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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.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

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

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı 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.

Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI

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

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli.
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek Arş'a değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
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ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, 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 dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için 
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu 
imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal 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 
dâhilinde 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 evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881 - 1938)
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Başlarken: 
Bu bölümde öğrencileri üniteye hazırlayacak, ön 
bilgilerini yoklayacak sorular sorulur. İnceleme 
ve araştırmaya yönelik sorular sorulur. Güncel 
yaşamla ilgili, derse motivasyonu artıran soru 
ve tartışmalara yer verilir.

Temel Kavramlar: 

Bu bölümde ünitede geçen temel kavramlar yer almaktadır. 

Öğretmen ünite konuları işlenirken yeri ve sırası geldikçe, uygun 

ve doğru yöntemlerle kavramları işler. Ünite sonunda öğrenciler 

bu kavramları doğru şekilde açıklar ve kullanır.

İlişkilendirelim: 

İki olay arasındaki etkileşim ve bağlantıyı açıklar.

Tartışalım: 
Sınıfta öğrencilerin farklı fikirlerini ortaya çıkarmak amacıyla tartışma konusu 
olabilecek konuları sorgulatır.

Bunları Biliyor musunuz? 

Bu bölümde öğrencilerin çok fazla bilmedikleri düşünülen ilgi çekici konulara

yer verilmiştir. Bu konularda Kıbrıs ön planda olmakla birlikte dünya ile ilgili

bilgilere de yer verilmiştir. Sosyal, kültürel, tarihi ve güncel yaşamla ilişkili

konular her ünitede verilerek tarih biliminin geleneksel öğretim amaçları

dışında sosyal ve popüler tarih kullanılmıştır.

Okuma Parçası: Bu bölüm, öğrencilere konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermek 
amacıyla oluşturulmuştur. Kültürel birçok özelliği de barındıran okuma 
parçaları öğrencilerin düzeylerine uygun olarak ünitelerde yer almıştır. 

Araştıralım: 
Bu bölümde öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarını sağlayacak 
araştırmalara yer verilmiştir. Öğrencileri araştırmaya yönelterek bilgiye 
ulaşmalarını sağlamak ta amaçlar arasındadır.
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16. Yüzyılda Akdeniz’de hüküm süren devletleri araştırınız.

Türklerin, Kıbrıs adası ile ilgilenmelerinin gerekçeleri hakkında bilgi toplayınız.

Kıbrıs'ın fethinden önce Osmanlı Devleti’nin sınırlarını haritaya bakarak 
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Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen topraklara nüfus aktarmasının nedenleri 
neler olabilir?

Günümüzde Türklerin dışında Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar hangileridir?
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Başlarken: 
Bu bölümde öğrencileri üniteye hazırlayacak, ön 
bilgilerini yoklayacak sorular sorulur. İnceleme 
ve araştırmaya yönelik sorular sorulur. Güncel 
yaşamla ilgili, derse motivasyonu artıran soru 
ve tartışmalara yer verilir.

Temel Kavramlar: 

Bu bölümde ünitede geçen temel kavramlar yer almaktadır. 

Öğretmen ünite konuları işlenirken yeri ve sırası geldikçe, uygun 

ve doğru yöntemlerle kavramları işler. Ünite sonunda öğrenciler 

bu kavramları doğru şekilde açıklar ve kullanır.

İlişkilendirelim: 

İki olay arasındaki etkileşim ve bağlantıyı açıklar.

Tartışalım: 
Sınıfta öğrencilerin farklı fikirlerini ortaya çıkarmak amacıyla tartışma konusu 
olabilecek konuları sorgulatır.

Bunları Biliyor musunuz? 

Bu bölümde öğrencilerin çok fazla bilmedikleri düşünülen ilgi çekici konulara

yer verilmiştir. Bu konularda Kıbrıs ön planda olmakla birlikte dünya ile ilgili

bilgilere de yer verilmiştir. Sosyal, kültürel, tarihi ve güncel yaşamla ilişkili

konular her ünitede verilerek tarih biliminin geleneksel öğretim amaçları

dışında sosyal ve popüler tarih kullanılmıştır.

Okuma Parçası: Bu bölüm, öğrencilere konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermek 
amacıyla oluşturulmuştur. Kültürel birçok özelliği de barındıran okuma 
parçaları öğrencilerin düzeylerine uygun olarak ünitelerde yer almıştır. 

Araştıralım: 
Bu bölümde öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarını sağlayacak 
araştırmalara yer verilmiştir. Öğrencileri araştırmaya yönelterek bilgiye 
ulaşmalarını sağlamak ta amaçlar arasındadır.

B
a
ş
la

rk
e
n

4 

5 

3 

1 

2 

Temel 
Kavramlar

Galaksi 

16. Yüzyılda Akdeniz’de hüküm süren devletleri araştırınız.

Türklerin, Kıbrıs adası ile ilgilenmelerinin gerekçeleri hakkında bilgi toplayınız.

Kıbrıs'ın fethinden önce Osmanlı Devleti’nin sınırlarını haritaya bakarak 
inceleyiniz.

Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen topraklara nüfus aktarmasının nedenleri 
neler olabilir?

Günümüzde Türklerin dışında Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar hangileridir?

Üs Korsan Fetva Fetih

DragomanŞenlendirme Konsolos

ÜNİTE VI

OSMANLI İDARESİNDE SOSYO-EKONOMİK HAYAT

I. Sosyal Hayat 159
 
   a. Aile Yapısı 160
   b.Toplumlararası İlişkiler 162 
   c. Vakıar (Evkaf) 164
   d. Eğitim 166
       i. Sıbyan Okulu 167
       ii. Rüştiye 169
       iii. Medrese 170
   e. Kölelik 171
   f. Doğal Afetler  172
   g. Adadaki Sağlık Faaliyetleri ve Salgın Hastalıklar 174

II. Ekonomik Hayat 178
   
   a. Ticarî Faaliyetler 179
   b. Esnaf Teşkilatı 180
   c. Tarım Faaliyetleri 183
   d. Hayvancılık 186

Değerlendirme Soruları:       188
Etkinlik 1        190    
Etkinlik 2        191
Etkinlik 3        192
Etkinlik 4        193
Etkinlik 5        194

ÜNİTE VII

KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 

Tarih Öncesi Yerleşim Yerleri ve Eserleri    198   

İlk Çağ Dönemi Yerleşim Yerleri ve Eserleri    200

Orta Çağ Dönemi Eserleri       203

Yeni ve Yakın Çağ Dönemi Eserleri     214

Değerlendirme Soruları:          224
Etkinlik 1          226    
Etkinlik 2          227
Etkinlik 3          228
Etkinlik 4          229
Etkinlik 5          230

Sözlük           231
Kaynakça          241



Kıbrıs Türk
Tarihi

 TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE KIBRIS

ÜNİTE I

I. Dünyanın Oluşumu ve Yaşam

a. İlkel Zaman
b. Birinci Jeolojik Zaman
c. İkinci Jeolojik Zaman
d. Üçüncü Jeolojik Zaman
e. Dördüncü Jeolojik Zaman

II. Kıbrıs'ın Oluşumu
III. Kıbrıs’ta Tarih Öncesi Çağlar

a. Taş Devri
b. Maden Devirleri
     i. Kalkolitik Çağ
     ii. Tunç Çağı
     iii. Demir Çağı

9



Kıbrıs Türk
Tarihi

 TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE KIBRIS

ÜNİTE I

I. Dünyanın Oluşumu ve Yaşam

a. İlkel Zaman
b. Birinci Jeolojik Zaman
c. İkinci Jeolojik Zaman
d. Üçüncü Jeolojik Zaman
e. Dördüncü Jeolojik Zaman

II. Kıbrıs'ın Oluşumu
III. Kıbrıs’ta Tarih Öncesi Çağlar

a. Taş Devri
b. Maden Devirleri
     i. Kalkolitik Çağ
     ii. Tunç Çağı
     iii. Demir Çağı

9



Günümüzde en geçerli görüşe göre evren yaklaşık 14 milyar yıl önce bir noktadan Büyük 
Patlama (Big Bang) ile oluşmuştur. Büyük patlama teorisi evrenin oluşum başlangıcındaki 
bir kütlenin patlayarak genişlemesine dayanır Bu patlamanın sonucunda oluşan ateş topu 
dışa doğru genişleyerek soğumuş, dev gaz bulutları gök cisimlerini oluşturmuştur. 
Galaksimiz, güneş sistemimiz ve dünyamız yaklaşık 4,5 milyar yıl önce bu şekilde 
oluşmuştur. Dünyamız güneşe yakın üçüncü gezegen durumundadır.

Yeni oluşan dünyanın merkezindeki kızgın çekirdek, ilk zamanlarda dış kısım yani litosfer 
tabakası yeterince kalın olmadığından yanardağ gibi dışarıya püskürmekteydi. Dünyanın 
iç kısımlarındaki erimiş kayalardan volkanik aktiviteler yoluyla yüzeye çıkan 
karbondioksit, karbon monoksit, su buharı, azot ve hidrojen gibi gazlar atmosferi 
oluşturmuştur. Geçen milyonlarca yıl içerisinde, dünyanın sıcak iç kısmından dışarıya 
doğru fışkıran gazlar, bulut oluşumuna izin verecek kadar zengin bir su buharı içeriğinin 
oluşmasını sağlamıştır. Binlerce yıl yeryüzüne düşen yağmurlar akarsuları, gölleri ve 
okyanusları oluşturmuştur. Böylece gezegenimiz üzerinde ilk canlı formları oluşmasına 
ortam hazırlandı. Evrenin ve dünyanın oluşumunun daha kolay anlaşılması amacıyla 
dünyanın geçmişi Jeolojik Zamanlar başlığı altında çeşitli dönemlere ayrılmıştır. Bu 
zamanlar şunlardır; 
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Dünyanın oluşumunu etkileyen unsurlar hakkında ne biliyorsunuz?

Kıbrıs'ın ada olması nasıl açıklanabilir?

Dünyada ilk canlı yaşamının sularda başlaması hakkında bilgi toplayınız.

Tarih öncesi çağlarda Kıbrıs ile ilgili internetten araştırma yapınız.4 
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d. Üçüncü Jeolojik Zaman 
(63 milyon yıl önce)

Üçüncü Jeolojik Zaman'da kıtalar günümüzdeki görünümlerini kazanmaya başlamışlardır. 
Bugünkü iklim tipleri ve bitki toplulukları ortaya çıkarak günümüzdeki bitki ve hayvan 
türlerinin ilk örnekleri meydana gelmiştir. Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu oluşmuştur. 
Linyit, petrol, doğal gaz, bor ve tuz yatakları oluşmaya başlamıştır. Şiddetli volkan 
patlamaları ve depremler olmuş, böylece Anadolu ve Kıbrıs kısmen oluşmaya başlamıştır. 
Primat ailesi ilk kez ortaya çıkmıştır.

e. Dördüncü Jeolojik Zaman 
(2,5 milyon yıl önce)

Dördüncü Jeolojik Zaman buzul çağı ve buzul sonrası çağ olmak üzere ikiye ayrılır. Buzul 
çağı sonrası sıcaklığın artmasıyla günümüz iklim koşulları oluşmuştur. Buzul çağında deniz 
seviyeleri alçalarak denizler bugünkü seviyelerine ulaşmıştır. Günümüz ekosistemi ortaya 
çıkmıştır. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşarak Karadeniz, Akdeniz'e bağlanmıştır. 
Kıbrıs bu dönemde son şeklini almıştır. Günümüz insanının atası kabul edilen Homo 
Sapiens Sapiens ile mamutlar ortaya çıkmıştır.

a. İlkel (Primitif) Zaman 
(4,5 milyar yıl önce)

İlkel Zaman'da dünya bir gezegen haline 
dönüşerek kıta çekirdeği oluşmuştur. Bu 
dönemde sularda ilk kez yaşam başlamış, 
tek hücreli canlılar meydana gelerek 
fotosentez yapan canlılar olan mavi-yeşil 
algler ortaya çıkmıştır.

b. Birinci Jeolojik Zaman 
(570 milyon yıl önce)

Birinci Jeolojik Zaman'da kıtalar henüz 
bölünmemiş tek parça hâlindedir. Sıcak 
ve bol yağışlı iklim nedeni ile kara bitkileri 
ortaya çıkmıştır. Ağaçlar, ormanlar,  
balıklar, deniz kabukluları ve çok hücreli 
canlıların ilk örnekleri oluşmuştur. Ayrıca 
dünyadaki taş kömürü yatakları bu 
dönemde oluşmuştur.

c. İkinci Jeolojik Zaman
(225 milyon yıl önce)

İkinci Jeolojik Zaman'a kadar tek parça 
ha l inde  o lan  kara  parça lanarak 
bö lünmeye baş lamış  ve  k ı ta la r ı 
oluşturmuştur. Ekvatoral ve soğuk 
iklimler belirmeye başlamıştır. İkinci 
Jeolojik Zamanı karakterize eden canlılar 
ammonit ve dinozorlardır. 

Araştıralım!

Ozon tabakasının önemini açıklayıp, bu tabakanın 
incelmesine etki eden faktörleri araştırınız.

Ammonit
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Dördüncü Jeolojik Zaman’da buzul 
çağı sonrası atmosferdeki sıcaklığın 
artması üzerine, buzullar erimeye 
başlayarak büyük sel baskınları 
meydana gelmiştir. Bu büyük akıntı, 
Akdeniz'in seviyesini yükseltti. 
Böylece, Kıbrıs'ın Asya ile bağlantısı 
kopmuş ve bir ada haline gelmiştir. 
Kıbrıs, Akdeniz’in doğusunda yer alan 
konumuyla Sicilya ve Sardinya 
adalarından sonra Akdeniz’in üçüncü 
büyük adasıdır.

II. Kıbrıs'ın Oluşumu

Kıbrıs adası, jeoloj ik oluşumu 
sırasında, aynı özellikleri taşıyan 
çevresindeki kara parçasından 
kopmuş bir adadır. Ege'den başlayıp 
doğuya doğru tüm Akdeniz için geçerli 
olan özellikler Kıbrıs için de geçerlidir. 
Üçüncü Jeolojik Zaman’da Afrika 
Levhasının Avrasya Levhasının altına 
dalmasıyla başlayan oluşum süreci 
deniz dibinin kıvrılarak yükselmesine 
neden olmuştur. Bu durum Alp, 
Himalaya ve Karpat Dağları ile Atlas 
Okyanusunun ortaya çıkmasına yol 
açtı. Bu dönemde, Trodos ve Girne 
Dağları ortaya çıktı. İki kütle arasında, 
zaman içerisinde Mesarya Ovası 
meydana geldi. Buzul Çağı 'na 
gelindiğinde Kıbrıs, Anadolu ve Suriye 
i l e  gen i ş  ova la r l a  bağ lanmış 
durumdaydı.  Adadaki varlığı bilinen 
cüce ller ve cüce su aygırlarının 
Kıbrıs henüz bir ada değilken buraya 
geldiği düşünülmektedir.

Araştıralım!

Eski Sümer efsanelerinde yer alan ve kutsal kitaplarda 
da geçen Nuh Tufanı Efsanesini araştırınız.  
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b. Maden Devirleri
   
i. Kalkolitik (Bakır Taş) Çağ

Bu dönemin önemli merkezleri arasında Erimi, Lemba, 
Kissonerga, Ambeligu, Filya gibi yerleşim yerlerini sayabiliriz. 
Konutlar bu dönemde taş temelli, genelde yuvarlak planlı, 
duvarları taş ve kerpiçten yapılmıştır.  Konik çatılı evler ana 
mimariyi oluşturmaktadır. Kalkolitik dönemde yine Neolitik 
dönemin bir devamı olarak görülebilecek yerleşkeler vardır. 
Yüzey toprağının altına açılan çukurlara inşa edilen evlerde 
insanlar oturmaya devam etmişlerdir. Mezarlara baktığımız 
zaman ölülerin evlerin içerisinde tabanların altına veya 
evlerin yanına gömüldükleri görülmektedir. Kalkolitik 
dönemde madenler sistemli bir şekilde yer altından 
çıkarılmamış daha çok akarsu yakınlarında veya dağlık 
alanlarda parlak taşların toplanıp işlenmesi şeklinde 
kullanılmıştır. Adadaki en eski madeni buluntular Limasol'a 
bağlı Erimi ve Lemba gibi yerleşim birimlerinde bulunmuştur. 
Burada bulunan buluntular bakır madeninden yapılmışlardır. 
   
Kalkolitik döneme paralel olarak ortaya çıkan Filya Kültürü ile 
Kıbrıs Erken Tunç Çağı'na geçiş yapmıştır. MÖ. 2500'lü 
yıllarda Anadolu'da Erken Tunç Çağı kültürüne sahip halk, 
doğal afetlerden dolayı Güzelyurt Körfezi'nden adaya 
gelmiştir. Ada, Kalkolitik dönemi yaşarken daha gelişmiş bir 
kültüre sahip Anadolu'dan gelen insanlar adanın Tunç Çağı'na 
geçişini hızlandırmıştır. Filya Kültürünün ortaya çıktığı yer, 
günümüzde Güzelyurt sınırları içerisindeki Serhatköy' dür. 

III. Kıbrıs'ta Tarih Öncesi Çağlar (Yazısız Dönem)

a. Taş Devri

Kıbrıs'a insanların yerleşiminin MÖ. 10.000 yıllarını 
bulduğu anlaşılmaktadır. Adaya, Anadolu'dan ve 
Suriye'den gelen ilk insanlar genelde kıyılarda yerleşim 
yerleri kurmuşlardır. Kıbrıs adasındaki ilk yerleşimler 
hakkında, Güney Kıbrıs'ta Limasol yakınlarında 
bulunan Akrotiri alanı bizlere bilgi vermektedir. 
Mezolitik (OrtaTaş) dönemine ait bu kültüre Akrotiri 
safhası adı verilmiştir. Neolitik (Yeni Taş)  dönemine ait 
en eski merkezler arasında Limasol yakınlarındaki 
Pereklissia (Pereklişa) ve Klimonas yerleşim yerleri 
bulunmaktadır. Aynı dönemin diğer yerleşim 
yerlerinden biri de Tatlısu Çiikdüzü'dür. Buraya 
Anadolu'dan gelmiş olan insanlar, yanlarında 
hayvanlarını ve taş aletlerini de getirdikleri 
bilinmektedir. Özellikle yanlarında Kıbrıs'ın jeolojik 
yapısında olmayan obsidyenden yapılmış aletler ve 
taşlar getirmişlerdir. Volkanik bir taş cinsi olan 
obsidyeni günlük yaşamlarında kesici ve delici alet 
olarak kullanmışlardır. Ayrıca bu taş değiş-tokuş aracı 
olmuştur. Troulli, Khirokitia gibi yerleşim yerlerinde 
elde şekillendirilmiş, güneşte kurutulmuş kaba katkılı 
ilkel seramikler üretilmeye başlanmıştır. Bu dönemde 
yuvarlak planlı Tolos tipi yapıların yanında, rüzgârdan 
korunma ve düşmanlardan gizlenme amacıyla çukurlar 
içerisine evler de inşa edilmiştir.

İNSANLIK TARİHİNİN ÇAĞLARA AYRILMASI

MÖ. 800-3500
Tarih Öncesi Çağlar (Prehistorya)

MÖ. 3500 Yazının Bulunuşu 
Tarih Çağları (Histori)

Taş Devri Maden Devri İlk 
Çağ

Orta 
Çağ

Yeni 
Çağ

Yakın 
Çağ

Eski 
Taş

(Paleolitik)

Orta 
Taş

(Mezolitik)

Yeni 
Taş

(Neolitik)

Kalkolitik Tunç Demir

Obsidyen

Tolos
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Özellikle Uluburun batığı içerisinde Kıbrıs 
mallarının da bulunduğu yedi farklı kültürden 
t icaret malzemeler in in bulunması bu 
dönemdeki deniz ticaretinin boyutlarını 
göstermesi açısından oldukça önemlidir. 
Anadolu, Suriye ve Girit'e ihraç edilen diğer 
mallardan biri de Kıbrıs'a özgü seramiklerdir. 
Önceleri dışarıdan ithal edilen Miken seramiği 
sonraları yerli ustalar tarafından da üretilmiştir. 
Bu çağda saf bakır öküz gönü külçelere 
dönüştürülerek çevre kültürlere ihraç 
edilmiştir. İngot denilen bu külçeler takas 
edilmiş veya vergi olarak kullanılmıştır. Geç 
Kıbrıs Çağı mimarisine genel olarak bakıldığı 
zaman büyük karışık şehir yerleşmeleri önem 
kazanmıştır. Bu dönemin yerleşim yerleri 
arasında Enkomi, Kition ve Kalavassos şehirleri 
vardır.

İlişkilendirelim

Tunç  Çağ ı ' n da  K ı b r ı s ' ı n  Akden i z 
ticaretindeki önemini önemli batıklardaki 
buluntular ile ilişkilendirelim.

Enkomi Antik Kenti

İngot

ii. Tunç Çağı

Bu çağa adını veren tunç, bakıra kalay 
katılarak yapılan ve bakıra göre daha sert 
olan bir alaşımdır. Tunç Çağı kendi içerisinde 
meydana gelen gelişmeleriyle üç farklı 
evreye ayrılır. Bunlar Erken, Orta ve Geç 
Tunç Çağı'dır. Bu arada Kıbrıs'ta  bu dönem, 
çevre kültürlerden ayrıldığı için ve adaya 
özgü unsurların fazlalığından dolayı Tunç 
Ç a ğ ı  y e r i n e  K ı b r ı s  Ç a ğ ı  o l a r a k 
adlandırılmaktadır. 
         
Erken Tunç Çağı’nda genel olarak evlerin 
ölçülerinin büyüdüğü gözlemlenmektedir. 
Bu dönem, ölü gömme adetlerinde 
değişiklik yapılarak yerleşim dışı mezarlık 
alanlar oluşturulmuştur. Madenci l ik 
alanında ise madenler silah üretiminde 
kullanılmaya başlanmıştır. Erken Tunç Çağı 
eserleri arasında bıçak, hançer, mızrak ucu, 
balta, maşa, iğne gibi alet ve silahlar önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu dönemde madenden 
üretilen  eserler Anadolu, Suriye ve Filistin 
bölgelerindeki teknoloji i le bağlantı 
içerisinde olmuştur. 
            
Orta Tunç Çağ'ında çevre kültürlerle ticaret 
yapılmaya başlanmıştır. Kıbrıs’tan çevre 
kültürlere bakırın yanında bazı üretim 
fazlası silahlar da ihraç edilmiştir. 
 
Geç Tunç'ta ada, zengin yer altı kaynakları, 
gemi yapımındaki ustalığı ve konumu 
nedeni ile Doğu Akdeniz deniz ticaretinin 
vazgeçilmez limanlarından biri olmuştur. 
Antalya yakınlarında batmış olan, Kıbrıs 
kökenli Uluburun ve Gelidonya batıkları 
deniz ticaretinin önemli bir unsuru 
olmuşlardır. Bu gemilerde Kıbrıs bakırının 
yanı sıra adadan birçok eşyanın kargo olarak 
bulunması deniz ticaretinde adanın önemini 
bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bunu biliyor musunuz?

Nitovikla ve Kral Tepesi Geç Tunç Çağının 
Karpaz bölgesindeki en önemli ticaret 
merkezleridir.
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iii. Demir Çağı
 
Demir Çağı, toplumların ve uygarlıkların, esasen 
kesici aletler ve silah yapımında ağırlıklı olarak 
demiri kullanmasıyla başlayan dönemdir. Demir 
Çağı'nda şehir devletlerinin sayısı artmış, 
toplumlar arası etkileşim de hızlanmıştır. Kıbrıs 
halkı, demir işleme sanatını Anadolu'dan 
öğrenmiştir. Bu dönemde yazı olarak Kıbrıs'ta, 
Fenike yazısı yaygındı. Girne Batığı dönemin 
önemli arkeolojik buluntusudur. Gemide çok 
sayıda amfora ve içlerinde badem bulunmuştur. 
Demir devrinde küçük şehir devletlerinin yerine 
büyük devletler kurulmaya başlanmıştır. 
   
Kıbrıs'ta Demir Çağı Dönemleri: Geometrik Devir, 
Arkaik Devir, Klasik Devir, Helenistik Devir ve 
Roma Devri olarak yaşanmıştır.

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ın adı Hitit ve Mısır kaynaklarında 
Alashia (Alasya) ve Asi olarak yer alır. 
Fenikeliler zamanında Hetim, Asurlularda 
Yatnana veya Ya denilmektedir. Kıbrıs, 
Kypros olarak ilk defa Homeros’un 
destanlarında geçer. Türkçede Kıbrıs, 
Arapçada Kubrus, Batı dillerinde “Cyprus, 
Chypre, Chipre, Cipro, Zypern” olarak 
adlandırılır.

Uluburun ve Gelidonya Batığı (Türkiye)

Dünya üzerinde kazılan en eski gemi batıkları olan bu iki Bronz 
Çağı gemisi, kargolarıyla birlikte Antalya açıklarında bulundu. 
1960 yılında kazısı yapılan Gelidonya deniz tabanından 
tamamen çıkarılan en eski gemi batığı oldu. 3200 yıl öncesine 
tarihlenen gemi Kıbrıs ya da Suriyeli seyyar bir demircinin 
mülküydü. Batıktan bir tondan fazla külçe, hurda bakır aletler, 
silahlar, metal yapımı malzemeleri ve başka benzer buluntular 
çıkarıldı.

Buluntular, sualtı arkeolojisinin babası olarak bilinen ilk kazı 
başkanı George Bass'i Akdeniz ticaretini Mikenlilerin domine 
etmediğine ikna etti. Birkaç kara yerleşiminde bulunan Yunan 
kökenli objeler Akdeniz ticaretine Mikenlilerin egemen olduğu 
görüşünü doğurmuştu, fakat George Bass Ortadoğulu 
gemicilerin ya da proto-Fenikelilerin antik denizleri ve ticareti 
yönetmesinin daha olası olduğunu düşünüyordu.

Bu tez, 1984–1994 yılları arasında kazılan Uluburun batığının 
keşnden doğmuştu. Uluburun batığı daha da eskiye, 3330 yıl 
öncesine tarihleniyordu. Gemi, Baltık Denizi'nden, Ekvatoral 
Afrika'ya, Akdeniz'den Orta Doğu'ya  birbirinden uzak 7 eski 
kültür merkezinden gelen çok çeşitli hammadde ve lüks eşyalar 
taşıyordu. Titiz çalışmalar sonucu bu en eski batığın gövdesinin 
parçaları da bulundu.

Kazı başkanı Cemal Pulak'ın devam eden araştırmaları Bass'ın 
tezini kanıtlıyor ve 3 bin yıl önce proto-Fenikelilerin domine 
ettiği kompleks ve oldukça gelişmiş bir deniz ticareti ağının 
varlığına işaret ediyor.

Kaynak: http://www.arkeoli.com/tarihin-en-onemli-10-
gemi-batigi/

OKUMA PARÇASI
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Buluntu Analizi Çalışma Kağıdı

1. Buluntunun ziksel nitelikleri:
(Buluntu hangi materyallerden yapılmıştır?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Buluntunun özel nitelikleri:
(Buluntu nasıl görünür? Biçimi nasıldır? Rengi ne renkdir? Yapısı, hacmi, ağırlığı 
nasıldır? Hareketli parçaları var mı? Üzerinde yazı var mı? vb.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Buluntunun kullanımı:

A) Niçin yapılmış olabilir?

B) Kim yapmış olabilir?

C) Nerede kullanılmış olabilir?

D) Ne zaman kullanılmış olabilir?

4. Buluntu ne anlatıyor?

A) Hangi dönemde yapılmış?

B) O dönemde nasıl bir teknoloji var?

C) Dönem hakkında neler söyleyebilirsiniz?

D) O dönemde buluntuyu yapan insanlar nasıl yaşıyorlardı?

E) Bugün buna benzer bir nesne kullanıyor muyuz?

Etkinlik 5

Adım:................................................. Sınıfım:.......................

Etkinliğin Adı: 

Etkinliğin Amacı:

Etkinliğin Süresi:

Ünite:

Konu: 

Kavramlar: 

Gerekli 
Araç - Gereçler: 

İşlem Basamakları: 

Müze ziyareti için bir gün/ etkinlik için 40 dk

Buluntu İnceleme

Ünite 1

Tarih Öncesi Çağlar ve Kıbrıs, Taş Devri, Maden Devri 

Arkeoloji, buluntu, müze, obsidyen

Buluntu analizi için çalışma kağıtları.

Öğrenciler öğretmenleri tarafından ya da aileleri tarafından 
bir arkeoloji müzesini ziyaret eder. Müze gezisi öncesinde 
öğrencilere buluntu analizi için çalışma kağıtları dağıtılır. 
Öğrenciler bir veya birden fazla buluntu seçerek incelerler.

Müzeleri ziyaret ederek buradaki buluntuları inceleyerek, 
çözümlemek. 
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Kıbrıs Türk
Tarihi

ÜNİTE II

I.  Kıbrıs'ta İlk Çağ Uygarlıkları9

İLK ÇAĞ’DA KIBRIS

a. Mısır
b. Hitit
c. Aka (Miken) ve Dor Kolonileri
d. Fenike Kolonileri
e. Asur
f. Pers
g. Büyük İskender ve Ptolemeler
h. Roma İmparatorluğu



ÜNİTE II

B
a
ş
la

rk
e
n

4 

3 

1 

2 

Temel 
Kavramlar

Galaksi 

 İLK ÇAĞ’DA KIBRIS

İlk Çağ uygarlıklarının Kıbrıs'a gelme nedenleri hakkında bilgi toplayınız.

Aka ve Dor kolonilerinin Akdeniz ticaretindeki rolünü araştırınız.

Pers İmparatorluğu hakkında neler biliyorsunuz?

Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını haritadan inceleyiniz.

İmparatorluk Koloni Satraplık Polis

Firavun Helen Birliği

 Fenike kolonilerinin Akdeniz ticaretindeki rolünü araştırınız.

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta ilk altın sikke Salamis Kralı 
Evalton tarafından bastırılmıştır.

I.  Kıbrıs'ta İlk Çağ Uygarlıkları

İlk Çağ'da Kıbrıs adası, Doğu Akdeniz'de bulunduğu konum, 
yeraltı ve yer üstü zenginlikleri ile bölgeye hakim olmak 
isteyen birçok uygarlık ve devletin ilgisini çekmiştir. Bu ilgi 
adanın birçok devlet in egemenliğine girmesi i le 
sonuçlanmıştır.
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Uygarlık Hiyeroglif
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a. Mısır
 
Nil Nehri kıyısında kurulan Mısır uygarlığı birçok 
alanda tarihte iz bırakmıştır. Bunlar arasında 
ravunlar, piramitler, mumya ve hiyeroglif ilk akla 
gelenlerdir. Doğu Akdeniz'deki ticarete hâkim 
olmak isteyen Mısır, bölgenin kalbi konumundaki 
Kıbrıs ile ilgilenmiştir. Bu ilgide Mısır'ın Kıbrıs'a 
yakınlığı ve adanın bölge ticaretinde oynadığı rol 
etkili olmuştur. Mısır güçlü olduğu üç ayrı 
dönemde Kıbrıs'ı etkisine alarak egemenlik 
kurmuştur.  
     

Önceleri Mısır'ın ada ile ilgisi ticari boyutta iken Firavun III. Tutmosis döneminde  
Kıbrıs'la siyasi olarak ilgilenilmeye başlanmıştır. Birinci Mısır egemenliği 
döneminde MÖ. 1450 yılında III. Tutmosis Kıbrıs'a sefer yaparak birçok yerleşim 
yerini ele geçirerek adayı siyasi olarak kendine bağlamıştır. Mısırlılar Kıbrıs'a 
yerleşmemiş, sadece adanın Doğu Akdeniz'deki özel konumunu kullanmak için 
merkezden yönetmişlerdi. 
        
Kıbrıs'ta ikinci Mısır egemenliği ise MÖ. 548 yılından itibaren başlamıştır. Bu 
dönemde Mısır ravunları adayı Salamis Kralı Evalton'un yönetimine bırakarak 
adadan sadece vergi almışlardır. Mısırlılar böylece Evalton'un bütün adayı ravun 
adına tek başına yönetmesine de izin vermişti. Mısır üçüncü olarak Ptolomeler 
döneminde Kıbrıs'a egemen olmuştur.
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III. Tutmosis
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III. Tutmosis



Araştıralım!

Hitit Uygarlığı hakkında bilgi edininiz.

b. Hitit

Hint-Avrupa kökenli olan Hititler MÖ. 
2250'li yıllardan itibaren Anadolu'ya 
gelmişlerdir. Hititler MÖ. 1760 yılında 
Anado lu 'da  merkez i  Ha t tuşaş 
(Boğazköy) olan merkezi bir devlet 
kurmuşlardır. Hitit Devleti'nin çeşitli 
özellikleri bulunmaktadır. Bunlar 
arasında çivi yazısı yanında Hiyerogli 
de kullanmaları, ele geçirdikleri  
yer leş im yer ler in in  tanr ı la r ın ı 
benimsemeleri, tanrılarına hesap 
vermek için yıllıklar tutmaları, devlet 
işlerini çözdükleri Pankuş adlı bir 
meclisleri bulunması sayılabilir.

MÖ. 1320 yılında Hitit Kralı II. Tuthalia 
zamanında Kıbrıs Hitit Krallığı'na 
bağlanmıştı. Bu egemenlik 120 yıl 
kadar sürmüştür. Hitit kaynaklarında 
Kıbrıs için Alashia ismi kullanılırdı. 
Hititler adaya egemen oldukları 
dönemde burasını soylular için sürgün 
ye r i  o l a r a k  k u l l a n m ı ş ,  b a k ı r 
i h t i y a ç l a r ı n ı  d a  a d a d a n 
karşılamışlardır. Kıbrıs adasının birçok 
yerleşim yerinde Hitit Devleti’ne ait 
buluntular bulunmuştur.

c. Aka (Miken) ve Dor Kolonileri
 
Miken Uygarlığı MÖ. 2000’li yıllarda Yunanistan'a gelen Hint - Avrupa kökenli 
Akalar tarafından Mora yarımadasında kurulmuştur. Zaman içinde Yunanistan 
yarımadasının tüm hâkimiyetini ele geçiren Akalar, şehir devletleri kurmuşlardır. 
Siyasi olarak Aka Birliği denilen bir konfederasyon oluşturmuşlardır. Akalar 
Giritlilerden denizciliği öğrenmiş ve bu alanda gelişmişlerdir. Özellikle 
Akdeniz'deki İtalya, Sicilya, Suriye medeniyetleriyle ticari ilişkilerde 
bulunmuşlardır. MÖ. 1400'den sonra Yunanistan'daki tüccarlar, Kıbrıs’a düzenli 
bir şekilde ticari ziyaretlere başlamıştır. Akalar çömlekçi çarkını kullanarak 
ürettikleri çömlekleri tüccarlar aracılığıyla Akdeniz çevresindeki ülkelere 
pazarlamışlardır. Kıbrıs'taki Aka kolonileri; Salamis, Soli ve Baf (Paphos)'dur. 
Akaların siyasi tarihinin en önemli olayı Truva Savaşıdır. Bu savaş Çanakkale 
Boğazı'nın egemenliği için Akalar ve Truvalılar arasında yapılmıştır. Truva Savaşı 
tarihte ilk defa "Boğazlar Sorununu ortaya çıkarmıştır. Akalar MÖ. 1200'de 
Yunanistan'ı istila eden Dorlar tarafından yıkıldılar.

Dorlar da Akalar gibi Hint–Avrupa kökenli göçebe kabilelerdendir. Yaklaşık olarak 
MÖ. 12. yüzyıl ortalarından itibaren Yunan yarımadasına akınlar düzenleyerek 
gelmişlerdir. Demir Çağı silahlarıyla kısa sürede Miken krallıklarının siyasi gücüne 
son veren Dorlar kendi hakimiyetlerini Yunan yarımadasında kurmuşlardır. 
Dorlar, Miken etkisi altındaki Batı Anadolu, Girit ve Rodos'un da dahil olduğu 
adalara yayılmışlardır. “Polis” adı verilen şehir devletleri şeklinde siyasi yapılarını 
oluşturmuşlardır. Yunanistan'da tarıma elverişli toprakların az oluşu nedeniyle, 
halk geçimini balıkçılık, zeytincilik ve hayvancılıkla sağlamıştır. Dorlar, Akdeniz, 
Ege ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurmuşlardır. Dorların Kıbrıs'ta kurmuş 
olduğu koloni ise Curium'dur (Kurium). 

Bunu biliyor musunuz?

Perslerle uzun süren savaşlar yaparak 
Pers tehlikesini atlatan Dorlara, Büyük 
İskender son vermiştir.

Bunu biliyor musunuz?

Dorlar, Perslerle uzun süreli savaşlar 
yapm ı ş l a r d ı r.  Pe r s  t eh l i ke s i n i 
atlatmalarına karşın, Büyük İskender’e  
yenik düşmüşlerdir.
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Hattuşaş

Boynuzlu Tanrı heykeli (Enkomi)
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c. Aka (Miken) ve Dor Kolonileri
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Bunu biliyor musunuz?

Perslerle uzun süren savaşlar yaparak 
Pers tehlikesini atlatan Dorlara, Büyük 
İskender son vermiştir.

Bunu biliyor musunuz?

Dorlar, Perslerle uzun süreli savaşlar 
yapm ı ş l a r d ı r.  Pe r s  t eh l i ke s i n i 
atlatmalarına karşın, Büyük İskender’e  
yenik düşmüşlerdir.
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Hattuşaş

Boynuzlu Tanrı heykeli (Enkomi)



d. Fenike Kolonileri

İlk Çağ’da Akdeniz coğrafyasında yaptıkları ticaret ile ön plana 
çıkan Fenikeliler, Suriye ve Lübnan kıyılarında yaşamışlardır. 
Sidon ve Tir bu bölgedeki önemli Fenike liman kentleridir. MÖ. 
XIII. yüzyılda Doğu Akdeniz'deki siyasal güçlerin ortadan 
kalkmasıyla birlikte Fenikeliler Akdeniz'deki faaliyetlerini 
artırmışlardır. MÖ. XII. yüzyılda Cebelitarık Boğazı’na kadar 
ulaşarak cam ve kumaş ticaretinde ön plana çıkmışlardı. Ayrıca  
buldukları alfabe hızla yayılmış ve Akdeniz'deki kolonilerinde 
birçok yerleşim yerinde alfabe sayesinde kalıcı izler 
bırakmışlardır.

Bunu biliyor musunuz?

Fenikeliler kumdan cam imal etmeyi öğrenmişlerdir. 
Ayrıca alfabetik yazı sistemini geliştirerek koloniler 
aracılığı ile çevre medeniyetlere yaymışlardır. Kıbrıs'ta 
hüküm süren ve iki farklı kültüre sahip Aka-Dor ile Fenike 
kolonilerinin birbirinden ayrılan çeşitli özellikleri 
bulunmaktadır. Bunlar: Anavatanları Yunanistan olan 
Aka ve Dorlar geldikleri yeri ikinci bir vatan kabul ederek 
merkezi yönetimden bağımsız hareket etmişlerdir. 
Fenike kolonileri ise anavatanları olan Lübnan ve 
Suriye'ye doğrudan bağlı kalmışlardır. Ayrıca Fenike 
kolonileri sadece ticaret amaçlı oluşturulmuştur.

Bu arada Doğu Akdeniz'de önemli bir ticaret limanı olan Kıbrıs 
böylece Akdeniz'in tüccarı olarak kabul edilen Fenikelilerin 
dikkatini çekmişti. MÖ. XI. yüzyıl başında Kıbrıs'ta Fenike 
hâkimiyeti başlamıştır. MÖ. 80'li yıllarda ise adadaki Fenike 
kolonileri iyice gelişmişlerdi. Kıbrıs'taki en önemli Fenike şehri 
Kition'du. Golgoi, İdalion, Tamassos, Marion ve Lapethos ise 
adadaki diğer Fenike yerleşim yerleriydi. Kıbrıs'ın tümünde bir 
Fenike egemenliğinden çok Fenike kolonilerinden söz etmek 
daha doğru olur. Adadaki Fenike kültürü Fenike anayurdu ile 
benzerlik göstermektedir. Kıbrıs- Fenike kültürünün en önemli 
kanıtları arasında metal kâseler bulunmaktadır. Kıbrıs'ta Fenike 
kolonileri şehir devleti olarak ayrı krallar tarafından 
yönetilmiştir. Bu dönemde adada kültür ve medeniyet 
sahasında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Adadaki Fenike 
kolonilerine ise Asur kralı II. Sargon tarafından son verilmiştir.
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e. Asur

Asur Devleti, MÖ. II. bin yılının başlarında Dicle ve Fırat nehirleri 
arasında kalan bölgede (Mezopotamya) kurulmuştur. Asurlular 
yaptıkları seferlerle çevrelerindeki toprakları alarak imparatorluk 
haline gelmişlerdir. Asurlu askerler zalimlikleri ve savaştaki 
ustalıklarıyla tanınmıştır. Asur Devleti Doğu Akdeniz'de hakimiyet 
kurabilmek için Fenikelilerle mücadele içerisine girmiştir. Bu 
dönemde Fenike idaresinden memnun olmayan Kıbrıs halkı MÖ. 709 
yılında Asur Kralı II. Sargon'a bağlılıklarını bildirmişlerdir. Böylece 
Kıbrıs adası MÖ. 609 yılına kadar Asur egemenliğinde kalmıştır. Bu 
dönemde Kıbrıs şehir kralları Asurlulara bağlılık sözü ve yıllık vergi 
vererek varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu dönemde şehir 
krallıklarının sayısı 10'a çıkmıştır. Bunlar; Amathus, Salamis, 
Kyrenia (Girne), Kition (Larnaka), Kourion, Lapithos (Lapta), 
Marion, Soli, Paphos (Baf) ve Tamassos idi. 

Bunu biliyor musunuz?

Persler resmi din olarak Zerdüştlüğü 
kabul etmişlerdir.

f. Pers

Persler, bugünkü İran'da MÖ. 550'de bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Pers kralı II. 
Kyros Lidya ve Babil'i de ele geçirerek Büyük Pers İmparatorluğu'nu kurmuştur. 
Zaman içerisinde Persler hakimiyet sahalarını Ege Denizi'nden Hindistan'a kadar 
genişletmiştir. Pers kralları düzenli yollarla imparatorluğu birbirine bağlamış ve 
ülkeyi 20 satraplığa (eyalet) bölmüştür. Pers kralı II. Kambyses (Kambiz) Mısır ve 
Kıbrıs'ı fethederek imparatorluğu daha da genişletmiştir. Kıbrıs, Suriye, Fenike, 
Filistin ve Mısır’ın yer aldığı 5. Satraplığa dâhil edilmiştir. Persler de Asurlular gibi 
adadaki şehir devletlerinin Kıbrıslı krallarca yönetilmesine izin vermiştir. Bunun 
karşılığında Kıbrıs Kralları Asur ve Mısır döneminde olduğu gibi vergi ödeyip askeri 
güçlerini de Perslerin emrine vereceklerdi. Pers egemenliği devam ettiği sürece 
Kıbrıs kralları bazen Perslerin bazen İyonların tarafında yer almıştır. Perslerin ada 
üzerindeki gücünü sürdürmelerinde bir diğer etken de Fenikeliler olmuştur. Persler, 
Fenikelilerin desteğine karşılık Idalium (Dali)'daki bakır merkezini işletmelerine izin 
vermiştir.
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g. Büyük İskender ve Ptolemeler

Büyük İskender Makedonya kralı II. Filip'in oğludur. II. Filip MÖ. 337 
yılında Helen Birliğini kurmuştur. Helenler II. Filip'in ölümü üzerine 
yeniden bağımsız olmak için ayaklandılar. Ancak Büyük İskender bu 
isyanı bastırarak “Helen Birliğini” yeniden sağlamıştır. Büyük 
İskender'in amacı büyük bir dünya imparatorluğu kurarak doğunun 
zenginlikleri de ele geçirmekti. Büyük İskender'in bu hedene 
ulaşabilmesi için Pers İmparatorluğu ile mücadele etmesi 
gerekmekteydi. Büyük İskender hedeni gerçekleştirmek için Doğu 
seferine çıkmıştı. Bu sefer sırasında Pers donanmasının önemli 
üslerinden biri olan Tir'de (Sur) MÖ. 333'te meydana gelen İssus 
Savaşı'nda Persleri yenilgiye uğrattı. Bu savaşta Pers idaresinde olan 
Kıbrıs kralları 120 gemiden oluşan bir donanma ile Büyük İskender'e 
yardım gönderdiler. Büyük İskender'in Perslere karşı İssus Savaşı'nı 
kazanması üzerine Kıbrıs adasının kontrolü de Büyük İskender'e 
geçmişti. Büyük İskender döneminde Kıbrıs'taki krallıkların bazıları 
kalkmış bazıları ise birbirleriyle birleşmiş olduklarından dolayı sayıları 
azalmıştı. Bu dönemde adada sadece Baf ve Salamis olmak üzere iki 
krallık kalmıştı. 

MÖ. 323'te Büyük İskender'in ölümünden sonra 
komutanları arasında hâkimiyetindeki bölgeler için 
mücadele başlamıştı. Mısır'a egemen olan Ptoleme ve 
Anadolu'yu ele geçiren Antigon arasında Kıbrıs için 
mücadele başlamıştı. Bu mücadeleyi kazanan Ptoleme 
MÖ. 294'te adaya hâkim olmuştur. Doğu Akdeniz'deki 
hâkim konumundan dolayı Kıbrıs, Ptolemeler döneminde 
Mısır'ı korumak için bir tampon bölge olarak 
kullanılmıştır. Ayrıca Ptolemeler adayı Akdeniz'de 
kurmak istedikleri deniz imparatorluğunun merkezi 
olarak görmüşlerdir. Bu dönemde Kıbrıs, Mısır'a siyasi ve 
ticari bağlarla bağlanmış, ormanları ve zengin maden 
yataklarıyla Mısır'a önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Bu 
dönemde adanın Doğu Akdeniz ticaretindeki en önemli 
göstergesi Girne Batığı başta olmak üzere Akdeniz 
kıyılarında batmış olan Kıbrıs mallarıyla yüklü ticaret 
gemileridir. 
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BÜYÜK İSKENDER EFSANESİ: 
GORDİON DÜĞÜMÜ

Kral Gordion, günümüzde kalıntıları Ankara-Polatlı bölgesine yaklaşık 30 km mesafede 
bulunan ve en eski medeniyetlerden sayılan Frigya'nın ilk hükümdarıdır. Aynı zamanda 
eşek kulaklı Midas'ın da babasıdır. Pek rastlanmadık bir tahta çıkış öyküsüne sahip olan 
Gordion, aslında fakir ve sıradan bir çiftçiyken, Friglerin başına bir kâhinin kehaneti 
üzerine geçmiştir. Frigler arasında yaşanan düzen bozuklukları ve iç karışıklıklar iktidar 
kavgalarını da beraberinde getirdiği için, devlete çekidüzen verecek güçlü bir 
hükümdar arayışına girilmiştir. Frigyalı kâhin; kente öküz arabasıyla giren ilk adamın, 
onlar için en uygun hükümdar olacağına dair söz söyler. Bu söz üzerine beklemeye 
koyulan halk, mallarını kente getirmek için öküz arabasına koymuş olan Gordion'un 
gelişine şahit olurlar ve kehaneti gerçekleştirmek üzere onu kral ilan ederler. Frigya'nın 
ilk kralı olarak geçen Gordion devletin başkentini “Gordion” yapar. Gerçekten de 
kehanette geçtiği gibi çok güçlü, sağlam iradeli ve hepsinden önemlisi oldukça adil olan 
Kral Gordion kısa sürede Orta Anadolu'nun büyük bölümüne hâkim olur. Kendinden 
sonra oğluna güçlü bir devlet bırakan ve onun da tarihe geçmesini sağlayan Kral, aynı 
zamanda Gordion Düğümü'nü atan kişidir.

Güçlenen hükümdarlığı sırasında geldiği yeri asla unutmayan Kral Gordion, kendisi 
için çok büyük önem taşıyan öküz arabasını, Friglerin tanrısına adak olarak 
götürmeyi düşünür. Arabayı uzun süre uğraşarak kızılcık dallarından yaptığı bir 
düğümle tapınağın sütununa bağlayan Kral, ustalıkla attığı bu düğümü çözmenin 
neredeyse imkânsız olduğunu söylemiştir. Rivayete göre, her kim bu düğümü 
çözmeyi başarırsa o aynı zamanda Asya'nın da hükümdarı olma şansına erişecektir. 
Kralın ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen, kimsenin düğümü 
açamaması bu söylentileri güçlendirmiştir. Yıllar boyunca deneyen onca insana karşı 
düğüm ilk günkü sağlamlığında kalmıştır. Söylentilerden haberdar olan Büyük 
İskender, fetihleri sırasında Gordion'dan geçecek bir rota izler ve düğümü çözmeyi 
amaçlar. MÖ. 334 yılında kente girip düğümü çözmek için bir süre uğraşan İskender, 
en sonunda dayanamaz ve sinirlenerek düğümü kılıcıyla keser. Bunun üzerine halk 
onu Asya'nın Efendisi olarak selamlar. Gordion'dan gücüne güç katarak ayrılan 
Büyük İskender, Anadolu, Kıbrıs, Mezopotamya, Kuzey Afrika, İran ve Hindistan'a 
kadar uzanan büyük bir alanın sahibi olur. Yıllarca kimsenin çözmeye yaklaşamadığı 
bir düğümü, kılıç darbesiyle kolayca açan Büyük İskender birçok insana göre onu 
çözmemiş, sabırsız davranarak sadece ortadan kaldırmıştır. İskender gerçekten de 
çok başarılı bir komutan olsa da, bu sabırsız davranışının ona getirdiği kötü şans 
yüzünden 33 yaşında zamansız gelen bir ateşli hastalıkla aniden ölmesi ona verilen 
bir ceza olarak yorumlanmıştır.

Kaynak: h�p://www.gazetebilkent.com/2016/03/09/bir-buyuk-iskender-
efsanesi-gordion-dugumu/
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İlişkilendirelim

İlişkilendirelim
Tunç Çağı'nda Kıbrıs'ın Akdeniz �care�ndeki önemini 
önemli ba�klardaki buluntular ile ilişkilendirelim.

h. Roma İmparatorluğu

İlk Çağ'ın güçlü devletlerinden biri olan Roma, Akdeniz'deki hâkimiyetini 
sağlamlaştırmak için Kıbrıs'ı imparatorluk topraklarına katmak istemekteydi. Bunun 
için Romalılar Kıbrıs'ın kendilerine bırakılması için adanın hâkimi olan Ptolemelere 
çeşitli baskılar yapmışlardır. Ptolemeler güçlü Roma İmparatorluğu karşısında fazla 
direnemeyeceklerini bildikleri için adayı MÖ. 58'de Kıbrıs'a gelen Romalı komutan 
Marcus Parcius Cato'ya teslim etmişlerdir. Roma İmparatorluğu adına adayı teslim 
alan Cato, Kıbrıs'ta Roma'nın teşkilatını kurmak için iki yıl adada kalmıştır. Bu 
dönemde ada, Anadolu'daki Kilikya eyaletinin bir parçası olarak yönetilmiştir. Roma 
devrinde Ptolemeler devrinde olduğu gibi ada Amathus (Limasol), Laphitos (Lapta), 
Salamis ve Paphos (Baf) olmak üzere 4 bölgeye ayrılmıştı. Adanın idari merkezi Baf 
olurken, ticaret ve kültür merkezi ise Salamis olmuştu. Cato'nun adadan 
ayrılmasından sonra Kıbrıs'ın Roma adına yönetilmesi için merkezden bir vali 
atanarak ada yönetilmiştir. Adanın ilk valisi olan Çiçero zamanında ağır vergiler 
kaldırılarak halkın ekonomik olarak rahatlaması sağlanmıştır. Roma döneminde 
Kıbrıs, MÖ. I. yüzyılda Roma İmparatoru Julius Caesar (Sezar) tarafından Mısırlıların 
ünlü Kraliçesi Kleopatra'ya armağan edilmesine karşın Kleopatra'nın ölümü 
sonrasında adanın yönetimi tekrar Roma'ya geçmiştir. Romalılar Kıbrıs'ta sadece iki 
tür askeri yapı bulundurmuşlardır. Bunlardan birincisi yerel konseyin içişlerinde 
asayişi sağlamak için bulundurduğu süvari birlikleri, ikincisi ise Yahudi isyanında da 
kullanılan askeri birliklerdir. 

Roma İmparatorluğu döneminde ada, Hristiyanlıkla tanışacak ve bu 
din yavaş yavaş Pagan inancının yerini alacaktır. Kıbrıs'ta doğan St. 
Barnabas Hristiyanlığı seçtikten sonra St. Paul ile birlikte adada bu 
dini yaymaya başlamıştı. Bu sırada Kıbrıs'ın valisi olan Sergius Paulus 
bu iki din adamından etkilenerek MS. 46 yılında Hristiyanlığı kabul 
etmiş ve Kıbrıs Roma toprakları içinde Hristiyan bir vali tarafından 
yönetilen ilk yer olmuştur. Hristiyanlık dininin adada yayılmasından ve 
resmi din olmasından rahatsız olan Yahudiler MS. 115 yılında ada 
tarihindeki ilk dini isyanı çıkararak Salamis şehrine büyük zarar 
vermişlerdi. Romalılar bu isyanı iki yıllık bir mücadele sonrası 
bastırılabilmişlerdi. Bu olaydan dolayı Roma yönetimi Yahudileri 
Kıbrıs'tan sürdüğü gibi adaya tekrar gelmelerini de uzun süre 
yasaklamıştır. Roma İmparatorluğu'nun 395'te Batı ve Doğu Roma 
şeklinde ikiye ayrılmasından sonra Kıbrıs, Bizans (Doğu Roma) 
İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş ve 800 yıl Bizans 
İmparatorluğu’na bağlı valiler tarafından yönetilmiştir. 
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Etkinlik 1

Adım:................................................. Sınıfım:.......................

Etkinliğin Adı: 

Etkinliğin Amacı:

Etkinliğin Süresi:

Ünite:

Konu: 

Kavramlar: 

Gerekli 
Araç - Gereçler: 

İşlem Basamakları: 

İki hafta(Hazırlık) / 80dk (sunum)

Kıbrıs'ta İlk Çağ Uygarlıkları

Ünite II

Mısır, Hitit, Aka ve Dor Kolonileri, Fenike Kolonileri, Asur, 
Pers, Büyük İskender, Ptolemeler.

Firavun, Koloni, Ticaret, Krallık, Satraplık, Helenistik

Kitaplar, internet, karton ve yapıştırıcılar.

Sınıf 7 gruba ayrılır. Her grup bir uygarlığı ve Kıbrıs ile 
ilişkilerini inceler. Bilgileri bularak resimler ile birlikte karton 
üzerine yapıştırır. Sınıfa ders sırasında onar dakikalık 
sunumlar ile konular anlatılır. 

Kıbrıs'ta İlk Çağ'da var olan uygarlıklar ile ilgili bilgileri 
kavratmak.

Etkinlik 2

Adım:................................................. Sınıfım:.......................

Etkinliğin Adı: 

Etkinliğin Amacı:

Etkinliğin Süresi:

Ünite:

Konu: 

Kavramlar: 

Gerekli 
Araç - Gereçler: 

İşlem Basamakları: 

Kıbrıs'taki Aka ve Dor Kolonilerini tanıtıcı broşür hazırlayarak 
bu kolonileri tanıtıp, kavratmak.

Aka ve Dor Kolonileri

 40 dk

Ünite II

Kıbrıs'ta Aka ve Dor Kolonileri

Koloni, Minos, Miken, Çömlekçi çarkı.

Broşür için gerekli renkli kağıtlar.

Sınıf beş gruba ayrılır. Her bir grup bir Aka ve Dor kolonisi 
hakkında internetten, kitaplardan bilgiler bularak, 
tanıtıcı broşür hazırlar. Her grup 5 dakikalık süre içerisinde 
bilgileri sınıfa sunar. Broşürler sınıf panosuna asılır.
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ÜNİTE III

ORTA ÇAĞ'DA KIBRIS

I. Doğu Roma (Bizans) Egemenliği 

a. İslam Devleti ve Kıbrıs
b. Sosyal ve Ekonomik Hayat

II. İsaac Comneneus (İsak Komnen) Egemenliği 
     

III. Haçlı Seferleri ve Kıbrıs'ta İngiliz Hâkimiyeti 

IV. Templar (Templier-Tapınak) Şövalyeleri Dönemi 

V. Kıbrıs'ta Lusignan (Lüzinyan) Krallığı 
     (Kıbrıs Latin Krallığı) Dönemi 

a. Lüzinyanların Kurduğu İdari Düzen
b. Mağusa'da Ceneviz Hâkimiyeti
c. Kıbrıs'ta Memluk Hâkimiyeti
d. Dini, Ekonomik ve Sosyal Hayat

VI. Venedik Dönemi 

a- Venedik'in Kurduğu İdari Düzen
b- Dini, Ekonomik ve Sosyal Yapı

Kıbrıs Türk
Tarihi

9



ÜNİTE III

B
a
ş
la

rk
e
n

4 

3 

1 

2 

Temel 
Kavramlar

Galaksi 

ORTA ÇAĞ'DA KIBRIS

Haçlı Seferleri ile ilgili neler biliyorsunuz?

Ceneviz (Cenova) ve Venedik kentleri günümüzde hangi ülke sınırları içindedir?

Lefkoşa'da Orta Çağ'a ait tarihi eserleri araştırınız. 

Othello Kalesi'nin tarih ve edebiyat ile olan ilişkisini araştırınız.

İslamiyet Hristiyanlık Haçlı Seferleri Şövalye

Halife Feodalizm

Araştıralım!

Kavimler göçü hakkında bilgi edininiz.

I. Doğu Roma (Bizans) Egemenliği (395–1184)

İlk Çağ'ın büyük imparatorluklardan olan Roma'nın Kavimler göçü (MS. 375) ve çeşitli 
sebeplerden dolayı tek merkezden yönetilmesi güçleşmiştir. Bu sırada İstanbul, 
İmparator Constantinus'un şehri kurmasıyla, Roma İmparatorluğu'nun ikinci 
yönetim merkezi haline gelmiştir. İmparator Büyük Theodosios'un MS. 395 yılında iki 
oğluna imparatorluğu paylaştırması ile imparatorluk toprakları doğu ve batı olarak 
ikiye ayrılmıştır. Sonraki yıllarda Roma İmparatorluğu'nun coğra olarak ikiye 
ayrılması beraberinde dini ayrılığı da getirmiştir. Her iki merkez, siyasi güç yanında 
dinsel güç de istediklerinden dolayı Batılılar Roma'nın, Doğulular da İstanbul'un 
dinsel merkez olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu ayrışma siyasi, kültürel ve 
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Halife Feodalizm
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Bunu biliyor musunuz?

Sa lamis  şehr i  IV.  yüzy ı ldak i 

depremler sonucu yıkılınca Doğu 

Roma İmparatoru şehri imar ettirdi. 

Şehir onun adından dolayı bu 

dönemde Konstantia adını aldı.

Roma döneminde adanın idari merkezi olan Baf şehri 
depremlerden yıkılınca Konstantia (Salamis) kenti 
adanın idari, dini ve ticari merkezi haline gelmiştir. 
Ancak deniz kıyısında bulunan Salamis'in İslam 
akınlarına karşı yıpranması sonucunda Bizanslılar 
sonraki yıllarda ülke dışından gelen saldırılara karşı 
daha iyi mücadele edebilmek için adanın merkezini  
Lefkoşa'ya taşımıştır. Bu arada Doğu Roma 
topraklarında resmi dil olarak Rumca kullanılması 
Kıbrıs'a da yansımış ve Rumca VI. yüzyıldan itibaren 
adada da resmi dil olarak kabul edilmiştir. Roma 
döneminde Kıbrıs hlkının bir kısmı Hristiyanlığı 
benimsemişti. Fakat Hristiyanlığın adanın geneline 
yayılması Bizans döneminde olmuştur. Kıbrıs’taki 
Ortodoks Kilisesi Doğu Roma İmparatorluğu'nun ilk 
yıllarında Salamis Başpiskoposu I. Epifanius tarafından 
kurulmuştur. Ortodoks Kilisesi tüm halk üzerinde 
zamanla otorite sağlamış, adanın pek çok yerinde 
bazilikalar, küçük kiliseler, manastırlar inşa etmiştir.

Sonraki yıllarda Ortadoğu'daki Hristiyan Müslüman 
mücadelesinde Doğu Akdeniz'deki konumundan dolayı 
Kıbrıs kilit bir rol oynayacaktır. Haçlı Seferleri bu 
mücadelelerden birisi olarak adanın bölgedeki önemini 
bir kez daha ortaya koyacaktır. I. Haçlı Seferi sırasında 
Kıbrıs Doğu Roma egemenliği altındaydı. Bu sefer 
sırasında Haçlılar Kıbrıs'ı bir üs olarak kullanıp buradan 
malzeme tedarik etmişlerdir.
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Doğu Roma İmparatoru 
I. Justinianos

Salamis Antik Kenti

Bunu biliyor musunuz?

Larnaka'da Tuz Gölü kıyısında bulunan Hala Sultan Türbesi ve Camisi, Kıbrıs'a 

düzenlenen ilk İslam seferinde şehit olan Ümmü Haram (Hala Sultan) anısına 

adadaki Osmanlı hâkimiyeti döneminde yapılmıştır.

a. İslam Devleti ve Kıbrıs

Hz. Muhammed döneminde kurulan İslam Devleti, Dört Halife devrinde Arabistan dışına 
fetihlere yönelmiştir. Suriye ve Mısır başta olmak üzere önemli yerleri alarak sınırlarını 
Akdeniz'e kadar genişletti. Bu arada İslam Devleti bu bölgelerde Bizans Devleti ve ona 
bağlı unsurlarla mücadele halinde idi. Bu mücadele alanında Kıbrıs, Bizans donanması için 
önemli bir üs görevi görüyordu. Dolayısıyla Kıbrıs adası Doğu Akdeniz'deki hâkim konumu 
nedeniyle İslam Devleti'nin dikkatini çekmişti.

Hz. Osman'ın halifeliği döneminde Suriye valiliğini yürüten Muaviye Kıbrıs'a ilk İslam 
akınlarını MS. 649 yılında başlatmıştır. MS. VII. yüzyılda başlayan akınlar X. yüzyıla kadar 
devam etmiştir. Bu yüzyıllar içerisinde Kıbrıs'a 24 İslam seferi düzenlendiği bilinmektedir. 
İslam Devleti tarafından adaya karşı yapılan ilk sefere pek çok gönüllü katılmıştır. 
Bunlardan biri de Hz. Muhammed'in sütannesinin kız kardeşi Ümmü Haram'dır. Ümmü 
Haram sefer sırasında bindiği attan düşerek şehit olmuştur. Larnaka limanından çıkan 
İslam ordusu ilerleyerek Salamis şehrini ele geçirmiştir. Kıbrıs'ın Bizanslı yöneticisi barış 
isteyince, Muaviye onlarla anlaşma yapmayı kabul etmiştir. Yapılan antlaşmaya göre 
İslam Devleti'ne vergi ödenecek ve adada bir cami yapılacaktır. Antlaşma yapıldıktan 
sonra İslam orduları Kıbrıs'tan ayrılmıştır. Yapılan antlaşmayla ada hem Bizans hem de 
İslam Devleti tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Bu durum Bizans'ın X. yüzyılda 
Kıbrıs'ın tamamına yeniden egemen olmasına kadar devam etmiştir.

Bu arada Bizans Devleti ve Müslümanlar arasındaki mücadele adanın nüfus yapısını 
etkilemiş, kıyılarda yaşayan halk iç kesimlere göç etmiştir. Bizanslılar İslam akınlarına 
karşı denizden gelebilecek saldırıları önlemek ve ada içerisinde düzeni sağlamak için Girne 
sıradağları üzerine St. Hilarion, Bufavento ve Kantara kalelerini inşa etmişlerdir.
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Hz. Muhammed dönemindeki genişleme, 622-632

Dört Halife dönemindeki genişleme, 632-661

Emeviler dönemindeki genişleme, 661-750
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b. Sosyal ve Ekonomik Hayat

Ada İlk Çağ'da olduğu gibi Orta Çağ'da da Akdeniz ticaretinde 
önemini sürdürmüştür. Bu dönemde en çok ticaret Suriye ve 
İskenderiye ile yapılmıştır. Orta Çağ boyunca Kıbrıs ticaret 
açısından önemli bir yer olmuştur. 1148'de Doğu Roma 
İmparatoru Venedik ve Cenevizlilere, Girit ve Kıbrıs'ta ticari 
ayrıcalıklar vererek tüccarların Limasol'da yaşamalarına izin 
vermiştir. İslam fetihleri sonunda ipek böceği yetiştiriciliği tüm 
Akdeniz bölgesine yayılarak, Kıbrıs'ta da büyük gelişme 
göstermiştir. Adada üretilen boyalar ise bütün Akdeniz'de 
hasırların boyanmasında kullanılıyordu. Orta Çağ'da birçok 
eşyanın üretilmesinde önemli olan zac taşı (Kıbrıs taşı) 
Kıbrıs'tan çıkarılmaktaydı. Tüm bunların yanısıra Bizans 
döneminin önemli olayları arasında depremler, kuraklık ve 
salgın hastalıklar da yer almaktaydı. Bu olumsuz olaylar ada 
halkını derinden etkileyerek birçok insanın hayatını 
kaybetmesine ve yaşadıkları yerleri terk etmelerine neden 
olmuştur.
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II. İsaac Comneneus (İsak Komnen) Egemenliği 
(1184–1191)

Bizans İmparatoru Kilikya Ermeni Krallığı’na düzenlenen 
sefere komutan olarak akrabası Tarsus valisi İsak Komnen'i 
görevlendirmişti. Fakat İsak Komnen bu savaş sırasında 
Ermenilere esir düşmüş, esaretten ancak yüklü miktarda dye 
ödenerek kurtarılmıştı. Kendisi için ödenen dyeyi 
karşılayamayan İsak Komnen, parayı bulmak için sahte bir 
belge ile adaya gelerek kendisini Kıbrıs valisi (katapanı) olarak 
tanıtmıştır. İsak, Sicilya Kralı'nın desteğini de alarak zamanla 
adada güç kazanıp bağımsızlığını ilan etmiştir. Bizans 
İmparatorluğunda taht kavgalarının olması, adanın İstanbul'a 
olan uzaklığı ve Bizans donanmasının yetersizliğinden dolayı 
İsak Komnen Kıbrıs'ı 7 yıl boyunca yönetmeyi başarmıştır. 
İmparatorluğu’nu ilan eden İsak Komnen kendi adına sikke de 
bastırmıştır. Yönetimi boyunca adadaki halka ağır vergiler 
yüklemiş, Kıbrıs halkının mal varlıklarına el koymuştur. Bu 
dönem Kıbrıs halkı için oldukça zor olmuş ve ada halkı mal 
varlığının neredeyse yarısını kaybetmişti. İsak Komnen'in 
Kıbrıs'taki egemenliğine Kutsal Topraklara düzenlenen       
III. Haçlı Seferi sırasında adaya gelen İngiltere Kralı I. Richard 
(Arslan Yürekli Richard) son vermiştir. Böylece 1191 yılında 
Kıbrıs İngilizlerin eline geçmiştir.
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Araştıralım!
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Kudüs şehrinin semavi dinler için taşıdığı önemi araştırınız.

Bunu biliyor musunuz?

I. Richard, İsak Komnen'i demir 

zincirler ile esir tutmayacağına dair söz 

vermiştir. Verdiği sözü tutan I. Richard 

kurnazlık yaparak onu gümüş zincirler 

ile esir almıştır.

III.          Haçlı Seferleri ve Kıbrıs'ta İngiliz Hâkimiyeti (1191-1192)

Haçlı Seferleri 11-13. yüzyıllar arasında Müslümanların elinde bulunan Ortadoğu'daki 
kutsal yerleri başta Kudüs ve çevresi olmak üzere ele geçirmek için düzenlenmiştir. 
Avrupa'daki Katolik Hristiyan soylular tarafından Kutsal Toprakları yeniden ele 
geçirmek için  sefer düzenlenmiştir. Bu seferlere katılanların kıyafetlerinde haç sekiz
sembolü bulunduğundan dolayı Haçlı Seferleri denilmişti. Haçlı eferleri Kıbrıs'ın S
Doğu Akdeniz'deki konumunun önemini bir kez daha gözler önüne getirmiştir. 
Seferler boyunca Kıbrıs ki yüzyıl . i ikmal yeri olmuştur

Üçüncü Haçlı Seferinde Akdeniz'e ulaşan I. Richard'ın donanması fırtınaya 
yakalanmış, gemilerin bir kısmı batmış, bir kısmı da çeşitli kıyılara sürüklenmişlerdi. 
İngiltere Kralı I. Richard'ın gemisi Rodos'a sığınırken Kralın kız kardeşi Joanna ve 
nişanlısı Berengaria'nın bulunduğu gemiler ise Limasol kıyılarına sığınmak zorunda 
kalmışlardır. Dönemin Kıbrıs yöneticisi olan İsak Komnen ise bu gemilerden bazılarını 
yağmalamış, I. Richard'ın kız kardeşi ve nişanlısının bulunduğu gemileri de kuşatma 
altına almıştı. Bu olumsuz durumu haber alan I. Richard Limasol yakınlarından adaya 
asker çıkartarak adayı ele geçirmeye başlamıştı. I. Richard'ın ordusuna direnemeyen 
İsak Komnen adayı I. Richard'a teslim etti. Böylece ada 1191 yılında İngiliz kralının 
egemenliğine girdi. I. Richard adada Doğu Roma İmparatorluğu dönemindeki 
kanunların geçerli olacağını bildirmiştir. Kıbrıs'tan Kudüs seferi için de maddi destek 
sağlayan I. Richard adanın yönetimini iki komutanına bırakarak Kutsal Topraklar için 
çıktığı seferine devam etmiştir. Böylece Kıbrıs'ta bir yıl sürecek İngiliz idaresi 
başlamıştır. Bu arada I. Richard aynı yıl nişanlısı Berengaria ile Limasol'da evlenmişti.

Haçlı seferlerinin nedenleri; 
Kudüs ve diğer kutsal yerleri Müslümanlardan almak,
Kluni Tarikatı'nın faaliyetleri, 
Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye ve Filistin'den uzaklaştırmak 
istemeleri, 
Senyör ve şövalyelerin macera arzuları ile toprak sahibi olmayan 
soyluların toprak elde etmek istemeleri, 
Hristiyanların Doğu'nun zenginliklerine hakim olmak istemeleri.
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Araştıralım!
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Haçlı Seferleri'nin Sonuçları:

Yakın Doğu'da kurulan Latin egemenliği bu bölgede yaşayan yerli Hristiyan, Bizans ve 
Türk İslam dünyasını olumsuz etkiledi.
Avrupa'da kiliseye duyulan güven azaldı. Rönesans, Reform hareketleri ve coğra 
keşier gerçekleşti.
Seferler sırasında bir çok şövalye ve senyör öldü. Feodal yapı çöktü.
Marsilya, Cenova ve Venedik gibi denizci şehir devletleri güçlendi ve önem kazandı.
Papa ve kralların seferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlere başvurmaları 
bankacılığı geliştirdi.
Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı zenginleşerek burjuva sınıfı oluşturuldu.
Pusula, barut, kâğıt ve matbaa Avrupa'ya götürüldü. Bunlar Avrupa'da bilim ve teknik 
alanında gelişmelere yol açtı.
Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu’nda bulunan limanlar önem 
kazandı.
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Bir müslüman ile bir haçlı’nın satranç oynaması tasviri
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Bunu biliyor musunuz?

Bir diğer şövalye tarikatı olan Hospitalier 

Şövalyeleri, Kudüs'e giden hacılar için 

hastane bakımı sağlarlardı. 

IV. Templar (Templier - Tapınak) Şövalyeleri 
Dönemi (1192)

I. Haçlı Seferi’nden sonra Hristiyanlar tarafından 
Kudüs Latin krallığı kurulmuştu. Templar 
Şövalyeleri tarikatı Kudüs'e gelen Hristiyan 
hacıları ve kutsal yerleri korumak için buradaki 
dokuz şövalye tarafından  oluşturuldu. Bu tarikata 
Süleyman Tapınağı tahsis edi ldi. Kudüs 
Müslümanların eline geçince topraksız kalan 
Templar Şövalyeleri, 1191 yılında I. Richard'dan 
Kıbrıs'ı 100.000 bezant karşılığında almışlardır. 
Adada bir garnizon kuran şövalyeler, Kıbrıs için    
I. Richard'a ödedikleri parayı temin etmek için 
yerli halka ağır vergiler yüklemeleri üzerine halk 
isyan etmiştir. Şövalyelerin Lefkoşa'daki kaleleri 
halk tarafından kuşatılmıştır. Bu koşullarda Kıbrıs'ı 
yönetemeyeceklerini anlayan şövalyeler adayı     
I. Richard'a iade etmişlerdir. 
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Templar Şövalyeleri'nin Kıbrıs'taki varlığı adayı İngiltere Krallığı’na devrettikten 
sonra da devam etmiştir. Lüzinyan idaresinde Gastria Kalesi, Templos (Zeytinlik), 
Yermasoya ve Khirokitia Templar Şövalyeleri'nin adadaki yerleşim yerleriydi. Ayrıca 
adanın Lefkoşa, Mağusa gibi büyük şehirlerinde de şövalyelere ait yerleşim ve 
ibadet yerleri bulunmaktaydı. Bu arada Kıbrıs Lüzinyan Kralı I. Hugh, Akka Kralı 
olmak için Templar Şövalyelerinden destek alamayınca 1275'de Kıbrıs'taki 
mülklerinin bir kısmına el koymuştur.

1291 yılında Akka'nın Müslümanların eline geçmesinden sonra burada bulunan 
Templar Şövalyeleri, Hospitalier Şövalyeleri ile birlikte Kıbrıs'a geldiler. Kıbrıs 
Lüzinyan Kralı I. Hugh tarafından adaya gelen Hospitalier Şövalyelerine Limasol 
şehrinde bulunan Koloş Kalesi verilmiştir. Şövalyeler bu kaleyi bir komuta merkezi 
olarak da kullanmışlardır. Ayrıca Hospitalier Şövalyeleri hacıların bakımı için 
Limasol'da bir hastane inşa ettiler. 

Bankacılık ve nans alanında yaptıkları faaliyetlerle giderek zenginleşen Templar 
Şövalyeleri Kıbrıs Krallığı ve Papalığı rahatsız etmiştir. Papa 1307'den itibaren aldığı 
önlemlerle Templar Şövalye Tarikatı'nın Kıbrıs'taki varlığına son vermiştir. 
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V. Kıbrıs'ta Lusignan (Lüzinyan) Krallığı (Kıbrıs Latin 
Krallığı) Dönemi (1192–1489)

a. Lüzinyanların Kurduğu İdari Düzen

Lüzinyan ailesi Fransız asıllı olup, Haçlı Seferleri sırasında 
Kudüs'e gelen soylular arasındadır. Lüzinyan ailesinden Guy de 
Lusignan son Kudüs kralı olarak tacını şehrin Müslümanların eline 
geçmesiyle kaybetmişti. Topraksız kalan Guy de Lusignan         
I. Richard'ın Kıbrıs'ı satma önerisini kabul ederek adanın 
yönetimini 1192'de devralmıştı. Kıbrıs Latin Krallığı, Lüzinyan 
Krallığı veya Kıbrıs Haçlı Krallığı isimleri ile adlandırılan bu krallık 
yaklaşık 300 yıl kadar adada bağımsız bir şekilde hüküm 
sürmüştür. Bu dönemde adayı yöneten kral ve kraliçeler Kıbrıs 
Krallık tacının yanı sıra sembolik olarak Kudüs ve Küçük 
Ermenistan taçlarını da giymişlerdir. Lüzinyanlar Lefkoşa'yı 
başkent yaparken, Mağusa'yı ise ticaret açısından önemli bir 
liman şehrine dönüştürmüşlerdir.
Guy de Lusignan adada feodal bir sistem kurarak tarımsal 
üretimi arttırmak için; 
— Adadan çeşitli nedenlerle göç eden insanları geri çağırdı. 
— Suriye, Filistin ve Anadolu kıyılarında yaşayan insanları adaya    
    yerleşmeleri için teşvik etti. 
— Adaya yerleşenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve onlara   
    toprak verileceğini duyurdu. 
— Suriye ve Filistin'de Müslümanlara karşı mücadele ederken 
    topraklarını kaybeden Hristiyanları adaya davet etti. 

Bunu biliyor musunuz?
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Franklar; Türkçe'ye Frenk/Firenk/Firek olarak geçmiştir. 
K a v i m l e r  G ö ç ü  b a ş l a m a d a n  ö n c e  G e r m e n 
kabilelerindendir. Ren nehrinin aşağı kıyısında 
yaşıyorlardı. 6. yüzyılda da Güney Galya'ya egemen 
olmuşlardır. Bu tarihten sonra Galya artık Fransiya yani 
Fransa olarak anılacaktır.
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St. Hilarion
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Lüzinyan idaresindeki Kıbrıs’ta Kudüs Krallığı yasaları uygulandı. Kıbrıs'ta hasar 
gören kaleler tamir edilip savunma güçlendirildi.Oluşturulan feodal yapı içinde 
üretim arttırıldı. Bu dönemde halk sahip oldukları haklara göre soylular, din 
adamları, ticaret adamları ve kölelerden oluşmaktaydı. Guy de Lusignan ölmeden 
önce Kıbrıs kralı unvanını alamadı, fakat adada Frank egemenliğini başlattı. Guy 
de Lusignan'dan sonra başa geçen II. Amaury Kıbrıs Krallığının gerçek kurucusu 
sayılmaktadır. 1198'de Kudüs Kralı unvanı taşıyan II. Amaury Akka Krallığı'nı da 
yönetti. 

 I. Hugh zamanında Selçuklular ve Kıbrıs arasında ilk resmi ilişki I. Gıyasettin 
Keyhüsrev zamanında kuruldu. Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzettin  Keykavus ile 
1213 yılında tüccarların faaliyetlerini rahat bir şekilde yürütebilmeleri için ticaret 
antlaşması yapıldı. Ticarette yapılan antlaşmalara rağmen Kıbrıs'taki Haçlılar 
Antalya'yı işgal ettiler. Fakat Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus şehri 1216 
yılında tekrar geri aldı. Akdeniz'deki ticari ilişkiler büyük önem taşıdığından 
Selçuklular ile Lüzinyan Krallığı arasında 1219'da yeni bir ticaret antlaşması 
yapıldı. Bu arada Beşinci Haçlı Seferi'ne katılan Haçlı gemileri Kıbrıs'ı üs olarak 
kullandılar. 

II. Henry 1285'de Kıbrıs Kralı olduktan bir yıl sonra Sur kentinde Kudüs Kralı 
olarak taç giydi. Kendisi Kudüs krallığında taç giyen son kraldır. 1291 yılında 
Akka Müslümanların eline geçince diğer krallar bu unvana sadece ismen sahip 
oldular ve krallık tacını en yakın yer olan Mağusa'da giydiler. 

1360'da Kıbrıs Kralı olan I. Pierre, Korykos'u (Mersin) Ermenilerden satın aldı. 
1361 yılında ele geçirilen Antalya, 1373 yılına kadar Kıbrıs Krallığı'nın 
egemenliğinde kaldı. Ayrıca bu dönemde Kıbrıs Kralı II. Peter Antalya'nın 
Cenevizliler eline geçmesinden çekindiğinden şehri yıllık belli bir miktar vergi 
karşılığında Teke Beyi’ne teslim etmiştir. 
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sayılmaktadır. 1198'de Kudüs Kralı unvanı taşıyan II. Amaury Akka Krallığı'nı da 
yönetti. 

 I. Hugh zamanında Selçuklular ve Kıbrıs arasında ilk resmi ilişki I. Gıyasettin 
Keyhüsrev zamanında kuruldu. Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzettin  Keykavus ile 
1213 yılında tüccarların faaliyetlerini rahat bir şekilde yürütebilmeleri için ticaret 
antlaşması yapıldı. Ticarette yapılan antlaşmalara rağmen Kıbrıs'taki Haçlılar 
Antalya'yı işgal ettiler. Fakat Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus şehri 1216 
yılında tekrar geri aldı. Akdeniz'deki ticari ilişkiler büyük önem taşıdığından 
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Araştıralım!

Kilikya Ermeni (Küçük Ermenistan) Krallığı ile Kıbrıs Krallığı arasındaki 

ilişkiyi araştıralım.

II. Peter döneminde Akdeniz'deki Venedik ve Ceneviz 
devletleri arasındaki rekabet artmıştır. Bu rekabet doğal 
olarak Kıbrıs adasına da yansımıştır. II. Peter'in taç giyme 
töreninde protokol önceliğinden dolayı Venedik ve 
Cenevizliler arasında kavga çıkmış bunu bahane eden 
Cenevizliler bütün adayı istila ederek yağmalamış ve           
II. Peter'i esir almışlardı. Kralın serbest bırakılması için varisi 
I. James Mağusa'nın idaresini Cenevizlilere bırakmıştı. II. 
Peterden sonra tahta çıkan Kral James üç tacın sahibiydi. 
Mağusa elinde olmadığından Kudüs Krallığı tacını Lefkoşa'da 
takmıştı. 1393 yılında Küçük Ermenistan Krallığı tacını da 
Kıbrıs Krallık tacı ile birlikte takmaya başladı. I. James'ten 
sonra yerine II. John (Janus) geçti. II. John 34 yıl boyunca 
ülkeyi yönetti. Hükümdarlığı süresince  Ceneviz ve Türkler ile 
mücadele etti. 
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Mısır'daki Memluk Sultanı Ortadoğu'daki Müslüman 
topraklarını tehdit eden hem Lüzinyanları hem de 
Cenevizlileri ortadan kaldırmak istiyordu. Bu yüzden 
1424'te adaya sefer düzenleyerak Mağusa'yı alarak geri 
dönmüştü. Memlük Sultanı iki yıl sonraki seferde ise kral 
II. John'u esir alıp Lefkoşa'yı da ele geçirerek adaya 
hâkim olmuştu. II. John’un Memluk Sultanlığı’nda 15 ay 
kaldıktan sonra büyük bir dye ve yıllık haraç karşılığında 
serbest bırakılmıştı. Adaya dönen II. John 1432'de ölmesi 
üzerine tahta III. John çıkmıştı. III. John eşinin Ortodoks 
olmasından dolayı bu dönemde Katolik ve Ortodokslar 
arasındaki rekabet krallığı etkilemiştir. III. John'un tek 
çocuğu prenses Charlotte babası ölünce tahta çıkmıştır. 
Fakat üvey kardeşi II. James Memluk Sultanı ile 
anlaşarak Kıbrıs'ı istila etmişti. II. James Kıbrıs'ı 1464 
yılından 1473 yılına kadar yönetmiştir. Mağusa şehrini 
Cenevizlilerden alarak Venedikli bir asilzade olan 
Catherina Cornaro (Katerina Kornaro) ile evlenmiş ancak 
evlendikten iki yıl sonra şaibeli bir şekilde ölmüştü. 
Katherina Kornaro'nun III. James adında bir oğlu 
bulunmasına karşın III. James bebekken ölmesi üzerine 
yönetim ilk defa Lüzinyan soyundan olmayan birine, 
Kraliçe olarak Catherina Cornaro'ya geçmişti. 
Catherina'nın Venedik asıllı olması adanın bir sonraki 
hâkimi olacak olan Venedikliler için bir şanstı.

79  ORTA ÇAĞ’DA KIBRIS

Catherina Cornaro



Araştıralım!

Kilikya Ermeni (Küçük Ermenistan) Krallığı ile Kıbrıs Krallığı arasındaki 

ilişkiyi araştıralım.

II. Peter döneminde Akdeniz'deki Venedik ve Ceneviz 
devletleri arasındaki rekabet artmıştır. Bu rekabet doğal 
olarak Kıbrıs adasına da yansımıştır. II. Peter'in taç giyme 
töreninde protokol önceliğinden dolayı Venedik ve 
Cenevizliler arasında kavga çıkmış bunu bahane eden 
Cenevizliler bütün adayı istila ederek yağmalamış ve           
II. Peter'i esir almışlardı. Kralın serbest bırakılması için varisi 
I. James Mağusa'nın idaresini Cenevizlilere bırakmıştı. II. 
Peterden sonra tahta çıkan Kral James üç tacın sahibiydi. 
Mağusa elinde olmadığından Kudüs Krallığı tacını Lefkoşa'da 
takmıştı. 1393 yılında Küçük Ermenistan Krallığı tacını da 
Kıbrıs Krallık tacı ile birlikte takmaya başladı. I. James'ten 
sonra yerine II. John (Janus) geçti. II. John 34 yıl boyunca 
ülkeyi yönetti. Hükümdarlığı süresince  Ceneviz ve Türkler ile 
mücadele etti. 

78ORTA ÇAĞ’DA KIBRIS

Mısır'daki Memluk Sultanı Ortadoğu'daki Müslüman 
topraklarını tehdit eden hem Lüzinyanları hem de 
Cenevizlileri ortadan kaldırmak istiyordu. Bu yüzden 
1424'te adaya sefer düzenleyerak Mağusa'yı alarak geri 
dönmüştü. Memlük Sultanı iki yıl sonraki seferde ise kral 
II. John'u esir alıp Lefkoşa'yı da ele geçirerek adaya 
hâkim olmuştu. II. John’un Memluk Sultanlığı’nda 15 ay 
kaldıktan sonra büyük bir dye ve yıllık haraç karşılığında 
serbest bırakılmıştı. Adaya dönen II. John 1432'de ölmesi 
üzerine tahta III. John çıkmıştı. III. John eşinin Ortodoks 
olmasından dolayı bu dönemde Katolik ve Ortodokslar 
arasındaki rekabet krallığı etkilemiştir. III. John'un tek 
çocuğu prenses Charlotte babası ölünce tahta çıkmıştır. 
Fakat üvey kardeşi II. James Memluk Sultanı ile 
anlaşarak Kıbrıs'ı istila etmişti. II. James Kıbrıs'ı 1464 
yılından 1473 yılına kadar yönetmiştir. Mağusa şehrini 
Cenevizlilerden alarak Venedikli bir asilzade olan 
Catherina Cornaro (Katerina Kornaro) ile evlenmiş ancak 
evlendikten iki yıl sonra şaibeli bir şekilde ölmüştü. 
Katherina Kornaro'nun III. James adında bir oğlu 
bulunmasına karşın III. James bebekken ölmesi üzerine 
yönetim ilk defa Lüzinyan soyundan olmayan birine, 
Kraliçe olarak Catherina Cornaro'ya geçmişti. 
Catherina'nın Venedik asıllı olması adanın bir sonraki 
hâkimi olacak olan Venedikliler için bir şanstı.

79  ORTA ÇAĞ’DA KIBRIS

Catherina Cornaro



Araştıralım!

Bir devletin başka bir devlete hukuken bağımlı olması ne demektir?

b. Mağusa'da Ceneviz Hâkimiyeti

Akdeniz'de ticaret yapan iki İtalyan şehir devleti 
arasındaki rekabet Kıbrıs'ta da kendini 
göstermiştir. II. Peter döneminde Venedik ve 
Ceneviz arasındaki çekişmelerde Lüzinyan 
Krallığı Venedik'in tarafını tutunca 1372 yılında  
Cenevizliler ayaklanarak kralı esir almışlardır. 
Kral Cenevizlilerin elinden kurtulmak için adanın 
dışa açılan kapısı niteliğinde olan Mağusa'nın 
idaresini Cenevizlilere bırakmak zorunda 
kalmıştır. Mağusa'daki Ceneviz hâkimiyeti 1464 
yılına kadar devam etmiştir. Mağusa Ceneviz 
idaresinde kaldığı dönemde zenginliğini 
kaybetmiştir.

c. Kıbrıs'ta Memluk Hâkimiyeti

Mısır ve Suriye bölgesinde 1250-1517 yılları arasında 
hüküm süren Memluk Sultanlığı Kahire merkezli kurulan 
bir Türk-İslam devletiydi. Memluk Devleti'nin halkının 
büyük bir kısmını Araplar oluşturmaktaydı. Yönetici sınıfı 
ise köle olarak küçük yaşta satın alınarak Mısır'a 
getirilerek asker olarak yetiştirilen Türk ve Çerkezlerden 
oluşmaktaydı. Memluk Sultanlığı hâkimiyeti altındaki 
toprakları Haçlılara karşı koruyan onlarla mücadele eden 
bir devletti. Haçlılarla yapılan bu mücadelede Doğu 
Akdeniz'deki özel konumuyla Kıbrıs önemli bir yer 
tutmaktaydı. Lüzinyan Kralları devamlı olarak Memluk 
Devleti’ne karşı Haçlı ordularına yardım etmekte ve 
onlara her türlü desteği vermekteydiler. Memluk 
Sultanlığı hem bu destekleri kesmek hem de Lüzinyan 
krallarının zaman zaman kendi hâkimiyetindeki 
topraklara yaptıkları saldırılara engel olmak için adaya 
sefer yapmak istemekteydiler. Bu arada 1422 yılında 
Memluk Sultanı olan Barsbay, Lüzinyan Krallığı 
tarafından İskenderiye'nin yağmalanmasını ve Doğu 
Akdeniz'deki Müslüman gemilerine Kıbrıs'taki korsanlar 
tarafından saldırılması üzerine Kıbrıs'a sefer kararı aldı. 
1424 yılında başlayan seferler 1426 adanın feth 
edilmesine kadar devam etti.  Memluk Sultanı 1426'da 
yapılan sefer ile Kıbrıs Lüzinyan Kralını da esir alarak 
adayı feth etmiştir. Ancak Memluk Sultanları Kıbrıs'ı 
yönetmek için adada kalmamışlar, Kıbrıs Krallarını yıllık 
vergiye bağlayarak adayı hukuken hâkimiyetleri altında 
tutmuşlardır. Kıbrıs için Lüzinyanların Memluk Devleti'ne 
ödediği vergi adadaki Venedik idaresinde de devam 
etmiştir. 
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Mağusa Kalesi

Memluk askeri

d. Dini, Ekonomik ve Sosyal Hayat

Lüzinyan döneminde Papa'nın da izniyle 1196 yılının sonlarında adada Lefkoşa 
merkezli Latin Kilisesi kurulmuştur. Aynı zamanda Mağusa, Limasol ve Baf'ta da 
birer Latin Piskoposluğu açılarak Katolik mezhebinin adada yayılabilmesi için 
uygun ortam yaratılmıştı. Böylece Kıbrıs'ta bu dönemde Hristiyanlığın iki mezhebi 
başta Lefkoşa ve Mağusa olmak üzere adadaki diğer şehirlerde de kendi ayinlerini 
gerçekleştirmeye başlamışlardı. Ancak iki mezhebe mensup kişilerin ayinlerinin 
birbirlerine karışması durumu Papa IV. Alexander'ı rahatsız etmiş ve 1260 yılında 
yayınladığı Bulla Cypria adlı resmi yazısıyla bu duruma önlem almaya çalışmıştır. 
Bu resmi yazıyla birlikte Kıbrıs Latin Kilisesi adanın resmi kilisesi ilan edilmiştir. 
Böylece Kıbrıs'ta resmi mezhep Katolik Hristiyanlığı olmuştur. Bu arada Ortodoks 
Başpiskopos seçimi de yasaklanmıştır. Ayrıca Ortodoks Kilisesinin gelirleri ve 
taşınmaz malları yeni kurulan başpiskoposluğa devredilmiştir. Bu olumsuz durum 
adadaki Ortodoksları rahatsız etmiş ve bundan kurtulmak için çareler 
düşünmelerine neden olmuştur.

Orta Çağ'da Kıbrıs'ta üretilen en önemli ürünlerden biri de şekerdir. Haçlıların 
adaya yerleşmesi ile şeker üretimi artmıştı. En çok şeker kamışı üretilen yer Baf 
bölgesiydi. Adada şeker üretimi ve ticareti, Lüzinyan kraliyet ailesi, şövalye 
tarikatları ve Venedikli aileler tarafından yapılıyordu. Mağusa uluslararası ticaretin 
önemli bir merkezi haline gelmişti. Ayrıca bu limanda köle ticareti de yapılıyordu. 
Bu dönemde adaya gelen ticaret gemilerini korsanlara karşı korumak için Kıbrıs'a 
özgü bir vergi alınıyordu. Venedik ve Cenevizliler bu vergiden muaftı. Lüzinyan 
yönetiminde ada halkını etkileyen en önemli olaylardan biri de salgın hastalıklardı. 
1362–1363 yıllarında veba salgını pek çok insanın ölümüne yol açmıştı.

Lüzinyan idarecileri Kıbrıs'ı kendilerine yurt kabul ettiklerinden dolayı adadan elde 
ettikleri gelirleri yine adanın kalkınması için harcamışlardır. Bu durum da adanın 
refah seviyesinin artmasına ve birçok yerden sanatçıların adaya gelmesine neden 
olmuştur. Bu dönemde adanın birçok yerinde gotik mimari tarzda görkemli 
katedraller, kiliseler, saraylar, surlar ve binalar inşa edilmiştir. Bu dönemde inşa 
edilen mimari yapıların bir kısmı günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.
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VI. Venedik Dönemi (1489–1571)

Venedik Devleti, İtalya'da bugünkü Venedik şehrinde kurulan, Akdeniz ve 
Karadeniz'de ticari kolonileri olan bir devletti. Venedik Devleti'nin ticari rakibi ise 
başka bir İtalyan şehir devleti olan Ceneviz’di. Kıbrıs Lüzinyan Krallığı’nın son kralı 
olan II. James, Mağusa'yı işgal eden Cenevizlileri buradan çıkarmak için 
Cenevizlilerin rakibi olan Venedik Devleti ile anlaşmıştı. Kral II. James Venedik 
asıllı Catherina Cornaro (Katherine Kornaro) ile evlenmişti. Kral, bu siyasi tutumu 
ile hem Ceneviz'i Mağusa'dan çıkarmış hem de Cenevizlilerin tekrar Mağusa 
şehrine yerleşmelerine engel olmuştu. Bu seferde adada Venedik etkisi 
görülmeye başlamıştı. Kıbrıs adasında artan Venedik etkisi sonucunda 1473 
yılında Kral II. James sonra da oğlu şüpheli bir şekilde ölmüşlerdi. Bu olumsuz 
durum üzerine tahta ilk defa Lüzinyan soyundan olmayan biri olan Venedik asıllı 
kraliçe Katherina Kornaro çıkmıştı. Katherina tahta çıktıktan sonra Kıbrıs'taki 
kalelere askerlerini yerleştiren Venedik, kendisine destek vermeyenleri adadan 
çıkarmıştır. Kraliçenin yanına iki danışman ve bir başkomutan atayan Venedik, 
Kıbrıs'ın yönetiminde söz sahibi olmuştur.

Katip Çelebi Akdeniz Haritası

Venedik Cumhuriyeti, Kıbrıs'a coğra konumundan dolayı tamamen egemen 
olmak istiyordu. Venedik asıllı Lüzinyan kraliçesi Kornaro'nun hukuken bağımlı 
olduğu Mısır'daki Memluk Sultanı'nın veya başka bir gücün yardımlarıyla, Venedik 
yönetimine başkaldırıp tüm otoriteyi eline geçirme olasılığı vardı. Böylesi bir 
başkaldırıya karşı kraliçenin adadan çıkarılması gerektiğine inanan Venedik, 
Katherina Kornaro'ya tahttan Venedik lehine çekilmesi için baskılarını artırmıştır. 
Bu baskılara daha fazla dayanamayan Kornaro, 15 yıl (1474-1489) tahtta 
kaldıktan sonra Kıbrıs'ı Venedik Cumhuriyeti'ne bırakmıştır. Böylece Akdeniz'deki 
son Haçlı Krallığı olan Lüzinyan Krallığı ortadan kalkmıştı. Adadaki Venedik 
egemenliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı fethine kadar sürecektir. 

Araştıralım!

Dilimize İtalyancadan 

geçen kelimeleri araştıralım.
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a- Venedik'in Kurduğu İdari Düzen

Kraliçe Katherina Kornaro, tahttan Venedik lehine feragat ettikten 
sonra Kıbrıs, bağımsız bir devlet olmaktan çıkarak Venedik'ten 
gönderilen valiler tarafından idare edilmiştir. Bu dönemde de 
adanın idari merkezi Lefkoşa olmuş ve ada 12 idari birime 
ayrılmıştır. İki yıl için görevlendirilen valiye, iki meclis üyesi de 
yardımcı olmuştur. Venedikli vali askeri yetkilerinin yanında idari 
yönetimden ve vergilerin toplanmasından da sorumluydu. 
Toplanan vergilerin üçte biri Kıbrıs'a harcanırken vergilerden geriye 
kalanlar Venedik'e gönderilirdi. Kıbrıs'ın en büyük ticaret limanı 
olan Mağusa'da bulunan yöneticiye Kıbrıs'ın Kaptanı denilirdi. 
Mağusa şehrinin yöneticisinin yetkileri arasında sivil görevleri 
dışında donanma dahil tüm askerlere komuta etmek, kaleleri 
denetlemek de vardı. Bu dönemde adada resmi dil olarak İtalyanca 
kullanılmıştır. Venedik idaresindeki feodal sistemde köyler ve 
küçük yerler toprak ağalarına bırakılarak sadece vergileri 
toplanmıştır.

Venedik Cumhuriyeti, adayı elinde bulundurduğu dönemde 
Lüzinyan Devleti'nin Memluklere ödediği vergiyi vermeye devam 
etmişti. Venedik, Yavuz Sultan Selim (I. Selim) Mercidabık (1516) 
ve Ridaniye Savaşları (1517) ile Memluk Devleti'ne son verince söz 
konusu vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başlamıştır. Böylece 
Kıbrıs adası bu tarihten itibaren hukuken Osmanlı Devleti'ne 
bağlanmıştır.
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Tartışalım

Angarya çalıştırmayı insan hakları açısından değerlendiriniz.

b- Dini, Ekonomik ve Sosyal Yapı

Lüzinyan döneminde Ortodoks halka yapılan baskılar, Katolik Venedikliler 
tarafından artarak sürmüştür. Venedik yönetimi tarafından Ortodoks halkın dini 
inançlarına saygı duyulmamış, Katolik mezhebine girmeleri yönünde baskı 
yapılmıştır. Venedik askerleri Ortodoks kiliselerine atla girerek yapılan ayinlerle 
alay etmişlerdir. 

Ada halkı, ürettikleri tahıl, şarap, yağ ve hayvansal ürünlerin üçte birini vergi 
vermekle yükümlü tutulmuştur. Haftanın iki günü Venediklilere ait topraklarda 
angarya çalıştırılmışlardır. Herhangi bir nedenle angarya çalışmaya gitmeyen 
erkekler, eksik kalan günler için ceza ödemişlerdir. Ağır vergiler altında halkın 
geçim sıkıntısı da artmıştır. Dini ve ekonomik baskı altında ezilen yerli halk, çareyi 
adayı terk etmekte bulmuştur. Bunların birçoğu Osmanlı topraklarına sığınmıştır.

Lefkoşa Kalesi
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Venedik, Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz'de bir üs olarak kullanmayı uygun 
gördüğünden adada ticarete önem vermemiştir. Bazı yıllarda 
yaşanan kuraklık ve çekirge istilaları sonucunda oluşan kıtlıklar 
da ekonominin gerileme nedenleri arasındadır. Kıbrıs'ta Venedik 
para birimi Duka kullanılmıştır. Duka, altın veya gümüş içerikli 
madeni paralardı. Venedik'in Kıbrıs'tan ihraç ettiği mallar 
arasında tuz, şeker, pamuk, hububat ve kereste bulunmaktadır. 
Fakat tarım ihmal edildiği için adada zaman zaman yiyecek 
sıkıntısı yaşanmıştır.

Venedik, olası bir Osmanlı saldırısına karşı savunma amaçlı surlar 
ve kaleler inşa etmiştir. Ayrıca yıkılan surların yerine yenileri 
yapılmıştır. Kıbrıs'ı askeri bir üs olarak gören ve ada gelirinin 
önemli bir bölümünü devlet hazinesine çeken Venediklilerden 
günümüze, sivil mimari örneği olarak Lefkoşa ve Mağusa'da 
birkaç ev kalmıştır. Venedikliler, ada içindeki ulaşıma önem 
vermişlerdi. Bu amaçla adanın bazı yerlerinde günümüze kadar 
ulaşabilen çeşitli köprüler yapmışlardır.

Venedik'ten günümüze kalan eserler arasında Gazimağusa'da; 
Venedik Sarayı, Othello Kalesi, Lefkoşa'da; Venedik Sütunu 
(Dikilitaş), Venedik Evi (Taş Eserler Müzesi), Girne Kapısı, 
Lefkoşa Surları bulunmaktadır.
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Taş Eserler Müzesi (Lapidari Müzesi)

Taş Eserler Müzesi, 15. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen ve İtalyan etkisini yansıtan bir 
yapıdır. İnşa edildiği dönemlerde Lefkoşa'daki St. Sophia Katedrali (Selimiye Camii) 
avlusunda yer alan bu binanın, hacıların ve seyyahların misar edildikleri bir mekân olarak 
kullanıldığı sanılmaktadır. İngiliz döneminde taş eserleri müzesine dönüştürülen binada 
değişik yerlerden toplanan Orta Çağ dönemi (Bizans, Lüzinyan, Venedik) yapılarına ait 
mimari parçalar ile taş eserler sergilenmekteydi. Bina avlusuna açılan kısımdaki gotik 
pencere, İngilizler tarafından yıktırılan Sarayönü'ndeki eski Lüzinyan Sarayı'ndan buraya 
getirilip monte edilmiştir. Bu bina Venedik döneminde inşa edilmesine rağmen sonradan 
yapılan ilavelerle Gotik özellikler de taşımaktadır. Müze 23 Haziran 2003 tarihinde yeni bir 
düzenlemeyle ziyarete açılmıştır.

(Kaynak: KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü broşür)
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OKUMA PARÇASI

Venedik Aslanı
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ÜNİTE IV
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Kavramlar

Kıbrıs'ın fethi ile ilgili 7.sınıfta neler öğrendiniz? Hatırladıklarınızı anlatınız.

Kıbrıs'ın fethinden önce Osmanlı Devleti sınırlarını haritadan faydalanarak 
inceleyiniz.

Tarihte insanlar hangi nedenlerle göç etmişlerdir?

Ailenizden geçmişteki atalarının, Anadolu'nun hangi bölgesinden Kıbrıs'a 
göç ettiğiyle ilgili bilgiler toplayınız. 

KIBRIS'TA OSMANLI HÂKİMİYETİ 

Fetih

Fetva

Korsan Muhassıl

Şenlendirme

Üs

Lonca Muhtesip

Konsolos

I. Fetih Öncesi Osmanlı Devleti, Akdeniz ve Kıbrıs'ın Genel Durumu

1570 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin sınırları, Doğu'da İran ve Basra Körfezi, 
Batı'da Orta Avrupa, Güney'de Kuzey Afrika, Kuzey'de Don ve Volga nehirlerine kadar 
uzanmaktaydı. Yine bu dönemde Akdeniz, Karadeniz ve Kızıldeniz'de Osmanlı Devleti'nin 
üstünlüğü vardı. Türklerin Kıbrıs ile ilgilenmeleri Anadolu Selçuklu Devleti zamanında 
başlar. Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Kıbrıs'taki Lüzinyan Devleti ile ticaret 
anlaşması yapmıştır. Kıbrıs Latin Krallığı Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan birçok siyasi 
birliğe destek olmuştur. Osmanlı Padişahı II. Beyazıt, 1486'da Memluk seferi için 
Kıbrıs'taki Mağusa kentini üs olarak kullanmak ister. Ancak Lüzinyan Krallığı bu isteği 
kabul etmeyince Osmanlı Donanması Kıbrıs kıyılarına uyarı niteliğinde saldırıları olmuştur. 
Yavuz Sultan Selim Memluk Devleti'ni Mercidabık ve Ridaniye savaşlarında yenerek Mısır'ı 
Osmanlı topraklarına katmıştır. Bu tarihten itibaren Venedik Devleti, Kıbrıs için 
Memluklere ödediği vergiyi Osmanlı'ya ödemeye başlamıştır. Venedik'in Osmanlılara vergi 
ödemesi adanın hukuki olarak Osmanlı Devleti'ne bağlanması anlamına gelmektedir.
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II. Fetih Nedenleri

a. Siyasi ve Stratejik Nedenler
Osmanlı Devleti, bu dönemde Anadolu, Filistin, Trablusgarp ve Mısır'a hâkim 
durumda bulunuyordu. Osmanlı toprakları arasında kalan Kıbrıs; korsanlar 
tarafından üs haline getirilmişti. Adadaki Venedik yönetimi ise korsanlık 
faaliyetlerine karşı hiçbir tedbir almıyordu. Bu nedenle Osmanlı'nın Ege ve Doğu 
Akdeniz arasındaki güvenli deniz ulaşımı zora giriyordu. Ada Güney Anadolu, Suriye 
ve Mısır'a yapılması olası Haçlı saldırılarında Avrupalılar için mükemmel bir üs 
konumundaydı. Ayrıca Osmanlı başka cephelerde savaştığı zamanlarda ordusunun 
bir bölümünü Kıbrıs'a karşı ayırmak zorunda kalıyordu. Venedikliler Kıbrıs'a hâkim 
oldukça Akdeniz'deki Osmanlı hâkimiyeti zorlaşıyordu. 

Tartışalım

Günümüzde Kıbrıs'ın siyasi, stratejik ve ekonomik önemi hakkında bilgi toplayıp 
sınıfta değerlendiriniz.

b. Ekonomik Nedenler
Kıbrıs'ı üs olarak kullanan korsanlar, Akdeniz'de seyreden Osmanlı ticaret 
gemilerine saldırıyordu. Hatta II. Selim'in şehzadeliği zamanında kendisine 
Mısır'dan gönderilen hediyelere korsanlar tarafından el konulmuştu. Bu hediyeler, 
Osmanlı Devleti'nin sert tepkisi üzerine geri verilmişti. Tüccar ve hacı gemilerine 
yapılan saldırılar Osmanlı'nın ticaretten elde ettiği gelirlerini olumsuz şekilde 
etkilemişti. Venedik, korsan saldırılarının Kıbrıs üzerinden yapıldığını kabul 
etmiyordu. Hatta bazı dönemlerde Akdeniz’de kendisine bağlı olmayan korsanları 
yakaladığında bunları Osmanlı Devleti’ne teslim ederek Osmanlılar ile arasındaki 
dostluk antlaşmasına uyduğunu göstermekteydi. Osmanlı idarecileri ise Doğu 
Akdeniz'de ticareti kontrol altına almak için adayı fethetmeleri gerektiğini 
düşünmekteydiler.
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c. Dini Nedenler
Müslümanlar tarafından çeşitli tarihlerde Kıbrıs'a 24 sefer düzenlenmişti. Bu seferler 
sırasında Hz. Muhammed'in sütannesinin kız kardeşi Ümmü Haram attan düşerek 
şehit olmuş cenazesi Larnaka'da Tuz Gölü kıyısında defnedilmişti. Ayrıca ada bu 
seferler sırasında İslam Devleti tarafından da feth edilmişti. Kutsal topraklara Hac 
vazifesini yapmak için giden Müslümanlar da Kıbrıs'ta üstlenen korsanların tehdidi 
altında idi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile birlikte halifelik unvanı Osmanlı 
padişahlarına geçince Türkler bütün İslam aleminin her türlü hakkını korumayı 
üstlenmiş oluyorlardı. Bu nedenle Kıbrıs'taki İslam mirasına sahip çıkmak 
Osmanlıların sorumluluğu haline gelmişti. Ayrıca Şeyhülislam Ebussuud Efendi  
Osmanlı Devleti tarafından varlığına son verilen Memluk Sultanlığı’nın  adayı 1426 
yılında fethetmesinden dolayı Osmanlıların Kıbrıs'ta miras hakkı olduğunu 
söylemiştir.

d. Kıbrıs Halkının Başvurusu
Venedik döneminde ada halkı dini ve ekonomik baskılara maruz kalmıştır. Ortodoks 
halk, Katolik olmaları için zorlanmıştır. Venedikliler ada halkını haftanın belirli 
günlerinde angarya çalıştırarak eziyet etmişlerdir. Kıbrıs'tan çeşitli zamanlarda 
İstanbul'a giden Ortodoks halkı temsil eden heyetler adanın Venedik'ten alınmasını 
istemişlerdir. Kıbrıs halkının bu davetinde, Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerdeki 
halklara dini özgürlük tanıması ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile birlikte  
Ortodoks Halkın koruyuculuğunu üstlenmesi etkili olmuştur.
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IV .  Osman l ı  Dev le t i 'n in  Fe t ih 
Hazırlıkları ve Venedik'in Aldığı Karşı 
Tedbirler

Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ın fethine karar 
verdikten sonra siyasi ve askeri hazırlıklara 
başlamıştır. Bu hazırlıkları şu şekilde 
sıralayabiliriz:

*Avusturya, Fransa, Rusya, İran ve 
Lehistan ile anlaşmalar yapılmıştır.
*Osmanlı Devleti, Kıbrıs seferi için 
Avrupa'da ve Kıbrıs'ta istihbarat çalışması 
yaparak bu amaç için casusluk faaliyetleri 
yürütmüştür.
*Tersane lerde gemi  yap ımına h ız 
verilmiştir.
*Sefer sırasında gerekli olacak yiyecek 
ihtiyacı için tedbirler alınmıştır.
*Lala Mustafa Paşa Kıbr ıs serdarı 
(başkomutan), Piyale Paşa donanma 
komutanı olarak tayin edilmiştir.
* Dışarıdan her türlü geminin Kıbrıs'a 
gelmesini engellemek amacıyla ada etrafı 
ablukaya alınmıştır.
*Venedik limanlarında bulunan gemilere 
sabotajlar yapılmıştır.

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, Kıbrıs'ın fethini zamansız buluyordu. Ona göre 
Osmanlıların Kıbrıs seferine çıkması durumunda Avrupa devletleri birleşip Osmanlı 
Devleti'ne karşı harekete geçebilirdi. Kıbrıs seferinin ertelenmesi için ileri sürdüğü 
ikinci neden, Süveyş Kanalı'nın açılmasını istemesidir. Bu kanalla Hint Deniz Yolunda 
Portekiz'in ticari üstünlüğünü sona erdirmek istemiştir. Sokullu, üçüncü neden 
olarak da Don ve Volga ırmaklarını bir kanalla birleştirerek Hazar Denizi'ne ve Orta 
Asya Türklerine ulaşma arzusundaydı. Fakat Divan-ı Hümayun’da sefer kararı 
alındıktan sonra sorun çıkarmayarak başarılı olunması için çalışmıştır.
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Sokullu Mehmet Paşa

III. Sokullu Mehmet Paşa'nın Kıbrıs Seferi'ne Bakışı

Piyale Paşa
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Venedik Devleti ise Rodos'un Osmanlı Devleti tarafından fethinden sonra, 
Osmanlıların Kıbrıs'a sefer düzenleyeceğini anlamıştır. Bunun üzerine 
Venedikliler aşağıdaki savunma hazırlıklarına başlamıştır:

* Venedik, Kıbrıs'ın savunmasını güçlendirmek için harekete geçerek adada 
bulunan kaleleri sağlamlaştırdı. 

* Lefkoşa'nın savunmasını kolaylaştırmak amacıyla eski kale büyük oranda 
yıkılarak savunması daha kolay olacak şekilde küçültüldü.

*  Venedik Meclisi adadaki asker sayısını artırmak için ek kuvvetler gönderdi.
*  Kıbrıs'ı Osmanlı'ya kaptırmamak için Papa ve Avrupa devletlerinden yardım 

istendi. Bu çağrı üzerine Papalık, İspanya, Malta Şövalyeleri, Ceneviz ve 
Venedik arasında bir Haçlı birliği kuruldu.

*  Venedik Devleti karşı casusluk faaliyetlerinde bulunmuştur.
*  Ada halkının desteğini almak için Venedik, köleliğe son vermeyi 

kararlaştırdı. Fakat bu kararı tam olarak gerçekleştiremedi. Ayrıca Ortodoks 
kilisesine eski haklarını vermeyi taahhüt etti. 
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V. Kıbrıs'ın Fethi 

Osmanlı Devleti'nde yapılacak bir sefer öncesinde padişahlar, bunun İslam'a uygun 
olup olmadığı hakkında, dönemin şeyhülislamından fetva alırlardı. Kıbrıs Seferi 
öncesinde de Sultan II. Selim devrin şeyhülislamı Ebussuud Efendi'den fetva 
almıştır. Ebusuud Efendi verdiği fetvasında, yapılacak olan seferin dini yönden bir 
sakıncası bulunmadığını belirterek Kıbrıs adasının eski bir İslam yurdu olduğunu ve 
burada Osmanlı Devleti'nin miras hakkı bulunduğunu bildirdi. Osmanlı Devleti, tüm 
seferler öncesinde yaptığı gibi öncelikle barış yolunu denemiştir. Bu amaçla 
Venedik'e iki kez elçi göndererek adanın hukuken kendisine ait olduğunu ve teslimini 
Venedikli idarecilerden talep etmişti. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa da 
İstanbul'daki Venedik balyosu ile görüşerek Osmanlı ülkeleri arasında kalan Kıbrıs'ı 
Venedik'ten istemişti. Venedik Devleti tarafından yapılan bu taleplerin 
reddedilmesinden sonra Osmanlı Devleti Kıbrıs Seferi için gerekli hazırlıklara hız 
verdi. Osmanlı donanması yaklaşık olarak 360 parça gemiden oluşuyordu. Kara 
ordusunun sayısı 60.000'i bulmaktaydı. Bu arada çarpışmalar sırasında Anadolu'dan 
Kıbrıs'a gönderilen eyalet askerleri ve takviye birliklerle beraber sefer süresince, 
Osmanlı kara ordusunun sayısı 100.000 kişiye kadar çıkmıştı. Osmanlı ordusu Lala 
Mustafa Paşa kumandası altında Mart ve Mayıs aylarında Kıbrıs Seferi için İstanbul 
ve diğer merkezlerden yola çıkmıştı. 
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a. Limasol 'un Fethi (2 Temmuz 1570)

Osmanlı Donanması 2 Temmuz'da Limasol Kalesi (Leftari) önlerine ulaşır. Böylece Osmanlı 
askerleri Limasol kıyılarından adaya çıkmaya başlamışlardır. Bu esnada Venediklilerin 
düzenlediği saldırılar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Limasol (Leftari) Kalesindeki Venedik 
askerleri direniş göstermeden Osmanlı kuvvetlerine teslim olmuştur. Bu arada yerli halk 
Osmanlı askerleriyle iş birliği yaparak fethi kolaylaştırmıştı. 

b. Larnaka'nın Fethi (4 Temmuz 1570)

Osmanlı Donanması Limasol'un ardından 3 Temmuz günü Larnaka iskelesine asker 
çıkarmaya başlamıştır. Burada herhangi bir Venedik saldırısıyla karşılaşılmamıştır. 
Larnaka köylerinden Lefkara'nın Ortodoks halkı, Osmanlıların adaya çıkışını sevinçle 
karşılayıp ordunun iç kesimlere ilerlemesine gönüllü yardımcı olmuştur.

Tartışalım

Kıbrıs'ın fethine Limasol'dan başlanmasını bölgenin coğrafyasını 
dikkate alarak değerlendiriniz.

Bunu biliyor musunuz?

Lefkara halkının Osmanlı ilerleyişine 
yardım etmesini Venedik yönetimi 
hoş karş ı lamamışt ı r.  Venedik 
askerleri köye saldırarak halkı 
kılıçtan geçirip, köyü yerle bir 
etmişlerdir.

Limasol 'un Fethi Lala Mustafa Paşa
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c. Lefkoşa'nın Fethi (9 Eylül 1570)

Larnaka'nın fethinden sonra yapılan harp 
divanında, Serdar Lala Mustafa Paşa önce 
Lefkoşanın, Donanma Komutanı, Piyale Paşa ise 
önce Mağusa'nın alınmasını istemiştir. Lala 
Mustafa Paşa'ya göre başkent alındığı takdirde 
Kıbrıs'ın tamamının fethedilmesi kolaylaşacaktı. 
Aksi takdirde adanın fethi uzayacak ve Venedik 
kuvvetlerine yardıma gelmek için hazırlık yapan 
Haçlı Donanması vakit kazanacaktı. Bu görüş 
üzerine Osmanlı kuvvetleri Temmuz ayında 
Lefkoşa önlerine geldiler. Şehrin teslim edilmesi 
için Lefkoşa Genel Valisi Nicola Dandalo'ya haber 
gönderilir. Teklin reddedilmesi üzerine Lefkoşa 
Kalesi’nin zorlu kuşatması başlar. Venedikli 
askerler kuşatma öncesi Osmanlı askerlerinin 
başarısız olması için çeşitli önlemler almışlardır. 
Bunlardan birisi de kalenin etrafındaki içme suyu 
kuyularının zehirlenmesidir.

Bunu biliyor musunuz?

Lüzinyan döneminde Lefkoşa Kale  
surlarının beş kapısı bulunuyordu. 
Venedik döneminde kale alanının 
küçültülmesiyle kapı sayısı üçe 
düşürülmüştür. Bunlar Girne, Baf ve 
Mağusa kapılarıdır.

Temmuz ayında başlayan Lefkoşa kuşatması, yaklaşık bir buçuk ay sürer. Osmanlı 
ordusu şiddetli çarpışmaların sonunda Venedik askerlerinin direnişini kırarak 
Constanza Burcu’ndan 9 Eylül 1570 tarihinde şehre girmeyi başarır. Lefkoşa 
fethedildikten sonra bu bölgeye Bayraktar Camii yapılacaktır. Lala Mustafa Paşa 
Lefkoşa'nın alınmasıyla birlikte, İstanbul’un isteği doğrultusunda Kıbrıs adasında 
merkeze bağlı bir Beylerbeylik teşkilatı kurmuş ve adanın ilk Beylerbeyliğine 
Avlonyalı Muzaffer Paşa'yı atamıştı. Lefkoşa'nın fethi ile birlikte şehre giren Serdar 
Lala Mustafa Paşa, St. Sophia Katedral’ini (Selimiye Camii) camiye çevirterek  
Cuma namazını burada kılmıştır.
     
Adanın başkenti olan Lefkoşa'nın, Osmanlıların eline geçmesi üzerine Lala Mustafa 
Paşa adada ele geçirilmemiş Girne, Baf ve Mağusa kale komutanlarına teslim 
olmaları için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı üzerine Girne ve Baf'ın kale 
komutanları Osmanlı kuvvetlerine karşı koyamayacaklarını anlayarak direniş 
göstermeden teslim olmayı tercih etmişlerdir. Teslim olan kale komutanları Lala 
Mustafa Paşa tarafından ödüllendirilmişti. Ancak Mağusa Kalesi komutanı 
Venedik'in girişimleri ile gelecek olan Haçlı Donanması’na güvendiği için teslim 
olmayı kabul etmemiştir.
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d. Mağusa'nın Fethi (1 Ağustos 1571)

Lefkoşa'nın fethi öncesi olduğu gibi Mağusa kale 
komutanına da şehri barış yoluyla teslim etmesi 
için haber gönderildi. Venedikli kale komutanı 
Marcantonio Bragadin (Bragadino) bu tekli 
reddetti. Bragadin, Mağusa'nın güçlü surlarına ve 
denizden gelecek yardıma güveniyordu. Barış 
teklinin reddedilmesinden sonra 18 Eylül 1570'de 
Mağusa kuşatması başlamıştır. Kuşatmanın 
uzaması üzerine Türk donanmasının büyük bir 
bölümü kışı geçirmek ve yeni takviye kuvvetler ile 
birlikte erzak ve cephane getirmek amacıyla, 
Kasım ayında Kıbrıs'tan ayrıldı. Bu durumu haber 
alan Girit adasının Kandiye Kalesi komutanı Ocak 
1571'de kuşatmayı yararak Mağusa'ya cephane, 
erzak ve asker takviyesi yapmıştı. Bu durum 
kaledeki askerlerin moralini yükseltmiş ve 
dirençlerini artırmıştır. Mağusa Kalesi’nde bulunan 
gıda maddelerinin azlığı, şehrin mevcut nüfusu 
dikkate alındığında, uzun bir kuşatma esnasında 
kaledekilerin zor durumda kalacaklarını ortaya 
koymuştur. Bunun üzerine Bragadin, savunmada 
görevli bulunmayanları başta kadın, çocuk, hasta 
ve yaşlılar olmak üzere şehir dışına çıkarmıştır. 
Lala Mustafa Paşa, şehir dışına çıkarılan bu 
insanlara iyi davranarak onları civar köylere 
yerleştirmişti. 
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Bunu biliyor musunuz?

İnebahtı Deniz Savaşı'nda Haçlı 
Donanması askerleri arasında Don 
Kişot romanının yazarı Cervantes de 
bulunuyordu.

VI. İnebahtı (Lepanto) Deniz Savaşı (7 Ekim 1571)

Venedik Devleti, Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ın fethine başlayacağını öğrenince 
Kıbrıs adasında aldığı savunma tedbirlerine ek olarak Papalığın liderliğinde bir 
Haçlı Donanması hazırlanması için Katolik dünyasından yardım istemişti. Bunun 
üzerine Papalığın liderliğinde İspanya, Malta, Ceneviz ve Venedik 
Donanmaları’ndan oluşan büyük bir Haçlı Donanması hazırlanarak Kıbrıs'a doğru 
yola çıkmıştı. Ancak bu donanma zamanında bir araya gelemediği için fetih 
sırasında saldırıya geçememişti. Akdeniz'deki Osmanlı üstünlüğüne karşı 
hazırlanan bu donanma Osmanlı Donanması’nı Kıbrıs'ın fethi dönüşünde, 
İnebahtı'da hazırlıksız yakaladı. Haçlı Donanması tarafından kuşatılan Osmanlı 
kuvvetleri karşı saldırıda başarılı olamamış hatta çarpışmalar sırasında Kaptan-ı 
derya Ali Paşa şehit edilmişti. Komutanlardan Uluç Ali Paşa, kuşatmayı aşarak 
emrindeki gemilerle İstanbul'a dönmeyi başaran tek komutandı. Bu yenilgi 
Osmanlıların 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı ile kazandığı Doğu Akdeniz'deki 
egemenliğinin kısa süre de olsa sarsılmasına neden olmuştur.

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın üstün gayretiyle altı ay gibi kısa sürede 
Osmanlı Devleti yeni ve güçlü bir donanmayı denize indirmeyi başarmıştır. Kılıç 
Ali Paşa komutasındaki donanma Doğu Akdeniz'de sarsılan üstünlüğü yeniden 
sağlamıştır. Bu gelişme üzerine oluşturulan büyük Haçlı Donaması dağılmış 
yalnız kalan Venedik Devleti de Osmanlı Devleti'nden çekindiği için barış 
antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır. (7 Mart 1573).

Mağusa'nın fethinin gecikmesinin nedenleri arasında;

—Kış mevsiminin gelmesi,
—Kalenin güçlü surları ve hendekleri olması,
—Venedik'ten yardım gelmesi gösterilebilir.
Osmanlı Donanması, takviye birlikler ve erzakla Kıbrıs'a ulaşınca, Mağusa Kalesi’ni 
alarak Kıbrıs'ın fethini tamamlamak için 12 Mayıs'ta tekrar top ateşine başlandı. Bir 
yıllık zorlu bir kuşatmadan sonra 1 Ağustos 1571 günü Mağusa Kalesi komutanı 
teslim olmayı kabul etti. Bu durum üzerine Lala Mustafa Paşa ile Bragadin arasında 
teslim olma şartları konuşularak Vira Antlaşması yapılmıştı. Bu antlaşmaya göre:

—Hacca giderken Venedik tarafından yakalanan 50 Türk esir geri verilecekti.
—Kalede bulunan Venedik aileler ve çocuklar eşyalarıyla birlikte memleketlerine 
dönmek üzere Girit'e gönderilecekti.
—Üç Venedikli komutan; kalede bulunan toplardan beşini, atlarını ve az miktarda 
haf silahı beraberlerinde götürebileceklerdi. 
—Şehirde kalacak yerli halkın mal ve canına dokunulmayacak, dini inançlarında 
serbest kalacaklar, isterlerse mallarını da alıp başka ülkelere gidebileceklerdi.
—Lala Mustafa Paşa, anlaşma gereği 50 Türk esirin hemen iadesini istemişti. Ancak 
Venedikli komutan Bragadin'in bu esirleri öldürttüğünü öğrenince Bragadin ve 
yanındaki komutanlar idam edilmiştir.
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VII. Fethin Sonuçları

Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika kıyılarına egemen olan 
Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ı fethederek Doğu Akdeniz'deki 
siyasi, ekonomik ve askeri güvenliğini tamamen sağlamış 
olmaktaydı. Doğu Akdeniz'de meydana gelen korsan 
saldırılarının verdiği zararlar son bulmuştu. Kıbrıs'ın fethiyle 
birlikte Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'deki topraklarının 
bütünlüğünü sağlayarak gücünü ve saygınlığını devam 
ettirmiştir. Adanın fethi, donanma ve kara ordusunun 
işbirliğinde Osmanlı askeri gücünün eriştiği en yüksek 
noktayı ortaya koymuştur. Ayrıca İnebahtı yenilgisinden 
sonra kısa zamanda yeni ve güçlü bir donanmayı denize 
indirebilmeyi başaran Osmanlı Devleti, askeri ve siyasi 
alandaki gücünü de kanıtlamış olmaktaydı.

Türk-Venedik Barış Antlaşması

Mart 1573 tarihinde Osmanlı Devleti ile Venedik 
arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın 
bazı maddeleri şöyledir: 
*Venedikliler Kıbrıs'ın Türk toprağı olduğunu 
kabul etti. 
*Venedik Cumhuriyeti, 3 bin altın duka savaş 
tazminatı ödemeyi kabul etti. 
*Venedikliler Kıbrıs Seferi esnasında ele geçirdiği 
Sopoto Kalesi'ni tüm toplarıyla birlikte Osmanlıya 
geri verecekti.
*Sahil bölgelerinin güvenliği için daha önce 
yapılan antlaşmalar geçerli sayılacaktı. 
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Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'a uygulanan sürgün fermanının amaçları şunlardır:

a- Adanın yeniden kalkındırılmasını, gelişmesi ve imarını sağlamak.
b- Ada nüfusunu arttırarak, vergi gelirlerini istenilen düzeye getirmek.
c- Müslüman Türk nüfusu getirerek adada kalıcı olmak ve buranın savunmasını 

daha kolay yapabilmek.

Tartışalım

Kıbrıs'a gönderilen nüfusun çeşitli mesleklere sahip insanlardan oluşmasını nasıl 

değerlendirirsiniz?

VIII. Adanın Şenlendirilmesi 

Osmanlı Devleti'nde yeni fethedilen bir yerin hem tam anlamıyla vatan toprağı 
yapılabilmesi hem de savunmasının kolay olabilmesi için, orada Müslüman Türklerin 
yaşaması gerekmekteydi. Bunun için de yeni alınan bölgeye ne kadar ve hangi özelliklerde 
insan gönderileceği yapılan detaylı bir sayımla belirlenirdi. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ın fethi 
sonrası da 1572 yılında adada detaylı bir sayım (tahrir) yaptırarak adadaki nüfusu, meslek 
sahiplerini, mal-mülk durumunu saptamıştır. 905 yerleşik  Yapılan sayım sonucunda adada 
köyün yanı sıra 76 boş köy bulunduğu tespit edildi. Bu şekilde, ada nüfusunun istenilen 
düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. Kıbrıs nüfusunun azalmasında fetih sırasındaki olumsuz  
koşullar, Venedik baskısı, kuraklık ve salgın hastalıklar etkili olmuştur. Osmanlı Devleti, 
Kıbrıs'ı fethettikten sonra ada nüfusunu arttırmak ve bozulan ekonomisini düzeltmek için 
adada iskân sürecini başlatmıştır. Bunun için 3 yöntem izlenmiştir:

Ÿ Fetihten sonra gönüllü olarak adada kalmak isteyen Osmanlı askerleri teşvik edilmiştir. 
Kıbrıs'ta savunma amaçlı olarak yeniçeri ve atlı askerler bırakılmıştır. Kıbrıs'ta kalmak 
isteyen askerlerin ailelerini de getirmelerine izin verilmiştir.

Ÿ Çeşitli sebeplerle ada dışına gitmiş olan halkın tekrar adaya dönmesi için 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 ve angarya kaldırıldı. Gayrimüslimlerin kendi 
kiliselerinde dini ayin düzenlemeleri serbest bırakıldı. 

Ÿ Sürgün usulü gereğince Anadolu'dan Kıbrıs'a Müslüman Türkler iskan edilmiştir. 
Kıbrıs'ın tahrir sonuçları ikinci beylerbeyi Sinan Paşa tarafından bir raporla birlikte 
padişah İkinci Selim'e gönderildi. Sinan Paşa, raporunda adaya nüfus gönderilmesi ve 
tarım alanlarının işlenmesini istemiştir. Bu rapor üzerine II. Selim, Eylül 1572 tarihli 
fermanıyla Kıbrıs'a nüfus gönderilmesini emretti. 
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Şenlendirme; bölgenin imarı, huzurun sağlanması, 
nüfuslandırılması, güvenliğin temini ve iaşesinin temini gibi 
şehircilik ve şehirleşme faaliyetlerinin tümünü birden ifade 
etmek için kullanılan bir kavramdır.

Şenlendirme kapsamında çeşitli mesleklerden insanlar Kıbrıs'a 
göç ettirilmiştir. Bu meslek erbablarının bazıları şunlardır: 
Ayakkabıcı, terzi, ipekçi, boyacı, semerci, nalbant, dülger, 
çiftci,yapıcı ustası, kuyucu, taş kesicisi, hallaç, haffaf, aşçı, 
demirci, debbağ, keçeci.
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IX. Toplum Yapısı  

Osmanlı Devleti'nde kuruluş devrinden itibaren Müslüman Türkler ile gayrimüslimler iç içe 
yaşamışlardır. Osmanlılar her gayrimüslim cemaate örf ve adetlerine göre bir düzen 
kurma imkânı vermişti. Cemaatler her türlü dini ve iç işlerini düzenlemede serbest 
bırakılmıştı. Devlet cemaatlerin dini işlerine karışmazdı. Ancak dini liderlerin aynı 
zamanda idari vazifelerinin olmasından dolayı bunların seçimine müdahale ederdi. Toplum 
yapısında birçok dini, kültürü ve farklı ulusları barındıran Osmanlı Devleti'nde toplumsal 
barışı sağlayan düzenin adı millet sistemidir. Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan 
insanların bağlı bulundukları dine veya mezhebe göre millet olarak kabul edilmelerine 
millet sistemi denilmiştir. Osmanlı Devleti'nin geleneksel politikası, yeni fethedilen 
topraklarda yerli halkın gönlünü kazanma ilkesine dayanmaktaydı. Bu sistem ile öncelikle 
adadan ayrılan halkın geri dönmesi sağlanmıştır. Kıbrıs'ta fetih sonrası yerli halk ve 
Anadolu'dan gelen halkla birlikte iki büyük toplumsal sınıf oluşmuştur:

Müslümanlar Gayrimüslimler

a. İdareci Sınıf
(Askeri ve ilmiye)

b. Eşraf (Ağalar)

c. Esnaf ve Tüccar

d. Köylüler

a. Kilise Temsilcileri
(Başpiskopos, papazlar),
Kıbrıs saray tercümanı,
Mahkeme ve konsolos
Tercümanları 

b. Esnaf ve Tüccar

c. Köylüler

Sürgün Fermanına göre, adada ihtiyaç olan mesleklere sahip olan her 10 aileden 
biri seçilerek adaya gönderilecekti. Bu ailelerin mal varlığı açık artırma ile satılıp 
parası kendilerine verilecekti. Kıbrıs'a gönderilecek olanların kendileriyle birlikte 
hayvanlarının, tarımsal araç-gereçlerinin de gönderilmesi sağlanacaktı. Kıbrıs'a 
zorunlu göçü çekici kılmak amacıyla bazı teşvikler de olmuştur. Bunlardan biri, 
Kıbrıs'a göç edenlerin iki yıl tüm gelir vergisi ve diğer vergilerden muaf 
tutulmasıdır. Gönüllülük esasının ön planda tutulduğu iskân uygulamasına tabi 
tutulanlardan 1689 haneden 777'si gönüllü olarak Kıbrıs'a gitmek istemiştir. 
Anadolu’nun kıyı bölgelerinden Kıbrıs'a sürgün fermanıyla göç hareketleri 
olmuştur. Adaya gelen insanlar Aksaray, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, 
Develihisar, Ürgüp, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı v.b. yerlerden gelmişlerdir. 
İlerleyen yıllarda bu uygulamanın dışına çıkılarak Osmanlı topraklarında suçlu 
bulunan bazı kişiler de Kıbrıs'a gönderilmiştir. 

Araştıralım!

Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerine hangi nedenlerle göçler yaşanmaktadır? 
Göç eden insanlar hangi sorunlarla karşılaşmaktadır? 

Bunu biliyor musunuz?

Sürgün yazılan Müslümanlarla birlikte 
az da olsa gayrimüslim tebaa da  
Kıbrıs'a göç ettirilmiştir.

120 121KIBRIS'TA OSMANLI HÂKİMİYETİ KIBRIS'TA OSMANLI HÂKİMİYETİ 



IX. Toplum Yapısı  

Osmanlı Devleti'nde kuruluş devrinden itibaren Müslüman Türkler ile gayrimüslimler iç içe 
yaşamışlardır. Osmanlılar her gayrimüslim cemaate örf ve adetlerine göre bir düzen 
kurma imkânı vermişti. Cemaatler her türlü dini ve iç işlerini düzenlemede serbest 
bırakılmıştı. Devlet cemaatlerin dini işlerine karışmazdı. Ancak dini liderlerin aynı 
zamanda idari vazifelerinin olmasından dolayı bunların seçimine müdahale ederdi. Toplum 
yapısında birçok dini, kültürü ve farklı ulusları barındıran Osmanlı Devleti'nde toplumsal 
barışı sağlayan düzenin adı millet sistemidir. Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan 
insanların bağlı bulundukları dine veya mezhebe göre millet olarak kabul edilmelerine 
millet sistemi denilmiştir. Osmanlı Devleti'nin geleneksel politikası, yeni fethedilen 
topraklarda yerli halkın gönlünü kazanma ilkesine dayanmaktaydı. Bu sistem ile öncelikle 
adadan ayrılan halkın geri dönmesi sağlanmıştır. Kıbrıs'ta fetih sonrası yerli halk ve 
Anadolu'dan gelen halkla birlikte iki büyük toplumsal sınıf oluşmuştur:

Müslümanlar Gayrimüslimler

a. İdareci Sınıf
(Askeri ve ilmiye)

b. Eşraf (Ağalar)

c. Esnaf ve Tüccar

d. Köylüler

a. Kilise Temsilcileri
(Başpiskopos, papazlar),
Kıbrıs saray tercümanı,
Mahkeme ve konsolos
Tercümanları 

b. Esnaf ve Tüccar

c. Köylüler

Sürgün Fermanına göre, adada ihtiyaç olan mesleklere sahip olan her 10 aileden 
biri seçilerek adaya gönderilecekti. Bu ailelerin mal varlığı açık artırma ile satılıp 
parası kendilerine verilecekti. Kıbrıs'a gönderilecek olanların kendileriyle birlikte 
hayvanlarının, tarımsal araç-gereçlerinin de gönderilmesi sağlanacaktı. Kıbrıs'a 
zorunlu göçü çekici kılmak amacıyla bazı teşvikler de olmuştur. Bunlardan biri, 
Kıbrıs'a göç edenlerin iki yıl tüm gelir vergisi ve diğer vergilerden muaf 
tutulmasıdır. Gönüllülük esasının ön planda tutulduğu iskân uygulamasına tabi 
tutulanlardan 1689 haneden 777'si gönüllü olarak Kıbrıs'a gitmek istemiştir. 
Anadolu’nun kıyı bölgelerinden Kıbrıs'a sürgün fermanıyla göç hareketleri 
olmuştur. Adaya gelen insanlar Aksaray, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, 
Develihisar, Ürgüp, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı v.b. yerlerden gelmişlerdir. 
İlerleyen yıllarda bu uygulamanın dışına çıkılarak Osmanlı topraklarında suçlu 
bulunan bazı kişiler de Kıbrıs'a gönderilmiştir. 

Araştıralım!

Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerine hangi nedenlerle göçler yaşanmaktadır? 
Göç eden insanlar hangi sorunlarla karşılaşmaktadır? 

Bunu biliyor musunuz?

Sürgün yazılan Müslümanlarla birlikte 
az da olsa gayrimüslim tebaa da  
Kıbrıs'a göç ettirilmiştir.

120 121KIBRIS'TA OSMANLI HÂKİMİYETİ KIBRIS'TA OSMANLI HÂKİMİYETİ 



Bunu biliyor musunuz?

Ortodoks Başpiskoposa kırmızı 
mürekkeple imza atma yetkisi ilk 
olarak Bizans imparatoru Zeno 
tarafından V. yüzyılda verilmiştir.

Osmanlı Padişahı II. Selim, Mayıs 1572'de Kıbrıs'taki beylerbeyi, kadı ve defterdarlara 
hitaben gönderdiği fermanda adada uygulanacak yönetimin ilkelerini bildirmiştir. 
Fermanın sadeleştirilmiş şekli şöyledir:
''Kıbrıs adası aslanca dövüşen ordularım tarafından yeni alınmış bir diyar olduğundan yerli 
ve fakir halk, harp icabı maddi ve manevi zarara uğramış olup bu yüzden ıstırap 
çekmektedirler. Onlara adaletle, şefkatle muamele ediniz. Az zamanda kalkınarak refah 
ve saadete ermeleri için mahkemelerde, vergi alınmasında velhasıl her türlü devlet işinde 
onları koruyunuz. Onlar bize koruyucu Allah'ın bir emanetidir. Devletin şanına onları 
korumak ve himaye etmek yaraşır. Her birisi ırzından, canından, malından emin olarak 
gönül rahatlığı içinde yaşasın. İş ve güçlerine sahip olup kazançlarına baksınlar. Benim 
adaletim bunu icap ettirir. Bu emrimin yerine getirilmesi için her biriniz uyanık ve dikkatli 
olunuz. Aksini duyarsam hiçbir suretle mazeretinizi kabul etmeyeceğimi bilerek gaet 
göstermeyiniz.'' 

X. Kıbrıs'ta Gayrimüslim Halk

a. Rumlar (Ortodoks Gayrimüslimler)
Kıbrıs'a tarih boyunca egemen olan kavim veya milletlerin karışımından bugünkü 
Rum halkı ortaya çıkmıştır. Ortodoks Kilisesi’nden dolayı zamanla Yunan kültürü 
etkisi altında kalan Rumlar, MS. 1. yüzyılda Hristiyanlık dinine geçmişlerdir. Bizans 
döneminde Ortodoks mezhebine dâhil olmuşlar ve resmi dil olarak Rumcayı 
benimsemişlerdir. Lüzinyan ve Venedik döneminde dini baskı gören Rumlar, Katolik 
olmaya zorlanmışlardır. Osmanlı Devleti, adayı fethettikten sonra sürgündeki 
Ortodoks Başpiskoposun Kıbrıs'a dönmesine izin vererek yeniden makamına 
oturmasını sağlamış ve ona geniş yetkiler vermiştir. Ortodoks Başpiskoposa verilen 
yetkilerden bazıları şunlardır:
—Ortodoks  halkın hem siyasi hem dini resmi temsilcisi
—Kocabaş unvanı
—Kırmızı mürekkeple imza atma ve asa taşıma hakkı
—Hristiyan halktan vergi toplama
—Ortodoks halkın şikâyetlerini dinleme
—Ortodoks halkın kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek

Kıbrıs’ta görev yapan Başpiskopos, kendi Ortodoks gayrimüslim halkı ve papazlar 
tarafından seçilirdi. Seçimi kazanan Başpiskopos, Kıbrıs Muhassılı tarafından 
İstanbul'a bildirilir ve “miri pişkeş” adında ödemekle yükümlü oldukları vergiyi 
vermeleri kaydıyla tayinleri yapılırdı. Başpiskopos ve yardımcısı olan 3 metropolit 
1754 yılından itibaren kocabaş unvanı da kullanmaya başlamışlardı. Kıbrıs'ın merkezi 
Lefkoşa'da kalan Başpiskoposlar, Baf, Tuzla ve Girne kazalarında bulundurdukları 
metropolitler ve diğer şehirler ve yerleşim yerlerindeki papazlar aracılığıyla 
gayrimüslim halkı istedikleri gibi organize etmekteydiler. Osmanlı Devleti zamanında 
kendilerine tanınan geniş yetkilerle adeta altın çağını yaşayan Ortodoks Kilisesi ve 
onun başındaki Başpiskopos, Ortodoks gayrimüslim halkın hem siyasi hem de dini 
liderleriydi. Başpiskopos ve ona bağlı diğer Ortodoks din adamları gayrimüslim halkın 
ayinlerini, evlilik seremonilerini, kilisedeki hayır işlerini yönetir ve bazen de kilise 
hukukuna göre aralarında sorun olan kişiler arasındaki anlaşmazlıkları giderirlerdi.
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Bunu biliyor musunuz?
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c. Yahudiler

Kıbrıs fethedilmeden önce az sayıda Yahudi adada yaşıyordu. 
Osmanlı Devleti idarecileri fetihden sonra adadaki ticareti 
canlandırmak amacıyla Filistin'in Safed şehrinden adaya 
Yahudi aileler getirmek istemişlerdi. Fakat çeşitli nedenlerle 
istenilen düzeyde Yahudi adaya yerleştirilememiştir. Kıbrıs'ta 
az sayıda olan Yahudi cemaati Osmanlı yönetiminde de 
varlığını devam ettirmiştir. Yahudiler kredi ve faizcilik, köylerde 
mültezim olarak veya deniz aşırı ticaretle uğraşırlardı. Adada 
mülk edinmelerine müsaade edilmişti. Yahudiler genellikle 
Mağusa şehir merkezi, Lefkoşa, Hırsofu'ya bağlı Gerosa 
köyünde, Lefke'ye bağlı Aya Yorgi ve Aya Nikola köylerinde 
yaşamışlardı.

d. Marunîler (Maronit)
Kıbrıs'ta yaşayan Hristiyan topluluklardan birisi de 
Arap asıllı Maronitlerdir. Maronit (Marunî) Aziz Saint 
Marun'a inananlara denilmektedir. Marunîlerin 
vatanları Suriye ve Lübnan bölgeleridir. Haçlı 
Seferleri sırasında Kıbrıs'ı tanımışlar ve Müslümanlar 
Suriye'yi alınca bir kısmı Kıbrıs'a göç ederek 
yerleşmiştir. Katolik Hristiyan olduklarından dolayı 
Lüzinyan döneminde ayrıcalıklı olarak yaşamışlardı. 
Osmanlı idaresinde Lefkoşa'da bir kiliseleri 
bulunmakta ve adanın çeşitli bölgelerindeki 19 köyde 
yaşamaktaydılar. Sonraki dönemlerde Maronitlerin 
bir kısmı Ortodoks mezhebine geçmiştir. Günümüzde 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Koruçam ve 
Karpaşa köylerinde az sayıda Maruni yaşamaktadır. 
Kuzey Kıbrıs'ta Koruçam'da bulunan Saint George 
Kilisesi, en önemli dini yapılarıdır.

e. Konsoloslar
Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de sağladığı huzur ve 
güvenlikten sonra Kıbrıs'ın ticari önemi artmıştır. 
Avrupa devletleri, Doğu Akdeniz'deki ticari ve askeri 
çıkarlarını korumak için Kıbrıs'ta konsolosluk 
açmışlardır. İlk konsolosluk açan devletler; Fransa, 
Venedik Cumhuriyeti, Hollanda, Ceneviz ve 
İngiltere'dir. Osmanlı Devleti, konsolosların 
güvenliklerini sağlamak ve adadaki ticari faaliyetleri 
kontrol etmek istemiştir. Bu doğrultuda konsolosları 
Tuzla kazasında ikamet ettirmiştir. Osmanlı Devleti 
idaresi boyunca adada 19 farklı ülkeye ait konsolos 
görev yapmıştı. Bu durum da adanın Doğu Akdeniz 
ticaretindeki önemini göstermektedir. Osmanlı 
Devleti tarafından adadaki konsoloslara adeta bir 
dokunulmazlık zırhı tanınmıştır. Bu durum da 
devletin ticaretin gelişmesine ne kadar önem 
verdiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 
Konsoloslara tanınan yetkilerin bazıları şunlardır:
—Vergi muayeti.
—Silah taşıma ve kullanma hakkı.
—Kendi tebaasından birine kötülük yapanı 
yakalatma ve ada dışına attırma hakkı.
—Kendi tüccarları arasındaki davaları çözümleme 
hakkı.
—Dokunulmazlık hakkı (üstü ve evi aranmazdı).
—Bankerlik yapma ve faizle borç para verme hakkı.

Bunu biliyor musunuz?

Balyoz Venedik elçileri için kullanılan 
bir terimdir. Bu terim zamanla diğer 
devlet temsilcileri için de konsolos 
karşılığı olarak kullanılmıştır.

b. Ermeniler
Kıbrıs'taki Ermenilerin kökeni Kilikya ve Suriye Ermenilerine 
dayanmaktadır. Ermeniler Bizans döneminde adaya gelmeye 
başlamışlardı. Osmanlı Devleti adanın fethinden sonra 
Ortodokslara tanınan hakların benzerini Ermenilere de 
tanımıştır. Ermeniler de kendi ibadet yerlerinde serbestçe ayin 
yapabilirlerdi. Kıbrıs adasında Ermenilere ait en önemli dini 
yapılar Lefkoşa'da bulunan Meryem Ana Kilisesi ile Girne 
kazasında Alevkayası mevkiinde bulunan daha çok kutsal 
topraklara giden Ermeni hacılar tarafından kullanılan Sourp 
Magar Manastırı’ydı. Bunların dışında adanın diğer şehirlerinde 
özellikle Mağusa'da Ermenilere ait dini yapılar bulunmaktaydı. 
Adanın fethinden sonra az sayıda Ermeni ailesi Anadolu'dan 
Kıbrıs'a gönderilip iskân edilmiştir. Ermeniler Lefkoşa'da 
genellikle Arap Ahmet Paşa, Ermeni ve Karamanizade 
Mahallelerinde yaşamaktaydılar. Kıbrıs'ta Ermeniler ticaret ile 
uğraşmakta hatta çeşitli ticari ayrıcalıklar elde edebilmek için 
konsolosların yanında tercümanlık da yapmaktaydılar.      
XVII- XVIII. yüzyılda Anadolu ve Suriye şehirlerinde özellikle 
de Kudüs'te kargaşa çıkaran Ermeni papazları Mağusa 
Kalesi'ne sürgüne gönderilmiştir. Kıbrıs'taki Ermeni 
toplumunun liderleri olan Murahhasalar, İstanbul'daki Ermeni 
Patrikliği’ne bağlıydılar. İstanbul’daki Ermeni Patriği’nin uygun 
gördüğü Ermeni papaz miri pişkeşi ödemek şartıyla 
Murahhassalığa tayin edilirdi. Ermeni Murahhassası  Ortodoks 
Başpiskoposundan daha az miktarda miri pişkeş ödemekteydi.  
Murahhassalar papazları görevden alma ve tayin etme, kendi 
cemaati içindeki sorunları çözme yetkilerine sahiptiler.

Ortodoks gayrimüslim halkın Başpiskopos dışındaki bir diğer 
temsilcisi ise adadaki Osmanlı yöneticisinin sarayında görev 
yapan Saray Tercümanlarıydı (Dragomanlar). Saray 
Tercümanları Rum toplumu ile saray yönetimi arasında 
işbirliğini sağlarlardı. Sarraık yapan bu kişiler vergi tahsil 
ederek, yabancı paralara göre kur düzenlemesi de yaparlardı. 
Dragomanlar Muhassılların yanında yazı işlerine bakar, 
Lefkoşa dışındaki kazalara gönderilecek olan belgeleri Rumi 
hattıyla yazarlardı. Dragomanlar, Başpiskopos'un makamında 
bulunmadığı zamanlarda onun yerine vekâlet de ederlerdi.
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ÜNİTE V

OSMANLI DEVLETİ’NİN KIBRIS’TA KURDUĞU 
YÖNETİM SİSTEMİ

I.    İdari Düzen

II.  Hukuk ve Adalet Teşkilatı

III. Askeri Örgütlenme ve Güvenlik

IV.  Toprak ve Vergi Düzenlemesi

V.   Adada Meydana Gelen Ayaklanmalar

       a. Mehmet Boyacıoğlu İsyanı
       b. Çil Osman Olayı 
       c. Dizdar Halil İsyanı
       d. 1821 İsyan Girişimi 

Kıbrıs Türk
Tarihi

9
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Osmanlı Devleti’ndeki eyalet sistemi hakkında araştırma yapınız.

Osmanlı topraklarını yöneten saray teşkilatının yönetim yapısı ve işleyişi 
hakkında bilgi toplayınız.

Osmanlı döneminde Akdeniz'deki korsanlık faaliyetlerini araştırınız. 

Osmanlı Devleti'nin gelirleri ve harcamaları hakkında araştırma yapınız.

I. İdari Düzen

Lefkoşa’nın fethi sonrasında İstanbul’a bağlı Kıbrıs Beylerbeyliği kurulmuştur. 
Lefkoşa, Kıbrıs Beylerbeyliği’nin merkezi (paşa sancağı) yapılırken ada içinden de 
Baf, Girne ve Mağusa şehirleri sancak yapılmıştır. İdari düzenin ve güvenliğin 
sağlanması dışında adanın ekonomik ve sosyal açıdan da beylerbeylik düzeyine 
çıkarılması için Kıbrıs Beylerbeyliği'ne ada dışından da İçel, Alaiye, Sis ve Tarsus 
Sancakları bağlandı. İlk yıllarda Trablusşam sancağı Kıbrıs Beylerbeyliği'ne 
bağlansa da kısa süre sonra Trablusşam ayrılarak Şam Beylerbeyliği'ne katılmıştır. 
Avlonya Sancak Beyi olan Muzaffer Paşa adanın ilk beylerbeyi olarak tayin edildi. 
Mağusa'nın fethinden sonra Kıbrıs Beylerbeyliği'ne Sinan Paşa tayin edilmiştir.

OSMANLI DEVLETİ’NİN KIBRIS’TA KURDUĞU YÖNETİM SİSTEMİ

5 Yeni Çağ'da Avrupa'da yaşanan salgın hastalıkları ve Osmanlı'ya olan 
etkilerini araştırınız.

Beylerbeylik İltizamŞeri Ör Kadı

Cizye Haraç Öşür Tımar
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5 Yeni Çağ'da Avrupa'da yaşanan salgın hastalıkları ve Osmanlı'ya olan 
etkilerini araştırınız.

Beylerbeylik İltizamŞeri Ör Kadı

Cizye Haraç Öşür Tımar

135 KIBRIS'TA KURULAN YÖNETİM SİSTEMİ







Tartışalım

II. Hukuk ve Adalet Teşkilatı

Osmanlı Devleti'nde hukukun temelini şeri ve ör kurallar oluşturmaktaydı. Şeri 
hukuk, kaynağını İslam'dan, ör hukuk ise padişahların çıkardıkları yasalarla gelenek 
ve göreneklerden almıştır. Bu yasalar Şeriye Mahkemelerinde kadılık makamı 
tarafından uygulanmıştır. Kadılara yardımcı olan naipler, kadıların olmadığı 
zamanlarda onların adına mahkemeye başkanlık yaparlardı. Kadı hükmü olmadan 
kimse cezalandırılamazdı. Kazalardaki mahkemelerde kadıların verdikleri karara 
davalı ve davacının itiraz etmesi durumunda konu Lefkoşa'da bulunan baş kadılığa 
taşınırdı. İslam hukukuna göre mahkemede kadı, yargılama esnasında tek başına 
görev yapmaktaydı. Yargılama ve hüküm yetkisi yalnızca kadı ile sınırlı kalmaktaydı. 
Kadı Şeri hukuk ile ilgili ihtiyaç duyduğu durumlarda Kıbrıs müftüsüne danışır ondan 
konuyla ilgili fetva alırdı. Davacı farklı bir mezhebe ya da dine mensupsa kendi 
kurallarına göre yargılanabilirdi. Kadı yakınları hakkında karar veremez ve hasta ya 
da bitkin değilse davaları görmekten kaçınamazdı. Kadıların çeşitli yardımcıları da 
bulunmaktaydı. Bunlar arasında naib, muhtesip, kassam, katip ve tercüman 
sayılabilir. Ayrıca mahkemenin yapıldığına şahitlik yapan şuhudü'l-hal denilen kişiler 
de bulunmaktaydı.

Kadıların yargı görevi dışında da sorumlulukları bulunuyordu. Bunların arasında 
günümüzde belediyelere bağlı zabıtaların yaptığı çarşı, pazar yerleri ile esnaf 
teşkilatının ve ürünlerinin denetlenmesi sayılabilir. Ayrıca köle azadı, 
vasiyetnamelerin düzenlenmesi, terekeler, vekâletname, nikâh, boşanma, kira ve 
alım – satım işlemleri kadının yetkileri arasındaydı. Kadı, sorumluluk bölgesindeki 
askerlerin ihtiyaçlarının karşılanmasından da yükümlüydü. Bu yetki ve 
sorumluluklarla birlikte kadı, yargı dışında yürütme mekanizmasını da kendi 
bünyesinde bulunduruyordu. Adada yaşayan gayrimüslimler, hukuki sorunlarını 
kilise mahkemelerinde çözme hakkına sahiptiler. Buna rağmen gayrimüslimler şeriye 
mahkemelerini de kullanmışlardır.

Adadaki Hristiyan halkın kendi mahkemeleri olmasına rağmen neden İslam ve ör 
hukuka göre karar veren mahkemeleri kullanmışlardır?

Şeriye Mahkemelerinde taraarın iddialarını ispatlamaları için en az iki erkek tanığa 
ihtiyaç vardı. İki kadının şahitliği ise bir erkeğin şahitliği yerine geçmekteydi. 
Gayrimüslimler Müslümanların, Müslümanlar da gayrimüslimlerin davalarına 
şahitlik yapabilirlerdi. Mahkeme taraardan iddialarını ispatlamaları için yemin 
etmelerini talep edebilirdi. Şeri Mahkemelerinde Türkçe bilmeyenler için mahkeme 
tercümanları görevlendirilirdi. 1839 Tanzimat Fermanı ile Osmanlı devlet 
yönetiminde kademeli bir Batılılaşma süreci başlamıştır. Adliye teşkilatı yeniden 
düzenlenerek Şeriye Mahkemeleri yanında Ticaret, Nizamiye ve Temyiz 
Mahkemeleri açılmıştır. Ticaret Mahkemeleri Batılı konsolosların isteği 
doğrultusunda Tuzla Kazası’nda kurulmuştur.

Araştıralım!

Ticaret Mahkemelerinin Tuzla Kazası’nda kurulmasının nedeni ne olabilir?

Adliye teşkilatının bu şekilde tesis edilmesiyle birlikte kadının adli yetkilerinin birçoğu 
elinden alınmıştır. Yerel yönetim teşkilatı olan belediyelerin oluşturulmasıyla kadının 
kentsel yetkileri de belediye başkanı olan şehremine verilmiştir. Böylece kadının elinde 
sadece nikâh, boşanma, miras ve benzeri ailevi ve şahsi meselelere ilişkin yargı yetkileri 
kalmıştır.
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IV. Toprak ve Vergi Düzenlemesi

Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken kendinden önceki Türk-İslam 
devletlerinin toprak sisteminden yararlanmıştır. Osmanlı toprak sistemine araziler 
mirî, mülk ve vakıf olarak üçe ayrılmıştır. Kıbrıs'ta ekilebilen veya boş olan toprakların 
tamamı Osmanlı'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi mirî arazi adıyla padişaha aitti. 
Devlet bu toprakları işletmesi için üzerinde yaşayan kişilere vermekteydi. Toprak 
çoğu zaman çiftlik denilen bölümlere ayrılarak dağıtılırdı. Çiftlik denilmesinin nedeni 
bir çift öküzle sürülebilecek büyüklükte olduğu içindi. Bu çiftlikler normal olarak 60 ile 
150 dönüm arasında olurdu. Bununla birlikte arazinin yerine, tipine, toprağın 
verimlilik durumuna göre çiftliklerin büyüklükleri değişmektedir. Tarımda üretimin 
devamlılığını sağlamak için toprağı ekip biçmeyen veya üç yıl üst üste boş 
bırakanlardan toprakları geri alınır, başkasına verilirdi. Mirî arazi gelirlerinin 
kullanımına göre bölümlere ayrılmıştır. Mirî arazi içindeki en geniş topraklara dirlik 
arazi denirdi. Dirlik arazi kendi içerisinde has, zeamet ve tımar olarak üçe ayrılırdı.  

Has: Yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan toprağa denirdi. Padişah, vezir ve 
üst düzey devlet görevlilerine verilirdi. 
Zeamet: Yıllık geliri 20.000 ile 100.000 akçe arasındaki topraklara denirdi. 
İkinci derecedeki memurlara verilirdi. 
Tımar: Yıllık geliri 3.000 akçe ile 20.000 akçe arasındaki topraklara denirdi. 
Savaşlarda yararlılık gösterenlere verilirdi. Tımarlı  gelirlerinin bir Sipahiler
kısmıyla atlı asker yetiştirirler, bir kısmını da maaş olarak alırlardı. Tımar 
sistemiyle yetiştirilen askerler, Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını 
oluştururdu. Tımar sistemine bağlı topraklar Tahrir Defterlerine kaydedilirdi.

Osmanlı padişahları ilk dönemlerden beri önemli başarılar gösteren askerî 
kumandanlara, vezirlere, önde gelen devlet adamlarına fethedilen topraklardan 
tımar olarak arazi verirdi. Ayrıca yerli halkın ev, dükkân ve bahçeleri ise kendi 
şahsi mallarıydı. Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içindeki miktarı çok azdır. 
Geliri ve kullanma hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür arazilere sahip olanlar; 
arazilerini satma, vakfetme ve hibe etme hakkına sahipti. Mülk arazi öşrî ve 
haraci olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Vakıf arazi, geliri sosyal hizmetlere ayrılan 
arazidir. Satılamaz ve devredilemezdi.

Araştıralım!

Osmanlı'daki toprak sistemi kaç kısma ayrılıyordu? 
Bu kısımlar ayrılırken nelere dikkat ediliyordu?

Mülk Vakıf Mirî

Öşri Haraci
Dirlik Paşmaklık Yurtluk OcaklıkMukataaMalikane

Has Zeamet Tımar

MetrukArpalık
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Fetihten sonra Kıbrıs'taki vergi toplamanın etkin bir şekilde yapılması için öncelikle 
vergi verebilecek kişilerin sayılarak kayıt altına alınması gerekiyordu. Yapılan bu 
işleme tahrir deniliyordu. Tahrir görevlileri, önceden adada elde edilen gelir 
hakkında bilgi almak için Venedik dönemi kayıtlarını da incelemişlerdi. Osmanlı 
topraklarında vergi, hukuk sisteminde olduğu gibi şeri ve ör olarak ikiye ayrılmıştır. 
Şeri vergilerin miktarı Osmanlı ülkesinin her yerinde aynı iken ör vergilerde gerek 
miktarlarında gerekse de çeşitlerinde bölgeden bölgeye değişiklikler 
olabilmekteydi. Şeri vergiler arasında öşür, haraç ve cizye bulunmaktadır.
Öşür: Müslümanların ürettiği toprak ürünlerinden alınan onda bir oranındaki 
vergidir. 
Haraç: Gayrimüslimlerden alınan toprak ve ürün vergisidir. Arazinin özelliklerine ve 
verim durumuna göre oranı onda birden onda beşe kadar değişirdi.
Cizye: Yetişkin, hür, sağlıklı ve vergi vermekle yükümlü olan genellikle 14 ile 60 yaş 
arasındaki gayrimüslim erkeklerden alınırdı. Cizye vergisi fakir, orta halli ve zengin 
olmak üzere üç sınıfa ayrılarak farklı miktarlarda yılda bir kez toplanırdı. Kıbrıs 
adasında en fazla orta halli cizye mükelle bulunmaktaydı. Cizye vergisi 
gayrimüslimlerin askerlikten muaf olma ve ibadetlerini özgürce yapma bedeli 
olarak da sayılırdı. 

Ör vergiler ise devlet tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda konulmakta ve duruma 
göre değişkenlik göstermekteydi. Geçici ve kalıcı olan ör vergiler Müslüman ve 
gayrimüslim ayırımı yapılmaksızın herkesten alınmaktaydı.

Osmanlı Devleti adanın fethini tamamladıktan sonra ada halkının refah seviyesi 
artırmak, savaşın ve Venedik döneminin kötü izlerini silmek için Venedik 
döneminden kalan gümrük ve benzeri ağır vergilerin büyük bir kısmını kaldırmış, 
bir kısmını da haetmişti. İlerleyen yıllarda adada görev yapan yöneticiler dönem 
dönem vergi oranlarını artırmış veya halktan ek vergiler talep etmiştir. Bu 
durumlarda halk yöneticileri İstanbul'a şikâyet ederek bu vergileri iptal 
ettirmişlerdi. Başpiskoposlar gayrimüslim halkın hem siyasi hem de dini temsilcileri 
olarak onlardan toplanan vergilerin hazineye ödenmesinden sorumluydular. 
Adanın nüfus yapısındaki dönemsel değişiklikler ekonomiyi ve vergi tahsilatını da 
etkilemekteydi. Doğal afetler ve salgın hastalıkların etkisiyle oluşan kıtlıklar 
sonucunda ekonomik olarak zor durumda olan halkın göç etmesi adadan 
toplanması planlanan vergilerin miktarında da azalmasına neden oluyordu. Bu tür 
olağan üstü durumlarda devletin vergi mükelleerini korumak ve topraklarını 
bırakıp kaçmalarının önüne geçmek için vergi yüklerini azalttıkları, 
taksitlendirdikleri veya bazı vergileri tamamen kaldırdıkları görülmektedir. 
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V. Adada Meydana Gelen Ayaklanmalar

Osmanlı Devleti'de zamanla bozulan ve zayıayan 
merkezi idare taşrada da etkisini göstermişti. 
Devletin sisteminin bozulması hemen her alanda 
yozlaşmayı getirecek ve bu da birçok alanda sorun 
çıkmasına sebep olabilecektir. Bu sorunların 
oluşmasında yeteneksiz kişiler etkili olsa bile 
bunun zararını kişilerden daha çok devlet 
çekmiştir. Osmanlı Devleti'nin genelinde yaşanan 
olumsuzluklar Kıbrıs'ta da etkisini gösterecektir. 
Bu dönem itibarıyla adada Müslümanların 
(Türklerin) çıkarttığı isyanların çeşitli nedenleri 
vardır. Bunlar arasında idarecilerin kötü yönetimi, 
kişiler arasında mevki ve güç kazanma hırsı ile 
gayrimüslim temsilcilerin yetkilerinin artmasından 
kaynaklanan rahatsızlıklar sayılabilir. Kıbrıs'ta 
Müslümanlar tarafından çıkartılan isyanların 
amacı, Osmanlı hakimiyetine son vermek değil 
sadece üst yöneticileri değiştirmekti. Bu isyanların 
bazıları adada bulunan Avrupalı konsoloslar 
tarafından da desteklenmiştir. Osmanlı Devleti 
isyancılara taviz vermeden isyanların bastırılması 
için gerekli önlemleri almıştır. Osmanlı idaresinde 
adada çeşitli dönemlerde Boyacıoğlu İsyanı, Çil 
Osman Olayı, Dizdar Halil İsyanı, Gavur İmam 
İsyanı, Baki Ağa İsyanı gibi çeşitli büyüklükte 
isyanlar çıkmıştır. Bu isyanların bazıları adadaki 
mevcut kuvvetlerle bastırılamamış, merkezden 
gelen kuvvetlere ihtiyaç duyulmuştur.

a. Mehmet Boyacıoğlu İsyanı (1685)

Kıbrıs'ta vergilerin toplanmasından sorumlu ağalar kendi aralarında rekabet halindeydiler. 
Bu rekabet kargaşa ve isyana dönüşmüş, isyan sırasında adanın yöneticisi öldürülmüştü. 
Bu arada Lefkoşa ağalarından Mehmet Boyacıoğlu diğer ağalara boyun eğdirip isyancıları 
bir araya toplayarak kendini adanın yöneticisi ilan etmişti. Bu olumsuz durumu adadaki 
kuvvetler bastıramayacağı için ada dışından askerler gönderilerek Boyacıoğlu'nun 
cezalandırılması istenmişti. Boyacıoğlu'nun ada içindeki çeşitli kesimlerden destekçileri 
olduğu için isyanın bastırılması zaman almış ancak sonunda Boyacıoğlu ve taraftarları 
yakalanarak cezalandırılmıştı. Bu isyanın çıkmasında ve bastırılmasının gecikmesinde 
Boyacıoğlu'na destek olanlar arasında adadaki Fransa konsolosu ile gayrimüslim 
temsilciler bulunmaktaydı.

b. Çil Osman Olayı (1764)

Çil Osman 1764 yılında adaya muhassıl olarak atandıktan sonra halktan kanunsuz olarak 
çeşitli adlar altında fazladan vergi toplamaktaydı. Bu durum Kıbrıs halkı tarafından 
merkeze şikâyet edilince İstanbul'daki idareciler, Çil Osman'ı ikaz etmiş ve haksız topladığı 
vergileri halka iade etmesini emretmişti. Bu durum üzerine Çil Osman kendisinden 
şikâyetçi olan toplumun ileri gelenlerini saraya toplayıp cezalandırmak isterken halk isyan 
ederek sarayı basmış muhassıl başta olmak üzere birçok görevliyi öldürmüştür. Bu arada 
isyancılar devlet hazinesini de yağmalarlar. Bu olumsuz durum üzerine Padişah 
yağmalanan hazinenin ve yapılan tahribatın giderilmesi için Müslümanlardan ve 
gayrimüslimlerden vergi toplanmasını emreder. Bu arada bu durum bir başka isyanın 
çıkmasına neden olmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere devlet haksız vergilerle 
mücadele ederek vergi mükelle halkı korumaya çalışırken bazı sorunların meydana 
gelmesine engel olamamıştır.
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c. Dizdar Halil İsyanı (1765)

Çil Osman Olayında padişahın fermanıyla devletin 
uğradığı zararın gayrimüslim ve Müslüman halk 
tarafından karşılanması belirtildi. Gayrimüslimler bu 
kararı kabul ederken Müslüman halk bu olaya 
karışmadığı için kendilerine düşen miktarı ödemeyi 
reddettiler. Zararın ödeneceği kesinleşince 
aralarından bazıları Değirmenlik bölgesinde 
toplanarak isyan çıkardılar. İsyancılar Girne Kalesi 
Dizdarı Halil'den yardım istediler. Bunun karşılığında 
Dizdar Halil'e adanın muhassılı olması için 
destekleyecekleri sözünü verdiler. Dizdar Halil'in 
önderliğinde büyüyen isyanı adadaki mevcut 
kuvvetler önleyemediler. Bunun üzerine adaya gelen 
ek kuvvetler isyanı bastırarak isyanın başında 
bulunan Dizdar Halil'i idam ettiler. 
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d. 1821 İsyan Girişimi 

Yunanlılar, Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik ve ulus devlet kurma 
kirlerinden etkilenerek Osmanlı Devleti'nden ayrılmak istemişlerdir. Bu amaç 
doğrultusunda Mora isyanını çıkarmışlardır. Osmanlı topraklarında Mora Yarımadası'nda 
1821 yılında başlayan Yunan ayaklanmasını tertipleyen ve isyanın çıkmasında etkili olan 
cemiyet Filiki Eteria (Dost Şirket)'dır. Cemiyetin gerçek amacı Mora'da bir Yunan Devleti 
kurmak, başkent İstanbul olmak üzere Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırıp 
Megali İdea'yı (Büyük Ülkü) gerçekleştirmekti. Megali İdea (Büyük Ülkü) Haritası 
Yunanistan, Türkiye'nin Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri, Ege Adaları ve Kıbrıs'ı içine 
alıyordu. Yunanistan'ın bağımsızlığı için kurulan gizli cemiyetlerin 1821 yılında Mora'da bir 
isyan hareketi başlatmaları üzerine Ortodoks Kilisesi bu isyana destek olmak için Kıbrıs 
Rumlarını örgütleyerek Osmanlı idaresine karşı isyan etmelerini sağlamışlardı. Dönemin 
Kıbrıs Valisi olan Küçük Mehmet Efendi, Kıbrıs'ta da Ortodoks gayrimüslimlerin (Rumların) 
isyana hazırlandıklarını haber almıştır. Bu nedenle Rumların kilise ve evlerinde 
araştırmalar yaptırarak pek çok silah ve cephaneye el koymuştur. Soruşturma 
derinleştirildiğinde, Rumların Kıbrıs'ta devlete karşı bir isyan hareketine hazırlandıkları 
anlaşıldı. Hatta isyanın ne şekilde yapılacağının planları da bu araştırmalar sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Böylece isyan hareketi, zamanında haber alındığı için 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. 
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OSMANLI İDARESİNDE SOSYO-EKONOMİK HAYAT

5

Osmanlı Devri’nde meslek guruplarından hangileri günümüzde varlığını 

sürdürmektedir?

Osmanlı hakimiyetindeki Kıbrıs'ta yaşanan doğal afetlerin tarıma olan 

etkileri nelerdir?

Adadaki Osmanlı hakimiyeti döneminde Kıbrıs'ın su ihtiyacının karşılanması 

hangi yöntemlerle sağlanıyordu?

Günümüzde varlığını sürdüren Kıbrıs Vakıar İdaresi hakkında bilgi toplayınız.

Osmanlı'daki sağlık hizmetleri hakkında araştırma yapınız.

Sıbyan Mektebi

Rüştiye İhtida Aforoz Mütevelli

Han

I. Sosyal Hayat

Osmanlı Devleti adanın fethini tamamlamasıyla birlikte sosyal ve ekonomik olarak 
çözülmesi gereken sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Venedik yönetimin ağır vergileri, 
mezhep baskıları ve çeşitli nedenlerden kaynaklanan üretim yetersizliği ada halkını 
perişan etmişti. Birçok kişi bu sebeplerden dolayı adadan göç etmişti. Osmanlı Devleti 
bu olumsuz durumları gidermek ve Kıbrıs'ın yeniden kalkınması için Anadolu'dan 
adada ihtiyaç duyulan çeşitli meslek gruplarına mensup Müslüman Türk nüfusu 
sürgün yöntemi ile adaya göndermiştir. Ayrıca Venedik döneminde Kıbrıs'ı terk 
edenlerin de tekrar evlerine dönmeleri için çağrı yapılmıştır. Venedik idaresindeki 
feodal düzen kaldırılarak yerli halkın daha özgür yaşaması sağlanmıştır. Böylece 
Osmanlı idaresinde farklı dil, din ve ırka mensup insanlar sosyal ve ekonomik ilişkiler 
kurarak bir arada yaşamaya birbirlerine hoşgörülü davranmaya başlamışlardır. 

Medrese

Veba Esnaf
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Medrese

Veba Esnaf
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a. Aile Yapısı

Osmanlı ülkesinde olduğu gibi adada da toplumun en küçük parçası ailedir. Adada 
yaşayan Müslümanlar arasında ailevi açıdan meydana gelen ilişkilerin başlangıcı 
olarak yapılan evlilikler kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi adada 
genel olarak tek eşli evlikler yaygın olmasına karşın az da olsa çok eşli evliklere de 
rastlanmaktadır. Kıbrıs gibi Müslüman ve gayrimüslim toplumların birlikte 
yaşadıkları yerlerde iki toplumlu evlikler de söz konudur. İslam Hukuku Müslüman 
bir erkeğin gayrimüslim bir kadınla evlenmesine izin verirken Müslüman bir kadının 
gayrimüslim bir erkekle evlenmesine izin vermemekteydi. Dolayısıyla adada 
sadece Müslüman bir erkekle gayrimüslim bir kadın arasındaki evlilikler yapılmıştır. 
Bu arada Ortodoks Kilisesi bu tür evliliklerin tamamına karşı olduğu için 
Müslümanlarla evlilik yapan kadınlara tepki göstererek onları aforoz etmiştir. Kilise 
baskısından dolayı Ortodoks toplum da çok eşli evlilikten uzak durulmuştur.

Yapılan evliklerin olumsuz sonuçları arasında yer alan boşanma Kıbrıs adasında 
çiftler tarafından kullanılmaktaydı. Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi adada da üç 
türlü boşanma kullanılmaktadır. Bunlar erkeklerin kadınları boşaması olan talak, 
kadınların erkekleri boşanmaya razı etmesi olan muhalaa (anlaşmalı boşanma) ve 
mahkemenin boşanmayı gerçekleştirdiği zorunlu durumlar olan tefrik şeklinde 
yapılmaktaydı. Adada yaşayan gayrimüslim çiftler de kendi kiliseleri yerine Şeri 
Mahkeme’ye başvurarak aralarındaki evlilik akdine son verebilmekteydiler. Bu 
arada boşanan çiftlerin genellikle anneye verilen küçük çocuklara babaları 
tarafından miktarını Şeri Mahkeme’nin başkanı olarak kadının belirlediği nafaka 
verilmekteydi. Osmanlı toplumunda olduğu gibi adada da ölen kişilerin mirası eşi, 
çocukları ve akrabaları arasında paylaştırılmaktaydı. Ölen ebeveynlerden sonra 
küçük çocuklarına ve kimsesi kalmayan çocuklara devlet, güvenilir bir kişiyi vasi 
olarak atamaktaydı. Vasiler çocuklar reşit olana kadar onlarla ilgilenir, çocuklara 
kalan mirası onların adına yönetirlerdi. 
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b.Toplumlararası İlişkiler

Osmanlı Devleti'nde ülke genelinde olduğu gibi Kıbrıs'ta yaşayan Türklere 
Müslüman, Hristiyan inancına sahip Ortodoks Rum, Latin (Frenk), Maronit 
(Maruni), Ermeni ve Yahudilere gayrimüslim denilmiştir. Ayrıca adaya ticaret için 
gelen müstemen (izin verilmiş) tüccarlar ve konsoloslar da gayrimüslim sınıfında 
yer almıştır. Kıbrıs'ta Osmanlı Devleti tarafından kurulan idari ve adli düzenden 
dolayı bu gruplar arasındaki ilişkilerde büyük sorunlar yaşanmamıştır. Osmanlı 
Devleti'nin adada kurduğu hoşgörü düzeni sayesinde Müslümanlar ile 
gayrimüslimler arasında günlük hayatta her türlü ilişki meydana gelebilmekte 
toplumların arasındaki ırksal ve dinsel farklılıklar buna engel olmamaktaydı. 
Osmanlı idaresinde adada yaşayan toplumlararasında gündelik hayatta en sık 
görülen ilişkilerden birisi mülk satışlarıdır. 

Adada yaşayan Müslümanlarla gayrimüslimler aralarında ticari ortaklıklar yaparak 
birlikte üretim de yapmışlardır. Şeri Mahkemelerdeki davalar Müslüman ve 
gayrimüslim farkı gözetmeksizin adil bir şekilde yürütülmeye çalışılmıştır. 
Kıbrıs'taki gayrimüslimler, adalet ile ilgili meselelerini kilise mahkemelerinde çözme 
hakkına sahip olmalarına rağmen kendi arzularıyla adalet mekanizmasına 
güvendikleri için Şeriye Mahkemelerini kullanmışlardır. Türkler ile gayrimüslimler 
arasında olan her türlü dava Şer'i Mahkemelerde görülmüştür. Şeri Mahkemelerde 
gayrimüslimlerin kendi ayinleri üzerine yemin etmelerine saygı gösterilmiş ve 
yaptıkları yeminler kabul edilmiştir.

Günümüzde olduğu gibi Kıbrıs adasında Osmanlı idaresinde de en önemli 
konulardan birisi su ve su kaynaklarının kullanımı olmuştur. Osmanlı Devleti adada 
her alanda olduğu gibi su kullanımda da Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında 
hiçbir ayrım gözetmemiştir. Adalılar tarla ve bahçelerini sulamak için kısıtlı olan su 
kaynakları nöbetleşe ve sıra ile kullanılmıştır. Hayırseverler tarafından mahalle 
çeşmeleri su kuyusuna sahip olmayan halkın su ihtiyacını karşılamak için 
yapılmıştır.

İlk Çağlardan itibaren hamamlar insanlar için önemli olmuştur. Osmanlı 
toplumunda da hamamlara büyük önem verilmiş ve adanın birçok yerinde büyüklü 
küçüklü hamamlar açılmıştır. Kıbrıs'ın merkezi Lefkoşa gibi şehirlerde neredeyse 
bütün büyük mahallelerde bir hamam açılmıştı. Bu arada hamamların gerçek 
işlevleri dışında sosyalleşmeye de katkıları vardı. Fakat dini farklılıklardan dolayı 
adadaki Müslümanlar ile gayrimüslimlerin ortak kullandıkları hamamlara gidiş 
günleri farklıydı. Lefkoşa'da bulunan hamamları Salı ve Cumartesi günleri 
gayrimüslimler, geri kalan günleri ise Müslümanlar kullanıyordu. İki toplumun 
yaşam tarzlarından kaynaklanan bu ayrımlar dışında adanın birçok yerinde olduğu 
gibi başkent Lefkoşa'da ikamet eden Müslümanlar ile gayrimüslimler aynı 
mahallelerde bir arada yaşamıştır.

Osmanlı idaresinde adada yaşayan iki toplum arasındaki ilişkilerin en 
belirginlerinden birisi de İslamiyet'e geçme olayıdır. Osmanlı Devleti adada yaşayan 
gayrimüslimlerin kendi inançlarını sürdürme konusunda özgür bırakmasına rağmen 
bazı gayrimüslimler din değiştirerek İslam dinini tercih etmişti. Müslümanlığa 
geçme olayına 'ihtida' deniliyordu. İslamiyeti tercih eden gayrimüslimlerin din 
değiştirmesinin nedenleri arasında İslamiyetin hoşgörüsü ön plana çıkmaktaydı. 
Bunun yanında Müslümanlığa geçen bazı gayrimüslim erkekler kendilerinden alınan 
cizye vergisinden muaf tutulmak için bu yolu seçmiştir. Gayrimüslim kadınların 
bazıları da kocalarından boşanabilmek için İslamiyet'i seçmiştir. Müslüman olan bir 
gayrimüslimin yapılan bu işlemi Şeri Mahkeme’ye kaydettirmesi gerekmekteydi. 
İslamiyet'i kabul ettikten sonra Müslüman adı alan kişi deftere kaydedilerek inancı 
resmi olarak tescillenirdi. Reşit olmayan küçük çocuklar ebeveynlerinin izni ile 
Müslümanlığı kabul edebilirdi. Aksi takdirde ergenliğe ulaşmamış gayrimüslimlerin 
İslamiyet'e geçmeleri kabul görmemekteydi. 
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c. Vakıar (Evkaf)

İslamiyet'te vakıf geleneği İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından 

başlatılmıştır. Kıbrıs'ta ise vakıarın temeli 1571 yılında adanın fethinin 

tamamlanmasıyla birlikte atılmıştır. Adada ilk vakıar padişah II. Selim, Lala 

Mustafa Paşa, Pertev Paşa ve Ağa Cafer Paşa gibi yöneticiler tarafından 

kurulmuştur. Vakıar; toplumun sosyal, beledi, eğitim ve dini ihtiyaçlarının 

karşılanması için varlıklı ve hayırsever kişiler tarafından kurulmuştur. Vakıf 

kuruluşları şeri hukuk kurallarına göre idare edilir, bu kurallar padişah tarafından 

dahi değiştirilemezdi. Vakıf kurmak isteyenler, öncelikle kadıya müracaat edip 

vakyeyi tasdik ettirdikten sonra, ilgili deftere kayıtlarını yaptırırlardı. 

Kaydedilen vakyeler feshedilemezdi. Vakıf malları hiçbir şekilde satılamazdı. 

Dini ibadetlerin yerine getirilmesi için oluşturulan vakıar cami, mescit, türbe 

gibi yerlerin imar, bakım ve onarımlarını sağlamıştır. Bu tarz vakıar aynı 

zamanda dini yapılarda görev alacak imam ve müezzinlerin maaşlarını da 

ödemekteydi. Sosyal, beledi ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan 

vakıar ise han, hamam, su kemeri, çeşme, kütüphane ve okul gibi tesislerin 

imar, bakım ve onarımı ile ilgilenmiştir. Vakıarı yöneten kişiler (mütevelli) 

kadılar tarafından denetlenebiliyordu. Denetleme sırasında herhangi bir aksaklık 

kadı tarafından raporlanarak merkeze bildiriliyordu. Böylece görevlerini yerine 

getirmeyen vakıf yöneticilerinin yerine başkaları atanıyordu. Ölen vakıf 

yöneticisinin yerine atanacak olan kişi de kadı tarafından tayin edilebiliyordu. 

Vakıf yöneticileri sorumlu olduğu vakfın mallarını gelir sağlamak için uzun 

süreliğine kiralıyordu. Kıbrıs'taki vakıf mallarının gayrimüslimlere de kiralandığı 

bilinmektedir. Vakıf malında yapılacak herhangi bir değişiklik için ilgili vakfın 

mütevellisinden izin alınması şarttı. Bazı dönemlerde vakıf mallarının adil bir 

şekilde kiralanması için açık artırma yöntemine başvurulurdu. Osmanlı 

idaresinde hayırseverler tarafından adanın birçok yerinde vakıar kurulmuştur. 

Bu vakıar arasında Lala Mustafa Paşa, Abdullah Paşa, Ebubekir Paşa, Belkıs 

Hatun, Mahpeyker Sultan, Cafer Paşa, Hala Sultan ile Sultan Selim vakıarı ön  

plana çıkmaktadır. 

Araştıralım!

Kıbrıs'ta hangi vakıarın kurulduğunu ve bu vakıarın 

hangi hizmetlerde bulunduklarını araştırınız.
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plana çıkmaktadır. 

Araştıralım!

Kıbrıs'ta hangi vakıarın kurulduğunu ve bu vakıarın 

hangi hizmetlerde bulunduklarını araştırınız.
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Osmanlı yönetiminde adadaki Müslüman Türklerin eğitim 

kurumları sıbyan okulları, medreseler ve rüştiyeler şeklinde 

ayrılmıştır. Kıbrıs'ta ilköğretim eğitimi veren ilk sıbyan okulu 

fetihten hemen sonra kurulan Lefkoşa'daki Aya Sofya 

(Selimiye) Sıbyan Okulu'dur. Osmanlı Devleti idaresi boyunca 

adanın çeşitli şehirlerinde 29 tane sıbyan mektebi açılmıştı.

Sıbyan okuluna başlama yaşı dört, beş veya altı yaş arasında 

değişebiliyordu. Okula yeni başlayan kız ve erkek çocuklar için 

özel bir tören yapılırdı. Âmin alayı denilen bu törenlere 

Kıbrıs'ta da önem verilmiştir. Köy, kasaba veya şehrin 

meydanında yeni elbiseleri ile toplanan çocuklara ailesi de 

eşlik ederdi. Kur'an-ı Kerim bir rahle ile baş üzerinde taşınırdı. 

Âmin alayının önünde, o dönemde mektep şarkısı olarak da 

adlandırılabilecek ilahileri okuyan 'ilahici başı' ve 'ilahiciler' 

vardı. Arkada ise ilahiler arasında âmin diye bağıran 'âminciler' 

yer alıyordu. Okula yeni başlayacak çocuklar bu merasim ile 

öğrencilik yaşamındaki ilk günlerine renkli bir şekilde 

başlamaktaydı. Okuldaki dersler güneşin doğuşu ile 

başlanarak öğle ezanına kadar devam ederdi. Öğle ezanından 

sonra eğitime kısa bir ara verilirdi. Okul akşam ezanı ile 

biterdi. Günümüzden farklı olarak hafta sonu tatili perşembe 

öğleden sonra başlar martesi sabahı sona ererdi. ve cu

d. Eğitim

Osmanlı Devleti Kıbrıs adasında imparatorluğun genelinde uyguladığı eğitim ve 
öğretim sistemini getirmiştir. Eğitim işlerinin yürümesi için adanın önde gelen 
yöneticileri çeşitli vakıar kurarak bu alandaki eksiklikleri tamamlamaya çalışmıştır. 
Osmanlı Devleti'nin genelinde olduğu gibi adada da gayrimüslim eğitim kurumlarının 
yönetimi bağlı bulundukları kiliselerine verilmiştir. Hatta Osmanlı yönetimi Tanzimat 
Fermanı'ndan (1839) itibaren 1864 yılına kadar adada faaliyet gösteren gayrimüslim 
okullara maddi yardımlar yapılırken Türklerin kurduğu okullara herhangi bir yardım 
yapılmamaktaydı. Bunun nedeni ise Türklerin kurduğu okulların ihtiyaçlarının 
kurulan vakıar aracılığıyla karşılanması idi. Kıbrıs adasında İngiltere idaresinin 
başladığı 1878 yılında eğitim kurumu olarak sıbyan mektepleri, rüştiyeler ve orta 
dereceli medreseler bulunmaktaydı. İlgili yılda ada genelinde ise çeşitli türdeki       
65 Müslüman ve 83 Hristiyan okul eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyordu.

OSMANLI İDARESİNDE SOSYO-EKONOMİK HAYAT 166 167 OSMANLI İDARESİNDE SOSYO-EKONOMİK HAYAT



Araştıralım!

Hafta sonu tatilinin perşembe günü başlamasının sebebi nedir? 

Araştıralım!

Hafta sonu tatilinin perşembe günü başlamasının sebebi 

nedir? 

i. Sıbyan Okulu

Osmanlı yönetiminde adadaki Müslüman Türklerin eğitim 

kurumları sıbyan okulları, medreseler ve rüştiyeler şeklinde 

ayrılmıştır. Kıbrıs'ta ilköğretim eğitimi veren ilk sıbyan okulu 

fetihten hemen sonra kurulan Lefkoşa'daki Aya Sofya 

(Selimiye) Sıbyan Okulu'dur. Osmanlı Devleti idaresi boyunca 

adanın çeşitli şehirlerinde 29 tane sıbyan mektebi açılmıştı.

Sıbyan okuluna başlama yaşı dört, beş veya altı yaş arasında 

değişebiliyordu. Okula yeni başlayan kız ve erkek çocuklar için 

özel bir tören yapılırdı. Âmin alayı denilen bu törenlere 

Kıbrıs'ta da önem verilmiştir. Köy, kasaba veya şehrin 

meydanında yeni elbiseleri ile toplanan çocuklara ailesi de 

eşlik ederdi. Kur'an-ı Kerim bir rahle ile baş üzerinde taşınırdı. 

Âmin alayının önünde, o dönemde mektep şarkısı olarak da 

adlandırılabilecek ilahileri okuyan 'ilahici başı' ve 'ilahiciler' 

vardı. Arkada ise ilahiler arasında âmin diye bağıran 'âminciler' 

yer alıyordu. Okula yeni başlayacak çocuklar bu merasim ile 

öğrencilik yaşamındaki ilk günlerine renkli bir şekilde 

başlamaktaydı. Okuldaki dersler güneşin doğuşu ile 

başlanarak öğle ezanına kadar devam ederdi. Öğle ezanından 

sonra eğitime kısa bir ara verilirdi. Okul akşam ezanı ile 

biterdi. Günümüzden farklı olarak hafta sonu tatili perşembe 

öğleden sonra başlar martesi sabahı sona ererdi. ve cu

d. Eğitim

Osmanlı Devleti Kıbrıs adasında imparatorluğun genelinde uyguladığı eğitim ve 
öğretim sistemini getirmiştir. Eğitim işlerinin yürümesi için adanın önde gelen 
yöneticileri çeşitli vakıar kurarak bu alandaki eksiklikleri tamamlamaya çalışmıştır. 
Osmanlı Devleti'nin genelinde olduğu gibi adada da gayrimüslim eğitim kurumlarının 
yönetimi bağlı bulundukları kiliselerine verilmiştir. Hatta Osmanlı yönetimi Tanzimat 
Fermanı'ndan (1839) itibaren 1864 yılına kadar adada faaliyet gösteren gayrimüslim 
okullara maddi yardımlar yapılırken Türklerin kurduğu okullara herhangi bir yardım 
yapılmamaktaydı. Bunun nedeni ise Türklerin kurduğu okulların ihtiyaçlarının 
kurulan vakıar aracılığıyla karşılanması idi. Kıbrıs adasında İngiltere idaresinin 
başladığı 1878 yılında eğitim kurumu olarak sıbyan mektepleri, rüştiyeler ve orta 
dereceli medreseler bulunmaktaydı. İlgili yılda ada genelinde ise çeşitli türdeki       
65 Müslüman ve 83 Hristiyan okul eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyordu.

OSMANLI İDARESİNDE SOSYO-EKONOMİK HAYAT 166 167 OSMANLI İDARESİNDE SOSYO-EKONOMİK HAYAT



Sıbyan okullarında kız ve erkek öğrenciler birlikte eğitim almaktaydılar. Bu okulu 

bitiren kız çocuklarının başka bir okula gitme şansları bulunmamaktaydı. Ancak 

varlıklı kişilerin kızları özel öğretmenlerden ders alarak eğitimlerine bireysel olarak 

devam edebilmekteydiler. Sıbyan mekteplerinde dini ağırlıklı eğitim verilmiştir. 

Bunun dışında okuma-yazma ve basit matematik işlemleri de öğrencilere 

öğretilmiştir. Öğretmenler genelde cami hocaları, müezzinler veya toplum 

tarafından kabul görmüş kişilerdi. Medrese mezunları da sıbyan mekteplerinde 

öğretmenlik yapmaktaydılar. Bu okullar devlet desteğinden çok vakıf kuruluşları ve 

yardımlar ile ayakta kalabiliyordu.

ii. Rüştiye

Kıbrıs'ta Osmanlı idaresinde eğitim kurumlarından birisi de rüştiyelerdir. Sultan II. 

Mahmut'un eğitim alanında yaptığı yeniliklerden birisi olan rüştiyeler 1838 yılından 

itibaren açılmaya başlanmıştı. Osmanlı Devleti’nde modern eğitim yapan ilk kurumlar 

olan rüştiyeler ortaokul seviyesinde eğitim veren kurumlardı. Kıbrıs'ta açılan ilk 

rüştiye 1860'lı yılların başında Ayasofya Camii yanında açılmıştı. Sonraki yıllarda 

Kıbrıs'ın diğer yerleşim yerlerinde sayıları 22'yi bulan rüştiyeler açılmıştır. 

Rüştiyelerle birlikte eğitim alanında büyük bir yenilik yaşanmıştır. Sınıf sistemi 

uygulanan rüştiyelerde masa sandalye ve kara tahta kullanımı eğitimdeki önemli 

yeniliklerden olmuştur. Rüştiyelerde dini eğitim devam etmekle birlikte pozitif bilimler 

de okutulmaya başlanmıştır. Fizik, kimya, matematik, geometri, coğrafya, tarih 

derslerinin yanında beden eğitimi ve müzik dersleri de programda yer almıştır. 
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iii. Medrese

Kıbrıs'ın fethi ile birlikte adada açılan eğitim kurumlarından birisi de medreselerdir. 

Kıbrıs'taki medreseler İstanbul'daki önemli medreselerin düzeyinde değildi. Seviye 

olarak orta dereceli birer eğitim kurumlarıydı. İlkokuldan mezun olan erkek 

öğrencilerden eğitimine devam etmek isteyenler bu medreselere kayıt yaptırırdı. 

Daha yüksek dereceli öğrenim görmek isteyenler ada dışındaki yüksek okul 

seviyesindeki medreselere giderlerdi.

Adadaki medreselerde temel dini eğitim ve ana dil dışında, Arapça ve Farsça dersleri 

de alırlardı. Medreselerde görev yapan öğretmenlere 'müderris' denilirdi. Mezun olan 

öğrencilere 'icazet' adıyla diploma verilirdi. Kıbrıs'ta açılan ilk medrese Lefkoşa'daki 

Büyük Medrese olup ilk müderrisi de Kıbrıs'ın ilk müftüsü Ekmeleddin Efendi'dir. 

Bunun dışında adanın diğer şehirlerinde de medreseler açılmıştır. Bunlar arasında 

Küçük Medrese, Pir Paşa Medresesi, Hamidiye Medresesi, İskele Medresesi, Ahmet 

Raşid Efendi Medresesi, Leymosun Medresesi, Baf Medresesi, Peristerona Medresesi 

bulunmaktadır. 

e. Kölelik

Köleler her toplumun en alt tabakasında yer 

almışlardır. Osmanlı hâkimiyeti öncesinde var olan köle 

ticareti Osmanlı Devleti'nin adayı almasından sonra da 

devam etmişti. Kıbrıs'ta kadın ve erkek kölelerin 

alınması ve satılması yaygın olarak yapılmıştır. 

Özellikle Kıbrıs limanları çevre bölgeleri de içine alan 

köle ticaretinin geçiş yolları üzerinde yer almıştır. Afrika 

dışında az da olsa Kafkasya ve Balkanlardan da adaya 

köle getirilmekteydi. Köleler zengin Müslüman Türkler 

tarafından satın alınmakta ve çeşitli iş dallarında 

çalıştırılmaktaydı. Kadın köleler daha çok ev işlerinde 

kullanılıyordu. Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimlerin 

köle sahibi olmasını izin vermemesine karşın zaman 

zaman bazı gayrimüslimlerin köleleri olabilmekteydi. 

Kıbrıs'ta yaşayan kölelerin efendileri tarafından azat 

edildiği de görülmüştür. Azat edildikten sonra özgür bir 

şekilde yaşayan köleler artık toplumdaki diğer 

insanlardan bir farkı olmadığından dolayı her türlü işi 

yapabilmekte ve mal sahibi olabilmekteydi. 
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f. Doğal Afetler 

Kıbrıs, tarihi boyunca birçok doğal afet ile karşı karşıya kalmıştır. Doğal afetler 

sonucunda adada kıtlık meydana gelebilmekteydi. Adada meydana gelen kıtlık 

nedenleri arasında iklim düzensizliğinden dolayı oluşan kuraklık ile zararlı 

canlıların mahsullere verdikleri zararlar bulunmaktadır. Adadaki mahsullere zarar 

veren fare ve çekirge istilaları nedeniyle yaşanan kıtlık zamanlarında elde edilen 

mahsul oldukça azalmaktaydı. Bu gibi durumlarda devlet halka hayatlarını devam 

ettirebilmeleri için hububat dağıtılmakta, zor durumda kalan vergi mükelleerini 

korumak için vergi indiriminde bulunulmakta ve pazarlardaki yatların artmaması 

için gerekli önlemler alınmaktaydı. Osmanlı idaresinin bu önlemleri almasının 

amacı halkın adayı terk etmesinin önüne geçmekti. 

Kıbrıs adası tarihi boyunca Afrika'dan adaya gelen çekirge istilalarına maruz 

kalmıştır. Çekirgeler kolokas bitkisi dışında yeşil olan her bitkiye zarar 

vermekteydi. Kıbrıs'taki çekirge istilaları arpa, buğday gibi tahıllar yanında, ipek 

böcekçiliğinde önemli bir yeri olan dut ağaçlarını etkiliyordu. Kıbrıs üst üste yıllarca 

süren çekirge istilaları yaşamıştır. Çekirgelerle mücadele için kullanılan en eski 

yöntem etrafa kutsal sular bırakmak ve çekirgeleri yemesi için sığırcık kuşlarını 

bölgeye davet etmekti. Sonraki dönemlerde çekirgelerin çoğalmasını önlemek için 

toprağa bıraktıkları yumurtaları toplanmakta ve çekirge yumurtası getirenlere 

vergi muayeti tanınmaktaydı. Çekirge mücadelesinde en etkili yöntem 

çekirgelerin gidiş yönlerine kesen çukurlar açarak çekirgelerin bunların içine 

düşmelerini sağlayarak imha edilmekteydiler.
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amacı halkın adayı terk etmesinin önüne geçmekti. 

Kıbrıs adası tarihi boyunca Afrika'dan adaya gelen çekirge istilalarına maruz 

kalmıştır. Çekirgeler kolokas bitkisi dışında yeşil olan her bitkiye zarar 

vermekteydi. Kıbrıs'taki çekirge istilaları arpa, buğday gibi tahıllar yanında, ipek 

böcekçiliğinde önemli bir yeri olan dut ağaçlarını etkiliyordu. Kıbrıs üst üste yıllarca 

süren çekirge istilaları yaşamıştır. Çekirgelerle mücadele için kullanılan en eski 

yöntem etrafa kutsal sular bırakmak ve çekirgeleri yemesi için sığırcık kuşlarını 

bölgeye davet etmekti. Sonraki dönemlerde çekirgelerin çoğalmasını önlemek için 

toprağa bıraktıkları yumurtaları toplanmakta ve çekirge yumurtası getirenlere 

vergi muayeti tanınmaktaydı. Çekirge mücadelesinde en etkili yöntem 

çekirgelerin gidiş yönlerine kesen çukurlar açarak çekirgelerin bunların içine 

düşmelerini sağlayarak imha edilmekteydiler.
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g. Adadaki Sağlık Faaliyetleri ve Salgın Hastalıklar

Kıbrıs Akdeniz'de bulunduğu özel konumundan ötürü tarih boyunca çeşitli ülkelere 

ait ticarî gemilerin uğradığı bir ticaret adası durumundaydı. Dolayısıyla adaya gelen 

gemiler ticari emtianın yanında çeşitli hastalıkları da beraberlerinde 

getirmekteydiler. Bu durum Osmanlı idaresinde iken de devam etmiştir. Osmanlı 

idarecileri ülkenin birçok yerinde olduğu gibi adada da salgın hastalıklarla mücadele 

etmiş ve sağlık alanında çeşitli çalışmaların yapılmasına yardımcı olmuşlardır. 

Osmanlı Devleti'nin salgın hastalıklarla ilgili yaptığı çalışmalardan birisi de salgın 

hastalıkların olumsuz izlerini silmek ve etkilenen halkın ekonomik durumunu 

düzeltebilmek için vergilerde indirime gitmesidir. Çünkü salgın hastalıkların adanın 

sosyal ve ekonomik hayatına da oldukça fazla olumsuz etkileri bulunmaktaydı. 

Osmanlı idaresinde adada karşılaşılan salgın hastalıklar arasında veba, sıtma, 

cüzzam, kolera, trahom ve çiçek bulunmaktadır.

Araştıralım!

Liman, fare, pire ve veba arasındaki bağ nedir?

Adayı en fazla etkileyen salgın hastalık 'veba' olmuştur. Bu hastalığın kısa sürede 

ada geneline yayılması yüzünden bazı dönemlerde nüfus yarı yarıya azalmıştır. 

Hayatta kalan ada halkının bir kısmı da vebadan ve açlıktan kurtulmak için Kıbrıs'tan 

göç etmiştir. Hastalık ve göçler sebebi ile ada gelirleri daha da düşecek ve vergi 

hasılatı azalacaktı. Özellikle 1692 ve 1835 yılında yaşanan salgınlarda adanın 

nüfusu oldukça azalmıştır. Bu hastalığı önlemek için karantina uygulaması 

başlatılmıştır. Kıbrıs'ın limanlarından giriş yapan yabancılar 40 gün limanlarda 

karantinada tutulmaktaydı. Karantina işleminin maliyetli olması sebebiyle bu 

uygulamanın sürekliliği sağlanamamıştır. Buna rağmen 19. yüzyılın ortasına 

gelindiğinde Kıbrıs'taki veba hastalığı ortadan kalkmıştır. Cüzzam, sıtma ve trahom 

gibi hastalıklar 1950'li yıllara kadar ada halkının adeta bir kabusu olmuştur. 
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g. Adadaki Sağlık Faaliyetleri ve Salgın Hastalıklar

Kıbrıs Akdeniz'de bulunduğu özel konumundan ötürü tarih boyunca çeşitli ülkelere 

ait ticarî gemilerin uğradığı bir ticaret adası durumundaydı. Dolayısıyla adaya gelen 

gemiler ticari emtianın yanında çeşitli hastalıkları da beraberlerinde 

getirmekteydiler. Bu durum Osmanlı idaresinde iken de devam etmiştir. Osmanlı 

idarecileri ülkenin birçok yerinde olduğu gibi adada da salgın hastalıklarla mücadele 

etmiş ve sağlık alanında çeşitli çalışmaların yapılmasına yardımcı olmuşlardır. 

Osmanlı Devleti'nin salgın hastalıklarla ilgili yaptığı çalışmalardan birisi de salgın 

hastalıkların olumsuz izlerini silmek ve etkilenen halkın ekonomik durumunu 

düzeltebilmek için vergilerde indirime gitmesidir. Çünkü salgın hastalıkların adanın 

sosyal ve ekonomik hayatına da oldukça fazla olumsuz etkileri bulunmaktaydı. 

Osmanlı idaresinde adada karşılaşılan salgın hastalıklar arasında veba, sıtma, 

cüzzam, kolera, trahom ve çiçek bulunmaktadır.

Araştıralım!

Liman, fare, pire ve veba arasındaki bağ nedir?

Adayı en fazla etkileyen salgın hastalık 'veba' olmuştur. Bu hastalığın kısa sürede 

ada geneline yayılması yüzünden bazı dönemlerde nüfus yarı yarıya azalmıştır. 

Hayatta kalan ada halkının bir kısmı da vebadan ve açlıktan kurtulmak için Kıbrıs'tan 

göç etmiştir. Hastalık ve göçler sebebi ile ada gelirleri daha da düşecek ve vergi 

hasılatı azalacaktı. Özellikle 1692 ve 1835 yılında yaşanan salgınlarda adanın 

nüfusu oldukça azalmıştır. Bu hastalığı önlemek için karantina uygulaması 

başlatılmıştır. Kıbrıs'ın limanlarından giriş yapan yabancılar 40 gün limanlarda 

karantinada tutulmaktaydı. Karantina işleminin maliyetli olması sebebiyle bu 

uygulamanın sürekliliği sağlanamamıştır. Buna rağmen 19. yüzyılın ortasına 

gelindiğinde Kıbrıs'taki veba hastalığı ortadan kalkmıştır. Cüzzam, sıtma ve trahom 

gibi hastalıklar 1950'li yıllara kadar ada halkının adeta bir kabusu olmuştur. 
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Cüzzam, sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı 

etkileyebilen, bulaşıcı bir hastalık olarak Kıbrıs'ta çeşitli dönemlerde görülmüştür. 

Bir çeşit deri hastalığı olan cüzzam için uygulanan en etkili tedavi yöntemi 

hastaların toplumdan tecrit edilerek hastalığın yayılmasının önlenmesi idi. Bunun 

için de Osmanlı idaresinde Lefkoşa'da cüzzamlı hastaların kalması için Miskinler 

Çiftliği diye adlandırılan yer hazırlanmış ve hastaların hayatlarını burada 

geçirmeleri sağlanmıştı. 

Sıtma, Kıbrıs'taki insanların mücadele etmek zorunda kaldığı bir başka salgın 

hastalıktır. Diğer salgın hastalıklarda olduğu gibi sıtma hastalığı da ölüm tehlikesi 

taşımaktadır. Ölümle sonuçlanan sıtma salgınlarından biri 1710 yılında Larnaka'da 

ortaya çıkmış, birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Anofel türü bir sivrisinek 

tarafından bulaştırılan bu hastalığın belirtileri titreme, ateş ve ter nöbetlerinin 

oluşmasıdır. İnsandan insana bulaşan bu hastalık Kıbrıs'ta yaz aylarında ve 

sonbaharın başlarında etkilidir. Hastalık Osmanlı öncesi ve sonrasında en fazla 

Mağusa'da etkili olmuştur. Mağusa'da oluşan bataklıklar, Larnaka (Tuzla) ve 

Limasol bölgelerindeki Tuz gölleri bu hastalığın yayıldığı yerlerin başında 

gelmektedir. İçinden Pedios (Kanlıdere) deresinin geçtiği Mesarya bölgesinde 

yağışların fazla olduğu bazı yıllarda sıtma hastalığı ile mücadele edilmiştir. Lefkoşa 

ve Girne konumundan dolayı diğer bölgelere göre sıtmadan daha az etkilenmiştir. 

İnsanlar salgın zamanlarında hastalıktan korunmak için ya yüksek bölgelere 

çıkmışlar ya da adayı terk etmişlerdir. Kıbrıs'taki sıtma ile ilgili en etkili mücadele 

İngiliz idaresinde yapılarak adada sıtmanın kökü kazınmıştır.

Kolera, 19. yüzyılda veba kadar olmasa da özellikle büyük şehirlerde halkı 

derinden etkilemiş ölümcül bir salgın hastalıktır. Vebada olduğu gibi bu hastalık için 

de limanlarda karantina uygulaması yapılmıştı.

Trahom, Kıbrıs adasında görülen en eski salgın hastalıklardan birisidir. Çok tehlikeli 

ve bulaşıcı bir göz hastalığı olan Trahom tedavi edilmezse körlükle 

sonuçlanabilmekteydi. Adanın Girne bölgesi hariç hemen her yerinde görülmüş bir 

hastalıktır. 

Araştıralım!

Günümüzde Kıbrıs'ta sivrisinekten bulaşan bir hastalık 

var mıdır ?

Çiçek hastalığı, her yaşta görülen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, 
ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Bir dönemin en önemli sağlık sorunlardan biri 
olan çiçek hastalığı özellikle çocuklar için büyük bir tehlike idi. Çiçek hastalığı bütün 
Avrupa'yı olduğu gibi Kıbrıs'ı da etkisi altına almıştı. Osmanlı Devleti'nde çiçek 
hastalığına karşı bir dizi önlem alınmıştır. Bu önlemlerden en önemlisi hastalığa 
karşı aşı uygulamasıdır. Aşı çiçek hastalığını tedavi etmek eski medeniyetlerden 
itibaren farklı biçimlerde uygulanmaktaysa da Batı dünyası bu hastalığın tedavi 
yöntemini ilk defa Osmanlı Devleti aracılığıyla öğrenebilme imkânına 
kavuşmuştur. Bu arada çiçek hastalığı gibi tehlikeli salgınlar için 19. yüzyılda belirli 
dönemlerde Türkiye'den aşı getirilerek hastalık riski taşıyanlar aşılanmıştır.

Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın ikinci yarısında salgın hastalıklara karşı aldığı 
önlemlerden en önemlisi de Karantina teşkilatıdır. Karantina teşkilatı Kıbrıs gibi 
Osmanlı ülkesinin birçok yerinde salgın hastalıkların ülkeye girişine engel olmak 
için 1840 yılında kurulmuş ve genellikle de başarılı olmuştur denilebilir. Osmanlı 
Devleti'nde ilk karantina uygulaması Sultan II. Mahmut döneminde, 1831 yılındaki 
büyük kolera salgını sırasında olmuştur. Osmanlı ülkesinde karantina uygulaması 
daha sistemli olarak ise 1835 yılında Çanakkale'de başlatılmıştır. 1838 yılında ise 
Osmanlı Devleti'nde kurulan Karantina Meclisi ile karantina uygulamasının artık 
ülkenin tamamında uygulanması kararlaştırıldı. Kıbrıs adasında ise 19. yüzyılın 
başlarından itibaren ticaret şehirlerinde basit de olsa bir çeşit karantina 
uygulamaları yapılmaktaydı. 1835 yılında, II. Mahmut Osmanlı ülkesinin 
tamamında karantina servisleri kurulmasını emreden bir ferman yayınlaması 
üzerine Kıbrıs'ta da 1840 yılından itibaren adanın limanlarında karantina 
teşkilatları kurulmuştur. Adada karantina uygulaması ilk olarak Tuzla (Larnaka) 
kazasında başlatıldı. Tuzla Kalesi, adadaki ilk karantina binası olarak düzenlenerek 
hizmete konuldu. Sonraki yıllarda ise şehrin dışında yeni bir karantina binası 
yapılarak 1935'lere kadar uzun yıllar karantina merkezi olarak kullanılmıştır.  

Adada faaliyet gösteren cerrah ve hekimler bulunduğu gibi bazı hekimler adaya 
geçici olarak başka bölgelerden gelmişlerdir. Bu arada Kıbrıs'ta hastalıkların 
tedavisi için bitkisel çözümler yanında ameliyat yönteminin de kullanıldığı 
bilinmektedir. Hekimler, ameliyat sırasında hastanın hayatını kaybetmesi 
durumunda akrabalarına tazminat ödemeyeceği güvencesini şart koşuyordu. 
Kıbrıs'ta yapılan en yaygın ameliyat ise fıtık ameliyatıydı. 
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Cüzzam, sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı 

etkileyebilen, bulaşıcı bir hastalık olarak Kıbrıs'ta çeşitli dönemlerde görülmüştür. 

Bir çeşit deri hastalığı olan cüzzam için uygulanan en etkili tedavi yöntemi 

hastaların toplumdan tecrit edilerek hastalığın yayılmasının önlenmesi idi. Bunun 

için de Osmanlı idaresinde Lefkoşa'da cüzzamlı hastaların kalması için Miskinler 

Çiftliği diye adlandırılan yer hazırlanmış ve hastaların hayatlarını burada 

geçirmeleri sağlanmıştı. 

Sıtma, Kıbrıs'taki insanların mücadele etmek zorunda kaldığı bir başka salgın 

hastalıktır. Diğer salgın hastalıklarda olduğu gibi sıtma hastalığı da ölüm tehlikesi 

taşımaktadır. Ölümle sonuçlanan sıtma salgınlarından biri 1710 yılında Larnaka'da 

ortaya çıkmış, birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Anofel türü bir sivrisinek 

tarafından bulaştırılan bu hastalığın belirtileri titreme, ateş ve ter nöbetlerinin 

oluşmasıdır. İnsandan insana bulaşan bu hastalık Kıbrıs'ta yaz aylarında ve 

sonbaharın başlarında etkilidir. Hastalık Osmanlı öncesi ve sonrasında en fazla 

Mağusa'da etkili olmuştur. Mağusa'da oluşan bataklıklar, Larnaka (Tuzla) ve 

Limasol bölgelerindeki Tuz gölleri bu hastalığın yayıldığı yerlerin başında 

gelmektedir. İçinden Pedios (Kanlıdere) deresinin geçtiği Mesarya bölgesinde 

yağışların fazla olduğu bazı yıllarda sıtma hastalığı ile mücadele edilmiştir. Lefkoşa 

ve Girne konumundan dolayı diğer bölgelere göre sıtmadan daha az etkilenmiştir. 

İnsanlar salgın zamanlarında hastalıktan korunmak için ya yüksek bölgelere 

çıkmışlar ya da adayı terk etmişlerdir. Kıbrıs'taki sıtma ile ilgili en etkili mücadele 

İngiliz idaresinde yapılarak adada sıtmanın kökü kazınmıştır.

Kolera, 19. yüzyılda veba kadar olmasa da özellikle büyük şehirlerde halkı 

derinden etkilemiş ölümcül bir salgın hastalıktır. Vebada olduğu gibi bu hastalık için 

de limanlarda karantina uygulaması yapılmıştı.

Trahom, Kıbrıs adasında görülen en eski salgın hastalıklardan birisidir. Çok tehlikeli 

ve bulaşıcı bir göz hastalığı olan Trahom tedavi edilmezse körlükle 

sonuçlanabilmekteydi. Adanın Girne bölgesi hariç hemen her yerinde görülmüş bir 

hastalıktır. 

Araştıralım!

Günümüzde Kıbrıs'ta sivrisinekten bulaşan bir hastalık 

var mıdır ?

Çiçek hastalığı, her yaşta görülen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, 
ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Bir dönemin en önemli sağlık sorunlardan biri 
olan çiçek hastalığı özellikle çocuklar için büyük bir tehlike idi. Çiçek hastalığı bütün 
Avrupa'yı olduğu gibi Kıbrıs'ı da etkisi altına almıştı. Osmanlı Devleti'nde çiçek 
hastalığına karşı bir dizi önlem alınmıştır. Bu önlemlerden en önemlisi hastalığa 
karşı aşı uygulamasıdır. Aşı çiçek hastalığını tedavi etmek eski medeniyetlerden 
itibaren farklı biçimlerde uygulanmaktaysa da Batı dünyası bu hastalığın tedavi 
yöntemini ilk defa Osmanlı Devleti aracılığıyla öğrenebilme imkânına 
kavuşmuştur. Bu arada çiçek hastalığı gibi tehlikeli salgınlar için 19. yüzyılda belirli 
dönemlerde Türkiye'den aşı getirilerek hastalık riski taşıyanlar aşılanmıştır.

Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın ikinci yarısında salgın hastalıklara karşı aldığı 
önlemlerden en önemlisi de Karantina teşkilatıdır. Karantina teşkilatı Kıbrıs gibi 
Osmanlı ülkesinin birçok yerinde salgın hastalıkların ülkeye girişine engel olmak 
için 1840 yılında kurulmuş ve genellikle de başarılı olmuştur denilebilir. Osmanlı 
Devleti'nde ilk karantina uygulaması Sultan II. Mahmut döneminde, 1831 yılındaki 
büyük kolera salgını sırasında olmuştur. Osmanlı ülkesinde karantina uygulaması 
daha sistemli olarak ise 1835 yılında Çanakkale'de başlatılmıştır. 1838 yılında ise 
Osmanlı Devleti'nde kurulan Karantina Meclisi ile karantina uygulamasının artık 
ülkenin tamamında uygulanması kararlaştırıldı. Kıbrıs adasında ise 19. yüzyılın 
başlarından itibaren ticaret şehirlerinde basit de olsa bir çeşit karantina 
uygulamaları yapılmaktaydı. 1835 yılında, II. Mahmut Osmanlı ülkesinin 
tamamında karantina servisleri kurulmasını emreden bir ferman yayınlaması 
üzerine Kıbrıs'ta da 1840 yılından itibaren adanın limanlarında karantina 
teşkilatları kurulmuştur. Adada karantina uygulaması ilk olarak Tuzla (Larnaka) 
kazasında başlatıldı. Tuzla Kalesi, adadaki ilk karantina binası olarak düzenlenerek 
hizmete konuldu. Sonraki yıllarda ise şehrin dışında yeni bir karantina binası 
yapılarak 1935'lere kadar uzun yıllar karantina merkezi olarak kullanılmıştır.  

Adada faaliyet gösteren cerrah ve hekimler bulunduğu gibi bazı hekimler adaya 
geçici olarak başka bölgelerden gelmişlerdir. Bu arada Kıbrıs'ta hastalıkların 
tedavisi için bitkisel çözümler yanında ameliyat yönteminin de kullanıldığı 
bilinmektedir. Hekimler, ameliyat sırasında hastanın hayatını kaybetmesi 
durumunda akrabalarına tazminat ödemeyeceği güvencesini şart koşuyordu. 
Kıbrıs'ta yapılan en yaygın ameliyat ise fıtık ameliyatıydı. 

OSMANLI İDARESİNDE SOSYO-EKONOMİK HAYAT 176 177 OSMANLI İDARESİNDE SOSYO-EKONOMİK HAYAT

Tuzla Kalesi



a. Ticarî Faaliyetler

Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de güvenliği sağlamasıyla birlikte bölgedeki deniz 

ticareti artmış ve ticaretten elde edilen gümrük gelirleri de ticarete bağlı artmıştır. 

Bu arada Doğu Akdeniz ticaretinde anahtar bir rolü olan Kıbrıs adasındaki limanlara 

uğrayan gemilerin sayısı artmıştır. Lüzinyan ve Venedik dönemlerinde adanın bir 

numaralı limanı olan Mağusa Osmanlı döneminde gözden düşmüş ve adanın dışa 

açılan en büyük limanı Tuzla (Larnaka) olmuştur. Tuzla limanından sonra en fazla 

gemi Limasol limanına uğramaya başlamış ve Mağusa limanı adanın üçüncü limanı 

durumuna gerilemiştir. Tuzla limanın ve kazasının büyümesinin nedenleri arasında 

Osmanlı Devleti'nin konsolosların burada kalmasını zorunlu tutması bulunmaktadır. 

Bu durum da Tuzla'ya birçok yabancı ülke gemisinin uğradığı önemli bir liman kenti 

haline gelmesini sağlamıştır. 

Adanın merkezi olan Lefkoşa, Kıbrıs'ın iç kesiminde olsa da idari merkez vasfının 

getirdiği avantaj ile adanın önemli ticari merkezlerinden biri durumundadır. 

Lefkoşa'da bulunan çarşıların fazlalığı ile şehre gelen tüccarların barınması için 

yapılan hanlar bunu doğrular niteliktedir. Osmanlı Devleti'nin adayı fethiyle birlikte 

ticareti geliştirmek için Lefkoşa'ya dışardan gelen tüccarların barınması için yapılan 

Büyük Han ile sonraki dönemde inşa edilen Komarizade (Kumarcılar) Hanı ticaret 

adına önemli yapılardır. Böylece adaya dışarıdan gelen ticaret adamlarının barınma 

sorunun çözülmesiyle birlikte her geçen gün Lefkoşa'yı daha fazla tüccar ziyaret 

ederek ticaretin gelişmesine katkı yapacaktır. Osmanlı Devleti ile birlikte adadaki 

ticaret ve sanayi gelişme göstermiştir. Devlet ticarete özellikle de dış ticarete çok 

fazla önem vermekteydi. Dış ticarette adadan daha çok ihracatı yasak olmayan 

ürünler, genellikle hammadde şeklinde alınırken adaya işlenmiş mallar 

getirilmekteydi. Bunlar içerisinde yünlü ve pamuklu dokumalar ön planda idi. 

Osmanlı Devleti'nin ticareti geliştirmek için Akdeniz'deki korsanlarla da etkili bir 

şekilde mücadele etmiş bu mücadelede zaman zaman donanmasını bölgeye 

göndermiştir. 

II. Ekonomik Hayat

Fetihten sonra yapılan nüfus sayımında halkın birçoğunun topraksız olduğu tespit 

edilmişti. Bu nedenle tarımı geliştirmek ve mevcut gelirleri artırmak için bazı 

önlemler alındı. Öncelikle Venedik İdaresinden kalan ağır vergiler ve angarya 

kaldırıldı. Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerinde de uygulanan toprak sistemi adaya 

getirildi. Anadolu'dan adaya aktarılan nüfus sayesinde boş topraklar ekilerek üretim 

artırıldı. Su sıkıntısı çeken bölgelerin ihtiyacının karşılanması için kanallar yapılarak 

su kuyuları açıldı. Anadolu'dan adaya nüfus aktarılırken tarım ve ticaretin gelişmesi 

için her meslek dalından kişilerin olmasına önem verdi. Alınan önlemlerle üretimin 

artmasına rağmen Kıbrıs; bazı dönemlerde veba salgını, kuraklık, kıtlık, deprem, 

çekirge gibi felaketlerle uğraşmıştır. Bu felaketler ada ekonomisinin tam olarak 

istenilen düzeye gelmesini engellemiştir. Tüm bu olumsuzluklara karşı devletin 

aldığı ticareti ve vergi mükelleerini koruyan kararlar sayesinde ada halkı zor 

günleri kısa sürede atlatabilmiştir. 
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a. Ticarî Faaliyetler

Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de güvenliği sağlamasıyla birlikte bölgedeki deniz 

ticareti artmış ve ticaretten elde edilen gümrük gelirleri de ticarete bağlı artmıştır. 

Bu arada Doğu Akdeniz ticaretinde anahtar bir rolü olan Kıbrıs adasındaki limanlara 

uğrayan gemilerin sayısı artmıştır. Lüzinyan ve Venedik dönemlerinde adanın bir 

numaralı limanı olan Mağusa Osmanlı döneminde gözden düşmüş ve adanın dışa 

açılan en büyük limanı Tuzla (Larnaka) olmuştur. Tuzla limanından sonra en fazla 

gemi Limasol limanına uğramaya başlamış ve Mağusa limanı adanın üçüncü limanı 

durumuna gerilemiştir. Tuzla limanın ve kazasının büyümesinin nedenleri arasında 

Osmanlı Devleti'nin konsolosların burada kalmasını zorunlu tutması bulunmaktadır. 

Bu durum da Tuzla'ya birçok yabancı ülke gemisinin uğradığı önemli bir liman kenti 

haline gelmesini sağlamıştır. 

Adanın merkezi olan Lefkoşa, Kıbrıs'ın iç kesiminde olsa da idari merkez vasfının 

getirdiği avantaj ile adanın önemli ticari merkezlerinden biri durumundadır. 

Lefkoşa'da bulunan çarşıların fazlalığı ile şehre gelen tüccarların barınması için 

yapılan hanlar bunu doğrular niteliktedir. Osmanlı Devleti'nin adayı fethiyle birlikte 

ticareti geliştirmek için Lefkoşa'ya dışardan gelen tüccarların barınması için yapılan 

Büyük Han ile sonraki dönemde inşa edilen Komarizade (Kumarcılar) Hanı ticaret 

adına önemli yapılardır. Böylece adaya dışarıdan gelen ticaret adamlarının barınma 

sorunun çözülmesiyle birlikte her geçen gün Lefkoşa'yı daha fazla tüccar ziyaret 

ederek ticaretin gelişmesine katkı yapacaktır. Osmanlı Devleti ile birlikte adadaki 

ticaret ve sanayi gelişme göstermiştir. Devlet ticarete özellikle de dış ticarete çok 

fazla önem vermekteydi. Dış ticarette adadan daha çok ihracatı yasak olmayan 

ürünler, genellikle hammadde şeklinde alınırken adaya işlenmiş mallar 

getirilmekteydi. Bunlar içerisinde yünlü ve pamuklu dokumalar ön planda idi. 

Osmanlı Devleti'nin ticareti geliştirmek için Akdeniz'deki korsanlarla da etkili bir 

şekilde mücadele etmiş bu mücadelede zaman zaman donanmasını bölgeye 

göndermiştir. 

II. Ekonomik Hayat

Fetihten sonra yapılan nüfus sayımında halkın birçoğunun topraksız olduğu tespit 

edilmişti. Bu nedenle tarımı geliştirmek ve mevcut gelirleri artırmak için bazı 

önlemler alındı. Öncelikle Venedik İdaresinden kalan ağır vergiler ve angarya 

kaldırıldı. Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerinde de uygulanan toprak sistemi adaya 

getirildi. Anadolu'dan adaya aktarılan nüfus sayesinde boş topraklar ekilerek üretim 

artırıldı. Su sıkıntısı çeken bölgelerin ihtiyacının karşılanması için kanallar yapılarak 

su kuyuları açıldı. Anadolu'dan adaya nüfus aktarılırken tarım ve ticaretin gelişmesi 

için her meslek dalından kişilerin olmasına önem verdi. Alınan önlemlerle üretimin 

artmasına rağmen Kıbrıs; bazı dönemlerde veba salgını, kuraklık, kıtlık, deprem, 

çekirge gibi felaketlerle uğraşmıştır. Bu felaketler ada ekonomisinin tam olarak 

istenilen düzeye gelmesini engellemiştir. Tüm bu olumsuzluklara karşı devletin 

aldığı ticareti ve vergi mükelleerini koruyan kararlar sayesinde ada halkı zor 

günleri kısa sürede atlatabilmiştir. 
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Osmanlı idaresinde adada faaliyet gösteren yaklaşık yüz civarında olan zanaat 
dalları arasında; ekmekçi (habbaz), değirmenci, kasap, hamamcı, ayakkabıcı 
(haffaf), derici (debbağ), demirci, keçeci, terzi, nalbant, marangoz, kalaycı gibi 
birçok meslek grubu bulunmaktadır. Özellikle halkın temel tüketim maddelerinin 
üretimden sorumlu olan ekmekçiler ve kasaplar devlet tarafından daha sık 
denetlenmekteydi. Kıbrıs adasında gayrimüslimler ile Müslümanlar birbirlerinin 
yanında çalışabiliyor, ticari ortaklık kurabiliyor, mahkemelerde birbirlerine kel 
olabiliyorlardı. Adada Müslüman ve gayrimüslim halkın ayrı çalıştıkları zanaat 
dalları olduğu gibi ortak çalıştıkları zanaat dalları da mevcuttu.

Tartışalım

Zanaat gruplarının üretim konusunda birbirleriyle nasıl bir bağı olabilir?

b. Esnaf Teşkilatı

Osmanlı Devleti Kıbrıs'ta ticaretin gelişmesi için Anadolu'dan gönderilen Türklerin 
arasında ticaret ve esnaf erbabının olmasına dikkat etmiştir. Esnaf teşkilatı tanım 
olarak; mal ve hizmet üretimi ile ilişkili herhangi bir iş kolu alanında uzmanlaşmış 
kişilerin mesleki örgütlenmeleridir. Şehir ve kasabalarda örgütlenen esnaf teşkilatı 
“Lonca Sistemi”ne göre teşkilatlanmış olan esnaf, sanayici ve tüccardan 
oluşmaktadır. Lonca, Osmanlı Devleti'nde kent esnafının ve küçük çaplı üretim yapan 
zanaatkârların örgütlenme biçimiydi. Temelini Ahilik'ten alan Osmanlı lonca 
sisteminde esnaf olmak isteyen kişinin belirli bir mesleğe girmesi çıraklık yoluyla 
olabilirdi. Usta, çırağın yetiştiğine kanaat getirdikten sonra kendisine “kalfa” unvanını 
verirdi. Ustası tarafından ahlâkına ve ustalığına kanaat getirilen kalfa, usta olurdu. 
Diploma töreni niteliğinde, usta olacak kalfaya “şed bağlama” ya da “peştamal 
kuşanma” adı verilen merasim yapılırdı. 

Araştıralım!

Osmanlı'da esnaf teşkilatını oluşturan diğer zanaat dallarının isimlerini araştırınız.

Tartışalım

Ekmekçi ve kasapların diğer esnaf gruplarına göre daha sık denetlenmesinin 

nedenleri neler olabilir? 
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Osmanlı idaresinde adada faaliyet gösteren yaklaşık yüz civarında olan zanaat 
dalları arasında; ekmekçi (habbaz), değirmenci, kasap, hamamcı, ayakkabıcı 
(haffaf), derici (debbağ), demirci, keçeci, terzi, nalbant, marangoz, kalaycı gibi 
birçok meslek grubu bulunmaktadır. Özellikle halkın temel tüketim maddelerinin 
üretimden sorumlu olan ekmekçiler ve kasaplar devlet tarafından daha sık 
denetlenmekteydi. Kıbrıs adasında gayrimüslimler ile Müslümanlar birbirlerinin 
yanında çalışabiliyor, ticari ortaklık kurabiliyor, mahkemelerde birbirlerine kel 
olabiliyorlardı. Adada Müslüman ve gayrimüslim halkın ayrı çalıştıkları zanaat 
dalları olduğu gibi ortak çalıştıkları zanaat dalları da mevcuttu.

Tartışalım

Zanaat gruplarının üretim konusunda birbirleriyle nasıl bir bağı olabilir?

b. Esnaf Teşkilatı

Osmanlı Devleti Kıbrıs'ta ticaretin gelişmesi için Anadolu'dan gönderilen Türklerin 
arasında ticaret ve esnaf erbabının olmasına dikkat etmiştir. Esnaf teşkilatı tanım 
olarak; mal ve hizmet üretimi ile ilişkili herhangi bir iş kolu alanında uzmanlaşmış 
kişilerin mesleki örgütlenmeleridir. Şehir ve kasabalarda örgütlenen esnaf teşkilatı 
“Lonca Sistemi”ne göre teşkilatlanmış olan esnaf, sanayici ve tüccardan 
oluşmaktadır. Lonca, Osmanlı Devleti'nde kent esnafının ve küçük çaplı üretim yapan 
zanaatkârların örgütlenme biçimiydi. Temelini Ahilik'ten alan Osmanlı lonca 
sisteminde esnaf olmak isteyen kişinin belirli bir mesleğe girmesi çıraklık yoluyla 
olabilirdi. Usta, çırağın yetiştiğine kanaat getirdikten sonra kendisine “kalfa” unvanını 
verirdi. Ustası tarafından ahlâkına ve ustalığına kanaat getirilen kalfa, usta olurdu. 
Diploma töreni niteliğinde, usta olacak kalfaya “şed bağlama” ya da “peştamal 
kuşanma” adı verilen merasim yapılırdı. 

Araştıralım!

Osmanlı'da esnaf teşkilatını oluşturan diğer zanaat dallarının isimlerini araştırınız.

Tartışalım

Ekmekçi ve kasapların diğer esnaf gruplarına göre daha sık denetlenmesinin 

nedenleri neler olabilir? 
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Çangarlık

Ayakkabı, terlik, çizme yapan ve satan 
kişilerin toplandığı esnaf teşkilatına 
haffaık, bu işleri yapanlara ise haffaf 
denilmektedir. Kıbrıs adasında Haffaf 
sınıfına bağlı olanlar içerisinde belki de en 
ilginç olanı çangarlardır. Çangarlık Kıbrıs'ın 
geleneksel çizme üreticisi olan kişilerin 
toplandığı sınıfa verilen isimdir. Çangarların 
ürettikleri çizmeler diğer üretilenlerden 
farklıdır. Çangarlar uzun ve yüksek konçlu 
çizmeler imal ederler, bunlara çangar 
çizmesi veya söz konusu sicillerde geçtiği 
gibi bodina denir. Çangar çizmeleri sağlam 
ve uzun yapılırdı. Erkekler için yapılan 
bodinalar teke derisinden yapılır ve dize 
kadar uzanırdı. Kadın ve çocuklar için 
yapılanlar ise oğlak veya keçi derisinden 
üretilmekte ve erkeklerine göre daha kısa 
olmaktadır. Ayak tabanları işlenmiş sığır 
derisinden yapılmaktaydı. 
    
Çizmelerin kullanım sürelerini artırmak için 
tabanlarına brokka adı verilen yerli yapımı 
özel çiviler kullanılırdı. Ayrıca bu çizmelerin 
t o p u k l a r ı  b u l u n m a m a k t a y d ı .  B u 
özelliğinden dolayı söz konusu çizmelerin 
sağı veya solu da yoktu. Çizmelerin eşleri 
arasında bir fark bulunmadığından çizmeler 
hergün farklı ayağa giyilebilmekteydi. 
Çizmelerde özel yapım örme kalın sicim 
kullanılmaktaydı. Çangarlar bu sicimi 
kendirden üretmekteydi. Yapıştırılması 
gereken yerleri ise yerli yapımı çeriş denilen 
tutkal kullanarak yapıştırılırdı. Son olarak 
çizmeler siyah renge boyanırdı. Bu boya 
kıskiyan denilen ham maddeden elde 
edilmekteydi. Kıskiyan parça derilerden, 
paslı demir parçalarından ve üzüm 
sirkesinden elde edilmekteydi. Çangarlar 
bağl ı  bulundukları  esnaf dal ındaki 
ürünlerden hem daha ucuz hem de en alt 
seviyedeki halk iç in özel ç izmeler 
yapmışlardır. (Kaynak: Kıbrıs'ta Osmanlı 
İz ler i ,  Kıbr ıs Türk Yazar lar Bir l iğ i 
Yayını,Lefkoşa 2014.)

c. Tarım Faaliyetleri

Kıbrıs adasında ziraatla uğraşan çiftçilerin en büyük 

problemi yağışın az olduğu dönemlerde meydana gelen 

kuraklıklar ile bir türlü önlem alınamayan çekirge istilaları 

idi. Adada yapılan tarımı geniş arazilerde yapılan kuru 

tarım ile bahçelerde yapılan sulu tarım olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Kuru tarımın ağırlıklı olduğu geniş 

arazilere başta arpa ve buğday olmak üzere yulaf, susam, 

keten, nohut, mercimek, pamuk, burçak vb ekiliyordu. Bir 

yıl ekilen arazi ertesi yıl nadasa bırakılıp dinlendiriliyordu. 

Adanın sulu tarım yapılan bölgelerinde ise kolokas, kök 

boya bitkisi (kırmızı boya), şeker kamışı ve tütün üretimi 

yapılmaktaydı. Kıbrıs'ın genelinde yetiştirilen zeytin ağacı 

yanında harup ve dut ağacı da yer alıyordu. Zeytin, 

meyvesi yanında yağının çıkarılmasıyla ekonomik değeri 

yüksek olan bir ağaçtır. Harup, hayvan yemi yanında 

meyvesinden elde edilen pekmez ile sadece iç pazarda 

değil ada dışında da müşterisi olan bir bitkiydi. Ayrıca 

turunçgiller, elma, armut, zerdali, hurma, ceviz gibi 

ağaçlar adanın genelinde yetiştiriliyordu.

Araştıralım!

Dut ağacı meyvesi dışında yetiştirilmesinin diğer amacı nedir? 
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Çangarlık

Ayakkabı, terlik, çizme yapan ve satan 
kişilerin toplandığı esnaf teşkilatına 
haffaık, bu işleri yapanlara ise haffaf 
denilmektedir. Kıbrıs adasında Haffaf 
sınıfına bağlı olanlar içerisinde belki de en 
ilginç olanı çangarlardır. Çangarlık Kıbrıs'ın 
geleneksel çizme üreticisi olan kişilerin 
toplandığı sınıfa verilen isimdir. Çangarların 
ürettikleri çizmeler diğer üretilenlerden 
farklıdır. Çangarlar uzun ve yüksek konçlu 
çizmeler imal ederler, bunlara çangar 
çizmesi veya söz konusu sicillerde geçtiği 
gibi bodina denir. Çangar çizmeleri sağlam 
ve uzun yapılırdı. Erkekler için yapılan 
bodinalar teke derisinden yapılır ve dize 
kadar uzanırdı. Kadın ve çocuklar için 
yapılanlar ise oğlak veya keçi derisinden 
üretilmekte ve erkeklerine göre daha kısa 
olmaktadır. Ayak tabanları işlenmiş sığır 
derisinden yapılmaktaydı. 
    
Çizmelerin kullanım sürelerini artırmak için 
tabanlarına brokka adı verilen yerli yapımı 
özel çiviler kullanılırdı. Ayrıca bu çizmelerin 
t o p u k l a r ı  b u l u n m a m a k t a y d ı .  B u 
özelliğinden dolayı söz konusu çizmelerin 
sağı veya solu da yoktu. Çizmelerin eşleri 
arasında bir fark bulunmadığından çizmeler 
hergün farklı ayağa giyilebilmekteydi. 
Çizmelerde özel yapım örme kalın sicim 
kullanılmaktaydı. Çangarlar bu sicimi 
kendirden üretmekteydi. Yapıştırılması 
gereken yerleri ise yerli yapımı çeriş denilen 
tutkal kullanarak yapıştırılırdı. Son olarak 
çizmeler siyah renge boyanırdı. Bu boya 
kıskiyan denilen ham maddeden elde 
edilmekteydi. Kıskiyan parça derilerden, 
paslı demir parçalarından ve üzüm 
sirkesinden elde edilmekteydi. Çangarlar 
bağl ı  bulunduklar ı  esnaf dal ındaki 
ürünlerden hem daha ucuz hem de en alt 
seviyedeki halk iç in özel ç izmeler 
yapmışlardır. (Kaynak: Kıbrıs'ta Osmanlı 
İz ler i ,  Kıbr ıs Türk Yazar lar Bir l iğ i 
Yayını,2014, Lefkoşa.)

c. Tarım Faaliyetleri

Kıbrıs adasında ziraatla uğraşan çiftçilerin en büyük 

problemi yağışın az olduğu dönemlerde meydana gelen 

kuraklıklar ile bir türlü önlem alınamayan çekirge istilaları 

idi. Adada yapılan tarımı geniş arazilerde yapılan kuru 

tarım ile bahçelerde yapılan sulu tarım olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Kuru tarımın ağırlıklı olduğu geniş 

arazilere başta arpa ve buğday olmak üzere yulaf, susam, 

keten, nohut, mercimek, pamuk, burçak vb ekiliyordu. Bir 

yıl ekilen arazi ertesi yıl nadasa bırakılıp dinlendiriliyordu. 

Adanın sulu tarım yapılan bölgelerinde ise kolokas, kök 

boya bitkisi (kırmızı boya), şeker kamışı ve tütün üretimi 

yapılmaktaydı. Kıbrıs'ın genelinde yetiştirilen zeytin ağacı 

yanında harup ve dut ağacı da yer alıyordu. Zeytin, 

meyvesi yanında yağının çıkarılmasıyla ekonomik değeri 

yüksek olan bir ağaçtır. Harup, hayvan yemi yanında 

meyvesinden elde edilen pekmez ile sadece iç pazarda 

değil ada dışında da müşterisi olan bir bitkiydi. Ayrıca 

turunçgiller, elma, armut, zerdali, hurma, ceviz gibi 

ağaçlar adanın genelinde yetiştiriliyordu.

Araştıralım!

Dut ağacı meyvesi dışında yetiştirilmesinin diğer amacı nedir? 
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Lefke ve Lefkoşa çevresindeki topraklarda pamuk yetiştirilmekteydi. Kaliteli Kıbrıs 

pamuğu, ihracatın da en önemli ürünü haline gelmişti. İhracat yapılan diğer bir alan 

da işlenmiş orman ürünleriydi. Bunun dışında çeşitli kumaşlar da ihraç malları 

arasındaydı. İthalatın ağırlığını ise yünlü ve pamuklu dokumalar oluşturuyordu. Bu 

ürünleri taşıyan gemiler korsanlar tarafından saldırıya uğruyordu. Zaman zaman 

korsan gemileri adanın kıyı yerleşim bölgelerine de saldırarak can ve mal kaybına 

sebep oluyordu.  

Zirai ürünlerin yanında işlenmiş orman ürünleri, madenlerle tuz da Kıbrıs'ın önemli 

ihraç malları arasında bulunmaktaydı. Kıbrıs'ta tuz üretimi Tuzla (Larnaka) ve 

Limasol bölgelerinde yapılmaktaydı. İnsanlar ve hayvanlar için önemli bir gıda olan 

tuz, daha çok Tuzla yakınlarındaki tuz gölünden elde ediliyordu. Bu yüzden bölge 

Tuzla ismiyle de anılmıştır. Lüzinyan ve Venedik döneminde olduğu gibi Osmanlı'da 

da tuz üretimi devletin tekeli altındaydı. Bundan dolayı Tuzla ve Limasol'daki tuz 

madenlerinin işletilmesi iltizam usulü ile oluyordu. Kıbrıs'taki tuzlalardan elde edilen 

tuz genellikle Suriye şehirlerine pazarlanmaktaydı.

Kıbrıs'ı çevre ülkelere adından söz ettiren meyvelerinden biri de üzümdür. Adanın 

genelinde yapılan bağcılık ile üzüm üretimi tüketim ihtiyacının üzerine çıkmaktaydı. 

Bunun nedeni ise, ünü yurt dışına çıkmış Kıbrıs şaraplarının bu bağlarda yetiştirilen 

üzümlerden yapılmasıdır. Şarap dışında üzümden pekmez, paluze, köfter ile cevizli 

ve bademli sucuk da yapılmaktaydı. 

Lüzinyan idaresinin son dönemlerinde Kıbrıs'ta başlayan şeker üretimi Osmanlı 

döneminde de devam etmiştir. Bu ürün şeker kamışından elde ediliyordu. Şeker 

adada özellikle Piskopu, Koloş, Kukla, Hirsofu ve Lefke civarında yetiştirilirdi. 

Kıbrıs'ta üretilen şeker Kahire ve Şam şekerlerine göre daha az kaliteli olmasına 

karşın daha beyaz olduğu için Osmanlı saray mutfaklarına gönderiliyordu. Zaman 

içinde yatının düşmesi ve piyasa değerinin azalmasıyla bu ürünün yerini pamuk 

almıştır. Pamuk ada için ekonomik değeri olan önemli bitkilerden biriydi. Limasol ve 

Baf civarındaki topraklar bu bitki için en elverişli yerlerdi. Adanın kuzey bölgelerinde 

İlişkilendirelim

Geçmişte adada ekilen bitkiler ile günümüzde ekilen bitkileri karşılaştırarak artık
 hangi bitkilerin ekilmediğini tespit edelim.
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d. Hayvancılık

Ada halkı, çeşitli alanlarda yararlandıkları hayvanları 
adanın genelinde kullanmışlardı. Osmanlı idaresinde 
adada yetiştirilen küçükbaş hayvanlar arasında keçi, 
koyun, domuz, büyükbaş hayvanlar arasında ise at, 
katır, eşek, inek, deve bulunmaktaydı. 

İhracat kalemlerinden biri olan yapağının (ham yün) 
üretimi için küçükbaş hayvan yetiştiriciliği Kıbrıs için 
önemli bir alandı. Sadece yapağı değil, yünlü 
dokumalar da ihraç ediliyordu. Adada yetiştirilen 
büyükbaş hayvanlardan olan öküzler tarımda 
kullanılmasının yanısıra saray mutfağına odun 
taşımaları için İstanbul'a da gönderilmekteydi.

Kıbrıs'ta ipek böcekçiliği ada ekonomisine önemli 
katıda bulunmuştur. Üretilen sarı ve beyaz 
ipekler ihraç malları içinde yer almıştır. Adada en 
kaliteli sarı ipek Baf, beyaz ipek ise Değirmenlik 
bölgesinde yetiştiriliyordu. Beyaz ipeğin sarıya 
göre ekonomik değeri daha yüksekti. Adanın 
hemen her kazasında ipek üretilmesine karşın 
bazı şehirler ürettikleri ipeğin kalitesi ve miktarı 
ile ön plana çıkmaktaydı. Bu şehirler arasında 
Değirmenlik, Baf, Evdim, Gilan ve Mağusa 
bulunmaktaydı.
 
Kıbrıs'ta üretilen bal Anadolu'da üretilen birçok 
baldan daha kaliteli ve pahalıydı. Bal üreticileri 
resm-i kovan adı ile vergiye tabi tutuluyordu. 
Adada yetiştirilen hayvanların yanısıra yaban 
hayattan yakalanarak eğitilen ve avcılıkta 
kullanılmak üzere Osmanlı sarayı için yetiştirilen 
yırtıcı kuşlar da vardı. Bu kuşlar arasında doğan, 
şahin, atmaca ve çakır yer alıyordu. Bu kuşları 
avlayan ve yetiştirenler vergi muayeti gibi 
oldukça geniş haklara sahiptiler.  
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Orta Çağ'da Kıbrıs
KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 

Ülkemizde bulunan tarihi eserlerden hangilerini biliyorsunuz?

Yaşadığınız yerleşim yerinde hangi tarihi eserler vardır?

Kültürel mirası korumak niçin önemlidir?

Salamis Antik Kenti ile ilgili neler biliyorsunuz?

Kıbrıs, tarih boyunca Doğu Akdeniz’deki ticari, stratejik, jeopolitik özelliklerinden dolayı 
Akdeniz’e ve Akdeniz ticaretine egemen olmak isteyen uygarlıkların ve devletlerin ilgisini 
çekmiştir. Tarihte, Kıbrıs’ı ele geçiren büyük küçük bir çok medeniyet, adanın sahip olduğu 
zenginliklerden en üst seviyede yararlanmıştır. Farklı zamanlarda Kıbrıs'a egemen olan 
medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan bir çok eser bulunmaktadır. Kültürel miras, 
geçmiş kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan 
eserlere verilen isimdir. Kültürel miras geçmişi hatırlatırken bu eserlere sahip çıkılarak 
kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemini ortaya koyar. Kültürel mirasın öğrenilmesi, 
tanıtılması ve korunması temel amaçlarımız arasında olmalıdır. 

Kültürel Miras Neolitik Bazilika İkon

197 KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 

Cami

Kale Hamam Türbe Sur
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Tatlısu Çiftlikdüzü

Neolitik Seramiksiz Dönem yerleşim alanı olan bu yer Tatlısu köyünde sahil kesiminde 

bulunmaktadır. Burada Anadolu kökenli obsidyen bulunmuştur. Çiftlikdüzü kazıları 1988 

yılında başlamıştır. Kazılarda saptanan kalıntılar M.Ö 8400 yılına tarihlendirilmiştir. 

İnsanoğlunun göçebelikten kurtulup yerleşik hayata başladığı Neolitik dönemin ilk 

evresine   ait bir yerleşim yeridir. Buluntuların Kıbrıs kronolojisini yeniden yapılandırmaya 

aday olduğu izlenimi edinilmektedir. Günümüze kadar sürdürülen kazılarda taş ile 

kerpiçten yapılmış yuvarlak planlı evler, alçı sıvalı tekneler, az sayıda insan kemiği, yabani 

ve evcil hayvan kemikleri, deniz kabuklarından yapılmış kolyeler, diş ile kemikten yapılmış 

oltalar, boynuzdan yapılmış iğneler, boncuklar bulunmuştur.

Enkomi Antik Kenti

Kıbrıs'ın doğu sahil bugünkü Tuzla köyü yakınlarındadır. Enkomi kenti  Alashia adı ile 

bilinmektedir. Geç Tunç Çağı'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Günümüzde 

denizden uzaktadır. Fakat kurulduğu dönemde bir liman kentiydi. Birbirini dik olarak 

kesen sokaklarla oluşturulan ızgara biçimli bir plana sahiptir. Kentin çevresinde sur 

duvarları bulunmaktadır. Enkomi kazılarında çok miktarda tunç araç-gereç ve bakır 

külçeler bulunmuştur.

I. Tarih Öncesi Yerleşim Yerleri ve Eserleri

Nitovikla Kalesi

Karpaz Yarımadası'nın orta ve güney kesiminde sahil kenarında bir kayalık tepe 

üzerindedir. Burası 1929 yılında adada kazı yapan İsveç Arkeoloji Heyeti tarafından 

yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Kral Tepesi Yerleşim yeri (Kaleburnu)

Kral Tepesi Karpaz Yarımadası'nın güney kıyısındaki Kaleburnu köyü yakınlarındadır. 

Denizden 200 metre yükseklikte bir tepedir. Tesadüf eseri gezinti yapanlar tarafından 

keşfedilmiştir. 2005 yılından beri kazılara devam edilmektedir. Kazılar sonucunda pithos 

(küp), ve bronz eserler ortaya çıkarılmıştır. Kral tepesi Geç Tunç Dönemi'nde Doğu 

Akdeniz bölgesinin önemli bir ticaret merkezidir. 
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Soli Antik Kenti

Soli kenti, Kıbrıs adasında bulunan on krallıktan biriydi. MÖ. 1000 yılının başlarında 

kurulduğu tahmin edilmektedir. Kentin adını Atinalı lozof Solon'dan aldığı söylenir. Şehir, 

verimli arazisi, limanı ve yakınlardaki bakır madenlerinden dolayı önemini uzun süre 

korumuştur. Soli kenti  kralı da diğer Kıbrıs kralları gibi Perslere başkaldırmış fakat Pers 

kralına yenilerek  498'de Pers egemenliğine girmiştir. Roma döneminde kentin bolluk ve 

refah içinde olduğu söylenmektedir. Şehrin limanının dolması ve bakır madenlerinin 

kapanması ile önemini yitirmiştir. VII. yüzyıldaki Arap akınları (İslam Devleti'nin akınları) 

sonucu terk edilmiştir. XIII.yüzyılda önemli bir piskoposluk merkezi haline gelmiştir. 1920 

yıllarda başlayan kazı çalışmaları sonucunda tiyatro, agora, kilise, çeşme, tapınak gibi 

kamusal binalar ortaya çıkmıştır. 

Soli Bazilikası Kıbrıs'ta inşa edilen ilk kiliselerden biridir. IV. yüzyılda yapılmıştır.            

VI. Yüzyılda genişletilmiştir. VII. yüzyılda Arap akınlarından tahrip olmuştur. 

Batık Gemi Müzesi (Girne Kalesi)

1965 yılında bir sünger avcısı tarafından tespit edilen batık, Amerikalı araştırmacılar 

tarafından 1968-1969 yılındaki kazılar ile ortaya çıkarılmıştır. Girne Kalesi içerisindeki 

Batık Gemi Müzesi'nde sergilenmektedir.  Geminin gövdesi 15 metre uzunluğundadır ve 

Halep çamından yapılmıştır. Gemide 400 civarına amfora bulunmuştur. Ayrıca bazalt 

taşından değirmen taşları ve bol miktarda karbonlaşmış badem bulunmuştur. Gemi 

Helenistik Döneme tarihlenmektedir.

II. İlk Çağ Dönemi Yerleşim Yerleri ve Eserleri

Vouni Sarayı

Soli antik kentinin 4 mil batısındaki Vuni, MÖ. 500 yılı civarında inşaa edilmiştir. Adanın 

egemenliğini ele geçiren Persler zamanında  Marion kentinin kralı tarafından kurulmuştur. 

Kentin yakınlarındaki Yunan kent yerleşimlerini özellikle de Soli yerleşkesini kontrol 

amacıyla kurulmuştur.  Vouni Sarayının 137 odası vardır. 

Pers egemenliği yerini Yunan egemenliğine bırakınca saray işlevini yitirmiştir. MÖ. 380 

yılında bir yangınla tahrip olana kadar Soli halkı tarafından kullanılmıştır.  

Lambousa Antik Kenti

Girne'nin batısında Alsancak yakınlarında bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Lambusa 

krallığı adadaki on krallıktan biriydi. Kaynaklar MÖ. 1200 yılında Pelaponnes 

yarımadasındaki Lakonya Kralı Praksander önderliğinde kurulduğunu yazmaktadır. VII. 

Yüzyılda Arap akınları nedeniyle kent tahrip edilmiştir.
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Soli Antik Kenti
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Salamis Antik Kenti

Salamis şehri Tunç Çağı sonlarında başlayan Ege göçleri nedeniyle Anadolu'dan ve 

Yunanistan’dan gelen kavimlerden biri olan Akalar tarafından kurulmuştur. Şehrin 

efsanevi kurucusu Truva kahramanlarından Telamon'un oğlu Tefkros’dur. Salamis'in 

geçmişi MÖ. XI. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Enkomi bir deprem sonrasında tahrip 

olduktan sonra halkı buraya göç ederek Salamis şehrini kurmuştur. İlk yerleşmeye ait 

mezarlık ve liman izleri bulunmaktadır.  MÖ. VIII. Yüzyıl sonlarında Salamis'in Fenikeliler 

ile ticaret ilişkileri olan zengin bir kent olduğu bilinmektedir. Bu durum, Salamis'teki 

mezarlardan çıkan buluntulardan anlaşılmaktadır. Kentte ilk para MÖ. VI. Yüzyılda 

basılmıştır. Salamis ismine de aynı yüzyılda bulunan yazıtlarda ilk kez rastlanır. Büyük 

İskender'in ölümünden sonra Salamis, Ptolemeler'in egemenliğine girmiştir. Salamis; bu 

dönemde İskenderiye, Antakya, Efes gibi önemli Helenistik kentler arasında yer almıştır. 

En parlak dönemini Roma dönemidir. Günümüzdeki kalıntıların çoğu Roma dönemine 

aittir. I. Yüzyıl ve IV. Yüzyıl'da kent, Yahudi ayaklanmaları ve depremlerle zarar gördü. 

Depremlerden sonra Doğu Roma imparatoru Constantinus kenti yeniden inşa etmiştir. Bu 

dönemden sonra kent Konstantia adını aldı. Yeniden kurulan bir şehir olarak St. 

Epiphanios zamanında merkez olarak Baf'ın yerini alır.  Doğal yıkımlar ve İslam akınları ile 

kent bir süreliğine Müslümanların eline geçmiştir. İslam akınları sonucu burada yaşayan 

halk Arsinoe (Mağusa)'ya göç etmiştir.  Kuzey Kıbrıs'ın en önemli antik kentlerinden biri 

olan Salamis Antik Kenti'nde cimnasyum, tiyatro, bazilikalar, konut alanları, sütunlu 

caddeler, hamamlar, su kemerleri, sarnıçlar, mezarlık alanlar, tuvaletler, agora gibi binalar 

vardır. Kazılarda çok sayıda mermer heykel de bulunmuştur.

III. Orta Çağ Dönemi Eserleri
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Apostolos Andreas Manastırı
Manastır Karpaz Yarımadası'nda Ay Andrea Burnu(Zafer Burnu) olarak bilinen noktada yer 
almaktadır. Manastıra adını veren Apostolos Andreas Hz. İsa tarafından papazlığa çağrılan 
ilk kişidir. Apostolos Andreas Manastırı ile ilgili efsane ise söyledir: Apostolos Andreas 
Kudüs'e yapmış olduğu ilk yolculuklardan birinde gemisinde suyu biten bir gözü kör olan 
gemi kaptanını tedavi ederek bugünkü manastırın bulunduğu yerde su olduğunu söyler. 
Burada karaya çıkan denizciler su bulurlar. Apostolos Andreas'ı ödüllendirmek isterler 
fakat bunu kabul etmez. Gemi kaptanı ve mürettebat Hıristiyanlığı kabul eder. Gemi 
kaptanı Kudüs'te bulunduğu bir sırada Apostolos Andreas'ın bir ikonunu satın alarak 
dönüş yolculuğu sırasında kuyuların yanına koyar Böylece efsane başlamış olur. 
Günümüzde modern kilisenin altında bulunan içme suyu içeren kuyuların bulunduğu 
küçük odanın eski manastırdan kalma bir Şapel olduğu tahmin edilir. 

St. Barnabas Manastırı
Salamis Nekropolü'nün batı ucunda yer almaktadır. St. Barnabas Manastırı'na adını veren 
St. Barnabas Salamis'te doğmuş Yahudi bir ailenin oğludur. Kudüs'te eğitim gördükten 
sonra Kıbrıs'a döner ve Hristiyanlığı yaymak için 45 yılında St. Paul ile çalışmalara başlar. 
Bu faaliyetlerinden dolayı halkın tepkisini çeker ve öldürülür. Cesedi, St. Barnabas'ın 
öğrencileri tarafından Salamis yakınlarında bir harup ağacının altına gömülür. 
Gömülürken göğsünün üzerine de St. Mathews'in İncil'inin kopyası konur. Kıbrıs'ta hiç 
kimse cesedin nerede olduğunu bilmemektedir. Piskopos Anthemios 432 yılında cesedin 
saklı olduğu yeri rüyasında görür. Mezarın açılmasını emreder. İstanbul'a giderek cesedi 
İmparator Zeno'ya takdim eder. Zeno Kıbrıs Kilisesi'nin özerkliğini ilan eder ve St. 
Barnabas'ın bulunduğu yerde bir manastır binasını 477'de inşa ettirir. Manastıra bugünkü 
şekli 1756 yılında verilir. 1974 sonrasında da bir süre daha manastır işlevini sürdürür. St. 
Barnabas Manastırı restore edildikten sonra 1992 yılında St. Barnabas İkon ve Arkeoloji 
Müzesi adıyla ziyarete açılmıştır. 
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Bellapais Manastırı

Beşparmak Dağları'nın eteklerinde bir kayalık üzerinde kurulmuştur. Bellapais Manastırı 

adı Fransızca Abbaye de la Paix (Barış Manastırı) adından ortaya çıkmıştır. Manastır 

gotik sanatın en güzel örneklerindendir. Manastırın ilk sakinleri Augustinian mezhebi 

rahipleridir. İlk manastır binası 1198-1205 yılları arasında olmuştur. Bugünkü yapının 

büyük kısmını Lüzinyan kralı III. Hugh inşa ettirmiştir. Kıbrıs Osmanlılar tarafından 

alınınca bina Ortodoks Kilisesi'ne verilmiştir. . 

Limasol Kalesi

XIII. Yüzyılda Lüzinyanlar tarafından yapılmıştır. İngiliz kralı I.Richard, Üçüncü Haçlı 

Seferi'nde Kıbrıs'ı aldıktan sonra nişanlısı Berengariya ile bu kalede evlenmiştir (1191). 

Kaleye Venedik döneminde Leftari adı verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs seferinde 

fethettiği ilk kale de Limasol Kalesi olmuştur.

Kantara Kalesi

Girne Dağları üzerindeki üç kaleden en doğuda yer alandır. Kale 2068 ayak yükseklikte 

kurulmuştur. Kuzey kıyısını, Mesarya Ovası'nı ve Karpaz Yarımadası'nı kontrol etmektedir. 

Kale yazılı kaynaklarda ilk kez 1191 yılında geçmektedir. Venedikliler adayı ele geçirdikten 

sonra denizden uzak diğer kaleler gibi önemini kaybetmiştir. Kalede savunma yerleri, 

kuleler  gibi bölümler vardır.

Girne Kalesi

VII. yüzyılda kale inşaa edilmiştir. Bugünkü şeklini Lüzinyanlar döneminde almıştır. 

Kareye yakın bir planı olan kalenin her köşesinde bir kule vardır. Kalenin kuzey batı 

bölümünde 1100'lü yıllarda yapılan bir Bizans kilisesi yer almaktadır. 
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Sourp Magar Manastırı

Manastır, Meryem Manastırı olarak da anılmaktadır. Manastır bugünkü Alevkayası’nda 

1000 yılında Koptik bir manastır olarak kuruldu ve İskenderiyeli aziz St. Makarios'a 

adanmıştır. 15. Yüzyılın başında Ermeni Kilisesine geçen manastır Ermeni hacılarının 

Kudüs'e gidip gelirken dinlendikleri yer olmuştur. Bu işlevini 1974 yılına kadar 

sürdürmüştür. Lefkoşa'daki Ermeni Cemaatı tarafından yazlık olarak kullanılmıştır. 

Günümüzde görülen kalıntılar  19. yüzyıla aittir. 

St. Hilarion Kalesi

Arap akınlarına karşı Bizans Dönemi'nde Beşparmak Dağları üzerinde kurulan üç kaleden 

en batıda yer alanıdır. Deniz seviyesinden yaklaşık 2200 ayak yüksekte oldukça sarp iki 

tepe üzerinde yer almaktadır. Lüzinyanlar döneminde asillerin başı sıkıştığında sığındığı ya 

da yazı geçirmek için kullandıkları yer olmuştur.  Venedik döneminden itibaren terk 

edilmiştir. Kale üç ana bölümden oluşmaktadır. 

St.Mamas Manastırı

12. yüzyılda yaşayan aziz Mamas adına yapılmış bir manastırdır. Bir Bizans Kilisesi 

kalıntıları üzerine Lüzinyanlar gotik bir kilise inşa etmişlerdir.  18. Yüzyılda inşa edilen 

manastırın yan taraftaki sütunları bu dönemlerden kalmadır. 
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Bufavento Kalesi

Beşparmak dağları üzerinde Bizans döneminde inşa edilen kalelerden biridir. Girne'nin 

doğusunda yer almaktadır. Denizden 3131 ayak yüksektedir. Kıbrıs'ın en yüksekte 

bulunan kalesidir. Yüksek ve sarp alanda bulunmasından dolayı ulaşılması en zor kaledir. 

Kale aşağı ve yukarı kale olmak üzere iki bölümden oluşur. İsak Komnen'in I. Richard'dan 

kaçarken bu adaya sığındığı söylenmektedir. Lüzinyanlar döneminde kale bir hapishane 

olarak kullanılmıştır. Bu dönemdeki adı  Aslan Şatosu'dur. Venedik döneminde önemini 

kaybetmiştir. Bufavento Rüzgara Baş Eğmeyen demektir. 

Bedesten (St. Nicholas Kilisesi)

Selimiye Cami'nin güneyinde bulunmaktadır. Bizans, Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve 

İngiliz dönemlerinden izler taşır. 14. Yüzyılda Gotik tarzda inşa edilen bir kilise yapısıdır. 

Lüzinyanlar döneminde kilise olarak varlığını sürdürmüştür. Venedik döneminde de kilise 

olarak kullanılan yapı, Osmanlı döneminde kapalı çarşı ve hububat deposu olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. 1573 yılında yapının ismi Bedesten olarak değiştirildi. 

Günümüzde restore edildikten sonra 2010 yılında kültür ve sanat etkinlikleri ile hizmete 

açılmıştır. 
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Sourp Magar Manastırı
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Mağusa Surları

Mağusa çevresine ilk surları Lüzinyanlar yapmıştır. 1489 yılına kadar bu surlar 

kullanılmıştır.  Bu surlar çok yüksek fakat ince yapıdadır. Venedikliler adayı aldıktan sonra 

şehrin öneminden dolayı Mağusa surlarını güçlendirme ihtiyacı duymuşlardır.  Surlar 

1550'de mühendis Giovanni Girolama Sanmichele ile kaptan Nikolao Foskanini  tarafından 

sağlamlaştırılır. Deniz tarafındaki Martinengo Tabyası ve ve Kara Kapısı bu dönemde inşa 

edilmiştir. Sur duvarlarının şehir dışındaki kısmına da bir hendek açılıp içi su ile 

doldurulmuştur.  İri kesme taştan inşa edilen surların uzunluğu 3km, yüksekliği 18 metre, 

genişliği yaklaşık 9 metredir. Duvarlarda burçlar, kapılar, mazgallar, cephanelikler, depolar 

ve ahırlar vardır. 14 kule mevcuttur. Bir iç kale (Othello Kalesi) ve Kara Kapısı ( Ravelin, 

Akkule), Deniz Kapısı ( Porta Del Proveditore) denen orijinal iki giriş kapısı bulunmaktadır.

Othello Kalesi

Mağusa'nın iç kalesi olan Lüzinyanlar tarafından limanı korumak amacıyla 14. Yüzyılda 

inşa edilmiş ve 1492 yılında Venedikliler zamanında NicoloFoscarini tarafından yeniden 

biçimlendirilmiştir. Kaleye giriş kapısının üst kısmında Venedik Cumhuriyeti'nin amblemi 

olan St. Mark'ın kanatlı aslanı ,NicolaFoscarini ismi ve 1492 tarihi yer alır. Kale bir 

zamanlar içinde su bulunan bir hendek ile çevriliydi. Hendek 1900'lü yıllarda İngilizler 

tarafından malaryayı önlemek için kurutulmuştur.

Kalenin bugünkü adı İngiliz döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Sheakespeare'ın ünlü 

eseri Othello'nun bir bölümü Kıbrıs'ta Mağusa kentinde bu kalede geçmektedir. Bu yüzden 

kaleye Othello adı verilmiştir.

İkiz Kiliseler ( Templer ve Hospitalier Şövalyeleri)

14. yüzyıl'da Mağusa'da inşa edilen iki kiliseden büyük ve eski olan St. Antonio adı ile 

bilinir. Ve Templer  şövalyelerine aittir. Templer Şövalyeleri Tarikatı 1313 yılında papa 

tarafından kaldırılınca Hospitalier Şövalyeleri'ne kalmıştır. İki kilise birbirine birleşik 

olduğundan İkiz Kiliseler adı ile anılmaktadırlar. 

Venedik Sarayı (Palazzo  Del Proveditore)

Lüzinyanlar tarafından 13. Yüzyılda Mağusa'da inşa edilen Kraliyet sarayıdır. 1369 yılına 

kadar kraliyet sarayı olarak kullanılmıştır. Sarayın orijinal yapısı günümüze ulaşamamıştır. 

Bugün görülen kalıntılar 16. Yüzyıl'ın başlarından kalma geniş L şeklinde bir yapıdır. 

Salamis'ten getirilen dört sütunun taşıdığı üç kemerli giriş kapısı vardır. Giriş kapısı 

üzerinde Venedikli yönetici Yüzbaşı Giovanni Renier'in arması yer almaktadır. 
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Venedik Sütunu

Venedik egemenliğinin bir sembolü olarak Lefkoşa'da Venedik Sarayı'nın karşısına 

bugünkü Sarayönü Cami avlusuna dikilmiştir. Sütun Salamis antik kentinden getirilmiştir. 

Gri renkli granitten yapılmış sütun, yaklaşık 6 m yüksekliğinde ve 70 cm çapındadır. 

Üzerinde Venedik Cumhuriyeti'nin arması olan kanatlı aslan heykeli (St. Mark Aslanı) 

bulunuyordu. Bu aslan heykeli kaybolmuştur. Osmanlılar adayı alınca sütun kaldırılmıştır. 

İngilizler 1915 yılında sütunu 50 metre daha öteye yeni meydanın ortasına taşıyıp 

dikmişler ve kayıp heykelin yerine de bir küre koymuşlardır. Sütunun altıgen kaidesi 

etrafında Venedik hanedanına mensup ailelerin armaları vardır.

 Lefkoşa Surları

Lefkoşa'nın çevresine ilk surları Lüzinyanlar yapmıştır. Günümüzde Lefkoşa'nın 

çevresinde görülen surlar Venedik tarafından 1567 yılında inşa edilmiştir. Venedikliler 

şehri Osmanlılara karşı savunmak için Lüzinyan surlarını yıkarak ve bu surların taşlarını 

kullanarak dairesel bir sur sistemi yaptılar. Lefkoşa surlarının 11 burcu ve üç kapısı vardır. 

Üç kapı Girne Kapısı, Baf Kapısı ve Mağusa Kapısı’dır. 

Lala Mustafa Paşa Camisi (St. Nikolas Katedrali)

Lüzinyanlar tarafından Mağusa'da 1298-1312 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu katedral 

Fransa'daki Rheims Katedrali'ne benzemektedir. Kıbrıs'ın Lüzinyan kralları Kudüs krallık 

tacını bu katedralde giyerlerdi. Katherina Kornaro Kıbrıs'ı Venedik'e bırakan 

feragetnameyi burada imzalamıştır. Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethi sonrasında 

camiye çevrilmiştir. 1954 yılına kadar Mağusa Ayasofyası olarak anılan camiye Lala 

Mustafa Paşa Camisi adı verilmiştir. Katedralin girişinde yer alan cümbez ağacı ise yaklaşık 

700 yıllık bir geçmişe sahiptir. 

St. Catherina Kilisesi ( Haydarpaşa Camii)

St. Catherina Kilisesi'nin günümüzdeki adı Haydarpaşa Cami'dir. Gotik tarzda bir eser olan 

bu yapı 14. Yüzyılda inşa edilmiştir. Güney kapısında ince taş işçiliği ve kapısı üzerindeki 

Lüzinyan armalarının kabartmaları vardır. Batı kapısı eşiğinde ise gül ve ejderha motieri 

yer alır. Kuzey girişi ise daha sadedir. Kıbrıs'ın Osmanlıların fethinden sonra camiye 

dönüştürülmüştür. Ağalar Mescidi diye anılmaya başlanmıştır. 17. Yüzyılda bakım ve 

onarım yapılmıştır. Günümüzde Haydarpaşa Camii olarak bilinen yapı resim ve sanat 

galerisi olarak kullanılmaktadır. 
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Girne Kapısı
Lefkoşa kentini çevreleyen Venedik surlarının orijinal kapılarından biri Girne Kapısıdır. 
Venedikliler Lefkoşa'yı Osmanlı tehlikesine karşı korumak  ve savunmak için şehrin 
etrafına sur sistemi inşa ettiklerinde Lefkoşa surlarının üç kapısından biridir. Girne 
Kapısı'na surların yapılmasında emeği bulunan Venedikli Proveditore(Vali) Francesco 
Barbaro'nun onuruna Porta del Proveditore ismi verilmiştir. Kapı şehrin kuzeyinde kemerli 
kısa bir geçittir. Yapılış tarihi 1562 yılıdır. Girne Kapısı 1821 yılında onarım görmüştür. Bu 
onarım sırasında Osmanlılar kapının üzerine kubbeli dört köşe küçük bir bekçi odası ilave 
etmişlerdir. Girne Kapısı ve çevresindeki önemli bir değişiklik de 1931 yılında olmuştur. 
İngiliz kralı V. George zamanında Girne Kapısı'nın her iki tarafına surlar geçit verecek 
şekilde açılmış ve böylece ulaşım araçlarının surlar içine girmesi sağlanmıştır. Kapıya 
Girne Kapısı denmesinin sebebi Girne'ye giden yol üzerinde bulunmasındandır.

Selimiye Camii (St. Sophia Katedrali)
Lefkoşa'nın en önemli tarihi eserlerinden biridir. St. Sophia'nın daha eski bir kilisenin 
üzerine yapıldığı tahmin edilmektedir. İnşasına 1208 tarihinde Latin Başpiskoposu 
Eustorge de Montaigu tarafından başlatıldı. İnşaatın yapımına Fransa kralı Louis'de 
yardımda bulunmuştur. Katedral inşaatı yüzyıldan fazla sürmüş ve 1399'da bitirilmiştir. 
1326 yılında katedral ibadete açılmıştır. 
1372'de Cenevizliler tarafından yağmalanmıştır.1426'da Memluk istilasında tahrip 
olmuştur. Lüzinyan kralı II. John tarafından restore edilmiştir. 1490'da ise katedralin doğu 
bölümü depremden yıkılınca bu bölüm Venedikliler tarafından tamir edilmiştir. 1547 
yılında yaşanan depremde de büyük zarar görmüştür. 
Fransız mimar ve ustaları tarafından inşa edilen St. Sophia Katedrali Orta Çağ Fransız 
gotik mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Üç kapısı vardır. Kapıların üstündeki 
mermerlere dini kabartmalar kazınmıştır. Esas bina üç koridor ve altı yan bölümden 
oluşmaktadır. St. Sophia Katedrali'nin içinde bir çok Lüzinyan soylusunun mezarı vardır. 
St. Sophia Katedrali Lüzinyan döneminde Lefkoşa'daki en önemli dini yapısıydı. Lüzinyan 
kralları Kıbrıs Kralı tacını bu katedralde giyerlerdi. 
Venedik döneminde de St. Sophia kentin katedrali olarak en önemli dini yapısı olmayı 
sürdürmüştür. 
Osmanlılar 1570 yılında Lefkoşa'yı aldıktan sonra harap durumda olan katedralde onarım 
yapmışlardır. Katedrali camiye çevirmek için iki minare, minber ve mihrap eklenmiştir. 
Camiye çevrilince Ayasofya adını almıştır. Osmanlı Dönemi'nde Ayasofya şehir halkının ve 
taşradan gelenlerin Cuma namazını kıldığı ulu camidir. 
1874'de Sultan Abdülaziz'in Kıbrıs'ı ziyaret edeceği söylentileri üzerine katedrale bir doğu 
kapısı açıldı. Ve kapıya Aziziye Kapısı ismini almıştır. Ayasofya Camisi avlusunda bir de 
şadırvan vardır. 
1954 yılında II. Selim'in adından dolayı caminin adına Selimiye adı verilmiştir. Bugün için 
Lefkoşa'nın en büyük camisi olmayı sürdürmektedir.
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Bayraktar Camii ve Türbesi

Eski Lefkoşa'yı çevreleyen burçlardan biri olan Konstanza Burcu'nda bulunmaktadır. 

Kıbrıs'ın fethinde Türk bayrağını burca diktikten sonra şehit olan adsız Bayraktar'dan 

dolayı bu isim verilmiştir. Güney Kıbrıs'ta kalan  eser, 21 Aralık 1963 olayları sırasında ve 

1974'ten sonra bir çok kez Rum saldırısına uğrayıp tahrip edilmiştir. Günümüzde, cami ve 

türbenin bulunduğu yer oto park olarak kullanılmaktadır.

Piri Paşa Camii

Lefke'de bulunan bir camidir. Caminin doğu tarafında Vezir Osman Paşa'nın mezarı vardır. 

Cami, kesme taştan yapılmıştır. 

Yeni ve Yakın Çağ Dönemi Eserleri

Lüzinyan Evi (Osmanlı Evi)

Lefkoşa'da Yenicami Sokağı'nda bulunmaktadır. Lüzinyan ve Osmanlı mimari özelliklerini 

taşımaktadır. 15.yüzyıla ait bir Lüzinyan evinin üst katına Osmanlı döneminde yapıların 

eklenmesiyle oluşturulmuştur. İç avlulu konut özelliği taşıyan yapı, kesme taştan iki katlı 

ve çatılıdır. 1996 ve 2018 yılında restore edilmiştir.

Büyük Hamam

Lüzinyan dönemine ait kilise kalıntıları üzerine yapılmıştır. Orijinal Lüzinyan Kilisesi'nden 

günümüze sadece süslü, kemerli ve oyularak işlenmiş kapı kalmıştır. Bu kapı Osmanlı 

döneminde inşa edilen hamamın giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. Büyük Hamam İplik 

Pazarı Camii yanındadır. Yolun yükselmesinden dolayı hamam yolun aşağısında kalmıştır. 

Hamamın klasik hamamlara uygun olarak soyunmalık,ılıklık, soğukluk ve sıcaklık kısımları 

vardır. 1989 ve 2010 yılında restore edilmiştir. 
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Yenicami

14. yüzyıl'da inşa edilmiş bir Orta Çağ kilisesinden 1571'de camiye çevrilmiştir. XVIII. 

Yüzyıl'da dene aramak amacıyla temellerinde kazı yapılmış ve çökmüştür. Menteşzade  

Hacı İsmail Ağa yıkılan caminin 20 metre uzağına şimdiki camiyi yaptırmıştır. Caminin eski 

minaresi tehlike yarattığından 1979'da yeni minare yapılmıştır. 

Kertikli Hamam

Mağusa şehrinin kuzey kesiminde bulunan XVI.  Osmanlı dönemi yapısıdır. Bir  yüzyıla ait

Orta Çağ yapısı temeli üzerine inşa edilmiştir. Tahrip olmasına rağmen altı orantılı kubbesi 

hâlâ sağlam durmaktadır. Yapı, üzeri kubbe ile örtülü altı odadan, odaların arkasında 

tonozla örtülü bir su deposundan ve soyunmalık olduğuna inanılan üst örtüsü yıkık 

kısımlardan oluşmaktadır.  

Büyük Han

Lefkoşa'nın en önemli Osmanlı dönemi yapılarındandır. Asmaaltı meydanında iki katlı olan 

bu yapı Osmanlıların adada ilk inşa ettikleri mimari eserdir. Kıbrıs'ın ilk yöneticisi 

Beylerbeyi Muzaffer Paşa tarafından 1570-1572 yıllarında inşa edilmiştir. Lefkoşa'nın çarşı 

bölgesinde olduğundan tüccarların ve ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçlarını 

karşılamaktaydı.

Dörtgen bir plan üzerine kesme taştan yapılmıştır. Kemerli ve iki katlıdır. İki kapısı 

bulunmaktadır. Zeminde 28, birinci katta 40 odası vardır. Ayrıca 10 dükkan 

bulunmaktadır. İç avlunun ortasında sütunlar üzerine oturan sekiz köşeli kubbeli küçük 

köşk mescit ve altında su deposu vardır. Osmanlı döneminin sonunda konaklama yeri 

işlevini yitirmiştir. İngiliz döneminde hapishane olarak kullanılmıştır. 1963 yılında restore 

edilmiş, ikinci restorasyonu 2003 yılında tamamlanmıştır. 

Mevlevi Tekkesi

Girne Kapısı'nda bulunan en önemli Osmanlı eserlerinden biridir. Tekke 17. Yüzyılda 

zengin bir saraylı olan Emine Hatun isimli bir kadının bağışladığı arazi üzerine yapılmıştır. 

İlk yapıldığı dönemde semahane, türbe, derviş hücreleri, mutfak ve misar odalarını 

içeren yapılar vardı. Mevlevihane'nin giriş kapısının solunda bir de çeşme bulunmaktadır. 

Mevlevihane içerisinde 16 mezar bulunmaktadır. 1934 ve 1962 yıllarında onarım 

görmüştür.1963 yılında yapılan düzenlemeler ile ilk Türk müzesi olarak Kıbrıs Türk 

Etnografya Müzesi adıyla açılmıştır. 2000 yılındaki restorasyon çalışmaları sonucunda 

2002 yılında hizmete açılmıştır. Günümüzde Mevlevilik ile ilgili etnografya müzesi olarak 

kullanılmaktadır. 

216KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 217 KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 



Yenicami

14. yüzyıl'da inşa edilmiş bir Orta Çağ kilisesinden 1571'de camiye çevrilmiştir. XVIII. 

Yüzyıl'da dene aramak amacıyla temellerinde kazı yapılmış ve çökmüştür. Menteşzade  

Hacı İsmail Ağa yıkılan caminin 20 metre uzağına şimdiki camiyi yaptırmıştır. Caminin eski 

minaresi tehlike yarattığından 1979'da yeni minare yapılmıştır. 

Kertikli Hamam

Mağusa şehrinin kuzey kesiminde bulunan XVI.  Osmanlı dönemi yapısıdır. Bir  yüzyıla ait

Orta Çağ yapısı temeli üzerine inşa edilmiştir. Tahrip olmasına rağmen altı orantılı kubbesi 

hâlâ sağlam durmaktadır. Yapı, üzeri kubbe ile örtülü altı odadan, odaların arkasında 

tonozla örtülü bir su deposundan ve soyunmalık olduğuna inanılan üst örtüsü yıkık 

kısımlardan oluşmaktadır.  

Büyük Han

Lefkoşa'nın en önemli Osmanlı dönemi yapılarındandır. Asmaaltı meydanında iki katlı olan 

bu yapı Osmanlıların adada ilk inşa ettikleri mimari eserdir. Kıbrıs'ın ilk yöneticisi 

Beylerbeyi Muzaffer Paşa tarafından 1570-1572 yıllarında inşa edilmiştir. Lefkoşa'nın çarşı 

bölgesinde olduğundan tüccarların ve ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçlarını 

karşılamaktaydı.

Dörtgen bir plan üzerine kesme taştan yapılmıştır. Kemerli ve iki katlıdır. İki kapısı 

bulunmaktadır. Zeminde 28, birinci katta 40 odası vardır. Ayrıca 10 dükkan 

bulunmaktadır. İç avlunun ortasında sütunlar üzerine oturan sekiz köşeli kubbeli küçük 

köşk mescit ve altında su deposu vardır. Osmanlı döneminin sonunda konaklama yeri 

işlevini yitirmiştir. İngiliz döneminde hapishane olarak kullanılmıştır. 1963 yılında restore 

edilmiş, ikinci restorasyonu 2003 yılında tamamlanmıştır. 

Mevlevi Tekkesi

Girne Kapısı'nda bulunan en önemli Osmanlı eserlerinden biridir. Tekke 17. Yüzyılda 

zengin bir saraylı olan Emine Hatun isimli bir kadının bağışladığı arazi üzerine yapılmıştır. 

İlk yapıldığı dönemde semahane, türbe, derviş hücreleri, mutfak ve misar odalarını 

içeren yapılar vardı. Mevlevihane'nin giriş kapısının solunda bir de çeşme bulunmaktadır. 

Mevlevihane içerisinde 16 mezar bulunmaktadır. 1934 ve 1962 yıllarında onarım 

görmüştür.1963 yılında yapılan düzenlemeler ile ilk Türk müzesi olarak Kıbrıs Türk 

Etnografya Müzesi adıyla açılmıştır. 2000 yılındaki restorasyon çalışmaları sonucunda 

2002 yılında hizmete açılmıştır. Günümüzde Mevlevilik ile ilgili etnografya müzesi olarak 

kullanılmaktadır. 

216KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 217 KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 



Komarizade (Kumarcılar) Hanı

Komarizade Hanı Lefkoşa'da Büyük Han'dan sonra gelen en önemli ve eski handır.         

17. Yüzyılın sonlarında yapılmıştır. Kesme taştan yapılmış, yamuk planlı küçük ebatlı bir 

yapıdır. Osmanlı şehir içi ticaret hanı özelliklerini taşımaktadır. İki katlı ve iç avlulu olan bu 

yapıya Asmaaltı Meydanı'na açılan kemerli bir giriş kapısından girilmektedir. Han'ın 

yaklaşık 52 odası vardır. Günümüze gelebilen oda sayısı 44'dür. 

II. Mahmut Kütüphanesi

Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde Kıbrıs valisi olarak görev yapan Ali Ruhi 

tarafından 1829 yılında kesme taştan inşa edilmiş bir yapıdır. Tek kubbeli ve önünde iki 

kubbeli revaklı bir planı vardır. Giriş kapısının üst tarafındaki mermer levha üzerinde 

burası kütüphanedir yazısı bulunmaktadır. Kütüphane odasının iç duvarlarının üst 

kısmında Kıbrıslı Sait Müftü Hilmi tarafından yazılmış ve Sultan II. Mahmut'u öven bir 

kaside( şiir) ile çevrilidir. Odayı süsleyen bu şiir kabartma olarak yapılmış, altın renkli bir 

boya ile boyanmıştır.

Arabahmet Camii

 Lefkoşa'nın batısındaki Arabahmet Mahallesi'nde bulunan kesme taştan yapılan görkemli 

bir yapıdır. Klasik Osmanlı eseri olan yapı eski bir Latin Kilisesi üzerine 17. Yüzyıl 

başlarında yapılmıştır. Osmanlı'nın Lefkoşa'yı fethi sırasında Türk komutanlar arasında 

bulunan Arap Ahmet Paşa adına inşa edilmiştir. 

Kare planlı ana mekana sahip olan caminin yarım küre şekilli bir kubbesi ve öndeki son 

cemaat yerinin üzerinde üç küçük kubbe vardır. Minare kesme taştan yapılmış ve caminin 

batı duvarına bitişiktir. Avlusunda sekizgen planlı bir şadırvan vardır. Avlusunun bir 

bölümü mezarlık olarak kullanılmaktadır. Burada Kıbrıs'ın yetiştirdiği ünlü kişilerin 

mezarları vardır. Osmanlı'da dört kez sadrazamlık yapan Kamil Paşa'nın ve Kıbrıs 

mutasarrıfı İshak Paşa'nın mezarı buradadır.

Derviş Paşa Konağı

Derviş Paşa Konağı surlar içinde Arabahmet Mahallesi'nde Beliğ Paşa Sokağı'nda yer alan 

bir Türk evidir. 19. Yüzyıl başlarında 1807'de inşa edilmiştir. Konak sahibi Lefkoşa'nın ileri 

gelenlerinden Tüccarbaşı Hacı Derviş Efendi'nin ismi ile anılmaktadır.

Tüccarbaşı Hacı Derviş Efendi Kıbrıs'ta ilk Türk gazetelerinden biri olan Zaman Gazetesi'ni 

çıkarmıştır. Gazete Tüccarbaşı gibi Lefkoşa'nın ileri gelenlerinin üyesi bulunduğu 

Kıraathane-i Osmani adlı kulübün yayın organı idi. Gazetenin ünü yayılınca Hacı Derviş 

Efendi'ye Mir-i Miran rütbesi verilmiş ve Derviş Paşa diye anılmıştır.

İki katlı konağın alt katı taştan, üst katı ise kerpiçten yapılmıştır. Yola çıkıntı yapan baş oda 

dolma sistemi ile inşa edilmiştir. Konak L planlıdır ve geniş bir iç avlusu vardır. 1978 yılında 

kamulaştırılan konak 1979 yılında restore edilmeye başlanmış ve 1988'de Etnografya 

Müzesi olarak açılmıştır. Son restorasyonu 2017'de yapılmıştır. 
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İki katlı konağın alt katı taştan, üst katı ise kerpiçten yapılmıştır. Yola çıkıntı yapan baş oda 

dolma sistemi ile inşa edilmiştir. Konak L planlıdır ve geniş bir iç avlusu vardır. 1978 yılında 

kamulaştırılan konak 1979 yılında restore edilmeye başlanmış ve 1988'de Etnografya 

Müzesi olarak açılmıştır. Son restorasyonu 2017'de yapılmıştır. 
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Namık Kemal Zindanı

Namık Kemal Türk milliyetçiğinin öncülerinden Genç Osmanlı hareketinin üyelerindendir.  

Vatanseverlik, hürriyet ve millet kavramlarına bağlı Vatan Şairi olarak anılan bir Tanzimat 

aydınıdır. Vatan Yahut Silistre isimli oyununun Gedik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenmesi 

üzerine 1873 yılında Kıbrıs' sürülmüştür. Kıbrıs'ta kendi adı ile anılan bu zindanda 38 ay 

kalmıştır. 

 Dikdörtgen planlı tek mekandan oluşan alt katın, Venedik sarayı avlusuna açılan bir kapı 

ve penceresi vardır. Üst kata dik taş merdiven ile çıkışmaktadır. Bu odada Namık Kemal ile 

ilgili belgeler sergilenmektedir.

Kutup Osman Türbe ve Tekkesi

Mağusa'da surlar dışında Namık Kemal Lisesi yanında yer almaktadır. Türbe Halvetiye 

Tarikatı'nın Kıbrıs'taki kurucusu Kutup Osman Feyzullah Efendi'ye aittir. Kutup Osman 

1690'da Mağusa'ya sürülmüş ve bir yıl sonra da vefat etmiştir. Onun için yapılan türbe 

Elhaç Seyid Mehmet Ağa tarafından 1824 yılında yeni baştan inşa edilmiş ve yanına mescit 

eklenmiştir.

Canbulat Türbesi
 
Canbulat Bey, Kilis Beyi idi. Mağusa'nın kuşatılması sırasında Arsenal Burcu ele 
geçirilmeye çalışılmıştır. Canbulat Bey, Venediklilerin şehre girişi önlemek için kurdukları 
döner çarka atı ile birlikte saldırmış ve onu çalışamaz duruma getirerek şehit olmuştur. 
Mezarı ise, Gazimağusa'da Venedik Dönemi'ne ait Arsenal Burcu'nun (Canbulat Burcu) 
altında kesme taştan yapılmış bir mezardır. Burada bulunan mezar 1968 yılında restore 
edilir. 

Hz. Ömer Tekkesi

Hz. Ömer Tekkesi Girne'nin yaklaşık 4 km doğusunda kıyı şeridinde yer almaktadır.         
7. Yüzyıldaki İslam akınları sırasında şehit düşen Ömer adlı komutanın ve altı arkadaşının 
mezarları bulunmaktadır.  Türbe ve mescit Osmanlılar döneminde yapılmıştır.

220KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 221 KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 



Namık Kemal Zindanı

Namık Kemal Türk milliyetçiğinin öncülerinden Genç Osmanlı hareketinin üyelerindendir.  

Vatanseverlik, hürriyet ve millet kavramlarına bağlı Vatan Şairi olarak anılan bir Tanzimat 

aydınıdır. Vatan Yahut Silistre isimli oyununun Gedik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenmesi 

üzerine 1873 yılında Kıbrıs' sürülmüştür. Kıbrıs'ta kendi adı ile anılan bu zindanda 38 ay 

kalmıştır. 

 Dikdörtgen planlı tek mekandan oluşan alt katın, Venedik sarayı avlusuna açılan bir kapı 

ve penceresi vardır. Üst kata dik taş merdiven ile çıkışmaktadır. Bu odada Namık Kemal ile 

ilgili belgeler sergilenmektedir.

Kutup Osman Türbe ve Tekkesi

Mağusa'da surlar dışında Namık Kemal Lisesi yanında yer almaktadır. Türbe Halvetiye 

Tarikatı'nın Kıbrıs'taki kurucusu Kutup Osman Feyzullah Efendi'ye aittir. Kutup Osman 

1690'da Mağusa'ya sürülmüş ve bir yıl sonra da vefat etmiştir. Onun için yapılan türbe 

Elhaç Seyid Mehmet Ağa tarafından 1824 yılında yeni baştan inşa edilmiş ve yanına mescit 

eklenmiştir.

Canbulat Türbesi
 
Canbulat Bey, Kilis Beyi idi. Mağusa'nın kuşatılması sırasında Arsenal Burcu ele 
geçirilmeye çalışılmıştır. Canbulat Bey, Venediklilerin şehre girişi önlemek için kurdukları 
döner çarka atı ile birlikte saldırmış ve onu çalışamaz duruma getirerek şehit olmuştur. 
Mezarı ise, Gazimağusa'da Venedik Dönemi'ne ait Arsenal Burcu'nun (Canbulat Burcu) 
altında kesme taştan yapılmış bir mezardır. Burada bulunan mezar 1968 yılında restore 
edilir. 

Hz. Ömer Tekkesi

Hz. Ömer Tekkesi Girne'nin yaklaşık 4 km doğusunda kıyı şeridinde yer almaktadır.         
7. Yüzyıldaki İslam akınları sırasında şehit düşen Ömer adlı komutanın ve altı arkadaşının 
mezarları bulunmaktadır.  Türbe ve mescit Osmanlılar döneminde yapılmıştır.

220KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 221 KIBRIS'IN KÜLTÜREL MİRASI VE TARİHİ ESERLER 



Hala Sultan Tekkesi

Hala Sultan Tekkesi Larnaka'nın güneyindedir. İlk İslam Akınları döneminde 649 yılında 

sefere katılan ve bu sefer sırasında şehit olan Hz. Muhammed'in süt annesinin kardeşi 

Ümmü Haram'ın mezarı burada bulunmaktadır. Osmanlılar adayı fethedince mezar 

onarılmış ve 1760'da bugünkü türbesi yapılmıştır. 1796'da bir tekke daha sonra da bir 

şadırvan eklenmiştir. 1816'da bir de cami yaptırılmıştır. Geçmişten günümüze 

Müslümanların önemli ibadet yerlerinden biridir. 

Ebubekir Paşa Su Kemerleri

Kıbrıs'ta yapılan en önemli su kemerleri arasında yer almaktadır. Larnaka şehrinin su 

ihtiyacını karşılamak için o dönemde Kıbrıs'ın muhassılı  olan Ebubekir Paşa; kendi 

parasıyla  sıra kuyu, köprü, kanal, çeşme ve diğer su tesisleri yaptırmıştır. Su kemerleri 

1750 yılında tamamlanarak Larnaka'ya su ulaştırılmıştır. Suyun Larnaka'ya getirilmesi için 

yapılan üç köprüden biri 50, ikincisi 31 ve üçüncüsü 12 kemerlidir. 

Arif Paşa Su Kemerleri

Lefkoşa'ya bağlı Gaziköy'ün girişinde bulunan taştan yapılmış Osmanlı yapısıdır. Arif Paşa 
Çiftliği'nin su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır. 69 kemeri günümüze gelmiştir. Su 
kemerleri yığma taş usulü ile yapılmış, yuvarlak kemerli, sivri, ve basık kemerli olup, 
genellikle kısa ayaklar üzerinde yükselmektedir. 

Larnaka Kalesi

Larnaka'da kesme taştan yapılmış bir Osmanlı yapısıdır. Kale 1625 yılında onarım 

görmüştür. Kare planlı ve burçsuz bir kaledir.

Baf Kalesi

Baf'ta deniz kıyısında bulunan düzgün kesme taştan yapılmış bir Osmanlı yapısıdır. Kale 

Venediklilerin tahrip ettiği bir Lüzinyan kalesinin üzerine 1592'de Kıbrıs'ın yöneticisi olan 

Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
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