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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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Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881 - 1938)

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 ü 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.
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n Büyük Patlama ile Dünya’nın ve Evren’in oluşumu nasıl açıklanmaktadır?

Dünyada yaşam nasıl başlamıştır?

Kıbrıs'ın dağlarında deniz canlılarına ait fosil kalıntıları nasıl açıklanabilir?

Akdeniz ve Kıbrıs'ın oluşumu ile ilgili internetten bilgi ve görsel 
materyaller toplayınız.

Dünyamızda ve Kıbrıs'ta soyu tükenen hayvanları biliyor musunuz?

4 

5 

3 

1 

2 

Temel 
Kavramlar

Büyük patlama  Evren Galaksi Güneş Sistemi Jeolojik Zaman

Ozon Tabakası Atmosfer Endemik

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.

Efsanelerimiz: Bu bölümde öğrencilere konuyla ilgili ilgi çekebilecek efsane 
örnekleri verilmiştir. Efsanelerin tarih öğretimindeki yeri dikkate alınarak 
konuların keyifli olması amaçlanmıştır. Kültürel birçok özelliği de barındıran 
efsaneler 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.

Etkinlik:

Ünite içerisindeki konuları öğrencilerin daha iyi anlamalarını, daha aktif 

olmalarını sağlamak için yapılan faaliyetlerin tümüdür.

Kültür Mirasımızı Tanıyalım

Bu bölüm, bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel 

değerlere sahip kültürel ve doğal varlıklarımızdan bazılarını çocuklara 

tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci 

geliştirmek amacı ile oluşturulmuştur.

YENİ ÇAĞ'IN BAŞLARINDA KIBRIS 
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Akdeniz ve Kıbrıs'ın oluşumu ile ilgili internetten bilgi ve görsel 
materyaller toplayınız.

Dünyamızda ve Kıbrıs'ta soyu tükenen hayvanları biliyor musunuz?

4 

5 

3 

1 

2 

Temel 
Kavramlar

Büyük patlama  Evren Galaksi Güneş Sistemi Jeolojik Zaman

Ozon Tabakası Atmosfer Endemik

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.

Efsanelerimiz: Bu bölümde öğrencilere konuyla ilgili ilgi çekebilecek efsane 
örnekleri verilmiştir. Efsanelerin tarih öğretimindeki yeri dikkate alınarak 
konuların keyifli olması amaçlanmıştır. Kültürel birçok özelliği de barındıran 
efsaneler 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.

Etkinlik:

Ünite içerisindeki konuları öğrencilerin daha iyi anlamalarını, daha aktif 

olmalarını sağlamak için yapılan faaliyetlerin tümüdür.

Kültür Mirasımızı Tanıyalım

Bu bölüm, bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel 

değerlere sahip kültürel ve doğal varlıklarımızdan bazılarını çocuklara 

tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci 

geliştirmek amacı ile oluşturulmuştur.

YENİ ÇAĞ'IN BAŞLARINDA KIBRIS 

Venedik Egemenliği 171

ÜNİTE 5

178Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendiriyoruz

184Etkinlik 1

185Etkinlik 2

Etkinlik 3

Etkinlik 4

Etkinlik 5

186

187

188

189Sözlük

204Kaynakça

171

Kültür Mirasımızı Tanıyalım

Lefkoşa Surları ve Girne Kapısı (Porta del Proveditore) 176



Kıbrıs Tarihi  Dünyanın Oluşumu ve Kıbrıs

ÜNİTE 1

1. Dünyanın Oluşumu ve Yaşam

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

2. Kıbrıs'ın Oluşumu ve Coğrafi Bölgeler

a. Jeolojik Yapı 
b. Yüzey Şekilleri
c. Doğal Kaynaklar 
d. İklim Özellikleri 
e. Bitki Örtüsü ve Hayvanlar
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Büyük Patlama  Evren Galaksi Güneş Sistemi Jeolojik Zaman

Ozon Tabakası Atmosfer Endemik

 DÜNYANIN OLUŞUMU VE KIBRIS

ÜNİTE 1

Bunu biliyor musunuz?

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi'nde (CERN) dünyanın en büyük 
parçacık fiziği laboratuvarı 
bulunmaktadır. Burada evrenin oluşumu 
ve büyük patlama ile ilgili deneyler 
yapılmaktadır.
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Böylece dünyada yaşam için gerekli ortam 
sağlanmıştır. İlk basit canlılar milyarlarca 
yıl sürecek olan bir farklılaşma ve değişme 
süreci yaşayarak günümüzdeki şeklini 
almıştır. Bu süreç günümüzde de devam 
etmektedir. 

Dünyanın değişim sürecini ve bu sürecin 
anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla 
bilim insanları dünyanın geçmişini Jeolojik 
Zamanlar denilen çeşitli dönemlere 
ayırmışlardır. Bu zamanlar şunlardır;

a. İlkel Zaman

İlkel Zaman'da dünya bir gezegen şeklini 
almıştır. Kıta çekirdeği ilk kez bu dönemde 
ortaya çıkmış ve değişerek günümüze 
ulaşmıştır. Bu dönemde ilk kez sularda 
yaşam başlamıştır.

b. Birinci Jeolojik Zaman

Birinci jeolojik zamanda karalar tek kıta 
şeklindedir. Denizlerin dışında karalarda da 
ilk yaşam başlamıştır. İklim, sıcak ve bol 
yağışlı olduğundan, karalarda yetişen 
eğrelti otlarından ormanlar oluşmuştur. 
Akrepgiller ve sürüngenler karalarda 
yaşayan ilk canlılardandır.

Eğreltiotu (Panjur çiçeği)

Jeolojik Zaman Çizelgesi

Etkinlik 2
Dünyada Yaşamın Başlamasıyla ilgili 
Olaylar Zinciri

225 milyon yıl önce 200 milyon yıl önce

135 milyon yıl önce 65 milyon yıl önce

Günümüz

Akrep

Dünyanın Oluşumu ve Kıbrıs19

Manto

Yer Kabuğu

Dış çekirdek

İç çekirdek

Manto

Yer kabuğu

Dış çekirdek

İç çekirdek

Bunu biliyor musunuz?

Dünya son şeklini en az 4.5 
milyar yıl devam eden bir 
değişim süreci sonunda 
almıştır. Geçirdiği değişiklikler 
sonucu küre şeklindeki 
dünyamızın dış kabuğu 
soğumuş merkezindeki 
çekirdek ise kızgın ve akışkan 
bir yapı almıştır. 

Yanardağlardan yeryüzüne çıkan 
lavlar, çekirdeğin sıcak ve akışkan 
olduğunun bir göstergesidir. 
Yanardağlar su buharı ile gazları 
dışarıya çıkartarak yeryüzündeki 
sıcaklığı düşürmüştür. Sıcaklığın 
düşmesiyle birlikte sular 
yeryüzünde birikmeye başlamıştır. 
Böylelikle okyanuslar oluşmuştur. 
Su buharı içerisindeki oksijene, 
güneş ışınlarının temas etmesiyle 
birlikte atmosfer ve ozon tabakası 
meydana gelmiştir. 

Vezüv Yanardağı MS.79 yılında, 
İtalya'da birdenbire püskürmeye 
başladı. Yakınındaki yerleşim yerleri 
sıcak küller ve zehirli gazlar altında 
kaldı. Pompei kenti 1711 yılında ortaya 
çıkarılıncaya kadar 6 metre 
kalınlığındaki volkanik kül örtüsü 
altındaydı. Bu kül örtüsü, kentteki her 
şeyi o zamanki şekliyle korumuştur. O 
günden günümüze gelinceye kadar 
Vezüv yanardağı birçok kez 
püskürmesine karşın bunların hiçbiri 
MS.79 yılındaki kadar şiddetli 
olmamıştır.

Etkinlik 1
Yanardağ Maketi Yapalım

Dünyanın Oluşumu ve Kıbrıs 18
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Araştıralım!

İlişkilendirelim

Tartışalım

e. Dördüncü Jeolojik Zaman

Dördüncü jeolojik zaman, içerisinde 
yaşamakta olduğumuz zamandır. 
Yeryüzü günümüzdeki şeklini büyük 
ölçüde bu zamanda kazanmıştır. 
Kıtaların günümüzdeki konumunu 
aldığı bu zamanda Kıbrıs da son şeklini 
almıştır. 

Dördüncü Jeolojik zamanda insan türü 
ilk kez 1.5 milyon yıl önce Afrika 
kıtasından çıkarak diğer kıtalara 
yayılmıştır. Bu yayılımın ardından dünya 
genelinde farklı bölgelerde yaşayan 
insanların fiziksel yapılarının değiştiği 
görülmüştür. Evrim olarak 
adlandırdığımız bu değişim süreci 
sırasında günümüz insanı son şeklini 
almıştır. Günümüz insanı, Latincede 
Homo Sapiens Sapiens olarak 
adlandırılmaktadır.

Dünyamızın değişim süreci günümüzde de devam etmektedir. Günümüzde 
yeryüzündeki ve atmosferdeki değişikliklere neden olan etkenleri araştıralım?

Atmosferin yukarı seviyesinde bulunan ozon tabakası güneşin zararlı 
ışınlarına karşı filtre görevi yapmaktadır. Yapılan araştırmalar ozon 
tabakasının inceldiğini göstermektedir. Ozon tabakasının incelmesi canlı 
yaşamını nasıl etkilemektedir?

İnsanoğlu Dördüncü zamanda değil de daha önceki zamanlarda yaşasaydı 
neler olurdu?

Dinozorlar günümüzde yaşasalardı dünyada ne gibi farklılıklar olurdu?

Etkinlik 4
Jeolojik Zamanlarda Yaşam.

Dünyanın Oluşumu ve Kıbrıs21

Bunu biliyor musunuz?

Dünyanın Oluşumu ve Kıbrıs

c. İkinci Jeolojik Zaman

İkinci jeolojik zamanda önceleri tek kıta 
olan kara parçası bölünmeye başlamıştır. 
Bu zamanda sürüngenlerin yanı sıra ilk 
memeliler ve dinozorlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Dünyamıza 65 milyon yıl önce 
göktaşlarının çarpması ve bunun 
sonucunda gelişen olaylar neticesinde 
dinozorlar yok olmuştur. Henüz bu 
dönemde Kıbrıs ve Anadolu oluşmadığı için 
Kıbrıs ve Anadolu'da toprak altında dinozor 
fosiline rastlamak mümkün değildir. 

En büyük dinozorlar Apatosaurus, 
Brachiosaur ve Diplodokus gibi 30m 
uzunluğunda ve 20 ton civarında 
ağırlığa sahip otçul dinozorlardır. 
Dinozorlar arasında en yırtıcı 
olanlardan birisi ise kısaca T-Rex 
olarak adlandırılan Tyrannosaurus 
Rex'dir. Dinozorlar ve insanlar hiçbir 
zaman bir arada yaşamamışlardır.

Etkinlik 3
Dinozorların Yaşamı Belgeseli

d. Üçüncü Jeolojik Zaman

Yer kabuğu hareketlenmeleri sonucunda Kıbrıs ve Anadolu kısmen oluşmaya 
başlamıştır. Bu devirde memeli hayvanlar, kuşlar, böcekler ve çiçekli bitkiler 
evrimleşmiştir. Memeli hayvanların çeşitleri artmıştır. Bu dönemde primat ailesi ilk kez 
ortaya çıkmıştır.

Dünyanın Oluşumu ve Kıbrıs 20
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Etkinlik 4
Jeolojik Zamanlarda Yaşam.
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Bunu biliyor musunuz?

Dünyanın Oluşumu ve Kıbrıs

c. İkinci Jeolojik Zaman

İkinci jeolojik zamanda önceleri tek kıta 
olan kara parçası bölünmeye başlamıştır. 
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fosiline rastlamak mümkün değildir. 

En büyük dinozorlar Apatosaurus, 
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ağırlığa sahip otçul dinozorlardır. 
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zaman bir arada yaşamamışlardır.

Etkinlik 3
Dinozorların Yaşamı Belgeseli

d. Üçüncü Jeolojik Zaman

Yer kabuğu hareketlenmeleri sonucunda Kıbrıs ve Anadolu kısmen oluşmaya 
başlamıştır. Bu devirde memeli hayvanlar, kuşlar, böcekler ve çiçekli bitkiler 
evrimleşmiştir. Memeli hayvanların çeşitleri artmıştır. Bu dönemde primat ailesi ilk kez 
ortaya çıkmıştır.
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Araştıralım!

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta çıkan madenlerin hangi alanlarda kullanıldığını araştırınız.
Kıbrıs'ta çıkan madenlerin görsellerini internetten araştırınız.

c) Doğal Kaynaklar 

Adanın yeraltı kaynakları tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar çevre 
uygarlıkların ilgisini çekmiştir. Kıbrıs'ta çok çeşitli maden yatakları bulunmaktadır.  
Bu madenler arasında bakır, arsenik, galenit, altın, amyant, boya taşı, jips (alçı 
taşı), kireç taşı gibi birçok maden sayılabilir. Kıbrıs'a ismini de verdiği düşünülen 
bakır madeni ada için büyük önem taşımaktaydı. Kıbrıs'ta bakırın çıkartıldığı en 
verimli maden yatağı Lefke çevresinde bulunan Karadağ'dı. Bakır madenini 
çıkaran şirket 1975 yılında faaliyetlerine son verene kadar bakır, adanın dış 
ticaretine büyük katkı sağlamıştır.

İngiliz Dönemi'nde Kıbrıs'a gelen Amerikan 
maden şirketi CMC (Kıbrıs Madencilik 
Şirketi) maden araştırmalarında 
bulunmuştur. Kıbrıs Madencilik Şirketi 
Lefke'deki maden ocaklarından bakır madeni 
çıkarıp yurt dışına ihraç etmiştir. Maden 
ocakları kapatıldıktan sonra atıklarından 
dolayı Lefke-Gemikonağı bölgesi ciddi 
boyutlarda zarar görmüştür. Günümüzde de 
atıkların çevreye verdiği zarar devam 
etmektedir. 

Karadağ Bakır Madeni
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Etkinlik 5
Çevre ve Doğal Kaynakları Korumak
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Girne Dağları’ndaki taş ocakları

Beşparmak Efsanesi 

Tartışalım

Girne Dağları’nın eteklerinde birçok taş ocağı bulunmaktadır. Taş ocakları canlı 

yaşamı ve çevreyi nasıl etkilemektedir?

Çok çok uzun yıllar önce dünyalar güzeli bir kız yaşarmış. Her gün onlarca 
delikanlı onu görebilmek için kilometrelerce yol yürürmüş. Bu güzel kızın 
sevdası iki gencin yüreğine ateş düşürmüş. İkisi de inanılmaz yakışıklı olan bu 
gençler kızın kalbini kazanmışlar. Bunlardan birisi bütün iyi huyları üzerinde 
taşırken, diğeri de tüm kötü huylara sahipmiş. Genç kızı bir türlü 
paylaşamamışlar. Bir gün oturup anlaşmışlar. Bir bataklığın kenarında kılıçlarıyla 
dövüşmeye karar vermişler. Kazanan, kız ile konuşsun demişler. 
Kararlaştırdıkları gibi her ikisi de dövüşmek için kılıçlarını kuşanmışlar. Dövüşe 
başlarken kötü huylu genç, karşısındaki iyi kalpli gencin bir anlık boşluğundan 
yararlanmış hile ile ona saldırıp yaralamış. Bu andan sonra ikisi de çok çetin bir 
mücadelenin içerisine girmişler. Daha sonra iyi kalpli genç kötü kalpli olanı 
bataklığın içine doğru sürmüş ve vurarak onu bataklığın içine atmış. İyi kalpli 
genç rakibini bataklığın içine sürerken kendisi de bataklığın içine girmek 
zorunda kalmış. Bataklığa saplanıp kalan iyi kalpli genç kan kaybettiği ve gücü 
tükendiği için bataklık onu daha da içine çekmeğe başlamış. Başı gömüldüğü 
halde kılıcı tutan kolu hâlâ havadaymış. Sonra kılıç elinden düşmüş. Bileğine 
kadar gömülünce taş kesilmiş ve aynı anda bataklık yükselip dağ olmuş. En 
üstte açılmış bir sağ elin sıralı beş parmağı açık seçik görülüyormuş. Güzellik 
için, sevgi için yapılan bu dövüş dünya durdukça unutulmasın diye bu dağ 
oluşmuş.
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bulunmuştur. Kıbrıs Madencilik Şirketi 
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Etkinlik 5
Çevre ve Doğal Kaynakları Korumak
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Beşparmak Efsanesi 
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Bunları biliyor musunuz?

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ın florasında bulunan Anıt Ağaçlar ayrı bir öneme sahiptir. Anıt Ağaçlar; 
yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün genel ölçülerinin çok üzerinde bir 
boyuta ulaşırlar. Kültür, tarih ve mekânında özel yeri bulunan, geçmiş ile 
günümüz ve gelecek arasında köprü kurabilecek, doğal ömre sahip ağaçlardır. 
Kuzey Kıbrıs'ta kuruyan 3 tane ile birlikte 32 tane anıt ağaç olduğu 
belirtilmektedir. Anıt ağaçlarımızdan bazıları şunlardır:
Kalkanlı'daki Anıt Zeytin Ağaçları içinde 800 yaşında olanları vardır. Lapta 
ormanında bulunan Kermes Meşesi, 15 metre boyunda ve 250 yaşındadır. 
Lefke'nin Ablıç Mahallesi'nde, yol kenarında bulunan Çitlemit Ağacı, 175 yaşında 
olup, büyüklüğü ve renk tonuyla muhteşem bir anıt ağaç görünümündedir. 

Avustralya kökenli okaliptus ağaçları Kıbrıs'a İngiliz koloni döneminde 
bataklıkları kurutmak ve sıtma hastalığını önlemek için getirilmiştir.

Medoş Lalesi Kıbrıs'a ait endemik bir lale türüdür. Özellikle Avtepe ve Tepebaşı 
köylerinde yetişmekte ve adına her yıl festivaller düzenlenmektedir.

Anıt Zeytin Ağaçları

Etkinlik 6
Anıt Ağaçları Korumak
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e) Bitki Örtüsü ve Hayvanlar

Kıbrıs adasındaki doğal bitki örtüsü iklim özelliklerinden dolayı farklılıklar 
göstermektedir. Doğal bitki örtüsü yüksek dağlık alanlardan İç ova ve kıyı ovalarına 
doğru üç basamak oluşturmaktadır. Bunlar Trodos ve Girne Dağları'nda yoğunlaşan 
iğne yapraklı ormanlar, bu ormanların altında çalılar (maki ve garigler) ile daha alçak iç 
kısımlarda bozkırlardır. Maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere 
özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki 
topluluğudur. Garig bitki örtüsü ise kıyı kesimlerinde makilerin tahrip edildiği alanlarda  
görülen çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşan bitki topluluğudur. 

Adanın doğal bitki örtüsü içerisinde yaygın bir şekilde görülen bitkiler arasında 
Kızılçam, adi selvi, zeytin ağacı, sandal ağacı, çitlemit, azgan, pirekapan, sakız ağacı, 
tülümbe (beyaz kekik), medoş lalesi sayılabilir. Bu arada Kıbrıs'a ait olmayıp adaya 
çeşitli zamanlarda başka bölgelerden taşınan ve doğal ortama adapte olan bitkiler de 
bulunmaktadır. Bunlar arasında palmiye, kauçuk, hurma,  babutsa, Kıbrıs Akasyası 
(mimoza) ve okaliptus (efgalitto) gibi bitkileri saymak mümkündür. Kıbrıs'taki bitki 
örtüsü içerisinde çeşitli endemik türler de bulunmaktadır. Endemik bitkilerin bir kısmı 
sadece Kuzey Kıbrıs sınırları içerisindedir

İlişkilendirelim
Kıbrıs adası bazı dönemlerde kurak bir iklime sahip olmuştur. Bu durumun 

devam ettiğini çevrenizden örnekler vererek ilişkilendiriniz.

d) İklim Özellikleri 

Kıbrıs'ta Akdeniz iklimi görülmektedir. Bu iklimde yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar 
ise ılık ve yağışlı olmaktadır. Akdeniz ikliminde yağışın az olduğu yıllarda kuraklık 
görülmektedir. 

Değirmi Çam Sandal AğacıBabutsa
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Bunları biliyor musunuz?

Bunu biliyor musunuz?
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Etkinlik 6
Anıt Ağaçları Korumak
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Bunu biliyor musunuz?

Tartışalım

Nesli tükenmekte olan endemik 
türleri nasıl koruyabiliriz?

Milyonlarca yıldan beridir yaşamlarını sürdüren Akdeniz kaplumbağalarının 
(Caretta caretta, yeşil kaplumbağa) Akdeniz'deki yumurtlama alanlarından biri 
de Kıbrıs sahilleridir. Kaplumbağaların yumurtlamak için Kuzey Kıbrıs'ta en fazla 
tercih ettikleri sahiller arasında Alagadi, Karpaz, Güzelyalı ve Akdeniz köyü öne 
çıkmaktadır. Kuzey Kıbrıs'ta 17 sahil, özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiştir. 
2012 yılında Kuzey Kıbrıs'ta 306, Güney Kıbrıs'ta ise 800 kaplumbağa yuvası 
tespit edilmişti. Çok duyarlı bir canlı olan deniz kaplumbağaları doğdukları 
sahile 20-25 yıl sonra yumurtlamak için geri dönmektedirler. İnce kumlu 
sahillere geceleri yumurtalarını bırakan kaplumbağaların yumurtaları 60 gün 
sonra açılmaya başlamaktadır. Yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar bir an 
önce kendilerini denize atarak yaşam mücadelesine katılmak için birbirleriyle 
yarışmaktadırlar. Kaplumbağaların olgunluğa erişme ve yumurtlama yaşı 25-50, 
yaşama süresi ise yaklaşık 100 yıldır. Yeşil kaplumbağalar 100-150 adet, 
Caretta carettalar ise 50-100 adet yumurta bırakmaktadırlar. 

Etkinlik 9
Akdeniz Adalarının Bitki ve 
Hayvan Türlerini Tanıyalım

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ın bitki örtüsü kadar adadaki hayvanlar 
da çeşitlilik göstermektedir. Kıbrıs'ta yarasa, 
yunus, fok, muflon (yaban koyunu), eşek ve 
kirpi gibi yaklaşık 32 tür memeli hayvan 
bulunmaktadır. Kıbrıs göç yolları üzerinde 
bulunmasından dolayı birçok farklı kuş 
türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle 
Kıbrıs'ta yaklaşık olarak 385 kuş türü 
görülebilmektedir. Bu kuşlar arasında Kıbrıs 
Kuyrukkakanı ve Kıbrıs Ötleğeni endemiktir. 

Deniz kaplumbağaları (Caretta caretta ve 
yeşil kaplumbağa) sadece üreme zamanı 
sahillerimizi kullanırken adada sürekli olarak 
sadece kara kaplumbağası olan çizgili 
kaplumbağa bulunmaktadır. Bu açıdan da 
çizgili kaplumbağa Kıbrıs için oldukça 
önemlidir. Adada yılanlar arasında en yaygın 
görülen türler ise karayılan ve gufi olarak 
bilinen engerek yılanıdır. 

KKTC’de soyu tükenmekte olan 
hayvanların ve bitkilerin korunması 
amacıyla yasa ve emirnameler 
çıkarılmıştır. Flora ve Faunanın 
korunması emirnamesinde yabani 
bitkileri, yabani hayvanları, tarihî ve 
kültürel değeri olan ağaçları, 
endemik ve nesilleri tehlikede olan 
veya tükenmekte olan fauna ve flora 
ile eko sistemleri korumak maddesi 
bulunmaktadır.
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Kıbrıs Tarihi KIBRIS'TA ESKİ ÇAĞ (İLK ÇAĞ) ÖNCESİ

ÜNİTE 2

1. Yazısız Devir

a. Akrotiri (Ağrotur) Safhası (Kıbrıs'ta ilk İnsan)
b. Neolitik (Cilalı Taş/Yeni Taş) Dönemi
               I.Seramiksiz Neolitik Dönem
               II.Seramikli Neolitik Dönem
c. Kalkolitik Dönem 
d. Tunç Dönemi
               I. Erken Tunç 
              II. Orta Tunç 
             III. Geç Tunç

2. Tarihin Başlangıcında

a. Yazının İcadı 
b. Yazılı Belgelerde Kıbrıs
c. Kıbrıs'ta Yazı

6
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 KIBRIS'TA ESKİ ÇAĞ (İLK ÇAĞ) ÖNCESİ

ÜNİTE 2

Kıbrıs'ın Eski Çağ öncesini hangi bilim dallarından yararlanarak öğreniyoruz?

Kıbrıs'ın arkeolojik buluntuları ile ilgili gezdiğiniz müzeler var mıdır?

Kıbrıs'ta Eski Çağ ile ilgili en çok merak ettiğiniz konu nedir?

Arkeolojik kazı alanı gördünüz mü? Kıbrıs adasında yapılmakta olan 

arkeolojik kazılar var mıdır?

Kıbrıs ile ilgili arkeolojik eserler dünyada hangi müzelerde vardır? Araştırınız.

Çağ Mikrolit Obsidyen Seramik 

İngot Safha Dönem

Tarihte yazının kullanılmadığı dönemler için Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi veya Tarih 
Öncesi kavramı kullanılmaktadır. Dünyada ilk insanın ilk basit aleti kullanmaya 
başlamasıyla birlikte Paleolitik (Eski Taş/Yontma Taş) Dönem başlamıştır. 

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Dünyada bu dönemde hava soğuk 
olduğundan iklim koşulları insanlar için 
uygun değildi. İnsanlar, mağaralarda 
yaşıyorlar ve avcılık ile toplayıcılık yaparak 
yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Bu 
dönemde icat ettikleri ok ve yay, 
kullanarak iri hayvan türlerini avlamışlardı. 

Kaynaklarda bu dönemde insanların 
Kıbrıs'ta yaşamış olabilecekleri üzerinde 
durulmuş olsa da henüz kesin izlere 
günümüzde rastlanılmamıştır.

Yontma Taş Dönemi'nde Kıbrıs'ta 

yaşam olabilir mi?

Tartışalım!

“Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte 

onu biçer.”

 

Voltaire
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Yontma Taş Dönemi'nden sonra geçilen 
Epipaleolitik (Orta Taş/Mezolitik) 
Dönemi'nde ise dünyadaki iklim koşulları 
iyileşmeye başlamıştır. 

Bu dönemde insanların en çarpıcı 
özelliği mikrolit denilen küçük taş 
aletler yapmalarıdır. 

Kıbrıs'ta ilk insan yaşamı Orta Taş 
Dönemi'nde görülür. Bu dönem, adada ilk 
insan izlerinin bulunduğu yerleşim yerinden 
esinlenerek Akrotiri Safhası olarak 
adlandırılmıştır. 

Tartışalım!

İnsanoğlu neden kurttan köpeği 
evcilleştirme ihtiyacı duymuştur?

Orta Taş Dönemi'nde tarıma geçilmediği 
halde yabani tahılların besin maddesi 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
dönemde ilk kez kurttan köpeğin 
evcilleştirildiği bilinmektedir. 

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Limasol yakınlarında bulunan Akrotiri 
bölgesindeki buluntular, bu safha hakkında 
bilgiler vermektedir. Kıbrıs'ta ateşin ilk kez 
MÖ. 9200'lü yıllarda Akrotiri'de yaşayan 
insanlar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 

Yazısız Devir

a. Akrotiri (Ağrotur) Safhası (Kıbrıs'ta ilk İnsan)

1.

Ateşi kullanmanın yanında Akrotiri insanları 
cüce su aygırı, cüce fil, kuş, balık gibi 
hayvanları avlamışlardır. Aynı zamanda 
bitkileri toplayarak yaşamlarını 
sürdürmüşlerdir. Bu safhada adada yaşayan 
insanların Anadolu'dan veya Doğu Akdeniz 
(Levant) kıyılarından geldikleri 
düşünülmektedir.

Akrotiri'de açığa çıkartılmış cüce fil, cüce su 
aygırı gibi hayvanların benzer fosillerine 
adanın kuzeyinde Akdeniz, Dikmen ve Tatlısu 
köyleri gibi birçok yerde rastlanmaktadır. 

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi
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Cüce su aygırları

Etkinlik 1
Ateşin Bulunuşuyla İlgili Hipotez 
Ortaya Koyma ve Sunma

Etkinlik 2
Ateşin Bulunuşuyla İlgili 
Karikatür Analizi

Tartışalım

İnsan ateşi bulmasaydı ne olurdu?

İlişkilendirelim

İklim koşulları ile insan yaşamı 

arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? 

Farklı ülkelerden örnekler vererek 

açıklayınız.

Çakmak Taş

48 49
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b. Neolitik 
(Cilalı Taş/Yeni Taş) Dönem

Neolitik Dönem’de insanlar yerleşik hayata 
geçerek ekip biçmeye başlamışlardır. Tarımın 
öğrenilmesi insanlık tarihinde bir dönüm noktası 
olmuştur. Böylece insanların yaşamları değişmeye 
başlamıştır. Tarım yapmaya başlayan insanlar, 
ekip biçtikleri yerleri terk etmek istememişler ve 
bu nedenle göçebe hayattan yerleşik hayata 
geçmişlerdir. Evcilleştirdikleri hayvanları tarımda 
ve günlük yaşamlarında kullanmışlardır. Bu 
dönemde insanlar doğadan hazır buldukları 
yiyecekleri tüketmenin yanında ilk kez üretime 
geçerek fazladan ürettikleri ürünleri takas ederek 
ticaret yapmaya başlamışlardır.

İlişkilendirelim

Tartışalım

Yerleşik hayata geçişle üretim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Tarımın keşfi insan yaşamında ne gibi değişikliklere neden oldu? 

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

i-Seramiksiz Neolitik Dönem

Kıbrıs'ta insanlar ilk kez bu dönemde yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu dönem 
insanları önceleri basit barınaklarda daha sonra ise planlı yapılarda yaşamaya 
başlamışlardır. Bu yeni yaşam biçimiyle avcı toplayıcılığın yanı sıra artık insanlar 
ekip biçmiş ve hayvanları evcilleştirmiştir. İnsanlar doğadan kolayca elde ettikleri 
taş, kemik, saz ve kamıştan çeşitli alet, eşya ve kaplar yapmışlardır.

Neolitik Dönem, Seramiksiz Neolitik Dönem ve Seramikli Neolitik Dönem olmak 
üzere başlıca ikiye ayrılmaktadır. Arkeologlar bu ayrımı buluntuların farklılıklarından 
yola çıkarak yapmışlardır.

Kıbrıs'ta, Seramiksiz Dönem çanak çömleksiz Neolitik 
Dönem olarak da adlandırılır. Bu dönemde henüz insanlar 
seramikten (pişmiş topraktan) kap yapmasını 
bilmemektedirler. Dönemle ilgili bilinen en eski yerleşim 
yerlerinden birisi Limasol yakınlarında yer alan 
Klimonas'tır. Bu yerleşim yeri tarım yapılması ve 
hayvanların kontrol altında tutulması açısından adada 
öncüdür.

Bu dönemin diğer bir yerleşim yeri ise Limasol 
yakınlarındaki Pereklissia (Skilourokambos- 
Pareklişa)'dır. Pareklişa yerleşim yerinde yaşayan 
insanlar, diğer Neolitik dönem yerleşimlerinde olduğu gibi 
tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Keçi, koyun gibi 
hayvanları beslemişlerdir. Pareklişa yerleşim yeri 
evcilleştirilen ilk hayvan türleri açısından Dünya uygarlık 
tarihinde önemlidir. Burada taştan yapılmış bir kedi başı 
heykelciği bulunmuştur. İlk kez kedi Pareklişa yerleşim 
yerinde evcileştirilmiştir. Ayrıca yerleşim yerinde ağaç 
dalları ve çamurdan yapılmış çok basit kulübe tarzında 
evler bulunmaktadır.

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Taş aletler

Pereklissia (Pareklişa)

Kedi başı heykelciği
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ve günlük yaşamlarında kullanmışlardır. Bu 
dönemde insanlar doğadan hazır buldukları 
yiyecekleri tüketmenin yanında ilk kez üretime 
geçerek fazladan ürettikleri ürünleri takas ederek 
ticaret yapmaya başlamışlardır.

İlişkilendirelim

Tartışalım

Yerleşik hayata geçişle üretim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Tarımın keşfi insan yaşamında ne gibi değişikliklere neden oldu? 

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

i-Seramiksiz Neolitik Dönem

Kıbrıs'ta insanlar ilk kez bu dönemde yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu dönem 
insanları önceleri basit barınaklarda daha sonra ise planlı yapılarda yaşamaya 
başlamışlardır. Bu yeni yaşam biçimiyle avcı toplayıcılığın yanı sıra artık insanlar 
ekip biçmiş ve hayvanları evcilleştirmiştir. İnsanlar doğadan kolayca elde ettikleri 
taş, kemik, saz ve kamıştan çeşitli alet, eşya ve kaplar yapmışlardır.

Neolitik Dönem, Seramiksiz Neolitik Dönem ve Seramikli Neolitik Dönem olmak 
üzere başlıca ikiye ayrılmaktadır. Arkeologlar bu ayrımı buluntuların farklılıklarından 
yola çıkarak yapmışlardır.

Kıbrıs'ta, Seramiksiz Dönem çanak çömleksiz Neolitik 
Dönem olarak da adlandırılır. Bu dönemde henüz insanlar 
seramikten (pişmiş topraktan) kap yapmasını 
bilmemektedirler. Dönemle ilgili bilinen en eski yerleşim 
yerlerinden birisi Limasol yakınlarında yer alan 
Klimonas'tır. Bu yerleşim yeri tarım yapılması ve 
hayvanların kontrol altında tutulması açısından adada 
öncüdür.

Bu dönemin diğer bir yerleşim yeri ise Limasol 
yakınlarındaki Pereklissia (Skilourokambos- 
Pareklişa)'dır. Pareklişa yerleşim yerinde yaşayan 
insanlar, diğer Neolitik dönem yerleşimlerinde olduğu gibi 
tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Keçi, koyun gibi 
hayvanları beslemişlerdir. Pareklişa yerleşim yeri 
evcilleştirilen ilk hayvan türleri açısından Dünya uygarlık 
tarihinde önemlidir. Burada taştan yapılmış bir kedi başı 
heykelciği bulunmuştur. İlk kez kedi Pareklişa yerleşim 
yerinde evcileştirilmiştir. Ayrıca yerleşim yerinde ağaç 
dalları ve çamurdan yapılmış çok basit kulübe tarzında 
evler bulunmaktadır.

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Taş aletler

Pereklissia (Pareklişa)

Kedi başı heykelciği
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Tatlısu Çiftlikdüzü yerleşim yerinde yapılan 
kazılarda Kıbrıs'ın jeolojik yapısında olmayan 
obsidyen isimli volkanik taştan yapılmış aletler 
bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda 
bu taşların Anadolu'dan Kıbrıs'a gelen insanlar 
tarafından getirildiği anlaşılmıştır. Obsidyen 
bir çeşit kesici, delici işlevi görmenin yanında 
günlük yaşamda değiş-tokuş amaçlı olarak da 
kullanılmıştır.

Ayrıca Çiftlikdüzü'nde yapılan kazılarda 

muflon, sığır, geyik, domuz, köpek, tilki gibi 

hayvanlara ait kemikler de bulunmuştur. Bu 

hayvanların yanı sıra ton ve köpek balığı gibi 

büyük balık türlerinin kemiklerine de 

rastlanmıştır. 

Tenta sakinleri yaşadıkları yerleşim yerinin 
etrafını bir duvarla çevirmişler ve korunaklı bir 
yerleşim yeri elde etmişlerdir. İnsanlar 
yuvarlak planlı evlerin içerisinde yaşamlarını 
sürdürmüşlerdir. Burada ilk kez bir evin 
duvarında, kırmızıya boyanmış, ellerini havaya 
kaldıran bir insan resmi bulunmuştur.

Tartışalım

Tatlısu-Çiftlikdüzü'nde yaşamış olan hayvanlardan 

hangileri evcilleştirilmiş olabilir?

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Dönemin yerleşim yerlerinden bir diğeri de 
Karpaz yarımadasının en ucunda bir tepe 
üzerinde yer alan Kastros'tur. Burada 
insanlar, ölen yakınlarını evlerinin tabanlarının 
altına veya evlerinin dışına gömmüşlerdir. 
Ölüler mezarlara dizler karına çekilmiş 
vaziyette, bazı kişisel eşyaları ile birlikte 
konulmuştur. 

Tartışalım
İnsanların dizler karına çekilmiş şekilde ve 

kişisel eşyaları ile birlikte gömülme nedenleri ne olabilir?

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Neolitik Dönemde yapılan evlerin şekilleri ve 
yapılış biçimleri yerleşim yerlerine göre 
farklılıklar göstermektedir. Dönemin en yaygın 
ev tipi yuvarlak planlı yapılardır. Bu şekilde 
sende katlı evlerin varlığı Khirokitia yerleşim 
yerinden bilinmektedir. Bu dönemin en ilginç 
yerleşim yerlerinden bir diğeri ise Yeşilırmak 
yakınlarında denizin içinde yer alan küçük bir 
adacık üzerindeki Petra Tou Limnidi (Limnidi 
Kayalığı)'dir. Burada doğal çukurların içine 
yapılmış yuvarlak, oval planlı evler 
bulunmaktadır.

Tenta canlandırması

Petra Tou Limnidi (Limnidi Kayalığı)

Khirokitia 

Kastros

Etkinlik 3
Tenta Yerleşim Yerinde Ortaya Çıkarılan 
Buluntu Resmiyle İlgili Analiz

Etkinlik 4
E-posta veya Mektup Yoluyla 
Resmî Yazı Yazmak

Etkinlik 5

Buluntu İnceleme

Tenta

Khirokitia

Pareklişa

Klimonas

Petra Tou Limnidi
Tatlısu Çiftlikdüzü
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Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi
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farklılıklar göstermektedir. Dönemin en yaygın 
ev tipi yuvarlak planlı yapılardır. Bu şekilde 
sende katlı evlerin varlığı Khirokitia yerleşim 
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Tartışalım

Yontma Taş Dönemi ile Cilalı Taş Dönemi arasındaki yaşamı karşılaştıralım!

ii-Seramikli Neolitik Dönem

Bu dönemde insanlar tarımla ilgili daha 
fazla bilgiye sahiptirler. Aynı zamanda killi 
toprağın özelliklerini keşfetmişlerdir. 
Böylece kilden yaptıkları seramik kapları 
kullanmaya başlamışlardır. Artık insanlar bu 
dönemde pişmiş topraktan yani seramikten 
kap üretmişler ve günlük yaşantılarında 
ürettikleri bu kapları kullanmışlardır.

Bu dönemde yuvarlak planlı veya oval 
olarak yapılmış evlerin dışında rüzgârdan 
korunma ve düşmanlardan gizlenme 
amacıyla çukurlar içerisine inşa edilen evler 
de mevcuttur. Ayrıca günümüzde Girne 
ilçesinde yer alan  yerleşim yerinde Vrysi
olduğu gibi bu döneme ait diğer yerleşim 
yerlerinin etrafına savunma amacıyla duvar 
ve hendek de yapılmıştır. 

Seramikli Neolitik Dönem'de insanlar 
topladıkları kilin içerisine küçük taşlar, kum, 
mika veya bitki parçacıkları katmışlardır. 
Hazırlamış oldukları hamur niteliğindeki 
çamuru elde şekillendirip güneşte 
kuruttuktan sonra, ateşin üzerinde veya 
fırında pişirmişlerdir. Böylelikle geçirimsiz 
bir malzemeden, pişmiş topraktan kaplar 
yapmışlardır. Bu kaplar seramik ya da diğer 
bir deyişle çanak-çömlek olarak da 
adlandırılmaktadır.

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Vrysi

Girne Kalesi’nde bulunan Vrysi canlandırması

Çanak çömlek pişirme

Bakır, insanlığın kullandığı en eski 
madenlerden birisidir. İşlenmesinin 
kolaylığından dolayı yaygın olarak 
kullanılmıştır. Bakırdan çeşitli süs eşyaları, 
silahlar ve çeşitli aletler yapılmıştır. Kıbrıs'ta 
bakır ilk kullanılan madendir.

c. Kalkolitik Dönem 

Kalkolitik Dönemde adada bakır madeni 
işlenmeye başlanmıştır. Günümüz bilgileri 
ışığında Kıbrıs'taki bakırdan yapılmış en eski 
buluntular, adanın Batı bölgesinde yer alan 
Kissonerga-Mylouthikia yerleşim yerindedir. 
Bu yerleşim yerinin dışında adadaki diğer 
Kalkolitik dönem merkezleri arasında bulunan 
Erimi ve Lemba gibi yerlerde de Kıbrıs 
kökenli bakır kullanılarak yapılan çeşitli 
eşyalar bulunmuştur.

Bunu biliyor musunuz?

Kissonerga-Mylouthikia buluntuları 

arasında çıkan bakırdan eşyalar 

incelenmiş ve kullanılan bakırın Kıbrıs 

dışından, Anadolu'dan gelmiş olduğu 

saptanmıştır.

Tartışalım

İnsanlık tarihinde ilk önce bakır madeninin kullanılmasının nedenleri neler olabilir?

Bu dönemde evler yuvarlak, oval planlı olup 
taştan ve kerpiçten yapılmıştır. Evlerin 
duvarları üzerinde çeşitli süslemeler 
bulunmaktadır. Kalkolitik dönemde çömlekçilik 
gelişme göstermiştir. İlk kez birden çok kap 
bir araya getirilerek farklı biçimde kaplar 
üretilmiştir.  

Kalkolitik Dönemde dinsel anlayış farklılaşmış 
ve ölü gömme adetlerinde de değişiklikler 
olmuştur. Evin tabanı ve avlusu yanında 
yerleşim yeri dışında da mezarlıklar 
oluşturulmuştur. Özellikle insan biçiminde 
yapılmış figürinler bu dönem için dikkat 
çekicidir.

Tartışalım

Kalkolitik Dönemde insan biçiminde figürinlerin 

yapılmasının nedeni ne olabilir?

Tatlısu Çiftlikdüzü yuvarlak planlı ev canlandırması

Kalkolitik Dönem buluntuları

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Etkinlik 6
Tasarım Yapmak

Etkinlik 7

Kıbrıs’ın Eski Çağ Öncesi Yerleşim 
Yerlerini TanıyalımSeramik yapımı
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Tartışalım

Yontma Taş Dönemi ile Cilalı Taş Dönemi arasındaki yaşamı karşılaştıralım!

ii-Seramikli Neolitik Dönem

Bu dönemde insanlar tarımla ilgili daha 
fazla bilgiye sahiptirler. Aynı zamanda killi 
toprağın özelliklerini keşfetmişlerdir. 
Böylece kilden yaptıkları seramik kapları 
kullanmaya başlamışlardır. Artık insanlar bu 
dönemde pişmiş topraktan yani seramikten 
kap üretmişler ve günlük yaşantılarında 
ürettikleri bu kapları kullanmışlardır.

Bu dönemde yuvarlak planlı veya oval 
olarak yapılmış evlerin dışında rüzgârdan 
korunma ve düşmanlardan gizlenme 
amacıyla çukurlar içerisine inşa edilen evler 
de mevcuttur. Ayrıca günümüzde Girne 
ilçesinde yer alan  yerleşim yerinde Vrysi
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yerlerinin etrafına savunma amacıyla duvar 
ve hendek de yapılmıştır. 

Seramikli Neolitik Dönem'de insanlar 
topladıkları kilin içerisine küçük taşlar, kum, 
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çamuru elde şekillendirip güneşte 
kuruttuktan sonra, ateşin üzerinde veya 
fırında pişirmişlerdir. Böylelikle geçirimsiz 
bir malzemeden, pişmiş topraktan kaplar 
yapmışlardır. Bu kaplar seramik ya da diğer 
bir deyişle çanak-çömlek olarak da 
adlandırılmaktadır.

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Vrysi

Girne Kalesi’nde bulunan Vrysi canlandırması

Çanak çömlek pişirme
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c. Kalkolitik Dönem 

Kalkolitik Dönemde adada bakır madeni 
işlenmeye başlanmıştır. Günümüz bilgileri 
ışığında Kıbrıs'taki bakırdan yapılmış en eski 
buluntular, adanın Batı bölgesinde yer alan 
Kissonerga-Mylouthikia yerleşim yerindedir. 
Bu yerleşim yerinin dışında adadaki diğer 
Kalkolitik dönem merkezleri arasında bulunan 
Erimi ve Lemba gibi yerlerde de Kıbrıs 
kökenli bakır kullanılarak yapılan çeşitli 
eşyalar bulunmuştur.
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Kissonerga-Mylouthikia buluntuları 
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dışından, Anadolu'dan gelmiş olduğu 
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Tartışalım

İnsanlık tarihinde ilk önce bakır madeninin kullanılmasının nedenleri neler olabilir?

Bu dönemde evler yuvarlak, oval planlı olup 
taştan ve kerpiçten yapılmıştır. Evlerin 
duvarları üzerinde çeşitli süslemeler 
bulunmaktadır. Kalkolitik dönemde çömlekçilik 
gelişme göstermiştir. İlk kez birden çok kap 
bir araya getirilerek farklı biçimde kaplar 
üretilmiştir.  

Kalkolitik Dönemde dinsel anlayış farklılaşmış 
ve ölü gömme adetlerinde de değişiklikler 
olmuştur. Evin tabanı ve avlusu yanında 
yerleşim yeri dışında da mezarlıklar 
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Tartışalım
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Tatlısu Çiftlikdüzü yuvarlak planlı ev canlandırması
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Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi
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Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

d. Tunç Dönemi

Kalkolitik Dönemi'nin sonunda artık insanlar daha gelişmiş bir teknolojik bilgi 
birikimine sahiptiler. Bu dönemde yumuşak bir maden olan bakır sertleştirilip 
daha dayanıklı bir hale getirilmiştir. Ham madde şeklindeki bakırı saflaştırdıktan 
sonra bakırın içerisine kalay karıştırarak daha sert bir alaşım olan tuncu elde 
etmişlerdir. Böylelikle teknolojik bir ilerleme sağlanmıştır. Ayrıca bu dönemde 
kentlerin etrafındaki bölgeler de kontrol altına alınmaya başlanmıştır.

Bunu biliyor musunuz?

Tunç Dönemi'nin başlarında dünyadaki genel ısınmaya bağlı olarak buzulların 

erimesiyle birlikte deniz seviyesi değişmiştir. Kıbrıs'ta da denizlerin günümüz 

deniz seviyesine göre 2.5 metre kadar daha aşağıda olduğu yapılan araştırmalar 

sonucunda öğrenilmiştir.

Tunç Dönemi'nde adada, çam ağaçlarıyla birlikte boyu 6 metreyi bulan ağaçlar, 

fundalık ve çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsü görülmektedir. Adada yetiştirilen 

bitkiler arasında ise arpa, buğday, mercimek, üzüm, armut, incir ve zeytin 

sayılabilir.

Yerleşim yerlerinde evcilleştirilmiş hayvanlar arasında ise at, eşek, sığır, keçi, 

koyun, domuz, kedi, köpek ve güvercin yer almaktadır. Bunun yanında geyik ve 

muflon da Kıbrıs'ta yaşayan diğer hayvanlardandır.

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Etkinlik 8
İnsanlığın Önemli Buluşlarını Tartışmak

Tunç Çağı yaşantısı

Filya Kültürü 

Merhaba arkadaşlar, benim adım Ada. 11 yaşındayım ve 6C sınıfına gitmekteyim. 

Bugün sizlere Kıbrıs'ta çok önemli tarihî bir yeri tanıtmak istiyorum.

Adamızda bulunan bu özel yer Filya ve burada çok eski dönemlerde yaşayan 

insanlar Filya kültürünü oluşturmuşlar. Ben Filya deyince bazılarınız anımsamamış 

olabilir, Filya'nın bugünkü adı Serhatköy...

Şimdi sizleri geçmişe götürmek istiyorum. MÖ. 2500'lü yıllara…

Batı ve Güney Anadolu'da o dönemde yaşayan insanlar için hayat çok zordu. 

İnsanlar birçok felaket ile karşılaştılar ve yaşadıkları yerlerden yeni yerlere 

gitmeye karar verdiler. Ulaşım bugünkü kadar kolay değildi. Sandallar ve sallar 

yaparak denize açılırken belki de nereye gittiklerini bilmiyorlardı. Zorlu bir 

yolculukla akıntının da etkisiyle Güzelyurt Körfezi’ne ulaşıp adamızda karaya 

çıktılar … 

Anadolu'da Erken Tunç Dönemi kültürüne sahiptiler. Bakır ve kalayı bir araya 

getirip Tunç denilen sert karışımı yapmayı öğrenmişlerdi. Birçok alet ve silahlarını 

ondan yapıyorlardı. Adamıza geldiklerinde Filya'ya yerleştiler ve madenleri işleyip 

eski yaşantılarını sürdürdüler. Bu dönemde adalılar onlar kadar bilgiye sahip 

değillerdi. Adalılar ile yan yana yaşadılar. Kıbrıslılardan maden yataklarını, av 

alanlarını, adanın doğasını öğrendiler. Adalılara daha iyi bir teknikle maden 

işlemeyi ve güzel seramikler yapmayı öğrettiler. Kıbrıs'ta Kalkolitik Dönemi 

yaşayan halkın daha hızlı Tunç Dönemi'ne geçmelerinde etkili oldular. 

Binlerce yıl sonra arkeologlar bu yerleşim yerini keşfedince bölgeye verilen 

isimden dolayı bu kültürü Filya kültürü olarak adlandırdılar.
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d. Tunç Dönemi
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Etkinlik 8
İnsanlığın Önemli Buluşlarını Tartışmak

Tunç Çağı yaşantısı

Filya Kültürü 
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İlişkilendirelim

Tunç Dönemi kendi içerisinde meydana gelen 
gelişmeler sonucunda Erken, Orta ve Geç Tunç 
olarak üçe ayrılmıştır.

i. Erken Tunç
 
Erken Tunç Dönemi'nde tarım, dokumacılık ve 
çömlekçilik devam etmiştir. Tunçtan yapılan 
etkili silahlar ve ince süs eşyaları ise bu 
döneme damgasını vurmuştur. 

Erken Tunç Dönemi mimarisinde evler köşeli 
veya köşeleri uzatılmış uzun odalar şeklinde 
yapılmıştır. Bu dönemde kırmızı, bezemeli ve 
üzerinde kabartmalı seramik kaplar 
kullanılmıştır.

Kıbrıs'ta çıkarılan bakır ve seramik buluntu 

örneklerinin, Anadolu'da ortaya çıkarılan 

bakır ve seramiklerle benzerlik göstermesi 

arasındaki bağlantı nasıl açıklanabilir?

Mezarlar ise genellikle yerleşim yerleri
dışında, toprak kazılarak veya
kayalar oyularak yapılmıştır. Giriş odası 
bulunan mezarlara ölüler bazı kişisel
eşyaları ile birlikte gömülmüştür. Bu eşyalar
üzerindeki motifler ve kabartmalar dönemin
dini inançları ve hayvanları hakkında da
önemli bilgiler sunmaktadır. Bu dönem
mezarlıklarından birisi Ozanköy'de yer alan
Vounous'dur.

Ayrıca bu dönemden itibaren özellikle Trodos 
Dağları ve eteklerinde yer alan bakır yatakları 
ham madde ihtiyacını karşılamak için 
kullanılmıştır. Özellikle Ambelikou 
(Bağlıköy)'daki yerleşim yerinde yaşayan 
insanların bakır cevherini çıkartarak 
kullandıkları görülmüştür. Erken Tunç 
Dönemi'nin en önemli yerleşim yerlerinden bir 
diğeri de Marki'dir. 
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ii. Orta Tunç 

Bu dönemde Doğu Akdeniz deniz ticareti gelişmiş ve Akdeniz limanları önem 
kazanmıştır. Kıbrıs, özel konumu, maden yatakları ve önemli limanları sayesinde 
Akdeniz ticaretinde önemli bir yere sahip olmuştur. Böylece bu dönemde Kıbrıs ile 
çevre uygarlıklar arasında ticaret yapılmaya başlanmıştır. 
Orta Tunç Dönemi madenciliğinde tunç, çok yoğun olarak kullanılmıştır. Yazılı 
belgelerden Kıbrıs adasından bakır ve bazı silahların çevre uygarlıklara takas amacıyla 
gönderildiği öğrenilmektedir. Bu dönemde adada birçok yerleşim yeri olduğu 
anlaşılmaktadır. Dönemin yerleşim yerlerinden birisi olan Alambra'da olduğu gibi 
diğer yerleşim yerlerinde de dikdörtgen ve kare planlı yapılar inşa edilmiştir.

Vounous

Marki

Philia (Filya)

Ambelikou

Karmi

Tunç Çağı kabartmalı eserleri

Alambra

Erken ve Orta Tunç Dönemi haritası

Tunç Çağı yerleşim yeri
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Karmi Paleolana Nekropolü

Karmi Paleolana Nekropol (mezarlık) alanı Karaman köyünde bir platonun 

kenarında bulunmaktadır. Bu mezarlık Orta Tunç Dönemi'ne aittir. MÖ. 1900'lü 

yıllardan sonra kullanılmıştır. Buradaki mezarlarda ortada dikdörtgen veya kare 

planlı bir giriş odası yer almaktadır. Bu odada yer alan küçük delik şeklindeki giriş 

açıklıklarından ölen kişilerin gömüldükleri mezar odalarına geçişler bulunmaktadır. 

O dönemde ölen insanlar öteki dünyaya giderken öteki dünya yaşantılarında 

kullanılmak üzere birçok çanak çömlek, bıçak, mızrak ucu, süs eşyasıyla birlikte 

gömülmüşlerdir. Mezarların birisinde gömülü bulunan bir kişinin geçmişte denizci 

olduğu anlaşılmıştır. Bu denizci Girit adasından getirilen bir fincan ile birlikte 

gömülmüştür. Ayrıca bir mezarın giriş odasında Kıbrıs'ta bilinen en eski insan 

kabartması yer almaktadır. 

Kültür Mirasımızı Tanıyalım
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iii. Geç Tunç 

Geç Tunç Dönemi'nde Kıbrıs'ta yaşayan insanlar tek bir etnik kökenden olmadığı için 
tek bir halktan bahsetmek mümkün değildir. Geç Tunç Dönemi'nde adada 
kentleşmenin başlangıç aşaması gerçekleşmiştir. Ayrıca söz konusu dönemdeki 
merkezî yerleşim yerlerinin değişik büyüklükte ve zenginlikte olduğunu söylemek 
mümkündür.

Toumba Tou Skourou

Myrtou Pigades

Sinde

Enkomi

Kition

Kalavasos Ayios Dhimitros

Kral Tepesi

Nitovikla

Geç Tunç Dönemi'nde Kıbrıs; konumu, bakır 
madeni ve gemi üretimi ile ön plana 
çıkmaktadır. Bu döneme kadar adada ekonomi 
daha çok tarımsal faaliyetlere dayanmaktaydı. 
Bu dönemle birlikte endüstriyel üretim ön 
plana çıkarak takas sistemine dayalı bir 
ekonomi oluşmuştur. Bu dönemde adanın 
birçok yerindeki bakır yataklarından ham 
madde olarak çıkarılan bakır işlenerek saf 
bakır haline getirilmiştir. Saf bakır, ingot 
dediğimiz öküz gönü şeklindeki külçelere 
dönüştürülerek denizaşırı çevre kültürlere 
ihraç edilmiştir. Ayrıca bu külçeler değiş tokuş 
yoluyla takas edilmekte veya vergi olarak 
verilmektedir. Bakır alaşımların yanında 
kurşun, gümüş, altın gibi diğer madenler çok 
yoğun olmasa da kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu gelişmelerin sonucunda alet ve silah 
biçimleri değişirken süs eşyalarının arttığı da 
görülmektedir.

Ingot külçeler ve seramik kaplar
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Mezar odaları

Girit Fincanı İnsan kabartması

İngot (Öküz Gönü şeklinde külçe)
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Mezar odaları
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Geçmiş dönemlerdeki inanç sistemi ve gemi teknolojisinden dolayı denizciler 
açık denizde seyahat etmeyi hem sevmemişler hem de bundan 
korkmuşlardır. Bu unsurların etkisiyle Tunç Dönemlerinde deniz yolculukları 
mümkün olduğunca kıyı şeridi takip edilerek gerçekleştirilmiştir.

Bunu biliyor musunuz?

Geç Tunç Dönemi'nde deniz aşırı kültürler 

arasında yoğun ticari ilişkiler vardır. Bu ilişkiler 

Türkiye'nin Antalya kenti yakınlarında Akdeniz 

sularında batmış ve kazısı yapılarak su üstüne 

çıkarılmış batıklardan anlaşılmaktadır. Antalya 

yakınlarında batmış olan, olasılıkla Kıbrıs kökenli 

Uluburun (MÖ. 1316) ve Gelidonya (MÖ. 1200) 

batıkları deniz ticaretinin önemli örnekleridir. Bu 

gemilerde Doğu Akdeniz kültürlerinin ürünleri ile 

Kıbrıs bakırının kargo olarak bulunması deniz 

ticaretinin kanıtları olarak kabul edilmektedir. 

Özellikle Uluburun batığında içerisinde Kıbrıs 

mallarının yanında yedi farklı kültür bölgesinin 

ticaret malzemeleri bulunmuştur. Bu buluntular 

deniz ticaretinin boyutlarını göstermesi açısından 

önem taşımaktadır.

Bunu biliyor musunuz?

Uluburun batığı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde 

bulunmaktadır. İnternetten müzeyi ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.bodrum-museum.com/

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Tartışalım
Paranın icat edilmediği dönemde takas yöntemi ticarette bir alış veriş 

şekli olarak kullanılıyordu. Takas yöntemi insanlara ne tür kolaylıklar ve 

zorluklar yaşatmış olabilir?

Geç Tunç Dönemi ticari faaliyetlerinde öne 
çıkan bölge, Anadolu'nun Akdeniz sahil şeridi, 
Levant ve Mısır'dır. Bu dönemde Suriye'deki 
Ugarit yerleşim yeri ile doğrudan bağlantı 
kurulmuş ve ticaret yapılmıştır. Ugarit 
yerleşim yerine ait ticaret gemileri, Kıbrıs'a 
gelirken ikmal yapmak amacıyla ilk durak olan 
Karpaz yarımadasına uğramak zorundaydılar. 
Karpaz'da bulunan Nitovikla ve Kral Tepesi 
yerleşim yerleri bu ticarette önemli bir yere 
sahiptirler. Ayrıca Kral Tepesi bu bölgede 
ticaretle uğraşan bir gücün de merkezi 
durumundadır.

Kıbrıs adasından Anadolu, Suriye, Yunanistan 
ve Girit'le yapılan ticarette adaya özgü 
seramikler önemli rol oynamaktaydılar. Hatta 
yapılan bu ticaret İtalya'ya kadar 
uzanmaktaydı. Ayrıca önceleri adaya ithal 
edilen Miken seramiği daha sonra Kıbrıslı 
ustalar tarafından üretilip çevre uygarlıklara 
ihraç edilmiştir. Kıbrıs'ta bu dönemde çok 
yoğun olarak kullanılmaya başlanan çömlekçi 
çarkı sayesinde seramik yapımında hızlı bir 
gelişme yaşanmıştır.

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Nitovikla

Kral Tepesi

Nitovikla

Kral Tepesi

Hitit

Babil

Mısır

Ugarit

Uluburun Batığı’ndan eserler

Kral Tepesi’nde bulunan üzengi kulplu çömlek

Uluburun Batığı
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Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Tartışalım
Paranın icat edilmediği dönemde takas yöntemi ticarette bir alış veriş 

şekli olarak kullanılıyordu. Takas yöntemi insanlara ne tür kolaylıklar ve 

zorluklar yaşatmış olabilir?
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çıkan bölge, Anadolu'nun Akdeniz sahil şeridi, 
Levant ve Mısır'dır. Bu dönemde Suriye'deki 
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yapılan bu ticaret İtalya'ya kadar 
uzanmaktaydı. Ayrıca önceleri adaya ithal 
edilen Miken seramiği daha sonra Kıbrıslı 
ustalar tarafından üretilip çevre uygarlıklara 
ihraç edilmiştir. Kıbrıs'ta bu dönemde çok 
yoğun olarak kullanılmaya başlanan çömlekçi 
çarkı sayesinde seramik yapımında hızlı bir 
gelişme yaşanmıştır.
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Babil
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Kral Tepesi’nde bulunan üzengi kulplu çömlek

Uluburun Batığı

62 63



Geç Tunç Dönemi'nde Enkomi ve 
Sinde (İnönü) gibi bazı yerleşim 
yerlerinin etrafının surlarla 
çevrilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

İlişkilendirelim
Geçmişte şehirlerin etrafına yapılan surlar günümüz şehirlerinde neden yapılmamaktadır?

Enkomi, bu dönemdeki diğer Kıbrıs yerleşim yerlerinden düzenli caddeler şeklinde inşa 
edilmiş kent yapısıyla farklılaşmaktadır. Buradaki evlerin ve atölyelerin içerisinde 
ocaklar bulunmaktaydı. Ayrıca insanların su ihtiyacının karşılanmasına yönelik kazılan 
su kuyuları ile su depolamak ve banyo gibi çeşitli ihtiyaçlar için yapılan su sistemleri 
dikkat çekmektedir. 

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Bu dönemin önemli seramik ve ticaret 
merkezlerinden birisi de Toumba tou 
Skourou (Tumba tu Skuru)'dur. Bu yerleşim 
yerinde nişlere sahip kuyu şeklinde giriş 
odasına bağlı mezar odaları yer almaktadır. 
Mezar eşyaları arasında altın, gümüş, tunç, 
kemik ve fildişinden önemli süs eşyaları ile 
silindir mühürler bulunmuştur.

Geç Tunç Dönemi'nde dinî inanışlarda da 
farklılıklar meydana gelmiştir. Erken ve Orta 
Tunç Dönemlerinde görülen yassı plaka 
şeklindeki idollerin yerini küçük figürinler 
almıştır. 

Buna örnek olarak Enkomi'deki kazılarda 
bulunan çift boynuzlu tanrı heykelciği, dinsel 
inanışlardaki farklılığı göstermektedir.  

Ayrıca Myrtou Pigades, Kition, Enkomi ve 
birçok yerleşim yerinde inşa edilmiş tapınaklar 
göze çarpmaktadır.  

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi
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Etkinlik 9
Karikatür Seçme ve Sergileme
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b. Yazılı Belgelerde Kıbrıs

Kıbrıs coğrafi konumundan dolayı tarih 
boyunca çevre uygarlıklar ile etkileşim 
içerisinde olmuştur. Buna bağlı olarak ada 
geçmişten günümüze birçok farklı isimle 
anılmıştır. Yakın Doğu, Mısır ve Hitit yazılı 
belgelerinde Alashia ülkesi olarak adı 
geçen ülke Kıbrıs'tır. Bu isim Kıbrıs'ın 
bilinen en eski adıdır. Kıbrıs'ın anıldığı 
isimlerden birisi olan kına çiçeğinin 
İbranicedeki Kopher sözcüğünden 
türetildiği varsayılmaktadır. Geç Asur 
yazılı belgelerinde ise Alashia ismi yerine 
Kıbrıs'a Yatnana veya kısaca Ya 
denilmektedir. Ada için Latincede de bakır 
kelimesinden türetilerek CYPRIUM ya da 
CUPRUM adı kullanılmaya başlanmıştır.

Tartışalım

2. Tarihin Başlangıcında

a. Yazının İcadı

İnsanlığın yazıyı icadı büyük bir değişim ve 
gelişime yol açmıştır. Yazının icadından önceki 
dönem, arkeolojik çalışmalardan öğrenilmeye 
çalışılsa da bu bilgileri ortaya çıkarmak daha 
zordur. Yazının öğrenilmesi ile bilgiler 
kaydedilmeye ve yayılmaya başlamıştır. Yazı 
sayesinde binlerce yıl önce yaşanan olaylar 
daha kolay öğrenilebilmektedir.
Yazı ilk kez Mezopotamya'da yaşayan 
Sümerler tarafından MÖ. 3200 yıllarında icat 
edilmiştir. Sümerlerin ardından İran ve 
Mısır'da da yazı kullanılmaya başlanmıştır. 
Önceleri resim ve çivi yazısı kullanılırken ilk 
alfabe MÖ. 1250'li yıllardan itibaren Fenikeliler 
tarafından kullanılmıştır. Bu alfabede 22 sessiz 
harf bulunmaktadır. Orta Asya Türklerinde ise 
ilk alfabeyi Göktürkler kullanmıştır. 

Tartışalım

Yazının icadı insanlık tarihini nasıl etkilemiştir?

Tarih boyunca Kıbrıs'a birçok isim 

verilmesinin nedenleri ne olabilir?

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta yaşamış bilinen en eski 

yöneticinin adı Alashia ülkesi kralı 

olan Kušmašuša (Kuşmaşuşa)'dır. 

Suriye Ugarit Kralı ile MÖ. 1220-

1215 yılları arasında karşılıklı 

olarak yazışmıştır.

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Tartışalım

c. Kıbrıs'ta Yazı

Adadaki yoğun ticari hareketliliğin başlaması 
ile birlikte Geç Tunç Dönemi'nin başlarında ilk 
kez Girit kökenli Kıbrıs-Minos yazısı Kıbrıs'ta 
kullanılmıştır. Kıbrıs-Minos yazısı günümüzde 
tam olarak okunamadığından dolayı yazılı 
kaynaklarda bulunan Kıbrıs hakkındaki bilgiler, 
çevre uygarlıklardan öğrenilebilmektedir. Bu 
yazı sistemi Nitovikla, Enkomi, Kral Tepesi ve 
Kalavasos Ayios Dhimitros gibi birçok 
merkezde bulunan kil tabletlerde görülmüştür.

Kıbrıs-Minos yazısı neden günümüze 

kadar tam olarak çözülememiştir?

Kıbrıs'ta sonraki yıllarda, Kıbrıs Hece Yazısı 
olarak bilinen bir yazı daha kullanılmaya 
başlanmıştır. Kıbrıslılar tarafından oluşturulan 
bu yazı MÖ. 600-200 yılları arasında adada 
kullanılmıştır. Genelde sağdan sola doğru 
yazılan yazının birbirinden farklı toplam 60 
hecesi bulunmaktadır. Kıbrıs Hece Yazısı 
Fenike yazısı ile karşılaştırılarak 
çözülebilmiştir.

Kıbrıs'ta Eski Çağ (İlk Çağ) Öncesi

Göktürk Yazıtları

Etkinlik 11
Eski Çağlarda Öğrenci Olmak

Etkinlik 12
Tarihi Eserler Nasıl Korunur?
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KIBRIS'TA ESKİ ÇAĞ'DA ETKİSİ GÖRÜLEN 
VE HÜKÜM SÜREN UYGARLIKLAR
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Kavramlar

Galaksi 

ÜNİTE 3

İlk Çağ'da Kıbrıs'a hangi uygarlıklar gelmiştir?

Mısır uygarlığı hakkında neler biliyorsunuz?

Girne batığından çıkan buluntuların Doğu Akdeniz ticaretinin

aydınlatılmasındaki etkisini araştırınız. 

St. Barnabas Manastırı günümüzde hangi amaçla kullanılmaktadır?

Kıbrıs'ta koloniler kuran Fenike uygarlığı hakkında bilgi toplayınız.

Salamis Antik Kenti'nin Kıbrıs tarihindeki yerini araştırınız.

Roma İmparatorluğu hakkında neler biliyorsunuz?

6 

7 

Firavun Piramit Hiyeroglif Tavananna

Koloni Satraplık Polis Helenizm

1. Etkisi Görülen Uygarlıklar 

Eski Çağ'da Kıbrıs; konumu, madenlerinin zenginliği, doğal güzelliği, gemi yapımı 
için uygun olan ağaçları ile çevre uygarlıkların dikkatini çekmiştir. Dolayısıyla 
Kıbrıs'ın etrafındaki uygarlıklar adaya ve bölgeye hâkim olabilmek için tarih 
boyunca mücadele etmişlerdir. 

a. Mısır

Mısır uygarlığı Nil Nehri kıyısında 
kurulmuştur. Bu uygarlık, firavun denilen 
kişiler tarafından yönetilmiştir. Mısır'da 
firavunların tanrı olduğuna inanılmıştır. 
Firavunlar adına piramit adı verilen mezarlar 
inşa edilmiştir. 

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

“Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de 

karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur.”

Cevdet Paşa
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Bunu biliyor musunuz?

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Mısır'da hem kadınlar hem de erkekler 
sürme denilen koyu yeşil veya gri 
boyayla gözlerinin etrafını boyardı. Bu 
sadece güzel görünmeye yaramıyordu, 
aynı zamanda sinekleri de uzak 
tutuyordu. 

Eski Mısır’da ölümden sonraki yaşama 
inanıldığından dolayı ölüler mumyalanıp 
gömülmüştür. Mısırlıların birçok tanrıları vardı. 
Bu tanrıların en büyüğü, baş tanrı olan 
Amon-Ra adını verdikleri güneş tanrısıdır. 

Mısırlılar Hiyeroglif denilen resim yazısı 
kullanmaktaydılar. Bu yazıyı kendi ürettikleri 
papirüslerin üzerine yazmaktaydılar

Mısır'da sıradan insanlar dahil herkes 
mumyalanıyordu. Ancak kraliyet ailesi 
ve üst düzey görevlilerin mumyalama 
işlemi daha itinalı yapılırdı. Bunun 
yanında arkeologlar bir tanrıyı veya 
tanrıçayı temsil eden hayvanların 
birçok mumyasını bulmuşlardır. Bunlar 
arasında kedi, köpek, kuş, babun ve 
timsah mumyaları vardı.

Etkinlik 1
Eski Mısır İle İlgili Belgesel

III. Tutmosis

90

Tartışalım

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs Kralı'nın Mısır'dan falcı istemesi 

neyin göstergesi olabilir?

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Kıbrıs ile Mısır ilişkilerinin delili olarak 
adada birçok eser bulunmuştur. Bunlar 
içerisinde Eski Mısır'da kötülükleri 
evlerden uzak tutma gücü olduğuna, 
uğur getirdiğine inanılarak muska ve 
nazarlık olarak kullanılan SKRABE  
böceği şeklinde taştan yapılmış 
boncuklar bulunmaktadır. 

Kıbrıs ile Mısır arasındaki ilişki önceleri ticaret ile başlamıştır. Başta Suriye ile 
ilgilenen Mısır Firavunu III. Tutmosis daha sonra ilgisini Kıbrıs'a çevirmiştir. MÖ 
1450 yılında Kıbrıs'a sefer yaparak adadaki birçok yerleşim yerini siyasi olarak 
kendine bağlamıştır. Mısır, adanın Doğu Akdeniz'deki konumu ve ticari öneminden 
faydalanmak için Kıbrıs'ı elinde tutmak istemiştir. Bu dönemde Mısırlılar Kıbrıs'a 
yerleşmeyerek sadece uzaktan ada üzerinde söz sahibi olmaya çalışmışlardır. 
Kıbrıs, daha sonraki yıllarda da ekonomik ve politik açıdan Mısır ile Kuzey Suriye 
bölgeleriyle ilişki içerisinde olmuştur. Bu ilişkide özellikle Kıbrıs'ta üretilen bakır 
önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde ada Mısır yazılı metinlerinden anlaşıldığı 
üzere bağımsız bir devlet kimliğindedir. Kıbrıs Kralı ile Mısır Firavunları arasında 
dostane bir bağ bulunmaktaydı.

Kıbrıs ve Mısır arasında takasa dayalı bir ticaret yapılmaktaydı. İki ülke arasındaki 
ticarette Kıbrıs Kralı gümüş, altın hatta falcı isterken Mısır Firavunu bakır, riton, 
at, at örtüsü ve keten talep etmekteydi. 
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Hitit İmparatorluğu 

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Troia Hattusas 
(Boğazköy)

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Kıbrıs, MÖ. 1400-1300 yıllarında Hitit 
Krallığına bağlı bir ülke durumundaydı. Hitit 
Kralı II. Tuthalia döneminde Kıbrıs ile savaş 
yapılmış ve savaş sonunda Kıbrıs vergiye 
bağlanmıştır. Ayrıca ada Hitit metinlerinde 
soylu sınıfın sürgüne gönderildiği bir yer 
olarak geçmektedir. 

b. Hitit 

Hint-Avrupa kökenli olan Hititler MÖ. 2250 yıllarından itibaren Anadolu'ya gelmişlerdir. 
Hititler Anadolu'nun yerli halkı olan Hattilerle kaynaşarak ortak bir yaşam 
paylaşmışlardır. MÖ. 1760 yılından itibaren merkezleri Hattuşaş (Boğazköy) olan bir 
devlet kurmuşlardır. Hititler ele geçirdikleri her bölgenin tanrılarını kendi tanrıları 
olarak da kabul etmişler, bu da 1000 tanrılı halk olarak da anılmalarına neden 
olmuştur. Hititler, Hiyeroglif ve Çivi yazısı kullanmışlardır. Devlet işleri, Pankuş denilen 
mecliste görüşülürdü. Kraliçelerine Tavananna denilmekteydi. Hitit devleti tanrılarına 
hesap vermek için icraatlarını Anal adı verilen yıllıklara kaydederlerdi. 

Kıbrıs, Hitit Kralı II. Suppiluliuma döneminde 
merkeze bağlı kalması için Hitit kralının da 
katıldığı deniz savaşında mağlup olmuştur. Bu 
savaş Hititlerin bilinen ilk ve tek deniz 
savaşıdır.

Hitit ve Kıbrıs arasındaki siyasi ilişkiler 
ekonomik olarak da devam etmiştir. Hititler 
Kıbrıs'tan keten kumaşı, hububat ve şifa verici 
bir madde olan kırmızı taş temin etmişlerdi. 
Adada Hititlerin izlerini gerek seramikler 
gerekse çeşitli buluntularla takip etmek 
mümkündür. Bu önemli buluntulardan birisi 
Kalavasos'ta yer alan bir mezarda bulunan 
Hititli tanrı heykelciğidir. 

MÖ. 13. yüzyılda Mısır ile Hitit devletleri arasında 
yapılan Kadeş Savaşı ve sonunda imzalanan Kadeş 
Antlaşması tarihin bilinen eşit iki güç arasında 
yapılan en eski antlaşmasıdır. Tarihin yazılı ilk barış 
antlaşması olması nedeniyle orijinal tabletin iki 
metre boyundaki bakır kopyası, Birleşmiş Milletler 
binasının duvarına da asılmıştır. Orjinali İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’ndedir.

Boğazköy Yazılıkaya Kabartmaları (Türkiye)

Kalavasos’ta bulunmuş Hitit heykelciği

II. Tuthalia

Etkinlik 2
Hitit - Kıbrıs İlişkileri

Boğa biçimli kaplar

İstanbul Arkeoloji Müzesi
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Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Tartışalım

Tarihte büyük göçler neden yaşanır ve insanlığı nasıl etkiler?

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

c. Aka (Akha-Miken) ve Dor Kolonileri

Yunan kültürü ve uygarlığı Batı dünyasının en eski 
uygarlıklarından biridir. Yunan kültürü iki farklı kültürün Minos 
(Girit) ve Miken (Aka/Akha) kültürünün özelliklerini taşır. 

Hint-Avrupa kökenli olan Akalar, MÖ. 2. bin yılı başlarında 
Yunanistan'a yerleşmişlerdi. Saraylar, kaleler ve anıtsal yapılar 
yanında metal işçiliği ve mücevher yapımında da ustaydılar. 
Yunanistan'ın dağlık bir ülke olmasından dolayı yeterli tarım 
alanları yoktu. Bunun sonucu olarak Yunanistan'da uygarlık 
oluşturan halklar deniz ticaretine ve koloniciliğe yönelmişlerdir. 
Akalar ilk olarak Ege adalarına, daha sonra Akdeniz'e yayılarak 
bu bölgedeki deniz ticaretine damgalarını vurmuşlardır. Akalar, 
Doğu ve Batı Akdeniz kıyıları ile Batı Anadolu'da ticaret 
kolonileri kurarak yayılmacı bir politika izlemişlerdir. 

Akalar, MÖ. 13. yüzyılda yoğun bir biçimde Kıbrıs'ta ticari 
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kendi üretimleri olan ve Miken 
seramikleri olarak adlandırılan kaplar o dönemde adada ilgi 
görüyordu. Daha sonradan bu seramikler Kıbrıs'ta da 
üretilmeye başlanmıştır. Akalar ile olan ilişkiyi adada Enkomi ve 
Kition gibi yerleşim yerlerinde görmek mümkündür. 

Deniz Kavimlerinin baskısından kaçan 
Dorların saldırıları sonucunda Aka uygarlığı 
MÖ. 1200'lü yıllarda son bulmuştur. 
Yunanistan'a gelerek Akalara son veren Dorlar 
kent devletleri kurdular. Bu kent devletleri 
arasında yönetim birliği olmamasına rağmen 
ortak bir kültüre sahiptiler. Kuzeyden gelen 
göçlerin devam etmesi sonucunda 
Yunanistan'da nüfus artışı oldu. Bu yüzden 
Akalar gibi ülkelerinde tarım yapamayan 
Dorlar da deniz ticaretine yöneldiler. Akalar 
gibi kurdukları kolonileri yurt kabul eden 
Dorlar, Kıbrıs gibi Akdeniz'in birçok yerinde 
koloniler kurmuşlardır. 

MÖ 1200'lü yılların başında Akdeniz'de çok yoğun olarak farklı insan 
toplulukları yer değiştirmiştir. Mısır Firavunlarının Deniz Kavimleri adını 
verdikleri topluluklar, çevre uygarlıkları karada ve denizde sürekli olarak tehdit 
etmiş ve etraflarındaki tüm devletlere saldırmışlardır. Mısırlılar kağnı 
arabalarıyla ilerleyen bu insanların karşısında hiçbir halkın duramadığını 
söylemektedir. Anadolu'da Hititler deniz kavimlerinin saldırıları ve kendi 
aralarındaki iç savaş sonucunda yıkılmıştır. Deniz kavimlerinin saldırılarından 
Ugarit ve Alashia ülkeleri de zarar görmüştür. Bir tek Mısırlılar onları 
durdurmayı başarmıştır. 

Miken Kalesi (Yunanistan)

Hititler

Atina

Miken

Peloponez 
(Mora)

Girit

Agamemnon’un maskesi

Akalardan kalan seramik kap

94 95



Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Tartışalım

Tarihte büyük göçler neden yaşanır ve insanlığı nasıl etkiler?

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

c. Aka (Akha-Miken) ve Dor Kolonileri

Yunan kültürü ve uygarlığı Batı dünyasının en eski 
uygarlıklarından biridir. Yunan kültürü iki farklı kültürün Minos 
(Girit) ve Miken (Aka/Akha) kültürünün özelliklerini taşır. 

Hint-Avrupa kökenli olan Akalar, MÖ. 2. bin yılı başlarında 
Yunanistan'a yerleşmişlerdi. Saraylar, kaleler ve anıtsal yapılar 
yanında metal işçiliği ve mücevher yapımında da ustaydılar. 
Yunanistan'ın dağlık bir ülke olmasından dolayı yeterli tarım 
alanları yoktu. Bunun sonucu olarak Yunanistan'da uygarlık 
oluşturan halklar deniz ticaretine ve koloniciliğe yönelmişlerdir. 
Akalar ilk olarak Ege adalarına, daha sonra Akdeniz'e yayılarak 
bu bölgedeki deniz ticaretine damgalarını vurmuşlardır. Akalar, 
Doğu ve Batı Akdeniz kıyıları ile Batı Anadolu'da ticaret 
kolonileri kurarak yayılmacı bir politika izlemişlerdir. 

Akalar, MÖ. 13. yüzyılda yoğun bir biçimde Kıbrıs'ta ticari 
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kendi üretimleri olan ve Miken 
seramikleri olarak adlandırılan kaplar o dönemde adada ilgi 
görüyordu. Daha sonradan bu seramikler Kıbrıs'ta da 
üretilmeye başlanmıştır. Akalar ile olan ilişkiyi adada Enkomi ve 
Kition gibi yerleşim yerlerinde görmek mümkündür. 

Deniz Kavimlerinin baskısından kaçan 
Dorların saldırıları sonucunda Aka uygarlığı 
MÖ. 1200'lü yıllarda son bulmuştur. 
Yunanistan'a gelerek Akalara son veren Dorlar 
kent devletleri kurdular. Bu kent devletleri 
arasında yönetim birliği olmamasına rağmen 
ortak bir kültüre sahiptiler. Kuzeyden gelen 
göçlerin devam etmesi sonucunda 
Yunanistan'da nüfus artışı oldu. Bu yüzden 
Akalar gibi ülkelerinde tarım yapamayan 
Dorlar da deniz ticaretine yöneldiler. Akalar 
gibi kurdukları kolonileri yurt kabul eden 
Dorlar, Kıbrıs gibi Akdeniz'in birçok yerinde 
koloniler kurmuşlardır. 

MÖ 1200'lü yılların başında Akdeniz'de çok yoğun olarak farklı insan 
toplulukları yer değiştirmiştir. Mısır Firavunlarının Deniz Kavimleri adını 
verdikleri topluluklar, çevre uygarlıkları karada ve denizde sürekli olarak tehdit 
etmiş ve etraflarındaki tüm devletlere saldırmışlardır. Mısırlılar kağnı 
arabalarıyla ilerleyen bu insanların karşısında hiçbir halkın duramadığını 
söylemektedir. Anadolu'da Hititler deniz kavimlerinin saldırıları ve kendi 
aralarındaki iç savaş sonucunda yıkılmıştır. Deniz kavimlerinin saldırılarından 
Ugarit ve Alashia ülkeleri de zarar görmüştür. Bir tek Mısırlılar onları 
durdurmayı başarmıştır. 

Miken Kalesi (Yunanistan)

Hititler

Atina

Miken

Peloponez 
(Mora)

Girit

Agamemnon’un maskesi

Akalardan kalan seramik kap

94 95



Tartışalım
Fenikelilerin deniz ticaretindeki faaliyetleri Akdeniz çevresindeki 

uygarlıkların gelişimini nasıl etkilemiş olabilir?

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Aka - Dor Fenike

Hint Avrupa Kökenlidirler 
adaya Yunanistan’ dan 

geldiler.

Koloniler anavatanlarına 
bağlı kalmıştır.

Koloniler yalnız ticari 
amaçla kurulmuştur.

Kolonilerin anayurtla hiçbir 
bağlantısı yoktur.

Koloniler tamamen özgür 
ve bağımsız olmuşlardır.

Anavatanları Suriye 
Filistin ve Lübnan’dır.

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Minos ve Miken uygarlıklarının Akdeniz 
ticaretindeki etkileri azalınca Fenikelilerin 
bölgede yayılmaları kolaylaştı. Kumdan imal 
ettikleri camı ve ürettikleri kumaşları takas 
yöntemiyle pazarlıyorlardı. Alfabeyi bulan 
Fenikeliler, Akdeniz'de kurdukları koloniler 
aracılığıyla bu alfabeyi yaydılar. 

d. Fenike Kolonileri

İlk Çağ'da, Akdeniz'in tüccarı diye bilinen 
Fenikeliler, Suriye ve Lübnan kıyılarında 
yaşamışlardır. Fenikeliler, İspanya, İtalya, Kuzey 
Afrika, Kıbrıs, Anadolu ve Yunanistan'a kadar 
uzanan bir ticaret ağı kurmuşlardır. Başlıca Fenike 
liman kentleri Tir ve Sidon’dur.

Kıbrıs'ın gemi yapımı için elverişli olan kerestesi 
ve bakır madenleri Fenikelilerin adada koloniler 
kurmalarına neden olmuştur. Bu koloniler MÖ. 
800'lü yıllarda oldukça gelişmişlerdi. Fenikeliler 
Lefke Karadağ'da bulunan bakır madenlerini 
yoğun olarak kullanmışlardı. Kıbrıs'taki en 
önemli Fenike kolonisi Kition'dur. Golgoi, İdalion, 
Tamassos, Marion ve Lapethos diğer Fenike 
yerleşim yerleriydi. Kıbrıs'taki Fenike Kolonileri 
kent devletleri olarak ayrı krallar tarafından 
yönetilmiştir. Bu kent devletleri birbirleriyle 
rekabet halindeydiler. Kıbrıs adasındaki Fenike 
kültürü Fenike anayurdu ile benzerlik 
göstermektedir. Kıbrıs'taki Fenike kültürünün en 
önemli kanıtları arasında metal kâseler yer 
almaktadır. Adadaki Fenike egemenliğine Asur 
Kralı II. Sargon son vermiştir.
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Hüküm Süren Uygarlıklar2.

Asur İmparatorluğu 

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

a. Asur 

Asurlular Mezopotamya'da kurulan bir devlettir. Mezopotamya Dicle ve Fırat nehirleri 
arasında kalan bölgedir. Zalimlikleri ve savaştaki ustalıklarıyla bilinen Asurlular, komşu 
ülkelerin topraklarını alarak imparatorluklarını kurmuşlardır. 

Asurlular, kralları II. Sargon döneminde etki 
alanlarını genişletmek isteyerek Doğu Akdeniz ve 
Fenike kentlerini ele geçirip Kıbrıs'a yönelmişlerdir. 
Fenike yönetiminden memnun olmayan ada halkı 
MÖ. 709 yılında II. Sargon'a bağlılıklarını sundular. 
Kıbrıslılar Asur Devleti'nin vergi ödeme, asker ve 
gemi verme şartlarını kabul ederek Asurluların 
egemenliğine girmişlerdir. Asurlular adayı Yatnana 
ülkesi olarak adlandırmışlardır. Asur Devleti 
yöneticileri Kıbrıs'a gelmeyerek adayı Kıbrıs Kralları 
aracılığıyla  yönetmişlerdir. Asur Kralı II. Sargon 
tarafından MÖ. 709 yılında Kition kentine bir sınır 
taşı dikilmiştir. Üzerinde çivi yazısı ile Kıbrıs 
krallarının Asur Devleti'ne boyun eğmesi 
anlatılmaktadır

Kuzey Mezopotamya'dan 
Asurlu tüccarlar Anadolu'ya 
yazıyı ticaret yoluyla MÖ. 
2000'li yıllar civarında 
götürmüştür.

b. Mısır 

Akdeniz'deki hâkimiyetini yeniden sağlamak 
isteyen Mısır, 6. yüzyılın başlarında ikinci kez 
adayı denetim altına almak için harekete 
geçmiştir. Bu dönemde Mısır, güçlü bir 
donanmayla Kıbrıs'a saldırarak adayı ele 
geçirmiştir. Böylece Mısır'ın adadaki uzaktan 
idaresi MÖ. 548 yılından itibaren başlamıştır.

Mısır firavunları adayı işgal ettikten sonra 
Kıbrıs'a kendi yöneticilerini göndermek yerine, 
adayı Salamis kralı Evalton'un yönetimine 
bırakarak adadan sadece vergi almışlardır. 
Mısırlılar. Salamis ve diğer şehirleri yöneten 
Evalton'un, firavunun genel valisi olarak bütün 
Kıbrıs'ı yönetmesine izin vermişti. Bu 
dönemde Evalton adada ilk kez altın sikke 
bastırmıştı. 

Bu dönemde Kıbrıs kent devletlerinin 
(krallıklarının) zenginlediği görülmüştür. 
Adadaki Mısır Firavunlarının gücü ve uzaktan 
yönetimi, Mısır'ın Persler tarafından işgal 
edilmesine kadar sürmüştür.
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Kültür Mirasımızı Tanıyalım
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Salamis Kenti

Efsanelerde anlatılan Truva savaşına katılan ve Salamis adası kralı Telamon'un 
oğlu Tefkros Salamis kentinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Kentteki en 
eski buluntular MÖ. XI. yüzyıla aittir.
Salamis kenti, MS. 332 ve 342 yıları arasında Akdeniz'de meydana gelen ve bu 
havzadaki birçok antik Roma kentini yıkan depremlerle büyük tahribata 
uğramıştır. Daha sonra Bizans İmparatoru Konstantinius şehri daha küçük bir 
planda yeniden inşa ettirmiştir. Kente kendi adından dolayı Konstantia adını 
vermiştir. 
MS. 649 yılında başlayan Arap(İslâm) akınları ve devam eden depremler 
sebebiyle Salamis halkı kenti terk etmiştir. Halkın, yakınlardaki Mağusa şehrine 
göç ettiği hatta Mağusa kentini kurduğu düşünülmektedir.
Ören yerinde günümüzde görülebilecek yapı kalıntılarının tamamı Roma 
Dönemi'ne aittir. Bu yapılar arasında Tiyatro en ihtişamlı yapıyı oluşturmaktadır.

c. Pers Hakimiyeti

Persler günümüzdeki İran'da kurulan devlettir. Ege Denizi'nden Hindistan'a kadar 
genişleyerek büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Resmî din olarak ateşin kutsallığını 
kabul eden Zerdüştlüğü benimsediler. Pers kralı düzenli yollarla imparatorluğunu 
birbirine bağlamış ve satraplık denilen eyaletlere bölmüştür.

Persler MÖ. 525'te Mısır ile savaşırken, Kıbrıs kralları da bu savaşa 
katılarak Perslerin yanında yer almışlardır. Savaşın sonunda Kıbrıs 
üzerindeki Mısır hâkimiyeti sona ererek ada Pers krallarına 
bağlanmıştır. 

Pers İmparatorluğu 20 satraplığa ayrılıyordu. Kıbrıs 5. Satraplığa 
dahil edilmişti. Persler, Kıbrıs'taki kent devletlerini Kıbrıslı kralların 
yönetmesine izin vermişlerdir. Bunun karşılığında Kıbrıs kralları 
kendilerine düşen vergiyi ödemişler ve askeri güçleri de Pers 
krallığının yönetiminde olmuştur.

Persler ile İyonyalılar arasındaki mücadele sırasında Kıbrıs önemini 
korumuştur. MÖ. 478 yılında İyonların başı olan Sparta Kralı, Grek 
donanmasının başına geçerek yanına Karia (Batı Anadolu) 
donanmasını da alarak Kıbrıs'a saldırmıştır. Bu saldırı sırasında 
İyonlar adanın bir kısmını ele geçirmelerine karşın Persler karşı 
saldırıya geçerek topraklarını geri almışlardır. Pers ve Grek 
mücadelesi içerisinde kalan Kıbrıs, Persler ve Grekler arasında 
yapılan Kallias Barışı ile Perslere bırakılmıştır. Bu dönemde Salamis 
kralı Evagoras, Grek devletleriyle yakın bağlar kurmaya çalıştı. Bu 
ilişkilerini kullanarak Grek alfabesini adaya taşıdı.
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d. Büyük İskender İmparatorluğu 

Büyük İskender, Makedonyalı II. Philip'in (Filip) oğludur. Babasının ölümünden sonra 
tahta geçti. İskender ilk olarak Helen Birliği için tehlike olabilecek güçleri ortadan 
kaldırdıktan sonra en büyük rakip olarak gördüğü Perslere karşı sefere çıktı. 
İskender'in amacı, Batı Uygarlığı ile Doğu Uygarlığını birleştirerek büyük bir dünya 
imparatorluğu kurmaktı. Merkezî bir vergi toplama sistemi oluşturmuştu. İskender'in 
Asya'ya yönelik seferi, batı ve doğu kültürlerinin karışmasıyla yeni bir kültürün ortaya 
çıkmasını sağladı. Bu yeni kültüre Helenistik Kültür, bu kültürün ortaya çıktığı (MÖ. 
330-MÖ. 30) döneme de Helenistik Dönem denilmiştir

İskender ilk olarak Pers yönetimindeki Grek şehirlerini aldı. 
Perslerle yapılan İssos Savaşı'nı kazandı. Büyük İskender 
MÖ. 332 yılında Tir kentini kuşattı. Kıbrıs kralları 
İskender'den korktukları için 120 parçalık bir donanma ile 
kuşatmaya destek verdiler. Böylelikle Kıbrıs, İskender 
Krallığına katıldı. Büyük İskender Hindistan seferine çıktığı 
zaman, ordusunda Fenikeli ve Mısırlıların yanında Kıbrıslı 
askerler de bulunuyordu. 

Helenistik dönemde Kıbrıs'taki dokuz krallıktan çoğu 
ortadan kalkmıştır. Kimileri birbirleri ile birleşmiş, 
bazılarının halkı yerlerini değiştirerek başka şehirlere göç 
etmişlerdir. Böylelikle adada merkez olarak Baf ve Salamis 
kalmıştır. Bu iki kent öncü konumunda olmuşlardır. Büyük 
İskender zamanında adada Pers altınları kullanılarak para 
bastırılmıştı.

Büyük İskender'in genç yaşta ölümünden sonra ele 
geçirdiği topraklar komutanları arasında paylaşılmıştır.

Eski Ege ve Doğu Akdeniz'de aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit, 
mersin ağacı ile sembolize edilmiştir. Tanrıça Afrodit’le ilgili çeşitli efsaneler 
vardır. En yaygın olanı Akdeniz'in köpüklü dalgalarından doğduğu ve Kıbrıs'a 
rüzgar perisi tarafından elinde bir nar ile getirildiğinin anlatıldığı efsanedir. 
Afrodit’le ilgili anlatılan bir efsane de Pygmalion mitosudur.

Günlerden bir gün Pygmalion 
fildişinden bir kadın heykeli 
yapar. Bu heykel o kadar güzel, 
o kadar gönül alıcı olur ki 
heykeltıraş, yaptığı heykele âşık 
olur. Onu candan sever. Fakat 
cansız heykel onun sevgisine 
karşılık veremez. Pygmalion bir 
gün ruhsuz ve soğuk heykeli 
karşısına almış ona konuşurken, 
Afrodit bu garip âşığa acır ve 
heykelin kalbine yaşam 
kıvılcımını koyar. Aniden bir 
mucize olur, fildişinden heykel 
canlanır. Afrodit canlanan 
heykel ile Pygmalion'un 
düğününü bizzat kendisi yapar. 
Pygmalion sevgilisine 
Galatia/Galatya, bu evlilikten 
doğan çocuğuna da Paphos/Baf 
adını vermiştir…
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bastırılmıştı.
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rüzgar perisi tarafından elinde bir nar ile getirildiğinin anlatıldığı efsanedir. 
Afrodit’le ilgili anlatılan bir efsane de Pygmalion mitosudur.

Günlerden bir gün Pygmalion 
fildişinden bir kadın heykeli 
yapar. Bu heykel o kadar güzel, 
o kadar gönül alıcı olur ki 
heykeltıraş, yaptığı heykele âşık 
olur. Onu candan sever. Fakat 
cansız heykel onun sevgisine 
karşılık veremez. Pygmalion bir 
gün ruhsuz ve soğuk heykeli 
karşısına almış ona konuşurken, 
Afrodit bu garip âşığa acır ve 
heykelin kalbine yaşam 
kıvılcımını koyar. Aniden bir 
mucize olur, fildişinden heykel 
canlanır. Afrodit canlanan 
heykel ile Pygmalion'un 
düğününü bizzat kendisi yapar. 
Pygmalion sevgilisine 
Galatia/Galatya, bu evlilikten 
doğan çocuğuna da Paphos/Baf 
adını vermiştir…
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e. Mısır Ptolemeleri

Büyük İskender'in ölümünden sonra komutanları arasındaki rekabetten Kıbrıs adası da 
etkilenmiştir. Anadolu'ya hâkim olan Antigonitler ile Mısır'a hâkim olan Ptolemeler 
arasında Kıbrıs'a kimin egemen olacağı rekabeti yaşanır. Bu rekabetten galip çıkan 
Ptolemeler MÖ. 295'te Kıbrıs'ı ele geçirerek, adayı gönderdikleri valiler tarafından 
yönetmişlerdir. Bu dönemde ada idari olarak dörde bölünmüştür. Bu bölgeler Lapithos 
(Lapta), Salamis, Paphos (Baf) ve Amathus (Limasol) tur.

Romalıların Kıbrıs'ı ele geçirmesine kadar ada Ptolemelerin idaresinde kalır. 
Ptolemelerin adadaki gelir kaynakları arasında kereste, maden ve çeşitli bitkiler yer 
almaktadır. Bu dönemde, deniz aşırı çevre uygarlıklarla olan ticaretin en önemli 
göstergesi Girne Batığı’dır.

Girne Batığı

Girne batığı olarak bilinen gemi MÖ. 325 yılında inşa edildikten sonra yıllarca 
denizde seyahat etmiştir. MÖ. 285 yıllarında Akdeniz sahillerini dolaşarak ticaret 
yaptığı sırada fırtınaya tutularak batmıştır. Battıktan sonra deniz dibinde 1965 
yılında bir sünger avcısı tarafından keşfedilmiştir. Gemi günümüzde Girne Kalesi 
Müzesinde sergilenmektedir. 14 metre uzunluğunda ve 4.2 metre genişliğindedir. 
Doğu Akdeniz'deki limanlar arasında yapılan deniz ticaretini göstermesi bakımından 
önemli bir batıktır. Gemi kargosu içerisinde şarap, zeytin, badem, çeşitli seramik 
kaplar, aletler ve süs eşyaları bulunmaktadır.

Zenon İlk Çağ'da Kıbrıs'ta yaşamış dünyanın en ünlü 
filozoflarındandır. Stoacı felsefenin kurucusudur. Stoacı 
felsefe adalet ve insan sevgisini ele alır. Bu felsefeye 
göre; bilgi ve bilgili olmak çok önemlidir. İnsan ruhunun 
doğduğu anda daha üzerine yazı yazılmamış, yeni açılmış 
tertemiz bir sayfa olduğu kabul edilir. İnsanın doğaya ve 
akla uygun yaşaması ve mutlu olması da bu felsefenin 
temel ilkelerindendir. Erdemli olmanın iyiliğin kendisi 
olduğuna inanılır. Bu felsefe; İnsanın en başta gelen 
görevinin kendi kendisine karşı mücadele etmesi olduğu 
üzerinde durur. 

Girne Batığı (Girne Kalesi)

Etkinlik 3
Batık Gemi Müzesini Ziyaret.
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f. Roma

Roma İmparatorluğu İtalya yarımadasında yer alan Roma kentinden ismini almıştır. 
Başlangıçta Roma, krallık sonra cumhuriyet ve en sonunda ise bir imparatorluğa 
dönüşmüştür. Roma toplumu patriciler, plepler ve köleler olmak üzere üç sınıfa 
ayrılmıştır. 

Patriciler ile plepler arasındaki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için “On iki 
Levha Kanunları” adıyla bilinen hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Roma uygarlığı, 
mimari ve sanatsal açıdan büyük bir gelişme göstermiştir. Romalılar, Grek 
tiyatrolarına yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Romalı mühendisler çeşitli binaların yanı sıra halka açık 
tuvaletler ve hamamlar da tasarladılar. Tuvaletler kullanışlı 
olmasına karşın kişiye özel değildi. Tuvalete girenler uzun 
sıralarda yan yana otururlardı. Romalılar banyo yapmaktan 
hoşlanıyorlardı. Salamis Antik Kenti'ni ziyaret ederek Roma 
devri hamamlarını ve tuvaletlerini gözlemleyebilirsiniz.

Çeşitli yarışlar ve gösteriler için kullanılan amfi 
tiyatrolar, hayvan ve insan dövüşlerinin 
yapıldığı bir alan olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Roma, zaferlerle ve anlaşmalarla 
sadece birkaç yüzyıl içerisinde, İtalya'da ve 
sonunda tüm Akdeniz'de egemen güç haline 
gelmiştir. Roma'nın bu başarısında düzenli 
ordusunun etkisi büyüktür. Ordu yaya ve atlı 
askerlerden oluşmuştur. 

Romalılar tiyatro izlemeyi severlerdi. Komedi ve trajedi türü oyunları tercih 
ederlerdi. Komik oyunlar mutlu sonla biterler ve izleyiciyi güldürürlerdi. 
Trajediler ise daha ciddiydi ve sonu acı ve mutsuzlukla biterdi. Ayrıca Romalılar, 
palyaçoları da severdi ve sözcük kullanmadan, sadece jest ve mimiklerle bir 
hikâyenin anlatıldığı pandomim adlı oyun türünü icat etmişlerdi. Salamis veya 
Soli Antik Kentlerinde bulunan amfi tiyatroları gezebilirsiniz.

Roma, Akdeniz hâkimiyetini tamamlamak için Kıbrıs'a egemen olmak istemiştir. Roma 
senatosunun aldığı karar sonucunda komutan Kato MÖ. 58 yılında adanın teslim 
edilmesi için Ptoleme'ye baskı yapar. Roma ordusuyla başa çıkamayacağını anlayan 
Ptoleme kendisinin de adada kalması şartıyla Kıbrıs'ı Roma İmparatorluğu'na teslim 
eder. Böylece adada Roma hâkimiyeti başlamış olur. 

Etkinlik 4
Kağıttan Mozaik Yapalım
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Cato (Kato), Roma hükümet düzenini 
kurmak için iki yıl Kıbrıs'ta kalarak adayı 
Kilikya Eyaletine bağlamıştır. Roma devrinde 
adanın idari merkezi (Paphos) Baf; ticaret 
ve kültür merkezi ise Salamis'tir. Kıbrıs'ta 
Roma devlet teşkilatı kurulduktan sonra 
adayı yönetmesi için Romalı bir vali atanır. 
Kıbrıs'ın ilk Roma valisi Çiçero'dur. 
Çiçero'nun vali olduğu dönemde adada 
halktan alınan ağır vergiler ve kötü 
uygulamalar kaldırılır. Roma'nın ünlü 
İmparatoru Julius Caesar (Sezar) tarafından 
Kıbrıs, Mısırlıların en ünlü kraliçesi olan 
Cleopatra (Kleopatra)'ya armağan edilir. 
Kleopatra'nın ölümünden sonra yönetim 
yeniden Roma'ya geçmiştir. Romalılar 
Kıbrıs'ta özellikle bakır madenlerini yoğun 
olarak kullanmışlardır.

Salamis kentinde doğan St. Barnabas, 
Hristiyanlığı kabul ettikten sonra arkadaşı 
St. Paul ile birlikte adada bu dini yaymaya 
çalışmıştır. Adanın Romalı valisi de onlardan 
etkilenerek MS. 46'da Hristiyanlığı kabul 
eder. Böylece Kıbrıs'ın Hristiyan bir yönetici 
tarafından yönetilen ilk yer olduğu 
söylenmektedir. Ayrıca valinin Hristiyanlığı 
kabul etmesi Hristiyanlığın adada hızla 
yayılmasına olanak sağlamıştır. Hristiyanlık 
dininin peygamberi Hz. İsa, kutsal kitabı 
ise İncil'dir. 

Yahudiler Roma İmparatorluğu sınırları 
içerisinde bulunan Filistin ve Kudüs 
topraklarında yaşıyorlardı. Yahudilerin 
Peygamberleri Hz. Musa, kutsal kitapları 
ise Tevrat'tır. Musevi olarak da adlandırılan 
Yahudiler çeşitli nedenlerden ötürü Roma 
yönetimine karşı sürekli ayaklanıyorlardı. 
Bu nedenle yine Roma toprağı olan Kıbrıs'a 
sürgün edilmişlerdir. Kıbrıs'ta Hristiyanlığın 
yayılmasından ve burada resmi din olarak 
kabul edilmesinden rahatsız olan Yahudiler, 
adadaki Roma idaresine karşı 
ayaklanmışlardır. Yahudilerin isyanını 
güçlükle bastıran Romalılar, Senato'dan bir 
karar çıkararak tüm Yahudileri adadan 
sürdüler.

Saint (St.) Barnabas Yahudi bir ailenin oğlu olarak Salamis'te doğmuştur. 
Barnabas Kudüs'te eğitim gördükten sonra Kıbrıs'a dönerek Hristiyanlığı yaymak 
için St. Paul ile çalışmaya başlamıştır. St. Barnabas, St. Mark ile birlikte MÖ 49 
yılında adaya ikinci kez Hristiyanlığı yaymak için gelmiştir. Ancak bu 
faaliyetlerinden dolayı yurttaşları tarafından öldürülmüştür. Daha sonra cesedi 
denize atılmak üzere bir bataklığa saklanmıştır. St. Barnabas'ın öğrencileri 
Barnabas'ın cesedini saklandığı yerden alarak Salamis'in batısında bir yeraltı 
mağarasına gömmüşlerdir. Ayrıca St. Barnabas defnedilirken göğsüne de St. 
Mathews'un yazdığı İncil'in bir kopyasını da koymuşlardır. Barnabas'ın cesedinin 
yeri bilinmediğinden uzun yıllar gizli kalmış ve birçok efsaneye konu olmuştur. 
Yüzlerce yıl sonra Piskopos Anthemios, Barnabas'ın gömüldüğü yeri rüyasında 
gördüğünü söyleyerek bir harnup ağacının altında olan mezarın açılmasını ister. 
Söz konusu mezar açıldığında mezarda St. Mathews'un İncili de bulununca 
mezarın St. Barnabas'a ait olduğu kabul edilmiştir. Bu keşif sonrasında Piskopos, 
Konstantinopolis'e (İstanbul) giderek İmparator Zeno'yu bilgilendirmiştir. Bu keşif 
sayesinde Kıbrıs Ortodoks Kilisesi özerkliğini kazanmıştır. Ayrıca İmparator, 
mezarın bulunduğu yerde bir kilisenin inşa edilmesi için gerekli maddi yardımları 
yapmıştır. St. Barnabas Manastırı günümüzde ikon ve arkeoloji müzesi olarak 
varlığını sürdürmektedir.

Caesar (Sezar) Kleopatra

Etkinlik 5
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Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

Tartışalım
Romalıların dünya uygarlık tarihine 

katkıları neler olabilir?

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar
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C. Harita Bilgisi

1. Aşağıda Kıbrıs'ta etkisi görülen ve hüküm süren uygarlıklara ait haritalar verilmiştir. 
Haritaların hangi uygarlığa ait olduğunu altında bırakılan boş yerlere yazınız. Haritalarda 
verilen uygarlıkların günümüzde hangi bölgelerde olduğunu araştırınız. 

........................................ ........................................
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c d

2. Aşağıda verilen haritada Kıbrıs'ın konumunu inceleyiniz. Buna paralel olarak neden 
pek çok uygarlığın Kıbrıs'ı ele geçirmek istediğini değerlendiriniz.
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Etkinlik 5

Kıbrıs'ta Eski Çağ'da Etkisi Görülen Ve Hüküm Süren Uygarlıklar

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

Etkinliğin Amacı:

Etkinliğin süresi:

Ünite:

Konu: 

Kavramlar: 

Etkinliğin Adı: 

işlem basamakları: 

Cevaplayalım

İşbirliğine yöneltmek.

10 dakika

Etkisi Görülen Uygarlıklar / Hüküm Süren Uygarlıklar

Uygarlık, egemenlik, koloni, kavim, üs, şehir devleti, 
gladyatör, firavun.

Kağıt, Kalem.Gerekli
Araç - Gereçler: 

Soruların bir sütunu bir öğrenciye, diğer sütunu diğer 
öğrenciye verilerek cevaplamaları istenir. Daha sonra 
öğrenciler kâğıtları değişerek birbirlerinin cevaplarını kontrol 
ederler.

Gladyatörleriyle ünlü, Kıbrıs'ta da 
hüküm sürmüş İlk Çağ uygarlığının 
ismi nedir?

Adı-Soyadı: ……………………………………….. 

1. 

Cevap: ...........................................

Kıbrıs kralının altın ve falcı da istediği, 
yöneticileri olan firavunlara piramitler 
yapılan uygarlığın adı nedir?

Cevap: ...........................................

2. 

 “Aşk ve Güzellik” tanrıçası olarak 
bilinen ve İlk Çağ'da adı Kıbrıs'la 
anılan tanrıça kimdir?

3.

Cevap: ...........................................

4. 

Cevap: ..........................................

II.  Öğrencinin Soruları

Hindistan'a yaptığı sefer sırasında 
ordusunda Kıbrıslı askerlerin de olduğu 
söylenen Makedonyalı imparator kimdir?

Konu: Kıbrıs'ta Etkisi Olan ve Hüküm 
Süren Uygarlıklar

Adı-Soyadı: ……………………………………….. 

Konu: Kıbrıs'ta Etkisi Olan ve Hüküm 
Süren Uygarlıklar

Kıbrıs'tan hububat ve keten kumaş 
ihraç eden Kıbrıs'ta etkisi olan 
uygarlığın adı nedir?

Cevap: ..............................................

Cevap: ..............................................

Cevap: ..............................................

Cevap: ..............................................

Kıbrıs'ta St. Mark ile birlikte Hristiyanlığı 
yayan ve daha sonra St. Barnabas olarak 
bilinen azizin ismini yazınız.

1. 

Gemi yapımında usta olan, Kıbrıs'ın 
ormanlarıyla da ilgilenen ve Akdeniz'de 
koloniler kuran İlk Çağ uygarlığının adı 
nedir?

2. 

3.

4. 

İlk Çağ'ın Kıbrıs'ta yaşayan büyük 
filozofu kimdir?

I.  Öğrencinin Soruları

Ünite 3
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Kıbrıs Tarihi

ÜNİTE 4

6
KIBRIS'TA ORTA ÇAĞ  

1. Doğu Roma İmparatorluğu Egemenliğinde Kıbrıs

a. İslam Akınları ve Bizans

b. Ermeniler 

c. Maronitler

2. Isaac Comneneus  (İsak Komnen) 

    Egemenliği

3. Haçlı Seferleri ve İngiltere Krallığı

4. Templier (Templar) Şövalyeleri Dönemi

5. Lusignan (Lüzinyan) Egemenliği

 (Kıbrıs Latin     Krallığı)

a. Kıbrıs Latin Kilisesi

b. Mağusa'da Ceneviz Yönetimi

c. Memlük Hâkimiyeti
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Kavramlar

ÜNİTE 4

KIBRIS'TA ORTA ÇAĞ

Orta Çağ'ı başlatan ve bitiren olayları biliyor musunuz?

İslamiyet hakkında neler biliyorsunuz?

Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir?

Şövalyelerin yaşayışları hakkında neler biliyorsunuz?

Orta Çağ'da Kıbrıs'ta yaşayan halklar hangileridir?

Din Ortodoks Katolik Feodalite

Halife İslamiyet

1.  Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) Egemenliğinde Kıbrıs

Roma İmparatoru, çeşitli nedenlerden ötürü Roma İmparatorluğu'nu 395 
yılında iki oğlu arasında Batı ve Doğu Roma (Bizans) olarak ikiye ayırdı. 
Kıbrıs, coğrafi konumundan dolayı Doğu Roma'ya bağlandı. Ada bu 
paylaşımdan sonra 1184 yılına kadar Doğu Roma'nın Antakya vilayetine 
bağlanarak oradan gönderilen valiler tarafından yönetilmiştir.

ATLAS OKYANUSU

Britanya

AKDENİZ

KARADENİZ

KıbrısGirit

İtalya

Roma

Anadolu

Suriye

Mısır
Arabistan

Filistin

Cezayir

Afrika

İspanya

HAZAR 
DENİZİ

İstanbul

BATI ROMA İMPARATORLUĞU

DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU

Kıbrıs'ta Orta Çağ129

“Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur.”    

J.J.Rousseau
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Konstantia

Paphos

Tartışalım

Birçok tarihî eserin günümüze kadar 

ulaşamamasının sebepleri nelerdir?

Halife Osman döneminde, Müslümanlar 
tarafından 649 yılında adaya düzenlenen 
seferle Muaviye komutasındaki İslam 
ordusu Kıbrıs'ı ele geçirmiştir. Yapılan 
antlaşmaya göre Kıbrıs İslam Devleti'ne 
vergi verecek ve adada yapılacak olan 
camiyi koruyacaktır. Ancak günümüze cami 
ile ilgili bir iz ulaşmamıştır. Bu antlaşmadan 
sonra İslam orduları Kıbrıs'ta kalmayarak 
adadan ayrılmışlardır. Bu sefer sırasında Hz. 
Muhammed'in sütannesinin kardeşi olan 
Ümmü Haram (Hala Sultan) Larnaka Tuz 
Gölü yakınlarında şehit olmuştur. Osmanlı 
Devleti döneminde buraya bir türbe, tekke 
ve cami yapılarak ibatede açılmıştır. 
Günümüzde de Hala Sultan Türbesi 
Müslümanlar tarafından ziyaret 
edilmektedir.

Kur’an-ı Kerim

Etkinlik 2
Halife Kavramının Kökeni 
ve Tarihsel Gelişimi

Müslümanlar fetih amacıyla topraklarını 
genişletirken çeşitli sebeplerden ötürü 
Bizans döneminde Kıbrıs'a da 24 sefer 
düzenlemişlerdir. Müslümanların adaya sefer 
düzenleme nedenleri arasında;
- İslamiyet'i yayma amacı 
- Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz ticaretindeki önemi 
- Ortadoğu'daki Bizans-İslam Devleti 
mücadelesi sayılabilir. 

a. İslam Akınları ve Bizans

İslam dininin peygamberi Hz. 
Muhammed, kutsal kitabı ise Kuran-ı 
Kerim'dir. Bu din Arap yarımadasında 
Mekke kentinde ortaya çıkmıştır. İslam 
Devleti'nin temelleri Hz. Muhammed 
döneminde atılmış, Dört Halife 
Dönemi'nde (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman ve Hz. Ali) ise sınırları genişleyerek 
Arap yarımadasının dışına taşmıştır. 

Bizans döneminin başlarında meydana 
gelen depremler adayı derinden 
etkilemiştir. 
Bizans İmparatoru Kostantius tarafından 
adada meydana gelen depremlerin 
olumsuz etkileri ortadan kaldırılır. Bu 
dönemde Kıbrıs yeniden inşa edilirken 
eski Salamis kenti de Konstantia adıyla 
yeniden kurularak adanın merkezi 
yapılır. Böylece adanın idari merkezi 
Baf'tan Salamis'e taşınmış oluyordu.

Etkinlik 1
Batı Roma ve Doğu Roma’nın  
Farklı ve Ortak Yönleri

Tartışalım

Aynı coğrafyada yaşayan insanların aynı dili konuşması önemli midir?

Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla 
birlikte sadece ülke toprakları değil, iki 
devletin mezhepleri de birbirlerinden 
ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu Katolik 
Kilisesi'ne bağlı olurken, Bizans İmparatorluğu 
da Ortodoks Kilisesi'ne bağlanmıştır. Böylece 
Bizans İmparatorluğu idaresinde Kıbrıs'ta ilk 
Ortodoks Kilisesi açılmıştır. Başlangıçta 
Konstantinopolis'e (İstanbul) bağlı olan Kıbrıs 
Ortodoks Kilisesi sonraki yıllarda alınan 
kararla bağımsız olmuştur.

Doğu Roma İmparatorluğu'nda resmi dil 
olarak Rumcanın kabul edilmesiyle birlikte 
farklı diller konuşulan Kıbrıs'ta da halk Rumca 
konuşmaya başlamıştır. 

St. Barnabas Manastırı

Kıbrıs'ta Orta Çağ Kıbrıs'ta Orta Çağ

Hala Sultan Türbesi

130 131
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Kıbrıs'ta Orta Çağ

Bizanslılar İslam akınlarına karşı adayı 
savunmak için Girne Dağların’daki önemli 
mevkilere St. Hilarion, Bufavento ve Kantara 
kalelerini inşa etmişlerdir. Bizanslılar bu 
kaleler aracılığıyla hem denizden gelecek bir 
saldırı hem de ada içindeki hareketleri 
önceden rahatlıkla gözlemleyebilmekteydiler. 
Haçlı Seferleri sırasında da kaleler önemini 
korumuştur.

St Hilarion Kalesi

Kantara Kalesi

Bufavento Kalesi

İslam Devleti ile Bizans, kimi zaman 
mücadele ederken, kimi zaman da ortak 
düşmanlarına karşı birlikte hareket 
etmişlerdir. Kıbrıs, Bizans İmparatorluğu'nun 
bir parçası olarak varlığını sürdürürken İslam 
halifesine de vergi vermeye devam etmiştir. 
Bizans İmparatoru sonraki yıllarda İslam 
akınlarına karşı daha iyi mücadele edebilmek 
için Kıbrıs'a asker göndererek adanın idarî 
merkezini, koruması daha kolay olan 
Lefkoşa'ya taşımıştır. Bu tarihten sonra adaya 
Bizanslılar tarafından gönderilen valiler Dük 
unvanını taşımaya başlamışlardır. Ayrıca 
Bizans döneminde ilk kez 550'li yıllarda adada 
ipekçilik bir geçim kaynağı olmuştur.

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Lefkoşa, köklü bir geçmişe sahiptir. Küçük 
bir kent olarak kurulan şehir, tarihin farklı dönemlerinde değişerek ve gelişerek 
günümüze kadar gelmiştir. MÖ. 7. yüzyılda, şimdiki Lefkoşa şehrinin güney 
batısında Lidra (Ledra) adlı bir kent bulunuyordu. Kıbrıs'a hâkim uygarlıklardan 
biri olan Ptolemeler döneminde ise Lidra kenti yeniden inşa edilmişti. Ancak yeni 
kentin sınırları artık aynı değildir. Pedieos (Kanlıdere) ırmağının kıyısına kurulan 
bu yeni yerleşim yeri, ilk kurulan şeklinden daha geniş alanı da içine almaktaydı. 
Kurulan kentin adı da değişmiş ve şehre Lefkotheon adı verilmiştir. Bu isim 
şehrin son ismi olmamıştır. Bizans devrinde kente Pedieos'te (Kanlıdere) bulunan 
kavak ağaçlarından dolayı kavak anlamına gelen Lefkon adı verilmiştir. Templier 
Şövalyelerine karşı çıkan isyanda ise kente ilk kez Nicosia denildiği kaynaklarda 
yer almaktadır. 

Lusignanlar (Lüzinyan) döneminde adanın başkenti olan Nicosia (Lefkoşa) daha 
da gelişmiştir. Görkemli katedrali, asilzadelerin yaşadığı ancak günümüze 
gelemeyen büyük gösterişli sarayları, kiliseleri, manastırları, konak ve meyve 
bahçeleri ile Lefkoşa'nın ünü birçok Avrupa ülkesine ulaşmıştır. Lefkoşa bu 
dönemde boya ve parfüm dükkânlarıyla da anılan bir şehirdi. Doğudan getirilen 
kokulu bitkiler işlenerek parfüm haline getirilmiş ve Kıbrıs'a gelen ticaret 
adamları tarafından satın alınarak ada dışına pazarlanmıştır. Venedik 
Cumhuriyeti egemenliğinde de Lefkoşa adanın başkenti olmayı sürdürmesine 
karşın eski görkemini kaybetmiştir. Venedikliler, şehrin savunmasını 
güçlendirmek için Lefkoşa'nın mevcut surlarını yıkmışlardır. Daha sonra şehrin 
tarihî yapılarını yıkarak elde ettikleri taşlarla sınırları küçülen Lefkoşa'nın yeni 
surlarını inşa etmişlerdir. 1570 yılında Osmanlılar tarafından ele geçirilerek 
canlandırılan şehir günümüze kadar adanın başkenti olmayı sürdürmüştür. 
Bugün, tarihî surlariçi bölgesi ile şehir dışa doğru büyümektedir.

Lefkoşa
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Tuz Gölü Efsanesi

Tuz gölüyle ilgili efsanelerden birine göre; Tuz Gölü'nün bulunduğu yerde, 
çok eskiden cimri, yaşlı bir kadına ait verimli büyük bir bağlık varmış. Bir gün 
bir derviş Larnaka'dan Hala Sultan'a doğru giderken yolunun üzerindeki bu 
bağı görmüş. Çok susayıp acıktığından yaşlı kadından bir salkım üzüm 
istemiş. Ancak yaşlı kadın üzüm vermemek için “Bu yıl bağım kurudu hiç 
üzüm vermedi.” diyerek yalan söylemiş. Kadının bu hareketine kızan derviş, 
tekkeye taraf yürürken ona “İnşallah duzunan buz olasın! Gelip geçen seni 
taşlasın da hayır yüzü görmeyesin!” diye beddua etmiş. Yaşlı kadın o anda 
elindeki çıkrıkla taş kesilmiş, bağ ise tuz gölüne dönüşmüş.

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Orta Çağ

b. Ermeniler

Ermeniler, kendilerine ait ayrı kiliseleri olan Hristiyan bir topluluktur. Ermeniler 
ile Kıbrıs'ın tanışması Bizans yönetimi sırasında olmuştur. İran Sasani Devleti 
ile Bizans Devleti arasındaki mücadele sonucunda Anadolu'da yaşayan 
Ermenilerden bir kısmı VI. yüzyılda adaya gönderilmiştir. Daha sonra da farklı 
tarihlerde adaya gelen Ermeniler genellikle burada Bizanslılara paralı asker ve 
sınır muhafızı olarak hizmet vermişlerdir. Kıbrıs'taki ilk Ermeni Piskoposluğu bu 
dönemde Lefkoşa'da kurulmuştur.

Daha sonraki yıllarda Isaac Comneneus (Komnen)'un Ermeni prensinin kız kardeşiyle 
evlenmesiyle birlikte, Ermeni soyluları ve savaşçıları da adaya gelmişlerdi. Kıbrıs'a 
gelen Ermeniler sonraki yıllarda İsak'ın yanında yer alarak I. Richard ve Templier 
Şövalyelerine karşı mücadele etmişlerdir. Lusignan (Lüzinyan) Dönemi'nde ve daha 
sonraki dönemlerde birçok Ermeni siyasi, ticari ve askeri nedenlerle Kıbrıs'a göç 
etmeye devam etmiştir. Lüzinyan ve Venedik dönemlerinde ticaret şehri olan 
Mağusa'da Ermenilere ait mahalleler bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti idaresinde ise 
başkent Lefkoşa'da Ermenilere ait mahalle ve kilise, Girne kazasında ise bir manastır 
vardır. Ermeniler günümüzde az da olsa Güney Kıbrıs'ta varlıklarını sürdürmektedirler. 

Notre Dame de Tyre Ermeni Kilisesi Lefkoşa'da, Arabahmet Mahallesi'nde 
bulunmaktadır. Kaynaklarda burada inşa edilen ilk dinî binanın 8. yüzyılda 
yapıldığı söylenmektedir. Bu binanın üzerine 1116 yılında Kudüs kralı Baldwin 
tarafından bir kilise inşa edilmiştir. Bu kilise Lusignan (Lüzinyan) Dönemi'nin 
başladığı 1192 yılından birkaç yıl sonra Carthusian Rahibe Manastırı’na 
dönüştürülmüştür. Ancak 1303 yılında gerçekleşen depremden dolayı manastır 
tamamen yıkılmıştır. Gotik tarzdaki şimdiki kilise ise 1308-1310 yılları arasında 
Kıbrıs Lüzinyan kralı II. Henry'nin maddi katkılarıyla yeniden inşa edilmiştir. 

Sourp Magar Manastırı, Alevkayası
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KoruçamSadrazamköy

Özhan

Tartışalım

Farklı toplumların aynı coğrafyada yaşıyor 

olması insanları nasıl etkileyebilir?

2. Isaac Comneneus Egemenliği 

Kıbrıs'ta Orta Çağ

c. Maruniler (Maronitler) 

Maruniler isimlerini Kuzey Suriye bölgesinde 
yaşamış olan Aziz Marun adında bir rahipten 
almaktadırlar. Maronitler Lübnan, Kudüs ve Kuzey 
Suriye'den Kıbrıs'a gelen Arami-Süryani kökenli 
Hristiyan bir topluluktur. Kendilerine özgün inanışları 
ve kiliseleri olan bir topluluk olarak ada tarihinde 
yer etmişlerdir. Maronitlerin Kıbrıs'a ilk göç dalgası 
MS. VIII. yüzyılda gerçekleşmiştir. Çeşitli 
dönemlerde Kıbrıs'a göç eden Maruni topluluğu 
kendilerine kuzeybatı Kıbrıs'taki dağlık bölgeyi 
yerleşmek için seçmiştir. Marunilerin bu bölgede 
yerleştiği köyler arasında Özhan, Sadrazamköy ve 
Koruçam bulunmaktadır.

Bizans'ın Tarsus valisi olan Isaac Comneneus (İsak 
Komneneus/Komnen) Anadolu'da Ermenilerle 
savaşırken esir düşerek valiliğini kaybetmiştir. Daha 
sonra yüklü bir fidye karşılığı esaretten kurtulmayı 
başaran İsak, sahte bir belgeyle Kıbrıs'a gelerek 
kendisini Bizans'ın Kıbrıs Katapanı (Valisi) ilan 
etmiştir. İsak daha sonra güçlenerek kendisini 1184 
yılından itibaren Kıbrıs İmparatoru ilan edip adayı 7 
yıl boyunca bağımsız bir şekilde yönetmiştir. Bizans 
İmparatorluğu bu dönemde içinde bulunduğu 
karışıklıklardan dolayı İsak'a müdahale edememiştir. 
Kıbrıs halkı bu dönemde ağır vergiler altında, mal 
varlığının büyük bir bölümünü kaybetmiştir. 

İsak Komneneus, kutsal topraklara düzenlenen 3. 
Haçlı Seferi sırasında adaya gelen İngiltere Kralı I. 
Richard (Arslan Yürekli Richard) ile mücadeleye 
girişerek Kıbrıs adasının yönetimini kaybetmiştir. 
Arslan Yürekli Richard, İsak Komnen'i demir 
parmaklıklar altında esir tutmayacağına dair söz 
verdiği için, onu kandırarak gümüş zincirlerle esir 
etmiştir. Böylece Kıbrıs adasında 7 yıl süren İsak'ın 
hâkimiyeti sona ermiştir.

St. George Kilisesi, Koruçam

Isaac Comneneus Isaac Comneneus 
(İsak Komneneus/Komnen)(İsak Komneneus/Komnen)
Isaac Comneneus 
(İsak Komneneus/Komnen)

Arslan Yürekli Richard ve ordusu

Araştıralım!

Haçlı Seferleri sırasında Hristiyanların 

Müslümanlardan öğrendikleri yenilikleri araştırınız.

3. Haçlı Seferleri ve İngiltere Krallığı

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Haçlı seferleri 11-13. yüzyıllarda Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve 
çevresindeki kutsal toprakları ele geçirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Katolik 
Hristiyanlar (Latinler) tarafından Kutsal topraklara 8 sefer düzenlenmiştir. Bu 
seferler sonucunda Hristiyanlar Müslümanlardan birçok yeniliği öğrenerek ülkelerine 
götürmüşlerdir. 
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Isaac Comneneus 
(İsak Komneneus/Komnen)

Arslan Yürekli Richard ve ordusu

Araştıralım!

Haçlı Seferleri sırasında Hristiyanların 

Müslümanlardan öğrendikleri yenilikleri araştırınız.

3. Haçlı Seferleri ve İngiltere Krallığı

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Haçlı seferleri 11-13. yüzyıllarda Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve 
çevresindeki kutsal toprakları ele geçirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Katolik 
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Tartışalım

Kıbrıs'ta Orta Çağ

İngiltere Kralı I. Richard 3. Haçlı Seferi için 
Kudüs'e doğru hareket ettiği zaman İngiliz 
donanmasının fırtınaya yakalanmasından dolayı 
yolu Kıbrıs adasına düşmüştür. 

Fırtınaya yakalanan donanmadaki gemilerin bir 
kısmı batarken I. Richard'ın içerisinde 
bulunduğu gemiler ile ailesinin içinde bulunduğu 
gemiler farklı yönlere sürüklenmiştir.  

I. Richard'ın kız kardeşi ve nişanlısının 
bulunduğu gemiler Kıbrıs açıklarında karaya 
oturmuştu. İsak Komnen bu gemilerden bir 
kısmını yağmalayarak I. Richard'ın kız 
kardeşinin ve nişanlısının da içinde bulunduğu 
gemileri de abluka altına almıştı. İsak'ın bu 
hareketi üzerine oldukça sinirlenen I. Richard 
Kıbrıs'a gelmiştir.

I. Richard'ın kız kardeşi ve nişanlısının da içerisinde olduğu gemiler fırtınaya yakalanıp 
Kıbrıs kıyılarında karaya oturmuş olmasaydı adanın tarihi farklı gelişebilir miydi?

İsak Komnen I. Richard karşısında

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Bufavento Kalesi ve Prenses

I. Richard'ın nişanlısına ve kız kardeşine kötü davranan Kıbrıs Kralı İsak 
Komnenus ele geçirilince, kızı olan prenses I. Richard'a teslim olmuştu. Kız ve 
köpeği cüzzam hastalığına yakalanınca da Bufavento kalesine kapatılmıştı. 
Kızın köpeği her gün ortadan kayboluyormuş. Belli bir zaman sonra köpeğin 
derisi iyileşmeye başlamış. Prenses köpeği takip edince o da her sabah aşağıda 
bulunan bir kaynakta köpeğiyle birlikte su içip yüzünü yıkamış. Prenses 
köpeğiyle birlikte iyileşmiş. Prensesin de iyileşmesi üzerine kaynağın 
bulunduğu yere bir şapel yapılmış. O günden sonra cüzzam hastalığına 
yakalananlar iyileşmek için bu pınarın şifalı sularıyla yıkanırlarmış.
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Bufavento Kalesi

Bunu biliyor musunuz?

Bufavento Kalesi, Bizans döneminde adanın 
kuzeyinden gelecek İslam saldırılarına karşı adanın 
savunma ve uyarılması amacıyla gözetleme kulesi 
olarak Girne Dağları’na inşa edilmiştir. Girne'nin 
doğusunda, Çatalköy sırtlarında yer alan kale, 
denizden 950 metre yükseklikte Kıbrıs'ın en sarp 
ve rüzgârı bol alan tepesinde kurulduğu için 
rüzgâra kafa tutan anlamındaki Bufavento ismini 
almıştır. Kalenin yapıldığı tarih kesin olarak 
bilinmemekle birlikte tarihte ilk kez kalenin adı 
Arslan Yürekli Richard zamanında anılmıştır.
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İlişkilendirelim

Bunu biliyor musunuz?

Templier (Templar) Şövalyelerinin 

bankacılık ve finans sisteminin 

kurucuları oldukları söylenmektedir.

4. Templier (Templar) Şövalyeleri Dönemi

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Templier (Templar) Şövalyeleri, Kutsal topraklara 
giden Hristiyan hacılara, güvenli bir şekilde ibadet 
yerlerine ulaşmaları için hizmet vermek üzere 
kurulmuş bir tarikattı. Daha sonra Süleyman 
Tapınağı'nı korumakla görevlendirildiklerinden 
dolayı kendilerine Tapınak Şövalyeleri de denilmeye 
başlanmıştır.

Templar Şövalyeleri 1191'de I. Richard'dan Kıbrıs'ı 
satın almışlar ve İngilizlere olan borçlarını ödemek 
için ada halkına ağır vergiler koymuşlardı. Ağır 
vergileri ödemek istemeyen adalıların isyan etmesi 
üzerine Kıbrıs'ı yönetemeyeceklerini anlayan 
şövalyeler adayı I. Richard'a geri vermişlerdir.

Kıbrıs halkının adayı yönetenlere karşı isyan 
etmesi ile ağır vergiler arasındaki bağlantı 
nedir?

Templar Şövalyelerinin bir kısmı adayı 
Guy de Lusignan'a devrettikten sonra 
bile Mağusa'nın kuzeyinde bulunan 
Gastria kalesinde yaşamaya devam 
etmişlerdir. 

Templar Şövalyelerinin merkezi olan Akka 
Kalesi 1291 yılında Müslümanların eline 
geçince, şövalyeler Kıbrıs'a taşındılar. 
Günümüzde Girne ilçesinde yer alan 
Zeytinlik köyü (Templos), şövalyelerin 
kaldıkları yerlerdendir.

Zaman içerisinde güçlenen ve müthiş bir 
zenginlik kazanan Templar Şövalyeleri’nin 
gücü Kıbrıs krallarını ve Papa'yı korkuttu. 
Bu nedenle Papa'nın girişimleri ile ortadan 
kaldırıldılar.

Etkinlik 3

Templar (Tapınak Şövalyeleri) 
Belgeseli

Mağusa İkiz Kiliseler

Gastria
Templos

5. Lusignan (Lüzinyan) Egemenliği (Kıbrıs Latin Krallığı)

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Kıbrıs Lusignan (Lüzinyan) krallığının kurucusu 
olan Guy de Lusignan Haçlı seferleri sırasında 
kutsal topraklara gelen bir Fransız soylusu idi. 
Guy de Lusignan kutsal topraklarda bir süre 
mücadele ettikten sonra karısının Kudüs 
krallığındaki hakkından faydalanarak Kudüs 
Kralı olmuştur. Ancak Selahaddin Eyyubi 
Kudüs'ü alınca Guy de Lusignan krallığını ve 
Kudüs'ü kaybetmiştir. 

Bu dönemde Templar Şövalyelerinden adayı 
geri alan I. Richard, bu defa da Haçlı seferleri 
sırasında yardımlaştığı Guy de Lusignan'a 
adayı satmıştır. 

Böylece Kıbrıs adası 1192-1489 yılları 
arasında Guy de Lusignan'ın soyundan gelen 
kral ve kraliçeler tarafından yönetilmiştir.
 Zaman içerisinde Lüzinyan Kralları, Kıbrıs 
Krallığı tacının yanında sembolik olarak Kudüs 
Krallığı ve Küçük Ermenistan Krallığı taçlarını 
da giymişlerdir.

Lüzinyan Kralları Kıbrıs'ın merkezinde bulunan 
Nicosia'yı (Lefkoşa) başkent yapmışlardır. 
Bunu yapmalarındaki neden güvenliği daha iyi 
sağlamak ve adayı daha merkezî bir yerden 
yönetebilmektir. Böylece Lüzinyan soyluları, 
asilzadeleri ve yönetici sınıfı Lefkoşa'da 
oturmaya başlamıştır. Buna rağmen bu 
dönemde Lefkoşa, Mağusa'nın zenginliğine 
yetişemeyecektir.

Etkinlik 4
Cennetin Krallığı Filmi

Guy de Lusignan

Kıbrıs Lüzinyan Parası

Guy de Lusignan'ın I. Richard tarafından 
Kıbrıs için yetkilendirilmesi tablosu

Tartışalım

Haçlı Seferleri Kıbrıs halkını nasıl etkilemiştir?

140 141



İlişkilendirelim

Bunu biliyor musunuz?

Templier (Templar) Şövalyelerinin 

bankacılık ve finans sisteminin 

kurucuları oldukları söylenmektedir.

4. Templier (Templar) Şövalyeleri Dönemi

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Templier (Templar) Şövalyeleri, Kutsal topraklara 
giden Hristiyan hacılara, güvenli bir şekilde ibadet 
yerlerine ulaşmaları için hizmet vermek üzere 
kurulmuş bir tarikattı. Daha sonra Süleyman 
Tapınağı'nı korumakla görevlendirildiklerinden 
dolayı kendilerine Tapınak Şövalyeleri de denilmeye 
başlanmıştır.

Templar Şövalyeleri 1191'de I. Richard'dan Kıbrıs'ı 
satın almışlar ve İngilizlere olan borçlarını ödemek 
için ada halkına ağır vergiler koymuşlardı. Ağır 
vergileri ödemek istemeyen adalıların isyan etmesi 
üzerine Kıbrıs'ı yönetemeyeceklerini anlayan 
şövalyeler adayı I. Richard'a geri vermişlerdir.

Kıbrıs halkının adayı yönetenlere karşı isyan 
etmesi ile ağır vergiler arasındaki bağlantı 
nedir?

Templar Şövalyelerinin bir kısmı adayı 
Guy de Lusignan'a devrettikten sonra 
bile Mağusa'nın kuzeyinde bulunan 
Gastria kalesinde yaşamaya devam 
etmişlerdir. 

Templar Şövalyelerinin merkezi olan Akka 
Kalesi 1291 yılında Müslümanların eline 
geçince, şövalyeler Kıbrıs'a taşındılar. 
Günümüzde Girne ilçesinde yer alan 
Zeytinlik köyü (Templos), şövalyelerin 
kaldıkları yerlerdendir.

Zaman içerisinde güçlenen ve müthiş bir 
zenginlik kazanan Templar Şövalyeleri’nin 
gücü Kıbrıs krallarını ve Papa'yı korkuttu. 
Bu nedenle Papa'nın girişimleri ile ortadan 
kaldırıldılar.

Etkinlik 3

Templar (Tapınak Şövalyeleri) 
Belgeseli

Mağusa İkiz Kiliseler

Gastria
Templos

5. Lusignan (Lüzinyan) Egemenliği (Kıbrıs Latin Krallığı)

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Kıbrıs Lusignan (Lüzinyan) krallığının kurucusu 
olan Guy de Lusignan Haçlı seferleri sırasında 
kutsal topraklara gelen bir Fransız soylusu idi. 
Guy de Lusignan kutsal topraklarda bir süre 
mücadele ettikten sonra karısının Kudüs 
krallığındaki hakkından faydalanarak Kudüs 
Kralı olmuştur. Ancak Selahaddin Eyyubi 
Kudüs'ü alınca Guy de Lusignan krallığını ve 
Kudüs'ü kaybetmiştir. 

Bu dönemde Templar Şövalyelerinden adayı 
geri alan I. Richard, bu defa da Haçlı seferleri 
sırasında yardımlaştığı Guy de Lusignan'a 
adayı satmıştır. 

Böylece Kıbrıs adası 1192-1489 yılları 
arasında Guy de Lusignan'ın soyundan gelen 
kral ve kraliçeler tarafından yönetilmiştir.
 Zaman içerisinde Lüzinyan Kralları, Kıbrıs 
Krallığı tacının yanında sembolik olarak Kudüs 
Krallığı ve Küçük Ermenistan Krallığı taçlarını 
da giymişlerdir.

Lüzinyan Kralları Kıbrıs'ın merkezinde bulunan 
Nicosia'yı (Lefkoşa) başkent yapmışlardır. 
Bunu yapmalarındaki neden güvenliği daha iyi 
sağlamak ve adayı daha merkezî bir yerden 
yönetebilmektir. Böylece Lüzinyan soyluları, 
asilzadeleri ve yönetici sınıfı Lefkoşa'da 
oturmaya başlamıştır. Buna rağmen bu 
dönemde Lefkoşa, Mağusa'nın zenginliğine 
yetişemeyecektir.

Etkinlik 4
Cennetin Krallığı Filmi

Guy de Lusignan

Kıbrıs Lüzinyan Parası

Guy de Lusignan'ın I. Richard tarafından 
Kıbrıs için yetkilendirilmesi tablosu

Tartışalım

Haçlı Seferleri Kıbrıs halkını nasıl etkilemiştir?

140 141



Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Kıbrıs'ta kalıcı olmayı düşünen Lüzinyanlar, yerli halkın çoğunluğunun Ortodoks 
olmasından dolayı adadaki Katolik nüfusu artırmak istemişlerdir. Yönetimde kendilerine 
yardımcı olması için birçok şövalyeyi, soyluyu, Maronit'i ve Ermeni'yi adaya davet 
etmişlerdir. Dolayısıyla Kıbrıs, Yakın Doğu'da kovulan Haçlıların sığınağı haline 
gelmiştir. Yaşadıkları toprakları Müslümanlara kaptıran Templar ve Hospitalier 
(Hospitalye)Şövalyeleri de bir süre için karargâhlarını Kıbrıs'a kurmuşlardır. Şövalyeler 
bir dönem adanın yönetim hayatında etkili rol oynamışlardır.

Hospitalier (Hospitaller/Hospitalye) (St. Jean Şövalyeleri) Şövalyeleri Templar  
Şövalyeleri gibi Kudüs'e giden Hıristiyan hacılara hizmet etmek için 
kurulmuştur. Hacıların hastane bakımlarını sağlamak amacıyla ticaret adamları 
tarafından kurulan tarikat, hac yollarını açık tutmak için askerlik de yapmışlardı. 
Bu özelliklerinden dolayı Hastane Şövalyeleri olarak da adlandırılmışlardır.
Templar Şövalyeleri dağıtılınca, adada onlara ait olan mal ve mülkler büyük 
oranda Hospitalye Şövalyelerine verildi. Hospitalyelerin mülk ve köyleri, her 
birinin başında bir komutan (Commandaria) bulunan üç bölgeye ayrıldı. Şarap 
üretimine önem veren Hospitalyeler, Commandaria( Komandarga) şarabını 
yapanlardır. Ayrıca yağ, üzüm, şeker ve pamuk üretimi ile uğraştılar. Pulya 
kuşundan turşu yaparak ihraç ettiler. 

Hospitalye Şövalyeleri Kıbrıs'tan sonra Rodos ve Malta'ya giderek varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla sonraki dönemlerde Rodos ve Malta Şövalyeleri 
olarak da adlandırılmışlardır.

Lüzinyan döneminden bir sahne

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Guy de Lusignan, adayı rahatça 
yönetebilmek için feodal bir 
düzen kurmuştur. Feodalizm 
zenginlik ölçüsünün toprak 
olduğu, toprağa bağlı köleliğin 
esas alındığı bir yönetim 
sistemidir. Feodal düzende halk, 
sahip olduğu haklara göre 
soylular, din adamları, tüccarlar 
ve kölelerden oluşmaktaydı. 

Lüzinyan Kralları halkın ödemek 
zorunda olduğu yüksek vergileri 
azaltmışlardır. Olumsuz 
şartlardan dolayı Kıbrıs 
adasından kaçan yerli halkın 
adaya dönmesi sağlanmıştır. 
Adaya çok sayıda ticaret adamını 
ve sanatçıyı getirmişlerdir. 
Böylece ticaretle birlikte adanın 
sosyal ve kültürel açıdan 
canlanması sağlandı. Ayrıca 
Kıbrıs doğu-batı ticaretinde 
tüccarın uğradığı önemli uğrak 
yerlerinden biri konumuna 
gelmiştir.

Kıbrıs'ta soyluların en önemli 
sosyal faaliyetlerinden biri de 
avcılıktı. Hatta Lüzinyan Kralları 
avcılığı düzenleyen yasalar 
yapmışlardı. Lüzinyan soyluları 
avlarda doğan ve atmaca türü 
kuşlar, av köpekleri, çitalar ve 
leopar kullanmışlardı. Kıbrıs'ın 
avcı kuşları olan şahin ve 
atmaca o kadar üne sahipti ki 
diplomaside hediye olarak bile 
verilebiliyordu. Dönemin av 
hayvanları arasında muflon 
(yaban koyunu), keklik ve yaban 
tavşanı önemli bir yer 
tutmaktaydı. 

Lüzinyan Evi - Lefkoşa

Fransa’da Lüzinyan Sarayı’nı gösteren Gravür
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Bunu biliyor musunuz?
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Kıbrıs'ta Orta Çağ
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Bunu biliyor musunuz?

Tartışalım

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Kıbrıs'ta avcılık günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Adaya ayak basan 
ilk insanlar cüce su aygırları ve filleri avlayarak soylarının tükenmesine neden olmuşlardır. 

Avcılık Kıbrıs'ta önceden olduğu gibi Lüzinyan ve Venedik dönemlerinde de en çok yapılan 
aktivitelerdendi. Avlanırken avcıya yardım etmesi için doğanın yanı sıra Anadolu'dan ithal 
edilen tazı ve Afrika'dan ithal edilen çita, leopar gibi hayvanlar da kullanılıyordu.
 
Lüzinyan döneminde avcılıkla ilgili yasalar önemsenmiş ve uygulanmıştır. Din adamlarının 
avlanması yasak olmasına rağmen avlandıkları görülmüştür. Lüzinyan soylularının ve 
krallarının avcılığa harcadıkları büyük paralar adaya gelen gezginlerin de notlarında yer 
almaktadır. Gezginler Kıbrıs muflonlarının çitalar yardımıyla avlandıklarını ilgiyle 
anlatmışlardır. Bu soylulardan birinin beş yüzün üzerinde köpeği vardı. Dağ ve ormanlara 
tazı ve doğanlarıyla giden soylular bazen bir aydan fazla çadırlarda yaşıyorlardı. Kıbrıs'ın 
doğan yetiştiriciliğindeki ünü Akdeniz'e yayılmıştı. 
 
Venedik Dönemi'nde avcılık bir eğlence olmanın yanında devletler arasındaki ilişkilerde de 
önemliydi. Venedikliler, iyi geçinmek istedikleri ülkelerin hükümdarlarına hediye olarak 
vermek için doğan yetiştirmişlerdir. 
Anadolu'da bir Türk Beyliği olan Karamanoğulları, Venediklilerin gönderdiği hediye 
doğanlardan övgüyle bahsederler. 1560'lı yıllardan itibaren Osmanlı devlet adamları da 
Kıbrıs'taki av kuşlarıyla ilgilenmeye başlarlar. Adadaki doğanların ününü duyan Kanuni 
Sultan Süleyman'ın doğancı başının da Kıbrıs'a geldiğini İstanbul'daki Venedik 
temsilciliğinin mektuplarından öğreniyoruz. Kanuni'den sonra başa gelecek olan II. Selim 
de adaya gönderdiği temsilcisiyle Venediklerden doğan talep etmiştir. Kıbrıs, Osmanlı 
Devleti idaresinde iken de adadan Osmanlı sarayına avcı kuşları gönderilmeye devam 
edilmiştir. 

1. Lüzinyan Dönemi'nde avcılığın bu kadar yaygın olması nasıl 
açıklanabilir?
2. Günümüzde de Kıbrıs'ta avcılığın bu kadar yaygın olması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Çitalarla yapılan avı gösteren resim

Lüzinyanlar döneminde adanın refah seviyesi artmıştı. 

Bunu etkileyen faktörler neler olabilir?

Tartışalım

Tartışalım

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Lüzinyanlar Kıbrıs'ı kendilerine yurt kabul 
ettiklerinden dolayı adadan elde ettikleri 
gelirleri yine buraya harcıyorlardı. Bu da 
adanın refah seviyesini ve yaşam şartlarını 
artırmaktaydı. Refah seviyesinin artması ve 
adaya birçok yerden sanatçı gelmesi ülkedeki 
sanat seviyesini de artırmıştır. Dolayısıyla 
Lüzinyanlar döneminde adanın birçok yerinde 
gotik mimari tarzında görkemli katedraller, 
kiliseler, saraylar, surlar ve binalar inşa 
edilmiştir. Bu dönemde inşa edilen mimari 
eserlerin bir kısmı günümüze ulaşmayı 
başarmıştır. 

Bu dönemde Anadolu'ya, Türklerin kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti büyük oranda 
egemendi. Anadolu Selçuklu Devleti Akdeniz kıyılarındaki Antalya'yı alınca Doğu 
Akdeniz ticaretinde de söz sahibi oldu. Bu gelişme sonunda Kıbrıs Lüzinyan Kralı ile 
Anadolu Selçuklu Devleti arasında karşılıklı bir ticaret anlaşması yapıldı. Bu 
anlaşmayla, her iki ülke yurttaşları karşılıklı serbest ticaret hakkı kazanmışlardır. 
Anlaşma yapılmasına rağmen, Anadolu Selçuklu Devleti ile Lüzinyanlar arasında 
Akdeniz'deki rekabet devam edecektir. Ayrıca Lüzinyan Kralları Haçlı seferlerine destek 
sağladıkları gibi Anadolu'daki kimi seferlere de askerleriyle katılmışlardır. Hatta 
Lüzinyan Krallığı bu seferler sırasında Antalya'yı ele geçirerek bir dönem elinde 
tutmuştur.

Bellapais Manastırı

Templar şövalyeleri ile Lüzinyanların adadaki yönetim 
biçimini ve Kıbrıslılara karşı tutumlarını karşılaştırınız!

Kyrkos Kalesi
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KATOLİK VE ORTODOKS MEZHEPLERİ ARASINDAKİ GENEL FARKLAR

KATOLİK ORTODOKS

Dinî merkez 
Vatikan'dır. 

Dinî merkez 
İstanbul'dur.

Din adamlarının 
evlenmelerini 

yasaklar.

Din adamlarının
evlenmelerine 
müsaade eder.

Ayinlerde resmî 
dil olarak 
Latinceyi 
kullanır.

Dinî lider 
Papa’dır.

Dinî lider 
Patrik’dir.

Ayinlerde resmî 
dil olarak Rumca 

kullanır.

Tartışalım

Kıbrıs'ta Orta Çağ

a. Kıbrıs Latin (Katolik) Kilisesi

Katolik olan Lüzinyan sülalesi Kıbrıs'ta bir Latin Kilisesi açtırmak için Katolik dünyasının 
merkezi Vatikan'a başvurmuştu. Katolik dünyasının lideri olan Papa’nın uygun görmesi 
üzerine 1196 yılının sonlarında Kıbrıs'ta Lefkoşa merkezli bir Latin Kilisesi resmen 
kurulmuştur. Aynı zamanda Baf, Mağusa ve Limasol şehirlerinde de birer Latin 
piskoposluğu açılarak Katolik mezhebinin adada yayılması için uygun ortam 
yaratılmıştır. Böylece Kıbrıs'ta dini açıdan yeni bir dönem başlamıştı. Bu dönemde 
Hristiyanlığın iki mezhebi bir süre adada birlikte yaşamaya başlamıştır. Bu birliktelik 
adanın iki büyük şehri olan Lefkoşa ve Mağusa'daki kiliselerdeki ayinlerde 
görülmekteydi. Ancak iki mezhebe mensup insanların ayinlerinin birbirine karışması 
üzerine Papa 1260 yılında Bulla Cypria adlı resmi yazısıyla önlem almaya çalışmıştır. 
Bu belgeyle birlikte Kıbrıs Latin Kilisesi (Kıbrıs Latin Başpiskoposluğu) Hristiyanlar için 
adanın tek dinî kurumu kabul edilmekteydi. Böylece Ortodoks Kilisesi ve Ortodoks halk 
üzerinde az da olsa dinî baskılar başlamıştır. Tüm bu önlemlere karşın bu dönemde 
Kıbrıs Ortodoks Kilisesi huzursuz olsa bile adada varlığını ve yayılmasını sürdürmüştür. 

Bu dönemde Papa, Bulla Cypria adlı resmi yazıyı göndermeseydi 
adanın dinî hayatı nasıl olurdu?

Kültür Mirasımızı Tanıyalım

Saint Sophia Katedrali/Aya Sofya (Selimiye) Camii

Tartışalım

Lüzinyanlar dönemine ait yapılan mimari eserler günümüz turizmi 

açısından nasıl değerlendirilebilir?

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Adadaki en önemli gotik eserlerden biri olan Saint Sophia Katedrali'nin yapımına 
Latin Başpiskoposu tarafından 1208/9 yılında başlanmıştır. Paris'teki ünlü Notre 
Dame Katedrali'nin bir benzeri olarak inşa edilen bu katedral 1326 yılında ise 
kutsanarak ibadete açılmıştır. Orta Çağ Fransız mimarisinin çok güzel bir örneğidir. 
Katedralin, anıtsal bir kapısı vardır. Kapının üzerindeki taş oyma süslemelerle 
bezenmiş pencereler, eşsiz bir Gotik sanat örneğidir. 

Lüzinyan krallarının taç giyme törenlerinin yapıldığı bu yapı, Cenevizliler ve 
Memlükler tarafından yağmalanmıştır. Çeşitli dönemlerde meydana gelen büyük 
depremlerde zarar görmüştür. 1570 yılında Osmanlı Devleti'nin Lefkoşa'yı fethiyle 
birlikte Aya Sofya Camisi adıyla camiye çevrilmiştir. Camiye çevrilirken girişin her 
iki yanında yer alan çan kulelerinin üzerine, Osmanlılar tarafından cami minareleri 
oturtulmuştur. 1954 yılında ise Kıbrıs'ın fethini gerçekleştiren Osmanlı padişahı 
Sultan II. Selim'e atfen caminin ismi Selimiye Camii olarak değiştirilmiştir.
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Kıbrıs'ta Orta Çağ

b. Mağusa'da Ceneviz Yönetimi

Ceneviz, Orta Çağ'da Akdeniz'de ticari bakımdan önem kazanan bağımsız İtalyan şehir 
devletlerinden birisiydi. Orta Çağ'da, Akdeniz'de iki İtalyan şehir devleti olan Venedik 
ile Ceneviz arasında büyük bir rekabet ortaya çıkmıştır. İki cumhuriyet arasında 
Akdeniz'de gelişen bu rekabet zamanla Doğu Akdeniz ticaretinde önemli bir konuma 
sahip bulunan Kıbrıs'a da yansımış ve adayı birçok yönden olumsuz etkilemiştir. 
Cenevizliler bu rekabetten bir ara üstün çıkarak 1372-1464 yılları arasında Mağusa 
şehrine hâkim olmayı başaracaklardır. 

Mağusa, Lüzinyan döneminde deniz ticareti 
sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştu. Yabancı 
tüccarlar Suriye üzerinden gelen doğu ülkelerinin 
ürünlerini Mağusa'ya getiriyorlardı. Daha sonra da 
bu ürünleri Avrupa'ya ihraç etmekteydiler. Bu 
dönemde Mağusa şehri yapılan bu ticaretten dolayı 
zenginlemişti. Şehrin zenginliğini burada yapılan 
mimari eserlerde görmek mümkündür. Ancak bu 
zenginlik ve ticari hareketlilik Mağusa'nın Cenevizler 
tarafından işgaliyle birlikte azalmıştır.

Venedik
Ceneviz

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Araştıralım!

Cümbez ağacının adanın başka hangi bölgelerinde bulunduğunu araştırınız 
ve meyvesini sınıfa getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız

Cümbez Ağacı

Bugünkü Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nicholas Katedrali ) avlusunda bulunan 
Cümbez Ağacı, Lüzinyan Devleti zamanında dikilmiştir. Cümbez Ağacı yılda yedi 
kez meyve vermektedir. Ağacın meyvelerine halk arasında Firavun meyvesi 
denilmektedir. Bu tarihi ağaç 700 yıldan fazla bir zamandır Gazimağusa'nın 
renkli tarihine tanıklık etmektedir.
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Araştıralım!

Bunu biliyor musunuz?

Kıbrıs'ta Orta Çağ

Mağusa

Mağusa, Ptolemeler tarafından Arsinoe adı ile kurulmuştur. Adı sonradan 
Ammohostos'a dönüşmüştür. Bu şehir “Kumda saklı, kuma gömülmüş” 
anlamına gelmektedir. Bugün kullandığımız Mağusa ismi ise Lüzinyanların 
kullandığı Famagusta'dan türemiştir. 

Mağusa'nın esas gelişimi Lüzinyanlar döneminde gerçekleşmiştir. Bir liman 
şehri olan Mağusa, her milletten tüccarların ve Kudüs'e giden Hristiyan 
hacıların uğrak yerleri arasındaydı. Şehir, zenginliğiyle bütün Akdeniz'de ün 
salmıştı. Tüccarın sattığı zümrüt, safir, altın gibi mücevherler, ilaç niyetine 
kullanılan şifalı bitkiler, dokuma kumaşları şehre gelenlerin ilgisini çekiyordu. 
Bu zenginliğe rağmen şehrin yakınlarında bulunan bataklıklar yaşamı olumsuz 
etkiliyordu. Mağusa'yı ziyaret eden gezginler bu şehirdeki bazı kadınların kara 
çarşaf giydiğini yazmaktaydılar. Bunun sebebini ise, Akka kalesinin 
Müslümanların eline geçmesi olarak açıklamaktadırlar. Surların sağlamlığı ve 
güzelliği ayrıca şehrin değerini artırmaktaydı. Cenevizlilerin hâkimiyeti 
sırasında Mağusa şehrindeki bazı yapılar zarar görmüştür.  Bu dönemde şehrin 
en önemli geçim kaynağı ipek veya deve kılından imal edilen kumaşlardı. Su 
geçirmez özelliğiyle ön plana çıkan bu kumaş, camlet kumaşı diye 
adlandırılıyordu. Venedik döneminde ise Mağusa eski ticari önemini tekrar 
kazanmaya başlamıştır. Mağusa kalesi bu dönemde yenilenerek surları 
güçlendirilmiştir.

Cenevizler Mağusa kentinin korunması, savunmasını güçlendirmek için 
surların etrafında bulunan hendekleri suyla doldurmuşlardı. 

Kum zambakları ile ilgili bilgi toplayınız. Bilgiyi 
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kıbrıs'ta Orta Çağ

c. Memlük Hakimiyeti

Mısır ve Suriye'de 1250-1517 yılları arasında hüküm süren Memlük Devleti Türk-İslam 
tarihinde önemli bir yer tutar. Memlük Devleti Orta Doğu'da Haçlılarla mücadele eden 
ve kutsal toprakları Müslümanlar için koruyan bir devletti. 

Ayrıca Memlük Devleti Doğu Akdeniz'de Haçlıların en önemli üssü 
durumunda olan Kıbrıs Krallığı ile de mücadele halindedir. Lüzinyan 
Kralları Haçlılara yardım ettiklerinden dolayı Memlükler Lüzinyan 
kralını cezalandırmak amacıyla Kıbrıs'a seferler düzenlemiştir. Bu 
seferler sonucunda Memlük Sultanı Barsbay 1426'da Kıbrıs'ı ele 
geçirmiştir. Böylece Kıbrıs adası İslam Devleti döneminden sonra 
bir başka Müslüman devlet olan Memlük Sultanlığı'nın 
egemenliğine girmiştir. Hatta Memlük Sultanı tarafından Lüzinyan 
Kralı tutsak edilerek Memlüklerin merkezi Kahire'ye götürülmüş ve 
fidye ile yıllık haraç (vergi) karşılığında serbest bırakılmıştı. 

Memlük sultanları adada kalmamışlar, Kıbrıs Krallarının yıllık haraç vermeleri 
karşılığında kendilerine bağlı kalarak adayı yönetmelerine izin vermişlerdir. Böylece 
Memlük sultanları adanın iç işlerine karışma fırsatı bulmuşlardır. Bu dönemden sonra 
Lüzinyan kralları artık eski güçlerine kavuşamamışlardır. 1192 yılından beri Kıbrıs'ı 
yöneten Lüzinyan kralları, 1489 yılında Venedik Devleti'nin ülkeyi ele geçirmesine 
engel olamamışlardır. 
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ÜNİTE 5

 Yeni Çağ ile ilgili neler biliyorsunuz?

Venedik Cumhuriyeti'ni harita üzerinde bulunuz.

Venedik Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki ticari faaliyetlerini 

haritaya bakarak inceleyiniz. 

Kıbrıs'ta Venedik dönemi eserlerinden hangilerini biliyorsunuz?

Günümüzdeki Venedik şehri hakkında ne biliyorsunuz?

YENİ ÇAĞ'IN BAŞLARINDA KIBRIS

Sur Vali Duka Angarya

İpek Yolu Baharat Yolu

Venedik Egemenliği 

Venedik Cumhuriyeti, İtalya'da bugünkü Venedik şehrinde kurulan, Akdeniz ve 
Karadeniz'de ticari kolonileri bulunan bir devletti. 

Lüzinyan sülalesinin son kralı olan II. James Cenevizlere karşı Venedik desteğini 
elde etmek için Venedik asıllı Catherina (Katerina) Cornaro ile evlenmiştir. Kral II. 
James'in önce kendisinin sonra küçük yaştaki oğlunun şüpheli ölümlerinden sonra 
Katherina Cornaro Lüzinyan Kraliçesi olarak tahta çıkmıştır.

Yeni Çağ’ın Başlangıcında Kıbrıs171

“Milletleri Millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş 

bir bireye benzer.” 

Halil İnalcık
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Kraliçe Katherina Cornaro'nun tahta çıkışı

Tartışalım

Kraliçe Katherina Cornaro'nun yerinde olsaydınız 

Venedik'in yaptığı baskılar karşısında ne hissederdiniz?

Yeni Çağ’ın Başlangıcında Kıbrıs Yeni Çağ’ın Başlangıcında Kıbrıs

Böylece Katherina Lüzinyan döneminde başa 
geçen ikinci kraliçe olmuştur. Ancak Venedik 
Doğu Akdeniz'de önemli bir konuma sahip 
olan Kıbrıs'a egemen olmak istediğinden 
kraliçeye baskıları artırmıştır. 16 yıl boyunca 
adayı yöneten Kraliçe Katherina, Venedik 
baskılarına dayanamayarak 1489'da yönetimi 
Venedik'e bırakmak zorunda kalmıştır. Böylece 
Akdeniz'de son Haçlı krallığı olan Lüzinyan 
Krallığı (Kıbrıs Latin Krallığı) ortadan 
kalkmıştı. Bu tarihten itibaren Kıbrıs'ın yeni 
yöneticisi Venedik Devleti olmuştur

Bu dönemde Kıbrıs bağımsız bir devlet olmaktan 
çıkarak Venediklilerin gönderdiği, merkeze bağlı 
yöneticiler tarafından başkent Lefkoşa'dan idare 
edilmiştir. Adanın idaresi iki yıllık görev yapan bir 
vekil (vali) ve iki meclis üyesinin yetkisindeydi. 
Venedikli vali, askerî bir rütbe ile anılmaktaydı. Vali, 
iki yardımcısı ile birlikte sadece genel yönetimden 
değil, adada vergilerin toplanmasından, yüksek 
mahkeme yargıçlarından ve askerî durumdan da 
sorumlu sayılmaktaydı. Kıbrıs'ın diğer büyük şehri 
olan Mağusa'nın yöneticisi ise “Kıbrıs'ın Kaptanı” 
unvanı ile anılırdı. Sivil yetkileri çok fazlaydı. Ayrıca 
adadaki tüm askerlere komuta eder ve her yıl tüm 
kaleleri denetlerdi. Mağusa bu dönemde yoğun 
olarak ticaret yapılan bir liman kentidir. Doğu-Batı 
arasındaki transit ticaretin merkezi konumundaki 
kentte en az on farklı dil konuşulmaktadır.

Katherina Cornaro

Venedik Şehri172 173
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Tartışalım
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Lüzinyanlar döneminde olduğu gibi feodal sistem bu dönemde de devam etmiştir. 
Venedik adadaki hâkimiyetini sağlamlaştırmak için Lüzinyanların Memlüklere verdiği 
vergiyi ödemeye devam etmiştir. Osmanlı Devleti'nin 1517'de Memlük Devleti'ne son 
vermesi üzerine Venedik bu vergiyi Osmanlılara ödemeye başlayacaktır.

Venedikliler döneminde ada halkı sıkıntılı ve zor günler geçirmiştir. Kıbrıs Ortodoks 
halkı Lüzinyanlar döneminde pek hissetmedikleri Katolik baskısını Venedikliler 
döneminde hissetmeye başlamıştır. Venedikliler Ortodoks halkı Katolik olmaya 
zorluyordu. Ayrıca Ortodoks Kilisesi'nin ve papazlarının bütün ayrıcalıkları bu dönemde 
kaldırılmıştı. Venedikliler yerli halktan ağır vergiler alıyor ve haftanın belli günlerinde 
adalıları angarya olarak çalıştırıyordu.

Hem dinî baskı hem de Venediklilerin aldığı 
ağır vergiler yüzünden büyük bir sıkıntı içine 
düşen Kıbrıslılar, kurtuluşu Osmanlı 
Devleti'nden yardım istemekte bulmuştur. Bu 
dönemde zaman zaman halk, yönetime karşı 
ayaklanmıştır. Ayrıca Venedik idaresinde 
meydana gelen deprem, kuraklık ve çekirge 
istilaları gibi olumsuzluklar halkı derinden 
etkilemişti. Kötü yönetime çeşitli 
olumsuzluklar da eklenince adadan göçler 
yaşanmış ve adanın nüfusu önemli ölçüde 
azalmıştır. 

Sonunda 1571 yılında Kıbrıs adası Osmanlı 
Padişahı II. Selim döneminde Osmanlı toprağı 
olmuş ve Kıbrıslı Türklerin atalarının adaya 
yerleşmeleri bu dönemde başlamıştır.

Lüzinyanlar adayı sahiplenirken Venediklilerin Kıbrıs'ı yurt olarak 
görmemelerinin nedeni ne olabilir?

Venedik idaresinde adanın zenginliği gözle 
görünür bir biçimde azalmıştı. Ticaret 
daralmış, üretim hemen hemen yok olmuş, 
ada ihmal edilmişti. Tüm bu olumsuzlukların 
yanında Venedik için Kıbrıs'ı yönetmek 
kazançlı olmuştur. Venedikliler İpek ve 
Baharat yollarının Akdeniz güzergâhını ticari 
olarak kontrol ederek yararlanmışlardır. 
Kıbrıs'tan da tuz, şeker, pamuk, hububat ve 
kereste ihraç ederek büyük gelir 
sağlamışlardır. 

Venedikliler adaya mimari açıdan çok fazla 
katkıda bulunmamışlardır. Adayı koloni olarak 
gören Venedik Devleti daha çok savunma 
amaçlı surlar ve kalelerin yapım ve onarımına 
önem vermişlerdir. Bu amaçla Lefkoşa'da 
Lüzinyan döneminden kalan surları 
yıkmışlardır. Yıkılan surların yerine şehrin 
sınırlarını küçültecek fakat savunmasını 
kuvvetlendirecek sağlam yeni surlar yaptılar. 
Venediklilerin yaptığı veya restore ettiği 
yapılarda Venedik aslanını (St. Mark) görmek 
mümkündür. 

II. Selim

Etkinlik 2

Etkinlik 3

Etkinlik 1

Othello Kalesi

Venedik Dönemi'nde 
Yaşanan Olumsuzluklar

 Mağusa'nın Simgelerini Bulma

Lüzinyan ve Venedikliler ile ilgili
Slogan Hazırlama
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Kültür Mirasımızı Tanıyalım

Yeni Çağ’ın Başlangıcında Kıbrıs

Araştıralım!

Araştıralım!

Lüzinyanlılar ile Venediklilerin adada yaptıkları mimari eserleri karşılaştırınız!

Adada Venedik yönetimi yerli halkı nasıl etkilemiştir?

Bunu biliyor musunuz?

Yeni Çağ’ın Başlangıcında Kıbrıs

Lefkoşa Surları ve Girne Kapısı (Porta del Proveditore)

Osmanlıların Kıbrıs'ı almak istediklerinin artık belli olduğu dönemde Venedikliler 
Lefkoşa'yı savunabilmek için Lüzinyan surlarının yerine günün savunma 
taktiklerine uygun yeni surlar yapmaya başladılar. Tasarlanan yeni surlar, on bir 
burçlu ve yıldız biçimindeydi. Surların inşası 1570 yılına doğru neredeyse bitmişti. 
Burçlara, katkıda bulunan yerli soylu ailelerin ve Venedikli devlet adamlarının 
isimleri verildi. Katkı sağlayan her bağışçı, kendi adını taşıyan burcun inşasından 
sorumluydu. Aynı zamanda şehrin giriş kapılarını da yeni düzenlemeye uygun 
olarak 3'e indirdiler. Kapıların isimleri; Girne Kapısı, Mağusa Kapısı ve Baf 
Kapısı'dır. Günümüzde Baf ve Mağusa Kapıları Güney Kıbrıs'ta, Girne Kapısı ise 
KKTC'de bulunmaktadır. Girne Kapısı, Venedik Surlarında bulunan üç kapıdan en 
küçüğüdür. Mağusa kapısı ise en büyüğüdür. Girne Kapısına Venedik valisinin 
unvanı verildiğinden, ilk olarak Porta del Proveditore (Vali kapısı) olarak 
bilinmekteydi.
Osmanlılar II. Mahmut döneminde Girne Kapısı’nı tamir ederek üzerine kubbeli 
bir oda eklemişlerdir. Ayrıca Kapı üzerine Kuran-ı Kerim'den ayetler ve padişah II. 
Mahmut'un tuğrası konulmuştur. Osmanlılar döneminde şehre giriş çıkışlar bu üç 
kapıdan sağlanmaktaydı. Kapılar sabah ezanıyla açılır akşam ezanıyla kapanırdı. 
Kapılarda giriş çıkışları kontrol eden görevli bekçiler bulunurdu. İngiliz döneminde 
1931 yılında Girne Kapısı'nın bulunduğu surların iki tarafına trafik için yol açılarak 
kapı, bugünkü şeklini almıştır.

Othello, ünlü İngiliz edebiyatçısı William Shakespeare tarafından 17. yüzyıl 
başlarında yazılan ve bir bölümü Kıbrıs'ta geçen tiyatro oyunudur. 
Shakespeare'in Kıbrıs'a gelip gelmediği tam olarak bilinmemektedir. 

Mağusa'da geçen bir aşk hikâyesini konu alan eserin kahramanı olan Othello, 
Afrika kökenli Venedikli bir komutandır. Oyuna göre, halk ve ileri gelenler 
tarafından çok sevilen Venedikli komutan, şehrin ileri gelenlerinden birinin kızı 
olan Desdemona'ya âşık olur. Birçok dedikodu çıkmasına rağmen Othello ve 
Desdemona evlenirler. Çiftin mutlulukları, dedikodular ve İago'nun 
kötülükleriyle bir trajediye döner. Sonuçta Othello dedikodulardan etkilenerek 
karısı Desdemona'yı öldürür. Kendisi de intihar eder.

 Mağusa Kalesi surları üzerinde yer alan Othello Kalesi'nin adını, yukarıda 
anlatılan aşkın kahramanlarından, Othello'dan aldığı söylenmektedir.

Girne Kapısı
Venedik Sütunu

Etkinlik 4

Etkinlik 5

William Shakespeare Othello’dan bir sahne

Othello Kalesi

Resimlerden Yararlanarak 
Lefkoşa ve Surlarını İncelemek

 Venedik Dönemi Olaylar Zinciri
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Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendiriyoruz

A. Çıkarımlar - Kanıtlar

1. Aşağıda Venediklilerle ilgili bazı çıkarımlar verilmiştir. Her çıkarım ile ilgili tablo   
    üzerine iki kanıt yazınız.

1.
Venedikliler 
Dönemi'nde halk dinî 
baskı altındaydı.

2.
Venedikliler 
Dönemi'nde halk 
ekonomik sıkıntılar 
içerisindeydi.

3.
Venedikliler 
Dönemi'nde doğal 
afetler halka sıkıntı 
veriyordu.

A. Ortodoks halk Katolik olmaya zorlanıyordu.

B.………………………………………………………………………………........
………………………………............................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

A.....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

B.………………………………………………………………………………........
………………………………............................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

A.....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

B.………………………………………………………………………………........
………………………………............................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

B. Metin yazma

1. Feodal sistemin sınıf farklılıkları ve yönetimin halka karşı tutumlarını hatırlayınız. 
Buna bağlı olarak feodal sistemin insan haklarına uymayan yönleriyle ilgili bir paragraf 
yazınız.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Kıbrıs'ı Venedik'e bırakması için Katherina Cornaro'ya mektup yazmakla 
görevlendirilen bir kişi olsaydınız nasıl bir yazı kaleme alırdınız?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

3. Venedik Dönemi'nde adanın limanları korsan yatağına dönüşmüştü. Buralarda 
barınan korsanlar Venedik bayrağı taşıyan gemilerin dışındaki ticaret gemilerine zarar 
vermekteydiler. Venedik Devleti'nin bu korsanlara engel olmamasının nedenleri neler 
olabilir? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Çıkarım Kanıt
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KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
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BU DERS KİTABI 
KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINCA ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR. 

PARA İLE SATILMAZ.
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