizmin ideolojik
temellerini meslek dostu Ali Bey Hüseyinzade ile birlikte kuran Ahmet Bey A ao lu'nun s rf filoloji
taleplerini bütünüyle halka, millete tepeden a a bakmak gibi etik düzlemde de erlendirmeleri maalesef
do urur. Ahmet bey A ao lu be eri dü ünceleri, ilerici faktörlere ve manevi zenginli e dayanan devlet
ilkeleri, ortamda sosyal fikrin zay fl dolay s yla reel ya am gerçekli imin direni ine dayanamad .
Özellikle Ahmet bey A ao lu insan her eye boyun e meye davet eden, yöneticileri tanr n n gölgesi
sanan, susmaya ve katlanmaya ça ran muhafazakar islamizmi öne çeken, somut zaman ve mekan
ayarlar n yans tmayan didaktik edebiyata, ölgün müzi e kar ç k yor, herkesi hakk n sa lanmas
yolunda manevi isyana ça r yordu. Toplumda kalite de i iklikleri ad na telatümler, kas rgalar
koparabilen büyük edebiyat n kurulmas n istiyordu. te bu ç lg n, dinamik ideyalara cevap verecek
ya amla ilgili gerçekçi eserlerin do uda ortaya ç ka bilmemesi onu hayal k r kl na u rat yordu. O,
edebiyat , sanat sadece bilgilendiren, maariflendiren, e lendiren de il, küresel fikir olu turarak
toplumsal bilince darbe yap p hayat n özünü de i tiren be eri olgu ve faktör olarak görmek istiyordu.
Bu ise e itim ald Avrupa ortam nda art k i faktörü üzerinde olu turulan, piyasa yönelikli modernizme
geçi yapan ele tirel gerçekçilik ruhunun tezahürü idi. Öte yandan ara t rmac ahnezer Hüseynovun
yazd “A ao lu i te bu idraki aç dan Rus ve ngiliz edebiyat n n geli imini örnek getirir ve ona göre
bu edebiyyatlar o kadar ileri gitmi lerdir ki, Rusya'da ve ngiltere'de tarif edilmemi , canland r lmam
tek bir çay, tek bir orman, tek bir çöl , tek bir hayvan, tek bir insan ve ya am tarz b rakmam lar. O,
literatürde bu tür tasvirlerin hem estetik, hem de, toplumsal bak aç s ndan terbiyevi etkilerinin
büyüklü ünü özel olarak kaydeder”. gibi hususlar profesyonel filoloji uzman n n edebiyat m z n do a
manzaralar na, olaylar na meydan veren romantizm a amas na geçmesinde srarl oldu unu do ruluyor.
XlX yüzy l n ikinci yar s ndan ba layarak insan faktörünün öne çekildi i, hümanizmin neredeyse ak ma
dönü türüldü ü, ele tirel realizmin peki tii i Bat 'dan ve Rusya'dan farkl olarak Osmanl edebiyat nda
gecikmi tezahürünü bulan romantizmin yap s nda vatanseverlik konusunun öne geçmesi sosyal fikri
yönlendirecek ilk k rlang çlar gibi Ahmet bey A ao lunu sevindiriyordu. K.Tal bzadenin yazd
“A.A ayev öyle zannediyordu ki, Azerbaycan kendi manevi geli iminde çok geride kald o hatta
Avrupa'daki fikri ak mlar n benimsemek için bile geli medi inden, bizim ö retmenler, yazarlar haks z
yere sanatsal yarat c l kla me gul oluyorlar. Onlar n yazd klar tamamen etkisizdir. Heyhat! Biz onlar
hakk nda dü ünmek için a r Miskin, yoksuluz. Biz hala o beklentilerde olmamal y z. Bize geçinmek
için günlük yoksulluk pay gerekli. Maalesef durumumuzun bu yönünün ayd nl na ra men bizi de
bolluk sarm t r ... ö retmenlerimizin s n ftan öte tüm faaliyetleri hiçbir eye yaramayan komediler,
gülünç dramlar ve son derece kötü grammerler yazmaya adanm t r. Ve tüm bu edebi saçmal piyasaya
ç karan bizim e itimciler, yar lardan ç km kazananlar gibi bo nefes al r ve kendilerinin bu faaliyetleri
ile milli edebiyat zenginle tirdiklerine, dilin geli mesine katk yapt rd klar na, insanl a büyük
hizmetler gösterdiklerine ciddi inan yorlar. Hiçbir tart ma ve delil ile bu yazarl k hastal na
tutulmu lar ikna edebilmezsiniz ki, onlar kimseye hizmet etmemi lerdir ... Bu ise o demektir ki, siz bo
yere kendi de erli vaktinizi kaybediyorsunuz, ça r lmayan yere gidiyorsunuz, o yere ki, siz orada ancak
acemi ve yabanc s n z görü ünü sosrealist ele tiri ba lam nda olsa bile edebi ortama yeti tirdi. Kemal
Tal bzade dönemin diktesi ile Ahmet Bey A ao lu'nun “Kaspi” gazetesinin 4 Ekim 1903 y l tarihinde
bas lm 213 üncü say s nda yay nlad
bu fikirlerini kabul etmese de, "Elbette, A. A ayev'in
makalelerinde edebi geli menin zorluklar ndan do an kalp a r s vard , o, kendi edebiyat n
Shakespeare, Schiller, Hugo, Dostoyevski ve Tolstoy seviyesinde görmek istiyordu, bu dahilerin eserleri
ahnezer Hüseynov “Ahmet bey A ayevin düynagörü ü” Bak . Azerne r 1992 s121
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arac l yla “zevkleri harekete getirmeye”, Müslümanlar n “zihinsel kanaatlerini, duygular n terbiye
etmeye” ça r yordu. Bat 'n n demokratik de erlerine dayanan milli maarifçiliyin ilk önce türk dünyas
ba lam nda uygulanmas n meslekine çeviren Ahmet bey A ao lu kendisinin “Ben kimim” eserinde
yazd : “Ben içimde çok samimi ve ate li milletperverim. Türk'ün yükseli i için çal mak, onun izzeti
nefsini, erefini, hakk n , hürriyetini savunmak için kendimi tehlikeye atmak fikrini sevinçle kabul
ediyorum” görü lerinden anla ld gibi o, romantizme özgü ç lg nl kla gerçekten hayat n milletinin
yolunda feda etmekten bile çekinmiyordu.
Sonuç
Göründügü gibi hem N.Kamal, hem de A.A ao lu Do u halklar için en önemli görevi yapmakla
yetinmemi , onlara ula man nn yollar n göstermi tir. Hedeflerinde halk n maariflenmesi meselelerini
daha fazla kabartan bu ayd nlar hatta a r ko ullar n oldu u sürgün hayat nda bile kendilerini unutmu ,
milli de erler için çaba sarfetmi ler. N.Kamal eserlerinde daha çok milletin gözünü açacak, despotizme
kar , rejimi y kacak meselelere k saç yordu. Yaz lar nda basit halka hizmet verecek okullar n
aç lmas , k zlar n okutulmas , stanbul'un yang nlardan kurtarmas ve t p fakültesinde ancak Frans zca
de il, hem de Türkçe derslerin verilmesinden yazan ilk maarifçilerdendir. Bu çok gürültü do uran
makalelerden sonra hükümet böyle yaz lar n yaz lmas n yasaklad ve gazetenin kapanmas na ba ard sa
da Tanzimat dönemi Türkiyesi'nde Nam k Kemal bir fikir ve sanat devrimcisi olarak tan nd ve halk n
gözünde milli kahraman seviyesine kadar yükseldi. "Sanat halk içindir" dü üncesini kendine yol seçen
sanatç kalemi ancak sanat için de il, ayn zamanda ulusal-toplumsal mücadele arac olarak kullanmakla
kalmam ; halk aras nda olumlu sonuç veren bir çok yaz lar , romanlar , dram eserleri yazm ve sosyal
mücadele vermi tir. Yazar n bu tür ulusal-sosyal çabalar ndan a a dakilerin ad n çekebiliriz: Örne in,
halk na ulusal kimli ini ve de erlerini tan tmak, ona hürriyet a k vermek ve özellikle atalar n n kan yla
yo rulmu Vatan topraklar u runa bilinçli olarak can verebilecek seviyede sevdirmek. Daha sonra yazar
eski Türk dilinde insan toplulu u, din, mezhep ve ayn mezhepte olan topluluk anlam na gelen millet
kelimesinden türeyen milliyet kelimesine modern bir anlam kazand rm t r. Yine de eski Türkçe'de
özgürle tirimi köle (kul) anlam na gelen hür sözünden hürriyet kelimesini yaratan ve bu kelimeyi
Türkçeye kazand ran air de odur. Asl Arapça olan ve eski Türk dilinde bir hükümdar n bir kavme
hükmetmesi anlam n ta yan istiklal kelimesini de Türkçe'ye N.Kamal kazand rm t r. Edebi
faaliyyetine gençlik y llar ndan ba layan Nam k Kemal ilk kalem deneyimlerini divan edebiyat n n etkisi
alt nda yazm , iirlerini onlara benzetmeye çal m t r. Ayn zamanda hayat n n esas dönemlerinde
islamc ve sonradan türkçü olan A.A ao lu sadece Azerbaycanda de il, Osmanl devletinde de
türkçülük ideyalar n gerçekle tirmi ve onun devaml olmas n sa lam t r.
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