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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var!
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarıının hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Âkif ERSOY

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini,
Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi,
seni bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici,
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine
düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür
edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada
emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz
vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün
bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde,
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen;
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
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İLK VE ORTA
ÇAĞ’DA KIBRIS

Hazırlık Çalışmaları
1- İlk Çağ ve Orta Çağ kavramlarını tanımlayınız.
2- Lefkoşa'daki Dikilitaş hangi dönemden kalmadır?
3- Haçlı Seferleri hakkında bilgi toplayınız.

I. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞ’DA KIBRIS
A. İLK ÇAĞ'DA KIBRIS
1. Kıbrıs'ın İlk Çağ Yönetimleri
Coğrafi konumu nedeni ile Kıbrıs, tarih boyunca, bölgedeki güç dengeleri ile
medeniyetlerin, kültür ve ticaretin, çeşitli dil ve dinlerin etkisi altında kalmıştır. Bundan dolayı
çağlar boyunca bölgedeki çeşitli rekabetin, siyasi ve askeri üstünlük kavgalarının yer aldığı bir
alan haline gelmiştir. Ada üç kıtanın medeniyetinin kesiştiği bir kavşak noktası olarak Asya,
Avrupa ve Mısır uygarlıklarının buluşup kaynaştığı bir ülke olmuştur.
Kıbrıs, uzun tarihi boyunca her zaman bölgedeki en güçlü uygarlığın egemenliği altına
girmiştir. Nitekim milattan önceki yıllardan günümüze kadar uzanan tarih süreci içerisinde
Mısırlılar, Hititler, Fenikeliler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, İyonyalılar, Ptolemeler,
Romalılar, Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler ve Türkler uzun veya kısa süreli adanın sahibi
ve yöneticileri olmuşlardır.
Mısırlılar Kıbrıs'a üç kez egemen oldular. Hititler Anadolu'dan, Aka ve Dorlar
Yunanistan'dan geldiler. Fenikeliler ise Suriye ve Lübnan kıyılarından gelip adada koloniler
kurdular. Fenikelilerin kolonileri tamamen ticari amaçlıydı. Aka ve Dorlar ise geldikleri yeri
ikinci bir vatan olarak kabul ediyorlardı. Fenike kolonileri doğrudan anavatanlarına bağlıydılar.
Aka ve Dor kolonileri ise anavatanlarından bağımsızdılar.
Asurlular Mezopotamya'dan, Persler İran'dan gelerek Kıbrıs'ı işgal ettiler. Makedonya
Kralı Büyük İskender öldükten sonra ise generallerinden Ptoleme, Kıbrıs'a egemen olmuştur.

Soli Antik Tiyatrosu

Lapithos
Salamis
Soli
Marion

Tamassus İdalion
Kitium

Pafhos
Curium

2

Amathus

Fenike kolonileri
Aka ve Dor kolonileri
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I. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞ’DA KIBRIS
Salamis Harabeleri

Bunları Bilelim
lığın Ortaya
Kıbrıs'ta Hristiyan
Çıkışı
da Kıbrıs'ta
Romalılar zamanın a başlar.
lmay
Hristiyanlık yayı
lunan Roma
Başkent Baf'ta bu
Paulus'un
Va l i s i S e rg i u s
l etmesiyle
Hıristiyanlığı kabu
bir vali ile
Kıbrıs, Hristiyan
ur.
yönetilen ilk ülke ol
(M.S. I. yüzyıl).

B. ORTA ÇAĞ'DA KIBRIS
1. Doğu Roma Dönemi (395-1191)
Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü'nün etkisiyle Batı ve Doğu Roma olarak iki
bölüme ayrılınca (395) Kıbrıs, coğrafi konumu gereği Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde
kaldı. Bizans döneminde Kıbrıs'ta Ortodoks Kilisesi kurulur. Ayrıca Rumca, bu dönemde
(VI. yy.) resmi dil ilan edilmiştir.

Tarihin Düştüğü Not
Ortodoks ve Katolik Mezhepleri
Hristiyanlığın iki büyük mezhebidir. Dördüncü Haçlı Seferi'nde İstanbul'un
Latinler tarafından işgal edilmesinden sonra aralarındaki farklılıklar
artmıştır.
Roma'daki Papaya bağlı olanlara Katolik, İstanbul'daki Patriğe bağlı
olanlara da Ortodoks denir. Katolikliğin merkezi Vatikan, Ortodoksluğun
merkezi ise İstanbul'dur. Ortodokslar papanın üstünlüğünü ve yanılmazlığını
kabul etmezler.

2. Kıbrıs'a Yapılan İslam Seferleri
Arabistan Yarımadası'nda kurulan İslam Devleti kısa sürede sınırlarını genişleterek
Akdeniz bölgesine de yayıldı. Müslümanlar Kıbrıs'a 7. ve 8. yüzyıllarda toplam 24 sefer
düzenler.
Kıbrıs'a ilk İslam seferi halife Hz. Osman zamanında düzenlendi (649). Hz. Osman'ın
Muaviye komutasında gönderdiği İslam ordusu birkaç sahil kentini kuşatır. Yapılan barış
antlaşması ile Kıbrıs vergiye bağlanmıştır.
Birinci İslam seferi sırasında Hz. Muhammed'in süt halası Ümmü Haram (Hala Sultan)
attan düşerek Larnaka'da şehit olmuştur. Ümmü Haram’ın şehit düştüğü yere Osmanlı
döneminde bir cami ve türbe yapılmıştır (Hala Sultan Camii ve Türbesi).
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3. İsak Komnen Dönemi
İsak Komnen, Bizans'ın Tarsus valisiydi. Ermenilerle yaptığı savaşta esir düşen İsak,
kurtuluş parası (fidye-i necat) ödenmek suretiyle serbest bırakılır. Kurtuluş parasını
tamamlaması için Kıbrıs'a gitmesine izin verilir. İsak Komnen sahte bir fermanla Kıbrıs'a gelip
vali atandığını kabul ettirir (1184). Kısa bir süre sonra da imparatorluğunu ilan eden Komnen'i
Bizans'ın cezalandırma ve adayı geri alma girişimleri; Sicilya kralının İsak'a yardım etmesi ve
Haçlı Seferleri'nin sürmesi nedeniyle sonuçsuz kalır.
4. Kıbrıs'ta İngiliz Dönemi (1191-1192)
Haçlı Seferleri, Orta Çağ'ın en önemli olaylarından biridir (1096-1270). Haçlı Seferlerinin
dinî, sosyal, siyasi ve ekonomik olmak üzere birçok nedeni vardır. En önemli nedenlerinden
birisi de Avrupalı Hristiyanların, Müslümanların elinde bulunan Kudüs'ü geri almak
istemeleridir.
Birinci Haçlı seferi sırasında Haçlıların eline geçen Kudüs, Eyyubî hükümdarı
Selahaddin Eyyubî tarafından geri alınınca III. Haçlı Seferi düzenlenir. Bu sefere katılan
İngiltere Kralı I. Richard'ın (Aslan Yürekli Rişard) nişanlısını taşıyan gemi fırtınadan dolayı
Limasol Körfezi'ne sürüklenir. İsak Komnen, I. Richard'ın nişanlısına kötü davranır. Gelişen
bu olaylardan sonra I. Richard hem İsak Komnen'i cezalandırmak hem de Kıbrıs'ı Haçlı
Seferleri'nde üs olarak kullanmak amacıyla adaya çıkarma yapar. İsak Komnen'ni yenilgiye
uğratıp esir alarak Hospitaller Şövalyelerine teslim eder.
Kıbrıs'a hakim olan I. Richard, iki komutanını, yönetici olarak adada bırakarak III. Haçlı
Seferi'ne devam eder.

Bunları Bilelim

I. Richard ile nişanlısı Berengariya
Limasol Kalesi'nde evlenmiştir.

5. Templer (Tapınak) Şövalyeleri Dönemi (1192)
Az bir kuvvetle Kıbrıs'ı elinde tutamayacağını anlayan I. Richard, adayı Templer
Şövalyeleri'ne sattı (1191).
Templer Şövalyeleri, Kıbrıs'ı satın alırken ödedikleri parayı çıkarmak için halka ağır
vergiler koyunca adada isyan çıktı. İsyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu olaylardan sonra
Templer Şövalyeleri, Kıbrıs'ı I. Richard'a geri verdi. Bunun üzerine I. Richard, Kıbrıs'ı eski
Kudüs kralı Guy de Lusignan'a (Lüzinyan) sattı.

ü Not

ğ
Tarihin Düştü

yüz yıl da Fra nsı z rah ipl er
Ho spi tal ier Şö val yel eri : 12.
ur. Amacı, Haçlı Seferleri
tarafından Filistin'de kurulmuşt
n kişileri tedavi etmekti.
sırasında yaralanan veya hasta ola
Kudüs'e giden Hristiyanları
Templer Şövalyeleri: 12. yüzyılda
kuruldu.
korumak ve onlara yardım etmek için
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6. Kıbrıs'ta Lüzinyan Dönemi (1192-1489)
Kıbrıs, 1192 tarihinden itibaren üç asır Guy de Lusignan'ın soyundan gelen krallar
tarafından yönetilmiştir.
Kıbrıs'ı I. Richard'dan satın alan Kudüs eski kralı Guy de Lusignan döneminde Kıbrıs'ta
gelişen önemli olaylar:
Lefkoşa'yı başkent yaptı.
Eski yönetimlerin kötü davranış ve katliamlarından kaçan halkı, adaya geri dönmeye
teşvik etti.
alım

Sanatçı ve tüccarları Kıbrıs'a davet etti.

A

Vergileri azalttı.

raştır

Feodal düzen nedir?

Feodal bir düzen kurdu.

Kıbrıs'a uzun bir süre hakim olan Lüzinyanlılar Döneminde Kıbrıs'ta Katolik
Kilisesi kurulmuştur. Papa IV. Aleksandr'ın 1260'da Bulla Cypria (Kıbrıs Bülteni)
fermanını yayımlaması ile adada Latin Başpiskoposu, Latin ve Ortodoksların en büyük
dinî lideri oldu. Bu durum Kıbrıs'taki Ortodoks halkı rahatsız etti.

Bunları Bilelim
• Lüzinyan döneminde, Mağusa kenti bir süre Cenevizlilerin yönetiminde kaldı.
• Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı I. İzzeddin Keykâvus zamanında Lüzinyan yönetimi
ile bir ticaret anlaşması yapıldı.
• Mısır'daki Memlûk Devleti Kıbrıs'a yaptığı seferlerle Lüzinyan yönetimini vergiye bağladı.

Kantara Kalesi

St. Hilarion Kalesi
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I. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞ’DA KIBRIS
7. Kıbrıs'ta Venedik Dönemi (1489-1571)
Venediklilerin Kıbrıs'ta nüfûz kazanmaları, Lüzinyan kralı II. James'in Venedik asıllı
Katerina Cornaro (Kornaro) ile evlenmesiyle başlamıştır. Bu evlilikten sonra adaya çok
sayıda Venedikli gelir. II. James'in ölümü üzerine hamile olan karısı Katerina kraliçe ilan edilir.
Bu arada Venedikliler adanın stratejik yerlerini ve kalelerini ele geçirirler. Katerina'ya tahttan
çekilmesi için baskı yaparlar. Katerina Cornaro baskılara dayanamayarak tahtı bırakmak
zorunda kalır (1489).
Venedikliler, Kıbrıs'ın yönetimini tamamen ele geçirdikten sonra, Lüzinyan döneminde
Kıbrıs için Memlûk Devleti'ne verilen verginin artık kendileri tarafından ödeneceğini bildirdiler.
Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Memlûk Devleti'ne son vermesi ile Venedikliler Kıbrıs için
ödedikleri vergiyi Osmanlı'ya ödemeye başladılar. Böylece ada hukuken Osmanlı
İmparatorluğu'na bağlanmış oldu.
alım

A

raştır

Lefkoşa'da Girne Kapısı
dışındaki diğer iki tarihî
kapıyı biliyor musunuz?

Bunları Bilelim
• Kıbrıs'ı üs olarak kullanan Venedik döneminde sanat ve ticaret geriledi.
• Ortodoks halka, Lüzinyan döneminde başlayan baskılar sürdü.
• Ortodoks dini liderler adadan sürgün edildi.
• Halka ağır vergiler konuldu.
• Halk angarya (bedava) çalıştırıldı.

Girne
Kapısı
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Sütunu
(Dikili Taş)
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Ölçme ve
Değerlendİrme
1- Kıbrıs'ta İlk Çağ yönetimleri hangileridir?
2- Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasında etkili olan olayı yazınız.
3- Üçüncü Haçlı seferinin başlamasına neden olan olayı yazınız.
4- Bulla Cypria (Kıbrıs Bülteni)'nın Kıbrıs'taki Ortodoks halk üzerindeki etkilerini
yazınız.
5- Kıbrıs'ta Ortodoks ve Latin (Katolik) Kiliseleri hangi dönemlerde kuruldu?
6- Kıbrıs adası tarih boyunca birçok medeniyetin egemenliğine girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs'a egemen olmuş medeniyetlerden biri değildir?
a) Mısır

b) Roma

c) Fenike

d) Sümer

e) Hitit

7- Kıbrıs'ta Hristiyanlık dini hangi dönemde resmi din olarak kabul edilmiştir?
a) Venedik

b) Bizans

c) Roma

d) Lüzinyan e) İsak Komnen

8- Bizans Devleti'nin Kıbrıs'taki yönetiminin zayıflamasını fırsat bilerek hazırladığı
sahte belgelerle adanın yönetimini ele geçiren Bizans'ın eski valisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) I. Richard b) İsak Komnen c) I. Pierre

d) Guy de Lusignan e) Cornaro
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Okuma Parçası
Astarte'nin Kabartması Kumyalı'da Bulundu
Fenikelilerin Aşk Tanrıçası Astarte'ye ait
olduğu saptanan kabartma Kumyalı'da
bulunmuştur.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
Gazimağusa Bölge Şube Amirliği tarafından
Kumyalı'nın 1 km. doğusunda yapılan arkeolojik
kazı çalışmalarında 2700 yıllık anıtsal Fenike
Mezarı açığa çıkarıldı. Üç ayrı gömüt odasından
oluşan antik mezarın en önemli özelliği, mezar giriş kapılarından birinin
hemen üst kısmında yer alan kabartma tekniğiyle yapılmış, boynuzlu insan
başı resmidir.
Mezar odalarının içindeki buluntular arasında, kobalt mavisi camdan
yapılmış sarı ve beyaz renklerle bezenmiş Fenike minyatür parfüm şişesi ise
göz kamaştırıcı güzelliktedir (Kıbrıs Gazetesi: 25 Temmuz 2008).
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KIBRIS'IN
OSMANLI DEVLETİ
TARAFINDAN
FETHİ

Hazırlık Çalışmaları
1. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethi sırasında
dünya siyasetindeki yerini araştırınız.
2.Kıbrıs'ın jeopolitik ve jeostratejik önemini araştırınız.
3. Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethi sırasında
ada halkının tutumunu araştırınız.

II. ÜNİTE: KIBRIS'IN OSMANLI DEVLETİ TARAFINDAN FETHİ
A. OSMANLI DEVLETİ'NİN KIBRIS'I FETİH NEDENLERİ
1. Kıbrıs Halkının Başvurusu
Ada halkı Venedikliler döneminde hem dinî hem de ekonomik yönden baskı altına
alınmıştı. Halk ağır vergiler altında eziliyor, tuz hakkı tanınmıyor ve toprak sahibi Katolik
Latinler hesabına bedava (angarya) çalıştırılıyordu.
Ortodoks Kilisesi'ni kapatıp bu kilisenin bütün yetkilerini Katolik Kilisesi'ne veren
Venedikliler halkı katolik olmaya zorluyordu. Buna karşın Osmanlı Devleti yeni fethettiği
topraklarda her yönden adil bir yönetim kurmuştur. Bu durumu bilen ada halkı, Venedik'in kötü
yönetiminden kurtulmak için Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir.
2. Politik ve Stratejik Nedenler
Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı almasından sonra Doğu Akdeniz'e egemen olan Osmanlı
Devleti'nin, Girit ve Kıbrıs’ı da alması askerî ve siyasî yönden zorunlu hale gelmişti.
Kıbrıs'ın Venediklilerin elinde bulunması Osmanlı Devleti için bir tehdit unsuruydu. Ada
Osmanlı Devleti güç bir duruma düştüğü anda düşmanları tarafından üs olarak kullanılabilirdi.
Ayrıca Kıbrıs; Cenevizli, Venedikli, Maltalı ve İspanyol korsanlar tarafından üs haline
getirilmişti. Adadaki Venedik yönetimi ise korsanlık faaliyetlerine karşı hiçbir tedbir almıyordu.
Bundan başka Kuzey Afrika'da ve Arabistan Yarımadası’nda muhtemel askerî
harekâtların en emin ulaştırma ve ikmal yolu Doğu Akdeniz’di. Kıbrıs Adası Venediklilerin
elinde kaldıkça Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğinin bütünlüğü parçalanıyor ve bu
egemenliğe gölge düşüyordu. Ada Güney Anadolu, Suriye ve Mısır' a yapılması olası Haçlı
saldırılarında mükemmel bir üs konumunda idi. Ayrıca Osmanlı başka cephelerde savaştığı
zamanlarda önemli sayılabilecek bir kuvvetini Kıbrıs'a karşı ayırmak zorunda kalıyordu.

Kıbrıs Adası'nın Konumu
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3. Ekonomik Nedenler
Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaret yolu Kıbrıs'tan veya yakınından geçmekteydi.
Kıbrıs'ta üslenen korsanlar Türk ticaret gemileri için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Nitekim
Sultan Selim'in (Sarı) şehzadeliği zamanında, böyle bir saldırı olmuş ve kendisine Mısır'dan
gönderilen hediyeleri taşıyan bir gemi yağmalanarak korsanlar tarafından el konulmuştur.
Korsanlık faaliyetleri, Akdeniz'de deniz ulaşımı ve deniz ticaretinin güvenliğini
baltalıyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti toprakları arasındaki ulaşımın sağlıklı yapılmasını da
engelliyordu. Bu durum devlet hazinesinin Akdeniz ticaretinden sağladığı gelirin önemli
ölçüde azalmasına neden oluyordu.
4. Dini Nedenler
Kıbrıs'a İslam orduları tarafından farklı zamanlarda 24 sefer yapılmıştır. Birinci seferde
Hz. Muhammed'in süt halası Ümmü Haram şehit düşmüş, cenazesi Larnaka'da Tuz Gölü
yakınlarına defnedilmiştir. Peygamber sülalesinden birinin mezarının Hristiyanların elinde
bulunması İslam alemi tarafından hoş karşılanmamaktaydı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı
almasından sonra Osmanlı hükümdarları aynı zamanda halifelik ünvanını taşımaya
başladılar. Böylece Türkler bütün İslam aleminin her türlü hakkını korumak sorumluluğunu
üstlenmiş oldular.
Ayrıca Anadolu'dan deniz yoluyla hacca giden Müslümanların gemilerine yapılan
korsan saldırıları, can ve mal kaybına sebep oluyor, hacıların hac görevlerini yapmalarını da
engelliyordu. Bu sebeplerden dolayı Akdeniz'de Hristiyanlığın kalesi durumundaki Kıbrıs'ın
alınması gerekiyordu.

Tarihin Düştüğü Not
Sokullu Mehmet Paşa'nın Sefere Bakışı
Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa divanda ortaya konan tüm haklı
gerekçelere rağmen Kıbrıs'ın fethine karşı olduğunu açıklamıştı. Sokullu'nun fethe
karşı çıkmasında etkili olan nedenler şunlardır:
* Asırlardır Haçlı yönetiminde olan Kıbrıs'a karşı başlatılacak bir askeri
harekât yeni bir haçlı seferine sebep olabileceği,
* Don-Volga ve Süveyş Kanallarını açma projesinin gecikeceği endişesi,
* İspanya'da Endülüs Devleti’nin devamı olan Müslümanla rın
Hristiyanlara karşı Osmanlıdan yardım istemesi
* Avusturya-Macaristan sınırı ve Yemen'de asayişin istenilen düzeyde
olmaması,
Sokullu'nun dikkat çektiği nedenlere rağmen sefer kararı çıkmıştır.
Sokullu'nu n bundan sonraki tavrı tam bir siyaset örneği olarak
değerlendirilmelidir. Kendi görüşüne zıt bir karar çıkınca küskün, engelleyici,
kendini haklı çıkarıcı tavırlar almamıştır. Sokullu sorumlu bir devlet adamı olarak
seferin başarıyla sonuçlandırılması için bütün gayreti ile çalışmıştır.
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II. ÜNİTE: KIBRIS'IN OSMANLI DEVLETİ TARAFINDAN FETHİ
B. OSMANLI DEVLETİ'NİN FETİH HAZIRLIKLARI
Kıbrıs'ı fetih kararı alan Osmanlı Devleti seferden önce büyük çapta hazırlıklar
yapmıştır. Bu hazırlıklar şunlardır;
1568'de Avusturya ile sekiz yıllık barış, 1569'da Fransa ile II. Kapitülasyon ve 1570'te
de Rusya ile dostluk anlaşmaları imzalandı.
Fetih kararının ardından tersanelere kadırga, baştarda, mavna ve at gemileri
yapılması için emirler gönderildi.
Donanmanın ihtiyaçları tamamlanarak, sefer sırasında yaklaşık 3 yıl yetecek miktarda
silah ve mühimmat hazırlanmasına başlandı.
Hazırlıkların Venedik tarafından öğrenilmemesi amacıyla, bazı tedbirler alındı.
Öncelikle Ada'ya gidiş-gelişi engelleme yoluna gidildi.
Adaya yakın bulunan önemli ticaret merkezlerindeki Venedik Balyosları (Elçi)
tutuklandı.
Kıbrıs'a gidip gelen tüccar ve konsolosluk elemanları ile Venedik casuslarının hemen
yakalanarak beraberlerinde bulunan mektup ve yazılı evraklarla birlikte İstanbul'a
gönderilmeleri istendi.
Osmanlı padişahları savaş ve barış gibi önemli kararlar alırken, bunların İslama uygun
olup olmadığı hakkında, dönemin şeyhülislamından fetva alırlardı. Bu doğrultuda, Kıbrıs'ın
fethine karar verilince dönemin şeyhülislamı Ebussuud Efendi’den görüş (fetva) alındı.
Osmanlı Devleti öncelikle adanın kendisine savaşsız olarak verilmesi için Divan-ı
Hümayun tercümanlarından Mehmet Efendi'yi Venedik'e gönderdi. Mehmet Efendi'nin
Venedikliler tarafından tutuklanması üzerine, bir süre sonra da Kubat Çavuş elçi olarak
Venedik'e gönderildi. Kubat Çavuş Osmanlı isteklerinin reddedildiğini bildiren mektupla
İstanbul'a dönünce, Kıbrıs seferine başlandı.
II. Selim Kıbrıs'ın fethi için VI. Vezir Lala Mustafa Paşa'yı serdar (Ordu komutanı), III.
Vezir Piyale Paşa'yı da Kaptan-ı Derya (Donanma Genel Komutanı) olarak tayin etti.
Osmanlı Devleti bir taraftan Venedik Yönetimi'nin seferle ilgili bilgi toplamasını
engellemeye yönelik teşebbüslerde bulunurken, diğer yandan da adaya kendi casuslarını
gönderip bilgi toplamaktaydı.

C. VENEDİKLİLERİN HAZIRLIKLARI
Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs seferine hazırlandığını haber alan Venedikliler adayı
savunmak için bir takım tedbirler aldılar. Bu tedbirler şunlardır:
Venedik yönetimi 3000 kişilik bir piyade kuvvetini Kıbrıs'a gönderdi.
Papadan destek istendi. Türklere karşı olan her harekette ön ayak olmayı ilke edinen
Papa, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de Hristiyanlığın son kalesi olduğunu söyleyerek, Hristiyanları
Osmanlı'ya karşı birleşmeye çağırdı.
Adadaki mevcut kaleler sağlamlaştırılıp, erzak, cephane, lüzumlu araç ve gereç
stokları temin edildi.
Yerli halkın desteğini sağlayabilmek için uygulamakta oldukları askeri işgal idaresinin
kaldırılacağı ve vergilerin azaltılacağını vaat ettiler.
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Venedik Cumhuriyeti

D. FETHİN BAŞLAMASI
Osmanlı donanması 360 gemiden oluşuyordu. Bu gemiler 180 kadırga, 10 mavna, 170
karamürsel tipi taşıma gemisiydi. Kara ordusu 50,000 piyade, 2,500 süvari asker ile 30 ağır ve
50 hafif toptan oluşuyordu. Bu sayı10,000 kişilik teknik sınıfın eklenmesiyle 60,000 olmuştur.
Çarpışmalar sırasında Anadolu'dan Kıbrıs'a gönderilen eyalet askerleri ve takviye birliklerle
beraber sefer süresince, kara ordusunun sayısı 100,000'e ulaşmıştır.
5 Haziran 1570'de Rodos adasında toplanan Osmanlı filosu Finike (Antalya) Limanı'na
gelerek 20 gün kaldı. Daha sonra tüm güvenlik önlemlerini almış olarak Kıbrıs'a doğru yola
çıktı.

Osmanlı Donanmasının Fetih Güzergahı
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E. FETİHLER
1. Limasol'un Fethi
Osmanlı donanması, 1 Temmuz 1570 günü Limasol'a vardı. Liman açıklarında
demirleyerek, geceyi burada geçirdi. Limasol'un Venedikli komutanı, Osmanlı donanmasının
büyüklüğünden etkilenerek, şehri Türklere teslim etti.
2. Larnaka'nın Fethi
Türk donanması 3 Temmuz 1570 günü Limasol'dan ayrılarak aynı günün akşamı Tuzla
(Larnaka) Körfezi'ne gelerek demir attı. Çıkarma 4 Temmuz sabahı gerçekleşti. Türk askerleri
hiçbir direnişle karşılaşmadan Larnaka'yı savaşsız aldı. Lala Mustafa Paşa, burada kurulan
otağında komutanları ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Lefkoşa ve Mağusa Kalelerinden
hangisinin daha önce fethedilmesi gerektiği konuşuldu. Piyale Paşa Mağusa'ya öncelik
verilmesini isterken, Lala Mustafa Paşa Lefkoşa'nın adanın idari merkezi olması sebebiyle
önce alınmasını savundu. Sonuç olarak ilk önce Lefkoşa'nın fethine karar verildi.
3. Girne'nin Fethi
Osmanlı ordusunun Limasol ve Larnaka'da hiçbir direnişle karşılaşmadan Lefkoşa
üzerine harekete geçmesi üzerine, Girne Kale Komutanı kalede yaşayan insanların, can ve
mal güvenliklerinin garanti edilmesi koşuluyla teslim olacağını bildirdi. Girne Kalesi, 9
Temmuz 1570'de Osmanlılara teslim oldu.
4. Lefkoşa'nın Fethi
Lefkoşa'nın öncelikle fethedilmesi kararı alınınca, Türk öncü kuvvetleri 5 Temmuz
1570'de harekete geçip, şehir önüne gelerek mevzilendi. Bir Türk geleneği olan savaştan
önce barış çağrısı Lefkoşa için de tekrarlandı. Şehrin valisi Nicola Dandalo'ya haber
gönderildi. Teslim oldukları takdirde, kendilerine her alanda özgürlük tanınacağı bildirildi. Bu
teklif reddedilince, Şehir 27 Temmuz 1570 tarihinde kuşatıldı.

Lefkoşa’nın Fethi
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Bu durum karşısında Venedikliler
Venediklilerin aldığı tedbirler şunlardır:

kuşatmaya karşı bir takım tedbirler almıştır.

Lefkoşa civarındaki su kuyularını zehirleyip, ağaç ve ekinleri yaktılar.
Lefkoşa Kalesi'ni, büyük ölçüde top mermilerine ve tahrip maddelerine dayanıklı hale
getirdiler.
İlk saldırı Türk topçusunun, mevzilenmesini tamamlamasından sonra Ağustosun ilk
haftası başladı. Lala Mustafa Paşa 9 Eylül'e kadar yapılan Türk harekatının sonuçsuz kalması
üzerine Rodos kuşatmasında kullanılan topların da getirilmesini ve şiddetli bir saldırı
yapılarak kalenin alınmasını istedi. 9 Eylül günü şafakla birlikte Türk saldırısı tüm şiddetiyle
başladı. Karaman ve Anadolu eyalet askerleri, Podocataro burcunu ele geçirdi. Şehre giren
Türk birlikleri son direniş noktalarını da yok ettiler. Serdar Lala Mustafa Paşa, Lefkoşa'nın
alındığı gün Avlonya Sancak Beyi Muzaffer Paşa'yı Kıbrıs Beylerbeyi (vali) olarak atadı.
St. Sophia Katedrali’nin camiye çevrilmesini istedi. Serdar 15 Eylül 1570 günü büyük bir
törenle şehre girdi. Eski adı St. Sophia Katedrali olan Selimiye Camii’nde ilk Cuma
namazını kıldı.
5. Baf'ın Fethi
Lefkoşa'nın fethi üzerine aynı sonuçtan korkan Baf kalesinin komutanı, 12 Eylül 1570
günü savaşsız olarak kaleyi Türklere teslim etti. Bu fetihlerden sonra sıra adanın en önemli
limanlarından olan Mağusa'nın fethine sıra gelmişti.
6. Mağusa'nın Fethi
Lefkoşa'nın fethinden sonra Mağusa'nın da barış yoluyla teslimi için Venedikli kale
komutanı Bragadino’ya haber gönderildi. Mağusa'nın büyük ve sağlam surlarla çevrili
olmasına ve deniz yoluyla yardım alacağına güvenen Bragadino bu teklifi reddetti.
Türk öncü kuvvetleri 16 Eylül'de Mağusa önlerine geldiler. Geriye kalan kuvvetler de bir
gün sonra Mağusa'ya ulaştılar.18 Eylül’de Türk kuşatması başladı. Mağusa Kalesi hakkında
bilgileri değerlendiren Lala Mustafa Paşa takviye birliklerinin gelmesine kadar şehrin kuşatma
altında tutulmasını ve şehrin alınması işinin ilkbahara bırakılmasını uygun buldu.

Mağusa’nın Fethi
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Türk donanmasının büyük bir bölümü kışı geçirmek ve yeni takviye kuvvetler ile birlikte
erzak ve cephane getirmek amacıyla, Kasımda Kıbrıs'tan ayrıldı. Bu durumu haber alan
Kandiye komutanı Mark Antoine Quirini asker ve mühimmatla dolu 4 yük gemisini 12
kadırgalık bir filoyla Mağusa'ya gönderdi. Mağusa önlerindeki Türk filosu ile şiddetli bir
çarpışmaya giren bu filo, beraberinde getirdiği yardım malzemelerini Mağusa'ya ulaştırmayı
başardı.
Osmanlı donanmasının, takviye birlikler ve erzakla Kıbrıs'a dönmesinden sonra 12
Mayıs 1570 günü top ateşiyle Mağusa'nın fethine başlandı. Kaleye,12 Haziran’dan 6
Ağustos'a kadar 6 saldırı yapıldı. Son saldırı 1 Ağustos1571 günü gerçekleşti. Bu saldırıda,
Lemsos Burcu’nun ikinci plandaki kulesi ele geçirilerek Türk bayrağı çekildi. Bayrağı gören
Venedikli komutanlar, kale surlarından beyaz bayrak sallayarak, teslim olma isteklerini
bildirdi. Kalenin Venedikli komutanları ile Mağusa'nın teslimi (Vira) antlaşması yapıldı. Bu
anlaşmaya göre:

Hacca giderken, Venedikliler tarafından esir alınan 50 Türk geri verilecek,
Venedik askerleri ve İtalyan aileleri eşya ve hafif silahları ile birlikte Türk
donanmasınca Girit'e götürülecek,
Üç komutan ile birlikte beş kale topunun ve az sayıda hafif silahın adadan
götürülmesine müsaade edilecek,
Şehirde kalacak yerli halkın, mal ve canlarına dokunulmayacak, dinlerinde
özgür olacaklar, istedikleri takdirde malları ile birlikte adadan gidebileceklerdi.
Lala Mustafa Paşa 9 Ağustos 1571 Perşembe günü büyük bir törenle, Mağusa
Kalesi’nden şehre girdi. Ertesi gün kiliseden camiye çevrilen ve Lala Mustafa Paşa Camiisi
(St. Nicola Katedrali) adını alan mekanda ilk Cuma namazını kıldı.

Tarihin Düştüğü Not
Kıbrıs seferi
Haziran 1570 - Ağustos 1571
tarihleri arasında 15 ay sürdü.

Bunları Bilelim
Mağusa Kale Komutanı Bragadino, şehrin anahtarının teslimi ve veda etmek amacıyla Lala
Mustafa Paşa'nın otağına gitti. Lala Mustafa Paşa büyük bir incelikle, Türk konukseverliği
içinde, Bragadino'yu ağırladı. Lala Mustafa Paşa Venediklileri Girit'e götürürken, Türk
filosunun seyri sırasında olası Venedik saldırısına karşı güvence olarak, filo dönünceye kadar
komutan Quirini'yi burada tutacağını bildirdi. Bragadino bu isteği ,“Bir bey değil bir köpek
bile alıkoyamazsın'' diyerek, çirkin bir üslupla reddetti. Lala Mustafa Paşa sinirlense de belli
etmedi ve Vira Antlaşması’na göre verilecek olan 50 Türk esirin teslim edilmesini istedi.
Bragadino “Vira antlaşmasının yapıldığı gece onların hepsini katletmişler” dedi. Bu cevap
üzerine, Lala Mustafa Paşa, Venedikli komutanların başlarının vurulmasını emretti. Vira
antlaşmasına göre yüklenen gemiler boşaltılarak, Venedikli kadın ve çocuklar adaya
yerleştirildi.4,000 Venedikli asker esir alınarak Türk gemilerine kürekçi olarak dağıtıldı.
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İnebahtı Deniz Savaşı

F. İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI (7 Ekim 1571)
Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethedileceğini anlayan Venedikliler Avrupalı
devletlerden yardım istemişti. Papalık önderliğinde, İspanya, Malta, Venedik ve İtalya
birleşerek bir Haçlı donanması oluşturulmuştu. Ancak bu donanma Kıbrıs'ın fethinden önce,
zamanında bir araya gelemediği için, fetih sırasında saldırıya geçememiştir. Osmanlı
Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki egemenliğini kırmak için hazırlanan bu donanma Osmanlı
donanmasını Kıbrıs'ın fethi dönüşünde, İnebahtı'da hazırlıksız yakaladı. Yapılan savaşta
Türk donanması Haçlı donanmasına yenildi. Yalnızca Uluç (Kılıç) Ali Paşa komutasındaki filo
kurtularak İstanbul'a ulaşmayı başardı. Osmanlı’nın, İnebahtı yenilgisinde toprak kaybı
olmadı, ancak bu savaş önemli bir takım sonuçlar yarattı. Bu sonuçlar şunlardır:
Haçlı ittifakının, Osmanlı üzerinde etkili olacağı görüldü.
Kaybedilen denizciler nedeniyle Osmanlı donanmasında yetişmiş personel
sıkıntısı yaşandı.
Akdeniz'deki Osmanlı egemenliği yeni donanma hazırlanıncaya kadar
geçici olarak olumsuz etkilendi.
Sultan II. Selim'in emri ile başta Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa olmak üzere devletin
bütün kurumları görülmemiş bir özveriyle çalışarak bir ilki gerçekleştirdiler. Yeni donanmayı
kış aylarında inşa edip baharda denize indirdiler. Kılıç Ali Paşa'nın önderliğinde donanma
tekrar faaliyete geçince, Venedik barış istemek zorunda kaldı.
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Türk-Venedik Barış Antlaşması
Fransa sefirinin arabuluculuğu ile 14 Nisan 1573 tarihinde Osmanlı devleti ile
Venedik arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre:
Venedikliler Kıbrıs'ın Türk toprağı olduğunu kabul etti.
Venedik Cumhuriyeti, 3 yıl içinde 3 bin altın duka savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.
Venedikliler Kıbrıs Seferi esnasında ele geçirdiği Sopoto Kalesi’ni tüm toplarıyla
birlikte Türklere devretmeyi kabul etti.
Zanta adası için Türklere ödenmekte olan yıllık 1000 duka altın 1.500 dukaya (Florin)
çıkarıldı.
Kıbrıs için ödenmekte olan yıllık 8 bin duka ödenmeyecek ve Kanuni Sultan
Süleyman'ın Venediklilere tanıdığı özel ayrıcalıklar yürürlükte kalacaktı.
Sahil bölgelerinin güvenliği için daha önce yapılan antlaşmalar geçerli
sayılacaktı.

G. KIBRIS'IN FETHİNİN SONUÇLARI
Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz’in siyasî, askerî, ticarî egemenliğini ele
geçirmiştir.
Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika kıyılarına egemen olan Osmanlı Devleti’nin kıyı
güvenliği sağlanmış, korsan saldırıları da önlenmiştir.
Osmanlı Devleti’nin içeride ve dışarıda itibarı artmış, “büyük devlet olma nitelikleri''
sürdürülmüştür.
Osmanlı Devleti İnebahtı Savaşı'nda kaybettiği donanmasını kısa sürede tekrar inşa
ederek maddi ve manevi gücünü ispatlamıştır. 1573 Osmanlı - Venedik Barışı bunun en güzel
kanıtıdır.
Kıbrıs zaferiyle Osmanlı Devleti karada ve denizde Kanuni döneminde ulaşılan güç ve
ihtişamını devam ettirmiştir.
Kıbrıs'ın fethinden sonra, gelişen olaylara bakıldığında, Osmanlı devleti bu yüzyılda
dünyada lider devlet olma özelliğini sürdürmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu
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H. ADA NÜFUSU
Fethin tamamlanmasından hemen sonra, adanın nüfus yapısı incelenerek, idari
teşkilatlanması yapılmıştır. Ada bir beylerbeylik haline getirilirken nüfusu da ele alınarak 1572
yılında nüfusunun tespiti için sayım yapıldı. Ada'da yapılan ilk Osmanlı nüfus sayımında
(tahrir) 905 yerleşik köyün yanı sıra 76 boş köy tesbit edildi. Sayım sonucunda adada yaşayan
insan sayısının istenilen düzeyde olmadığı anlaşıldı. Nüfusun az olmasındaki etkenler
şunlardı:
Salgın hastalıklar ve kuraklık gibi doğal afetler,
Venediklilerin, baskı ve şiddete dayalı yönetimi,
1570–71 yılları arasında adadaki savaş hali etkili olmuştur.

I. ADANIN ŞENLENDİRİLMESİ
Venedikliler Kıbrıs'ı bir yerleşim yerinden ziyade bir üs ve ticari sömürge olarak
görmüş, halkın refahı ile ilgilenmemişlerdi. Bu durum ada halkını çok zor şartlar altında
yaşamak zorunda bırakmıştı. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ı fethettikten sonra ada nüfusunu
arttırmak ve bozulan ekonomisini düzeltmek için adada iskan sürecinini başlatmıştır. Bunun
için 3 yöntem izlenmiştir.
1. Adanın fethinde görev alan askerlerden, gönüllü olarak kalmak isteyenlerin
aileleri ile birlikte burada bırakılması.
Fetihten sonra gönüllü olarak adada kalmak isteyen Osmanlı askerleri teşvik edilmiştir.
Kıbrıs'ta savunma amaçlı olarak 4000 Yeniçeri ve 1000 Atlı asker bırakılmıştır. Kıbrıs'ta
kalmak isteyen askerlerin ailelerini de getirmelerine izin verilmiştir. Adada yerleşip kalmak
isteyenlere çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır.
2. Çeşitli sebeplerle ada dışına gitmiş olan halkın tekrar adaya çağrılması.
Türk yönetimi çeşitli nedenlerle Ada dışına çıkmış olan halkın adaya dönerek
yerleşmelerini sağlamak için şu kararları aldı:
Tüm Hristiyan Rumların Venedik dönemindeki köleliklerine son verildi.
Halka mal-mülk edinme ve edinilen mülkün babadan oğula miras yoluyla geçmesi
hakkı verildi.
Venedikliler döneminde uygulanan haksız vergiler kaldırıldı.
Gayrimüslimlerin kendi kiliselerinde dini ayin düzenlemeleri ve ibadet etmeleri serbest
bırakıldı.
Latin döneminde “Angarya” olarak bilinen devlete bedava çalışma zorunluluğu
kaldırıldı.
3.Anadolu'dan Müslüman Türklerin Sürgün Usulü ile adaya yerleştirilmesi.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren, fethedilen yeni toprakların imarını ve
Türkleşmesini sağlamak amacıyla, Anadolu'dan Müslüman Türkleri bu bölgelere
yerleştirmesine “Sürgün Usulü” denir. Kıbrıs'ın Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte bu
usül ada için de uygulanmıştır.
Kıbrıs'a Anadolu'dan nüfus gönderilmesinin sebepleri şunlardır:
Ada nüfusunun istenilen düzeyde olmaması, bunun da vergi gelirlerini düşürmesi,
Adada kalıcı olmak ve savunmasını daha kolay yapabilmek için Müslüman Türk
unsurlara ihtiyaç duyulması,
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Anadolu'da artan nüfusa, yeni yerleşim imkânı tanınması,
Adanın kısa sürede kalkınmasını, gelişmesini, tamirini ve imarını sağlamaktır.
II. Selim 21 Eylül 1572 tarihli Sürgün Hükmü’nü; Karaman, Rum ve Zülkadriye
Kadılarına hitaben hazırlattı. Bu hükümde Kıbrıs'a kimlerin nereden,ne sayıda ve nasıl sevk
edileceği belirtilmiştir. Kıbrıs'a gönderilecek kişilerde bazı şartlarda aranmıştır.
Bu şartlar şunlardır:
Arazi sıkıntısı çeken ve vergi defterlerinde adı olmayanlar,
Çift bozan durumunda olan veya işçi olarak çalışanlar,
Aralarında mal-mülk ve kan davası gibi anlaşmazlık olan ailelerden biri,
Şehirlerde ve köylerde işsiz olanların bir bölümü,
Sanat ve ticaretle uğraşan kişilerin her türlü iş malzemeleri ile birlikte gitmeleri,
Belirlenen bölgelerden her on aileden bir aile esasına göre uygulama yapılması,
Bu şartları taşıyan 5720 hanenin (aile) adaya iskân edilmesi kararlaştırıldı.
Anadoludan Kıbrıs'a göç uygulanırken gönüllülük esası ön planda tutulmuştur. Sürgün
yazılan 1689 haneden 777'si gönüllü olarak Kıbrıs'a gitmek istemiştir. Kıbrıs'a iskân edilenler;
çiftçi, hamamcı, ayakkabıcı, imam, boyacı, derici, aşçı, demirci, tüccar, keçeci, terzi, nalbant,
marangoz gibi çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerdi.
İstanbul'a gönderilen defterlerden anlaşıldığına göre sürgünler Beyşehir, Seydişehir,
Aksaray, Niğde, Develikarahisar, Ürgüp, Koçhisar, Bor, Ilgın, İshaklı (Sultandağı) ve
Akşehir'den yazılmıştır. Daha sonra Akdağ ve Bozok'tan da sürgün defteri yazılmıştır.

Anadolu’dan adaya göç

Tarihin Düştüğü Not
Osmanlı Devletinin Karaman,Rum ve Zülkadriye
vilayetleri bugün Türkiye'nin yaklaşık olarak Konya,
Karaman, Maraş ve Sivas illeridir.

20

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9. SINIF

II. ÜNİTE: KIBRIS'IN OSMANLI DEVLETİ TARAFINDAN FETHİ

N
Ü
G
R
SÜ ANI
FERM

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9. SINIF

21

II. ÜNİTE: KIBRIS'IN OSMANLI DEVLETİ TARAFINDAN FETHİ
İ. YENİ TOPLUM ve YAPISI
Osmanlı devletinde millet teşkilatı etnik
(kavmi) ve dil birliğine göre değil, din ve mezhep
birliği esasına dayanır. Osmanlı toprakları
içerisinde yaşayan insanların bağlı bulundukları
dine veya mezhebe göre millet olarak kabul
edilmelerine millet sistemi denir. Osmanlı
Devleti'nde farklı din ve mezhepten olan
insanların toplumsal hoşgörü ve uyum içerisinde
yaşaması sağlanmıştır. Her türlü dini ve sosyal
saldırıdan uzak, asimile olma endişesi taşımadan
kendi inanç ve hukuklarını hayata geçirmişlerdir.
Bu da Osmanlı toplumu içerisinde çatışma
çıkmasını engellemiştir. Bu sistem ile öncelikle
adadan ayrılan halkın geri dönmesi sağlanmıştır.
Ayrıca Anadolu'dan önemli miktarda müslüman
Türk nüfus adaya yerleştirilmiştir. Kıbrıs'ta oluşan
bu toplumsal yapı yeni bir tabakalaşmayı ortaya
çıkarmıştır.

Yönetici sınıfı

Osmanlı Döneminde Kıbrıs’ta Toplum Yapısı

1. Müslümanlar

2. Gayrimüslimler

a. İdareci sınıf
(askeri ve ilmiye)
b. Eşraf (Ağalar)
c. Esnaf ve tüccar
d. Köylüler

a. Kilise temsilcileri
(Başpiskopos, papazlar),
Kıbrıs Divan Tercümanı,
Mahkeme ve saray tercümanları,
Konsoloslar
b. Esnaf ve tüccar
c. Köylüler

1. Müslümanlar
a. İdareci Sınıf (Askeri ve ilmiye)
Adada bulunan idareci sınıf askeri olarak kapıkulu kökenli, ilmiye olarak da medrese
çıkışlı olup çoğu tımar sahibi kişilerdi. Bunlar beylerbeyi, sancakbeyi, divan üyeleri, yeniçeri
ağası, kadılar ve kadı naipleriydi. Atamayla görev alan bu kişiler ada yönetimi ve
bürokrasisinden sorumluydular. Kanun önünde, sıradan bir köylüden farkları yoktu. Müslim
veya gayrimüslim halktan biri idarecilerinin "zulüm ve işkencesine" maruz kalırsa
İstanbul'daki merkezi hükümete başvurarak hakkını arayabilirdi. Bazı durumlarda haksızlıkta
bulunanlar, kim olursa olsun, idam edilebilir veya bulundukları görevden alınabilirlerdi. İdareci
sınıf ve onların maiyetindekilerin maaşları Kıbrıs gelirlerinden sağlanmaktaydı.
b. Eşraf (Ağalar)
Adada yaşayan müslüman halkın dahil olduğu diğer bir zümreyi eşraf grubu
oluşturmaktaydı. Daha fazla Lefkoşa’da oturan bu zümreyi büyük toprak sahipleri ve ada
yönetiminde sözü geçen kişiler oluşturuyordu. Bu kimselere "Lefkoşa Ağaları” da
denmekteydi. İtibar kazanmış olmalarının başlıca sebebi, zamanla, "muhassıl, mütesellim"
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gibi Kıbrıs'a idareci tayin olunan kimseler
adına, halktan vergi toplamalarıdır.
c. Esnaf ve Tüccar
Kıbrıs Türk toplumunda orta tabaka
Lefkoşa ve diğer önemli şehir
merkezlerinde "Lonca Sistemi”ne göre
teşkilatlanmış olan esnaf, sanayici ve
tüccarlardan oluşmaktaydı. Lonca
Sistemi, esnaf ve zanaatkarların iş ve iş
ilişkilerini düzenleyen ayrıca denetimini
yapan meslek örgütlenmeleriydi.
Loncalar, aynı işi yapan ve aynı bölgede Halı tüccarı
ikamet eden aralarında iyi bir üretim ve
ticaret ilişkisi bulunan gruplardan oluşurdu. Esnaf, kadıya bağlı "muhtesip" denilen bir
belediye görevlisi tarafından kontrol edilmekteydi. Muhtesiplik de "iltizam usulüne" tabi
olduğu için, esnaftan maddi gücü yerinde olan birisi bu görevi satın alabilirdi. Mesleklere
"çıraklık" yoluyla girilirdi. Kıbrıs Türk esnafı, daha çok ada ihtiyacını karşılamaya yönelik
üretim yapmaktaydı.
Müslüman tacirler, Kıbrıs'ın ticari hayatında sınırlı bir yere sahip iken, gayrimüslim
meslektaşları bu konuda onlardan daha etkindi. Bununla birlikte, 18. yüzyılın başlarına ait
şeriye sicillerinde, sayıca az olmalarına rağmen, Kıbrıslı gayrimüslim tüccarlarla ortaklık
kurup, geniş çapta ithalat ve ihracat yapmış olan müslüman tacirlere de rastlanmaktadır.
d. Köylüler
Osmanlı devletinin diğer topraklarında olduğu gibi, Müslüman köylüler Kıbrıs'ta da
toplumun gerçek üretici kısmını teşkil etmekteydi. Türk köylüsü fetihten hemen sonra,
işlettikleri bağ ve bahçelerin mülkiyet ve miras hakkına sahip olmuştur. Tarla toprakları ise
miri, yani devlete ait sayılmıştır. Köylü ürünlerinden öşür denilen yıllık verginin yanı sıra
hayvan, bağ ve bahçelerinden de bazı ilave vergiler verirdi.

Osmanlı köylüleri
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2. Gayrimüslimler
a. Kilise temsilcileri (Başpiskopos, papazlar), Kıbrıs Divan Tercümanı,
Konsoloslar, Mahkeme ve Konsolos Tercümanları
Kıbrıs'ta, gayrimüslimlerin en üst tabakasında Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu,
Papazlar, Kıbrıs Divanı ve Mahkeme Tercümanları (Dragoman), Konsoloslar ve Konsolosluk
Tercümanları yer alırdı. Bunlar, Türk idaresi altında sürekli artan bir nüfuza sahip olmuşlardır.
Bu kişiler Rum halkın her şeyinden sorumlu olup, Türk idaresine karşı tek muhataptı.
b. Esnaf ve Tüccar
Gayrimüslimlerin orta tabakasını Rum esnaf ve tüccarları oluşturmaktaydı. Bunlar
askerlik ve diğer zorunlu hizmetlerden muaf oldukları için zaman içerisinde adanın iktisadi ve
ticari hayatında en etkili kişileri haline gelmişlerdi. Türklerin ürettiklerini çoğunlukla bu kişiler
pazarladıklarından, adada zamanla zengin bir gayrimüslim orta tabaka ortaya çıkmıştır.

Silah tüccarı

c. Köylüler
Köylüler, Kıbrıs toplumunun gayrimüslim kesiminin en alt ve kalabalık sınıfını
oluşturmaktaydı. Cizye ya da haraç denilen yıllık bir vergiden başka müslümanlarda da
olduğu gibi, ürettikleri ürünlerden, bağ, bahçe ve hayvanlarından belli oranda vergi verirlerdi.
Gayrimüslim köylüler, Venedik yönetiminde "toprağa bağlı köle" statüleri gereği, ödemek
zorunda oldukları diğer bütün feodal vergi ve hizmetlerden Osmanlı döneminde muaf
tutulmuşlardır.
Osmanlı Kıbrıs'ta sosyal tabakalaşma açısından soyluluk ve kölelik gibi bütün
kurumlarıyla, eski dönemlerde uygulanmakta olan feodal toplum düzenine son vermiştir.
Böylece gayrimüslimler arasındaki keskin sınıf ayrılığı da ortadan kalkmıştır. Müslümanlarda
olduğu gibi gayrimüslimler de kanun önünde eşit halk durumuna getirilmiştir. Türk devlet
adamları, mümkün olduğu kadar sınıflar arasında çatışma ortamı meydana getirmemeye
çalışmışlardır. Çünkü herkesin haddini bilmesi, onların devlet ve toplum anlayışlarında çok
önemliydi. Türk veya Rum olsun hiçbir köylünün "zulüm ve işkence" görmemesi için zamanın
Türk yönetimleri konuya ciddiyetle yaklaşmıştır.
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J. OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS'TA GAYRİMÜSLİM HALK
1. Rumlar
Rumların kökeni yüzyıllar boyunca adaya hakim olan veya koloni kurup adaya
yerleşen milletlerin karışımına dayanır. Bu toplum zamanla Miken (Yunan) kültürünün etkisi
altında kalarak ortak noktalarda birleşip halk olarak hareket etmeye başlamıştır. Roma
İmparatorluğu döneminde Roma Yöneticisi St. Paul’un etkisiyle de hristiyanlığı din olarak
kabul etmişlerdir (MS. 46). Roma İmparatorluğu'nun iki kısma ayrılmasıyla (MS. 395) Doğu
Roma (Bizans) egemenliğinde kalan ada halkı dini ve siyasi baskı altında kalmıştır. Bu
baskının sonucu Yunanca’yı resmi dil, Ortodoks Hristiyanlığı ise resmi din olarak kabul etmek
zorunda bırakılmıştır. Bu şartlar altında Kıbrıs’ta yaşayan halk zaman içerisinde kendisini
Yunanlı olarak kabul etmiştir.

Gayrimüslimler

Kıbrıs Katolik Lüzinyan ve Venediklilerin idaresine girdiği dönemlerde ada halkı
Ortodoks olmalarından dolayı, çok baskı görerek Katolik olmaya zorlanmıştı. Bu durum
Osmanlı’nın adayı fethi ile birlikte sona ermiş, baskıdan kurtulan Rumlar yeni haklar elde
etmiştir.
Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ı fethettiğinde Ortodoks Başpiskoposu sürgündeydi. Lala
Mustafa Paşa fetihten sonra Ortodoks Başpiskoposu’nu adaya getirterek makamını geri
verdi. Patrikhane’yi de kiliseye vakfetti. 1660 yılında Hristiyan tebaanın gayriresmi temsilcisi
olan Başpiskopos, 1754 yılından itibaren Ortodoks halkın resmi temsilcisi oldu. Kocabaş
ünvanını alarak kırmızı mürekkeple imza atma ve asa taşıma hakkı elde etti. Kilise teşkilatı
vergiden muaf tutuldu. Hristiyan halktan vergi toplama yetkisi Ortodoks Başpiskoposu’na
verildi. Kendilerine bağlı papazların başkanı olan Başpiskopos papazların, tayin ve
terfilerinden sorumluydu. Aynı zamanda yerli halkın şikâyetlerini dinleme ve istediği zaman
doğrudan doğruya Sadrazamla görüşme yetkisine sahipti.......................................................
Başpiskopos olacak kişiler, Kıbrıs’tan seçilirdi. Kendi halkı ve papazlar tarafından
seçilen bu kişi Kıbrıs Muhassılı tarafından İstanbul'a bildirilir ve “Miri Pişkeş” vermeleri
kaydıyla kabul edilirdi. Ortodoks halkın diğer bir temsilcisi de Saray Tercümanlarıydı.
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(Dragoman). Bu kişiler Muhassılların yanında yazı işlerine bakar, Lefkoşa dışındaki kazalara
gönderilecek olan belgeleri Rumi hattıyla yazarlardı. Sarraflık da yapan bu kişilerin vergi
tahsil etmek ve para çeşitlerine göre kur düzenlemesi yapmak görevleri arasında sayılırdı.
Rum toplumu ile saray yönetimi arasında iş birliğini sağlayan dragomanlar, Başpiskopos
hastalık veya başka bir sebeple makamında bulunmadığı zamanlarda onun yetkilerini
üstlenirdi.
2.Ermeniler
Fetihten sonra Rumlara tanınan benzer haklar Ermenilere de tanınmıştır. Lefkoşa
alındığında kentin Ermenileri ilk Beylerbeyi Muzaffer Paşa'ya başvurdular. Venedikliler
zamanında Tuz ambarı olarak kullanılan Notre Dame de Tyre Kilisesi’ni, dinî amaç için
istediler. Bu istek Muzaffer Paşa tarafından, padişaha iletilmiş, padişah da buna izin vermiştir.
Ayrıca Girne Dağları’ndaki Alev Kayası'nda Ermenilere verilen kilise ile Sourp Magar
Manastırı’na da vergi muafiyeti getirilmiştir.
Ermeniler çoğunlukla Lefkoşa'nın Arap Ahmet semtinde kendi evlerinde otururlardı.
Adadaki tarihsel varlıkları Bizans döneminde başlayan Kıbrıs Ermenilerinin kökeni KilikyaSuriye ermenilerine dayanır. Adanın fethinden sonra Osmanlı iskân politikası sonucu, birkaç
Ermeni ailesi de Niğde ve Bor taraflarından adaya iskan edilmiştir.
Sourp Magar Manastırı

Bunun yanısıra 17. yüzyılda İran Ermenileri ipek ticareti için adaya yerleştiler. 17. ve
18. yüzyılda Anadolu ve Suriye şehirlerinde özellikle de Kudüs'te kargaşa çıkaran Ermeni
papazları Mağusa Kalesi’ne sürgüne gönderilmiştir. 17. yüzyılda adanın en zengin tacirleri
olan ve aynı zamanda tercümanlık görevi de yapan Ermenilere tanınan haklar şunlardı:
Kıbrıs'ta Ermeni papazlara kendi manastır ve kiliselerinde dinsel ayin yapma hakkı
verildi.
Ermeni Halka kendi dinlerinde ibadet etme hakkı verildi.
Her türlü sorunlarını cemaat içerisinde çözme hakkı tanındı.
Kendi din adamlarını atama hakkı Ermeni Patriğine verildi.
Papaz ve Kocabaşlara, cemaati içindeki yerel sorunları çözme hakkı verildi.
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3. Yahudiler
1271 yılında Akka'nın Müslümanların
eline geçmesinden sonra çok sayıda Yahudi
Kıbrıs'a gelerek yerleşti. Yahudiler zaman
içerisinde çeşitli nedenlerle adadan
ayrılmışlardır.
Venedik döneminde Kıbrıs'ta az
s a y ı d a o l s a d a b i r Ya h u d i c e m a a t i
bulunmaktaydı. Osmanlı Kıbrıs'ı fethettikten
sonra adadaki Yahudi nüfusunu artırmak için
Safed Yahudilerini adaya getirmeye
çalışmıştır. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı
bu gerçekleşmemiştir. Bunun yanı sıra
Filistinden 500 zengin yahudi adaya
getirilerek ticaret hayatı canlandırılmak
istenmiştir.
Yahudiler daha çok Mağusa'da
yaşamış, adada mal mülk edinmişlerdir.
Kredi ve faizcilik işiyle uğraşan yahudiler
köylerde mültezim olarak da faaliyet Yahudi ve karısı
göstermişlerdir. Ticaret hayatında yer
edinmiş ve gerekli hallerde şahsi ve ticari
işleri için Lefkoşa Şeri Meclisini kullanmışlardır.
Yahudiler Mağusa şehir merkezinden başka, Lefkoşa, Hirsofu'ya bağlı Gerosa köyü,
Lefke'ye bağlı Aya Yorgi ve Aya Nikola köylerinde yaşamışlardır.
4. Maronitler
Hristiyanlık dininde Suriye bölgesinin en önemli
azizlerinden biri olan St. Maron'un takipçilerine Maronit
denir. Arap asıllı Katolik Maronitlerin Suriye ve Lübnan'da
yaşadıkları bilinmektedir. Maronitler Haçlı savaşları
sırasında Haçlılara rehberlik etmişlerdir. Suriye ve
Filistin'deki Haçlılara, Kıbrıs'tan sağlanan yardımların
ulaştırılması sırasında gelip gitmelerle adayı tanıyıp aşina
oldukları sanılmaktadır.
Müslümanlar Suriye'yi fethedince burada yaşayan
Maronitlerin bir kısmı Kıbrıs'a gelip yerleşmişlerdi. Lüzinyan
döneminde en ayrıcalıklı grup olan Maronitlerin Osmanlı
döneminde 1570'de 33,1576'da 19, 1700-1820 tarihleri
arasında ise 10 köyde yaşadıkları tespit edilmiştir.
1960-1974 tarihleri arasında Kormacit
(Kormakitis),Gürpınar (Agia Marias), Özhan (Asomotos),
Karpaşa (Karpasia) köylerde yaşadıkları bilinmektedir.
Maronitler günümüzde Kuzey Kıbrıs'ta Koruçam
(Kormacit) köyünde varlıklarını sürdürmektedir.
Aziz Maron
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Koruçam'daki St. George Kilisesi, Gürpınar Köyü’ndeki Profiti İlia Manastırı Maronit dini
yapılarıdır.
5. Konsoloslar
Kıbrıs Akdeniz'deki ticari ve askerî önemini Osmanlı’nın adayı fethinden sonra da
sürdürmüştür. Akdeniz'de Osmanlı Devleti'nin sağladığı huzur ve güvenlik 19. yüzyılın
başlarına kadar adanın ticari önemini daha da artırmıştır.
Avrupalı devletler Doğu Akdeniz'deki ticari ve askerî çıkarlarını korumak için adada
konsolosluklar açmışlardır. İlk konsolosluk açan devletler, Fransa, Venedik Cumhuriyeti ve
İngiltere'dir. Onları İsveç, Sicilyateyn (İki Sicilya krallığı Napoli ve Sicilya), Danimarka,
Hollanda, Nemçe (Avusturya) Devleti, Prusya (Almanya) ve İspanya izlemiştir.
Kıbrıs'a gönderilen konsolosların yanında görev yapan tercümanları da vardı.
Tercümanların hukuki durumları kanunlarla belirlenmişti. Konsolosların görevi, adadaki ticari
işlerle ilgilenmek, özellikle devletlerine bağlı tacirlerin ticari sorunlarını çözmekti.
Osmanlı Devleti yabancı devletlerin konsoloslarını Tuzla Kazasında toplayarak, hem
onların güvenliklerini daha kolay sağlamayı hem de adadaki ticari faaliyetleri kontrol altında
tutmayı amaçlamıştır. Osmanlı adada yapılan ticaretin sürekliliğini ve canlılığını sağlamak için
konsoloslara geniş yetkiler vermiştir. Bu yetkiler şunlardır:
Konsoloslara geniş bir vergi muafiyeti verilmiştir. Bu ayrıcalık hem doğrudan
kendilerine hem de tüm yakınları için geçerliydi.
Konsoloslar herhangi bir dava için mahkemeye çağırılmazlardı. Yalnız 4000 akçeden
fazla davası olanlar, İstanbul'a gönderilirdi. Bu yerel yargı yerine daha üst mahkemede
davanın görülmesi anlamına gelirdi.
Silah taşıma ve kullanma hakları vardı. Kendilerinin üstü ve evleri aranmazdı.
Kendi tebaasına bağlı birisine kötülük yapan kimseyi yakalatma ve ada dışına atma
hakkına sahiptiler.
Kendi tüccarları arasındaki davaları çözümleme hakları vardı.

Tüccarlar
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K. MÜSLÜMANLAR İLE GAYRİMÜSLİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Osmanlı Devleti'nde halkın doğrudan katılımının sağlandığı idarî yapı sayesinde
adada toplumsal uzlaşma sağlanmıştır. Bu uzlaşmanın ne kadar çok yönlü olduğu seyyahlar
tarafından ifade edildiği gibi mahkeme sicilleri üzerinde yapılan araştırmalarla da
kanıtlanmıştır.
Ada halkı Osmanlı Devleti’nin engin hoşgörüsü altında huzurlu bir ortamda yaşamıştır.
Toplumsal olarak birbirlerini hemen hemen her konuda etkilemiş ve karşılıklı kültür
alışverişinde bulunmuştur. Müslümanların ve gayrimüslimlerin kullandıkları birçok deyim ve
sözcük her iki taraftan alınıp kullanılmıştır. Karşılıklı olarak düğün, bayram gibi sosyal ve dini
aktivitelerini kutlamışlardır. Köylerde tarımsal alanda kullanılan suyun dağıtımında veya
hayvanların yanlışlıkla komşu tarlaya girmesiyle çıkan küçük olayların dışında pek karşı
karşıya gelmemişlerdir. Bu da bazen tatlıya bağlanırken bazen de mahkemelere kadar
taşınmıştır. Şehirlerde yan yana ev ve iş yerlerine sahip olan iki cemaat arasındaki ilişkiler
samimi ve dostane olmuştur.

Osmanlı esnafı
Hristiyanlar ve müslümanlar hiçbir sınırlama olmaksızın birbirlerine ev, arsa ve arazi
alıp satabilmişlerdir. Ekonomik hayatta, çarşı ve pazarlarda da aynı oranda bir toplumsal
uzlaşma bulunduğundan söz etmek mümkündür. Müslüman ve hristiyan esnaf ve zanaatkâr
yan yana veya ortak ticaret yapmış, birbirine dükkân alıp satmıştır. Ticarî çıkarları için
hükümete karşı birlikte mücadele etmiştir. Birkaç münferit olay dışında iki cemaat dinî
kaygılarla çok az karşı karşıya gelmiş, ihtilâfları hiçbir zaman çatışmaya dönüşmemiştir.
Buna rağmen zaman zaman adada kilisenin ve yöneticilerin imtiyazlarını kötüye
kullanmasından doğan isyan ve kargaşa dönemleri de yaşanmıştır. Rumların dinî ve siyasî
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temsilcisi tayin edilen Rum din adamlarının sebep olduğu, adayı Türklerden almaya yönelik
girişimler olmuştur. Bu tür hareketler XVIII. asra kadar taraftar bulmazken bu dönemden sonra
Osmanlı Devleti’ni zayıflatmak ve parçalamak isteyen bazı devletlerin teşvik ve
yönlendirmeleriyle yandaş bulmaya başlamıştır. 1821 Yunan İsyanı sırasında Rumların
adada takındığı tavır buna verilebilecek en iyi örnektir. İki toplum arasındaki ayrışma bu
dönemden sonra başlamıştır. Rumların Enosis istekleri her iki halkın tüm varlıklarıyla
birbirlerinden tamamen ayrılmasına neden olmuştur.
Osmanlı Devleti'nin İslamlaştırma yönünde bir politikası veya baskısı olmadığı bilinen
bir gerçektir. Çünkü bu durum İslam inancına aykırı olduğu gibi devletin önemli gelir
kaynaklarından biri olan cizye gelirinin de düşmesine sebep olabilirdi.
İsIam dini, müslüman bir kadının müslüman olmayan bir erkekle evlenmesine izin
vermezdi. Bundan dolayı adada toplumlar arası evlilikler daha çok müslüman erkeklerle
gayrimüslim kadınlar arasında gerçekleşmiştir. Kıbrıs Ortodoks Kilisesi, yapılan bu tür
evliliklere şiddetle karşı çıkmakta ve evlenenleri dinden çıkarmaktaydı. Kilise, müslüman
erkeklerle evlenen kadınların kocalarından boşanmaları halinde bile kiliseye
alınmayacaklarını, kilisenin cenazelerini kaldırmayacağını belirtmekteydi.
Ailelerine danışarak veya kendi iradeleriyle evlenmeye karar veren kız ve erkek,
genellikle kendileri mahkemeye giderlerdi. Taraflardan mahkemeye vekil gönderenler de
olurdu. Bazen de mahkemeden eve görevli getirilerek, şahitler huzurunda evlenmek
istediklerini beyan edenler olurdu. Nikah akdi kıyıldıktan sonra bu sözleşme mahkeme siciline
yazılırdı.
Evlenmeye karar verildiğinde damat tarafından kız tarafına “mehr” adı altında bir
miktar para verilirdi. Bunun nedeni temelde, kadını güvence altına almaktı. Ayrıca, aile
bütçesine katkıda bulunan kızlar, evlendiklerinde bu katkıları biteceği için mehr alıp-vermek
doğal karşılanırdı.

Osmanlı Nikah Akdi
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Ölçme ve
Değerlendİrme
1. Ada halkının Osmanlı Devleti'nden yardım isteme gerekçelerini yazınız.
2. Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin ekonomik sebeplerini açıklayınız.
3. Osmanlı Devleti'nin fetih hazırlıklarından Venediklilere karşı aldıkları tedbirleri
yazınız.
4. Vira antlaşmasının yerli halk ile ilgili maddesini açıklayınız.
5. İnebahtı Deniz Savaşı’nın Osmanlı Devleti açısından sonuçlarını yorumlayınız.
6. Kıbrıs Seferi'ne önce karşı çıkan fakat sefer kararı alınınca fetih için gerekli
tedbirleri alan dönemin Osmanlı Sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lala Mustafa Paşa

b) Piyale Paşa

c) Ali Paşa

d) Sokullu Mehmet Paşa e) Cafer Paşa
7. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethi sırasında padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
a) I. Murat

b) I. Selim

c) II. Selim

d) II. Mehmet

e) III. Ahmet

8. Lefkoşa'nın fethinden sonra Osmanlı Devleti tarafından Kıbrıs'a gönderilen ilk
Beylerbeyi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cafer Paşa

b) Muzaffer Paşa

d) Besim Paşa

e) Lala Mustafa Paşa

c) Sinan Paşa

9. Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs'ın fethinin nedenlerinden biri değildir?
a) Korsanların Osmanlı gemilerine saldırıları
b) Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolunun Kıbrıs'ın yakınından geçmesi
c) Ümmü Haram'ın mezarının Kıbrıs'ta bulunması
d) Venedik Devleti'nin Papadan yardım istemesi
e) Adadaki Rum halkın Osmanlı’dan yardım istemesi
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OSMANLI
YÖNETİMİ’NDE
KIBRIS
(1571 – 1878)

Hazırlık Çalışmaları
1.Yaşadığınız bölgede bulunan Osmanlı dönemine
ait tarihi eserleri araştırınız.
2.Bulunduğunuz bölgede vakıf malları varsa,
bunlar hakkında bilgi toplayınız.
3. Osmanlı dönemi mesleklerden günümüze
kadar ulaşan mesleklere örnekler veriniz.

III. ÜNİTE: OSMANLI YÖNETİMİ’NDE KIBRIS (1571-1878)
A. İDARİ DÜZEN
1. Tanzimat Öncesi İdari Düzen
Lefkoşa'nın fethinden hemen sonra Girne ve Baf'ında teslim olmaları üzerine Kıbrıs'ta
Osmanlı idari düzen kurulmaya başlandı. 9 Eylül 1570 tarihli bir emirle Kıbrıs'a beylerbeylik
statüsü verilerek, ilk beylerbeyi olarak Avlonya Sancak Beyi Muzaffer Paşa atandı.
Mağusa'nın fethinden sonra Kıbrıs Beylerbeyliği’ne Sinan Paşa tayin edildi. Kıbrıs
Beylerbeyliği’nin gelirinin adanın giderleri için yeterli olmadığının anlaşılması üzerine,
Anadolu Beylerbeyliği'nden Alaiye (Alanya), Karaman Beylerbeyliği'nden İçel, Dulkadir
Beylerbeyliği'nden Sis, Halep Beylerbeyliği'nden Tarsus Sancakları Kıbrıs'a bağlandı.
Kıbrıs kendi içerisinde üç sancağa ayrıldı. Bunlar Mağusa, Girne ve Baf sancaklarıdır.
Kıbrıs idari olarak da merkez Lefkoşa olmak üzere onaltı kazaya ayrıldı. Bu kazalar; Tuzla,
Limasol, Piskobu, Gilan, Evdim, Mağusa, Karpaz, Dağ, Değirmenlik, Baf, Kukla, Hirsofu,
Lefke, Omorfo (Güzelyurt), Mesarya ve Girne'dir. Kazalar nahiyelere, nahiyeler de karyelere
(köylere) ayrılmıştı.
1670 yılına kadar devam eden beylerbeyliği uygulaması, bu tarihte değiştirildi. Adada
ekonomik ve sosyal güçlükler nedeniyle nüfusun giderek azalması, ticaret hayatının
bozulması, Kıbrıs'ın gelirlerinin azalmasına neden oldu. 1670 tarihinde Kıbrıs'ta beylerbeylik
uygulaması kaldırılarak, ada kaptan paşalığa bağlandı. Bu dönemde vergi toplamakla
yükümlü ağalar arasındaki rekabet adadaki huzurun bozulmasına ve isyan çıkmasına neden
oldu. Ada 1687 yılında Kaptan Paşalıktan alınarak Veziriazama has olarak verildi.1785 yılında
ise Divanı Hümayun'a bağlı bir muhassıllık haline getirildi. 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla Kıbrıs
Cezayir-i Bahr-I Sefid'e (Akdeniz adaları anlamında idari oluşum) bağlı bir sancak haline
getirildi. İdaresine “Kaymakam'' ünvanıyla bir mutasarrıf tayin edildi. 1861 yılına gelindiğinde
İstanbul'a bağlı müstakil bir mutasarrıflık oldu. 1868’de Çanakkale’ye bağlı mutasarrıflık,
1870 yılında ise bağımsız bir mutasarrıflık haline getirilerek adanın İngiltere’ye devrine kadar
bu şekilde idare edilmiştir.
Kıbrıs beylerbeyi eyaletin yönetimini, divanı toplayarak buradan çıkan kararlar
doğrultusunda yönetirdi. Kıbrıs divanı, padişah divanı'nın (Divan-ı Hümayun) küçük bir modeli
olup başkanı Kıbrıs beylerbeyi idi. Divan üyeleri: Yeniçeri ağası, tezkireci, divan efendisi,
tımar defterdarı, defter emini, defter kethüdası, ruznameci ve divan çavuşları idi.

Osmanlı eyaletleri
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2. Tanzimat Sonrası İdari Düzen
Tanzimat'ın ilanından sonra tüm Osmanlı topraklarında olduğu gibi Kıbrıs’ta da idari
yapıda değişiklik yapıldı. Eyalet merkezinde eyalet meclisi, kazalarda kaza meclisleri,
nahiyelerde nahiye meclisleri kuruldu. Gayrimüslimlere tanınan yeni haklarla meclislerde
gayrimüslim temsilcilerde yer almaya başladı. İlk yıllarda 8 kişiden oluşan mecliste 4
gayrimüslim yer almıştır. Daha sonra meclis üye sayısı 13'e çıkarılmıştır.
Tanzimat Fermanı’yla birlikte adada ilk muhtar teşkilatı oluşturulmuştur. Müslüman
halk muhtarlarını seçerken gayrimüslimler ise kâhyalarını seçmişlerdir. Seçilen muhtarın
görevleri arasında; bölgenin güvenliği, temizlik işleri, kendi bölgesinde toplanması gereken
vergilerin kişilere paylaştırılması ve toplanması, ölen kişilerin kayıttan düşürülerek, yeni
doğanların kaydedilmesi sayılabilir.

B. YARGI
1- Tanzimat Öncesi Kıbrıs’ta Hukuk Düzeni
Osmanlı Devleti’nde uygulanan hukukun asıl kaynağını İslam hukuku oluşturmaktadır.
Esaslarını Kur'an-ı Kerim ve İslam
peygamberi Hz. Muhammed'in
sünnetinden alan hukuk kurallarına
şeri hukuk denir. Kadılar kararlarını
şeri hukukun yanında örfi hukuk
kuralları esaslarına göre de
verirlerdi.
Kıbrıs'ın Osmanlı
egemenliğine girmesinden
Tanzimat’ın ilanına kadar geçen
dönemde adalet kadılar eliyle şeri
mahkemelerde dağıtılmıştır. Ada
genelinde her çeşit adli olaya
kadılar bakmıştır. Köylerde çıkan
küçük anlaşmazlıklara ise köyleri
dolaşan naipler bakardı. Kadı, dava
sırasında herhangi bir konuda
tereddüte düştüğünde durumu
müftüye sorardı. Onun görüşüne
göre karar verirdi. Ayrıca kadının
diğer bir rehberi de fıkıhtı. Fıkıhla
Kur'an-ı Kerim, 1804
çözümlenmeyen konular ise bölgede bulunan yerel halkın günlük yaşamında uyguladığı
kurallar esas alınarak çözülürdü. Kadı adaleti sağlarken kendisine bir heyet oluştururdu.
Heyette o yörenin ileri gelenlerinden 5-6 kişi bulunurdu. Bu kişiler davalarda hazır olurlardı.
Eğer fetvaya ve kadının hükmüne rağmen, davalı ve davacı mahkeme kararına itiraz ederse,
bugünkü temyiz usulü yerine, o devirde Lefkoşa'daki Beylerbeyine müracaat edilirdi. Böyle bir
müracaat yapıldığı takdirde, dava Lefkoşa'da beylerbeyinin başkanlığında toplanan ve baş
kadının da katıldığı“Kıbrıs Divanı” na götürülerek temyiz edilebilirdi.
Müslüman olmayanlar da Şeri Mahkeme huzuruna çıkarılırdı. Şeriata uygun olarak
geliştirilen örfi hukuk kurallarına göre yargılanırlardı. Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar ve diğer
topluluklar, bu mahkemelerde haklarını eksiksiz olarak alırlardı. Gayrimüslim tebaa hiçbir
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zaman İslam dininin kurallarına uymak zorunda bırakılmamıştır. Kıbrıs'taki gayrimüslimler,
hukukî meselelerini özel kanunlarına göre kilise mahkemelerinde çözme hakkına sahip
olmalarına rağmen kendi arzularıyla şeriye mahkemelerini kullanmışlardır. Fetihten sonraki
ilk yetmiş yıla ait sicillerde kayıtlı toplam 2800 davanın 1/ 3'ünden fazlası gayri müslimlerle
ilgilidir. Bu durum Kıbrıs'taki gayrimüslimlerin Osmanlı adaletine güvendiklerini ve şeriye
mahkemesini bir hak arama yeri olarak gördüklerini göstermektedir. Hristiyanlar mahkemede
görevli bir Rum tercüman aracılığıyla rahatlıkla dava açmış, yemin etmiş, ifade vermiş ve
şahitlik yapmıştır.
Osmanlı hukuk düzeninde çok önemli yere sahip olan Kadı aynı zamanda kazanın en
büyük sivil ve adli amiri sayılırdı. Kadının görevlerini başlıca üç kısma ayırmak mümkündür.
- Yargıçlık Görevi: Kadı tayin olduğu bölgede adaleti sağlayan kişiydi. Bunun için her türlü
adli davaya bakardı. Kadı adaleti sağlarken mahkeme kâtipleri, Muhzıra başı ve Muhzırlar
yardım ederlerdi. Kadı'nın bir davaya bakarken yanında bulundurduğu heyet mensuplarına
“Şuhudu'l-hal” denirdi. Mahkeme kâtipleri veya kadı tarafından Şeriye Siciline işlenen
davalarla ilgili kayıtların altında bunların da imzaları bulunurdu.

Osmanlı kadısı

- Yöneticilik Görevi: Kadı mülki amir olarak devlet ile halk arasındaki işleri düzenlerdi.
Devletin halktan talebi olan vergileri evlere göre taksim ederdi. Aynı zamanda halkın istek ve
şikayetlerini dinleyerek gerekli yerlere ulaşmasını sağlardı. Buna ek olarak kazanın asayişini
temin ederdi. İdare amirliği görevinde kadının yardımcıları; Subaşı, asesbaşı, muhtesip ve
kedhüda idi.
-Belediye Başkanlığı Görevi: Kadı bulunduğu kazanın belediye reisliği görevini de yerine
getirirdi. Fiyatlara narh koyar, alım-satım işlerini kontrol eder, temizlik ve imar faaliyetlerini
tanzim eder, evlenme, boşanma, miras gibi meseleleri hallederdi. Bütün bu işler için kadının
muhtelif yardımcıları bulunurdu.
2. Tanzimat Sonrası Kıbrıs’ta Hukuk Düzeni
a. Nizami Mahkemeler: Kazalarda iki Türk ve iki Rum üyeden oluşan başkanlığını
kadının yaptığı mahkemelerdir. Nizami mahkemelerde her türlü hukuk ve ceza davaları
görülürdü. Bu mahkemelerde verilen para ve hapis cezalarının yürürlüğe girebilmesi için,
kaymakamın onayı gerekliydi.
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b. Ticaret Mahkemeleri: Ticaretle ilgili her türlü konu bu mahkemelerde görüşülüp
karara bağlanırdı. Mahkeme üyeleri arasında Avrupa devletlerinin temsilcileri olan
konsoloslar veya onların seçip gönderdiği memurlar da yer alırdı. Nitekim “Meclis-i Ticaret”
eşit sayıda yerli ve Avrupalı üyeden oluşmaktaydı. Tuzla'daki 12 üyeli Ticaret Mahkemesinde
6 konsolosluk temsilcisi, 3 Rum ve 3 Türk üye bulunuyordu.
c. Şeriye Mahkemeleri: Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat’a kadar tüm
yargı işlerinin yürütüldüğü kurumdu. Adada Osmanlı adaletini sağlayan şeriye mahkemeleri
Kıbrıs İngiltere’ye devredilirken yapılan ikili antlaşma ile işlevini sürdürmüştür. 1882'de
yayınlanan Mahkemeler Emirnamesi ile de İngiltere Şeriye Mahkemeleri’nin varlığını ve
işlevini kabul etmiştir.
d.Temyiz Mahkemeleri: Osmanlı idaresinin sonlarına doğru, Kıbrıs'ta mevcut
mahkemelere ek olarak Temyiz Mahkemesi de kuruldu. Temyiz Mahkemesi bir tane idi ve
Lefkoşa'da toplanırdı. Lefkoşa kadısı başkanlığında 3 Türk ve 3 Hristiyan üyeden teşekkül
ederdi. Hukuk meselelerinde bir istinaf mahkemesi (yüksek mahkeme) olarak hüküm verir,
ceza meselelerinde ise üç yıldan fazla hapislik cezasını gerektiren davalara bakardı.

C. ASKERİ ÖRGÜTLENME
Kıbrıs'ın asayiş ve güvenliğini sağlamanın yanında, olası bir saldırıda, müdafaasını
yapmak da o kadar önemliydi. Bunun için adanın fethinin hemen ardından, Kıbrıs'ta
mükemmel bir askerî teşkilatlanma oluşturulmuştur. Adadaki idari teşkilatlanmanın merkezi
olan Lefkoşa, askeri teşkilatlanmanın da merkeziydi. İdari teşkilatlanmaya bağlı olarak
gelişen askeri yapılanmanın, kazalardaki en yüksek rütbeli komutanı Alaybeyleri yani
Miralaylardı. Nahiyeler ve onlara bağlı karye(köy)lerde bulunan tımarlı sipahiler
çeribaşılarına, bir kaza dâhilindeki bütün çeribaşıları da o kazanın alaybeyine bağlıydı. Ayrıca
kazalarda yeniçeri zabitleri olan çorbacılar, kasabalarda polis hizmeti gören subaşıları ve
onlarla birlikte kıyıların güvenliğinden sorumlu Serdar bulunmaktaydı. Subaşıları alaybeyinin
emrinde hareket ederdi.

Yeniçeri Subayı

İki Yeniçeri
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Kazaların birleşmesiyle oluşan sancaklardan
Sancakbeyi sorumlu idi. Sancakbeylerinin askeri ve
idari görevleri vardı. Bu görevlerden bazıları
şunlardır;
Sancakta asayiş ve güvenliği sağlamak.
Savaş esnasında sancağında bulunan tımarlı
sipahilerle birlikte, bağlı bulundukları beylerbeyinin
komutasında savaşa katılmak.
Kalpazanlıkla mücadele etmek.
Sancağa özel görevle gelen devlet
memurlarına yardımcı olmaktır.
Sancakların birleşmesiyle oluşan eyaletlerde
en yetkili askerî temsilci olan beylerbeyi aynı
zamanda yöneticilik görevi de yapardı. Kıbrıs'ta
beylerbeyi Lefkoşa'da otururdu. Beylerbeyi'nin
görev ve sorumlulukları şunlardır:
Kendi bölgesindeki bütün durumlarda
hükümdarın temsilcisi olmak.
Tımarlı sipahi
Divanda askerî hususlara dair meseleleri
halletmek, bölgesinde güvenliği sağlamak.
Tıma rl a rı yö n e tme k ve g e l i şme l e ri n i
sağlamak.
Savaş durumunda nahiyedeki sancakbeyleri
ve yeniçerileri toplayarak, istenilen yerde orduya
katılmak.
Beylerbeyi sefere katıldığı zaman yerine vekil
olarak “mütesellim” denilen bir kişi bırakırdı.
Adanın genel güvenliğinden, birinci derecede
kaza mercilerinde, garnizonlarda bulunan yeniçeri
birlikleri ve en üst rütbeli komutanı olan Yeniçeri
Ağası sorumlu idi. Kazaların kırsalında mevzilenmiş
olan tımarlı sipahiler bu görevi yapardı. Yeniçeriler,
üç ayda bir maaş alan, yeniçeri ocağında yetişen
devletin sürekli askerleri idi.

Yeniçeri ağası
Kalelerde en üst rütbeli askeri yetkili Kale
Dizdarı idi. Dizdarın emrinde kale askeri olarak
azablar, cebeciler, topçular, kale muhafızları, yeniçeriler bulunmaktaydı. Kıyılarda ve
buralardaki kalelerde düşman veya korsan gemilerini gözetlemekle görevli dideban (bekçi)
denilen memurlar vardı.
Deniz gücü olarak, Kıbrıs Beylerbeyi’nin emrinde belirli bir kuvvet vardı. Osmanlı
Devleti'nin İstanbul'daki donanmasından başka, Akdeniz'deki altı donanma bölgesinden biri
de Kıbrıs'tı. Kıbrıs'taki donanma Kıbrıs Beylerbeyi’nin kadırgası ile Mağusa, Baf, Tuzla,
Limasol ve Girne beylerinin altı kadırgasından oluşuyordu.
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D. TOPRAK DÜZENLEMESİ VE VERGİ
1. Toprak Sistemi
Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethedilmesinden hemen sonra yapılan ilk işlerden biri,
Kıbrıs'ın yerli halkının latin dönemindeki köleliğine son vermek olmuştur. Padişah II. Selim'in
fermanında buyurduğu ilkelere uygun olarak ordodoks rum halkı kölelikten kurtarılmıştır.
Özgür ve eşit vatandaşlık haklarına kavuşturulup mal mülk sahibi olmalarına izin verilmiştir.
Sahibi oldukları malı satma, devretme, miras olarak çocuklarına bırakma, bağışlama hakkı da
kendilerine tanınmıştır.
Osmanlı yönetimi altındaki tüm topraklar Devlete ait olup islam kurallarına göre
dağıtılırdı. Bu sisteme göre toprak iki kısma ayrılırdı. Bunlar Mülk topraklar ve Miri topraklardır.
a. Mülk Topraklar
* Öşriyye: Bu sınıfta bulunan topraklar (arazi), yerler fetih sonucu müslümanlara
verilen arazilerle fetihden önce de müslümanların olup, fetih sonrasında yine kendilerine
bırakılan topraklardır. Bu sınıftaki topraklar mal sahiplerinin mülkü sayılırdı. Mal sahipleri
tarafından istedikleri şekilde kullanılır, elden çıkarılabilir, satılabilir, vakıf veya hibe (bağış)
edilebilirdi. Bu toprakları ekip biçenlerin devlet hazinesine öşürlerini vermesi gerekirdi. Öşür,
onda bir demektir. Öşür vermek ise elde edilen ürünün onda birini Devlet Hazinesine vergi
olarak vermek anlamına gelir. Bu topraklara öşriye denilmesi, üründen devlete öşür
ödenmesi nedeniyledir.
* Haraciye: Bu araziler bir yerin fethi tamamlandıktan sonra müslüman olmayan
ahaliye mülk olarak verilen topraklardı. Bir yer fethedildiğinde ele geçen topraklar sadece
müslümanlara değil, o yerde yaşayan ve müslüman olmayan ahaliye de dağıtılırdı. Bu şekilde
arazi sahibi olanlar da Haraç adıyla bilinen bir vergi ödediklerinden, ellerindeki topraklara
haraciye denilmekteydi.
b. Miri Topraklar
Bu sınıfa giren topraklar fetih ile doğrudan doğruya devlete geçen topraklardı. Mülkiyeti
devlete ait olmakla birlikte ekip biçme koşulu ile sahiplerinin kullanımına bırakılırdı.
Arz toprak; yer, memleket anlamına gelmektedir. Arz-ı memleket, memleket toprağı
demektir. Miri, devlet hazinesine ait demektir.
Miri arazi devlete ait olmakla beraber, belirli bir vergi karşılığı devredildiği kişilerin
ölümü üzerine, yine aynı koşullarda ölenin mirasçılarına geçerdi. Sadece bu topraklar
hazineye ait oldukları için alınıp satılamaz, vakıf edilemez, devredilip bağışlanamazdı.
Miri araziler gelirlerinin kullanım alanlarına göre bazı bölümlerine ayrılmıştı. Bunlar:
Paşmaklık, yurtluk, ocaklık, malikâne, mukataa, dirlik idi.
*Paşmaklık: Padişah kızlarına, annelerine ve eşlerine ayrılan has topraklardır.
*Yurtluk: Sınır boylarındaki askerlere verilen aşiret mülkiyeti olan topraklardır.
Yurtluk topraklar sayesinde sınırların güvenliği de sağlanıyordu.
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*Ocaklık: Gelirleri kale muhafızlarına , şehir ve kasaba memurlarına ayrılan
dirliklerdir. Yurtluk ve ocaklık sahibi olan kişiler bu yerleri satamaz, devredemez ve
vakfedemezdi. Sadece ocaklık sahibi olan kumandana, miras bırakma hakkı tanınmıştı.
*Malikane: Üstün hizmetlerine karşılık, bazı devlet görevlilerine verilen topraktır. Bu
topraklar miras yoluyla ölenin çocuklarına geçerdi.
*Mukataa: Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine verilmek üzere ayrılmış miri
topraklardı. Bu topraklar bir kişiye yaşadığı süre çerçevesinde verilirdi.
* Vakıf Topraklar: Devlet hazinesine ait ya da kişilerin mülk arazilerinden olup da
bağışlanan topraklardı. Gelirleri bilimsel veya toplumsal kurumların masrafları için ayrılırdı.
*Dirlik topraklar: Padişah beratıyla bir kişiye hizmet karşılığı olarak verilen
topraklardı. Arazi verilen kişiye de dirlik sahibi denirdi. Dirlik topraklar gelirlerine göre üçe
ayrılırdı. Bunlar has, zeamet ve tımardı.
- Has: Senelik geliri 100 bin akçeden fazla olan dirliklere has denir. Haslar şehzade,
vezir, beylerbeyi gibi şahıslara verilirdi. Memuriyete devam ettikleri müddetçe bundan
faydalanırlardı. Has sahibi gelirinin bir bölümünü kendi harcamaları için ayırdıktan sonra, geri
kalan her 5 bin akçesi için bir atlı asker (Cebelü) beslemekle yükümlüydü.
- Zeamet: Senelik geliri 20 bin akçeden 100 bin akçeye kadar olan dirliklere zeamet
denir. Bunlar subaşı gibi memurlara, eyalet merkezindeki defterdarlara ve sancaklarda
alaybeylerine verilirdi. Zeamet sahipleri de gelirinin 20 bin akçesi hariç, her 5 bin akçe için bir
atlı asker beslerdi.
- Tımar: Senelik geliri 20 bin akçeye kadar olan dirliklere denir. Tımarlar hizmet
karşılığı olarak askerlere verilirdi. Tımar sahipleri senelik gelirlerinden 2 bin ile 6 bin akçe
arasındaki miktarı kılıç hakkı olarak kendilerine ayırırdı. Kılıç bedeli sipahinin kendi aylığına
denk gelirdi. Bu miktarın dışında kalan her 3 bin akçe için bir atlı asker beslerlerdi.

Osmanlı memurları
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Dirlik sahiplerinin köylüden istemeye hakkı olan ve köylünün de yerine getirmesi
gereken bazı hususlar vardı. Bunlar;
Her köylü kendi dirlik sahibini efendisi olarak tanıyarak, köylerine geldiği zaman ona
üç gün hizmet etmek zorundaydı.
Köylü her yıl Mart ayında kayıtlı olan vergisini ödemekle mükellefti.
Köylü öldüğü zaman onun yerine malı devralan oğullarından “Bennak resmi” (kazanç
vergisi ) diye bilinen vergi alınırdı.
Köylü ektiği üründen elde ettiği mahsulü sipahisinin izni olmadan başka bir yere
götüremezdi.
Köylü elinde bulundurduğu toprağı, sipahisinden izinsiz kiralayamaz, satamaz,
üzerine hiçbir yapı yapamazdı. İzin alınıp yapılan yapılar köylüye tapulanırdı.
Köylü toprağı işlediği ve vergisini ödediği sürece Sipahi, bu toprağı başkasına
vermezdi. Böylece köylü toprağın sahibi sayılır aynı hak babadan oğula geçerdi.
Kıbrıs Türkler tarafından fethedilip adaya Anadolu'dan nüfus iskân edilmeye
başlanınca toprak dağıtımına başlanmıştır. Özellikle Venedikli yöneticilerin bıraktığı büyük
arazi ve çiftliklerin dağıtımına öncelik verilmiştir. Bu çiftlikler normal olarak 60 ile 150 dönüm
arasında olurdu. Bu topraklara bir çift öküzle sürülebilecek büyüklükte olduğu için çiftlik
denirdi. Arazinin yerine, tipine, toprağın verimlilik durumuna göre çiftliklerin büyüklükleri
değişirdi. Çiftlik sistemine bağlı 5 çeşit çiftlik vardı. Bunlar reaya, hassa, askerî, vakıf ve mülk
ile işletme çiftlikleridiydi.

Osmanlı Köylüsü

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9. SINIF

41

III. ÜNİTE: OSMANLI YÖNETİMİ’NDE KIBRIS (1571-1878)
Reaya Çiftlikleri: Miri toprak uygulamasının sonucu oluşan ve bir köylü işletmesine
yetecek büyüklükte olup ve peşin kira demek olan tapu bedeli karşılığında, işleyecek
kimselere verilen topraklardır. Devamlı olan bir kira mukavelesi (sözleşmesi) yapılarak, çiftçi
bu toprağı işlemekle mükellef olurdu. İşlemediği takdirde toprak elinden alınıp, başkasına
verilirdi. Reaya çiftlikleri sadece vergi yükünü hafifletmek amacıyla birkaç kişi arasında kira
ödemek koşulu ile bölüşülebilirdi. Toprağın resmen bölünmesine kesinlikle müsaade
edilmezdi.
Hassa Çiftlikleri: Doğrudan doğruya sipahilere tahsis edilen topraklardır. Bunlar has
ve zeamet kuralları çerçevesinde işletilir ve 'kılıç yeri' olarak tanımlanırdı.
Askeri Çiftlikler: Bazı askerler hem askerlik hem de çiftçilik yaparlardı. Bunlar
işledikleri çiftliklerin her türlü vergilerinden muaf tutulurdu. Bunun yerine kendi aralarında
anlaşarak nöbetleşe seferlere veya diğer askeri hizmetlere katılırlardı.
Vakıf Çiftlikleri: Bu çiftlikler sahipleri tarafından belirli vakıf kurallarına göre evkafa
vakfedilen arazi ve malikânelerdir. Sipahilerin elindeki bazı çiftliklerin yanısıra özel mülk ve
işletme çiftlikleri de vakıf çiftliklerine dönüştürülebilirdi.
Mülk ve İşletme Çiftlikleri: Padişah tarafından devlete yapmış oldukları hizmetler
karşılığında yönetici sınıfı veya onların yakınlarına çiftlik adı altında verilen arazi ve
malikânelerdir. Bunlar verilen kişinin tapulu malı olur, devlet toprağı olmaktan çıkardı.
2. Vergi Sistemi
Kıbrıs'ta uygulanan Osmanlı vergi sisteminin temeli İslam Hukuku'ndaki şeri ve örfi
vergilere dayanırdı. Osmanlı vergi sistemi başta şeri hukuk kapsamındaki vergilerden
oluşurken zamanla olağanüstü koşulların da etkisiyle örfi vergiler de uygulanmaya
başlanmıştır.
Şeri Vergiler
Şeri vergiler (tekâlif-i şeriye) ve örfi vergiler (tekâlif-i örfiye) Osmanlı’nın tüm topraklarında
olduğu gibi Kıbrıs 'ta da uyguladığı vergilerin genel adıdır. İslam hukuku kurallarına göre
konmuş zekât, öşür(aşar), haraç ve cizye şeri vergilerdir.
Zekât: İslam’ın beş şartından biridir. Zekat İslam inancına göre, mal ve paranın manevi
tazminatını sağlamak için 1/40 oranında gönül rızasıyla verilirdi.

Osmanlı
köylüsü
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Öşür: Müslüman çiftçilerin ürettikleri üründen “onda bir” oranında devlet hazinesine
vermek zorunda oldukları vergiydi.
Haraç: Gayrimüslim tebaanın ekip biçtikleri toprağın ürünlerinden alınırdı. Bunu
ödeyen kişi daha sonra Müslüman olsa bile bu vergiyi ödemeye devam ederdi. Çünkü devlet
toprağı alınacak vergi hesap edilerek dağıtılırdı. Haraç vergisi toprağın verimine göre farklı
oranlarda alınan harac-ı mukaseme (orantılı haraç)ile arazi üzerinden yılda bir kez alınan
harac-ı muvazzaf (sabit haraç) olmak üzere iki çeşitti.
Cizye: Yetişkin iş görebilecek düzeyde olan gayrimüslim erkek nüfustan yıllık olarak
alınan bir vergiydi. Çocuklardan, kadınlardan, iş yapamaz durumdaki yaşlı ve hastalardan bu
vergi alınmazdı. Cizyeyi devlet doğrudan kendisi tahsil ederdi.
Örfi vergiler (tekâlif-i örfiye)
Devlet tarafından olağanüstü hallerde ortaya çıkan sıkıntıları atlatmak için konmuş
vergilerden oluşurdu. Din ayırımı olmaksızın herkesten alınırdı. Birçoğu geçici olarak alınmak
amacıyla konulmuş, fakat zamanla sürekli hale gelmiştir. Savaşlar bu vergilerin
konulmasında etkili olmuştur. Örfi vergiler üç gruba ayrılırdı.
Tekâlif-i âdiye: Savaşlar sonucunda alınan ve şeriatın izin verdiği vergilerdi.
Tekâlif-i şâkka: İslami kurallara göre toplanan vergilerin dışında kalan vergilerdi. Üst düzey
yöneticilerin çeşitli adlar altında tahsil ettiği ve kanunnamelere dayanmayan vergilerden
oluşurdu.
Avarız-ı divaniye: Harp yada aniden ortaya çıkan büyük masrafları karşılamak ve kamu
hizmetlerini ifa edebilmek için konan vergilerdir. Bu vergiye Tekâlif-i divaniye veya sadece
avarız da denir.

E. VAKIFLAR
Osmanlı Devleti, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasını Vakıflara
bırakmıştı. Devlet savunma, güvenlik, adalet işlerini yapar ve bunun için vergi toplardı.
Okullar, yardım ve hayır kurumları, hastaneler kurup işletmekle uğraşmazdı. Savunmayı

Bugünkü
Vakıflar Binası
(Lefkoşa)
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Büyük Han

ilgilendirmeyen bayındırlık eserlerini yapmak da devletin görevlerinden sayılmazdı. Bu
nedenle toplumun bu gibi ihtiyaçları vakıflar yoluyla giderilirdi. Vakıf, bir kimsenin malını, bir
sosyal hizmetin görülmesi için bağışlaması demekti. Bu kurumun kaynağı ilk İslam
toplumlarına kadar gitmektedir.
Padişahlar başta olmak üzere, toplumun en zenginleri mallarının bir kısmını vakıf
olarak ayırırdı. Vakıf kurmak ve hayır yapmak Osmanlı toplumu için bir ibadetti. 16. yüzyılda
Kıbrıs'ta da çok büyük vakıflar kurulmuştu. Bugün çevremizde gördüğümüz bütün camiler,
tarihi yapılar (han, hamam, kervansaray, medrese vb.) vakıflar tarafından yapılmıştır.
Kıbrıs evkafı, Osmanlı vakıf sisteminde taşra evkaf grubu içinde yer almaktadır.
Kıbrıs'ın fethini takip eden yıllarda kurulup bugüne kadar devam eden vakıfların yönetimi,
Kıbrıs'ta kurulan "Evkaf İdaresi" tarafından yapılmıştır. Vakıf kuruluşları şeri hukuk kurallarına
göre idare edilir, bu kurallar padişah tarafından dahi değiştirilemezdi. Vakıf kurmak isteyenler,
öncelikle şeriye hâkimine müracaat edip vakfiyeyi tasdik ettirdikten sonra, ilgili deftere
kayıtlarını yaptırırlardı. Kaydedilen vakfiyeler feshedilemezdi. Vakıflar mütevelliler aracılığı ile
yönetilirdi. Mütevelli olanlar görevlerini layıkıyla yerine getiremezlerse, kadı tarafından
merkeze bildirilerek yerlerine başkaları atanırdı. Böylece vakfın kapanmasına engel
olunurdu.
Vakıflarda mütevellilerden başka görevliler de bulunmaktaydı. Bunlardan biri de vakıf
kâtipleridir. Kâtip ölünce yerine birisinin atanması için merkezden tayin beratı gerekirdi.
Mütevelliler idarelerindeki vakıfların mallarını gelir elde etmek için diğer şahıslara kiralardı.
Vakıflar kültürel ve dini olarak toplumun kimliğini şekillendirmede etkili olduğu için
Kıbrıs Türk'ünün ayakta kalmasına ve varlığını korumasına yardımcı olmuştur.
Kıbrıs'ta vakıflar, Türk kültürünün önemli bir unsuru olarak günümüzde de devam
etmektedir.
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F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Fetihle birlikte adada eğitim öğretim faaliyetleri de başlamıştır. Osmanlı
İmparatorluğunun her yerinde olduğu gibi, Kıbrıs'ta da eğitimin dini esaslara dayalı olması
kaçınılmazdı. Bundan dolayı İslam dininin esaslarının öğretilmesi Kıbrıs Türk eğitiminin de
belli başlı amacını oluşturdu.
Osmanlı döneminde adada eğitim iki düzeyde yapılıyordu.
a) Basit, iptidai bilgiler veren ilkokul eğitimi
b) Daha üst düzey öğrenim yapan medrese eğitimi.
a. İlkokul eğitimi : İlk ve basit bilgiler içeren ilkokul öğrenimi üç düzeyde
yapılmaktaydı.
1) Sıbyan Okulları
2) Vakıf Okulları
3) Özel Okullar
Bu okullara başlama yaşı 4 ile 7, bitirme 13-15 yaşları arasındadır. Sıbyan
mekteplerinde önceleri sadece yazı öğretiliyordu. Zaman içinde temel İslâmî bilgiler de bu
okullarda verilmeye başlanmıştır. Mektep öğretmenlerine “muallim” deniliyordu. Eğitimin
temeli Kur'ân idi. Sıbyan okullarında çocuklara ibadet şekilleri de çocuklara öğretilirdi. Kur’ân
eğitimi 10 yaş civarında tamamlanırdı. Öğretimin içinde yazı dersi de vardı. Yazı dersinde, şiir
ve atasözleri öğretilirdi. Bu derslere ek olarak hikâyeler ve aritmetik de verilirdi.
Ayrıca kelime bilgisi, hitabet, dilbilgisi, edebiyat, tarih gibi ek dersler gören öğrenciler
bu süreci üç yılda tamamlardı. Perşembe öğleden sonra ve cuma günleri okullar tatildi.
Sıbyan okuluna girecek erkek ve kız çocuk merasimle okula başlardı. Merasime,
'Besmele çekme' veya “Âmin Alayı” denirdi. Okula perşembe veya pazartesi günleri başlanır,
kandile rastlarsa, kandil gününe öncelik verilirdi. Okula başlama çocuğun yaşamında önemli
bir dönüm noktası olarak kabul edilir, sadece çocuğun ailesi tarafından değil,
tüm sevenleri, akrabaları hatta küçük yerleşim yerlerinde bütün köy halkı tarafından kutlanan

Sıbyan Okulu
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bir olay olarak değerlendirilirdi.
Öğrenci

Kıbrıs'taki ilkokulların çoğu, vakıflar tarafından
kurulmuş olup vakfiyelerde belirtilen şekilde vakıf
gelirleriyle desteklenip varlıklarını sürdürmüştür. Vakıflar
toplumun eğitim ve öğretiminde ilk temelin atılması
yolunda büyük bir hizmet görmüştür.
Sıbyan okulları içinde vakıf olanların yanı sıra özel
olarak kurulmuş “Hususî Okullar”da vardı. Varlıklı aileler
bu özel okulları kendi evlerinin bitişiğinde bir oda şeklinde
yaptırır çocuklara eğitim burada verilirdi.
Kıbrıs'taki sıbyan okullarının bazıları şunlardır:
Ayasofya sıbyan, Balikitre sıbyan, Limasol sıbyan,
Ömerye sıbyan, Mağusa sıbyan, Girne sıbyan ...vb.

b. Medrese Eğitimi: Kıbrıs'ta medrese eğitimi
Osmanlı'nın adayı fethiyle birlikte başlamıştır. Medrese
tahsilinin kesin bir süresi yoktu. Medrese öğrencilerine Danişment ismi verilirdi.
Danişmentler sıbyan mekteplerini veya o seviyedeki özel bir eğitimi tamamladıktan sonra
medreselere girerlerdi. Medreseyi bitirenlere icazet adında bir diploma verilirdi.
Medreselerde okutulan temel dersler: Kur'an ve Kur'an tefsirleri, Türkçe, Arapça, Farsça,
hadis, fıkıh, astronomi, hitabet (düzgün konuşma), tabiat bilgisidir.
Medresede eğitimi yürüten kişilere Müderris denilirdi. Müderrisler Medrese
eğitiminden sonra aldıkları icazet ve berat adı verilen belge ile ders verme yetkisine sahip
olurlardı. Müderrislerin Muit isminde yardımcıları vardı. Muitler müderrisin verdiği dersleri
tekrarlatıp izah ederlerdi. Kıbrıs'ta kurulan ilk medreseler Lefkoşa'da Büyük Medrese ve
Küçük Medrese’dir. Kıbrıs'taki medreseler: Pir Paşa Medresesi (Lefke), Hamidiye
Arabahmet Medresesi (Lefkoşa), İskele Medresesi, Limasol Medresesi, Baf Medresesi,
Peristerona Medresesi...vb.
XV-XVI. asırda en yüksek seviyelerini yaşayan Osmanlı medreseleri XVII. asırdan
itibaren gerilemeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren medrese tahsili daha ziyade Fıkıh ve
Arapça öğretiminin dışına çıkamamıştır. Bu da medrese eğitiminin ilmi kalitesini düşürmüştür.

Medresede öğrenci odası
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Medresede müderris odası

Medresede sınıf

Bunları Bilelim
Fethin ilk yıllarından itibaren millet sistemi içerisinde hristiyan rum toplumuna
tanınan din, dil, kültür ve eğitim olanakları sayesinde adanın pek çok yerinde rum
okulları açılmayan başlanmıştır.
1878'de İngilizler adanın yönetimini devraldıklarında Kıbrıs'ta 65 Türk
(Müslüman) ve 83 Hristiyan (Rum) okulu vardı.
Bunların Kazalara göre dağılışı şöyleydi:
Kazalar

Türk Okulları

Hıristiyan Okulları

Lefkoşa

28

21

Larnaka

8

12

Limasol

4

20

Mağusa

8

10

12

12

5

8

Baf
Girne

Osmanlı Devlet'inde Eğitimin Genel Özellikleri:
1. Eğitim-öğretimin temel amacı dinî bilgileri ezber yoluyla öğretmekti.
2. İlköğretim 19. yüzyıla kadar basit şeklini korumuştur.
3. Medreseler yaygınlaşarak güçlü ve örgün eğitim kurumları haline gelmiştir.
4. Tanzimat dönemine kadar ilkokuldan sonraki eğitime sadece erkekler devam etmiştir.
4. Gayrimüslimlere ve yabancılara eğitim hakkı tanınmıştır.
5. Enderunlar, 17. yüzyıla kadar gayrimüslim çocuklarını yetiştiren örgün
eğitim kurumlarıydı.
2. Tanzimat
Dönemi
Eğitim
6. Eğitimde
yenilikler
Tanzimat'la birlikte yapılmaya başlanmıştır.
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19. yüzyılın ikinci yarısında
Osmanlı eğitim kurumları ilk, orta ve lise
olmak üzere üç dereceli hale getirilmiştir.
* İlköğretim: Sıbyan mektepleri
(Ana Okulu); Mektep-i İptidaiyeler
(İlkokul); Rüştiyeler (Ortaokul)
* Ortaöğrenim: İdadiler ve
Sultaniler (lise)
* Yüksek Öğrenim: Darülfünun
(Üniversite)
Rüştiye öğrencileri

- İlköğretim:

Sıbyan mektepleri, günümüzdeki anaokullarına benzer bir eğitim vermekteydiler.
Onları dört yıl eğitim veren İptidaiye mektepleri izlemekteydi. On-on bir yaşlarına gelmiş olan
çocukların gidecekleri rüştiyeler günümüzdeki ortaokul düzeyindeki kurumlar idi. 1838 yılında
açılan Rüştiyelere, 1867 yılından itibaren Hıristiyan vatandaşların çocukları da alınmaya
başlandı.19. yüzyıl sonlarına doğru sayıları hızla artan rüştiyelerin kızlar kısmı 1861 yılında
açıldı. Rüştiyelerde tarih, coğrafya, aritmetik, din dersi, Türkçe, Arapça, Farsça gibi dersler
okutuluyordu.
- Ortaöğretim:
Ortaöğretim kurumları olan “İdadiler”, rüştiyelerden üst, sultanilerden ise alt düzeyde
eğitim veren üç yıllık okullardı. 1872 yılında kurulmaya başlanmıştı. 1869 tarihli “Maarif i
Umumiye Nizamnamesi” ne göre beş yüz haneli tüm kasabalarda açılması planlanmıştı.
Cevdet Paşa'nın Maarif Nazırlığı sırasında açılan bu okullarda, Türkçe, yabancı dil, belagat
(güzel konuşma), aritmetik, geometri, tabiat bilgisi, resim vb. gibi dersler okutulurdu.
İdadilerin üstünde eğitim verecek olan sultaniler ise,1869 nizamnamesine göre vilayet
merkezlerinde açılacaktı. Bu okulların ilki daha nizamname çıkmadan evvel açılan
Galatasaray Sultanisi'dir. Zaman içerisinde istenilen sayıda sultani açılamadı. Bunun üzerine
idadiler sultanilere denk sayıldı.

- YüksekOsmanlı
Öğretim
“Darülfünun”:
Mektep
Karnesi
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Osmanlı Devleti'nde yüksek öğretim medreselerde yapılmakta idi. Ancak 19. yüzyılda
yapılan reformlar, kurulan yeni mektepler ve Avrupa ülkelerindeki gelişmeler yeni
yüksekokulların açılmasını gerektirmişti. Ayrıca medreseler içine kapanmış ve toplumun
ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişti.
1869 yılında çıkarılan “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”nde bir darülfünun kurulması
gerektiği ifade edildi ve 1870 yılında darülfünun açıldı. Ancak bu okul uzun ömürlü olmadı.
Kısa bir süre sonra kapandı. 12 Ağustos 1900 yılında Sait Paşa'nın gayretleri ile yeniden
kuruldu. Bu okul ilahiyat, matematik, tabii bilimler, edebiyat, hukuk ve tıp fakültelerinden
meydana gelmekteydi.

G. ADADA İKTİSADİ HAYAT
Osmanlı Devleti Kıbrıs'ta ticaretin gelişmesi için Anadolu'dan gönderilen Türklerin
arasında ticaret ve esnaf erbabının olmasına dikkat etmiştir. Bu meslek grupları adanın
Akdeniz ticaretinde yeniden önemli bir merkez olarak rol oynamasını sağlamıştır. Tüccarlar
toptan mal alıp - satan, milletler arası veya şehirler arası ticaretle uğraşan, büyük çapta imalat
yapan kişilerdir. Kervan sahipleri de bu sınıfa dahildi. Esnaflar ise küçük çapta imalat ve satış
yaparlardı.
Venedikliler döneminde önemli bir ticaret limanı olan Mağusa'ya Osmanlı yönetiminde
Larnaka da katılmıştır. Burada konsoloslukların açılmasıyla Doğu Akdeniz ticaretinde önemli
bir üs olmuştur. Larnaka, Mağusa ve Lefkoşa, Osmanlı yönetimi altında birer sanayi ve ticaret
şehri haline gelmiştir. Özellikle Larnaka'da İngiltere, Fransa, Hollanda, Venedik ve diğer
yabancı ülkeler konsolosluklar açarak kendilerine sağlanan imtiyazlar sayesinde rahatça
işlerini takip etmişlerdir.
Kıbrıs'ta Osmanlı döneminde yaklaşık 102 adet zanaat grubu bulunmaktaydı. Her
zanaat dalı; mumcu, yorgancı, bakırcı gibi kendi sınıfından kimselerin ağırlıkta bulunduğu
yerlerde ticaret yapardı. Bu sayede üretim artmış, fiyatlar düşmüş ve adada bolluk
yaşanmıştır. Bu zanaat dalları incelendiğinde, hemen hemen hepsinde adadaki gayrimüslim
ve müslüman halkın birlikte çalıştıkları görülür. Ancak bazı esnaf grupları arasında bu
duruma rastlanmaz. Sadece müslümanların yer aldığı zanaat dalları arasında karcı, hancı,
kavukçu, helvacı, kasap, mumcu, kahveci, yorgancı ve hamamcı gibi meslekler sayılırken,
Zimmîlerin yaptığı meslekler arasında ise sarraf, mimar, tabip, yağcı ve alçıcılık
bulunmaktadır.

Pazar yeri
Kıbrıs'ta sanayi ve sanayi üretiminin fetihten sonra hızlı bir artış gösterdiği
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anlaşılmaktadır. Özellikle Lefkoşa pamuklu, yünlü ve ipekli kumaş üretiminde öncü olmuştur.
Lefkoşa'da pamuklu kumaşlar ve yarı satenli çok kalın kilimler üretilmiştir. Adada üretilen
pamukluların Hollanda, İngiltere, Venedik ve Livorno'ya (İtalya'da liman şehri) gönderildiği
bilinmektedir. Ayrıca sarı, kırmızı ve siyah olarak Kıbrıs'ta üretilen Türkiye meşini İstanbul
pazarına satılırdı.
Osmanlı Devleti, ticarete özellikle de dış ticarete çok önem veren bir devletti. Dış ticaret
çoğunlukla imtiyazlı olan yabancı tüccarlar tarafından yapılırdı. Bu tüccarlar, Osmanlı
ülkesinde tüzük ve kanunların kendilerine tanıdığı haklar ile ticaret yaparlardı. Osmanlı
tebaası olan yerli tüccarlara göre çok daha geniş imtiyazlara sahiptiler.
Osmanlı Devleti ticarete verdiği önem nedeniyle, tüccar gemilerini Akdeniz'deki
korsanlardan korumak için önlemler almıştır. Farklı devletler arasında çatışma çıkmaması için
her devletin konsolosu uyarılmıştır. Bütün bu ikazlara rağmen, yine de birbirine saldıran
gemiler hangi limana gelirse, orada bu gemilere el konulup içindekiler hapsedilirdi.
1. Sanayi İnkılabının Osmanlı Ekonomisi Üzerindeki Etkisi

Osmanlı işçileri
19. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı sanayii iç pazar ihtiyaçlarını karşılamaktaydı.
Sanayi devrimini gerçekleştiren başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler yeni pazarlar
aramaya başladılar. Osmanlı pazarı çok büyüktü.1800 yılından sonra İngiliz malları Osmanlı
pazarlarında giderek çoğalmaya başladı. Osmanlıya dışarıdan mal girişine en büyük engel
olan gümrük ve “Yed-i Vahid” (tekel) uygulaması 1838 Balta Limanı ticaret antlaşmasıyla
kaldırıldı. Böylece Osmanlı toprakları yabancılar için açık pazar haline geldi.
Osmanlı sanayi, inkılâbını yapmış olan yabancı sanayi karşısında dayanamadı ve
dağılma dönemine girdi. 1860'lardan sonra demiryollarının gelişmesi ile yabancı malların iç
bölgelere kadar girmesi sağlanarak en son kalan sanayi varlıkları da yıkıldı. 1838 Osmanlı –
İngiliz ticaret antlaşmasına ek olarak aynı yıl Fransızlarla, 1846'da Ruslarla, 1861'de
Avusturyalılarla benzer antlaşmalar yapıldı. 1850 yılında gümrük tarifelerinde yapılan
indirimle gelirler iyice düştü. Ardından Kırım Harbi’nin masrafları da artınca Osmanlı ilk defa
iç ve dış borçlanmaya gitti.1854 yılında İngiltere'den ilk dış borç alındı. Bu borçlar 1881 yılına
gelindiğinde ödenemez hale geldi ve “Düyun-u Umumiye” (Genel Borçlar İdaresi) kurularak
yabancıların kendi borçlarını tahsil etmelerinin önü açıldı.
2. Önemli Ticaret Malları
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Tuz gölü

a- Tuz
Kıbrıs'ta ada gelirlerinin en büyük kaynaklarından biri de adada bulunan tuz gölleridir.
Tuz Larnaka ve Limasol'da bulunan göllerden elde edilirdi. Larnaka'da olan gölün tuzu çok iyi
kalitede olup beyazdır. Larnaka Tuz Gölü bir büyük ve birkaç küçük gölden oluşmaktadır.
Göllerden tuz çıkarılması yaz aylarında gerçekleşirdi. Sıcak olan yaz aylarında su buharlaşır,
geriye tuz tabakası kalırdı. İşçiler bu tuzları hayvanların üstünde bulunan küfelere doldurup
belirli toplama yerlerine dökerlerdi. Limasol'daki göl tuz çıkarılmak için Larnaka'daki kadar
kullanılmazdı. Bunun nedeni buradaki tuzun iyi kalitede olmamasıdır. Osmanlı döneminde
hükümet tekelinde olan tuz çıkarma, depolama ve satışı için emin (yüksek rütbeli memur)
veya mültezim (vergi memuru ) atanırdı. Kıbrıs tuzu 1571 Kanunnamesi’nden anlaşıldığına
göre Suriye’ye satılmaktaydı. Suriye'de Lazkiye, Cebele, Banyas ve Entertus iskelelerine
çıkarıldığı ve tuz görevlileri tarafından tüm halka satıldığı anlaşılmaktadır.
Kıbrıs halkı tarafından tuz ve tuzlu ürünler sevilerek tüketilirdi. XVI. ve XVII. yüzyıllarda
resmî fiyat listelerinde adada tüketilen çeşitli tuzlu ürünleri görebiliriz. Kasım 1594 tarihli resmi
fiyat listesinde bir okka (400 dirhem) tuz bir Osmanlı akçesine satılıyordu. 1607 tarihli fiyat
listesinde tuz; pastırma, yoğurt, peynir gibi ürünlerde kullanılırdı. Ayrıca, tuzlu balık da fiyatı
resmen belirlenen ürünler arasındaydı.
b- Pamuk
Pamuk Kıbrıs’ta tarımsal üretimin en
önemli unsurları arasındaydı. Pamuk, Venedikliler
döneminde önemli bir ticari mal olarak şekerin
yerini almıştır. Fetihten sonra Osmanlı yönetimi
pamuk üretimini destekleyip, pamuklu mamüllerin
artmasını sağlamıştır. Adada yöneticilerin önemli
gelir kaynaklarından olan pamuk vakfedilebilir
veya miras bırakılabilirdi. Kıbrıs'ta pamuk üretimi
en fazla Hirsofu'da ve Limasol'da yapılmıştır.
Bunları sırasıyla; Baf, Girne, Pendaya (Yeşilyurt),
Evdim, Lefkoşa, Karpaz, Mazuto ve Tuzla
izlemektedir. Mağusa'da da çok az miktarda
pamuk ekimi yapılmıştır.

Pamuk tarlası

Ada pamuğunun, gerek beyazlığı, gerekse
kalitesi ve liflerinin uzunluğu bakımından Avrupa
pazarlarında aranan bir tür olduğu yabancılar tarafından belirtilmektedir. Kıbrıs pamuğu,
Venedik'e öyle yüksek fiyatlarla satılırdı ki; İstanbul ve Şam'daki birçok tüccar, Kıbrıs’tan
pamuğu alıp doğrudan Venedik'e göndererek çok fazla kâr ederdi. Pamuktan ''resm-i penbe"
olarak adlandırılan bir vergi alınırdı. Bu vergi alınırken ölçü birimi olarak genelde"kantar" esas
alınmıştır.
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c- Şeker
Osmanlılar Suriye,Mısır ve Kıbrıs'ı fethettikten sonra şeker kamışından yapılan
şekerle tanıştı. Şeker Kıbrıs'ta Baf ve Limasol bölgelerindeki şekerhanelerde üretilmekteydi.
Bunun yanında Piskobu, Lefke, Koloş, Kukla, Hirsofu'da da şeker üretiminin yapıldığına dair
bilgiler vardır. Şeker Kıbrıs pazarlarında çok satılmıyordu. Bunun yerine asıl tüketici olan
İstanbul'daki saraylara gönderiliyordu. Nitekim İstanbul saraylarının tükettiği yiyecekler
arasında şekerin (sükker) ismi saraya ait muhasebe defterlerinde açıkça yazılmıştır.
Şekerhanelerde üretilen şeker, adanın tuz ve şeker ihraç yerleri olan Baf ve Tuzla
iskelelerinden kalyata ve kadırgalara yüklenir, Silifke iskelesine taşınırdı. Oradan da çavuşlar
vasıtasıyla kara yoluyla saray mutfağında kullanılmak üzere İstanbul'a ulaştırılırdı. Şeker,
görevliler tarafından tutanaklarla teslim alınır ve teslim edilirdi.

H. TARIM VE HAYVANCILIK
1. Tarım: Adanın fethi sırasında köylü dağlara kaçtığı için üretimden kopmuştu. Bu
nedenle fethin ilk yıllarında üretim düşük düzeydeydi. Osmanlı yönetimi tarımın ilerlemesi için
Venedikliler zamanında uygulanan toprak sistemini değiştirerek köylüyü toprak sahibi yaptı.
Vergi yükümlülüklerini önemli ölçüde azalttı. Sulama kanallarının yapılması, kuyular açılması
ve halk arasında suyun ekonomik ve eşit biçimde dağıtılması için çeşitli önlemler aldı.
XVIII. yüzyıldan itibaren adada tarım gelişmiş, ziraî üretim ve ürün çeşidi artmıştır.
1776’dan sonra on altı yıl konsolosluk yapan İngiliz Michael de Vezin adada yılda 3500 kantar
pamuk, 9000 okka beyaz ipek, 250,000 ton buğday ve bunun iki katı arpa yetiştirildiğini, 5060,000 ton civarında kırmızı ve beyaz şarapla daha pek çok alkollü içkinin üretilerek ihraç
edildiğini kaydetmektedir. 1801 'de Clarke, Kıbrıs'ta üretilen tahılın çok kaliteli olduğunu,
1844'te Fransız konsolosu M. Fourcade ise adada ekili tarım alanlarının 174,000 dönüme
ulaştığını yazıyordu. Bütün bunlar, ada halkının en önemli geçim kaynağı olan tarımın
Osmanlılar zamanında geliştiğini ve halkın yaşam standardında iyileşme olduğunu
kanıtlamaktadır.

Tarım ve hayvancılık
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Adada tarımı etkileyen en önemli sorunların başında salgın hastalıklar, deprem gibi
doğal afetler, çekirge istilası, kuraklık ve buna bağlı kıtlık geliyordu.
Doğal afetler nedeniyle harap olan adada nüfus, ölümler ve göçler nedeniyle azalmıştı.
Azalan nüfus üretimin de azalmasında etkili olmuştur. Üretimin azalmasında bir başka etken
de çekirge saldırılarıdır. Çekirgelerle mücadele ilk yıllarda dini boyutta olup okunmuş muska
katılmış suların çekirgeler veya ürünler üzerine serpilmesi şeklindedir. Bu yöntemin etkili
olmadığı anlaşılınca fenni mücadele yöntemleri denenmeye başlanmıştır. En etkili
yöntemlerden birisi çekirgelerin geçeceği yol üzerinde huni şeklinde çukurlar kazarak
çekirgelerin içine düşmesini sağlamaktı. Bir başka yöntem ise çekirge yumurtalarının
toplanmasıydı.
2.Hayvancılık: Kıbrıs'ta köylü tarımın yanında çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve ticari
kazanç sağlamak için hayvan beslemiştir. Eti, sütü, yünü, derisi ve iş gücünden yararlanılan
küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmıştır. Kıbrıs’ta ticari olarak daha çok küçükbaş
hayvancılığın yapıldığı anlaşılmaktadır.
Yetiştirilen hayvanlar arasında koyun, keçi, inek, öküz, katır,at, eşek gibi hayvanlar
bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanlardan olan koyun ve keçi otlatılmaları için zaman zaman
çobanlara emanet edilirdi. Çobanların gözetiminde olan hayvanlara bir şey olur ya da
hayvanlar başkalarına zarar verirse bunun bedeli çobandan alınırdı.
Osmanlı Devleti’nde reayanın elindeki koyun ve keçiden alınan vergiye "adet-i ağnam"
denilirdi. Bu vergiler ada halkı arasında ayrım yapılmaksızın bütün köylüden 3 koyuna 1 veya
2 koyuna 1 akçe olarak alınmıştır. Kıbrıs'ta 1571-1572 yıllarındaki adet-i ağnam miktarının
104374 akçe olduğu tespit edilmiştir.

Bunları Bilelim
Adada kazalara göre üretilen başlıca tarım ürünleri ve bunlardan
elde edilen yan ürünler şunlardır:
Lefkoşa
Mesarya
Değirmenlik
Lapta
Güzelyurt (Omorfo)
Baf
Limasol (Leymosun)
Larnaka
Mağusa ve Karpaz

Buğday ve arpa
Pamuk, buğday, arpa, gabbar turşusu ve biraz hurma.
İnce beyaz ipek ve bir miktar yağ
Tahıl öğütmek için 32 değirmen bulunur.
En iyi pamuk ve yağ burada çıkar.
Pamuk, buğday ve arpa.
Sarı ipek ve pamuk.
Tuz, şarap, konyak ve harnup.
Tuz, buğday, arpa, gabbar turşusu ve biraz hurma.
İpek, bahçe ürünleri, ihracat veya köylü evi inşası için kereste.
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Arıcılık: Kıbrıs'ta, Akdeniz ikliminin özelliklerinden ve bol çiçekli bitkileri
barındırmasından dolayı kaliteli bal üretimi yapılmıştır. Kıbrıs’ta arıcılık yapan kişilerden
“Resmi kevvâre” adı altında bir vergi alınırdı. Bu verginin defterde yer alması adada arıcılık
yapıldığına önemli bir işarettir. Bu ballar Anadolu’da üretilen ballardan daha üstün tutulurdu.
Kıbrıs’ta arı kovanlarına da vergi yükümlülüğü getirilerek “Kovan resmi” alınmıştır.
İpek Böcekciliği: Kıbrıs'ta ipek böcekciliğinden elde edilen ipek miktarı düşüktü.
İpekten tahrir defterinde "resm-i gögül" olarak geçen bir vergi alınırdı. Az olmakla birlikte Baf
kazasında elde edilen ipek kozalarının kalitesi benzeri bulunmayacak kadar iyiydi. Bu
kozaların 6 libresinden 1 libre ipek elde edilirdi. Elimizdeki mevcut bilgilere göre Lefkoşa,
Mesarya, Girne, Pendaya, Baf, Limasol ve Mazuto'da ipek üretimi yapılmıştır.

İpekböceği

I. KIBRIS'TA OSMANLI YÖNETİMİ’NE KARŞI OLUŞAN TEPKİLER
1. Mehmet Boyacıoğlu İsyanı (1685)
İsyanın sebebi yönetim boşluğu ile vergi toplamadaki düzensizliktir. Adada vergiler
Haraççı ünvanlı özel bir görevli tarafından toplanıyordu. Bu vergilerin toplanması sırasında
zaman zaman ağalar arasında rekabet yaşanıyordu. 1685 yılında vergi toplama yüzünden
ağalar birbirine düşünce kargaşa başladı. Ağa Mehmet Boyacıoğlu etrafında birleşen
isyancılar valiyi öldürdüler.
İsyanı haber alan İstanbul hükümeti isyancıların üzerine Çolak Mehmet Paşa’yı
gönderdi. Kuvvet kullanarak, isyancıları denetim altına almaya çalışan Çolak Mehmet Paşa
başarılı olamayınca Lefkoşa'dan ayrılarak Kubadoğlu çiftliğine sığındı. Adanın tek hâkimi
olan Boyacıoğlu'nun bu durumuna son vermek için hükümet bu kez de Halepli Çuhutoğlu
Ahmet Paşa'yı görevlendirdi. Kuvvetleriyle adaya gelen Ahmet Paşa, Lefkoşa Kalesi’nde
mevzilenen Boyacıoğlu'nu burada kuşattı. Ahmet Paşa Değirmenlik’teki un değirmenlerini ele
geçirerek, şehre un naklini durdurdu. Zor durumda kalan Boyacıoğlu şehirden çıkarak
adamlarıyla kaçtı. Limasol'a gitmek isterken Gilan’da yakalan Mehmet Boyacıoğlu'nun
Lefkoşa'ya getirilip asılmasıyla isyan son buldu.
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2. Çil Osman Olayı
1764 yılında Muhassıl Çil Osman
Ağa (Silahşör Osman) bu mevkiye
getirilmek için belirli miktarda para
vermeyi kabul etmişti. Çil Osman,
Osmanlı hükümetine taahhüt ettiği
miktarı toplayabilmek için adada vergileri
artırdı. Başpiskopos bunu kabul
etmeyerek durumu şikâyet etmek üzere,
İstanbul'a bir heyet gönderdi. Ancak
heyet gecikince bizzat gitmek için yola
çıktı. Durumu öğrenen Çil Osman
Başpiskoposu yakalatarak evinde hapis
etti. Ancak İstanbul'a giden heyet durumu
yetkililere bildirmişti. Heyet adaya
beraberinde bir Çuhadar (memur) ve
Padişah Fermanı ile döndü.
Çil Osman, fermanın okunması
için bir toplantı düzenledi. Kadı, diğer
yöneticiler ve Başpiskoposu bu amaçla
saraya davet etti.(26 Ekim 1764)
Ferman okunduğu sırada, salon
çöktü ve bütün davetliler, başpiskopos
dâhil aşağıdaki zemin kata düştüler.
Düşenlerin çoğu yaralandı fakat ölen
olmadı. Toplantının yapıldığı gün
Lefkoşa'nın Panayır günü olması
nedeniyle şehir çok kalabalıktı. Olayın
Vali Çil Osman tarafından önceden
hazırlanan bir tuzak olduğu söylentisi
halkı galeyana getirdi. Saraya saldıran
Rumlar, Çil Osman dâhil 18 arkadaşını
katledip, sarayı yağmaladılar. Üç saat
süren bu olay yönetimin tekrar duruma
hâkim olması ve Kadı'nın herkesi
dağıtmasıyla son buldu.

Baş Çuhadar

İstanbul'dan gelen ferman hükmü
Gayrimüslimlerden eskiden olduğu gibi 20.5 kuruş,
müslümanlardan ise bunun yarısı kadar vergi alınması
O tarihe kadar toplanmış olan fazla paranın tespit edilip
sahiplerine geri ödenmesi
Suçluların tespit edilip haklarında soruşturma açılması
emrediliyordu.
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3. Dizdar Halil İsyanı:
Çil Osman olayından sonra, yapılan incelemelerde ortaya çıkan zararın gayrimüslim
ve müslüman halk tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Rumlar bunu kabul etti. Bu karar,
isyanda yer almayan Türkler arasında büyük bir hoşnutsuzluk yarattı ve bu karara itiraz edildi.
Bir kısım Türk, parayı toplamak için görevlendirilen tahsildarları ölümle tehdit ettiler. Bir süre
sonra da sayıları 300 kadar olan Mesaryalı Türk, yanlarına aldıkları yandaşları ile
Değirmenlik’te isyan ettiler. Üzerlerine gönderilen güçler, asiler karşısında başarısız oldu.
Bundan cesaret alan pek çok kimse de, vergi vermemek için isyancılara katıldı.

Girne Kalesi

Asiler, Girne Kalesi Komutanı Halil Ağa'yı Müsellim tayin ettirecekleri vaadi ile
yanlarına çekip ve onun başkanlığında isyanı sürdürdüler. Halil Ağa, etrafında toplanan 2000
kişi ile devlete karşı isyan etti. (27 Temmuz 1765) Halil Ağa, asilerle birlikte Dikomo
(DiKMEN)'ya kadar gelip burayı aldıktan sonra merkez yaptı. İsteklerinin yerine getirilmemesi
durumunda Lefkoşa'yı tahrip edeceğini bildirdi. Bu arada Lefkoşa'nın etrafına toplar
yerleştirerek burayı ateş altına aldı. İstanbul Hükümeti, isyanı önce Kıbrıs'ta bulunan
kuvvetlerle bastırmayı denedi ise de bunda başarılı olamadı. Hükümet, Kör Ahmet Paşa ve
Cafer Paşa komutasında 3000 kişilik bir kuvveti isyanı bastırmak için Kıbrıs'a gönderdi.
Kuvvet Kıbrıs'a gelir gelmez Lefkoşa'yı kuşattı. Halil Ağa'nın adamlarının büyük kısmı gelen
kuvvetlerden korkup kaçtılar. Dizdar Halil ise bir grup adamı ile birlikte Girne'ye kaçmayı
başararak Girne Kalesi'ne sığındı. Hükümet güçleri, kaleyi uzun süren bir kuşatmadan sonra
aldılar. Sonuçta Halil teslim oldu ve hemen idam edildi. İsyan bu suretle bastırılabildi.
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4. Rumların 1821 İsyan Girişimi
Yunanistan'ın bağımsızlığı için kurulan gizli cemiyetlerin 1821 yılında Mora'da bir isyan
hareketi başlatmaları, kendilerini Yunanlı gören Kıbrıs Rumları arasında bu isyanın taraftar
bulmasına neden oldu.
Dönemin Kıbrıs Valisi olan Küçük Mehmet Efendi, Kıbrıs'ta da Rumların isyana
hazırlandıklarını haber aldı. Bu nedenle Rumların kilise ve evlerinde araştırmalar yaptırdı.
Araştırmalar sonucu pek çok silah ve cephane ele geçirildi. Soruşturma derinleştirildiğinde,
Rumların Kıbrıs'ta devlete karşı bir isyan hareketine hazırlandıkları anlaşıldı. Hatta isyanın ne
şekilde yapılacağının planları da bu araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Suçları tespit edilen
başta Başpiskopos Kiprianos olmak üzere diğer bazı Piskoposlar, padişahın emri ile idam
edildi. Böylece isyan hareketi, zamanında haber alındığı için daha hazırlık safhasında
önlenmiş oldu.1821 olayından kısa bir süre sonra "Gâvur İmam" diye adlandırılan bir Rum ile
Karpazlı bir Rum Papazın çıkardıkları isyanlar da zamanında alınan önlemlerle büyümeden
bastırıldı. Rumların adada Osmanlı yönetimine karşı isyan teşebbüsünde bulunmalarında
Megali İdea ve ona bağlı gelişen Enosis fikirleri etkili olmuştur.
İngiliz yazar Byron, Yunan davasına destek
veren en önemli batılı simalardandır

a. Filiki Eteria
Osmanlı topraklarında Mora Yarımadası'nda 1821 yılında başlayan Yunan
ayaklanmasını tertipleyen ve isyanın çıkmasında etkili olan cemiyet Filiki Eteria'dır (Dost
Şirket). Bu cemiyet yol haritası olarak kendisine Megali İdea'yı almıştır.
Yunanlılar Osmanlı'nın uyguladığı MİLLET SİSTEMİ içerisinde elde ettikleri ayrıcalık
ve ticaretle uğraşmalarından dolayı zaman içerisinde zenginleşmişlerdir. Zenginleşen Yunan
aydınlar Avrupa ile etkileşim içerisine girerek, Avrupa'da meydana gelen tüm siyasal,
toplumsal ve kültürel hareketlerden etkilenmişlerdir. Yunanlılar Fransız İhtilali'nden sonra
ortaya çıkan milliyetçilik ve ulusal devlet olma gibi fikirleri alarak Osmanlı Devleti'nden
ayrılmak istemişlerdir. Ruslar takip ettikleri Panislavist politikalar nedeniyle Yunanlıların bu
düşüncelerini desdekliyordu. Bunu Avrupalı pek çok tarihçi ve yazar da destekleyince 18.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Yunanlılar Osmanlı'dan bağımsızlık istemeye başladılar.
Avrupalı aydınların Yunanlıları desteklemesinde Helenizm ve Rönesans hareketleri
etkili olmuştur. Bu hareketler sonucu eski Yunan kültürünü araştıran Avrupalılar kültürel alt
yapılarını antik Yunan kültürüne dayandırmışlardır. Avrupalı yazarların kendilerini antik
Yunan’ın devamı olarak görmeleri Yunan ayaklanmasına sempati ile bakarak
desteklemelerinde etkili olmuştur. Bundan dolayı Yunanlıları destekleyip Türklerin aleyhinde
yazılar yazarak Yunan davasını tüm Avrupa'ya yaymaya çalışmışlardır.
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Yunan bağımsızlık hareketinin hedefine ulaşabilmesi için Avrupa'da birçok cemiyet
kurulmuştu. Ancak bunların içinde Yunanlıları örgütleyerek isyana hazırlayan, başlatan ve
yöneten Filiki Eterya Cemiyeti oldu. Cemiyet, 1814 yılında Odesa'da Nikolas Skupas, Manuel
Ksantos, Athanasios Çakalos adlı ikisi Rum, biri Bulgar üç tüccar tarafından kuruldu.
Cemiyetin gerçek başkanı Rus Çarı'nın Yaveri Aleksandır İpsilanti idi. Bu da Cemiyet’i
Rusya'nın desteklediğini ve de koruduğunu açıkça göstermektedir.
Görünüşte amacı Osmanlı Devletindeki hristiyan toplumunun eğitim ve öğretimini
geliştirmek olan bu cemiyetin gerçek amacı Mora'da bir Yunan Devleti kurmak, başkent
İstanbul olmak üzere Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırıp Megali İdea'yı (Büyük
İdeal) gerçekleştirmekti.
Cemiyetin faaliyetleri son derece gizli olup elemanları arasında mutlak disiplin ve
sadakat ön plandaydı. Gizliliği sağlamak için ant içme, parola oluşturma ve uygulama gibi
kurallar vardı. İstanbul'daki Rum Patriği de cemiyetin önde gelen üyelerindendi. Etniki Eterya
güçlendikçe, amaçları daha kesin ve geniş hale geldi.
b. Megali İdea
Yunan ayaklanmasında yol gösterici olarak alınan Megali İdea (Büyük Ülkü) Haritası ilk
olarak 1791 yılında Rigas Ferraros tarafından Brüksel’de çizilmiş ve ardından 1796 yılında
Viyana’da bastırılmıştı. Bu harita Yunanistan, Türkiye’nin Marmara, Ege ve Karadeniz
Bölgeleri, Ege Adaları ve Kıbrıs’ı kapsamaktaydı. Haritada çizilen hedefleri gerçekleştirmek
için Osmanlı topraklarında ve Avrupa’da Etniki Eteria Cemiyeti şubeleri kurulmuştur.

Megali İdea Haritası
Etniki Eterya'nın Megali İdea programı da aşağıdaki şekilde belirlenmişti:
a) Yunan ulusunun tam bağımsızlığının sağlanması;
b) Batı Trakya ve Selanik'in Yunanistan'a katılması;
c) Ege Adalarının Yunanistan'a ilhakı;
d) 12 Ada'nın Yunanistan'a ilhakı;
e) Girit Adasının Yunanistan'a ilhakı;
f) Batı Anadolu'nun Yunanistan'a ilhakı;
g) Karadeniz bölgesinde Pontus Rum Hükümeti'nin kurulması;
h) Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı;
ı) İmroz ve Bozcaada'nın Yunanistan'a ilhakı;
i) İstanbul'un işgal edilmesi ve Megali İdea'nın tamamlanması.
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Etniki Eterya'nın programı, 5. maddeye kadar türlü entrikalar ile gerçekleştirilmiş ve
bundan sonraki maddeler için Türkiye'ye yönelik mücadelelere girişilmiştir. Yunanlıların 15
Mayıs 1919'da İzmir'in işgali ile başlattıkları Batı Anadolu'yu işgal hareketi, 9 Eylül 1922'de
büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından Ege'de kesin
yenilgiye uğratılmak suretiyle noktalanmıştı (Yunanlılar bu hezimete "Küçük Asya Felaketi"
demektedirler). Kıbrıs'ında bir oldu bitti ile Yunanistan'a bağlanma ülküsü olan ENOSİS'i
gerçekleştirme planları ise 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı ile önlenmiştir.

İ. KIBRIS'TA OSMANLI DÖNEMİ ESERLERİ
1- Hanlar
Hanlar, ticaret işleriyle uğraşan kimselerin barındığı yerlerdi. Hanlar, bugünkü otellerin
görevini görüyorlardı.
Büyük Han: Lefkoşa'da Asmaaltı Meydanı'nın güney batısında bulunan kesme taştan
yapılmış dikdörtgen planlı ve iki katlı bir yapıdır. Kıbrıs'ın en önemli Türk dönemi eserlerinden
biri olan han 1572 yılında Kıbrıs'ın ilk Türk Valisi Muzaffer Paşa tarafından yapılmıştır. 68 oda
10 dükkândan oluşmaktadır.
Kumarcılar (Hımarcılar) Hanı: Lefkoşa'da Asmaaltı Meydanı'nda ve Büyük Han'ın
kuzey doğusunda bulunan; kesme taştan yapılmış, yumuk planlı küçük ebatlı bir yapıdır. Tipik
bir “Osmanlı Şehir İçi Ticaret Hanı" özelliklerini taşıyan bu hanın XVII. yüzyılda yapıldığı
sanılmaktadır. İki katlı ve iç avlulu olan bu yapının, yaklaşık 52 odası var idiyse de günümüze
gelebilen orijinal oda sayısı 44'tür. Han'ın, Orta Çağ'a ait bir kalıntı üzerine yapıldığı
sanılmaktadır.
Kumarcılar Hanı

2- Camiler
Bayraktar Camii ve Türbesi: Yüzlerce şehidin üzerinden geçerek Konstanza
burcuna kadar ulaşabilen Bayraktar'ın Türk bayrağını burca dikerken şehit olduğu yerdir.
Rumların 21 Aralık 1963 kanlı Noel saldırılarından sonra tahrip edilen cami ve türbenin yeri,
günümüzde Rum kesiminde kalmış ve bulunduğu meydanın ismi değiştirilerek oto park olarak
kullanılmaktadır.
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Arabahmet Camii

Cami-i Kebir (Ulu Camii): Larnaka' da bulunan iki katlı bir camidir. Cami, Seyit Elhaç
Mehmet Ağa tarafından 1837 yılında yaptırılmıştır.
Cami-i Kebir adını taşıyan bir cami de Limasol'da bulunmaktadır. 1829-30 yılında
Mestan Ağa tarafından yaptırılan ve 1906 yılında da yenilenen bu cami, kesme taştan
yapılmış olup iki bölümlüdür.
Peristerona Köyü Camii: Lefkoşa'ya bağlı Peristerona köyünde (Rum kesiminde
kalmıştır) kesme taştan yapılmış bir camidir. Caminin minaresi çift şerefelidir.
Arabahmet Camii: Lefkoşa'da, surlar içinde Arabahmet Mahallesi'ndedir. Tipik bir
Osmanlı eseridir. Caminin, Kıbrıs fatihlerinden Arap Ahmet Paşa adına, muhtemelen XVII.
yüzyılın başında yapıldığı bilinmektedir. Cami, Lefkoşa'da kubbeli olan tek eski camidir.
Caminin avlusunda sekizgen planlı bir şadırvan bulunmakta ve avlu bir zamanlar mezarlık
olarak kullanılmaktaydı.
Yenicami: Lefkoşa'nın Yenicami Mahallesi'nde bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış
bir camidir (1571). Cami, tahminen 1740 yılında define aramak amacı ile yıkılmıştı. Yenicami
olarak bilinen şimdiki yapı, eski yapının yanında ve muhtemelen eski caminin yıkılmasından
hemen sonra yapılmıştır.
İplik Pazarı Camii: Cami, Lefkoşa'nın İplik Pazarı Sokağı'nda bulunmaktadır. Küçük
çapta boyuna dikdörtgen planlı olan caminin kuzey batısında üç kemerli son cemaat yeri
bulunmaktadır.
Turunçlu Camii: Cami, Lefkoşa'da İplik Pazarı Mahallesi, Kadınlar Pazarı Sokağı'nda
bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış bir yapıdır. 1825 yılında Kıbrıs Valisi Seyit Mehmet
Ağa tarafından yaptırılmıştır.

60

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9. SINIF

III. ÜNİTE: OSMANLI YÖNETİMİ’NDE KIBRIS (1571-1878)
Sarayönü Camii: Cami, tarihi Sarayönü Meydanı (şimdiki Atatürk Meydanı Lefkoşa)'nda bulunmaktadır. Cami, 1964'ten sonra Evlendirme Dairesi olarak kullanılmıştır.
Bu camilerden başka: Musalla Tepesi Camii, Minareliköy Camii, Cami-i Cedit
(Köprülü İbrahim Ağa Camii), Seyit Mehmet Ağa Camii (Lapta Yukarı Camii), Lefke Orta
Camii, Piri Osman Paşa Camii, Lefke Aşağı Camii (Mahkeme Camii), Dali Camii (Ziya Paşa
Camii), Mehmetçik Köyü Camii, Sazlıköy (Livadya) Camii, Girne'de Ağa Cafer Paşa Camii,
Yazıcızade Camii, Lapta Aşağı Camii (Hacı Ömer Camii – Haydar Paşazade Mehmet Bey
Camii), Ozanköy (Kazafana) Camii, Limasol'da Arnavut Camii ve Çeşmesi, Yalova'da
Piskobu Camii bulunmaktadır.
3- Kiliseden Camiye Çevrilen Yapılar
Selimiye Camii

Selimiye Camii ( St. Sophia Katedrali)
Lefkoşa'da Lüzinyanlar döneminden kalma,
Orta Çağ'ın Gotik mimari tarzının bir şaheseridir. 5
Kasım 1326'da resmen hizmete açılmıştır. 1373
yılında Cenevizliler, 1426 yılında da Memluklar
tarafından yağmalanan Katedralde, Lüzinyan
kralları için taç giyme törenleri yapılırdı. Katedral,
Lefkoşa'nın Türkler tarafından fethinden sonra
camiye çevrilerek, binaya mihrap, minber ve iki
minare eklenip bugünkü duruma getirilmiştir. 1954
yılında ise caminin ismi “Selimiye Camii” olarak
değiştirilmiştir.
Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nicholas
Katedrali)

Gazimağusa' da olup 1298-1312 yılları
arasında Lüzinyanlar tarafından yaptırılmıştır.
Yalnız Kıbrıs'ın değil, Akdeniz coğrafyasının en
güzel Gotik yapıtlarından biridir. Tıpkı Lefkoşa'daki
Katedralde olduğu gibi burada da taç giyme törenleri
düzenlenirdi. Türklerin adayı fethinden sonra burası da camiye çevrilmiştir. Ayrıca buraya
minare eklenmiştir. Katedralin adı, 1954 yılında Kıbrıs Fatihi'nin anısını yaşatmak için "Lala
Mustafa Paşa Camii” olarak değiştirilmiştir
4. Mescitler
L e f k o ş a ' d a K a n l ı M e s c i t v e Ç e ş m e s i , A k k a v u k M e s c i d i , Ta b a k h a n e
Mescidi(Debbağhane), Gazimağusa'da Akkule Mescidi ve Limasol'da Kale Mescidi (Hasan
Ağa Mescidi) en önemli mescitlerdir.
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5. Tekkeler
Mevlevi Tekkesi: Lefkoşa'da Girne Kapısı yanında bulunmaktadır. Tekke, Emine
Hatun isimli bir şahısın bağışlamış olduğu büyük bir arazi üzerine XVII. yüzyılın başlarında
yapılmıştır. Yapı, 1934, 1962 ve 1967 yıllarında tamir ettirilmiş, 1963 yılında ise “Lefkoşa Türk
Etnografya Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. Türbeler içerisinde Mevlevi ileri gelenlerine ait
16 mezar vardır.
Mevlevi Tekkesi

Kutup Osman Tekkesi: Gazimağusa'da, Akkule Kapısı'nın karşısındaki Eski Türk
Mezarlığı'nda (şimdiki Namık Kemal Lisesi bahçesinde) bulunmaktadır. Lefkoşa Mevlevi
dervişlerinden Seyit Feyzullah Dede tarafından yapılan yazıttan edinilen bilgiye göre IV.
Sultan Mehmet döneminde Sarayda vaizlik ve imamlık görevlerinde bulunan Kutup Osman,
bazı iftiralar yüzünden 1690 yılında Mağusa'ya sürülmüş ve burada ölmüştür (17 Aralık
1691).Mezarı 1824 yılında yeniden yapılmış ve türbesinin yanına bir mescit ile çeşitli odalar
eklenmiştir.
Hala Sultan Tekkesi: Larnaka'nın güneyinde, Tuz Gölü kenarında bulunmaktadır.
Tekke; türbe, cami, ek binalar, mezarlık ve şadırvandan oluşmaktadır. Tekke, 647'de (Halife
Osman Dönemi) Kıbrıs'a yapılan, Şam Valisi Muaviye komutasındaki İslam akınları sırasında
attan düşerek şehit olan Hz. Muhammet'in süt halası Ümmü Haram'ın yattığı yerdir.
Osmanlılar, adayı fethedince önce mezarı tamir ettirmişler, 1760 yılında Şeyh Hasan
tarafından bugünkü türbesi yaptırılmıştır. Hala Sultan Camisi ise, türbenin kuzeyinde olup
1816 tarihinde Kıbrıs Muhassılı Seyit Mehmet Emin Efendi tarafından yapılmıştır.
Bunlardan başka Lefkoşa'da Aziziye Tekkesi, Lefkoşa kazasına bağlı Kırklar köyü
(Timbu) yakınında Kırklar Tekkesi, Larnaka'da Zuhuri Tekkesi, Aşağı Baf'ta Hasan Ağa
Tekkesi bulunmaktadır.
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6. Hamamlar
Lefkoşa'da Büyük Hamam,
Korkut Hamamı, Ömerge Hamamı;
Gazimağusa'da Cafer Paşa Hamamı,
Kızıl Hamam, Kertikli Hamamı;
Limasol'da Hamam-ı Cedit; Bafta
Mehmet Bey Ebubekir Hamamı,
H a s a n A ğ a Te k k e s i H a m a m ı
bulunmaktadır.

Büyük Hamam

7. Kütüphane ve Medreseler
Sultan II.Mahmut
Kütüphanesi
Selimiye Camii'nin doğu
kapısının karşısında bulunmaktadır.
Padişah II. Mahmut döneminde Kıbrıs
Valisi olan Ali Ruhi Efendi tarafından
yaptırılmıştır (1829). Kesme taştan
yapılmış bir yapıdır. Tek kubbeli mekân ve önünde iki kubbeli revakıyla klasik plan ve yapı
özelliğine sahiptir.
Bundan başka, Lefkoşa kazasına bağlı Peristerona köyünde "Peristerona Medresesi"
ve Gazimağusa'da "Mağusa Medresesi “ bulunmaktadır.
8. Zindan ve Kaleler
Namık Kemal Zindanı

Namık Kemal Zindanı:
Gazimağusa'da Namık Kemal
M e y d a n ı ' n d a k i Ve n e d i k S a r a y ı
avlusunda bulunan iki katlı bir binadır.
Namık Kemal, İstanbul'da Gedik Paşa
Tiyatrosunda 1 Nisan 1873 tarihinde
"Vatan Yahut Silistre" isimli piyesinin ilk
temsilinden sonra Kıbrıs'a sürülmüş (9
Nisan 1873) ve bu zindanda 38 ay
kalmıştı.
Namık Kemal, 3 Haziran 1876
tarihinde Sultan V. Murat tarafından
affedilmiş ve 29 Haziran 1876'da
İstanbul'a dönmüştür.
Larnaka Kalesi: Larnaka’da olup
deniz kenarındadır. Kesme taştan
yapılmış bir Osmanlı yapısıdır. Kale,
1625 yılında onarım görmüştür. İngiliz
Yönetimi’nin son zamanlarında önceleri
hapishane, sonra da müze olarak
kullanılmıştır.
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Baf Kalesi: Aşağı Baf'ta, deniz kıyısında bulunan bir Osmanlı yapısıdır. Düzgün
kesme taştan yapılmış bir yapıdır. Kale, bir Lüzinyan kalesinin yıkıntıları üzerine (Venedikliler
tarafından tahrip edinmiştir), 1592 yılında Kıbrıs Beylerbeyi Ahmet Paşa tarafından
yaptırılmıştır.
Baf Kalesi

9. Su Kemerleri
Arif Paşa Su Kemerleri: Bu kemerler, Lefkoşa kazasına bağlı Gaziköy'ün (Afanya)
girişinde bulunmaktadır. Taştan yapılmış bir Osmanlı dönemi yapısıdır. Günümüzde 69
kemeri ayakta kalabilen bu su kemerleri, bir zamanlar Arif Paşa Çiftliği'nin su gereksinimini
karşılamakta idi.

Ebubekir Paşa
Su Kemerleri

Ebubekir Paşa Su Kemerleri:
Larnaka - Limasol anayolunun yedinci km.’si
üzerinde bulunmaktadır. Üç ayrı köprüden
oluşan kesme taştan yapılmış bir yapıdır.
Antalyalı Ebubekir Paşa, 1746 yılında adaya
Muhassıl olarak atanmasından sonra
Larnaka'ya 10 km. uzaklıktaki bir dereden ve
pınarlardan, üç köprü, su değirmenleri ve
çeşitli kuyular yaptırarak şehre su getirmiştir.
Yapılan üç köprüden biri 50, ikincisi 31 ve
üçüncüsü ise 12 kemerlidir. Ayaklar üzerine
oturan ve bunları birbirine bağlayan
kemerlerin üst bölümlerinde kanallar vardır.
10. Çeşmeler
Osmanlılar, adayı fethettikten sonra
birçok çeşme yaptırmışlardı. Bunlardan;

Lefkoşa'da Zehri Çeşme, Atatürk Meydanı (Sarayönü) Çeşmesi, Mevlevi Tekke Sokağı
Çeşmesi, Laleli Çeşmesi, Fuzuli Sokağı Çeşmesi, Küçük Medrese Çeşmesi, Kuru Çeşme,
Selimiye Çeşmesi, Dükkânlar Önü Çeşmesi; Gazimağusa'da Cafer Paşa Çeşmesi, Girne'de
Hasan Kavizade Hüseyin Efendi Çeşmesi, Esseyit Emin Efendi Çeşmesi, Girne Kalesi
arkasındaki çeşme; Larnaka' daki Cami-i Kebir (Ulu Cami) Çeşmesi; Larnaka Kasabasına
bağlı Tuzla'da Hacı Hamit Bey Vakfı Çeşmesi; Limasol'da Osmanlı Çeşmesi, Gazi Paşa
Çeşmesi; Baf'ta (Aşağı Baf) Osmanlı Çeşmesi önemli çeşmelerdendir.

64

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9. SINIF

III. ÜNİTE: OSMANLI YÖNETİMİ’NDE KIBRIS (1571-1878)
11. Şehitlik, Türbe, Mezar ve Mezarlıklar
Çanakkale Şehitliği
Çanakkale Şehitliği

Gazimağusa'daki Türk mezarlığının batı ucunda bulunmaktadır. Buradaki şehitler, I
Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında özellikle Süveyş Kanalı ile Çanakkale yöresinde
İngilizlere esir düşerek Mağusa'ya getirilen Türk askerlerine aittir. Bu esirler, Mağusa'ya
getirildikten sonra İngilizlerin kötü davranışları ve firara teşebbüs teşebbüs sonucu şehit
edilmişlerdir.
Hz. Ömer Türbe ve Mescidi: Girne'nin 4 km. kadar doğusunda, deniz kıyısında
bulunan kayalık bir araziye yapılmış iki katlı bir yapıdır. İslam akınlarına bağlanan bu ziyaret
yeri, bazı yazarlar tarafından Hz. Ömer adına bir "Makam Türbesi” olarak görülmektedir. Bazı
yazılara göre ise, Kıbrıs'a yapılan Arap akınları sırasında (M.S. VII. yüzyıl) Muaviye'nin ordu
komutanlarından Ömer ile altı arkadaşı burada şehit olmuşlar, Osmanlıların adayı
fethetmeleri üzerine de buraya bir türbe ile mescit yapılmıştı. Türbe ve Mescit, bugün ziyaret
edilen dinî bir yer olarak önemini korumaktadır.
Hz. Ömer
Türbesi

Canbulat Türbesi: Gazimağusa'da Venedik Dönemi'ne ait Canbulat Burcu'nun
(Arsenal Burcu) altında kesme taştan yapılmış bir mezardır. Burada bulunan mezar 1968
yılında yeniden yapılmıştır. Canbulat Bey, Kilis Beyi idi. Anlatılan kahramanlık öyküsü ne göre
Mağusa'nın Türkler tarafından kuşatılması sırasında Arsenal Burcu'nu ele geçirmek için
savaşırken, Venediklilerin şehre girişini önlemek için kurdukları döner çarka atı ile birlikte
saldırmış ve onu çalışamaz duruma getirdikten sonra parçalanarak kahramanca şehit
olmuştur. Mezarı ise, fetihten sonra adı verilen şehit olduğu burcun altına yapılmıştır.
Pertev Paşa Mezarı: Pertev Paşa 1571 şehitlerinden olup mezarı Rum kesiminde
Maraş'taydı (Gazimağusa). Orijinal mezar, Rumlar tarafından yıkılınca 1950 yılında Evkaf
yönetimince buraya mermerden yeni bir mezar yapılmıştır. Etrafı demir parmaklıklarla çevrili
olan mezar, daha sonra yine Rumların saldırısına uğrayarak tahrip edilmiş, mezarın izi dahi
bırakılmayarak buldozerle ortadan kaldırılmıştır.
Mutlu Barış Harekâtı'ndan sonra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensuplarınca mezarın
bulunduğu yere bir anıt dikilmiştir.
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Tarihten Damlalar...
Kıbrıs’ta Mevlevilik
Mevlevilik Büyük Selçuklu İmparatorluğu’ndan Anadolu Selçuklularına
ve onlardan Osmanlılara geçen sufi öğreti sistemidir. Zengin bir tarihin ve
kültürün mirasıdır. Mevlevilik Anadolu'da Selçuklu döneminde Konya'da ortaya
çıkar. Mevleviliğin fiili kurucusu Muhammet bin
Hüseyin bin Ahmet al Balkhi'dir. Bugün kendisine
verilen Mevlana Celaleddin-i Rumi unvanı ile anılır.
Osmanlı'nın yücelmesi, bir cihan
imparatorluğu olarak dünya düzeninin (nizami
âlem) koruyucusu olması, Osmanlı merkezi
yönetiminin II. Murat döneminde (1421-1451)
Mevleviliği bir devlet politikası olarak
benimsemesiyle başlar. Mevlevi sufi öğretisi
Osmanlı dünya düzeninde insan topluluğunu
yönetecek olanların medrese eğitiminden sonra
gördükleri eğitimdi. Fıkıh eğitiminin görüldüğü bu
döneme mevleviyat dönemi denir.
Sufi öğretisine göre, doğuştan herkese şuur
Mevlana
verilmiştir. İlme şuur ve eğitimle ulaşılır. İman ise
ilimle gelen güçtür. Her şeyi yaratan ve yaratılan her şeyde tecelli ettiği inanılan
bir tek tanrıya iman edilirdi. Tanrı yaratandı, ilahi güçtü, akıldı, iyilikti, esirgeyen
ve bağışlayandı. Her sıfatına bir isim verildi. İslam'da tanrının 99 ismi bu
sıfatları ifade eder. Özetle sufilik insanın insanla olan münasebetlerinin ilimidir,
insanın yaşadığımız dünyada hayatı idame ettirmek için doğa ile olan
münasebetlerinin ilmidir ve insanın her şeyi yaratan tanrı ile olan
münasebetlerinin ilimidir.
Mevlevihane bir eğitim kurumu olarak felsefede, hukukta, müzikte,
şiirde, güzel sanatlarda ve sema eğitiminde hizmet veriyordu ve sema ayinleri
düzenleniyordu. Sema Mevlevilerin kutsal dansıdır. Bir sema ayininde 40
dakikada 2600 sefer dönülüyor. Bu beyin gücünün bedeni nasıl idare ettiğinin
bir eğitimidir.
Kıbrıs'ı biz Kıbrıs Türklerine vatan yapan Lala Mustafa Paşa, Ahmet
Paşa, Cafer Paşa, Haydar Paşa, Sinan Paşa ve seferde bulunan daha birçok
paşa Mevlevi idiler. Mevlevilik Osmanlı İmparatorluğu'nda ilmi, askeri ve idari
mevkide bulunan ve en yüksek mevkiye ulaşmış olan paşa, kadı ve
yöneticilerin ait oldukları bir sufi tarikatıydı. Nitekim ecdadımızın Kıbrıs'taki
vakfiyelerine baktığımızda yaptıkları bağışların Lefkoşa Mevlevihanesi’ne
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Tarihten Damlalar...
olduğu görülmektedir. Bunu yapanlar sadece paşalar değil, ağalar, kadılar
olduğu gibi zevce ve kızları da zengin bağışlarda bulunmuşlardır.
Lefkoşa Mevlevihanesi bir Celaliye vakfıdır yani bugünkü kullanılan
dilde bir "İmparatora Özgü" bir vakıftı. Celaliye Vakıfları Sultan yönetiminde
olan vakıflardı.
Kurulduğu günden, 1573-75 yılından 1956 yılına kadar Lefkoşa Mevlevi
hanesi’nde bir süreklilik içerisinde Mevlevi kültürü Kıbrıs'ta sürdürüldü.1956
yılında Mevlevihane'ye ait
tekke binaları (derviş odaları)
bakıma muhtaç çocuklar yurdu
olarak düzenlendi. 1963’de
Semahane Kıbrıs Türk
Etnografya Müzesi oldu.
1979’da Semahane ve Şeyh
Türbelerinin olduğu bölümler
haricinde tüm binalar yıkılarak,
yerine bir alış veriş merkezi
inşa edildi. Mevlevi Müzesi
olarak Mevlevihane 17 Aralık
2002'de tadilatlarının
tamamlanmasından sonra
Sema ayini ile açıldı.
Kıbrıs'ta Mevlevilik sadece
Lefkoşa Mevlevihanesi ve
Mevlevileri ile sınırlı değildi.
Adanın diğer kazalarında
Mağusa'da Lala Mustafa
Paşa'nın arzusu üzerine
ordunun kamp kurduğu yerde
inşa edilen ve bugünkü adı ile
Kutup Osman Efendi Tekkesi
olarak bilinen tekke bir Mevlevi
Mevlevi dervişi
Tekkesi idi. Larnaka kazasındaki tekkelerde, özelde Hala Sultan Tekkesi'nde,
Limasol'da Piri Dede Dergahı’nda, Baf'ta Cami-i Kebir ve Aşağı Baf'ta Lala
Mehmet Efendi Tekkesi'nde Mevlevi ayinleri yapılırdı.
2007 yılında Mevlana'nın 800. Doğum Yıldönümünde Mevlevilik, Sema
ve Mevlevi kültürü, bir dünya kültür mirası olarak UNESCO tarafından kabul
edildi.
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Ölçme ve
Değerlendİrme
1. Kıbrıs Divanı’nın üyelerini yazınız.
2. Reaya çiftliklerini açıklayınız.
3. Vakıf nedir? Açıklayarak nasıl kurulduklarını yazınız.
4. Medrese eğitimi hakkında bilgi veriniz.
5. 1821 Yunan İsyanı’na Rumların destek verme nedenlerini açıklayınız.
6. Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra Kıbrıs'ta açılan ticaret mahkemesi hangi
kazada görev yapıyordu?
a) Girne

b) Lefkoşa

c) Tuzla

d) Limasol

e) Baf

7. Vakıflar sosyal, eğitim ve dini görevleri yerine getirmek için maddi durumu iyi
olan hayırsever kişiler tarafından kurulmuştur. Vakıfları yöneten kişilere verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kadı

b) Subaşı

c) Muhassıl d) Mütevelli

e) Alaybeyi

8. Osmanlı Devleti'nde boş ve ekilebilen bütün topraklar devlete aittir. Bu
topraklara ne ad verilmekteydi?
a) Has

b) Tımar

c) Miri

d) Zeamet

e) Yurtluk

9. Kıbrıs'ta Osmanlı Döneminde Yahudi toplumu çoğunlukla aşağıdaki hangi
yerleşim yerinde oturmaktaydı?
a) Mağusa

b) Lefkoşa

c) Baf

d) Limasol

e) Larnaka

10. Aşağıdakilerden hangisi kadıların görevlerinden değildir?
a) Orduya komuta etmek
b) Yargıçlık yapmak
c) Belediye başkanlığı yapmak
d) Nikah kıymak
e) Pazar yerlerini denetlemek

68

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9. SINIF

IV. ÜNİTE:

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9.SINIF

KIBRIS'TA İNGİLİZ
SÖMÜRGE YÖNETİMİ
DÖNEMİ
(1878-1960)

Hazırlık Çalışmaları
1- Büyük Britanya neresidir? Bu krallığın sömürgelerine örnekler veriniz.
2-Çevrenizde İkinci Dünya Savaşı'na katılan kişiler var mı?
3-Vakıfların Kıbrıs Türkü için önemini araştırınız.
4-Ailenizde Türk Mukavemet Teşkilâtı bünyesinde görev yapmış kişiler varsa
onlardan anılar toplayınız.
5-Sömürge, sömürgecilik, Enosis, self-determinasyon, plebisit, taksim
kelimelerinin anlamlarını araştırıp defterinize yazınız.

IV. ÜNİTE: KIBRIS'TA İNGİLİZ SÖMÜRGE YÖNETİMİ DÖNEMİ (1878-1960)
A. 19. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU, DÜNYA VE BÜYÜK
BRİTANYA
19. yüzyıl, Osmanlı Devleti'nin yıkılışa doğru gittiği bir dönemdir. Devlet, yaptığı
savaşlarda toprak kaybetmesinin yanı sıra Fransız İhtilalinin etkisiyle yaygınlaşan milliyetçilik
akımıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Bu akımdan etkilenen devletlerin çabalarıyla
isyan eden milletler bağımsızlıklarını kazanıp Osmanlıdan ayrıldı. Bu dönemde Osmanlı
Devletinin kaybettiği toprak şunlardır:

Tarihin Düştüğü Not

-1829'da Yunanistan,
-1830'da Cezayir,
-1878'de Sırbistan, Romanya, Karadağ,

“Kıbrıs, Batı Asya'nın anahtarıdır.”
(İngiliz Başbakanı Disraeli)

-1881'de Tunus,
-1882'de Mısır .
15. yüzyılda başlayan coğrafi keşiflerle birlikte Batı Avrupa'da siyasi, ekonomi, bilim ve
teknoloji alanlarında bir değişim ve gelişim sürecine girildi.
Sömürgeleştirilen az gelişmiş devletler hammadde ve pazar kaynağı haline gelirken,
bu durum Avrupalı devletlerin yeni sömürgeler kazanma arzusunu da ortaya çıkardı.
19. yüzyıla gelindiğinde; sömürgecilik yarışında İngiltere, rakiplerini geride bırakarak
bir dünya imparatorluğu haline geldi (Büyük Britanya İmparatorluğu).
19. yüzyıl sonundaysa sömürgecilik yarışında İtalya ve Almanya Büyük Britanya'ya
rakip oldu.
Emperyalist bir anlayışla bütün kıtalara yayılan İngiltere'ye "Üzerinde Güneş
Batmayan İmparatorluk" ünvanı verildi. Büyük Britanya’nın sömürgeleri arasında
Avustralya, Hindistan, Mısır, Sudan, Kıbrıs, Birmanya ve Güney Afrika bulunuyordu.

B. KIBRIS'IN İNGİLTERE'YE DEVRİ
1. Kıbrıs'ın İngiltere'ye Devredilmesinin Nedenleri
İngiltere, Kırım Savaşı'ndan sonra giderek güçsüzleşen ve hızla toprak kaybetmeye
başlayan Osmanlı Devleti'nin
topraklarını paylaşma politikasına
Rusya, sömürge yollarında
geçmişti.
İngiltere’yi tehdit ediyordu.
Bu dönemde Osmanlı toprağı
olan Kıbrıs, İngiltere’nin Doğu
Rusya
Akdeniz, Ortadoğu ve Hindistan
politikası açısından çok önemli bir
konumdaydı. 1869 yılında Süveyş
Doğu Anadolu
Kanalı açılınca Kıbrıs'ın önemi daha
da arttı. Büyük Britanya'nın en değerli
Ba
Kö sra
rfe
sömürgesi olan Hindistan ile
Hindistan
zi
imparatorluğun merkezi arasındaki
ulaşım yolunun güvenliği için Kıbrıs'ı
ele geçirmesi gerekiyordu.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy)
Antlaşması, Kıbrıs'ı daha yoğun bir şekilde İngiltere'nin gündemine getirdi. Ayastefanos
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Antlaşması ile güçlenen Rusya, Avrupalı devletleri ve özellikle İngiltere'yi rahatsız etti. Çünkü
bu durum İngiltere'nin sömürgelerine giden yolların Rus tehdidi altına girmesine sebep
oluyordu. Bundan dolayı Ayastefanos Antlaşması ile ortaya çıkan yeni durumu görüşmek
üzere Berlin'de bir kongre toplandı.
Bu arada İngiltere, daha Berlin Kongresi toplanmadan önce Mayıs 1878'de Osmanlı
Devleti'ne resmen başvuruda bulunarak Kıbrıs'ı istedi. Karşılığında Osmanlı Devleti'ni Rus
tehdidine karşı koruma taahhüdü verdi. Ayrıca İngiltere, diplomasi yoluyla Kıbrıs'ı alamadığı
takdirde adayı zorla işgal edeceği tehdidinde de bulundu.

Tarihin Düştüğü Not
Ayastefanos Antlaşması 3 Mart 1878
1-Büyük bir Bulgaristan Prensliği kurulacak.
2-Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya verilecek.
3-Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak.

2. 4 Haziran ve 1 Temmuz 1878 Antlaşmaları
Osmanlı padişahı İkinci Abdülhamid, İngiltere'nin
önerisini görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Saffet Paşa'yı
görevlendirdi. Yapılan görüşmelerde alınan kararla bir
savunma antlaşması imzalanmasına karar verildi.
İstanbul’da Yıldız Sarayı'nda antlaşma imzalanan 4
Haziran 1878 tarihli savunma antlaşması göre:
1) Rusya; Ayastefanos Anlaşması ile kazandığı
Batum, Ardahan ve Kars'ı elinde tutmaya devam eder ve
ileride Osmanlı İmparatorluğu'ndan yeni yerler almaya
kalkışırsa, bu durumda İngiltere, Osmanlı
İmparatorluğu'nun yanında hareket edecek.

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit

2) İngiltere'nin desteğine karşılık padişah da
Anadolu'daki Hristiyan ve diğer azınlıkların lehine ıslahat
yapmayı ve İngiltere'nin kendi yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için Kıbrıs adasını yönetmesini ve orada
asker bulundurmasını kabul edecek.

Bu savunma antlaşmasının yanında Kıbrıs'ta
padişahın haklarının korunması ve Kıbrıs Türklerinin şeri
hukuktan yararlanmasının devamı amacı ile 1 Temmuz 1878'de ek bir antlaşma imzalandı.
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1 Temmuz 1878 Ek Antlaşması
Osmanlı Devleti Kıbrıs'ta padişahın haklarının korunması ve Kıbrıs Türklerinin şeri
hukuktan yararlanmasının devamı için İngilizlerle 1 Temmuz 1878'de bir ek anlaşma imzaladı.
Bu anlaşmaya göre:
Ada'da dini kurumlara ait olan mal ve bağışları yönetmek üzere Evkaf Dairesi'ne
atanan bir İngilizin yanı sıra Müslüman halktan da bir temsilci atanacak.
Ada'da Müslüman halkın davalarına bakacak bir şeriye mahkemesi bulunacak.
İngiltere, Kıbrıs için yapılan harcamalar çıktıktan sonra kalan gelir fazlasını Osmanlı
Devleti'ne ödeyecek.
Osmanlı Devleti, Kıbrıs'taki toprak ve diğer mallarını serbestçe satabilecek ya da uzun
süreyle kiralayabilecek.
İngiliz hükümeti; Kıbrıs'ta ekilmeyen toprakları gelişme amaçları için
kamulaştırabilecek.
Rusya,1877-1878 Savaşı'nda kazandığı yerleri Osmanlı Devleti'ne geri verecek
olursa, Kıbrıs adası İngilizler tarafından boşaltılacak ve 4 Haziran1878 tarihli anlaşma
geçersiz olacak.
Bu anlaşmaya göre Kıbrıs adası hukuken Osmanlı toprağı olarak kalmaya devam
ediyor ve geçici olarak İngiltere'ye devrediliyordu.
Ancak İngiltere yukarıda maddeleri verilen anlaşmayı imzalamasına rağmen buna
sadık kalmadı.
3. Kıbrıs'ın İngiltere’ye Devri
Osmanlı Devleti İngiltere ile imzaladığı antlaşmaları uygulamak üzere Sami Paşa'yı
Kıbrıs'a gönderdi. Sami Paşa,12 Temmuz 1878 günü Kıbrıs'ın yönetiminin İngiltere'ye
devredildiğine dair 2. Abdülhamid'in fermanını, İngiliz amirali John Hay'in önünde okudu.
Kıbrıs'ın son Osmanlı valisi Besim Paşa da yönetimi resmen İngiliz amiraline devretti. Türk
bayrağı gönderden indirilip, İngiliz bayrağı çekildi. Son Türk gemisinin gözlerden kaybolup
gitmesiyle Kıbrıs'ta İngiliz egemenliği resmen başlamış oldu.
Kıbrıs semalarına İngiliz bayrağı çekiliyor.
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Lefkoşa'daki bayrak töreni sırasında, Türk bayrağı indirilip yerine
İngiliz bayrağı çekilirken yapılan törende bir Rum, bir Türk subayına ağır
hakaretlerde bulundu. Subayımız kılıcını çekerek Rum'un üzerine
yürüdü. Fakat Rum, kalabalıktan yararlanarak kaçmayı başardı.
Ada rumları Kıbrıs'taki yeni yönetimi sevinçle karşıladı. Çünkü
İngiltere'nin ileride Kıbrıs'ı Yunanistan'a bırakacağını ve böylece
Enosis’in gerçekleşeceğini düşünüyorlardı.
Kıbrıs Türkü ise yönetim değişikliğinden memnun olmamasına Winston Churchill
rağmen Kıbrıs'ın İngiltere'ye geçici olarak devredildiğini düşünerek
ileride Osmanlı Devleti'ne geri verileceği beklentisi içindeydi.
Rumların Enosis Talepleri: İngilizler Rumların sık sık dile getirdikleri Enosis istekleri
karşısında açıklama yapmak zorunda kalıyordu. Nitekim 1907 yılında Kıbrıs'ı ziyaret eden
Winston Churchill;
"...Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlı olduğunu tarih hiçbir zaman kaydetmiyor. Kıbrıs, en
geniş bir hayal ile bile coğrafi bakımdan Yunanistan'ın bir parçasını oluşturamaz. Kıbrıs'ta
şimdi yaşayan insanlar Yunanlı değildir. Bunlar, buraya göç eden Mısırlılarla yerlilerin
karışımından meydana gelen melez bir ırktır. Yalnız Yunan dili; bunların Yunan geleneklerine
bağlı kalmalarını sağlamıştır" diyecekti.
4. İngiltere'nin Kıbrıs'ta Kurduğu İdari Düzen
Kıbrıs 1878'den 1925'e kadar İngiltere'nin atadığı yüksek komiserler tarafından
yönetildi. Ada ilk olarak İngiltere adına Yüksek Komiser Sir Garnet Wolseley tarafından
yönetildi. Bu durum 1925'e kadar sürdü ve ada bu tarihte kraliyet kolonisi (Crown Colony) ilan
edilerek vali ile yönetilmeye başlandı. İlk vali Sir Malcolm Stevenson'dır. Vali, başkomutan
yetkisine de sahipti. Adada üst düzey yöneticiler olarak vali, koloni sekreteri, Başsavcı,
Deftertar ve 6 Kaza Komiseri bulunuyordu.
Kıbrıs, İngiliz döneminde 6 kazaya ayrılmıştı. Bu kazalar başkent Lefkoşa başta olmak
üzere Girne, Mağusa, Larnaka, Limasol ve Baf'tır.
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İngilizler adada danışma nitelikli iki meclis kurdular. Bu meclislerden Kavanin
Meclisi'nde başlangıçta 3 İngiliz,1 Rum,1 Türk ve 1 Latin olmak üzere 6 üye bulunmaktaydı.
Kavanin Meclisi üye sayısı 1882'de yapılan yeni anayasa ile artırıldı.

1882'de Kavanin Meclisi
İngiliz________________________6 temsilci
Rum_________________________9 temsilci
Türk_________________________3 temsilci
Toplam
18 temsilci
Kavanin Meclisi'nin İngilizler tarafından sayıları çoğaltılan Rum temsilcileri, her fırsatta
adanın Yunanistan’a bağlamasını gündeme getiriyordu. Buna kesinlikle karşı çıkan Türk
temsilciler mecliste sık sık İngilizler ile işbirliğine giriyordu.

C. 1881-1912 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ
GELİŞMELER
1. Kıraathane-i Osmanî (1881)
İngiliz Sömürge Dönemi'nde Rumların Enosis faaliyetlerini yoğunlaştırması üzerine
Müslüman Kıbrıs Türk halkı örgütlenme ihtiyacı duymuştu. Bu amaçla kurulan Kıraathane-i
Osmanî (Osmanlı Kıraathanesi) belli bir tüzüğü, kayıtlı üyeleri olmayan siyasi bir
örgütlenmeydi.
Kıraathane-i Osmanî adı verilen bu örgüt "Zaman" isimli gazeteyi yayın hayatına sokar.
Zaman gazetesinin yayın ilkelerinden bazıları şunlardır:
İngiliz sömürgeciliği ile savaşmak.
Ulusal bilinci ayakta tutup, anavatana güven ve bağlılığı devam ettirmek.
Enosise karşı durmak.
Türk dilini yazı dili olarak da ayakta tutmak.
Türk ahlak ve eğitimine hizmet etmek.

2. İlk Eşitlik İsteğimiz ve 1895 Olayları
İngiliz Sömürge Yönetimi 1882 yılında Kavanin Meclisi'nin üye sayısını 18'e çıkardı.
Halkın seçeceği 9 Ruma karşılık 3 Türk üye olmasını Türk halkının ileri gelenleri ayrımcı bir
tutum olarak değerlendirdi. Bu durumu protesto ederek “Eşitlik” talebinde bulundular. Bu
olay, Kıbrıs Türk halkının eşitlik mücadelesinin başlangıcıdır.
Diğer taraftan ise Rumlar, her fırsatta Enosis isteklerini dile getirmekten çekinmiyordu.
Nitekim 25 Mart 1895'te Yunan Bağımsızlık Günü etkinlikleri sırasında meşale taşıyan
Rumlar, Türk mahallesine girerek şarkı söyleyip tahriklerde bulunmuşlardı. Bu taşkınlıklar
Türk yetkililer tarafından protesto edilmiş ve Enosis'e karşı çıkılmıştır.
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3. Kıbrıs Türklerinin 1911 Mitingleri ve 1912 Rum Saldırıları
1911 yılındaki Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu, İtalya karşısında
yenilgiye uğrayınca büyük sevinç yaşayan Rumlar adada Enosis mitingleri düzenlediler. Bu
mitinglere tepki olarak Türkler de Eylül 1911'de Lefkoşa ve Lefke'de miting düzenledi.
Mitinglerde alınan kararlarda, İngiltere'nin adadan çekilmesi halinde, adanın meşru sahibi
olan Osmanlı Devleti'ne geri verilmesi gerektiği belirtildi. Bu amaçla gerekirse Türk halkının
kanının son damlasına kadar savaşacağı ortaya kondu.
Kısa bir süre sonra Balkan Savaşı'nı (1912) fırsat bilen Rumlar, yine Enosis amaçlı
tahriklerde bulunmaya başladılar. Hamitköy ve Limasol'daki saldırıların Kıbrıs tarihinde ayrı
bir önemi vardır. Çünkü Rumlar Türk halkına karşı ilk kanlı saldırıları ve ölümle sonuçlanan ilk
kitlesel çatışmaları bu dönemde başlatmışlardır. Yürekleri ana vatan ile birlikte atan Kıbrıs
Türkleri kendi canları tehlikede iken Balkan Savaşları sırasında aralarında para toplayarak
İstanbul'a göndermişlerdir.

D . B İ R İ N C İ D Ü N YA
SAVAŞI VE KIBRIS
1. İngiltere'nin Kıbrıs'ı Tek
Yanlı İlhak Etmesi
Birinci Dünya Savaşı'nın ana
nedeni, Avrupa'nın gelişmiş
ü l ke l e ri n i n sö mü rg e p a yl a şım
kavgasıdır. Savaşı başlatan olay ise
Avusturya-Macaristan veliahtının
Sırplı bir genç tarafından Saraybosna'da öldürülmesidir. Birinci Dünya
Savaşı sırasında Kıbrıs, İngiltere'nin
sömürgesiydi. Osmanlı
İmparatorluğu'nun, Almanya'nın
yanında savaşa katılması üzerine
İngiltere bir karar alarak 5 kasım
1914'de adayı tek taraflı olarak ilhak
etti.
Kıbrıs'ın İngiltere tarafından tek
yanlı ilhak kararı ile, daha önce Osmanlı ve
İngiltere arasında imzalanan 4 Haziran ve 1
Temmuz 1878 tarihli antlaşmalar da Büyük
Britanya Krallığı tarafından feshedilmiş
oluyordu.
3 Mart 1918' de Osmanlı Devleti ile
Ruslar arasında imzalanan Brest-Litowsk
Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kars,
Ardahan ve Batum'u geri aldı. İngiltere, 1
Temmuz 1878 tarihinde imzaladığı
antlaşmaya göre, böyle bir durumda Kıbrıs'ı
Osmanlı'ya geri verecekti. Ancak İngiltere
bunun gereğini yapmadı.

Birinci Dünya Savaşı

lım

A

raştıra

Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na
katılmasının nedenlerini öğreniniz.
Birinci Dünya Savaşında askerî grupları
ve bu grupların hangi devletlerden
oluştuğunu araştırınız.
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a. I. Dünya Savaşı'nın Kıbrıs'a Etkileri
İngiltere 1915 yılında Yunanistan'a kendi yanında savaşa katılması koşuluyla Kıbrıs'ı
vermeyi önerdi. Ancak savaşı Almanya'nın kazanacağını düşünen ve Alman hanedanı ile
akraba olan Yunan kralı bu öneriyi kabul etmedi.
Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Sömürge Yönetimi adada “olağanüstü hal”
uyguladı. Buna göre ihtiyaç duyduğu tarım ürünü, binek hayvanı ve at arabalarını kendi
belirlediği fiyattan almaya başladı.
Bu dönemde savaşın etkisiyle fakirleşen Kıbrıs'ta, bazı Türk ve Rumlar, İngiliz
ordusuna paralı asker olarak yazıldılar. Bu askerlere “katırcılar” deniyordu.
Savaş sürerken İngiltere'nin Kıbrıs'ı tek yanlı ilhak etmesinden sonra İngiliz
vatandaşlığına geçmek istemeyen binlerce Kıbrıs Türkü Anadolu’ya göç etmiştir.

E. MECLİS-İ MİLLÎ VE PARİS BARIŞ KONFERANSI
İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde Rumların Yunanistan'a bağlanma yönündeki
çalışmaları artarak devam ediyordu.Hamitköy ve Limasol'daki kitlesel çatışmalar, Osmanlı
Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki toprak kayıpları, Kıbrıs'ın İngiltere tarafından tek yanlı
ilhakı, 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermeyi önermesi gibi
gelişmeler Kıbrıs Türkü'nü umutsuzluğa itiyordu. Bu ortamda adadaki Türk halkını
toparlayacak, moral verip Enosise karşı sesini dünyaya duyuracak bir oluşuma ihtiyaç vardı.
Kıbrıs Müftüsü Hacı Hafiz Ziyaî Efendi ve Söz gazetesi sahibi Mehmet Remzi Okan'ın
girişimleri ve Kıbrıs'ın her tarafından gelen temsilcilerin katılımı ile 10 Aralık 1918'de
Lefkoşa'da bir kongre toplandı. Başkanlığını Müftü Ziyaî Efendi'nin yaptığı kongre,
mücadele tarihimize ilk ulusal kongre olarak geçen bu kongrede önemli kararlar alınmıştır.
Bu kararlar şunlardır:
Ada'nın Yunanistan'a bağlanması isteklerini her fırsat ve vesilede ortaya koyup Kıbrıs
Türk toplumunu huzursuz eden Kıbrıs Rumlarının, bu kez Paris Barış Konferansı'nda aynı
oyunu sahneye koyma kararlarını şiddetle protesto ediyor ve konferansta Kıbrıs konusunun
gündeme getirilmesi halinde, adanın yasal sahibi olan Osmanlı Devleti'ne bırakılmasını
bildiriyoruz.
Kıbrıs Türk toplumunun adanın kaderine ilişkin düşünce ve isteğini, Osmanlı Devleti
temsilcileri ile danışma halinde kongreye iletmek, gerekli temas ve girişimlerde bulunmak
üzere, Kıbrıs Müftüsü Ziyaî Efendi'yi temsilci seçtiğimizi bu genel vekâletname ile beyan ve
imza ederiz.
Kıbrıs rumları 1919'de toplanacak Paris barış konferansına katılıp enosis kararı
çıkarmak istiyorlardı. Meclis-i Milli Müftü Ziya-i Efendi'nin başkanlığında bir heyetin
konferansa katılıp sesimizi duyurması kararını aldı. Ancak İngiliz sömürge yönetimi
müftümüzün konferansa katılmak için adadan ayrılmasına izin vermedi.
Meclis-i Milli'nin Kıbrıs Türk halkı için önemi büyüktür. Bu kongrenin önemi;
Kıbrıs Türkleri birlikte hareket etmelerinin zorunlu olduğunu anladılar.
Osmanlıların adayı terk etmek zorunda kalmalarından sonra Kıbrıs Türkleri ilk kez bir
bütün olarak ayrı bir halk ve siyasi bir varlık olduklarını ortaya koyup, E n o s i s ' e k a r ş ı
olduklarını haykırdılar.
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Meclis-i Milli: “Adanın statüsü değişecekse
tekrar eski sahibi olan Osmanlı İmparatorluğu'na geri
verilmesi” kararına varmakla, Kıbrıs Türklerinin ana
vatana bağlılığını ve Türkiyesiz bir kurtuluşu
aramadıklarını göstermiştir.
Milli Meclis'e katılan delegelerin köylerine
döndükleri zaman yaptıkları çalışma ve konuşmalar,
toplumsal uyanışın hızlanmasını sağladı.

F. 1923-1931 DÖNEMİ OLAYLARI
1. Lozan Barış Antlaşması'na göre Kıbrıs'ın
Durumu (24 Temmuz 1923)
Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı
sonunda Sevr Antlaşması'nı imzaladı. Sevr'de Osmanlı
heyeti adına Hadi Paşa'nın imzaladığı bu antlaşma ölü
doğmuş, yürürlüğe girmeyen bir antlaşmadır. 16 Mart
1920'de İstanbul işgal edilerek Mebuslar Meclisi
kapatılmıştı. Meclisin onaylamadığı antlaşmayı padişah
da imzalamamıştı. Sevr Antlaşması'nda Osmanlı
Kıbrıs'ın İngiltere'nin toprağı olduğunu kabul etmişti.

1919’daki Ayaklanma
Girişimi
Anadolu Kurtuluş
Savaşı'nda işgaller
karşısında gösterilen halk
direnişlerinin bir sonucu
olarak Kıbrıs'ta da İngiliz
Sömürge Yönetimine karşı
bir ayaklanma hazırlığı
yapılır.
Dr. Esat, Dr. Behiç ve
Hasan Karabardak
önderliğinde gerçekleştirilecek ayaklanma ile
Mağusa'da bulunan savaş
esirlerinin (Çanakkale ve
diğer cephelerde esir düşen
Türk askerleri) kurtarılması
amaçlanıyordu.
Fakat ayaklanma
hazırlığı içerisinde bulunan
önderler tutuklanıp hapsedilince girişim başarısızlığa
uğrar.

Sevr'i asla kabul etmeyen Mustafa Kemal Paşa
önderliğinde yürütülüp zaferle sonuçlandırılan Türk
Kurtuluş Savaşı sonucunda İtilaf devletleri ile Lozan
Barış Antlaşması imzalanmıştır. O günün şartlarına göre bu antlaşmada da Kıbrıs'ın İngiliz
yönetiminde kalması kabul edilmiştir.
Lozan Anlaşması'nın imzalandığı dönemde öncelikli konu, yeni Türk devletinin
bağımsızlığının bütün dünya tarafından tanınmasını sağlamak olduğundan Kıbrıs'ın yanı sıra
Batı Trakya ve Musul'dan da vazgeçilmek durumunda da kalınmıştı.
Bu antlaşmanın Kıbrıs ile ilgili maddeleri şunlardı:
16. Madde : Türkiye, Kıbrıs üzerindeki hükümranlık haklarından vazgeçiyor, ancak
adanın geleceği üzerinde ileride yer alabilecek değişikliklerde söz hakkını saklı tutuyordu.
20. Madde : Türkiye, Kıbrıs'ın Britanya hükümeti tarafından 5 Kasım 1914'te ilan
olunan ilhakını tanıdığını beyan eder.
21. Madde : Bu madde ile Kıbrıs Türklerine Türk vatandaşlığı ile
İngiliz vatandaşlığı arasında seçim yapma hakkı( hakkı-ı hıyar)
tanınıyordu. Türk vatandaşlığını seçecek olanlar Kıbrıs adasını
terk etmek zorundaydı.
Bu dönemde İngiliz vatandaşlığını kabul etmeyen birçok
Kıbrıs Türkü, Türkiye'ye göç etti. Bir süre sonra İngiliz sömürge
yönetimi göç etmek isteyenlere zorluklar çıkardı. Çünkü Enosis
isteyen Rumlara karşı Türklerin adada var olması İngiliz
çıkarlarına daha uygundu.
Lozan Konferansı’nda
Türkiyenin başdelegesi
İsmet Paşa (İnönü)

Ayrıca Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün adadan büyük kitleler
halinde göç etmesinin zararlı olacağını düşünerek Kıbrıs'a
temsilciler göndermiş ve göçün durmasını sağlamıştır.
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2. Evkafçılar ve Halkçılar (Kıbrıs Türklerinde Liderlik Yarışı)
1920'li yıllarda Kıbrıs Türklerinin ileri gelenleri (Kavanin Meclisi üyeleri, gazeteciler,
doktorlar, avukatlar, öğretmenler ve din adamları) Kıbrıs Türklerinin geleceği ile ilgili olarak
neler yapılması gerektiği konusunda görüş ayrılığına düştüler. Bu bağlamda iki grup ortaya
çıktı. Bu gruplar şunlardır:
Evkafçılar: İngiliz yönetimi ile işbirliği yapıp yönetimde söz sahibi olmak istiyorlardı.
Atatürk inkılâplarının Kıbrıs'ta da uygulanması yönünde bir çalışmaları yoktu. Bu grubun
lideri, Evkaf üyesi Mehmet Münür Bey'di.
Halkçılar (Kemalistler): Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak, Atatürk'ün başlattığı inkılâp
hareketlerini Kıbrıs'ta da uygulamak istiyorlardı. Bu grubun lideri de Mehmet Necati Özkan’dı.
İki grubun ortak yönü Enosis'e karşı olmalarıydı.
Evkafçılar ve Halkçılar arasındaki Kıbrıs Türk halkına liderlik etme konusundaki
rekabet, 1930 Kavanin Meclisi seçimlerinde iyice ortaya çıkmış,
seçimi, halkçıların lideri M. Necati Özkan kazanmıştır.
3.Kıbrıs Türk Cemaat-i İslamiyesi (1924)
Kıbrıs'ta Kemalist inkılâpları savunan Halkçılar; din, eğitim,
müftülük, evkaf yönetimi ve şeriye mahkemeleri konularında yeni
düzenlemeler istiyorlardı.
Halkçılara göre bu kurumların yönetimi Türklerde olmalıydı.
İşte bu istekler, yeni bir siyasi oluşumun kurulması girişimlerini
başlatmış ve Mağusa'da “Kıbrıs Türk Cemaat-i İslamiyesi” isimli bir
örgüt kurulmuştur. Bu örgütün liderliğini Meclis-i Milli'nin de
başkanlığını yapan Müftü Ziyaî Efendi yapmıştır.
Kıbrıs Türk Cemaat-i İslamiyesi İngiliz yönetiminden birtakım
isteklerde bulunmuştur. Bu istekler;

M. Necati Özkan

Evkaf'ı seçimle iş başına gelecek 5 kişilik bir
komisyonun yönetmesi
Müftünün, Müslüman halk tarafından
seçilmesi.
Şeriye mahkemelerinin kaza mahkemelerine
bağlanması.

Ufuktan yükseldin zulmeti kovdun,
İstibdadı ezdin vahşeti boğdun,
Bayrağa susayan mazlum gençleriz.
……………………
Geç öne doğru yol göster Necati,
Bağrımız yanıktır su ver Necati.

Eğitimde Rumlara verilen hakların aynılarının
Türklere de verilmesi.
İngiliz Sömürge Yönetimi, Kıbrıs Türk Cemaati İslamiyesi'nin kuruluşundan sonra adada böl ve
yönet politikasını uygulamaya koymuştur. Bu politika
doğrultusunda Kıbrıs'ta şunları yaptı:

Kavanin Meclisi seçimleri
öncesi M. Necati Özkan
için yazılan şiirden bir bölüm.

Kıbrıs Türk Cemaat-i İslamiyesi'nin kurucularından Mithat Bey ile Esat Bey'i yüksek
mevkilere atadı.
Evkaf’ın başına kendisiyle işbirliğine hazır olan Mehmet Münür Bey'i getirdi.
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A

raştıra

İngiliz Sömürge Yönetimi,
Yunan milliyetçiliğini niçin
tehlikeli buluyordu?

B

ilelim

Kıbrıs Türk Cemaat-i İslamiyesi,”Osmanlılığı”bir yana bırakıp,adında
Türk Cemaati ifadesini kullanan ilk siyasi kuruluştur. Ayrıca tüzüğü
olan ilk örgütlenmedir.

1928 yılında İngiliz sömürge idaresi müftülük makamını kaldırmıştı.1953'te ise müftü seçimine
izin verilmesiyle Kıbrıs Türk halkı Mehmet Dâna Efendi'yi müftü seçerek kendine ait olan bir
kurumu geri almış oldu.

4. Türk ve Rumlar İçin “Yerli” Kelimesi Yerine “Kıbrıslı” Kelimesinin Kullanılması
1927 yılında İngiliz Sömürge valisi Ronald Storrs, hükümet dairelerindeki resmi
işlemlerde, itibar kırıcı olarak gördüğü yerli kelimesi yerine Kıbrıslı kelimesinin kullanılmasını
istemiştir. Valinin esas amacı, o sıralarda Kıbrıs'ta yükselmekte olan Yunan milliyetçiliğinin
önüne geçmekti.
5. Milli Kongre (1931)
I. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu'da Türk Kurtuluş savaşı kazanılmış, Türkiye
Cumhuriyeti kurulmuş ve Kıbrıs Türk halkı da moral yönünden güçlenmişti.
Böyle bir ortamda Kıbrıs Türk Liderleri, Atatürk inkılâplarının Kıbrıs'ta da uygulanması
ve İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Kıbrıs Türkünden aldığı kurumları geri vermesi için
çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bu gelişmeler ışığında her bölgeden katılan temsilcilerle, Lefkoşa'da Mehmet Necati
Özkan'ın kendi evinde 1 Mayıs 1931'de Milli Kongre toplandı. Bu kongre Kıbrıs Türklerinin
ikinci ulusal kongresidir. Kongrede alınan kararlar şunlardır:
Orta dereceli okullarımızın geliştirilmesi için önlemler alınması.
Müftülük makamının yeniden kurulması ve müftünün halk tarafından seçilmesi.
Evkaf’ın Türk halkına devredilmesi.
Şeri mahkemelerin kaza mahkemelerine devredilmesi.
Kongre sonunda Avukat Ahmet Sait Efendi müftü seçildi. Ancak İngiliz Sömürge
Yönetimi bu seçimi tanımadı.
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Bu kongre Kıbrıs Türkleri için büyük önem taşımaktaydı. Kıbrıs Türk tarihi için önemi
hakkında şunları söyleyebiliriz:
Milli Kongre,1918’de toplanan Meclis-i Milli gibi Kıbrıs Türk'ünün ulusal mücadelesinde
gideceği yolu belirleyen bir kilometre taşıdır.
Milli Kongre, umutsuzluğa kapılan halka umut olmuş, yol ve yön göstermiştir.
Kıbrıs Türk halkının Enosis'e karşı olduğu dünyaya duyurulmuştur.
Ana vatan Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine ve Kıbrıs konusuna daha yakın ilgi
göstermesini sağlamıştır.
İngiliz'in tüm hesaplarına karşı kongrede alınan kararlar sonraki 25 yıl içinde mücadelenin
hedefi olacak ve zorlu mücadeleler sonucu bir bir elde edilecekti. Evkaf, okullar, müftülük,
mahkemeler, medeni kanun gibi.
(Milli Kongrenin 62. yıl dönümü münasebetiyle 1 Mayıs 1993'te Kıbrıs gazetesinde yayımlanan
“Baş yazı”'dan alınan bir bölüm).

6. 1931 Rum İsyanı

İsyan sonrası Vali Konağı
17 Ekim 1931'de İngiliz
Sömürge Yönetimi, Kavanin
Meclisi'ne vergiler ile ilgili bir
kanun teklifi sundu. Ancak
meclis üyelerinden papaz
Nikodemos önderliğindeki rum
ü y e l e r t e k l i f i r e d d e t t i l e r.
İngilizler bu duruma tepki
gösterince Nikodemos
görevinden istifa edip enosis
çağrısı yaptı. Piskopos
Nikodemos, 20 Ekim'de
Limasol'da yaptığı konuşmada:
“Yunan bayrağı altında özgür
yaşamamız gerektiğini
göstermek zamanı gelmiştir.
İğrenç ve kötü rejim kahrolsun. Yaşasın İlhak”diye bağırdı. 21Ekim 1931'de Kavanin
Meclisi'ndeki rum üyeler istifa etti. Aynı gece adanın her tarafında olaylar çıktı. Papazların
liderliğinde Lefkoşa'daki vali konağı ateşe verildi. İngilizler Mısırdan takviye kuvvet istemek
zorunda kaldı. İsyan sert tedbirler alınarak bastırıldı.
1931 İsyanının Sonuçları (Alınan Önlemler):
Yunan konsolosu ile Piskopos Nikodemos Kıbrıs'tan sürüldü.
Basına sansür (kısıtlama) getirildi.
Muhtarların hükümet tarafından tayini emredildi.
Türk ve Yunan bayraklarının asılması yasaklandı.
Siyasi partiler kapatıldı.
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Kavanin Meclisi kapatıldı.
Türk ve Yunan tarihlerinin okutulması yasaklandı.
İsyanda meydana gelen zarar-ziyan isyana katılan köy ve kasabalardan toplanacaktı.
İsyana katılmayan Kıbrıs Türk halkına da bu önlemler uygulanmıştır. İkinci Dünya
Savaşı'na kadar sürecek olan bu baskı döneminde Kıbrıs'taki Türk ve Yunan milliyetçilikleri
güçlendi.
lım

G. KURTULUŞ SAVAŞI VE ATATÜRK
DÖNEMİ’NDE ANADOLU İLE KIBRIS TÜRK
HALKI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
1. Kurtuluş Savaşı'na Katkılar

A

raştıra

İsyan sonrası okullarda Türk ve
Yunan tarihlerinin okutulmasının
yasaklanmasının gerekçesi ne
olabilir?

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
ile İtilaf Devletleri’nin işgale başladığı Anadolu'da,
Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı başlatıldı.

İngiliz Sömürge Yönetimi'nin baskısı altında yaşayan Kıbrıs Türkleri, Anadolu'daki
Kurtuluş Savaşı'na maddi ve manevi yardımlarını esirgemediler. Kıbrıs Türklerinin yüzlerce
yıldır hiç eksilmeden süren anavatan sevgisinin temelinde şunlar yatmaktadır.
1571'de Kıbrıs'ın fethiyle Anadolu'dan adaya yerleştirilen Türklerin torunları olduğu
bilinciyle hareket etmiştir.
Anavatan Türkiye'den Kıbrıs'a gelen Türkler,
tarihin her döneminde Türkiye ile ilişkilerini
sürdürmüştür. Bu ilişkiler zaman içerisinde
artarak devam etmiştir.
Kıbrıs Türk halkı, Mustafa Kemal Paşa'yı her
zaman bir kurtarıcı olarak görmüştür.
Kurtuluş Savaşı'na Kıbrıs Türkü'nün
Yaptığı Katkılardan bazıları şunlardır:
Kıbrıs'ta yayınlanan Doğru Yol, Söz,
Ankebut, Davul, Vatan, Hakikat gazeteleri, İrşad
dergisi Kurtuluş Savaşı'na destek vererek
maddi ve manevi yardım yapılması çağrısında
bulundular.
İbrahim Ali adlı Türk, yarış atını satarak elde
ettiği parayı Kurtuluş Savaşı'na bağışladı.
Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşenlerin
çocukları için yardım kampanyası düzenlendi.
(Bu amaçla rozet takıldı.)

Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
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İbrahim Ali
Camilerde Mustafa Kemal Paşa ve ordumuz için dualar edildi.
Müsamereler (Vatan Yahut Silistre, Türk kanı v.s.) düzenlenerek toplanan paralar
Anadolu'ya gönderildi.
“Muhterem Türk, sevgili İzmir'imizin felaketzedelerine yardım olmak üzere
verilecek tiyatro için sen de kardeşlik borcunu öde. Tiyatro biletlerinden almayı unutma.
Ailenin o günkü yiyeceğini, yerlerinden yurtlarından uzaklarda, yağmur ve çamur içinde
İzmir için ağlayan bedbaht kardeşlerine hasret. Sen ve çocukların o gün aç kalın, yiyecek
paranızı mazlum kardeşlerine gönder.
(Doğru Yol gazetesinde 22 Mart 1920'de çıkan yazıdan bir bölüm.)

2. İnkılâplar ve Kıbrıs Türkleri
Kıbrıs Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra başlatılan inkılâp
hareketlerini yakından izlemişler ve Atatürk'ün uygulamaya koyduğu her yeniliği gönüllü
olarak kabullenmişlerdi. Bu konudaki verilebilecek pekçok örnekten bazıları şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiği gün (29 Ekim 1923) Kıbrıs'ta da büyük bir şenlik
olmuş, yer yerinden oynamıştı. Türkler sömürge yönetimine aldırış etmeden evlerini, okulları
ve camileri ilk kez korkusuzca Türk bayrakları ve Atatürk'ün resimleriyle donatmıştı.
Atatürk, Şapka Kanunu'nu çıkardığı zaman Mustafa F. Nekipzade, şapkayı ilk giyen
Kıbrıs Türkü olmuştu.(1925). Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın babası Hakim Raif
Bey de fesi çıkarıp şapka giydiği için İngiliz Yönetimi tarafından Baf'a sürgün edilmiştir.
1928'de Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk ile görüşen Söz Gazetesi sahibi Remzi
Okan yeni Türk dilinin Kıbrıs'tada öğretilmesi için Atatürk'ten yardım ister.Okan'ın
Almanya'dan sipariş ettiği yeni matbaa makinelerinin faturalarını Türkiye Cumhuriyeti
karşılamıştır.
Kıbrıs Türk Muallimin Cemiyeti'nin 1 Temmuz 1931'de yapılan yıllık kongresinde
öğretmen Raşit Bey bu püsküllü belayı bir taç gibi başta taşımanın gençlik ve ilericilik
ölçüsüne yakışmadığını söylemiş, bu sözler üzerine öğretmenler giydikleri fesleri çıkarıp
parçalamışlardır.
Devrim şehidi Asteğmen Kubilay adına yapılacak anıt için Kıbrıs Türk Muallimin
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Cemiyeti tarafından toplanan bağışlar Ankara'ya gönderildi.
1936 yılında Ses gazetesinde “İnkılâp Dersleri” başlıklı bir yazı dizisine başlanmıştı.
“Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'ndan sonra
İngiliz Müstemleke Hükümeti, halkımızın milli hislerinin
kuvvetinden kuşkulanmaya başlamış ve bu hissimizi köreltip
bizlerin Kıbrıslı olarak yetişmemizi sağlamak için her türlü
çareye başvurmuştu. Türkiye'den gelen kitaplardan Atatürk'ün
resimleri yırtılarak, milli his aşılayan şiir ve yazıların sayfaları
koparılarak çocuklara veriliyordu.
Türk öğretmeni tüm baskılara ve yasaklara rağmen
öğrencisine benliğini ve milliyetini unutturmamak için gereken
fedakârlıktan çekinmemiştir. Milli görevini yapmıştır...”
(Aydın Akkurt: Kod Adı: Lale adlı kitaptan bir bölüm)

Asteğmen Kubilay

3. Hamidiye Gemisi’nin Kıbrıs'a Gelişi
20 Haziran 1938 günü Mağusa Limanı'na demir atan Hamidiye Gemisi, Kıbrıs
Türkü'nün Türk bayrağına olan hasretinin dışarıya vurmasına ve büyük bir heyecan
yaşamasına neden oldu. Binlerce Kıbrıs Türkü, Türk askeriyle kucaklaşmış ve Türk Bayrağını
görebilmek için Mağusa'ya toplanarak "yaşasın Türkiye, yaşasın Atatürk "diye
haykırmıştır.
Hamidiye'nin ziyareti, Kıbrıs Türkleri arasında var olan ulusal bilinçlenmenin açığa
çıkmasını sağlamıştır.
Hamidiye'nin ziyaretinden yaklaşık 5 ay sonra (10 Kasım 1938) Atatürk hayata
gözlerini kapadı. Ölüm haberinin Kıbrıs'ta duyulması ile Türk halkı büyük bir mateme boğuldu.
Atatürk'ün fotoğrafları çoğaltılıp köylere dağıtılarak yasaklara aldırmadan her eve
asılmıştır.
Ata'nın ölümünden birkaç ay sonra hayatını anlatan bir film Kıbrıs'a getirilmiş, ancak
sömürge valisi filmin gösterimini yasaklamıştır.

Hamidiye Gemisi
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H. 1939-1950 DÖNEMİ OLAYLARI
1. İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) ve Kıbrıs
II. Dünya Savaşı'nın nedenleri şunlardır:
a) 1929’da başlayıp kısa sürede dünyayı saran
ekonomik bunalım.
b) Almanya'nın, I. Dünya Savaşı sonunda
imzaladığı Versay Antlaşması'na tepkili olması.
c) Faşizm, nasyonal sosyalizm, komünizm gibi
ideolojilerin yükselmeye başlaması.
d) İngiltere'nin eski gücünü kaybetmesi.

II. Dünya Savaşında Askerî Gruplar
Mihver Grubu
Müttefik Grubu
Almanya
İngiltere
İtalya
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Japonya
Sovyetler Birliği
Fransa

Alman Nazi Lideri Hitler (sağda)
ve İtalyan Faşist Lider Mussolini

Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi ile II. Dünya Savaşı
1 Eylül 1939'da başladı. Savaş başladığı sırada Kıbrıs, İngiliz
sömürgesi durumundaydı. Kıbrıs Türkleri ve Rumların bir kısmı
işsizlik ve diğer ekonomik sıkıntılar yüzünden İngiliz ordusunun
sunduğu iyi imkânlardan dolayı paralı asker olarak orduya
katıldılar. Bazı gençler ise ekonomik sıkıntıları olmadığı halde
macera yaşamak ve yeni yerler görebilmek için İngiliz ordusuna
maaşlı asker yazılmışlardır.

Japonya’ya atılan
atom bombası
Vapur düdüg çalıyor,
Asker haber alıyor,
Analarla babalar,
Hüngür hüngür ağlıyor.
Vapur gelir dayanır,
Kızıl gana boyanır,
On bir günlük evliyim,
Buna can mı dayanır.
(Kıbrıs Alayı’na yazılıp
savaşa giden Türkler için
söylenen manilerden
örnekler, Kıbrıs Mektubu
Dergisi, Ocak-Şubat 2002)
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İngiliz Sömürge Yönetimi Türk ve Rumlardan oluşan bir
alay oluşturdu. Bu alaya Kıbrıs Alayı (12 Nisan 1940) adı verildi.
Kıbrıs’tan giden Türk ve Rum askerler daha çok geri hizmetlerde
(katırcı, genel ulaşım, seyyar levazım birlikleri, istihkâm) görev
almıştır.
Kıbrıs Alayı askerleri için genel olarak “katırcılar” tabiri
kullanılırdı. Kıbrıs Alayı Fransa, Mısır, Girit, Yunanistan, Kuzey
Afrika ve İtalya'da görev yapmıştır.
Alayın eğitim kampı Limasol'a bağlı Binatlı (Polemidya)
köyünde bulunuyordu.
1941 yılında Kıbrıs'a gelen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı
Şükrü Saraçoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanı Eden ile görüşme yaptı.
İngiliz Yönetimi bu ziyaret nedeniyle adada Türk bayrağının
asılmasına izin verdi.
Türkiye'nin katılmadığı II. Dünya Savaşı Mihver Grubu'nun
yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
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2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünyadaki Gelişmeler ve Kıbrıs
İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada yeni gelişmeler yaşandı. Bunları şu şekilde
özetleyebiliriz:
- İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya iki kutuplu bir şekil aldı. Bir yanda Amerika
Birleşik Devletleri'nin liderliğinde Batı Bloğu, diğer yanda Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin liderliğinde Doğu Bloğu. ABD
lım
kapitalist, SSCB de komünist sistemi temsil ediyordu.
raştıra
- Batı ile Doğu Bloğu arasında yaklaşık 45 yıl soğuk savaş
yaşandı (1946-1991).

A

Soğuk Savaş Nedir?

- İki büyük savaşı yaşayan dünyada yeni felaketler olmaması
için 1945'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.
- ABD öncülüğünde NATO, SSCB öncülüğünde ise
Varşova Askeri Teşkilatları kuruldu.
- İkinci Dünya Savaşı'nın ardından sömürgecilik büyük
darbe aldı. Asya ve Afrika'da sömürgeler bir bir
bağımsızlıklarına kavuştu.
- Türkiye ve Yunanistan 1952'de Nato'ya alındı.

BM Bayrağı

- İngiltere 1954 yılında Mısır ve Süveyş'ten çekilince
Karargah merkezini Kıbrıs'taki üslerine taşıdı. Böylece
İngiltere için Kıbrıs'ın önemi daha da artmış oldu. Bu
ortamda İngiltere'nin Rumlar ve Yunanistan'ın Enosis
taleplerine sıcak bakmayacağı anlaşılıyordu.
3. Kıbrıs Türklerinde Siyasi Örgütlenme Çabaları

1931 Rum İsyanı'nın ardından İngiliz Sömürge Yönetimi bir dizi sert önlemler almıştı.
İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle 1943 yılında bu önlemler hafifletilince Kıbrıs Türkleri yeni
siyasi örgütlenme arayışlarına girdiler. Bu siyasi örgütler şunlardır:
a. Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK-18 Nisan 1943)
1931 Rum İsyanı'ndan sonra siyasi partiler kapatılmıştı. Yasağın kaldırılması ile birlikte
kurulan ilk Türk siyasi partisi KATAK oldu. Dr. Fazıl Küçük'ün de yer aldığı partide genel
sekreterliğe Avukat Fadıl Korkut getirildi.
KATAK'ın hedefi; İngiliz Sömürge Yönetimi ve Enosis'e karşı aktif bir politika izlemekti.
KATAK'ın gizli adının “Kemal Atatürk Türk Adası Kıbrıs” olduğu da söylenmektedir.
b. Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi (KMTHP-23 Nisan
1944)
KATAK'ta yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Dr.Fazıl
Küçük ve arkadaşları partiden ayrılıp Kıbrıs Milli Türk Halk
Partisi'ni kurdu. Sorunları şöyle özetleyebiliriz:
* Partinin adında azınlık sözcüğünün bulunması.
* Yumuşak siyasetten vazgeçip İngiliz Sömürge
Yönetimi’ne karşı sert çıkışlar yapılmasını isteyenlerin
tekliflerinin kabul edilmemesi.

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9. SINIF

KMTHP’nin
amblemi

85

IV. ÜNİTE: KIBRIS'TA İNGİLİZ SÖMÜRGE YÖNETİMİ DÖNEMİ (1878-1960)
Genel sekreterliğine Dr. Fazıl Küçük'ün getirildiği
partinin hedefleri şunlardır:
- Enosis ve muhtariyete karşı çıkmak.
- Rum cemaatına Yunan-Ortodoks denildiği
gibi, Türk Cemaati için de Müslüman yerine TürkMüslüman denilmesi.
- Medeni Kanun'un kabul edilmesi.
- Türkiye'de öğrenim gören Kıbrıs Türk
avukatlara da Kıbrıs'ta çalışma izni verilmesi.
- Kıbrıs Türk Halkı’nın müftüsünü seçmesine
izin verilmesi.
- Evkaf yönetimine Türklerin de alınması.
c. Kıbrıs Milli Türk Birliği (KMTB-1949)
KATAK ile Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi
birleşerek Kıbrıs Milli Türk Birliği'ni (KMTB) kurar.
Parti genel sekreteri de Dr. Fazıl Küçük olur. Partinin
Enosis ve muhtariyet (özerklik) aleyhinde mitingler
düzenlemesi, İngilizlerin adayı terk etmesi halinde,
yeniden eski sahibi Türkiye'ye geri verilmesi talebi Dr. Fazıl Küçük
1950'li yıllarda gündemi oluşturmuştur.
Rumların Enosis mücadelesini hızlandırması ve “Kıbrıs Yunan'dır” söylemi üzerine Dr.
Fazıl Küçük de partinin adını “Kıbrıs Türktür Partisi” olarak değiştirir.(1955)
d. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu
(KTKF-1949)
İngiliz Sömürge Yönetimi ve Enosis
emellerine karşı daha örgütlü bir şekilde
mücadele etme ihtiyacı, Kıbrıs Türk liderliğini
yeni arayışlara itmişti. Bu düşünceden
hareketle Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu
kuruldu.
Federasyon, bütün Türk kurum ve
kuruluşlarını bir çatı altında birleştirdi.
İlk başkanı Faiz Kaymak olan federasyonun
başına, 1957 yılında Rauf R. Denktaş getirildi.
Federasyonun haftalık olarak yayınlanan
“Nacak” isminde bir gazetesi vardı.
Federasyon, gelir elde etmek için piyango
bileti çıkarmakta, konserler düzenlemekteydi.

Faiz Kaymak
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Bir gün Baf köylerinden birinden, tanıdığım bir dosttan bir mektup aldım.
Piyango biletinin numarasını veriyor, ekonomik sıkıntı içinde olduğunu
duyuruyor ve birinci ikramiyeyi kendisine çıkartmamı istiyordu. O ayın
piyangosu çekilinceye kadar büyük bir sıkıntı yaşadım. Ya büyük
ikramiye bu bilete isabet ederse ne olacaktı? Herkes ikramiyeyi
Denktaş istediğine çıkartır sonucuna varacaktı. Talihliler açıklanınca
rahatladım. Ekonomik sıkıntı içinde olan “dostuma” şans gülmemişti.
(Rauf Denktaş: Kıbrıs Elli Yılın Hikayesi'nden bir bölüm)

Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu'nun merkezi Lefkoşa'da bulunuyordu.
Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu; Vatandaş Türkçe Konuş ve Türk'ten Türk'e
kampanyalarını da başlatmıştı.
F Vatandaş Türkçe Konuş Kampanyası:
Federasyona bağlı Gençlik Teşkilatı'nın
onayı ile başlatılan bu kampanyada amaç, Türk
kültürünü güçlendirmekti. Çünkü ilgisizliğe,
okulsuzluk ve yoksulluğa yenik düşen bir kısım
insanımız zaman içinde dilinden, daha sonra da
dininden olmuştur.

Türk'ten Türk'e kampanyası ile
günümüzdeki yerli malı kullanalım
sloganını karşılaştırınız.

F Türk'ten Türk'e Kampanyası:
Kampanyanın amacı, bir Türk çarşısı yaratmaktı .
Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu, 1958'de köylerimizin Türkçe isimlerini içeren bir
harita yayınladı. Burada da amaç, Kıbrıs'ta tarihten gelen bir halk olduğumuzu, Kıbrıs'ın bir
Yunan adası olmadığını kanıtlamaya çalışmaktı.
Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olgusuna
kadar giden tüm toplumsal örgütlenmelerin anasıdır.
1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu'nun
görevi sona ermiş oldu.

Etkinlik
Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu'nun milliyetçilik
kavramı doğrultusunda yaptığı faaliyetleri aşağıya
yazınız.
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e. Kıbrıs Türk Birliği (İstiklal) Partisi (1950)
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kıbrıs Türkleri arasındaki
liderlik yarışında Dr. Fazıl Küçük ön sıraya yerleşir. Dr. Fazıl
Küçük'ün yükselmesinde, Türkiye'nin verdiği desteğin de büyük
rolü vardır.
Kıbrıs Türk Birliği (İstiklal) Partisi 1950 yılının haziran
ayında Mısırlızade Mehmet Necati Özkan’ın başkanlığında
kuruldu. Partinin amblemi Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi’nin
(CHP)de amblemi olan “Altı Ok”tu.
Türklerin kurduğu bu partilere karşılık Rumlar da 1941'de
Komünist AKEL (Çalışan Halkın İlerici Partisi) ile 1943'de sağcı
parti KEK (Kıbrıs Ulusal Partisi) Partisini kurdular.
4. Lord Winster Muhtariyet Plânı (1947)
Muhtariyet (Özerklik), İngiliz Sömürge Yönetimi'nin İkinci
Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada bağımsızlık lehinde esen
M. Necati Özkan
rüzgârların ve içte de Türk ve Rum halklarının sömürge yönetimine
karşı tepkilerinin sonucu ortaya attığı bir görüştür.
Plana göre adada İngiliz yönetimi devam edecek, bu yönetimin
başında vali olacak, valinin başkanlığında Türk ve Rumların nüfus
oranlarına göre katıldıkları bir yasama meclisi kurulacaktı.
Muhtariyet Planı Rumlar tarafından kabul edilmedi ve kilise Rum
halkını Enosis ve sadece Enosis için mücadeleye çağırdı.
5. Türk İşleri Komisyonu (1948)
Kıbrıs Türklerinin sorunlarını tespit etmek ve sömürge
yönetimine bildirmek üzere kurulan bir komisyondur. Komisyon'un
başkanı Hakim Zeka Bey olup, komisyonda Rauf R. Denktaş da görev
almıştı.
Komisyonun hazırladığı raporda şu istekler dile getirildi:
Müftülüğün yeniden kurulması.

Mehmet Zekâ Bey

Evkaf'ın Türklere devredilmesi.
Aile hukukunda reform yapılması.
Eğitimde Rumlara tanınan hakların Türklere de tanınması.
Ders kitaplarının Türkiye'den getirilmesi.
Milli bayramların kutlanmasına izin verilmesi.
Bu arada Rum milliyetçiliğine karşı Kıbrıs'ta Türk milliyetçiliğini
güçlendirmek isteyen İngiltere, devlet dairelerine gönderdiği talimatla
Kıbrıs Türklerine karşı kullanılan “Kıbrıs İslamları” tabiri yerine bundan
böyle “Kıbrıs Türkü” tabirinin kullanılmasını istedi.(1949)

Hasene Ilgaz

6.Türkiye Öğretmenler Kafilesi’nin Kıbrıs'ı Ziyareti (1948)
Kıbrıs Türkü'nün İngiliz Sömürge Yönetimi ve Enosis tehlikesine karşı mücadele ettiği
o karanlık günlerde Türkiye'den 54 kişilik bir öğretmen grubu adamızı ziyaret eder (Temmuz
1948). Kafilede Cumhuriyet Halk Partisi Çorum milletvekili Hasene Ilgaz da yer alıyordu.
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Türkiye'den gelen öğretmen kafilesi Kıbrıs'ta on beş gün kalmıştı.
Ziyaret edilen kasaba ve köylerde yollara mersin dalları seriliyor,
sandıklardan çıkarılan Türk bayrakları her yeri süslüyor,
gözyaşları akıyordu. Ana vatana olan onca yılın hasretiydi bu.
(Aydın Akkurt, Kod Adı Lale adlı kitaptan.)

Hasene Ilgaz, Kıbrıs'ta Türkiye, Türklük ve Atatürk sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu
görünce, şaşkınlığını gizleyememiş ve Hatice Tahsin'e: “Kıbrıs'ta bu milli kalkınma nasıl
doğdu?” diye sormuştu. Öğretmen Hatice Tahsin'in yanıtı ise kısa ve çok anlamlıdır:
“Bunu Türklük sevgisine, Atatürk sevgisine ve hiçbir
öğretmenlerimize borçluyuz.”

fedakârlıktan çekinmeyen

Türkiye'den gelen öğretmen kafilesinin masraflarının karşılanması için Rauf R.
Denktaş ve arkadaşları önceden (Denktaş'ın arabası ile) 2-3 hafta köy köy dolaşarak
öğretmenlerden yardım topladı.
Rauf R. Denktaş anılarında: “Nihayet kafile geldi ve program uygulandı. Bir çok köye
ben de birlikte gittim. Türk köylüsünün, Türk öğretmeninin unutulmaz coşkusuna tanık oldum.
Sanki gelenler bir kafile değil, Türkiye'ydi. Her yer Türkiye'yi, ana vatanı yaşamaktaydı.
Bayrak bayrak Kıbrıs dalgalanıyordu. Anadolu ile aramızda var olan, ancak yıllarca, İngiliz
koloni bulutlarının örttüğü köprüler birdenbire meydana çıkmıştı. Kıbrıs Türkleri asırlık
hasretlerini gideriyorlardı” diye yazmıştır.
Türkiye'den gelen öğretmenlerin Kıbrıs'ı ziyaretlerinin sonuçları şunlar olmuştur:
1) Kıbrıs Türk öğretmen grubu 1949'da Anavatan'ı ziyaret eder.
2) Türkiye Kıbrıs Türkü'ne kültür ve eğitim yardımlarını başlatır.
3) Kıbrıs Türk lise mezunlarına özel kontenjanlar, bol bol burslar verilir.
4) Ortaokullar açılır, milliyetperver öğretmenler gönderilir.
5) Sedat Simavi'nin Hürriyet gazetesi
Kıbrıs davasını sürekli gündeme getirmeye
başlar.
7. 1948 ve 1949 Mitingleri
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rumlar
Enosis propogandasını iyice artırmıştı.
Mitingler, telgraflar, muhtıralar ve Avrupa
başkentlerine gönderdikleri heyetlerle bu
amaca ulaşma mücadelesine girişirler.
Bu girişimlere karşı Kıbrıs Türk Halkı
Kasım 1948'de Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda
on bin kişilik bir miting düzenledi.
Rumların Enosis lehinde plebisit
düzenleyeceğinin öğrenilmesi üzerine Türk
halkı Aralık 1949'da bu kez 15 bin kişinin
katılımı ile bir miting daha düzenler.

Rauf R. Denktaş ilk kez 1948 mitinginde Kıbrıs Türk Halkı’na hitap etti
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8.1950 Rum Plebisiti (Halk Oylaması)
Rumların düzenlediği ilk plebisit hareketinden (1921)sonra bu kez 15 Ocak 1950'de
ikinci plebisiti düzenledikleri görülecekti.
Plebisit girişimi şu nedenlere
dayanıyordu:
1) Dünya kamuoyunun dikkatini çekmek.
2) Ortodoks Kilisesi'nin Enosis çağrısını
dünyaya duyurmak.

Acaba Türk halkı da aynı tarihte
plebisit düzenleseydi Kıbrıs'ın statüsü
ile ilgili nasıl bir sonuç alınırdı?

3) Sorunu yaymak.
Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından
düzenlenen ve kiliselere konan defterlere “Enosis’e
Evet” ya da “Enosis’e Hayır” şeklinde imza atarak
gerçekleştirilen plebisit sonucu Rum halkının %96'sı
“Enosis’e Evet” diyecekti.
Kıbrıs Rumları, dünya kamuoyunu yanıltmak
amacıyle Kıbrıs Halkı'nın %96'sının Enosis istediğini
açıklar.
Oysa Kıbrıs'ta tek bir halk değil, dili, dini ve örfadetleri birbirinden ayrı iki halk vardı: Türk ve Rum
Halkı.

1950 Enosis Plebisiti tutanağı

Etkinlik
Enosis için
Rumlar neler yaptı?

Enosis’e karşı
Türkler neler yaptı?

Yukarıdaki tabloyu verilen sorulara göre doldurunuz.

I. 1954-1958 DÖNEMİ OLAYLARI
1. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler'e Başvurusu (1954)
1950'li yılların başında Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gündeminde Kıbrıs sorunu
yoktu. Türkiye, soğuk savaş koşullarında Türk-İngiliz ilişkilerinin Kıbrıs yüzünden
bozulmasına sıcak bakmıyordu.
İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çıktıktan sonra Kıbrıs'ı da kaybetmek istemiyordu.
Yunanistan ise Enosis'i her fırsatta gündeme getirmeye devam ediyordu.16 Ağustos
1954'te Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuran Yunanistan, self-determinasyon (halkların kendi
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geleceğini belirleme hakkı) hakkının Kıbrıs'a uygulanmasını
istedi. Böylece Kıbrıs sorunu uluslararası alana taşınmış
bulunuyordu.

Yunanistan BM’ye
İngiliz Hükümeti ve Türkiye, Yunanistan'ın BM'ye
başvurusu ile neyi
başvurusunun yanlış olduğunu vurguladı. Bu konuda İngiltere:
amaçlıyordu?
“Yunanistan adayı ilhak etmek istiyor. Adada 100,000 kişilik Türk
nüfus vardır açıklamasında bulundu. Buna karşın Türkiye:
Adada tek halk yoktur. Rumlara self-determinasyon hakkı tanınması Enosis demektir. Türkiye
ve Kıbrıs Türkleri buna karşı çıkacaklar” diyordu. Sonuç olarak, Yunanistan hükümeti BM'ye
self-determinasyon başvurusunda başarı sağlayamadı.
Türkiye'nin self-determinasyon görüşü şu şekildeydi:
Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Self-determinasyon hakkı Türk ve Rumlara ayrı ayrı
verilmelidir. Böylece Türk Halkı Enosis'e karşı olduğunu ortaya koyacaktır.
2. Kıbrıs Türktür Komiteleri (1954)
Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun, Ağustos 1954
tarihinde basın, gençlik ve üniversite temsilcilerinin katıldığı bir
kongre toplantısı ile yeni bir takım oluşumlar ortaya çıkmıştı.
Bu oluşumlar içinde en önemlisi”Kıbrıs Türktür
Komitesi”dir. Ardından Türkiye ve İngiltere'de aynı isimle birçok
komite daha kuruldu. Kıbrıs'taysa Dr. Küçük'ün başkanı
bulunduğu Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi’nin adı “Kıbrıs Türktür
Partisi” olarak değiştirilecekti.
Kıbrıs Türktür Komiteleri'nin eylem ve mitinglerinin
sonuçları şöyledir:
- Türkiye hükümetleri, Kıbrıs sorununu ulusal bir dava
olarak ele almaya başladı.
- Türkiye kamuoyu harekete geçirildi.

Dr. Fazıl Küçük

- Kıbrıs'ta ayrı bir Türk Halkı bulunduğu, bu halkın adanın Yunanistan'a bağlanmasına
karşı çıktığı tüm dünyaya duyuruldu.
3. EOKA Terör Örgütü'nün Faaliyete Geçmesi (1 Nisan 1955)
EOKA, Kıbrıs'ta Türk Halkı’nı yok edip adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulan bir
terör örgütüdür.
Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine girmesinden sonra Enosis için diplomatik yolları deneyen
Rum-Yunan ikilisi, bu girişimlerde başarı sağlayamayınca terör yolunu seçtiler. Terör örgütü
kurma hazırlığı 1951'de Makarios'un emekli Albay Grivas'ı adaya davet etmesi ile başlamıştı.
Grivas'tan, Makarios'un kurduğu PEON (Milli Gençlik Hareketi)'u paramiliter bir nitelikte
örgütlemesi istenir.
Bunun sonucunda EOKA kurulmadan önce de Yunanistan'dan Kıbrıs'a silah sevkiyatı
başlatılır. Yunanistan'dan Kıbrıs'a gönderilen ilk silah yüklü kayık Baf bölgesinden karaya
çıkarılır.
1 Nisan 1955'te gece saat 00,30'da, EOKA'nın eylemleri önce İngilizlere karşı
başlatılır. Yunanistan'a bağlanmaya karşı çıkan Kıbrıs Türklerine yönelik ilk saldırılar ise
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Haziran 1955'te gerçekleştirildi. Bu arada Yunanistan'a ilhakı
benimsemeyen Rumlar da EOKA tarafından acımasızca
öldürülüyordu.
Diğenis kod adlı Albay Grivas, EOKA yeraltı örgütünün
görünürdeki lideriydi. Gizli lider ise Başpiskopos Makarios'du .
EOKA'nın terör olaylarına başlamasının ardından sömürge
yönetimi Kıbrıs'a yeni bir vali tayin eder. Asker kökenli yeni vali
General Sir John Harding’di. Harding'in emriyle EOKA'cıların
yakalanması için çalışma başlatır. Bu arada EOKA örgütü, vali
Harding'e suikast girişiminde bulunur. Valinin yatağına konulan
saatli bomba, patlamadan fark edilip etkisiz hale getirilir.
Öte yandan Başpiskopos Makarios, 9 Mart 1956'da Başpiskopos Makarios
sömürge yönetimi tarafından Hint Okyanusu'ndaki Seyşel
Adaları'na sürgün edilecekti. Sürgünün gerekçeleri şunlardır:
1) Makarios'un yeni vali Harding ile anlaşamaması.
2) Makarios'un EOKA ile olan bağlantısı.
3) Makarios'un Kıbrıs'a gizlice silah sokması.
Makarios'un sürgün hayatı bir yıl sürecekti. Başpiskopos'un
serbest bırakılması Türkiye ve Kıbrıs Türkü tarafından büyük tepki
ile karşılanır.
EOKA'nın terörü sonucu yüzlerce Türk şehit edildi,
binlerce Türk yaralandı. Fakat ana vatanın desteği, Kıbrıs Türk
halkının mücahidiyle beraber verdiği direnişle enosis
düşüncesine geçit verilmedi.

Albay Grivas

4. Londra Konferansı (1955)
Kıbrıs'tan çekilmeyi düşünmeyen İngiltere, Haziran 1955'te Türk ve Yunan
hükümetlerini, Kıbrıs sorunu hakkında bir konferans için Londra'ya davet etti. Düzenlenen
konferansta tarafların görüşleri şöyleydi:
Taraflar
Türkiye:

Görüşleri

- Kıbrıs, coğrafi ve ekonomik yönden Türkiye'ye bağımlıdır.
- Bir savaş halinde Türkiye ancak güneyden ikmal alabileceği için, Kıbrıs'ın
Türkiye açısından stratejik önemi vardır.
- Lozan'ın öngördüğü statü değiştirilirse Türkiye'nin söz hakkı olmalıdır.

Yunanistan: - Kıbrıs'a kendi kaderini belirleme hakkı tanınmalı (self-determinasyon).
- İngiltere'ye Kıbrıs'ta askeri üsler bırakılabilir.
İngiltere:

- İngiltere'nin Kıbrıs üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçmesi söz konusu
değildir.
- İngiltere, Kıbrıs'a tüm ilgili tarafların haklarını gözetebileceği bir muhtariyet
(özerklik) vermeye hazırdır.
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Ağızları kaparım
Sanma yoldan saparım
Enosis ne demegmiş
Ben Türklüğe taparım
Kıbrıs Türkü enosis konusundaki
düşüncesini yukarıdaki manide
dile getiriyordu.
(Kıbrıs Mektubu,Ocak-Şubat 2002)

Ancak İstanbul ve İzmir'de meydana
gelen 6-7 Eylül 1955 olaylarından sonra
konferans başarısızlıkla sonuçlandı.
Olayların başlama nedeni, Selanik'te
bulunan Atatürk'ün evinin bombalanması
haberiydi.
Londra Konferansı, Türkiye'nin
Kıbrıs konusunda söz sahibi olduğunu,
sorunun Türkiyesiz çözümlenemeyeceğini dünyaya gösterdi.

Atatürk’ün Selanik’teki evi

5. Evkaf'ın Geri Alınması (15 Nisan 1956)
Evkaf (Vakıflar) İdaresi, Kıbrıs Türk Halkı'nın en eski ve köklü kuruluşlarından biridir.
1928 yılında İngiliz Sömürge Yönetimi Evkaf'ın idaresini tamamen ele geçirmişti.
Evkaf şu nedenlerle Kıbrıs Türk Halkı için önem taşıyordu:
1) Sahip olduğu büyük mal varlığıyla Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs'taki haklarının
temelini oluşturmuş, varlığının teminatı olmuştur.
2) Kıbrıs Türkü'nün varlığına kastedilen dönemlerde sağladığı sosyal, dini, kültürel ve
ekonomik katkılarla halkımızın özünden hiçbir şey kaybetmeden bugünlere kadar
gelmesinde büyük rol oynamıştır.
3) Her köyde, her kentte, bir cami, bir minare yapımını amaç edinerek Kıbrıs'taki
Müslüman Türk varlığının simgesi olmuştur.
Evkaf'ın Kıbrıs Türk Halkı’na devri için Dr. Fazıl Küçük önderliğinde büyük mücadeleler
verilmiştir. Halkın Sesi gazetesi bu konuda da öncülük rolünü üstlendi.

Evkaf'ın İngiliz Sömürge Yönetimi'nden geri
alınmasından sonra seçilmiş yöneticilerin girişimleri ile
Lefkoşa'da Saray Otel'in inşaatına başlandı. Evkaf
Lefkoşa, Mağusa ve Larnaka'da dükkanlar inşa etti ve
böylece bir Türk çarşısının oluşumuna katkıda bulundu.
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B

ilelim

Evkaf'ın devir teslim töreninde
Türk bayrağını göndere çeken
kişi Dr. Fazıl Küçük’tü.

Evkaf bahçesindeki Atatürk
büstü 19 Mayıs 1959’da dikildi.

Halkın Sesi gazetesinde, 21 Mart 1954
günü yayımlanan yazıda: “Şanlı bayrağımızın
Evkaf’ın devir teslim töreni
en yükseklerde dalgalanması bize gönül
rahatlığı verir.” denilmekte ve Rumlar kendi
bayraklarını, dini kurumlarına diledikleri gibi çekerlerken Türklere acaba bu hakkın neden
verilmediği sorulmaktaydı.
Evkaf İdaresi'nin geri alınmasını sağlamak amacıyla 1954 ve 1955 yıllarında
Lefkoşa'da Evkaf Mitingleri düzenlenir. Bu gelişmelerden sonra İngiliz hükümeti Evkaf'ı Kıbrıs
Türk Halkı’na devredeceğini açıkladı (22 Temmuz 1955). Evkaf Yüksek Konseyi
Başkanlığı'na Dr. Fazıl Küçük getirildi. 15 Nisan 1956 günü ise Evkaf törenle Kıbrıs Türk
toplumuna devredildi. Dr. Fazıl Küçük, törende yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğimizi
devam ettirdikçe, buna benzer daha birçok zafer bayramları kutlayabileceğimize mutlak
nazarıyla (gözüyle) bakabiliriz” diyecekti.
6.Taksim Düşüncesi
Türkiye'nin 1950-1960 döneminde izlediği Kıbrıs siyaseti,
bazı aşamalardan geçmiştir:
1) 1950-1955 döneminde, eğer adada statü değişikliği
olacaksa, bunda Türkiye'nin de söz sahibi olması ve adanın
İngiliz yönetiminden çıkması durumunda eski sahibi Türkiye'ye
iade edilmesi.

lım

A

raştıra

Kıbrıs sorununda
Taksim kavramının
ne anlama
geldiğini araştırınız.

2) 1956 yılında Taksim tezi
benimsenir.
3) 1958'den itibaren bağımsızlık seçeneği kabul edilir.
Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, “Taksim”i resmi bir
görüş olarak 20 Aralık 1956 günü ilan eder.
Bu arada İngiltere, Kıbrıs'ın bütününün İngiliz yönetimi altında
kalmasının gerekmediğini açıklayarak, adanın yönetiminden
vazgeçip üslerle yetinebileceğini açıklar.

Adnan Menderes
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Türk tarafının Taksim tezini benimsemesinden sonra
Türkiye'de Taksim Mitingleri düzenlenir. Mitinglere Kıbrıs Türk Halkı
adına Dr. Fazıl Küçük katılarak konuşmalar yapar. “Ya Taksim Ya
Ölüm” sözleri parola haline gelir. Mitinglerde “Ya böleceğiz, ya
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öleceğiz”; “Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır.”
sözleri de sık sık duyuluyordu.
7. Radcliffe Anayasası (1956)
Makarios'un Seyşel Adaları'na sürgün
edilmesinden sonra adada terörün artması
üzerine İngiliz hükümeti yeni bir anayasa
çalışması başlatmıştı. Lord Radcliffe'nin
hazırladığı anayasa şu temel ilkelerden
oluşuyordu:
1) Kıbrıs, İngiliz yönetiminde kalacak.
2) Çoğunluğunu Rumların oluşturacağı
bir meclis kurulacak.

Taksim düşüncesinin gündemde
olduğu günlerde basılan bir foto kart
(Altay Sayıl arşivi)

3) Kıbrıs'a İngiltere tarafından bir vali tayin edilecek.
4) Meclis üyeleri arasından oluşturulacak kabinede bir de Türk işleri bakanı bulunacak.
5) Dışişleri, savunma ve iç güvenliği konularında yasa yapma yetkisi İngiliz hükümeti
veya valinin elinde olacak.

Radcliffe Anayasası'na tarafların
tepkileri şöyle olmuştur:
Türkiye

Radcliffe Anayasası’nı
görüşebiliriz.

Yunanistan

Radcliffe Anayasası,
self-determinasyonu
içermiyor, reddediyorum.

Lord Radcliffe
8. 27-28 Ocak Direnişi(1958)
27 Ocak 1958 tarihli Bozkurt gazetesi manşetine taşıdığı haberde İngiltere'nin taksimi
kabul ettiğini duyurmuştu. Halbuki İngiltere taksimi prensip olarak kabul etmişti. Bu haberin
duyulması üzerine Lefkoşa ve Mağusa'da Kıbrıs Türkleri tarafından Taksim mitingleri
düzenlenir. İngiliz askerleri gösterilere çok sert karşılık vererek Lefkoşa'da beş, Mağusa'da iki
soydaşımızı şehit ederler.
Kıbrıs Türklerinin İngiliz Sömürge Yönetimi'ne karşı ilk büyük toplumsal direnişi kabul
edilen 27-28 Ocak direnişi, şu sonuçları ortaya çıkardı:
1) Kıbrıs Türkleri hem Enosis'e hem de İngiliz yönetimine karşı olduğunu gösterdi.
2) Kıbrıs'ta Türklerin hak iddia edebilecek güçte olduğu anlaşıldı.
3) Türkiye'den Kıbrıs'a bayrak kampanyası başlatıldı.
4) İngiliz Sömürge Yönetimi'ne karşı pasif mücadele başlatıldı. (Bazı Türk muhtarlar
istifa etti.)
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27 Ocak 1958
direnişinde
bir İngiliz
askeri aracı
tarafından
ezilerek
şehit edilen
Şerife Mehmet
27–28 Ocak 1958 Taksim Mitingi
9. Mac Millan Plânı (1958)
Kıbrıs'ta Rumların İngiliz ve Türklere karşı saldırılarını artırması, can ve mal
kayıplarının olması, İngiltere'yi harekete geçirdi. İngiliz Başbakanı Mac Millan Kıbrıs'ın
yönetimi için yeni bir plân hazırladı (Haziran 1958).
Bu plân da daha önce yapılan muhtariyet plânları gibi Kıbrıs'ın yönetimini İngiltere'ye
bırakıyordu. Karma bir meclisin yanında Türk ve Rumların ayrı meclisleri olacaktı. Ayrıca
Türkiye ve Yunanistan bu planın yürüyebilmesi için birer temsilci atayacaktı.
Rum tarafı ve Yunanistan plânı reddetti . Çünkü adanın yönetimine Türkiye'nin de
katıldığını ve tek taraflı self-determinasyonu içermediğini söyleyeceklerdi.
Türkiye ise taksim tezi saklı kalmak üzere plânı şartlı olarak desteklemeye karar verdi.
10. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT-1 Ağustos 1958)
Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA terör örgütü, İngilizlere yönelttiği
silahlarını, kısa süre sonra Türklere de çevirmişti.
İngiliz yönetimi altında görev yapan
Kıbrıs Türk polisleri de EOKA'nın saldırıları ile
şehit düşüyordu.
Kıbrıs Türkü'nün tedhiş hareketlerine
karşı savunmasını üstlenecek bir kuruluşa
ihtiyaç duyuluyordu. Türk Mukavemet Teşkilatı
kurulmadan önce Volkan, Kara Çete, 9 Eylül
Cephesi, Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği isimli
direniş örgütleri faaliyete geçmişti.

Tarihin Düştüğü Not
12 Temmuz 1958 günü mücadele
tarihimize “İnönü (Sinde) olayları”
adıyla geçen gelişmeler oldu. Söz
konusu tarihte beş İnönülü soydaşımız
işlerine giderken yolda EOKA
teröristleri tarafından pusuya
düşürülerek şehit edildiler.

Direniş örgütlerini dağınıklıktan kurtarıp tek bir çatı altında toplamanın gerekliliğine
inanan Rauf Denktaş; Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi ile birlikte Türk
Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu.
Türkiye'de TMT'ye silah sağlanması için görüşmeler yapan Rauf R. Denktaş ve Dr.
Fazıl Küçük amaçlarına ulaşırlar. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Harp
Dairesi TMT'yi teşkilatlandırma işini üzerine alarak çalışmalara başlar.
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Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş amaçları şunlardır:
1) Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak.
2) Enosis faaliyetlerine karşı durmak.
3) Türklere yapılacak saldırıları püskürtmek.
4) Rumlara ve İngilizlere karşı Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak.
5) Kıbrıs Türklerinin ana vatana bağlılığını sürdürmek.

Rauf R. Denktaş: “ TMT toplumumuzun bağrından kopmuş, ilk mukavemet teşkilatı
değildir. Ancak ilmî esaslara göre teşkilatlanan, hedefi tayin edilmiş, bilinçli bir politika izleyen
ve devamlılık kaydeden ilk kuruluştur.” der.
TMT'nin ilk lideri Albay Ali Rıza Vuruşkan Türkiye İş Bankası Müfettişi maske görevi ve
“Ali Conan” kod adıyla 31 Temmuz 1958'de Kıbrıs'a gelmesi ile, TMT örgütlenmesi ve
mücadelesinde yeni bir dönem başlar.
TMT'ye silah ve Kuran'a yemin ederek giriliyordu.
TMT'nin amblemi; arka fonda Kıbrıs, onun üzerinde bulunan
bozkurt, hilal ve yıldızdan oluşuyordu.
Ali Rıza Vuruşkan, Türkiye'den silah sevkiyatını ilk olarak
Erenköylülerin başlattığını belirtmektedir. Arı adı verilen ekibin 9
Kasım 1958 gününe kadar yaptığı 6 sefer başarıyla, fakat 7. sefer bir
deniz faciasıyla sonuçlandı. 7. seferde Anamur'dan silahlar iki kayığa
yüklenerek yola çıkıldı. Bu sefer esnasında, denizde başlayan bir
fırtına, kayığın birinin batmasına neden oldu. Azgın dalgalar arasında
kaybolan kayıkta Asaf Elmaz ve Hikmet Rezvan şehit oldular (TMT'nin
ilk deniz şehitleri).
Türkiye hükümeti 1959 yılında satın alınan “Elmas” adlı balıkçı gemisiyle Kıbrıs'a silah
sevkiyatı yapılmasına karar verir. Elmas gemisi birkaç başarılı görevden sonra 18 Ekim 1959
günü, İngilizler ele geçirmesin diye verilen direktife uyularak kendi mürettebatı tarafından
batırıldı.
TMT' de kod adlar kullanılırdı. Bunun nedeni gizlilikti.

Kıbrıs Türk halkı kurucusu ve ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Enosis’çi
Rumlar tarafından planlı ve programlı bir şekilde ünlü AKRİTAS uygulamasıyla
dışlandıktan sonra devletsiz kalmışlar ve toplumsal yaşamlarını idame ettiremeyecek
duruma gelmişlerdi.
TMT; bünyesinde var olan örgütlenme sayesinde bir yandan Türk halkının
savunmasını yaparken, bir yandan da devletsel boşlukları dolduracak önlemleri almıştı.

(Kıbrıs gazetesinde Ahmet Tolgay’ın
4 Ağustos 2009 tarihli makalesinden bir bölüm)
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TMT'de kod adları:
Bozkurt
Ağrı
Toros
Kurt
Bereket
Bereket Kurdu
Eğitim Kurdu
Serçe
Arı
Çanak

Albay Rıza Vuruşkan ( TMT Başkanı, Bayraktar)
Dr. Fazıl Küçük
Rauf R. Denktaş
Mücahit
Silah ve cephane
Silah taşıyan mücahitler
Eğitimde görev alan mücahitler
Tabanca
TMT üyesi
Silah ve cephanenin saklandığı yer

Hikmet Rezvan

Asaf Elmaz

Albay Rıza Vuruşkan
(Bozkurt)

Dr. Fazıl Küçük
(Ağrı)

Rauf R. Denktaş
(Toros)

TMT Andı
Kıbrıs Türkü'nün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve
mukaddesatına, her nereden ve kimden olursa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı
koymak için kendimi Türk milletine adadım.
Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapacağım. Bildiğim, gördüğüm, işittiğim
ve bana emanet edilen her şeyi canımdan aziz bilip, sonuna kadar muhafaza
edeceğim.
Gördüklerimi, işittiklerimi, hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri hiç
kimseye ifşa etmeyeceğim.
İfşaatın bir ihanet sayılacağını ve cezasının ölüm olacağını biliyorum.
Yukarıda sıralanan hususları harfiyen tatbik edeceğime şerefim, namusum
ve bütün mukaddesatım üzerine söz verir, ant içerim.
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TMT'nin Teşkilatlanması
Bayraktarlık
(Karargâh,
Lefkoşa)

Sancaktarlık

Kovan
(Tabur)

Petek
(Bölük)

Oğul
(Takım)

TMT 11 sancaktan oluşuyordu
SERDARLI

NC
A

ET

Boğaz

HM

1969

Serdarlı

ĞI

ME

Lefkoşa

Çİ
K
1975

SA

Mehmetçik

LEFKE

1958

Mağusa

Lefke

Erenköy

YESILIRMAK

Larnaka

BAF SANCAĞI

1964
1958

Yeşilırmak

Baf

Limasol

Türk Mukavemet Teşkilatı,
üstlendiği Kıbrıs Türk Halkı’nı
savunma görevini Anavatan'ın
da desteği ile başarıyla yürütüp
2 0 Te m m u z 1 9 7 4 B a r ı ş
Harekâtı'na kadar şanlı, onurlu
ve efsanevi bir mücadelenin
mimarı olmuştur.

TMT Anıtı

Bugün ise TMT'nin görevini
1 Ağustos 1976'dan başlayarak
çağdaş savunma teknolojisinin
modern olanaklarıyla donatılmış
olan Kıbrıs Türk Güvenlik
Kuvvetleri üstlendi.
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Etkinlik
1571'de fethettik
TMT ile direndik
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile güçlendik.
Yukarıdaki bilgilere bakarak 1 Ağustos'un hangi olayların
yıldönümü olduğunu sırası ile aşağıdaki kutuların içine yazınız.

İ. KÜLTÜRÜMÜZ
1. Kıbrıs Türklerinin Sinemayla Tanışması
Mustafa Ali, 1913 yılında ilk sinema makinesini
Amerika'dan getirerek halkımızı sinema ile buluşturdu. Seyyar
sinemacılık yapan Mustafa Ali salonlarda, bayram yerlerinde ve
köy panayırlarında gösterimde bulundu.
İlk film ithalatçılarımızdan olan Cemal Togan başlangıçta,
Türklerin sinema salonu olmadığını ve Rumlara ait sinemaları ya
birkaç saatliğine ya da günlük olarak kiraladıklarını anlatır.
Sömürge döneminde Türkiye'den getirtilen filmlerde şu
veya bu şekilde Türk bayrağı veya ulusal bir anıt görülse; hele
Atatürk'ün heykellerinden biri rastlantı sonucu bile görüntüye
girse, salon alkışlardan, tezahürattan yıkılacak gibi olurdu.
Kıbrıs Türklerine ait ilk kapalı sinema salonu olan
“Beliğpaşa Sineması” 1930'lu yılların sonuna doğru Lefkoşa'da
inşa edildi.

Mustafa Ali
(Altay Sayıl arşivi)

İlk sinema yazarımız olan Hikmet Afif Mapolar ( 1950'li
yıllar) elden dağıtılan sinema broşürlerine edebi bir dille filmlerin
konularının özetini yazardı. Mapolar dramatize ettiği özeti en
meraklı yerinde “ ve… ve… ve sonu perdede” sözcükleri ile
keserdi.
Kuruyemişçi, sandviççi arabaları sıra sıra sinemaların
önündeydiler… Yazları salonların önündeki sıraya dondurmacılar
da girerlerdi. Sinema salonlarına kumanya türünden yiyecek
taşıyan ailelere de rastlanırdı. Kuru köfteler, yalancı dolmalar,
zeytin, hellim ve tabii ekmek.
Çünkü sinemalarımızda tek film değil 2, hatta 3 film birden
gösterilir, arada tombala çekilişleri de yapılırdı.
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2. Darül-Elhan'ın Kurulması
1925 yılında Kıbrıs Türklerinin ilk müzik ve tiyatro grubu olan Darül-Elhan kuruldu.Bu
topluluğu kurmanın amacı Türk müziğini topluma sevdirmek ve sosyal hayata renklilik
katmaktı.Grubta Nazım İleri, Udi Hüseyin Onbaşı ve Hafız Şefik gibi değerli müzisyenler
bulunuyordu. Darül-Elhan, daha sonra Türk Musiki Okulu haline gelerek 1936'ya kadar
çalışmalarını sürdürdü.

Tarihten Damlalar...
Necati Özkan'ın Tarih Sevgisi
Mısırlızade Mehmet Necati Özkan bir gün tarih dersinde Kanuni Sultan
Süleyman dönemini anlatıyordu. Sınıftaki tüm öğrenciler, Necati Özkan'ı
sessizce ve heyecanla dinliyordu.Ders süresi dolmuş,paydos zili
çalmış,ancak konu bitmemişti. Son ders olduğu için öğrenciler konunun
tamamlanmasını arzu ediyorlardı. Bu yüzden öğretmen konuyu anlatmaya
devam eder. Okulun, sokak tarafındaki dershanelerinden birinde geçen bu
anlatış yoldan geçenlerin de ilgisini çeker ve onlar da pencere altlarında dersi
izlemeye koyulurlar. Ders bitince sınıf dışından bir alkış duyulur. Bu alkışlar,
yoldan geçerken Necati Özkan'ın tarih dersini izleme olanağı bulan kişilerin
alkışlarından başka bir şey değildi (Ergin M. Birinci-M. Necati Özkan).

Mücahide Hatice Tahsin'in Öğretmenlik Anıları
Sabah önce İngiliz Marşı okunur ve sınıfa
giderdik. Ben İstiklal Marş'ını öğrettim, sınıfa girince
İstiklal Marşı'nı okuturdum. Korkum yoktu. Çünkü
bizim o zaman 2-3 evimiz ve dükkanımız olduğu için
ek bir gelirimiz vardı. Kendi kendime dedim ki “Ben
bu işi yapmazsam, başkası hiç yapamaz.” 1931
isyanından sonra yetişen bu nesil, ne İstiklal
Marşı'nı ne de Türk bayrağını bilirlerdi. Çocuklara
“bana bir Türk bayrağı çizin” dedim. Çocuklar
tabakaların üzerine hep İngiliz bayrağını çizdiler.
Çünkü bilmiyorlardı. O zaman siyah tahtaya bir Türk
bayrağı çizdim ve gerekli izahatı yaparak “bu bizim
bayrağımızdır” dedim. Ancak gece eve gidip yatınca
düşündüm ki çocuklar Türk bayrağını yine de
Hatice Tahsin
tahtadaki şekliyle hatırlayacaklar. Onun için ertesi
gün sınıfa üzerinde Türk bayrağı olan Türkiye haritasını götürdüm ve
gösterdim. Her gün İstiklal Marşı'nı gene okutmaya devam ettim (Aydın
Akkurt: Kod Adı: Lale)
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Ölçme ve
Değerlendİrme
1. Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs'ı İngiltere'ye devretmeyi hangi koşullar altında kabul
etmişti?
2. Meclis-i Milli toplantısından sonra Müftü Ziyaî Efendi'nin Paris Barış Konferansı'na
gönderilmek istenmesinin nedenlerini belirtiniz.
3. Meclis-i Milli ve Milli Kongre'nin ulusal kongreler olmalarının nedenlerini yazınız.
4. Kıbrıs Türkleri Kurtuluş Savaşı'na katkı koymak için ne gibi faaliyetlerde
bulunmuştur?
5. Kıbrıs Türklerinin Atatürk devrimlerine bakışını örneklerle açıklayınız.
6. Hamidiye gemisinin Kıbrıs'a gelişinin tarihi önemini açıklayınız.
7. Aşağıdakilerden hangisi 1931 İsyanı'nın sonuçlarından değildir?
a) Kavanin Meclisi kapatıldı
b) Basına sansür getirildi
c) Yüksek Komiserin yerine vali atandı
d) Milli Tarih kitaplarının okutulması yasaklandı
e) Muhtar seçimi yasaklandı
8. Aşağıdakilerden hangisi 1949'da oluşturulan Kıbrıs Türk Kurumları
Federasyonu'nun haftalık olarak yayımlanan gazetesidir?
a) Nacak
b) Söz
c) Halkın Sesi
d) Hakikat
e) Vatan
9. İngiliz sömürge yönetimi döneminde Kıbrıs Türklerinin oluşturduğu
Evkafçılar Grubunun lideri kimdi?
a) Necati Özkan
b) Osman Örek
c) Mehmet Münür
d) Nazım Ali İleri
e) Fazıl Plümer
10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş tarihidir?
a) 16 Ağustos 1960 b) 21 Aralık 1963
c) 1 Nisan 1955
d) 15 Kasım 1967 e) 1 Ağustos 1958
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DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN
HAYATI, MİLLİ
MÜCADELEMİZDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ

Hazırlık Çalışmaları
1- Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı nerededir?
2- Dr. Fazıl Küçük, Halkın Sesi gazetesini ne zaman kurdu?
3- Dr. Fazıl Küçük'ün eğitimle ilgili
özdeyişlerine örnekler veriniz.

V.ÜNİTE: DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN HAYATI, MİLLİ MÜCADELEMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
A. DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN HAYATI VE İNGİLİZ SÖMÜRGE
DÖNEMİ'NDEKİ MÜCADELESİ (1906-1960)
Özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük, 14 Mart 1906'da Lefkoşa'ya bağlı
Ortaköy'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin ise Pembe idi.
İlkokulu Sarayönü Mektebi ve Haydarpaşa İlkokulu'nda okudu. Rüştiye (ortaokul)'yi
bitirdikten sonra Lefkoşa İdadisi (lise)'ne girdi. Fakat lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.
Daha sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu. Tıp öğrenimini Lozan
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı ve Lozan kliniklerinde ihtisas görerek dahiliye (iç
hastalıkları) uzmanı olarak mezun oldu.
1937'de Lefkoşa'ya dönerek serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Hekimlik yaşamı
boyunca haftanın bir gününü (Cuma günleri) yoksul hastalara ayırarak onlara hem ücretsiz
baktı hem de ilaç ihtiyaçlarını karşıladı.
Dr. Fazıl Küçük'ün siyasi faaliyetlere ilgisi 1930'lu yıllarda başlar.1941'de Söz gazetesi
kapanınca 14 Mart 1942'de Halkın Sesi gazetesini kurdu. 1943 yılında katıldığı Lefkoşa
belediye encümeni seçimini kazandı.
Dr. Fazıl Küçük; eğitim, evkaf, müftülük ve aile mahkemeleri konularında, Halkın Sesi
gazetesinde birçok yazı yayımlayarak halkını aydınlattı. Kıbrıs adasının Yunan olmaması
için kalemiyle ses getirdi.
Halkın Sesi gazetesi şu ilkelerle kurulmuştur:
1) Türk toplumunun haklarını korumak, toplum dertlerini dile getirmek.
2) Sömürge idaresi ve Rum emelleri ile mücadale etmek.
3) Anavatan sevgisi ve ona bağlılığı idame ettirmek.
İngiliz Sömürge Yönetimi, Dr. Fazıl Küçük'ü susturmak için “Halkın Sesi” gazetesini bir
süre kapatmasına rağmen mücadeleden yılmadı. Çünkü Dr.Küçük için kişisel çıkarlardan
önce Kıbrıs Türk halkının çıkarları önde geliyordu.
Dr. Küçük Anavatan Türkiye'nin “Taksim” fikrini benimsemesinden sonra düzenlenen
“Taksim” mitinglerine katılarak ulusal davayı meydanlara taşıdı. Türk Mukavemet Teşkilatı'na
destek verdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne hayat veren Zürih ve Londra antlaşmalarını (1959)
imzalayan Dr. Fazıl Küçük, Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkan muavini seçildi.

Dr. Fazıl Küçük
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V.ÜNİTE: DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN HAYATI, MİLLİ MÜCADELEMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Halkı tarafından sevinç
ve coşkuyla karşılanan
Dr. Fazıl Küçük

B. 1960-1984 DÖNEMİNDE DR. FAZIL KÜÇÜK
16 Ağustos 1960'da kurulan ortak Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum-Yunan ikilisinin Enosis
hedefine ulaşmak amacıyla 21 Aralık 1963'te başlattığı saldırılar sonucu yıkılınca Kıbrıs
Türkleri yeni siyasi oluşumlara yönelmek zorunda kalır. Böylece, önce Genel Komite, sonra
da Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi kurulur. Dr. Fazıl Küçük bu oluşumlarda başkanlığı üstlenir.
1973 yılında Cumhurbaşkan Muavinliği görevini Rauf R. Denktaş'a devreden Küçük, son
günlerine kadar gazetesinde yazılarına devam etti.
15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğunda halkımızı Rauf R.
Denktaş ve Osman Örek ile birlikte selamlayarak, yıllarca önderlik ettiği halkının “ Bağımsız
Devlet” olgusuna ulaşmasının sevincini paylaştı.

Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Kabir
Defterine Yazdığı Tarihi Yazı
Aziz Atamız
120000 Kıbrıs Türkü yarattığın ölümsüz eserlerin Anavatan hudutları içindeki 30 milyon
kardeşi ile daimi bekçileridir. Hür bir milletin hür çocukları olarak ebediyete kadar yaşamak
azmindeyiz. Mücadeleden yılmayacak, korkmayacağız. Çünkü muhtaç olduğumuz kuvvet
damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Yolumuz yolunuzdur. Yabancı ideolojiler aramıza
girememiş giremeyecektir. Eserlerine Kıbrıs Türkü hiçbir zaman hiyanet etmeyecek,
Anavatanın izinden ayrılmayacaktır. Hürriyetin ne olduğunu her milletten evvel öğrenen büyük
Türk milleti ve onun parçaları her zaman ve her yerde kanını ve canını seve seve bayrağı ve
hürriyeti için verecektir.
Huzurunuzda huşu ile eğilir, 120000 Türkün bağlılığını iletirken, aldığımız yeni iman,
taze kuvvetle mücadelemize devam edecek ve Kıbrıs Türkünü şerefli bir cemaat olarak
yaşatacağız. Müsterih uyu, izindeyiz, eserlerinin bekçisiyiz.
7,1,1963, Dr. Fazıl Küçük
Kıbrıs Cumhuriyeti
Cumhurbaşkan Yardımcısı
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V.ÜNİTE: DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN HAYATI, MİLLİ MÜCADELEMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Osman Örek

Dr. Fazıl Küçük

Rauf Raif Denktaş

15 Ocak 1984'te yakalandığı hastalığa yenik düşerek Londra'da hayata gözlerini
kapadı. Mezarı Anıttepe'de bulunmaktadır.
Dr. Fazıl Küçük'ün 15 Ocak 1984 günü ölümünün ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski
başbakanlarından ve Barış Harekatı'nda
başbakan olan Bülent Ecevit, Halkın Sesi
Bülent Ecevit
gazetesine gönderdiği başsağlığı mesajında şöyle
diyordu:
“Adı Kıbrıs Türkü'nün özgürlük
mücadelesiyle özdeşleşen değerli devlet adamı ve
yazar Dr. Fazıl Küçük'ün ölümünden derin üzüntü
duydum. Kıbrıs Türk toplumunun özgürlük ve
güven içinde bir yaşama ve kendi devletine
kavuştuğunu görmüş olması, inanıyorum ki, onun
için ömür boyunca verdiği emeklerin en büyük
ödülü olmuştur.”
Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş; 15 Ocak
2001 tarihinde Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe'deki
mezarı başında konuşurken, Küçük'ü kastederek “
Devletin baş mimarı önünde saygıyla eğiliyorum”
demişti.
Yine 11 Ekim 2001'de Güzelyurt Kurtuluş
Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Büstü’nün açılış töreninde
konuşan Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş “Dr.
Küçük, halkını tanıyan, kalbinde ne olduğunu bilen
bir liderdi” demiştir.
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V.ÜNİTE: DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN HAYATI, MİLLİ MÜCADELEMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Dr. Fazıl Küçük Müzesi (Lefkoşa)

Etkinlik
Dr. Küçük'ü bu ünitedeki bilgiler ışığında bir cümle
ile anlatınız.

Büyüklerinizden Dr. Fazıl Küçük ile ilgili bir anısı olan varsa,
size anlatmasını söyleyip not ediniz.

KIBRIS TÜRK TARİHİ - 9. SINIF

107

V.ÜNİTE: DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN HAYATI, MİLLİ MÜCADELEMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
C. DR. KÜÇÜK’TEN ÖZDEYİŞLER
“Bizlere miras bırakılan enkazı temizlemek pek kolay
olmayacaktır. Ancak, geceyi gündüze vererek çalışacak ve bizden
sonraki nesillere sağlam temeller üzerine kurulmuş bir istikbal
bırakacağız.”
“Türk, hakkını elde etmek ve hürriyetine kavuşmak için engel
bilmez.”
“Düşünüyorum ki; benden hizmet bekleyen bir vatan, bir
Türklük vardır. Ve bunun da vazifelerin en büyüğü, en kutsalı
olduğunu anlayarak işe koyuldum.”
“Kıbrıs Türkü!
Türkiye seni hiçbir zaman yabancı ellere bırakmayacaktır. Seni
ümitsizliğe düşürmek isteyen kötülere kıymet ve ehemmiyet verme!
Bu vatanda, kendi bayrağın altında ebediyete kadar yaşayacağına
emin ol ve yarına ümitle bak.”

Dr. Fazıl Küçük
ve çocuk

“Bütün emelim, memleketi sağlam karakterli Türk gençliğine bırakmaktır.”
“Temiz ve cesur Türk köylüsü! Her
köyde bir çiftçi birliği kurunuz ki, toprağınızı,
suyunuzu, ocağınızı koruyabilesiniz”
“Milletler, tarihleri ile yaşar. Tarihi
yapan yine milletin, toplumun gösterdiği
feragat, kahramanlık ve fedakârlıktır.”
“ Kıbrıs davası, Türkiye'siz hiçbir
zaman halledilemez.”
“Mabed kadar kutsal ilim ocağımızın
başında bayrağımızdan başka bir bayrağı
görmeye tahammül edemeyiz ve
etmeyeceğiz.”

Dr. Fazıl Küçük, gençler arasında
Anıttepe (Hamitköy)
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Tarihten Damlalar...
Dr. Fazıl Küçük'ün İzmir'in Kurtarılışı
(9 Eylül 1922) ile İlgili Anısı
“ İzmir'in düşmandan kurtulduğu günlerde lisede okuyordum. Genç,
yaşlı hepimiz ilk kez korkusuzca sokaklara dökülmüş ve (Bugünkü ismiyle)
Atatürk Meydanı'nda büyük bir toplantı yapmıştık. Davullar, zurnalar çalıyor
biz de sevinçten oynuyorduk. İngiliz sömürge ideresinin baskısından bıkıp
usanan ve fakirlikten kan ağlayan Türk halkının tek umudu Atatürk'tü ve biz
Atatürk'e seslenerek O'nu Kıbrıs'a davet ediyorduk.
Atatürk Meydanı'nda toplandığımızı haber alan
sömürge yönetimi İngiliz polislerini silah ve sopalarla
üzerimize göndermiş, halkın dağılmasını istemiştir.
Gerekçe olarak izin almadığımızı göstermeye
çalışmışlarsa da daha sonra Rumları gücendirmek
istemediklerini, bu nedenle gösteri yapmamıza
müsaade edemeyeceklerini itiraf etmişlerdi.
Toplantının öncülüğünü yapan bazı arkadaşlar
tutuklanmış ve ifadeleri alınmıştı. Fakat bunlar bizi
yıldırmadı ve 9 Eylül 1922 Kıbrıs Türkleri'nin
örgütlenmeye başladığı ve sömürge yönetimine baş
kaldırdığı bir gün oldu.
Kıbrıs Türkü'nün 9 Eylül 1922'de miting
Dr. Fazıl Küçük
düzenlemesi ve büyük zaferi kutlaması, Rumları da
o l d u k ç a k ı z d ı r m ı ş v e e n d i ş e l e n d i r m i ş t i . B u Lozan’da öğrencilik
yıllarında
hareketimizi gören Rum ileri gelenleri, sömürge
yönetimine başvurarak Türk halkının susturulmasını istemiştir. Ancak tüm
hareketlerinin boşa gittiğini bir gün onlar da anlayacaktı.
9 Eylül'deki toplantı sona ererken, oradaki halk bundan sonra Atatürk
tarafından gerçekleştirilecek her şeyin desteklenmesini, alınacak kararların
uygulanmasını ve başarıyla sonuçlanan hareketlerin kutlanmasını
kararlaştırmıştır.
İzmir'in kurtuluşundan sonra adaya gizlice Türk bayrağı ve Atatürk'ün
resimlerini getirmeye başlamıştık. Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar
resim ve bayrakları hiçbir yere asamadık. Ancak gizlice yürütülen bu
faaliyetleri sömürge yönetimi öğrenmişti. İngiliz valisi bugün hayatta olmayan
bazı arkadaşlarımızı çağırmış ve şu itirafta bulunmuştu:
“Atatürk savaş kazanıyor, Türkiye'de halk zafer sevinci ile coşuyor ve
şenlikler düzenleniyor. Buna bir diyeceğimiz yok. Fakat sizlere ne oluyor?
Mustafa Kemal'in ne yüzünü gördünüz ne de sesini duydunuz. Buna rağmen
sokaklara dökülüp, O'nun zaferlerini kutluyorsunuz. Hayret doğrusu!..”
İngiliz valisi bu şekilde konuşunca arkadaşlarımızdan beklenmedik ve
çok kesin bir cevap aldı. “Kıbrıs Türklerinin Türkiye'nin kopmaz bir
parçası olduğunu ve İngiliz yönetiminin, Kıbrıs Türk halkının karakterini,
Türklük duygularını ve Anavatan'a bağlılığını değiştirmesinin mümkün
olmadığını belirten arkadaşlarımız, valinin moralini oldukça
bozmuşlardı”. (Reşat Akar'ın Atatürkçü Kıbrıs Türkleri kitabından)
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Ölçme ve
Değerlendİrme
1. Dr. Fazıl Küçük'ün siyasi yaşamda yürüttüğü görevleri sırası ile yazınız.
2. Halkın Sesi gazetesinin yayın ilkelerini yazınız.
3. Dr. Fazıl Küçük’ün, Cumhurbaşkan Muavinliği görevi hangi yıl sona ermişti?

Dr. Fazıl Küçük Büstü
(Güzelyurt Kurtuluş Lisesi - Heykeltraş Tahsin Albulut’un eseri)
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SÖZLÜK

A
Akid: Anlaşma. Sözleşme.
Amil: Etken, etmen, sebep, faktör.
Asesbaşı: Osmanlı İmparatorluğunun eski devirlerinde polis müdürü.
Avlonya: Arnavutluk'un otuz altı ilinden biridir. Adriyatik Denizi'nin en dar noktasında, 60 km
ge-nişliğindeki Otranto boğazında önemli bir liman şehri. Osmanlı idaresine giren ilk Arnavut
şehir-lerinden biri.
Ayaklanma: Mevcut düzene başkaldırı.

B
Balyos: Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fransa ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad.
Baştarda: Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden bir tür savaş gemisi.

C-Ç
Çeribaşı: taşradaki askerlerin yerel komutanı.
Cezayir-i Bahr-i Sefid: 1864 yılında Biga, Midilli, Sakız, Rodos, Kıbrıs ve İstanköy
Sancakları'ndan oluşturulan vilayet.
Çuhadar: Osmanlı Devleti'nde padişahın hizmetinde bulunan sarayın büyük memurlarından
her biri.

D
Defter emini: Bir ilin tapu işlerine bakan en üst düzeydeki görevli.
Divan çavuşu: Hükümet toplantılarında düzeni sağlayan memur.
Divan efendisi: Vezir ve beylerbeyilerin yazı işlerine bakan görevlilerin başkanı.
Divan-ı Hümâyun: Halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip halledildiği, devlet meselelerinin
görüldüğü padişah huzuru. Bu mecliste; sadrazam, şeyhül İslâm, kazaskerler, defterdarlar ve sair
büyük devlet ricali bulunurdu.

E-F
Emperyalizm: Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik
egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık.
Faşizm: Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan
öğreti.
Feodal düzen: Orta Çağ’da özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir
kimsenin malı sayan siyasal düzen, toprak köleliğine dayalı derebeyliği düzeni.
Feshetmek : Herhangi bir konuda mevcut olan kuralları kaldırmak.
Fıkıh: 1. Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme. 2. İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili
ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü.
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G-H
Gotik: Roman üslûbundan sonra gelen abartılı dantela dokusunda Orta Çağ mimarlık üslûbu.
Hac: İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca kurban ayı içinde Mekke'de yapılan Kâbe'yi
ziyaret ve tavaf ibadeti.
Hadis: 1. Hz. Muhammed'in söz ve davranışları. 2. Bu söz ve davranışları inceleyen bilim.
Halife: Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu
yapmakla görevli kimse. 2. Hükümdar. 3. Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri.
4. Babıali kalemlerinde kâtip. 5.Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse.
Hammadde: Üretim sürecinde kullanılan işlenmemiş her türlü madde.

İ
İlmihal: İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitap.
İpdidai: İlk tahsil veren okul. (Daha da evvel bunun yerine "Sıbyan Mektebi" tabiri kullanılırdı.)
İskân: Yerleştirmek. Bir yeri mesken yapıp oturmak.

K
Kadırga: Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de kullanılmış bir savaş gemisi.
Kâhya: Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse.
Kalpazan: Sahte para basan veya piyasaya süren kimse. Yalan ve hile ile iş gören kimse.
Kalyata: 19 -24 oturaklı çektiri sınıfından takip hizmetinde kullanılan donanma gemisi.
Kandil gecesi: Müslümanlarca kutsal sayılan ve kutlanan Berat, Miraç, Regaip ve Kadir geceleri.
Kandiye: Girit'in dört idarî bölümünden biri olan ilin merkezidir.
Kantar: Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin
sapmasıyla kütleleri tartan araç.
Karargâh: Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladığı yer.
Keçeci: Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaşı
yapan usta.
Kethüda: Güvenilen, bir yeri idareyle görevli memur anlamındadır. Zengin kimselerin ve devlet
büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kâhya.
Koloni (sömürge): Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği
ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, Başka bir ülkeye
yerleşmeye giden göçmen topluluğu ya da bu topluluğun yerleştiği yer.
Komünizm: Bütün insanların eşitliği ve eşit haklılığı ilkesine dayanan; gelecekte, sınıfsız bir
toplumda, eşit yaşama koşulları içinde "herkese gereksinmesine göre" ilkesini gerçekleştirmeyi
ilke olarak koyan toplum öğretisi.
Korsan: Deniz haydutu. Deniz eşkiyası. başkalarının haklarını zor kullanarak yiyen kimse.
Küfe: Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve
dayanıklı sepet.
Kürekçi: Eskiden savaş gemilerinde kürek çekmekle yükümlü kimse.
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Latin: İtalya'da Latium bölgesi halkından olan. Dilleri Latince’den türemiş olan uluslar:
İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar, Portekizliler, Romanyalılar. Güneybatı Avrupa Katoliklerinin
topluca adı.
Libre: Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi.

M
Matlab defteri: Kazaskerler tarafından tutulan kadı ve müderris adayları defteri.
Matlab: İstek, istenilen şey. Hallolunacak mesele.
Mavna: Gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük tekne.
Mezopotamya: Bugün, doğu Suriye, Güneydoğu Anadolu (Türkiye) ve Kuzey Irak'ı kapsayan
coğrafi bölgeyi tarif eden bir isimdir, iki nehir arasındaki yer" demektir; iki nehir Fırat ile
Dicle'dir, zira bölge bu iki nehrin arasında kalır.
Müftü: Fetva veren,dini meselelere dair sorulan soruları cevaplandıran demektir. Kur'an-ı
Kerim'den ve Hadis-i şeriflerden dini hüküm çıkarabilme kudretine hâiz bulunan kimse. Şeyhül
İslâm tâbirinin yayılmasından önce ilmiyye mesleğinde kullanılan üç tabirden biri.
Muhassıl: Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan önceki dönemde vergi tahsildarı.
Mühimme defteri: Divan-i Hümayun toplantılarında müzakere edilen iç ve dış meselelere ait
siyasi, askeri, toplumsal ve iktisadi önemli kararların kaydedildiği defterlerdir.
Muhtesib: Belediye işlerine bakan memur. İslam şehirlerinde çarşı ve pazar esnafını din
kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru.
Muhzır: Şerî mahkemelerde, ilgililerin kadı önüne gelmelerini sağlayan görevli. Bugünkü
mübaşir.
Mülazım : Maaşsız acemilik hizmeti. İlmiyyede Medrese tahsilini bitirip icazet alan. Stajyer.

N
Nalbant: Hayvanların ayağına nal çakan kimse.
Narh : Aslı "Nirh" dir. Yiyecek maddelerine belediyenin koyduğu fiat.

O
Otağ: Padişah ve vezirler için yapılan gösterişli ve etekli çadır.

P-R
Panayır: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşme birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de
taşıyan büyük pazar.
Pişkeş: Hediye, armağan, hibe.
Ruznameci: Osmanlı devlet dairelerinde, günlük gelir ve giderlerin ya da olayların defterini
tutan görevli.

S-Ş
Sancak: Bayrak. Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli
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bayrak. Gemilerin sağ yanı. Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim
bölümü, mutasarrıflık.
Şehzade: Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san.
Şeriye sicili: Osmanlı Devleti'nin adalet temsilcileri olan kadıların, vazifelerinin gereği
bulundukları yerlerde içtimaî, iktisadî, siyasî ve askerî hayatı bütün yönleri ile kayıt altına
aldıkları defterlere denir.
Serdar: Askerin başı, kumandan.
Şeyh-ül İslam: Osmanlı Devleti'nde, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve genellikle din
işlerinden sorumlu olan üye. Divan üyesi olup bütün din kurumlarının başında olan en yüksek
müderris.
Sipahi: Tımar sahibi atlı asker.
Sömürgecilik: Güçlü bir ülkenin kendisini daha güçlü kılmak ve zenginleştirmek için daha zayıf
ülkenin kaynaklarını kullanması. Sömürge edinme siyaseti.

T
Taksim: Parçalara bölme, bölüştürme. Kıbrıs meselesinde adanın ikiye ayrılarak Türkiye ve
Yunanistan'a bağlanmasını esas alan Türk tezi.
Tecvit: Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayan bilim. Bu bilim üzerine yazılmış kitap.
Tezkireci: Sadrazamın ve öteki vezirlerin özel kalem müdürlerine verilen ad.
Tezkire: Hükümetten alınan izin kâğıdı. Divan şairlerinin hayatını ve şiirlerini genellikle
subjektif bir bakış açısıyla değerlendiren eser.
Tımar defterdarı: Tımarın gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur.
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